
             
 
  
 

 
 

3 Yakubi St., Jerusalem, 91191, P.O. Box: 51359 Tel: (972 2) 626 8200 Fax: (972 2) 626 8222 www.ps.undp.org 
 
 

 

 كبيان صحفي مشتر
 بانحكومة اليا بتمويل من

 
 ي يطلق بطولة طوكيو لكرة القدم في غزةئة االنمادبرنامج األمم المتح

 
 الفلسطيني دتحااالوبالشراكة مع ي وحكومة اليابان ئبرنامج األمم المتحدة االنما قأطل -2017يوليو  10غزة، 

من االلتزام المشترك بين الجهات  ا  لكرة القدم في غزة. يعتبر هذا المشروع جزء 2بطولة طوكيو  لكرة القدم
االستجابة الطارئة للشباب الفلسطيني  -المختلفة لتمكين الشباب في قطاع غزة والضفة من خالل مشروع تمكين

 الف دوالر. 386الممول من خالل الحكومة اليابانية بقيمة من خالل المبادرات الرياضية و
 

وقد عبر السيد تاكيشي اوكوبو سفير العالقات الفلسطينية وممثل اليابان لدى دولة فلسطين عن شكره لجميع 
لسطيني لكرة القدم واللجنة الشركاء إلنجاحهم المشروع بما فيهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد الف

% من 30لدولة فلسطين وهم يمثلون فلسطينية قائال "كما نعلم جميعا، الشباب هم عماد المستقبل مبية الولاأل
ستساعد في تخفيف حالة اليأس لدى الشباب  2ين، نحن نؤمن أن بطولة طوكيو مجموع السكان الفلسطيني

 التي تولدت نتيجة الوضع االقتصادي والسياسي."ين والشابات الفلسطيني
 

، في غزة عام 18العبين تحت سن لل 2016لكرة القدم التي أقيمت عام  1و كيعلى نجاح بطولة طو وبناء  
، سيعمل المشروع على تحفيز التغيير لنقل مشاركة الشباب باالضافة الى المبادرات الرياضية للشباب الفلسطيني

المتجذرة في بطولة  الرياضيةواألحداث في الرياضة من مستواها الحالي الى مستوى تتضافر فيه المشاركة 
  طوكيو التي عقدت قبل عام.

 
وقد شكر السيد روبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج األمم المتحدة االنمائي حكومة اليابان لدعمها 

غزة، مضيفا المستمر للشباب وأكد أن هذا المشروع هو جزء من استجابة البرنامج الحتياجات الشباب في قطاع 
تهم في كللعمل على تخفيف التوتر بين الشباب من خالل مشار ا  لحاحإن الوقت الحالي هو الوقت األكثر "ا

نشاطات رياضية متنوعة، مما يعني اندماجهم وتواصلهم مع المجتمع. لقد رحب الالعبون بالبطولة التي أقيمت 
 لديهم." سوح التنافالعام الماضي، أعطتهم األمل وطورت مهاراتهم وزادت من ر

 
فريقا من مدن  56وتضم البطولة  ،عاما 19بطولة طوكيو للشباب أقل من  ظم االتحاد الفلسطيني لكرة القدمين

 111حين تم عقد  2016طاع غزة،  هذا المشروع هو استمرار للعمل الذي بدأ عام قومخيمات مختلفة في 
للشباب الذين تأثروا جسديا ونفسيا  مدآنية وطويلة األرياضية مباراة كرة قدم، من خالل التركيز على برامج 

غيير نظرتهم للحياة. ت هم فيبالصراع والحصار، تساهم الرياضة في اعطاء الشباب شيئا جديدا يسعون اليه ويسا
ن مرجعية تنص استراتيجية المشروع على بناء أساس للرياضة للشباب والشابات في أماكن مختلفة والتي ستكو

 تقبلية للنوادي واالتحادات وأيضا الفرق الوطنية.مس
 

شركاء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حيث بلغ  وأهم هذا ومن الجدير ذكره ان حكومة اليابان تعتبر من أكبر
وازالة الركام  بنى التحتيةالمليون دوالر لمشاريع في مجاالت   344مجموع منح اليابان للبرنامج ما يزيد على 

كومة اليابان لدولة فلسطين ما دمت ح، ق1993منذ عام  والتعليم والزراعة والوصول للعدالة وغيرها. والصحة
 ساهمين بذلك في تحسين حياة الشعب الفلسطيني. م بليون دوالر 1.8يزيد على 
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or  dania.darwish@undp.orgmail: -e –6268229 -2-Ms Dania Darwish, Communications Specialist, Tel. +972
. For more information on   swerki@undp.org-d.elshahmail: -e –2822167 -8-Swerki in Gaza at Tel. +972-Shahd El

.http://www.ps.undp.orgUNDP/PAPP see  
 

UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that can withstand crisis, and drive and 
sustain the kind of growth that improves the quality of life for everyone. On the ground in more than 170 

countries and territories, we offer global perspective and local insight to help empower lives and build resilient 
nations. 
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