
 

 

 حتية شاملةتخدمات متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة في غزة من خالل بنية يوفران يا مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وألمان

 2020ديسبمر/كانون األول  3غـــزة| 

مانيا االتحادية من وجمهورية أل في فلسطين  بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة، يواصل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 فئة.إدماج هذه البهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة ذوي اإلعاقة من خالل مية األلماني تعزيز حقوق األشخاص خالل بنك التن

 

 

. ومع 1اإلعالقة الجسدية% من سكان غزة يعانون من شكل من أشكال اإلعتالل أو 7ة، يقدر أن حوالي رة التنمية االجتماعية الفلسطينيوفقاً لوزا

نون من أمراض مزمنة وإعاقات بصرية السن وغيرهم من األشخاص الذين يعام اإلعاقة الجسدية، فإن كبار ك، عند التفكير مليّاً في مفهوذل

لألشخاص ذوي  الحتياجاتهم مما يخلق حواجز غير ضرورية قة شاملةريبطرافق غير المصممة يتأثرون أيضاً في الوصول إلى المباني أو الم

 اإلعاقة. 

الذين % من اإلناث( 50) من المستفيدين تحدة لخدمات المشاريع عددمكتب األمم المل زل في غزة التابعمشروع إعادة إعمار المنا وعليه، يدعم

األمر الذي يمكنهم من  اإلعاقةشمولية لذوي ة وذلك إلعادة إعمار منازلهم من خالل تنفيذ تصميمات سكني 2014فقدوا منازلهم في صراع العام 

 حياة مستقلة وكريمة. العيش

ثيثات والتجهيزات التي أحجام األبواب وغيرها من التأوالممرات و المدمجة المساحات المطلوبةتتضمن تصاميم البنية التحتية للمساكن هذا و

ً من ذوي القاحتياجات أفراد األسرة التي تلبي ومرافق الحمام المعدات غيرها من و تركيب الدرابزين والمنحدراتتشمل   .  درات المختلفة أيضا

 كتب األمم المتحدةم" نعمل في  قال مدير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في فلسطين السيد توكوميتسو كوباياشيفي هذه المناسبة، 
وذات الفعالية  خطيطبنية التحتية جيدة التوخدمات اليف" تعتبر تصاميم ستوعب كافة االختالفات". ويضت مساحةخلق على لخدمات المشاريع 

تزيل الحواجز التي تؤدي  اً من أجل إطالق إمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة. حيث يمكن للبنية التحتية الفعالة أن تقلل من أووالشمولية طريق
 إلى تكوين المعنى الحقيقي لإلعاقة."

يون يورو بتمويل من مل 24.8حوالي  الذي تبلغ ميزانية المرحلة الثانية منه زل في غزة،تجدر اإلشارة إلى أن مشروع إعادة إعمار المنا

 نازل المدمرة كلياً.من الم 220ة إعمار أكثر من دعلى إعاحتى اآلن جمهورية ألمانيا االتحادية من خالل بنك التنمية األلماني قد عمل 

نطاق على توسيع  لخدمات المشاريع وجمهورية ألمانيا االتحادية من خالل بنك التنمية األلماني  حدةمكتب االمم المتعمل ، 2020في العام و

حماية السكان من الفئات الضعيفة واألكثر حاجة في غزة ممن يعيشون في وذلك بهدف إلصالح وترميم المساكن غير المالئمة للسكن  العمل



توفير هذه المنازل أمور عدة منها   تعالج عملية إعادة إصالححيث ظرون معيشية سيئة. 

صحة لضمان  وذلك ل إلى الخدمات األساسية مثل المياه والكهرباء باإلضافة إلى تحسين األمن وصيانة وتثبيت الجدران واألسقفوالوص

اً وآمناً يسمح لهم العيش بكرامة ا للمستفيدين سكناً الئقتوفر هذه المساكن التي يتم إصالحه عليه،كن. ووسالمة العائالت التي تعيش في هذه المسا

 ومستوى معيشي أفضل.

سألة تضامن لمساعدة " إنها م ان كالجسيرئيس مكتب ممثلية جمهورية ألمانيا االتحادية في رام هللا السيدة كريست علقوفي السياق نفسه، 
ى دعم المنازل المتضررة السكان األكثر حاجة. حيث يندرج مشروع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وبنك التنمية األلماني الذي يعمل عل

 عدة".المسا رون علىدجدًا ألننا قا من الحرب بخدمات البنية التحتية لذوي اإلعاقة وكبار السن في هذا اإلطار. أنا سعيد

 تجدر اإلشارة إلى أنه تم تحديد دعم المستفيدين من ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة كواحدة من األولويات في مرحلة اختيار المستفيدين

ل مكتب ضمن فئة المساكن غير المالئمة للعيش. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه من خالل المرحلتين األولى والثانية من هذا المشروع، يواص

ة الحقوق القانونية يعمل على حمااألمم المتحدة لخدمات امشاريع من تزويد سكان غزة بمنازل آمنة ومتينة، وذات جودة عالية ومستدامة. كما وي

 .2014على المدى الطويل وذلك في أعقاب الدمار والنزوح التي خلفها صراع العام 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 مسؤولة اإلعالم والعالقات العامة  السيدة فــداء معايطة  –مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

 :بريد الكترونيالموبايل:                                   مكتب/أرضي:                              

 9322 324 54) 0( 972+            1881 628 2)0( 972+                 fidama@unops.org 

و االلكترونيالموقعزيارةيرجىالمشاريع،لخدماتالمتحدةاألمممكتبحولالمعلوماتمنولمزيد

  

نيككو فيتشرالسيد

 هللا رام في األلمانية والممثلية الحكومة مكتب باسم الرسمي المتحدث

 البريد االلكتروني:                                 :المكتب

2977648-2-972+                  1@rama.diplo.de-pr 

ولمزيد من المعلومات حول مكتب الممثلية الألامانة في رام يرجى زيارة الموقع :

mailto:fidama@unops.org
http://www.unops.org/
https://homes4gaza.org/#/About
mailto:pr-1@rama.diplo.de
https://ramallah.diplo.de/

