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October 19, 2015
PRESS RELEASE
Grant Signing Ceremony for GGP Project in Palestine
Funded by Japan
Rehabilitation of Water Network in Al ‘Eizariya
Today, October 19, 2015, Mr. Takeshi Okubo, Ambassador for the
Palestinian Affairs and Representative of Japan to the PA, signed a
Grant Contract for the Grant Assistance for Grassroots Human
Security Projects (GGP) with Al ‘Eizariya Local Council chairman Mr.
Mousa al Sha’er at the Representative Office of Japan in Ramallah for a
total amount of $89,335.
Al ‘Eizariya Local Council will use the funds for the rehabilitation of the
water network in the town. This project’s objective is to secure
sufficient tap water supply for the residents who currently suffer from
inadequate water supply and quality. Around 11,400 (~1900
households) in the Eastern part of the town will benefit from replacing
the main transferring pipeline with a new one. Moreover, improving the
water leakage issue will be beneficial for the community as a whole.
Mr. Okubo congratulated the grantee and wished them success in their
project. He emphasized Japan’s firm commitment of supporting
Palestinian people from human security perspective as well as the
importance of implementing social and economic development projects
needed for Palestinian communities.
Since 1993, the Government of Japan has extended its official
development assistance to approximately $1.6 billion, to the
Palestinians. GGP projects have been formulated in collaboration with
the Palestinian Authority through MoPAD since 2010.
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"بيان صحفي"
حفل توقيع عقد منحة للمجتمع المحلي في فلسطين
ممولة من حكومة اليابان
إعادة تأهيل شبكة المياه في العيزرية
اليوم 19 ،أكتوبر  ،2015السيد تاكيشي أوكوبو ،سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية،
وقع على عقد منحة لمشروع منح المساعدة للمشاريع األهلية واألمن اإلنساني ) (GGPمع السيد موسى
الشاعر ,رئيس مجلس العيزرية المحلي  -وذلك في مقر ممثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية في رام هللا .وقد بلغت
القيمة االجمالية للتمويل  89,335دوالر .
سيقوم مجلس العيزرية المحلي باستخدام المنحة المقدمة إلعادة تأهيل شبكة المياه في منطقة العيزرية .هدف هذا
المشروع هو تأمين إمدادات مياه مستدامة لسكان العيزرية الذين يعانون من نقص و تلوث المياه .سيستفيد ما يقارب
 11,400مواطن (~  1900أسرة) في الجزء الشرقي من المدينة من استبدال خط األنابيب القديمة مع أخرى
جديدة .وعالوة على ذلك ،سيتم معالجة مسألة تسرب المياه حيث ستعود بالفائدة على المجتمع المحلي ككل.
هنأ السيد أوكوبو مجلس العيزرية المحلي وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشروعهم .وأكد التزام اليابان الثابت بدعم
الشعب الفلسطيني من منظور األمن اإلنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية
الالزمة للمجتمعات الفلسطينية.
و منذ عام  ,1993قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن  1.6مليار دوالر .ومنذ عام ،2010
بدأت صياغة المشاريع األهلية واألمن اإلنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل وزارة التخطيط والتنمية
االدارية.
النهاية

