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 بيان صحفي مشترك

 بتمويل من حكومة اليابان

  "٢ أحالم وأصدقاء"ي يختتم المخيم الصيفي برنامج األمم المتحدة االنمائ

 جلوس في غزة -وبطولة الكرة الطائرة
 

 اختتملدعم وتمكين الشباب في قطاع غزة والضفة الغربية،  المشترككجزء من االلتزام  -2017أغسطس  16غزة، 

 معهد كنعان التربوي النمائي واللجنة األولمبية الفلسطينيةوبالشراكة مع ي وحكومة اليابان ئبرنامج األمم المتحدة االنما

المخيم الصيفي وبطولة الكرة الطائرة تم تنظيم جلوس في غزة.  -وبطولة الكرة الطائرة 2المخيم الصيفي أحالم وأصدقاء 

مة االستجابة الطارئة للشباب الفلسطيني من خالل المبادرات الرياضية الممول من خالل الحكو -مشروع تمكينمن  كجزء

 شاب وشابة في مختلف األنشطة الرياضية. 5000ر بمشاركة ما يقارب على ألف دوال 386اليابانية بقيمة 

 

عؤن شؤكرل لجميؤع الشؤركاء بمؤا فؤيهم  الفلسؤطينية ومملؤا اليابؤان لؤدس فلسؤطينشؤوون اوكوبو سفير الوقد عبر السيد تاكيشي 

 أن الؤؤبع  قؤؤائال " ي يعتقؤؤد واللجنؤؤة األولمبيؤؤة الفلسؤؤطينية معهؤؤد كنعؤؤان التربؤؤوي النمؤؤائيبرنؤؤامج األمؤؤم المتحؤؤدة ا نمؤؤائي و

 األخالقيؤة القؤيم تعزيؤز في هاما   دورا   تلعب الصيفية المخيمات أن إال ،فقط  النفس عن ترويحللو هولل هي الصيفية ماتالمخي  

قين نشيطيكونوا  أن علىأطفال فلسطين  فتساعد والروحية،  اليابؤان ملتزمؤة ن حكومؤةإي أضؤا:"و .يللغير لينمتقب  و ينوخال 

 قدراتؤ  عؤن النظؤر بغؤ  كؤا فؤرد، أن ونعتقؤد غؤزة، فؤي خاصؤة هنؤا لفلسؤطينيين،ل حيؤاةال تحسؤين مسؤتوس جؤاأ مؤن بالعمؤا

 .يوطموحات  حالم أ تحقيق ل  يحق ،الظرو: ا قتصادية والسياسية الصعبة بالرغم منو

فقدوا أحد طفال الذين لأل 2016الذي أقيم عام  1مخيم أحالم وأصدقاء على نجاح  وبناء  طفا وطفلة  1200بمشاركة 

حيث ختتام المخيم إاألطفال اليوم بيحتفا . وعلى التوالييم للعام اللاني والديهم خالل الحروب في قطاع غزة، يُقام المخ

، وقد ساهمت هذل األنشطة تعليم للدبكة وفنون الرسم وغيرهافي عدة نشاطات ترفيهية وتربوية وألعاب جماعية وشاركوا 

 في تخفيف التوتر النفسي الذي يتعرضون ل .

 

 شكا الذي هو الصيفية للمخيمات الحالي العام برنامج إنكلمت  يوقد قال السيد عيسى سابا مدير معهد كنعان التربوي خالل 

 صيفي بمخيم األول البرنامج كان حيث, عاما   أربعين من أكلر قبا بدأنال والذي الصيفية المخيمات لبرنامج امتدادا   تاريخيا  

 وتعزيز واألنشطة والبرامج األعداد حيث من ويتوسع ليمتد المنشطين من 10و طفا 60 المكان هذا وفي القطاع في واحد

 لألطفال والنفسية الوقائية والمساندة النشط والتعلم االنسان وحقوق الديمقراطية أسس على المبنية والتربية الهادفة القيم

 .يجمة واجتماعية حياتية ومشاكا وحصار واعتداءات متكررة حروب من يعيشون التي الصعبة الظرو: في وخصوصا  

 

جلوس ضمن مشروع تمكين بالتعاون مع اللجنة األولمبية الفلسطينية  -، تُقام بطولة الكرة الطائرةالمشروعوضمن أنشطة 

فقدان موا أمام ظروفهم الجسدية وفرق مختلفة وما يزيد على مائة العب لم يستسل 8جلوس بمشاركة  -واتحاد كرة الطائرة

 .المختلفة والتي تساهم في رفع روحهم المعنوية ولياقتهم الجسديةويشارك الالعبون بشكا دائم في البطوالت . أحد أطرافهم

  جلوس. -كبطا لبطولة كرة الطائرة الصداقة الهالل والذي تُوج منهما فريقويتنافس في المباراة النهائية فريقي الصداقة و

 

عقد هذل البطوالت الرياضية قائال خالل االحتفال، أكد الدكتور أسعد المجدالوي نائب رئيس اللجنة األولمبية على أهمية 

يهذل الفعالية تأتي ضمن فعاليات متنوعة وكليرة دعمت الشباب الفلسطيني في غزة ونحن نقدم جزيا شكرنا لحكومة 

اليابان لتموييلها ملا هكذا مشاريع، وإنني اليوم أيضا أعلن اطالق اسم سعادة السفير السيد تاكيشي أوكوبو على جميع 

 دات الفلسطينية التي ستقام خالل شهر سبتمبر تعبيرا من االتحاد عن شكرل وامتنان  العميقين.يبطوالت االتحا

 

ة اليابان لدعمها المستمر المملا الخاص للمدير العام لبرنامج األمم المتحدة االنمائي حكومخالد شهوان نائب وقد شكر السيد 

نمائي وكا الالعبين واألطفال المشاركين في نشاطات هذا للشباب، باالضافة الى شركاء برنامج األمم المتحدة اال

الوقت المشروع، موكدا على يأن برنامج األمم المتحدة االنمائي يعما دائما على تنفيذ النشاطات الرياضية  يمان  بأن 

إن خلق  .تنوعةتهم في نشاطات رياضية مكن خالل مشارمدعم وتمكين الشباب  للعما على الحالي هو الوقت األكلر إلحاحا  

 يهو شيء جوهري وتعتبر الرياضة واحدة من أهم الطرق لتشجيع الشباب وتزويدهم باألما.بيئة داعمة لهم 
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هذا ومن الجدير ذكرل ان حكومة اليابان تعتبر من أكبر وأهم شركاء برنامج األمم المتحدة ا نمائي حيث بلغ مجموع منح 

مليون دوالر لمشاريع في مجاالت البنى التحتية وازالة الركام والصحة والتعليم  344اليابان للبرنامج ما يزيد على 

مليار دوالر  1.8، قدمت حكومة اليابان لدولة فلسطين ما يزيد على 1993م والزراعة والوصول للعدالة وغيرها. منذ عا

 مساهمين بذلك في تحسين حياة الشعب الفلسطيني. 

 

 
 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

او شهد  dania.darwish@undp.orgالبريد ا لكتروني"  – 972+-2-6268229دانية درويش، مسوولة االعالم واالتصال، هاتف" 

. لمزيد من المعلومات حول   swerki@undp.org-shahd.elالبريد ا لكتروني"  – 972+-8- 2822167هاتف" السويركي في غزة، 

  http:www.ps.undp.orgنمائي  برنامج مساعدة الشعب الفلسطينيبرنامج األمم المتحدة ا 

 

يُعنى برنامج األمم المتحدة ا نمائي بإشراك كافة األفراد في المجتمع وعلى اختال: شرائحهم في بناء دول قادرة على مواجهة األزمات 
دولة وإقليم،  170خالل التواجد على األرض في أكلر من  ودعم وقيادة التنمية التي من شأنها أن تحسن نوعية حياة األفراد جميعا . ومن

 .نساعد في تكوين صورة عالمية ورؤية محلية تسهم في تحسين الظرو: المعيشية وبناء دول قوية تواج  كافة الصعوبات
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