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جديدة  اتفاقيات  يوقعان  واألونروا  للتنمية  السعودي  الصندوق 
ولبنان الغربية  والضفة  غزة  أجل  من  دوالر  مليون   68 بقيمة 

عبر الصندوق السعودي للتنمية، قدمت اململكة العربية السعودية تبرعا 
سخيا بقيمة 68 مليون دوالر إلى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي 
فلسطني )األونروا( لصالح مشاريع في الضفة الغربية ولبنان وقطاع غزة. 
وقد مت توقيع االتفاقيات الثالث في الرياض من قبل معالي املهندس يوسف 
البسام نائب الرئيس والعضو املنتدب للصندوق السعودي للتنمية والسيد 

فيليبو غراندي املفوض العام لألونروا.

من  ووفد  للتنمية(  السعودي  )الصندوق  الصورة،  يسار  البسام،  يوسف  املهندس  معالي 
االونروا في الرياض 

وبلغت قيمة االتفاقية األولى 14 مليون دوالر خصصت من أجل دعم مشاريع  
االونروا في الضفة الغربية، مبا في ذلك إعادة بناء وجتهيز املركز الصحي في 
اخلليل ومدرسة ذكور العروب ومدرسة عني السلطان ومدرسة ذكور بالطة 

إلى جانب إعادة بناء وتأهيل 930 وحدة سكنية. 

أحد  دوالر، فهي متثل  54,5 مليون  تبلغ قيمتها  والتي  الثانية  االتفاقية  أما 
تبرعات السعودية من أجل “برنامج إعادة إعمار غزة” اخلاص مبجلس التعاون 
وحدة   1,000 من  أكثر  وتأهيل  إعمار  إعادة  كلفة  تغطي  وهي  اخلليجي، 

سكنية إضافة إلى بناء وجتهيز وتأثيث ست مدارس. 

الثالثة واألخيرة 17,5 مليون دوالر تشمل 7,5 مليون  وتبلغ قيمة االتفاقية 
دوالر من أجل حتسني األوضاع املعيشية في مخيم عني احللوة بجنوب لبنان 
البارد في شمال  عالوة على 10 مليون دوالر من أجل إعادة بناء مخيم نهر 
لبنان، األمر الذي سيرفع من التبرعات السعودية خمليم نهر البارد لتصل في 

مجملها إلى 35 مليون دوالر. 

التبرع  لهذا  تقديره  عن  غراندي  فيليبو  لألونروا  العام  املفوض  أعرب  وقد 
بالقول: “إن كل واحدة من تلك االتفاقيات ثمينة. إنه ملن املعروف بأن البنية 
التحتية خمليمات الالجئني التابعة لنا في الضفة الغربية تستدعي االهتمام، 
إلعادة  الضخم  املشروع  وبأن  احللوة،  عني  على  أكثر  ينطبق  األمر  هذا  وبأن 
بناء مخيم نهر البارد بحاجة ماسة إلى املزيد من التمويل، وبأن غزة لديها 
احتياجات عديدة في الوقت الذي ال تزال تواجه فيه حصارا يعمل على شل 
معظم النشاطات االقتصادية. إننا، والالجئون الذين نقوم على خدمتهم، 
الالزمة  التوجيهات  بإعطاء  لقيامه  الشريفني  احلرمني  خلادم  للغاية  ممتنني 
السخاء”.  الكيفية من  األونروا بهذه  املعنية مبساعدة  للوكاالت احلكومية 
وكان السيد روبرت تيرنر مدير عمليات األونروا في غزة قد رافق وفد األونروا 

حيث قدم عرضا بني فيه خطة األونروا إلنعاش غزة.

العربية السعودية، ومن خالل الصندوق السعودي للتنمية،  وتعد اململكة 
واملشاريع  لها.  األكبر  العربي  واملانح  لألونروا  املانحة  الدول  كبار  من  واحدة 
تبرعات  على  تشتمل  السعودية  العربية  اململكة  قبل  من  متويلها  مت  التي 
الدعم  وتقدمي  لبنان  في  لالجئني  البارد  نهر  مخيم  إعمار  إعادة  أجل  من 
ألنشطة األونروا الرئيسة في مجاالت الصحة والتعليم واإلغاثة واخلدمات 
االجتماعية، باإلضافة إلى املشروع السعودي الرائد إلعادة إسكان الالجئني 
من  في شباط  منه  األولى  املرحلة  تدشني  مت  الذي  رفح  في  الفلسطينيني 

هذا العام.

مساهمات من المانحين
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 مساهمات من المانحين

الالجئين  لدعم  دوالر  مليون   10 بمبلغ  تساهم  السعودية 
الفلسطينيين من سوريا

عائلة فلسطينية متضررة من النزاع في سوريا 

إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  نداء  إلى  السعودية  العربية  اململكة  استجابت 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( اخلاص بسوريا، حيث قدمت تبرعاً 

سخياً بقيمة 10 مليون دوالر من خالل الصندوق السعودي للتنمية.

إذ  متزايد،  بشكل  األونروا  مخيمات  يطال  سوريا  في  الدائر  الصراع  أصبح 
تقدر الوكالة أن أكثر من نصف الالجئني الفلسطينيني في سوريا، والبالغ 
عددهم 529.000، يعانون اآلن من التهجير سواًء داخل سوريا أو في البلدان 
اجملاورة، مبا في ذلك لبنان واألردن. ستوفر املساهمة السعودية الدعم جلهود 
باملساعدات  الفلسطينيني  الالجئني  تزويد  في  االستمرار  أجل  من  األونروا 
والصحية  اإلغاثية  باخلدمات  تزويدهم  جانب  إلى  والنقدية،  الغذائية 

والتعليمية الطارئة.

أن  “مبا  مصرحاً:  التبرع،  بهذا  غراندي  فيليبو  لألونروا  العام  املفوض  رحب 
املناطق السورية التي يعيش أغلب الفلسطينيني فيها تعاني من اشتداد 
كل  يتزايد  واملعوزين  املهجرين  الفلسطينيني  الالجئني  عدد  فإن  االقتتال، 
الالجئني  معاناة  بتخفيف  أخرى  مرة  التزامها  تثبت  السعودية  إن  يوم. 

الفلسطينيني”.

دوالر  مليون   2,1 بمبلغ  يتبرع  اإلماراتي  األحمر  الهالل 
الشرقية  بالقدس  صحي  مركز  بناء  إعادة  ألجل  لألونروا 

مركز  بناء  إلعادة  اتفاقية  واألونروا  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  وقعت 
شعفاط الصحي بالقدس. وبفضل هذه املساهمة، والتي تبلغ قيمتها 2,1 
مليون دوالر، سوف تتمكن األونروا من إعادة بناء وجتهيز املركز الصحي الذي 
يقع في القدس الشرقية، والذي ويخدم الالجئني الفلسطينيني الثالثني ألف 

الذين يعيشون في مخيم شعفاط.

املفوض  غراندي،  فيليبو  السيد  قال  املساهمة  بهذه  ترحيبه  معرض  وفي 
سكان  ألن  االتفاقية  هذه  بتوقيع  سروري  عن  أعبر  أن  “أود  لألونروا:  العام 
اآلن،  األقل  وعلى  الفاصل.  اجلدار  بناء  من  كثيرا  عانوا  قد  شعفاط  مخيم 
وبفضل مساهمة الهالل األحمر اإلماراتي، بإمكانهم احلصول على العالج 
في مركز صحي حديث. وتبني هذه االتفاقية كيف ميكن أن يعمل املانحون 

العرب واألونروا  معا ملساعدة الفلسطينيني الذين يعيشون في القدس.”

إسكانيا  مشروعا  يستأنفان  واألونروا  اإلماراتي  األحمر  الهالل 
متوقفا منذ 2005 

يونس  خان  مشروع  إلنهاء  املالي  الدعم  اإلماراتي  األحمر  الهالل  سيوّفر 

اإلسكاني لالجئني الفلسطينيني، في قطاع غزة، وذلك مبساهمة إضافية 
للهالل  العام  األمني  اخلصوص،  بهذا  اتفاقية  ووقع  دوالر.  مليون   5,4 تبلغ 
األحمر اإلماراتي، الدكتور محمد عتيق الفالحي، وممثل املفوض العام لألونروا، 

السيد بيتر فورد.

 2005 في  بدأ  الذي  اإلسكاني،  يونس  خان  مشروع  استئناف  يتم  وسوف 
رفع  بعد  اإلسرائيلي،  احلصار  بسبب  سنوات   6 من  ألزيد  توقيفه  متّ  والذي 
والتي  دوالر،  مليون   5,4 البالغة  املساهمة  تغطي  سوف  للحصار.  جزئي 
مليون  و1,3  دوالر  مليون   13 قيمتهما  سابقتني  مساهمتني  إلى  تضاف 
دوالر، األعمال الالزمة إلنهاء املشروع الذي أكمل نصفه حاليا. وسوف تبلغ 
امليزانية اإلجمالية للمشروع 19,7 مليون دوالر، ويضّم 600 سكن ومدرسة 

مع خدمات توفير املياه وصرف املياه وتوصيل الكهرباء.

و رحب السيد بيتر فورد بهذه االتفاقية قائال: “سوف يبتهج حوالي 3000 
الجئ من غزة، من الذين دّمرت بيوتهم وانتظروا لعدة سنوات بهذا اخلبر. إن 
األونروا والالجئني الذين تخدمهم ممتنون للهالل األحمر اإلماراتي و اإلمارات 

العربية املتحدة حكومة وشعبا على دعمهم السخي املتواصل”.

الدكتور محمد عتيق الفالحي، األمني العام للهالل األحمر اإلماراتي، والسيد بيتر فورد )األونروا(

الهالل األحمر اإلماراتي يقدم المساعدة لما يزيد على 14,000 الجئ 
في غزة خالل رمضان

قدمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي تبرعا سخيا بقيمة 500,000$ لالجئني 
احملتاجني في غزة خالل شهر رمضان املبارك.

 
وساهم هذا التبرع السخي الذي قّدمه الهالل األحمر في توفير مواد غذائية 
والزيت  واألرز  والسكر  الطحني  تضم  غذائية  سالت  شكل  على  مالئمة 
واحلليب ألزيد من 2,500 عائلة الجئة فقيرة )أي أزيد من 14,000 شخص(، من 

ضمن املستفيدين من برنامج شبكة األمن االجتماعي. 
 

وفي معرض ترحيبه بهذا التبرع، قال املفوض العام لألونروا، السيد فيليبو 
غراندي “إن هذا التبرع يأتي في الوقت املناسب ليس فقط ألنه أتى في شهر 
رمضان، بل وكذلك ألنه يأتي في فترة تزايدت فيها الصعوبات االقتصادية 
االسرائيلي  احلصار  نتيجة  فقط  ليس  وذلك  غزة،  سكان  يواجهها  التي 
املستمر، بل وكذلك نتيجة إغالق العديد من األنفاق بني غزة ومصر مؤّخرا”. 
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ألجل  دوالر  مليون   2,5 بمبلغ  يتبرع  الشريفين  الحرمين  خادم 
رمضان في غزة 

قدمت حملة خادم احلرمني الشريفني إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة 
تبرعا سخيا بقيمة 2.5 مليون دوالر، خصص لتوزيع مساعدات غذائية في 

غزة ابتداء من شهر رمضان.

ساعد هذا التبرع العائالت التي تعاني من الفقر املطلق والفقر املدقع على 
احلصول على املواد الغذائية األساسية والضرورية )من الدقيق واألرز والزيت 
والسكر واحلليب(. واستفادت 65,621 عائلة، أي 346,592 شخص من هذه 
املساهمة الكرمية ، خالل شهر رمضان وخالل جوالت التوزيع السنوية التي 

تقوم بها األونروا كجزء من برنامج شبكة األمان االجتماعي التابع لها. 

وفي معرض ترحيبه بهذا التبرع، قال السيد بيتر فورد، ممثل املفوض العام 
لألونروا “إن هذا التبرع يبني مرة أخرى الدعم املتسق الذي تقدمه حملة خادم 
احلرمني الشريفني إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة لالجئني. وسيساعد 
األونروا على التخفيف من وطأة الفقر الذي يعاني منه اآلالف من الالجئني 
املشاركة في  السنة، وسيمكنهم على وجه اخلصوص من  في غزة طيلة 

االحتفاء بشهر رمضان”.

)وسط الصورة( سعادة سفير اململكة العربية السعودية باألردن السيد فهد الزايد، السيد 
بيتر فورد ، السيد مبارك البكر، املدير التنفيذي للجان السعودية و دائرة املانحني العرب في 

األونروا.

تبرعت  سوريا  في  األشقاء  لنصرة  السعودية  الوطنية  الحملة 
األردن  إلى  سوريا  من  قادمة  فلسطينية  لعائالت  غذائية  بسالت 

خالل شهر رمضان 

قدمت احلملة الوطنية السعودية لنصرة األشقاء في سوريا تبرعا سخيا 
في  متثل  األردن،  إلى  سوريا  من  القادمني  احملتاجني  الفلسطينيني  لالجئني 
وزعت  واألرز،  والسكر  والدقيق  كالزيت  أساسية  مواد  تضم  غذائية  سالت 
هذا  من  استفادت  وقد  دوالر.   138,000 بقيمة  املبارك،  رمضان  شهر  طيلة 
التبرع حوالي 1950 عائلة )أي أزيد من 7000 شخص(، متواجدة في عمان و 

ضواحيها و مناطق في شمال األردن. 

وفي معرض ترحيبه بهذا التبرع، قال السيد بيتر فورد، ممثل املفوض العام 
السعودية لنصرة األشقاء في سوريا  الوطنية  احلملة  بّينت  “لقد  لألونروا: 
خالل  من  األردن  في  الفلسطينيني  لالجئني  املتواصل  دعمها  أخرى  مرةً 
املبادرة في تقدمي يد العون إليهم خالل الشهر الفضيل. إن األونروا والالجئني 
الفلسطينيني ليعربون عن إمتنانهم للحملة. وإننا نتطلع قدماً إلى تعزيز 

شراكتنا ملنفعة الالجئني في املنطقة. “

هيئة األعمال الخيرية تساعد الالجئين الفلسطينيين القادمين من 
سوريا إلى األردن

مقرها  إماراتية  حكومية  غير  منظمة  وهي  اخليرية،  األعمال  هيئة  قامت 
بتوزيع 292 مروحة كهربائية ل292 الجئ فلسطيني  واألونروا  في عجمان 
هرب من سوريا إلى األردن، و ذلك يوم 27 يونيو في قرية الطيبات في عمان. 

وتأتي هذه املساهمة تلبية ملناشدة األونروا الثانية من أجل النزاع السوري، 
التي أطلقت في 7 حزيران، والتي تطلب من خاللها مساعدات على شكل 
واألردن،  ولبنان  سوريا  في  صحية  وطرود  نقدية  ومساعدات  غذائية  مواد 

وتغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013.

السيد رامي أحمد، مدير مكتب هيئة األعمال اخليرية في األردن، والسيد بيتر فورد )األونروا(

 و عقب هذه املساهمة، وقعت هيئة األعمال اخليرية واألونروا اتفاقية تنّص 
ّفروا  الذين  الفلسطينيني  لالجئني  عينية  إنسانية  مساعدات  تقدمي  على 
من سوريا إلى األردن. ويتمثل التبرع األول مبوجب االتفاقية في طرود صحية 
يستفيد منها حوالي 450 الجئ سوري وفلسطيني، ومتواجدون حاليا في 
السايبر سيتي. تتضمن الطرود الصحية مستلزمات النظافة الشخصية 

كمواد التنظيف واحلالقة وحفاضات. وتبلغ قيمة هذا التبرع 50,000 دوالر.

ورحب السيد بيتر فورد، ممثل املفوض العام لألونروا، بهذا التبرع قائال: “تقوم 
بهذه  الفلسطينيني  الالجئني  مبساعدة  رائع  بشيء  اخليرية  األعمال  هيئة 
الطريقة، والذين أصبحوا اآلن الجئني للمرة الثانية. ويّسر األونروا أن تواصل 

شراكتها مع هذه املنظمة اإلماراتية اخليرية البارزة”.

لالجئين  أفضل  صحية  رعاية  يدعم  القطري  األحمر  الهالل 
الفلسطينيين من سوريا

إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  مع  تفاهم  مذكرة  القطري  األحمر  الهالل  وقّع 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا(  من شأنها أن 
تساهم في حتسني سبل الرعاية الطبية لالجئني الفلسطينيني من سوريا. 

وفي هذا الصدد، تبرع الهالل األحمر القطري مببلغ 250 ألف دوالر من أجل 
رعاية صحية أفضل لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين فروا إلى لبنان 
والذين يعانون من ظروف تهدد حياتهم وتتطلب رعاية طبية من املستوى 
الثاني والثالث، وذلك في مستشفيات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
وفي املستشفيات األخرى املتعاقدة مع األونروا.كما سيغطي الهالل األحمر 
لالجئني  اخلطرة  غير  احلمل  حاالت  في  الطبيعي  التوليد  عمليات  القطري 

الفلسطينيني من سوريا في لبنان.

مساهمات من المانحين 
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و  أدوية  لتوفير  دوالر  مليون  بمبلغ  اتفاقية  توقع  الخيرية  قطر 
غزة  في  الفلسطينيين  لالجئين  الفيزيائية  المعالجة  معدات 

وقعت قطر اخليرية واألونروا اتفاقية لدعم برنامج األونروا الصحي في غزة. 
حسب هذه االتفاقية، والبالغة قيمتها مليون دوالر، سوف تقوم األونروا بتوريد 
األدوية ومعدات املعاجلة الفيزيائية التي يحتاجها الالجئون الفلسطينيون 
بشكل عاجل، وذلك عبر شبكة املراكز الصحية التابعة لها. وبضمان توفر 
الوصول  املساهمة  الفيزيائية، سوف تضمن هذه  املعاجلة  ومعدات  األدوية 
الذين  الفلسطينيني  الالجئني  لكل  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  إلى 

يحتاجون إلى عالج طبي والذين يعانون من إعاقات جسدية في غزة. 

قائال:  املساهمة  بهذه  لألونروا،  العام  املفوض  غراندي،  فيليبو  السيد  رحب 
“هذه أخبار سارة بالنسبة لقطاع غزة، حيث يؤثر حتما احلصار والفقر على 
صحة املواطنني. ونحن ممتنون لقطر اخليرية وشعب قطر الذين يبينون مرة 

أخرى تضامنهم مع غزة”. 

السيد يوسف الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر اخليرية، والسيد بيتر فورد، ممثل املفوض العام 
لألونروا

 

وجبة  وفرت  اإلنسانية  لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة 
اإلفطار ألكثر من 25,000 الجئ خالل شهر رمضان في قطاع غزة

ساهمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية وبالتعاون مع 
األونروا  في تنفيذ املشروع الرمضاني “ إفطار صائم” في قطاع غزّة، وذلك 

للسنة اخلامسة على التوالي.  

وبفضل هذه املساهمة الكرمية، حصل  أكثر من 25,000 الجئ على وجبات 
اختيار  مت  ولقد  املبارك.  الشهر  خالل  بالبروتيني  الغنية  الساخنة  اإلفطار 
االحتياجات  ذوي  األشخاص  من  و  العائالت  أفقر  ضمن  من  املستفيدين 
اخلاصة. وقد متّ توزيع الوجبات الساخنة من خالل 20 مركز مجتمعي تغطي 

كافة أنحاء قطاع غزة.

 

 

 

قائال:  التبرع  بهذا  لألونروا  العام  املفّوض  ممثل  فورد،  بيتر  السيد  ورحب 
من  واحدة  هي  اإلنسانية  لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  “إن 
إستمرار  إلى  فباإلضافة  اخلليج”.  دول  من ضمن  دعما  األونروا  مانحي  أكثر 
الغربية  الضفة  في  فقرا  الالجئني  ألكثر  الغذائي  الدعم  بتوفير  املؤسسة 
وقطاع غزّة، فقد ساهمت مؤسسة خليفة اإلنسانية في إطار مبادرة “تبنى 
مدرسة” في 2010 و2012، وذلك بتبنيها مدرسة سّميت “مدرسة خليفة بن 

زايد آل نهيان اإلبتدائية للبنني«. 

الكويت تقدم مساهمتها السنوية البالغة 2 مليون دوالر لألونروا

استلمت األونروا تبرع دولة الكويت السنوي البالغ 2 مليون دوالر، وذلك لدعم 
ميزانيتها العامة. 

وقد قدم معالي الدكتور حمد صالح الدعيج، سفير دولة الكويت لدى األردن 
الكويتية املقدمة  ان املساهمة  الدعيج  الدكتور  األونروا. وقال  إلى  الشيك 
راسها حضرة  الكويتية وعلى  القيادة  باب حرص  تاتي من  اليوم  ل)االونروا( 
صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح بتقدمي 
الدعم للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته مبد يد العون واملساهمة 
الفلسطينيني. الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة  االمم  منظمة  موازنة  في 
للشعب  العون  يد  مد  عن  يوما  تتوان  لم  الكويت  دولة  ان  واضاف 
مشيدا  الفلسطيني  للشعب  عونا  وستبقى  وكانت  الفلسطيني 
االساسية  املتطلبات  تامني  في  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  بدور 
االممية. املنظمة  عمليات  مناطق  في  الفلسطينيني  لالجئني 

معالي الدكتور حمد صالح الدعيج )سفير دولة الكويت لدى األردن( والسيد املهندس منير 
منه )األونروا(

قائال:  التبرع  بهذا  لألونروا  العام  املفوض  غراندي،  فيليبو  السيد  ورحب 
“يسعدنا أن نستلم اليوم هذا الشيك من دولة الكويت، و الذي سوف يدعم 
بشكل كبير برامج وخدمات األونروا األساسية. وتعد سنة 2013 سنة مميزة 
فيما يتعلق بالشراكة  بني دولة الكويت واألونروا، حيث أن قيمة التبرعات 
املستلمة من الكويت قد بلغت 29 مليون دوالر. ونود أن نعرب عن امتناننا 
املتواصل لالجئني  الكويت وشعبها على دعمهم  العميق لألمير وحكومة 

الذين نخدمهم”. 

 مساهمات من المانحين
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وفد من األونروا يلتقي بالشركاء في قطر

من 28 إلى 30 أبريل، التقى وفد من األونروا بشركاء الوكالة الرئسيني في 
قطر، مبا فيهم قطر اخليرية، حيث متّ توقيع اتفاقية مع هذه األخيرة  لتوفير 
الفصل  إلى  أنظر  )رجاء  دوالر  وذلك مبيزانية مليون  األدوية في قطاع غزة، 

املتعلق باملساهمات من املانحني(. 

وعلى هامش مراسم مبادرة الشيخة موزا »عّلم طفال«، والتي مثلت فيها 
األونروا مديرة قسم التربية السيدة كاروالين بونتيكرافت، عقد ممثل املفوض 
ممثلي  مع  اجتماعات  بونتيكرافت  والسيدة  فورد  بيتر  السيد  لألونروا  العام 
مؤسسة قطر، مبا فيهم السيد مارسيو باربوسا، مستشار الشيخة موزا، 
والسيدة ماري جوي بيكوتزي، مديرة »عّلم طفال«، والسيد فاروق بورني من 

»الفاخورة«.

وخالل هذه الزيارة، التقى السيد فورد كذلك مبدير إدارة التنمية الدولية في 
التابعة لوزارة اخلارجية، السيد أحمد املريخي، وذلك ملناقشة دعم حكومة 
املريع  الوضع  وكذا  لألونروا،  األساسية  للبرامج  البعيد  املدى  على  قطر 

لالجئني الفلسطينيني في سوريا. 

األونروا في الرياض

في يوم 11 سبتمبر، قام السيد بيتر فورد، ممثل املفوض العام لألونروا بزيارة 
)الهيئة(  العاملية  اإلسالمية  اإلغاثة  هيئة  من  لدعوة  تلبية  الرياض،  إلى 

إللقاء كلمة أثناء جمعيتها السنوي.ة 

فيهم  مبا  ديبلوماسيا   50 من  أزيد  حضره  الذي  االجتماع  مراسم  وأثناء 
سفراء، والدكتور عبد اهلل التركي، األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي 
ورئيس الهيئة، شكر السيد فورد الهيئة على دعمها لألونرا و املنعكس 
 ،2008 في  الهيئة  مع  الولى  شراكتنا  “خالل  السابقة:  شراكاتهما  في 
العمل، مما سمح  لبرنامج خلق فرص  دوالر  الهيئة مببلغ مليون  ساهمت 
لنا بأن نوفر 1,399 وظيفة ملدة قصيرة، والتي كان اقتصاد غزة في أمّس 
احلاجة إليها حتت حصار غير قانوني. وفي شراكتنا الثانية في قطاع غزة، 
استجابت الهيئة بسرعة وذلك بتوفير 50 مولد كهربائي، خالل الهجوم 

االسرائيلي على القطاع من ديسمبر 2009 إلى يناير 2010. 

فورد  بيتر  السيد  التقى  السعودية،  العربية  اململكة  إلى  زيارته  وأثناء 
مبعالي  املهندس يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو املنتدب للصندوق 
السعودي للتنمية، وهو واحد من أهم شركاء األونروا، وشكره على دعمه 

الهائل للوكالة خالل هذه السنة. 

السيد بيتر فورد وهو يلقي كلمة أثناء اجتماع الهيئة اإلسالمية اخليرية العاملية 

كما التقى السيد بيتر فورد بالسيد مبارك البكر، املدير التنفيذي للحمالت 
الغذائية  للمساعدات  القصوى  األهمية  على  وأكّد  السعودية،  واللجان 
لقطاع غزة، حيث أن الوضع اإلنساني يزداد تدهورا نتيجة لتغير الوضع في 

مصر. 

مدرسة خليفة بن زايد آل نهيان .. عنوان النجاح في قطاع غزة

إحتفلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية مع )األونروا(، 
ببدء السنة الدراسية اجلديدة في مدرسة خليفة بن زايد آل نهيان في بيت 
الهيا بغزة، وبالذكرى السنوية  الثالثة لتجديد إتفاقية التعاون والشراكة 
بتبني املؤسسة ملدرسة خليفة بن زايد آل نهيان .. حيث إرتسمت عالمات 
البهجة والفرح على وجوه أكثر من ثالثة آالف طالب وطالبة وسط إرتياح 
كبير للهيئة اإلدارية ومدرسي ومسؤولي قطاع التربية والتعليم في قطاع 
غزة. فمنذ عام  2010، تولت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
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اإلنسانية تغطية التكاليف التشغيلية للمدرسة التي تعمل على فترتني 
الى نحو ثالثة آالف طالب  الفترتني  صباحية ومسائية ويصل عدد طالب 

وطالبة يدرسون من الصف األول حتى الرابع األساسي. 

السيد روبرت تيرنر، مدير عمليات األونروا في قطاع غزة )يسار الصورة(، على املنصة أثناء 
حفل خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية في غزة 

لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  في  مسؤول  مصدر  وصرح 
اإلنسانية: “إن  التعليم حق من حقوق الطفل، وإمياناً منا مبا يتوجب علينا 
جتاه األشقاء في فلسطني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص يستحق 
ذا مستوى جيد ومنحهم  تعليم  الفلسطينيون احلصول على   األطفال 
فرصة  لبناء مستقبل مليء باألمل والغد املشرق ، ألن التعليم ال زال ميثل 

أحد أهم عناصر نهضة البالد والعباد .

أن  “أود  قائالً:  األونروا في غزة،  تيرنر، مدير عمليات  روبرت  من جهته صرح 
أتقدم بالشكر ملؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية على 
تبنيها ملدرسة خليفة بن زايد آل نهيان. وقال إن هذا الدعم السخي يتيح 
التالميذ على نحو جيد،  القائمة تخدم  األونروا  أن مدارس  التأكد من  لنا 
لتأمني  ممكنة  تعليمية  فرصة  أفضل  الالجئني  األطفال  هؤالء  وتعطي 

مستقبل مشرق.”

طالب من مدرسة خليفة بن زايد آل نهيان أثناء االحتفال في غزة 

إحتفاال  رمضانيا  إفطارًا  ينظمان  الحبتور  ومؤسسة  األونروا 
بالشراكة في الضفة الغربية

نظمت  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني في الشرق 
األدنى ) األونروا( إفطارا رمضانيا  في قريتي وادي فوكني وأم اخلير في الضفة 
الغربية ملمثلي اجملتمع احمللي وعمال  برنامج  املال مقابل  العمل - خلق 
فرص عمل مؤقتة- إحتفاال بشهر رمضان والشراكة الناجحة مع مؤسسة 
خلف احلبتور، حيث وقعت كل من األونروا ومؤسسة خلف احلبتور إتفاقية 
لدعم األونروا في تشرين األول من عام 2012 بقيمة 280،000 دوالر لدعم 

عمل الوكالة في هذه املنطقة.

 

للعمال  مؤقتة   عمل  فرصة    77 خلق  على  السخي  التبرع  هذا  ساعد 
الالجئني الذين يعانون من إنعدام األمن الغذائي  في املناطق املذكورة.  تركز 
حتتية  بنية  ومشاريع  ومائية  زراعية  على مشاريع  احلبتور  دعم مؤسسة 
فيها  مبا  احلماية  مهددات  مع  التعامل  على  املزراعني  ملساعدة  مصممة 
التهجير  وتعزيز صمودهم في وجه  املستوطنني  األراضي وعنف  مصادرة 

القسري.  

ودعم  والسخاء  بالعطاء  معروفة  شخصية  احلبتور  خلف  السيد  يعد 
احلبتور  للسيد  قدمت  قد  االونروا  وكانت  املنطقة.   في  فلسطني  الجئي 
بعمله  عرفانا   2011 الثاني  تشرين  نوفمبر  في  والتميز  االستحقاق  درع 
اإلنساني لصالح الجئي فلسطني. أكد  رئيس مجلس قروي وادي فوكني، 
السيد أحمد سكر الذي على العديد من إجنازات املشروع  قائال: “ نعبر  عن 
شكر وإمتنان مجتمعاتنا  لعمال برنامج املال مقابل العمل التابع لألونروا 
الذين  الفلسطينني  املزراعني  لصمود  دعمهم  على  احلبتور  وملؤسسة 
احلبتور  ساعدنا  دعم مؤسسة  إن  احلماية”،  مضيفا  يواجهون مهددات 
على تأهيل البنية التحتية الزراعية وأنابيب املياه للحفاظ على منسوب 

املاء ومنع فقدانه وزيادة  نسبة احملاصيل الزراعية. 

ومن اإلجنازات التي عمل عمال برنامج املال مقابل العمل على إجنازها في 
قرية وادي فوكني تأهيل خط أنابيت ماء بطول 3800 متر و 40 من املناهل 
املائية وتأهيل ثالث عيون مائية وبناء خزان ماء يتسع ل500 متر مكعب من 
املاء للحد من تسرب املياه خالل فصل الصيف. وإستطاع عمال البرنامج 
أيضا في قرية أم اخلير الواقعة جنوب شرق اخلليل بالقرب من مستوطنة 
ووضع  للري  فعال  نظام  تأسيس  البدوعلى  الالجئني  مساعدة   كرميل 

سياج فاصل حلماية محاصيلهم الزراعية من عنف املستوطنني.
 

وحتدث أيضا نائب مديرعمليات األونروا في الضفة الغربية السيد ديفيد 
هنت قائال: » نثمن عاليا الشراكة مع اجملالس احمللية ونأمل في أن تساهم 
شراكتنا في دعم اجملتمع ومصادر رزق العائالت في هذه املناطق. ونعبرأيضا 
دعمهم  و  متويلهم  احلبتورعلى  خلف  ملؤسسة  وإمتتاننا  شكرنا  عن 

السخي الذي جعل هذه املشاريع حقيقة ناجحة«. 
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جهاد، فتاة اإللكترونيات ذات األفكار المضيئة

بعثة على  احلاصالت  الطالبات  إحدى  تقابل  لألونروا  العرب  املانحني   وحدة 
جامعية من أوفيد

العشرين من عمرها وهي الجئة فلسطينية من قلقيلية،  جهاد فتاة في 
إحدى مدن الضفة الغربية التي يحيط بها اجلدار من كل جانب باستثناء 
فسحة ضيقة في اجلهة الشرقية يسيطر عليها اجليش اإلسرائيلي. ويتم 
يجعل  مما  وفجائية،  متكررة  بصورة  هذه  الصغيرة  التفتيش  نقطة  إغالق 

السفر إلى البلدات اجملاورة رحلة شاقة وطويلة.

جهاد  بلغت  عندما 
اخلامسة عشرة من عمرها 
الذي  والدها  بوفاة  فجعت 
كان املعيل الوحيد لألسرة، 
حيث أصبحت األسرة التي 
أفراد  خمسة  من  تتكون 
الراتب  على  اآلن  تعيش 
كان  الذي  للجد  التقاعدي 
يعمل مدرسا. ومع التدهور 
املادية  األحوال  في  السريع 
لألسرة، واملصاعب احلياتية 
قلقيلية  تعيشها  التي 
اإلحتالل  ظروف  بسبب 
أمنية  أن  جلهاد  بدا  اخلانق، 
باجلامعة  لاللتحاق  حياتها 
من  حلم  سوى  تكن  لم 

اخليال.

رغم هذه األوضاع، لم تفقد جهاد أملها وثابرت على الدراسة بجد واجتهاد 
في املدرسة إلى أن متكنت من النجاح في امتحان الثانوية العامة بنتيجة 
متفوقة جعلتها من أوائل الطلبة. بعد حصولها على هذه النتيجة الرائعة 
توجهت جهاد إلى مكتب األونروا في قلقيلية حيث علمت عن وجود برنامج 
)أوفيد(،  الدولية  للتنمية  أوبيك  صندوق  من  بتمويل  اجلامعية  للبعثات 

على  للحصول  بطلب  فتقدمت 
بعثة من هذا البرنامج. 

جهاد واحدة من 27 طالبا وطالبة 
في الضفة الغربية الذين حصلوا 
أوفيد،  من  جامعية  بعثات  على 
وهي اآلن طالبة في السنة الثالثة 
جامعة  في  الفيزياء  قسم  في 
عن  وفضال  نابلس.  في  النجاح 
اإللكترونيات  دراسة  في  تفوقها 
األولى  املرتبة  على  وحصولها 
تخرجها  وقرب  شعبتها،  في 
قياسية  فترة  في  اجلامعة  من 
من  ونصف  سنوات  ثالث  بعد 
سنوات  أربع  من  بدال  الدراسة 
كما هو معتاد،  تعد جهاد من أبرز 
التطوعي  العمل  في  الناشطني 

سواء داخل اجلامعة أم خارجها.

العطلة  في  تتطوع  جهاد  كانت 
صيفي  مخيم  في  الصيفية 
لألطفال في الضفة الغربية حيث 
متكنت من تطوير ألعاب تفاعلية 
تعريف  في  ساهمت  وترفيهية 

الصغار على عالم العلوم.

تقوم  التجربة،  تلك  على  بالبناء 
جهاد اآلن بإطالق مشروعها اخلاص املعروف باسم “باني الدائرة الكهربائة” 
الذي يجمع بني ولعها في تدريس الصغار وشغفها بعالم اإللكترونيات. وقد 
طورت جهاد رزمة تعليمية عملية لألطفال ليتعلموا عن الدوائر الكهربائية 

واستخداماتها املنزلية واملدرسية.
 

حتضر جهاد أيضا ورشة تدريبية حول األعمال احلرة كي تتعلم كيفية تسويق 
الدائرة الكهربائية”، وهي تعمل عن كثب مع بعض املعلمني  “باني  وترويج 

أصوات من قلقيلية
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الذين زودوها بالنصيحة حول تعظيم الفوائد التعليمية للمشروع.

تأمل جهاد عند تخرجها أن تساهم في مجال 
في  تعمل  وأن  العاملي  املستوى  الفيزياء على 
جنيف لدى املنظمة األوروبية لألبحاث النووية 
العلمية  املعدات  أضخم  على  حتتوي  التي 

وأكثرها تعقيدا.

التي  التحديات  عن  جهاد  تتحدث  عندما 
الوقت  في  الفلسطينيون  الشباب  يواجهها 
أمامهم  الكبرى  العراقيل  أن  ترى  احلاضر، 
وارتفاع  احلركة  وصعوبة  القيود  في  تتمثل 
نسبة البطالة، وهي مشاكل يعتبر االحتالل 
جهاد  تقر  ناحيتها،  من  لها.  املباشر  السبب 
مواهب  على  األوضاع  لهذه  املدمر  بالتأثير 
تعتبرها  التي  اإلبتكار  مجال  في  الشباب 
جهاد ضرورية لتطوير الضفة الغربية. ومع عدم توفر التمويل الالزم لدعم 
مبادرات جديدة، تعرف جهاد العديد من الشباب الذين اضطروا للتنازل عن 

حتويل أفكارهم إلى حقيقة واقعة. 

تأمل جهاد أن يتحرر الفلسطينيون يوما ما من االحتالل اخلانق، اليوم الذي ال 
يشعر فيه اآلباء باخلوف في كل مرة يخرج أبناؤهم من البيت، والذي يحظى 

فيه الشباب بالدعم الذي يستحقونه لتحقيق طموحاتهم وأحالمهم.

طالبات من جامعة النجاح في نابلس

الفلسطينيني  أبناء  الناشئة من  تقدم نصيحة لألجيال  أن  ولو كان جلهاد 
على  واجتهاد  بجد  الدراسة  وعلى  االستسالم  على عدم  فإنها ستحثهم 
وتؤكد  الشباب.  ميتلكها  أن  أداة ميكن  أقوى  يعتبر  اجليد  التعليم  أن  اعتبار 
كذلك  يشمل  بل  وحده،  األكادميي  التعليم  يقتصرعلى  ال  هذا  أن  جهاد 
مجموعة من املهارات العملية املتطورة التي تعتبر مهارة االتصال محورها 

األساسي.

متكنت  ملا  فلواله  أوفيد،  من  تلقته  الذي  للدعم  باالمتنان  جهد  تشعر 
الشباب  دعم  مواصلة  على  أوفيد  حتث  وهي  اجلامعة.  في  الدراسة  من 

الفلسطينيني لكي يتمكنوا من حتقيق أحالمهم وبناء مستقبل أفضل.

برنامج أوفيد للبعثات الجامعية

تدعم أوفيد برنامج األونروا للبعثات اجلامعية منذ عام 2011 مبنحة قيمتها 
مليون دوالر يتم استخدامها حاليا لتمويل بعثات جامعية في األردن وسوريا 
املتفوقني من  للطلبة  اجملال   يتيح  مما  الغربية وقطاع غزة،  والضفة  ولبنان 

أبناء الالجئني الفلسطينيني  لاللتحاق بالدراسة اجلامعية.

الدراسة  رسوم  بتوفير  املعهود  بسخائها  أوفيد  تقوم  البرنامج  هذا  ضمن 
تعليمهم  ليتمكنوا من مواصلة  ما كانوا  الذين  املتفوقني  الطلبة  لهوالء 
العالي لوال ذلك الدعم. فقد وفرت أوفيد الفرصة لهؤالء الطلبة للحصول 
على الدرجة اجلامعية في العديد من مجاالت العلوم واألعمال والتخصصات 
القوى  رفد  الشباب في  أن يساهم هؤالء  املنتظر  ومن  والقانونية.  التقنية 
وللتنمية  الفلسطينية  الدولة  لبناء  الالزمة  العالية  املهارات  ذات  العاملة 

االجتماعية.

كيف يمكنك المساعدة

للكثير  بالنسبة  محدودة  تعتبر  اجلامعي  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية 
التي  الصعبة  االقتصادية  االجتماعية  الظروف  بسبب  وذلك  الالجئني  من 
حتسني  في  وفرصهم  التوظيفية  فرصهم  من  يحد  وهذا  فيها،  يعيشون 

ظروف معيشتهم.

تتمتع  عاملة  قوة  تنمية  في  اجلامعية  للبعثات  الوكالة  برنامج  وساهم 
مبهارات عالية. وقد تبوأ العديد من اجلامعيني الذين استفادوا من البعثات 
اخلليج  ودول  املضيفة  البلدان  وفي  األونروا  في  عليا  مناصب  السابق  في 
األخرى، وساهموا في حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في املنطقة.

بإمكانك  أن  تعتقد  أو  البرنامج  هذا  عن  املزيد  معرفة  في  ترغب  كنت  إن 
التبرع له، يرجى اإلتصال بوحدة املانحني العرب على عنوان:

eramman@unrwa.org 

 

 أصوات من قلقيلية

أشكر“ أن   أود 
على  أوفيد 
- عمها  د
لما  فلوالها 
من  تمكنت 
في  الدراسة 

”الجامعة
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مساعدة األونروا لأليتام بتمويل من الهالل األحمر اإلماراتي

التابع  في شهر أغسطس، قام فريق من قسم اإلغاثة واخلدمات الصحية 
مساعدات  من  كمستفيدين  حتديدهم  مت  أيتام   48 بزيارة  غزة  في  لألونروا 
دعم من  وبفضل  البرنامج.  في  التسجيل  وذلك ملساعدتهم على  األونروا، 
الهالل األحمر اإلماراتي، سوف يستفيد اليتامى من مجموعة من اخلدمات 
واملساعدات. خالل هذه الفترة، حصل 25 يتيما على دعم نفسي، متّت إحالة 
أربعة إلى خدمات متخصصة )اثنان حصلوا على مساعدات قانونية واثنان 

على تدريب مهني(.

وقام الهالل األحمر اإلماراتي بتمويل مشروع األيتام منذ 2008، وساهم مبا 
يزيد عن 7 ماليني دوالر  منذ بدايته. 

 بناء جسر جديد للتخفيف من ازدحام حركة المرور في غزة
بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية

الدين  صالح  طريق  في  غزة،  وادي  فوق  جديد  جسر  لبناء  موقع  تسليم  مت 
املعنية و موفري اخلدمات. ومت متويل  بالتنسيق مع كل السلطات  للمقاول 
يساهم  وسوف  للتنمية.  اإلسالمي  البنك  طرف  من  الهام  املشروع  هذا 
و  غزة  مدينة  بني  املرور   حركة  ازدحام  شدة  من  التخفيف  في  اجلسر  هذا 
احملافظات الشمالية واجلنوبية في قطاع غزة. حلد اآلن، يشهد اجلسر احلالي 
اكتظاظا هاما أثناء العبور عبر الوادي، مما يتسبب في حوادث سير وازدحامات 

للسيارات. 

لالجئين باألشعة  عالج  توفير  أجل  من  أوفيد  من   تبرع 
الفلسطينيين في لبنان

في شهر مارس، وقع أوفيد واألونروا اتفاقية من أجل التبرع مببلغ 25,000 دوالر 
في إطار برنامج توفير العالج اإلغاثي )“كير”(. سوف يدعم هذا املشروع 50 
مريضا بكلفة 500 دوالر للمريض الواحد. يتم حاليا استخدام الدفعة األولى 

لتوفير مواعيد طبية للعالج باألشعة ل25 الجئ فلسطيني في لبنان. 

 المؤسسة الخيرية الملكية توفر معدات طبية أساسية في
قطاع غزة

بعد إمتام تنفيذ مجموعة من املشاريع في قطاع غزة )بناء مكتبة وعشرة 
امللكية،  اخليرية  املؤسسة  طرف  من  ممولة  صحي(  ومركز  ومدرسة  أقسام 
أن تستخدم  املؤسسة مشكورة  وقبلت  دوالر.  تبلغ 20,000  فائدة  توفير  مت 

األونروا هذا املبلغ لتوفير معدات صحية أساسية في املركز الصحي.

 أخبار أخرى
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