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 بيان صحفي

 

 بدعم من الحكومة اليابانية

 برنامج األمم المتحدة االنمائي يحتفل باختتام برنامج الترفيه واعادة التأهيل

 لألطفال المصابين بالصدمة النفسية في قطاع غزة 
 

العنقاء للدبكة  احتفل برنامج األمم المتحدة االنمائي والحكومة اليابانية بالتعاون مع مجموعة -2019يوليو  24قطاع غزة، 

 باختتام برنامج الترفيه واعادة التأهيل لألطفال المصابين بالصدمة النفسية في قطاع غزة.

 

فتى وفتاة نتيجة للتصعيد المستمر في  100دوالر، استجاب لالحتياجات الطارئة ل  ألف 99المشروع الذي تبلغ قيمته 

الل النشاطات الرياضية والنفسية والترفيهية. باالضافة الى خسهم من القطاع، كما وفر بيئة آمنة للمشاركين ليعبروا عن أنف

ذلك، فقد دعم المشروع أطفال مجموعة العنقاء للدبكة للتأقلم والشعور باألمان واعادة دمجهم في نشاطات ثقافية ومجتمعية 

 شهور.  3مثل تدريبات الدبكة التي استمرت لمدة 

 

الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين عن شكره لجميع الشركاء المساهمين في لشؤون اوقد عبر السيد تاكيشي أوكوبو سفير 

نجاح المشروع خاصة برنامج األمم المتحدة االنمائي والشركاء الفلسطينيين، قائال "نجتمع هنا اليوم لنحتفل بنجاح المشروع 

، االستثنائية حباطهم الناجم عن الظروف إمعاناتهم و من للتخفيف خلق بيئة آمنة للشباب الفلسطيني بأّن الذي ينبع من ايماننا 

 للحفاظ على النسيج المجتمعي في غزة." ضروري 

 

بدعم األشخاص ذوي االعاقة في م المشروع يقووفي جزء آخر من المبادرات لالستجابة الحتياجات الشباب الفلسطيني، س

يتم عقد مخيم مجتمعي للبحث عن حلول تكنولوجية خالقة غزة من خالل عقد دراسة تحديد احتياجات لهم وبناء عليها س

 لتساهم في حل التحديات التي يواجهها ذوي االعاقة. 

 

وقد قالت السيدة تشيتوسي نوجوتشي مديرة مكتب برنامج األمم المتحدة االنمائي في غزة، "وفقا لالحصائيات في قطاع 

وا بتجارب مؤلمة ومحزنة، مما يوضح أهمية عقد مبادرات تدعم غزة، فإن ثلثي األطفال الذين يعيشون في القطاع قد مر

األطفال وتحميهم من أن يصبح لديهم أمراض نفسية أكثر تعقيدا. يتشارك برنامج األمم المتحدة االنمائي والحكومة اليابانية 

في دعم األطفال والشباب في عدة انشطة منها األنشطة الرياضية المستمرة للعام الثالث على التوالي باالضافة الى المخيمات 

فضل تدخالتنا مع األطفال التي حرصنا من خاللها الصيفية ومخيم شتوي لذوي االعاقة، واليوم نحتفل باختتام واحد من أ

 على منحهم السعادة والفرح."

 

في مدينة غزة يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو وحضره السيد تاكيشي أوكوبو سفير العالقات  االحتفال تم عقد

الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين والسيد عيد مصبح ممثل مجموعة العنقاء للدبكة والسيدة تشيتوسي نوجوتشي مدير 

 ألطفال المشاركين وعائالتهم.باالضافة ل مكتب برنامج األمم المتحدة االنمائي في غزة
 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال ب:

او  dania.darwish@undp.orgالبريد اإللكتروني:  – 972+-2-6268229دانية درويش، مسؤولة االعالم واالتصال، هاتف: 

. لمزيد من   swerki@undp.org-shahd.elالبريد اإللكتروني:  – 972+-8-28221 67هاتف: شهد السويركي في غزة، 

  http:www.ps.undp.orgالمعلومات حول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني
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دول قادرة على مواجهة بناء وعلى اختالف شرائحهم في المجتمع األفراد في بإشراك كافة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  يُعنى
 170في أكثر من  األفراد جميعًا. ومن خالل التواجد على األرضنوعية حياة  من شأنها أن تحسنالتي  األزمات ودعم وقيادة التنمية

 .دول قوية تواجه كافة الصعوباتوبناء  روف المعيشيةالظتحسين دولة وإقليم، نساعد في تكوين صورة عالمية ورؤية محلية تسهم في 

 
 


