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على الجهات المانحة 
األهلية  والمؤسسات 
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تعهدات قياسية من البلدان العربية في سنة 2009

تعهدت البلدان العربية ألنشطة األونروا في سنة 2009 مببلغ مثير لالنطباع يصل إلى 106,83 مليون دوالر. وأتت أكبر مساهمة من 
سمو أمير دولة الكويت والذي تبرع مببلغ 34 مليون دوالر لصالح نداء غزة الطارئ. تال ذلك تعهد اململكة العربية السعودية مببلغ 
25 مليون دوالر إلعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان. كما تلقت الوكالة أيضاً ما قيمته 29 مليون دوالر من التبرعات العينية 

التي مت إيصالها إلى غزة من خالل الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية.

أخبار األونروا

تسلم األمير نايف بن عبد العزيز النائب 
ووزير  الوزراء  مجلس  الثاني لرئيس 
الداخلية السعودي جائزة األونروا للمانح 
املتميز وهو أول شخصية تنال هذه اجلائزة.

قامت  الرياض،  في  أجري  احتفال  ففي 
زيد  أبو  كارين  لألونروا  العام  املفوض 
امللكي  السمو  لصاحب  اجلائزة  بتقدمي 
األمير نايف تقديراً لدعمه املميز لألونروا 
املساهمات  من  العديد  في  جتلى  والذي 
 2005 سنة  منذ  األونروا  تلقتها  التي 
الشعب  إلغاثة  السعودية  اللجنة  من 
احلرمني  خادم  وحملة  الفلسطيني 
تعمل حتت  والتي  غزة،  لنصرة  الشريفني 
توجيهات صاحب السمو امللكي بصفته 

املشرف العام على اللجنة.

تقاعدت  التي  العام،  املفوض  أعربت  وقد 
كانون  أواسط  في  املنصب  هذا  من 
العميق  امتنانها  عن  الثاني/يناير، 
»يسرني  قائلة:  امللكي،  السمو  لصاحب 

صاحب السمو امللكي األمير نايف يتلقى جائرة األونروا
للمانح املتميز

الثاني/يناير  كانون   20 في  أعلن 
جراندي  فيليبو  السيد  تعيني  عن 
مفوضاً عاماً جديداً خلفاً للسيدة 
السيد  زيد.  أبو  كوننغ  كارين 
وكان  اجلنسية  إيطالي  جراندي 
يشغل منصب نائب املفوض العام. 
قبل  جراندي،  السيد  شغل  كما 
سنة  أواخر  في  باألونروا  التحاقه 
اخلاص  املمثل  نائب  منصب   ،2005
مساعدات  بعثة  في  العام  لألمني 
أفغانستان،  في  املتحدة  األمم 
السامية  املفوضية  بعثة  ورئيس 
في  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 
املكتب  في  وعمل  أفغانستان، 
جنيف  في  للمفوضية  التنفيذي 
ثم  خاص  مساعد  منصب  في 

رئيس الطاقم.

املفوض العام اجلديد
لألونروا، السيد 

فيليبو جراندي

2

أعمالي كمفوض عام  آخر  أن يكون أحد 
لألونروا هو تقدمي هذه اجلائزة املستحقة 
عن جدارة لصاحب السمو امللكي األمير 
املالي  الدعم  إن  العزيز.  عبد  بن  نايف 
واحلملة،  اللجنة  قدمته  الذي  والعيني 
السمو  صاحب  توجيهات  مبوجب 
عام  منذ  لألونروا  أتاح  والذي  امللكي، 
مليون   17,4 قيمته  ما  استالم   2005
العميق  االهتمام  بوضوح  يثبت  دوالر، 
امللكي  السمو  صاحب  به  يتمتع  الذي 
يعكس  مبا  فلسطني،  الجئي  رفاه  جتاه 
اهتمام حكومة وشعب اململكة العربية 
عموماً  الفلسطينيني  برفاه  السعودية 
الوافرة  األسباب  ويقدم  وبقضيتهم، 
ملنحه جائرة األونروا للمانح املتميز للمرة 
في  مبفردها  لغزة  التبرعات  إن  األولى. 
سنة 2009 جتاوزت 10 ماليني دوالر، ومتثل 
لصالح  لألونروا  املقدمة  التبرعات  أكبر 
حكومية  غير  منظمة  أية  قبل  من  غزة 
وإحدى أكبر املساهمات السنوية لألونروا 

من قبل منظمة غير حكومية مانحة«.
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األونروا تعلن عن النداء العاجل 2010 في القاهرة

أعلنت األونروا عن ندائها العاجل لسنة 2010 خالل اجتماع جامعة الدول العربية في 
القاهرة في 14 كانون األول/ديسمبر 2009. يناشد النداء من أجل توفير أكثر من 323 
مليون دوالر لتمويل مجموعة واسعة من برامج العون اإلنساني وتخفيف الفقر، مبا 
في ذلك خلق فرص العمل والتعليم والصحة واحلماية، استجابة لألزمة املتواصلة في 
األرض الفلسطينية احملتلة. برامج النداء العاجل تستهدف الالجئني األكثر انكشافاً، 
وخاصة املتعطلني عن العمل ومن فقدوا منازلهم في غزة، وأكثر الفئات املتضررة من 
القيود املفروضة على الوصول في الضفة الغربية.  ميكن االطالع على الوثيقة كاملة 

.http://www.un.org/unrwa/publications/pubs07.html :على

بدء إعادة اإلعمار في مخيم نهر البارد

انطلقت أعمال إعادة اإلعمار رسمياً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 حيث مت صب أول اسمنت في أساسات احلزمة األولى من 
إعمار مخيم نهر البارد، والتي تتضمن 145 بناية )506 وحدات سكنية و82 وحدة غير سكنية(. ويتوقع أن تنجز احلزمة األولى مع 

نهاية سنة 2010.

لقد واجهت األونروا عدداً من التحديات في التحرك إلى األمام في عملية إعادة 
املنطقة  تنظيف  آذار/مارس 2009  أواسط  اخمليم في سنة 2009. ومت حتى  إعمار 
اخملصصة للحزمة األولى من الركام والذخائر غير املنفجرة، ثم أجنز تنظيف %99 
من مناطق احلزمتني الثانية والرابعة أيضاً بعد ثمانية أشهر من ذلك. وفي 14 أيار/
الرئيسية لعملية إعادة إعمار اخمليم من قبل مجلس  مايو 2009، مت إجناز اخلطة 
الوزراء في لبنان، وبدأت إجراءات الردم في الشهر التالي. ثم مت تعليق أنشطة البناء 
ملدة شهرين في آب/أغسطس 2009، ولكن مت استئناف العمل بتوجيه من رئيس 
امليزانية  وتبلغ   .2009 األول/أكتوبر  تشرين   22 في  السنيورة  فؤاد  السابق  الوزراء 

التقديرية املطلوبة إلعادة إعمار مخيم نهر البارد حوالي 328 مليون دوالر.

األونروا تعقد اجتماع اللجنة االستشارية 
واجتماع املضيفني واملانحني في البحر 

امليت

للجنتها  السنوي  االجتماع  األونروا  عقدت 
في  واملانحني  املضيفني  واجتماع  االستشارية 
الثاني/نوفمبر.  تشرين   19-17 في  امليت  البحر 
البلدان  أبرز  عن  ممثلني  االستشارية  اللجنة  تضم 
املضيفة،  البلدان  عن  ووفوداً  املانحة  واملنظمات 
السعودية  تشغل  فيما  مصر،  حالياً  وترئسها 
من  كبير  قسم  تركز  وقد  الرئيس.  نائب  منصب 
النقاشات حول األزمة املالية التي تواجهها األونروا.

في اليوم التالي، اجتمعت وفود العديد من البلدان 
واملنظمات واللجان املانحة، إلى جانب وفود البلدان 
السنوي  االجتماع  لعقد  األونروا،  وطاقم  املضيفة 
للمضيفني واملانحني. واستمعت الوفود إلى تقارير 
)غزة،  اخلمسة  األونروا  عمل  أقاليم  مدراء  من 
حول  ولبنان(  وسوريا،  واألردن،  الغربية،  والضفة 
األوضاع الصعبة التي يعملون فيها، والتي تعيقها 
القيود اإلسرائيلية في بعض األحيان والعوز املالي 

في أحيان أخرى.



مساهمات املانحني

إعالن اللجنة السعودية في اجتماع املضيفني واملانحني يستحث زيارة املفوض العام في كانون األول/ديسمبر

في كانون الثاني/ديسمبر 2009، قامت املفوض العام كارين أبو زيد بزيارة إلى الرياض لعقد اجتماع أخير مع صاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، وتقدمي جائزة األونروا للمانح املتميز له تقديراً للدعم املميز 
الذي أبداه للوكالة من خالل اللجنة السعودية التي يتولى منصب مشرفها العام، وحملة خادم احلرمني الشريفني لنصرة غزة 
بتوجيه من سموه امللكي. وفي وقت مبكر من ذلك اليوم، وقعت أبو زيد ثالث اتفاقيات مع رئيس اللجنة السعودية د. سعد احلارثي 

بخصوص مساهمات مقبلة بقيمة تقارب 3,9 مليون دوالر لدعم أعمال اإلغاثة في األرض الفلسطينية احملتلة.

احلاضرون في اجتماع املضيفني واملانحني يزورون مخيم نهر البارد

في  الوكالة  مكتب  نظم   ،2009 لسنة  واملانحني  املضيفني  اجتماع  أعمال  اختتام  بعد 
إقليم لبنان، بالتنسيق مع دائرة العالقات اخلارجية، زيارة ميدانية للمشاركني في االجتماع 
إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان. جرت الزيارة امليدانية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 
ودور  اخمليم  إعمار  إعادة  عملية  على  أكبر  بقدر  للتعرف  للمانحني  ممثالً   35 فيها  وشارك 
مجتمع املانحني فيها. استمع احلضور إلى عرض لتاريخ اخمليم والنزاع الذي جرى في سنة 
2007 وعملية إعادة اإلعمار. ستتم عملية إعادة اإلعمار في مراحل أو على شكل ثماني 

»حزم« ويقدر أن تبلغ تكلفتها 328,4 مليون دوالر.

املفوض العام تزور السعودية في تشرين األول/أكتوبر

التقت  حيث  األول/أكتوبر  تشرين   18-17 في  السعودية  العربية  اململكة  إلى  بزيارة  العام  املفوض  زيد  أبو  كارين  السيدة  قامت 
وزارة  وكيل  سعود  بن  محمد  بن  تركي  د.  األمير  السمو  وصاحب  اخلارجية،  وزير  الفيصل  سعود  األمير  امللكي  السمو  بصاحب 
اخلارجية املساعد للشؤون السياسية ورئيس اإلدارة العامة للمنظمات الدولية، وصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن عبد اهلل 
التنفيذي للجنة السعودية إلغاثة  املدير  البكر  املالية، والسيد مبارك  وزير  العساف  إبراهيم  ود.  الهالل األحمر السعودي،  رئيس 
الشعب الفلسطيني، والسيد محمود احملميد من مجلس التعاون اخلليجي، ومعالي املهندس يوسف البسام نائب رئيس الصندوق 

السعودي للتنمية وغيره من مسؤولي الصندوق. وقد جاءت زيارة السيدة أبو زيد بدعوة من الصندوق السعودي للتنمية.

زيارات املانحني

جمعية التضامن املغربي الفلسطيني تتبرع مببلغ 50 ألف دوالر
لعائالت غزة

الفلسطيني  املغربي  التضامن  جمعية  قدمت   ،2009 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
تبرعاً سخياً بقيمة 50 ألف دوالر ملساعدة العائالت التي تعرضت مساكنها ألضرار 
بسيطة أو متوسطة خالل العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة في كانون 
الرصاص املصبوب(.  له بعملية  يرمز  )والذي  الثاني/يناير 2009  األول/ديسمبر-كانون 
سيتم استخدام قيمة التبرع إلصالح 13 منزالً لالجئني تضررت أثناء عملية الرصاص 

املصبوب أو النزاعات العسكرية السابقة في قطاع غزة. يتوقع أيضاً أن يولد املشروع ما يقارب 936 يوم عمل في قطاع البناء 
وصيانة املرافق وما يتعلق بذلك من أعمال جتارية في وقت تبلغ فيه معدالت البطالة في قطاع غزة مستويات غير مسبوقة.

مصر وموريتانيا وقطر جتدد دعمها لألونروا

مع اقتراب سنة 2009 من نهايتها، تلقت األونروا تعهدات بدعم مالي من حكومات موريتانيا ومصر وقطر. وجاءت هذه التبرعات 
أعلنته  للمساعدة  نداء عاجل  أعقاب  في  التوالي  دوالر على  ألف  و50  ألف  و25  ألف   20 مببالغ  االعتيادية  األونروا  ميزانية  لدعم 
الوكالة لسد عجز مالي بقيمة 17 مليون دوالر في ميزانيتها السنوية. وتعد هذه املساهمة من موريتانيا األولى بالنسبة لهذا 

بيت مهدم في مدينة رفح، غزة
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األقل  »البلدان  قائمة  في  املتحدة  األمم  تدرجه  والذي  البلد، 
تطوراً« ويبلغ متوسط ناجته احمللي اإلجمالي حوالي 800 دوالر 
أمريكي للفرد. كما رفعت حكومة قطر دعمها مببلغ 15 ألف 
مصر  به  قامت  ما  وهذا  السابقة،  السنة  مع  باملقارنة  دوالر 
التي  االستشارية  اللجنة  رئاسة  حالياً  تتولى  والتي  أيضاً، 

تشرف على أنشطة األونروا.

الهالل األحمر املصري يتبرع مبواد طبية لصالح غزة

الجئي  بدعم  جديد  تعهد  عن  املصري  األحمر  الهالل  أعلن 
لصالح  عيني  تبرع  خالل  من  اجلديدة  السنة  في  فلسطني 
هذه  غزة. وستشمل  قطاع   في  األونروا  في  الصحة  برنامج 
املساهمة العينية بعض التجهيزات الطبية الالزمة واألثاث 
املساهمة  هذه  إيصال  يتم  أن  يتوقع  دوالر.   511,500 بقيمة 
اإلجراءات  انتهاء  حال  رفح  معبر  خالل  من  غزة  قطاع  إلى 

اللوجستية وتفاصيل النقل.

طفل باحلاضنة في مستشفى الشفاء، غزة، 2008 

اإلغاثة اإلسالمية العاملية – السعودية تتبرع 
بسيارة إسعاف

في حفل جرى في تشرين الثاني/نوفمبر، سلمت هيئة اإلغاثة 
للهيئة  السعودية  العربية  اململكة   – العاملية  اإلسالمية 
العمليات  لدعم  إسعاف  سيارة  الهاشمية  األردنية  اخليرية 
هذا  طباعة  وقت  وحتى  غزة.  قطاع  في  لألونروا  الصحية 
هذا  وصول  إعاقة  اإلسرائيلية  السلطات  تواصل  التقرير، 
التبرع من خالل رفضها دخول سيارة اإلسعاف إلى غزة. وقد 
ساهمت هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية في وقت سابق من 
السنة مببلغ 200 ألف دوالر لشراء مولدات كهربائية لصالح 

مدارس األونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة.

الكويت تتبرع مبليون ونصف املليون دوالر مليزانية 
األونروا االعتيادية

لدى  الكويت  سفير  قام  عمان،  في  جري  خاص  احتفال  في 
ممثل  بتسليم  الصباح  املالك  احلمود  فيصل  الشيخ  األردن، 
املفوض العام بيتر فورد شيكاً بقيمة 1,5 مليون دوالر لصالح 
ميثل  السخي  التبرع  هذا  إن  االعتيادية.  األونروا  ميزانية 
املساهمة السنوية التي تقدمها احلكومة الكويتية للوكالة. 
وفي وقت سابق من السنة، تبرعت الكويت مببلغ 34 مليون 
في  غزة  في  األونروا  تبذلها  التي  اإلغاثة  جهود  لصالح  دوالر 

أعقاب العدوان العسكري اإلسرائيلي على القطاع.

الهالل األحمر القطري يدعم عيادة صبرا في غزة

أكد الهالل األحمر القطري دعمه لالجئي فلسطني في قطاع غزة 
مجدداً بتبرعه بقيمة 159 ألف دوالر لعيادة صبرا في القطاع. وقد 
مت توفير هذا التبرع السخي من خالل االدخار في تبرع سابق قدمته 
لتوريد جتهيزات  اآلن  اجلمعية في سنة 2008 ويجري استخدامه 
العالج الطبيعي للعيادة. وقد أبدى الهالل األحمر القطري التزامه 
بقيمة  باللحوم  عيني  تبرع  خالل  من  غزة  أهالي  وضع  بتحسني 

345 ألف دوالر في وقت سابق من سنة 2009.

اللجنة السعودية تتعهد لصالح األرض احملتلة في 
اجتماع املضيفني واملانحني

املضيفني  الجتماع  الثاني  اليوم  الثاني/نوفمبر،  تشرين   19 في 
السيد  أعلن  األردن،  في  امليت  البحر  في  انعقد  الذي  واملانحني 
الشعب  إلغاثة  السعودية  للجنة  التنفيذي  املدير  البكر،  مبارك 
في  احملاصرين  الالجئني  لصالح  مقبلة  تبرعات  عن  الفلسطيني، 
مساهمة  التبرعات  هذه  تتضمن   . الغربية  والضفة  غزة  قطاع 
بقيمة  عينية بالطحني بقيمة مليوني دوالر لصالح غزة، وتبرعاً 
دوالراً  ومبلغ 374,841  الصحة في غزة،  لبرنامج  دوالر  1,5 مليون 
لشراء األدوية لصالح غزة والضفة الغربية. تأتي هذه االتفاقيات 
اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  مع  انسجاماً 
بن عبد العزيز وولي العهد األمير سلطان والنائب الثاني لرئيس 

الوزراء ووزير الداخلية األمير نايف بن عبد العزيز.

قطر اخليرية توزع القرطاسية على طلبة غزة

 18 من  قافلة  غزة  إلى  وصلت  األول/ديسمبر،  كانون  أوائل  في 
ريال  والقرطاسية بقيمة تقارب 10 مليون  الكتب  شاحنة حتمل 

قطري )حوالي 2,7 مليون دوالر( مقدمة من جمعية قطر اخليرية.

جاء ذلك ضمن قافلة دولية ضمت 30 شاحنة وانطلقت من األردن 
واملستلزمات  الغذائية  واملواد  القرطاسية  من  طناً   390 حاملة 

الطبية وغيرها من املواد غير الغذائية. 

تهدف هذه املساهمة العينية السخية من جمعية قطر اخليرية 
واخلاصة  احلكومية  املدارس  في  احتياجاً  األكثر  الطلبة  دعم  إلى 
القطاع  فيه  يعاني  وقت  في  التبرع  هذا  ويأتي  األونروا.  ومدارس 
من نقص شديد في املواد املدرسية بسبب القيود التي تفرضها 

إسرائيل على دخول هذه املواد.



حكومة اإلمارات تعلن عن تعهد 
بقيمة 2,5 مليون دوالر لصالح 

ميزانية األونروا

األول/ديسمبر،  كانون  من  الثالث  في 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  من  ومببادرة 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  املتحدة سمو 
تبرع  عن  اإلمارات  حكومة  أعلنت  نهيان، 
دوالر.  مليون   2,5 بقيمة  األونروا  لصالح 
وفي الوقت ذاته، حثت احلكومة اإلماراتية 
أن  على  املعنية  واألطراف  الدول  كافة 
األونروا  لصالح  مساهماتها  حجم  تزيد 
للمساعدة على تلبية احتياجات مجتمع 

الجئي فلسطني اآلخذ في النمو.

من  السنة  هذه  الثاني  التعهد  هو  هذا 
مببلغ  والتي ساهمت  اإلماراتية،  احلكومة 
السنة.  من  سابق  وقت  في  دوالر  مليون 
 3,5 بقيمة  اإلجمالية  املساهمة  ومتثل 
سنوية  مساهمة  أكبر  دوالر  مليون 
األونروا  ميزانية  في  العرب  املانحني  من 
االعتيادية في السنوات العشرين األخيرة، 
وتضع اإلمارات في أعلى قائمة املساهمني 
االعتيادية  األونروا  ميزانية  في  العرب 
سنة 2009. وقد جاء هذا التبرع في وقت 
تكافح  وهي  لألونروا  بالنسبة  حاسم 
نفاذ  السنة في ظل  نهاية  لبلوغ  جاهدة 

احتياطياتها املالية.

الهالل األحمر اإلماراتي يرسل 18 
سيارة إسعاف إلى غزة

العربية  اإلمارات  دولة  سفارة  أرسلت 

األونروا تبني بيوتاً من الطني 
لالجئني في غزة

بعد حوالي سنة من العدوان العسكري اإلسرائيلي 
على قطاع غزة الذي دمر آالف املنازل، أجنزت األونروا 
أول بيت أعيد بناؤه في القطاع، إذ مت في 12 كانون 
الالجئ  ألسرة  املنزل  تسليم   2009 األول/ديسمبر 
ربه  عبد  عزبة  في  العثامنة  ماجد  الفلسطيني 
العثامنة  أسرة  فقدت  وقد  غزة.  شرق  شمال  في 
منزلها خالل االعتداء اإلسرائيلي في كانون األول/

ديسمبر وكانون الثاني/يناير 2009.

يعتبر منزل العثامنة اجلديد األول من نوعه، في ظل 
احلصار اإلسرائيلي املشدد الذي مينع دخول »اللوازم 

قصص من امليدان
ماجد العثامنة أمام منزله اجلديد املصنوع من الطني مواد  ذلك  في  مبا  اإلنسانية«،  الصفة  ذات  غير 

املهدمة  املنازل  بناء  إلعادة  امللحة  واحلاجة  البناء، 
في  اإلقليمي  األونروا  تبنى مكتب  لقد  واملتضررة. 
املضغوط«،  الطيني  »الطوب  تسمى  تقنية  غزة 
حيث يتم تصنيع الطوب محلياً من الرمل والطني 
هذه  في  يتم  وال  واإلسمنت.  الطبيعية  والكتل 
الفوالذ  قضبان  من  دعامات  استخدام  التقنية 
بحيث  الهياكل  بناء  ويتم  املسلح.  االسمنت  أو 

تتكون من جدران وأقواس وقباب استنادية.

عدة  الوكالة  أجرت  الفعالية،  لهذه  استعداداً 
مشاريع جتريبية ودراسات وحتليالت على استخدام 
املواد الطبيعية لبناء املساكن. ومت استخدام تبرع 

من دولة الكويت لتمويل البرنامج التجريبي.

املتحدة في القاهرة، بالنيابة عن سلطة 
الهالل األحمر اإلماراتي، 18 سيارة إسعاف 
إلى غزة ضمن جهود دعم قطاع الصحة 
في غزة. وقد وصلت املركبات إلى قطاع غزة 
في صباح 27 كانون األول/ديسمبر بعد أن 
مرت عبر معبر رفح على احلدود املشتركة 
بني غزة ومصر. ستخصص عشر سيارات 
فيما  غزة  في  األونروا  لعمليات  إسعاف 
سيتم تسليم السيارات الثماني املتبقية 

للهالل األحمر الفلسطيني.

الهالل األحمر اإلماراتي يتبرع 
لالجئني في غزة مبناسبة عيد 

األضحى

مبناسبة عيد األضحى املبارك، تبرع الهالل 
األحمر اإلماراتي بخرفان األضاحي لالجئني 
في غزة.  فقد مت توزيع مئات اخلرفان بقيمة 
اليوم  في  الالجئني  على  دوالر  ألف   55
العيد لكي يتم ذبحها كأضاٍح  األول من 
ترحيباً  التبرع  التقاليد. القى هذا  حسب 
السكان  ثلثي  أن  أهالي غزة، وخاصة  من 
حسب  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون 

معطيات منظمة األغذية والزراعة.

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 
تتبرع لصالح الطلبة اجلامعيني في 

مخيم نهر البارد والعائالت التي 
أخرجت من مساكنها في الشيخ 

جراح

مع اقتراب سنة 2009 من نهايتها، أعلنت 
عن  اإلسالمي  للشباب  العاملية  الندوة 

تبرعني بقيمة 50 ألف دوالر لدعم عمليات 
الشرقية.  والقدس  لبنان  في  األونروا 
ألف   30 وقيمته  األول  التبرع  سيغطي 
دوالر الرسوم اجلامعية للطلبة من مخيم 
البارد للسنة الدراسية 2010-2009.  نهر 
دوالر  ألف   20 وقيمته  الثاني  التبرع  أما 
فسيخصص لتوفير مأوى مؤقت لالجئني 
من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية 
اإلسرائيلية  السلطات  أجبرتهم  أن  بعد 
على إخالء مساكنهم في وقت سابق من 

السنة.

مقيمة مت طردها في حي الشيخ جراح، 2009

زين األردن توقع اتفاقية 
استراتيجية مع األونروا

وقعت  الثاني/نوفمبر،  تشرين   18 في 
زين  جملموعة  التابعة  األردن  زين  شركة 
مع  استراتيجية  اتفاقية  الكويتية 
األردن  في  األونروا  أنشطة  لدعم  األونروا 
وفلسطني. مت توقيع االتفاقية على هامش 
اجتماع األونروا اخلاص باملضيفني واملانحني 
زين  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بواسطة 
العام  واملفوض  اجلابر  املالك  عبد  األردن 

لألونروا كارين كوننغ أبو زيد.
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منح دراسية من دولة اإلمارات ألهالي غزة 
ذوي اإلعاقات

ظبي  أبو  إلى  وصلت   ،2009 األول/أكتوبر  تشرين   19 في 
مجموعة من 20 شخصاً من ذوي االحتياجات اخلاصة قادمني 
سنة.  ملدة  تأهيل  وخدمات  تدريب  على  للحصول  غزة  من 
االعتداءات  آخر  في  أصيبوا  قد  الفلسطينيون  هؤالء  كان 
أفراد  عبر  وقد  غزة.  قطاع  على  اإلسرائيلية  العسكرية 
العربية  اإلمارات  دولة  لقيادة  العميق  امتنانهم  اجملموعة عن 
السمو  مببادرة صاحب  األونروا  ورحبت  املتحدة على سخائها 
امللكي الفريق الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الستضافة هذه اجملموعة.

سمو  حتدث  الثاني/نوفمبر،  تشرين  من  الثاني  األسبوع  وفي 
الفلسطينيني  مجموعة  إلى  زايد  بن  سيف  الشيخ  الفريق 
الذين وصلوا في الشهر السابق، مؤكداً على الرابط القوي بني 
سمو  الدولة  رئيس  واهتمام  الفلسطيني  والشعب  اإلمارات 
واملساعدة  الدعم  بتقدمي  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

للمتضررين من احلرب األخيرة على غزة.

املنظمات غير احلكومية الشريكة
نظرة إلى الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية

تأسست الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية في 1990، وهي تعد أحد أكثر الشركاء املعتمد عليهم بالنسبة لألونروا على مدى 
سنوات عدة. وخالل العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، أبدت الهيئة استجابة سريعة الحتياجات الوكالة من خالل ضمان إيصال 
املساعدات اإلنسانية بشكل آمن وعاجل ألهالي غزة احملاصرين. وفي السنة الفائتة فقط، قدمت الهيئة تبرعات عينية لقطاع غزة 
بقيمة تزيد عن 29 مليون دوالر. إن الكفاءة واملوثوقية وتكريس الدعم للقضايا اإلنسانية تعد جميعها من السمات البارزة لهذه 
املؤسسة  املميزة. إن األونروا تثمن عالياً شراكتها الفريدة مع الهيئة وتثني على جهودها النبيلة لتخفيف معاناة الجئي فلسطني.

املنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة تبدأ شراكة جديدة مع األونروا

في العاشر من كانون الثاني/يناير 2010، وقعت األونروا مذكرة تفاهم مع املنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة، وهي منظمة 
إنسانية مقرها طرابلس. وقع املذكرة عن املنظمة العاملية أمينها العام جمال الغرابلي وعن األونروا ممثل املفوض العام بيتر فورد، 
وذلك في حفل أقيم في مكتب األونروا في القاهرة. هذه املذكرة متهد الطريق التفاقيات الحقة من أجل بناء برنامج شامل من 

التعاون بني األونروا واملنظمة.

نقطة مضيئة: الهالل األحمر الكويتي

وضمن  األونروا.  مع  جديدة  شراكة   2009 سنة  في  الكويتي  األحمر  الهالل  بدأ 
الهالل  أرسل  امللحة لالجئي فلسطني في قطاع غزة،  االحتياجات  لتلبية  مساعيه 
األحمر الكويتي تبرعاً عينياً بقيمة تزيد عن مليوني دوالر من األغطية البالستيكية، 
ومواد  الكهربائية،  واملولدات  الطوارئ،  ومصابيح  األسرّة،  ومالءات  والبطاطني، 
التنظيف، وكذلك األغذية وأواني الطبخ إلى غزة بعد وقت قصير من انتهاء الصراع. 

لالحتياجات  للتصدي  رمضان  في شهر  غزة  لنداء  واستجابًة  ذلك،  من  أشهر  وبعد 
العاجلة لإلغاثة واإلنعاش في قطاع غزة، انتهز الهالل األحمر الكويتي املناسبة لكي 
يرسل 10 آالف طرد من املواد الغذائية إلى غزة وتبرع مببلغ 262 ألف دوالر لتمويل اخملابز 
في قطاع غزة حتى تقوم بتوزيع اخلبز مجاناً على الالجئني احملتاجني خالل هذا الشهر 

الفضيل.
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األدوية لكل الالجئني املسجلني

يعد توفير األدوية لالجئني الساعني لطلب الرعاية الصحية في مراكز األونروا الصحية ضمن األولويات العالية في سنة 2010. ويقدر أن ثمة حاجة إلى 20 
مليون دوالر لشراء كل األدوية التي حتتاجها مرافق الرعاية الصحية لألونروا والتي يبلغ عددها 137 مرفقاً.

الضفة الغربيةسوريالبناناألردنغزةاالقليم

2,070,710$1,756,750$2,801,926$7,310,385$5,912,448$التكلفة

احتياجات األونروا في امليدان
هذا القسم “احتياجات األونروا في امليدان” عبارة عن أحدث األقسام التي تتضمنها نشرة “مستجدات وحدة املانحني العرب”. يتيح هذا القسم لدائرة العالقات اخلارجية 

أن تبرز بعض اجلهود واملشاريع اإلنسانية التي في حاجة إلى متويل ملح في كافة ميادين عملها. يرجى االنتباه إلى أن االحتياجات واملشاريع التي يبرزها هذا القسم ال متثل 
كافة احتياجات الوكالة.

سيتم توفير قائمة كاملة باحتياجات األونروا في األقاليم عند الطلب

األردن: حتسني خدمات الصحة والتعليم

كثيراً ما تسود نظرة غير دقيقة بخصوص عمليات األونروا في األردن. إن هناك 
أكثر من 1,9 مليون الجئ مسجل لدى األونروا في هذا البلد. ومع أن العديدين 
منهم مندمجون إلى حد جيد في اجملتمع األردني، إال أن الجئي فلسطني ال 

قطاع غزة: خلق فرص العمل 
وإصالح املساكن

مستمرة  غزة  في  األوضاع  تزال  ال 
في التدهور بعد سنة على الهجوم 
العسكري على القطاع. فقد بلغت 
الربع  في   %42,3 البطالة  معدالت 
وللتخفيف   .2009 سنة  من  الثالث 
طال  التي  والبطالة  الفقر  آثار  من 
أمدها، تسعى الوكالة إلى تزويد 54 
ألف الجئ متعطل عن العمل بفرص 
عمل مؤقتة في سنة 2010 للوصول 
إلى ثلث السكان الالجئني. ويقدر أنه 
يلزم توفر 52 مليون دوالر لتنفيذ هذا 

البرنامج.

الوكالة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
األموال  على  للحصول  تسعى 
كبيرة  إصالحات  إلجراء  الالزمة 
من   1760 إلى  يصل  ما  تشمل 
التكلفة  وتبلغ  املتضررة.  املساكن 
 17,6 املساكن  هذه  إلصالح  املقدرة 
الدفعات  ستتخذ  دوالر.  مليون 
شكل منح نقدية مباشرة أو عقود 
وذلك  محلية،  مقاوالت  مع شركات 
إلى  باإلضافة  الضرر.  مدى  حسب 
 2 إلى  حاجة  ثمة  بأن  يقدر  ذلك، 
مليون دوالر إلجراء إصالحات طفيفة 
املتضررة  املساكن  من   2677 على 
املصبوب.  الرصاص  عملية  قبل 
كل  إصالح  تكلفة  وستعتمد 

قطاع الصحةقطاع التعليم

422,000$توسيع مركز املشيرفية الصحي2,500,000$توفير كتب مدرسية

722,000$توسيع املركزين الصحيني في ماركا والزرقاء1,700,000$بناء 24 غرفة صفية إضافية

1,880,000$توسيع املركز الصحي في إربد2,600,000$استبدال مدرستني في شمال عمان

وأسعار  الضرر  حجم  على  مسكن 
مواد البناء املتاحة في السوق، والتي 

ميكن أن تتفاوت بشكل ملموس.

لبنان: املساعدة الطارئة لالجئني 
املهجرين من مخيم نهر البارد 

وإعادة إعمار اخمليم

الالجئني  تزويد  األونروا  تواصل 
املهجرين من مخيم نهر البارد بأهم 
مسكن  من  األساسية  االحتياجات 
وفي  صحي.  وصرف  ومياه  وغذاء 
الوقت احلالي، تسعى الوكالة لتزويد 
مؤقتة  مبساكن  املهجرين  الالجئني 
إعمار  إعادة  إجناز عملية  يتم  أن  إلى 
تكاليف  تغطي  الوكالة  إن  اخمليم. 
االنتقال مبجموع يصل إلى 489,300 
دوالر في الشهر لصالح 3262 أسرة 
توفير مكان  أمر  تتدبر  مهجرة حتى 
احملاذية  املناطق  في  مؤقت  إقامة 
أو  البداوي  مخيم  في  أو  للمخيم 
أماكن أخرى. يتم تقدمي الدفعات مرة 
أسرة  كل  وحتصل  أشهر  ثالثة  كل 

على 150 دوالراً في الشهر.

إعمار  عادة  أعمال  بدأت  قد  وفيما 
اخمليم في نهاية شهر تشرين الثاني/

تناشد  الوكالة  فإن   ،2009 نوفمبر 
مجتمع املانحني لالستمرار في دعم 
يقدر  البارد.  نهر  مخيم  إعمار  إعادة 
 328 ستتطلب  اخمليم  بناء  إعادة  أن 

تأمني  يتم  لم  أنه  إال  دوالر،  مليون 
سوى 28% من هذا املبلغ حتى اآلن.

سوريا: دعم خدمات التعليم 
واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

في  سوريا  في  األونروا  عمليات  إن 
لبرنامج  دعم  لتأمني  ملحة  حاجة 
على   2010 سنة  خالل  التعليم 

النحو اآلتي:
الكتب املدرسية )400 ألف دوالر(: 	 

ثمة حاجة لتأمني مبلغ 400 ألف 
املدرسية  الكتب  لتوريد  دوالر 
يتطلبه  ما  حسب  اجلديدة 
وزارة  أدخلته  الذي  املنهاج اجلديد 
كتب  وتلزم  والتعليم.  التربية 
األول  الصفوف  لطلبة  جديدة 

والثاني والثالث والرابع والسابع.
اخلاصة 	  االحتياجات  ذوو  التالميذ 

من   %20 يواجه  دوالر(:  )مليون 
أطفال مدارس األونروا في سوريا 
صعوبات  من  أخرى  أو  درجة 
مشروع  ويسعى  التعلم 
من  احلد  إلى  اخلاصة  االحتياجات 
من  يعاني  أنه  إال  املشكلة،  هذه 

نقص شديد في التمويل.
لبرنامج 	  مختصون  معلمون 

ألف   450( اخلاصة  االحتياجات 
دوالر(: حتى تتم تلبية احتياجات 
األطفال الذين يواجهون صعوبات 
في التعلم بشكل فعال، يحتاج 

معلماً   45 توظيف  إلى  البرنامج 
ومعلمة مختصة.

الضفة الغربية: العيادات املتنقلة 
وخلق فرص عمل

إن برنامج خلق فرص العمل يستهدف 
الضفة  في  انكشافاً  األكثر  الالجئني 
الغربية. وبإمكان تبرع مالي مببلغ 100 
عمل  فرصة   238 يوفر  أن  دوالر  ألف 
ملدة  العمل  عن  املتعطلني  لالجئني 
املستفيدون  يعمل  أن  وميكن  شهر. 
البلديات  في  الفرص  هذه  من 
البناء  مجاالت  في  وغالباً  واخمليمات، 
التأهيل والبنية التحتية(  )في أعمال 
العادة  في  ويتم  والطراشة.  والزراعة 
التطريز  أعمال  في  النساء  توظيف 

الفلسطيني والصناعات املنزلية.

فضالً عن ذلك، ولتخفيف آثار القيود 
الوضع  على  الفقر  وأثر  التنقل  على 
املقيمني في  الصحي للفلسطينيني 
الضفة  في  نائية  أو  معزولة  مناطق 
الغربية، تسعى األونروا لتوفير الدعم 
تقدم  متنقلة  صحية  عيادات  خلمس 
قادر  غير  موقعاً   81 في  خدماتها 
الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  على 
األولية. وتبلغ تكلفة العيادة املتنقلة 
ما  سنة(  ملدة  والتشغيل  )التجهيز 

يصل إلى 276 ألف دوالر.

يزالون يعتمدون بشكل كبير على خدمات األونروا. إن األزمة املالية وارتفاع 
معدالت التضخم ميثالن تهديداً خطيراً لقدرة الوكالة على خدمة مجتمع 
التمويل منوها، تتعرض جودة  األردن. وفيما تواصل الفجوة في  الالجئني في 
خدمات األونروا االعتيادية واخلدمات  املساندة إلى خطر التراجع. إن احتياجات 

التعليم والصحة في الوقت الراهن تشمل ما يلي:
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