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Japan Supports Improving the Lavatory Facilities in 3 Schools in Hebron 

 through Grassroots Assistance 

 

Today, on February 8
th

, 2015, the signing ceremony was held in the Representative 

Office of Japan to the PA in Ramallah for the project for “Improving Lavatory Facilities 

in Three Public Schools in Hebron”. The contract was signed by Mr. Junya Matsuura, 

Ambassador for the Palestinian Affairs and the Representative of Japan to the PA and Dr. 

Abdel Rahman Al-Tamimi, General Director of Palestine Hydrology Group (PHG). This 

project is funded by the Government of Japan through the Japan's Grant Assistance for 

Grassroots Human Security Projects (GGP). 

 

The grant of US $ 101,751 extended to PHG will be utilized for the construction and 

improving the lavatory facilities at two schools, Al Huda girls’ school in Yatta and Al 

Sakhra mixed school in Halhoul, in addition to the construction of 100 cubic meter 

cistern in Al-Ameer Qais girls’ school in Tarqumiya. This project will provide 

appropriate and healthy educational environment for all students and teachers by 

improving the sanitary and hygiene environment in the three schools. It is also 

expected that this project will raise students’ and teachers’ awareness on suitable 

sanitary and hygiene control and contribute in the prevention of diseases infections. 

 

Mr. Matsuura 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 

which amounts 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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Mr. Matsuura and Mr. Abdel Rahman Tamimi, General director of PHG, after signing 

the grant contracts of the GGP Project 
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 بيــان صحـفـي

 

 لتحسين المرافق الصحية في ثالث مدارس في منطقة الخليل ا  تدعم مشروعاليابان 

 خالل المساعدات األهليةمن 

" وذلك تحسين المرافق الصحية في ثالث مدارس في منطقة الخليلتم توقيع عقد المنحة لمشروع "اليوم، 

سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان  قام بالتوقيع كال من في مقر مكتب ممثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية.

ينية، الدكتور عبد الرحمن عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطومدير لدى السلطة الفلسطينية السيد جونيا ماتسوورا 

األهلية  لمشاريعل اليابانية المساعداتمن قبل الحكومة اليابانية عن طريق منح  هذا المشروعتم تمويل  التميمي.

 (.GGPاإلنساني )األمن و

المرافق الصحية في  نوذلك لبناء وتحسي دوالر 101751مبلغ على منحة ب PHGحصلت جمعية ال 

مدرستين، مدرسة الهدى للبنات في يطا ومدرسة الصخرة المختلطة في حلحول. كما سيتم بناء بئر لتجميع مياه 

للبنات في ترقوميا. بهذا المشروع، الممول من الحكومة  سقي ميرمتر مكعب في مدرسة األ 100مطار بسعة األ

البيئة الصحية في اليابانية، سيتم توفير بيئة تعليمية صحية ومناسبة لجميع الطالب والمعلمين من خالل تحسين 

لية المحافظة على النظافة آالمدارس الثالث. كما سيعمل هذا المشروع على رفع وعي الطالب والمعلمين حول 

 الصحية والمساهمة في الحد من عدوى األمراض.

، الشعب الفلسطيني من منظور األمن اإلنساني عزم حكومة اليابان بدعم عن ماتسووراوأعرب السيد 

 وأكد على أهمية تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية االجتماعية والتي تحتاجها المجتمعات الفلسطينية.  

، 2010. ومنذ عام تقريبا مليار دوالر 1.6لتصل الى  1993مت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ قد

وزارة التخطيط بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل  اإلنساني تتماألمن واألهلية صياغة المشاريع  بدأت

 والتنمية االدارية.

 

 

 


