
 
Representative Office of Japan to the Palestinian Authority 

VIP2 Center 3
rd

 Floor, Yazoor Street, Al-Bireh, Palestine  
Tel. 02-2413120/1/2 Fax. 02-2413123 

www.ps.emb-japan.go.jp 
repjapan@mofa.go.jp  

26/09/ 2016                 

 بيــان صحـفـي

 

 نسانياإلمن ألهلية واألبرنامج منح المساعدات للمشاريع اين ضمن حفل توقيع مشروع

(GGP)  ممولة من حكومة اليابان 

 (GGP) منحتين ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع األهلية واألمن اإلنساني تم توقيع عقد

ن وممثلي سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية السيد تاكيشي أوكوبو اليوم من قبل

، وذلك في مقر ممثثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية في رام هللا. وبيت امرين مجلس بلدي قرية يتما عن

 . دوالر 166،260وقد بلغت القيمة االجمالية للتمويل 

كم من  8الستبدال ما مجموعه  دوالر وستستخدمها 83،260بقيمة  نحةم قرية يتما استلمت

يهدف هذا المشروع . ²ملم 50و  ²ملم 95من  ABCالكابالت الكهربائية الموجودة تحت األرض مع كابل 

 أسرة(. 600من السكان ) 3،400تحسين توفير الكهرباء والبيئة السكنية في المدينة لما مجموعه إلى 

دوالر ستستخدم لتمديد  83،000فيما يخص المنحة المقدمة لمجلس قروي بيت امرين والبالغة 

اه في بيت امرين. ويهدف هذا المشروع انش لشبكة المي 1انش و  2كم بحجم  3.6ماسورة مياه بإجمالي

أسرة( والذبن يعانون حاليا من  50من السكان )حوالي  350لتأمين إمدادات كافية من مياه الصنبور لنحو 

 كميات عدم كفاية إمدادات المياه ونوعيتها.

وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشروعهم. وأكد  مجلس قروي يتما وبيت امرينوهنأ السيد أوكوبو 

التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور األمن اإلنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية الالزمة للمجتمعات الفلسطينية.

مليار  1.7رسمية بقيمة ما يقرب من ، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية ال1993ومنذ عام 

بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل وزارة المالية   GGPدوالر للفلسطينيين. وقد صيغت مشاريع

  . )النهاية(2010والتخطيط منذ عام 
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 السفير الياباني تاكيشي اوكوبو وممثل مجلس قروي يتما
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 مجلس قروي بيت امرينالسفير الياباني تاكيشي اوكوبو وممثل 


