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 بیان صحفي

 بدعم من الحكومة الیابانیة

 الف یوم عمل للشباب 40لق فرص العمل في قطاع غزة یخلق برنامج خ

بانیة مشروع تشغیل وحمایة الشباب في ااختتم كل من برنامج األمم المتحدة االنمائي والحكومة الی -2017مارس  5 -غزة
قطاع غزة وذلك في احتفال في مدینة رفح بحضور السید تاكیشي اوكوبو سفیر العالقات الفلسطینیة وممثل الیابان لدى السلطة 

لق من خالل ھذا المشروع، تم خ. في غزة برنامج األمم المتحدة االنمائيالفلسطینیة والسید باسل ناصر مدیر مكتب الوطنیة 
 .وشابة مما ساھم في تطویر مھاراتھم وتحسین ظروفھم المعیشیةشاب  430فرص عمل ل

وقد أكد السید تاكیشي اوكوبو سفیر العالقات الفلسطینیة وممثل الیابان لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة على التزام الیابان في 
ي غزة الفلسطیني وخاصة ف الشباب ھم العماد االساسي لمستقبل الشعب"دعم الشعب الفلسطیني وخاصة شباب غزة قائال 

ان ارتفاع معدالت البطالة والفقر في القطاع یعزى الى حالة . %53حیث یمثل الشباب النسبة االكبر من السكان وھي 
وبالتالي، فإن الیابان قدمت ھذه المنحة لدعم جھود التعافي في قطاع غزة من "وأضاف قائال ." الحصار المستمر والحروب
صیرة ومتوسطة المدى وھو ما سیساھم لیس فقط في دعم االقتصاد المحلي ولكن في دعم السالم خالل خلق فرص عمل ق

 ."واالستقرار أیضا

ن مالف دوالر یھدف الى دعم جھود التعافي المبكر في غزة  800المشروع الذي تم تمویلھ من قبل حكومة الیابان بمبلغ 
في ظل ھذه الظروف التي بلغ فیھا معدل . ل للشباب والخریجینخالل مبادرات تحسین المعیشة التي تزید من فرص العم

فر لھم فرص یووشاب  430بین الشباب، سیعمل المشروع على تقویة قدرة التأقلم واالنتاج ل %58البطالة ما یزید على 
 .االجتماعيالعمل من خالل وظائف متنوعة في قطاعات مختلفة من أجل استدامة االستقرار والمساھمة في دعم الترابط 

في غزة الى أن نسبة البطالة المتزایدة تعتبر تحدیا  برنامج األمم المتحدة االنمائيالسید باسل ناصر مدیر مكتب  أشاروقد 
تعتبر نسبة بطالة الشباب في غزة من األعلى "من السكان الفلسطینین، قائال  %30للشباب الفلسطیني الذي یمثل ما یزید على 
لقد أحیا ھذا المشروع امال الشباب . اھم في خلق الوظائف في قطاعات مختلفةفي العالم ومن المھم لنا أن نخلق فرصا تس

لكونھ قد ساھم في تطویر مھاراتھم وحصولھم على فرص عمل تتناسب وتخصصاتھم، كما ویتوجب علینا أن نسعى لخلق 
 ."فرص مشابھة لشباب اخرین كي یساھموا أیضا في بناء مجتمعاتھم

الف مبنى  18خریج في ترقیم  70ظام المعلومات الجغرافي لبلدیة رفح من خالل اشراك المشروع على تطویر ن عملقد ل
 300منقذ بحري یعملون على شاطئ بحر قطاع غزة باالضافة الى منح  60في المدینة، باالضافة الى توفیر فرص عمل ل 

 .والریاضة واعادة االعمار شاب فرص عمل لتطویر تقدیم الخدمات في قطاع غزة وخاصة في قطاعات الصحة والتعلیم

وفي خالل حدیثھ، وجھ السید بدر الحسیني رئیس برنامج خلق فرص العمل في غزة شكره لحكومة الیابان لدعمھم الكریم 
یأتي المشروع الیوم لیحقق واحدا من اھم اھداف برنامج خلق فرص العمل االستراتیجیة "لقطاع التوظیف لشباب غزة، قائال 

العمل في المؤسسات الخكومیة من أجل تطویر ھذه المؤسسات وتقلیل النفقات لھا من خالل تغطیة  أال وھي خلص فرص
یعمل برنامج خلق فرص العمل بالشراكة مع المؤسسات الفلسطینیة "وأضاف قائال ." رواتب الخریجین الذین یعلون فیھا

ف في مجاالت الصحة والمیاه والتعلیم والزراعة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل نخطي العدید من العقبات ونقص التوظی
 ."والبیئة وبالطبع فإن توحید الجھود سیحل الكثیر من المشاكلوالكھرباء 

برنامج مساعدة / ھذا ومن الجدیر ذكره ان الحكومة الیابانیة تعتبر من أھم وأعرق شركاء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لمشاریع تنوعت بین  ملیون دوالر 420الشعب الفلسطیني عبر السنین وقد بلغ اجمالي التمویل الیاباني للبرنامج حوالي 

 .زالة الركام والصحة والتعلیم والزراعة والوصول الى العدالة وأخرىقطاعات البنیة التحتیة وا


