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األونروا تطلق "نداء غزة اخلاص 
بشهر رمضان" 

من  عشر  السابع  في  األونروا  أطلقت 
أغسطس حملة "نداء غزه اخلاص بشهر 
دوالر  مليون   181 مبلغ  جلمع  رمضان" 
األموال  جمع  حملة  وتأتي   أمريكي. 
املستمرة  اإلنسانية  لألزمة  استجابة 
لنقص  باإلضافة  غزة  تشهدها  التي 

التمويل املتوفر للوكالة.  

العيش  في  الالجئني  آالف  استمرار  ومع 
في  منازلهم  أنقاض  أو حتت  اخليام  داخل 
املاسة  احلاجة  أن  تدرك  األونروا  فإن  غزة، 
الغذاء  لتوفير  موجودة  تزال  وما  كانت 
ألشد  املالية  واملساعدة  العمل  وفرص 
احلملة،  هذه  مع  وجتاوباً  فقراً.  املواطنني 
غذائية  تبرعات  األونروا  استلمت  فقد 
الكويت  دولتي  من  سخية  ونقدية 
وجبات  لشراء  املتحدة  العربية  واإلمارات 
املساهمات  وقد ساعدت هذه  رمضانية، 
على  احلياة  أعباء  تخفيف  في  األونروا 

اآلالف من الالجئني خالل شهر رمضان.

ويشار إلى أن مهام احلملة لن تقتصر على 
نهاية  حتى  ستستمر  بل  رمضان  شهر 
أخرى  احتياجات  وستغطي  العام  هذا 
إلى جانب املعونة الغذائية. ففي محاولة 
احلياة  األدنى من مستوى  السترجاع احلد 
الشهر  هذا  في  غزة  لالجئي  الكرمية 
فرص  توفير  إلى  األونروا  تسعى  املبارك، 
عمل إلى ما يقارب 55,000 الجئ )حوالي 
60% من الالجئني العاطلني عن العمل في 
غزة(. كما تخطط الوكالة لتوفير الدعم 
الناس فقرا ملساعدتهم في  املادي ألشد 
إصالح منازلهم باستخدام معدات البناء 
احملدودة املتوفرة بالرغم من وجود احلصار، 
اإليجار  دفع  على  أيضاً  وملساعدتهم 
العيش  مستلزمات  وتأمني  السكني 
الضرورية األخرى التي يحتاجونها حالياً. 
إصالح  األخرى  املاسة  احلاجات  وتشمل 
التابعة  والصحية  التعليمية  املرافق 
لألونروا واخملصصة لالجئني املستضعفني 

مبا فيهم األطفال واملرضى.   

أخبار األونروا
احلملة  لهذه  السخية  االستجابة  إن 
املدقع وحالة  الفقر  دوامة  ستخفف من 
اليأس التي يواجهها العديد من الالجئني، 
مع العلم أن ما يعيشه الالجئون من فقر 
ويأس لن يتالشى إال برفع احلصار عن غزة 
بحرية  والسماح  باالجتاهني  املعابر  وفتح 

تنقل املواطنني. 

مكتب األونروا اإلقليمي 
في األردن يحتفل بالذكرى 
السنوية الستني للوكالة

األردن  في  لألونروا  اإلقليمي  املكتب  عقد 
احتفاالً  سبتمبر  من  عشر  السادس  في 
تأسيس  على  عاما  ستني  مرور  مبناسبة 
من  عدد  االحتفال  حضر  وقد  الوكالة، 
السفراء وكبار الشخصيات من مختلف 
لألونروا  العام  املفوض  جانب  إلى  الدول، 
في  األونروا  مكتب  ومدير  زيد،  أبو  كارين 
املفوض  ودعت  كوك.  ريتشارد  األردن 
العام في كلمتها الدول املانحة- وخاصًة 
أكبر  بشكل  التبرع  إلى  اخلليج-  دول 
ملساعدتها  للوكالة  العامة  للميزانية 
ميزانيتها.  في  املتزايد  العجز  جتاوز  على 
وحثت املفوض العام اجملتمع الدولي على 
والسياسي  املالي  بالدعم  الوكالة  تزويد 
لتلبية االحتياجات املتنامية لـ4.6 مليون 
لدى  حالياً  مسجلني  فلسطيني  الجئ 
األونروا في األردن وسوريا وفلسطني وغزة 

والضفة الغربية.  

حتتفل األونروا في نيويورك 
بالذكرى السنوية الستني 

لتأسيسها 

من  مجموعة  نيويورك  في  عقدت 
الفعاليات في الفترة ما بني الثامن عشر 
إلى اخلامس والعشرين من سبتمبر 2009 
تأسيس  مبرور ستني عاما على  لالحتفال 
الفعاليات  هذه  شملت  وقد  األونروا. 
السمو  صاحبة  من  ملحة  مناشدة 
امللكي امللكة رانية العبداهلل ملكة األردن 
لدعم األونروا، فضال عن إزالة الستار عن 
الفتة تذكارية معلقة على واجهة مبنى 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، وإطالق 
كتاب الذكرى السنوية الستني للوكالة، 
وعقد حلقات نقاش أكادميية في جامعتي 

برينسنت وكولومبيا.   

حول  األسبوع  هذا  أعمال  متحورت  وقد 
الوزاري  املستوى  على  عقد  الذي  احلدث 
والذي  سبتمبر  من  والعشرين  الرابع  في 
األونروا  بدعم  احلكومات  خالله  تعهدت 
وأشادت باإلجنازات واخلدمات التي قدمتها  
لالجئني  عقود  ستة  مدى  على  األونروا 
الفلسطينيني. كما عقدت املفوض العام 
لألونروا كارين كونينج أبو زيد وممثلها بيتر 
فورد اجتماعاً مع عددٍ من الوزراء واملسؤولني 
مثل  والعربية  اإلسالمية  الدول  بعض  في 
واململكة  وقطر  وماليزيا  والكويت  بروناي 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 

املتحدة. 
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الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية تزور مكتب األونروا 
اإلقليمي في األردن

استقبلت وحدة املانحني العرب في 
الثاني عشر من أغسطس وفدا من 

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في 
مكتبها اإلقليمي في عمان. وتكون 

وفد الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
من الدكتور فريد العوضي نائب مدير 

عام الهيئة في مقر رئاستها بالكويت، 
والسيد خليل محمد حمد املشرف 

العام ملكتب الهيئة اإلقليمي في 
عمان، ومنسق املشاريع من مكتب 

الهيئة في عمان.  

وقد استقبل الوفد كل من السيد 
سفني بيرثيلسني نائب مدير عمليات 

األونروا في األردن واملسؤولون امليدانيون 
الرئيسيون في األونروا؛ الدكتور محمد 

عباس والدكتور إشتيوي أبو زايد والسيدة مها الرنتيسي. 
وبعد اطالعهم على برامج ونشاطات األونروا في األردن، أجرى أعضاء 

الوفد جولة ميدانيًة في مخيم البقعة، وقاموا بزيارة مركز معلومات 
اخمليم ومدرسة تابعة لوكالة األونروا ومستشفى وملجأين سكنيني 

ومركز للبرامج النسائية.

رئاسة األونروا في عمان ترحب بوفد هيئة الهالل 
األحمر لدولة اإلمارات العربية املتحدة

رحبت وحدة املانحني العرب في التاسع والعشرين من سبتمبر بوفد 
رفيع املستوى من هيئة الهالل األحمر اإلماراتي. وتكون وفد هيئة 

الهالل األحمر اإلماراتي من السيد أحمد حميد املزروعي رئيس هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتي، والسيد محمد خليفة أحمد القمزي األمني 

العام للهيئة، والدكتور صالح الطائي نائب األمني العام، والدكتور 
عبد الكرمي بنسيالي مستشار العالقات الدولية، والسيد عبد الرحمن 

احلامد مدير مشاريع فلسطني. وقد اطلعت وحدة املانحني العرب 
في إجتماعها مع الوفد على وضع املشاريع قيد التنفيذ والتي تقوم 

بتمويلها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي. 

وجدد ممثل املفوض العام لألونروا السيد بيتر فورد امتنان الوكالة 
العميق لدعم الهالل األحمر اإلماراتي السخي واملتواصل ملشاريع 

الوكالة وفي مختلف مناطق عمليات األونروا. وأكد رئيس هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي السيد أحمد حميد املزروعي حرص الهيئة على تعزيز 

شراكتها مع األونروا، والتزام الهالل األحمر بالتخفيف من معاناة 
الالجئني الفلسطينيني.

زيارات املانحني

3
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مؤسسة خليفة بن زايد متنح 
املساعدات الغذائية لالجئني الفقراء 

في غزة والضفة الغربية مبناسبة حلول 
شهر رمضان

حلول  مبناسبة  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  منحت 
لالجئني  غذائية  مساعدات  املبارك  رمضان  شهر 
الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في  الفلسطينيني 
بتمويل  غزة  في  املؤسسة  ساهمت  حيث  والقدس، 
عبر  الفقراء  لالجئني  ساخنة  إفطار  وجبة   123.921
يوما   16 مدار  على  احمللي  باجملتمع  قائمة  منظمة   21
الضفة  وفي  املبارك.  رمضان  شهر  خالل  متتالية 
الغربية والقدس، قامت املؤسسة بتمويل شراء وتوزيع 
أكثر من 18.400 طرد غذائي مكون من الطحني واألرز 
والسكر واحلليب اجملفف واحلبوب والعدس وزيت الذرة، 
عائلة   7.376 إلى  الغذائية  الطرود  هذه  قدمت  وقد 

معوزة )حوالي 36.880 الجئ(.

مساهمات املانحني
األونروا تتلقى 34 مليون دوالر أمريكي من 

الكويت لصالح الجئي غزة

استلمت األونروا في شهر يوليو منحة سخية قدرها 34 مليون 
الشيخ  السمو  صاحب  الكويت  دولة  أمير  من  أمريكي  دوالر 
حتى  عربياً  األكبر  املنحة  هذه  وتعد  الصباح،  األحمد  صباح 
القمة  في  املنحة  تقدمي  عن  مرة  ألول  أعلن  وقد  التاريخ.  هذا 
يناير،  شهر  في  الكويت  في  ُعقدت  والتي  العربية  االقتصادية 
وكان من املقرر تخصيص املبلغ لتلبية نداء األونروا األول العاجل 
لغزه والذي أطلقته في األيام األولى للهجوم اإلسرائيلي األخير 
على غزة. ونظرا لشدة العدوان وتداعياته، اضطرت األونروا ألن 
ذلك  في  مبا  للتمويل،  جديدة  نداءات  تصدر  وأن  طلباتها  تعدل 
عبرت  وقد  مؤخراً.  صدر  الذي  غزه  شعب  إلغاثة  رمضان  نداء 
املفوض العام لألونروا كارين كونينج أبو زيد عن امتنان الوكالة 
املنحة  لهذه  وشعباً  وحكومًة  أميراً  الكويت  لدولة  البالغ 
الجئي  معاناة  وطأة  تخفيف  في  املنحة  وستساعد  السخية. 
واخلدمات  املؤقتة  واملالجئ  الغذاء  تقدمي  املعوزين من خالل  غزة 

الطبية الطارئة واملعونة النقدية ألكثر الالجئني فقرا.   

جمعية الهالل األحمر 
الكويتي تتبرع بـ 

261.966 دوالرا أمريكيا 
و 14 شاحنة محملة 

باملساعدات الغذائية إلى 
الجئي غزة 

قدمت جمعية الهالل األحمر الكويتي مع حلول شهر رمضان املبارك منحة قدرها 261.966 دوالرا أمريكيا إلى األونروا 
لتمويل مجموعة من اخملابز في قطاع غزة بهدف توزيع اخلبز مجاناً على عائالت الالجئني الفلسطينيني. 

الالجئني  من  بترحيب  حظي  أغسطس  من  والعشرين  الثالث  من  بدءاً  وساق  قدم  على  إجنازه  يجري  الذي  املشروع 
الفلسطينيني واملسئولني في وكالة األونروا. وقد مت توزيع طرود اخلبز التي حتمل اسم وشعار جمعية الهالل األحمر 
الكويتي على املستفيدين من خالل عدد كبير من نقاط التوزيع في كافة أنحاء القطاع، علما أنه سيستمر توزيع 

هذه الطرود طوال شهر رمضان. 

وقد قدمت جمعية الهالل األحمر الكويتي أيضاً 14 شاحنة محملة بـ300 طن من املساعدات الغذائية إلى الهيئة 
اخليرية األردنية الهاشمية واخملصصة لعائالت الالجئني املعوزين في غزة. وقد وصلت الشاحنات التي حتمل 10,000 
طرد غذائي إلى مقر الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية في التاسع عشر من أغسطس. وأجرى سفير دولة الكويت في 
األردن الشيخ فيصل احلمود املالك الصباح مراسم تقدمي محتويات الشاحنات األربعة عشر إلى ممثل املفوض العام 
اخليرية  الهيئة  ونقلت  والكرمية.  الطيبة  الكويتي ملساهمتها  األحمر  الهالل  الذي شكر جمعية  فورد  بيتر  لألونروا 

األردنية الهاشمية البضائع إلى مقر األونروا في غزة لتقدميها إلى الالجئني األشد حاجة خالل شهر رمضان. 
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ماليزيا تتعهد بدفع 
250.000 دوالر أمريكي 

لالجئي غزة

على صعيد حدث الذكرى السنوية 
الستني لألونروا التي ُنظمت في 
نيويورك )انظر الفقرة السابقة(، 
أعلن وزير اخلارجية املاليزي داتوك 

أنيفاه أمان في لقاٍء له مع املفوض 
العام كارين كونينج أبو زيد عن 

تعهد دولته بتقدمي 250.000 دوالر 
أمريكي كاستجابة لنداء رمضان 
ألهل غزة. ويشار إلى أن هذا املبلغ 

السخي يعد أول منحة تقدمه 
احلكومة املاليزية إلى نداء عاجل 

تطلقه الوكالة. وتعد ماليزيا 
من الدول اآلسيوية التي أبدت 
مؤخرا اهتماما بأعمال األونروا 

وجهودها اإلنسانية جتاه الالجئني 
الفلسطينيني في الشرق األوسط. 
واستجابة لنداء غزة الذي أطلقته 
الوكالة في أواخر يناير، قدمت كل 

من الهند وفيتنام مساهمات الفتة 
تقدر مبليون دوالر أمريكي و200.000 

دوالر أمريكي على التوالي لدعم 
جهود اإلغاثة في قطاع غزة. 

وفي نيويورك، تشرفت املفوض 
العام أبو زيد ووفدها بلقاء وزير 

خارجية بروناي األمير محمد 
بولكيه، حيث تتطلع الوكالة قدماً 

لتعزيز العالقات مع بروناي.  

وأعرب بيتر فورد ممثل املفوض العام 
الذي رافق أبو زيد إلى نيويورك عن 

ترحيبه باملساهمة التي ستقدمها 
ماليزيا قائال: "نحن سعداء جدا 

مببادرة احلكومة ونتطلع قدماً 
ملواصلة التعاون بيننا، ونأمل أن 

حتذو الدول األخرى حذو دولة ماليزيا 
وأن تظهر لنا التزامها بتخفيف 
وطأة األوضاع اإلنسانية لالجئني 

الفلسطينيني".

الطلبة الفلسطينيون واملشاريع الصغيرة تستفيد من صندوق 
األوبك للتنمية الدولية  

دوالر  مليون   1.2 قدرها  كبيرة  بتقدمي مساهمة  الدولية  للتنمية  األوبك  قام صندوق 
أمريكي لدعم "صندوق املنح الدراسية للفلسطينيني املوهوبني" وهي مبادرة أنشئت 
في إطار االحتفال بالذكرى السنوية الستني لتأسيس األونروا. وستوفر املبادرة منحا 
دراسية للتالميذ الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والجئي اخمليمات في 
الدول اجملاورة، وستمكن هذه املنح تالميذ املنطقة الالجئني من إكمال دراستهم العليا 

في مؤسسات أكادميية بارزة في الشرق األوسط وفي العالم. 

أمريكي في  دوالر  3 ماليني  مببلغ  الدولية كذلك  للتنمية  األوبك  وقد ساهم صندوق 
تديره  مصغر  متويلي  برنامج  وهو  لفلسطني،  الصغيرة  للمشاريع  األوبك  صندوق 
قروض  تقدمي  خالل  من  اخلاص  الفلسطيني  القطاع  الصندوق  هذا  ويدعم  األونروا. 
صغيرة إلى أصحاب املشاريع الصغيرة املنتجة واملؤهلة واحلرفيني، وبالتالي ستساهم 
هذه العملية في توفير فرص العمل وزيادة الدخل. وقد تأسس الصندوق الفلسطيني 
في يوليو 2004 مبساهمة أولية قدرها 2.5 مليون دوالر أمريكي. وفي ديسمبر من عام 
2005، وبناًء على النتائج الناجحة للصندوق، فقد قدم صندوق األوبك للتنمية الدولية 
مساهمة ثانية قدرها 7.5 ماليني دوالر لهذا الصندوق، وبذلك يكون مجموع مساهمات 

صندوق األوبك للتنمية الدولية في الصندوق الفلسطيني 10 ماليني دوالر أمريكي. 

الصندوق السعودية للتنمية مينح 25 مليون دوالر أمريكي 
إلعادة إعمار مخيم نهر البارد

تعهدت اململكة العربية السعودية مبنح 25 مليون دوالر أمريكي لألونروا إلعادة إعمار 
مخيم نهر البارد في شمال لبنان.

وقد مت التوقيع على اتفاقية هذا التبرع من قبل املفوض العام لألونروا كارين كونينج 
أبو زيد، واملهندس يوسف البسام نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للصندوق 

السعودي في حفل عقد في اخلامس من مايو في عمان.

وسيتم تنفيذ أعمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد على ثماني مراحل، ويتوقع البدء 
الصندوق  العاجل. وستكمل مساهمة  القريب  األولى في  املرحلة  البناء في  بأعمال 
الثانية،  للمرحلة  السكنية  والوحدات  التحتية  البنية  بناء  إعادة  متويل  السعودي 
وبالتالي ستتمكن حوالي 500 عائلة مشردة من العودة إلى منازلها التي مت تأسيسها 

حديثا، بينما سيتم استخدام باقي املبلغ ملراحل أخرى يتم حتديدها الحقاً. 
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اململكة العربية السعودية متنح 13.5 طن من التمر 
لالجئني الفلسطينيني في لبنان

40 قدماً  يبلغ طولها  والعشرين من أغسطس 2009 حاوية  الثاني  في  وصلت 
محملة بـ13.5 من التمر إلى مخزن األونروا املركزي في لبنان، وقد قدمت اململكة 
العربية السعودية هذه املنحة ملساعدة الالجئني الفلسطينيني في لبنان. وقد 
أغسطس  من  والعشرين  السادس  في  عقد  صغير  حفل  في  املنحة  عن  أعلن 
لبنان،  في  السعودية  سفير  العسيري  عواد  علي  السيد  سعادة  حضره   2009
ومثّل وكالة األونروا كل من ليلى قيسي رئيسة برنامج اإلغاثة امليدانية واخلدمات 

االجتماعية، ونهى محمود مديرة املشاريع امليدانية.

هيئة الهالل األحمر اإلماراتي تستجيب لنداء رمضان ألهل 
غزة باملنح النقدية والعينية 

كانت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي أول هيئة تستجيب لنداء رمضان ألهل غزة 
الذي أطلقته األونروا بعدد من املساهمات الكرمية التي شملت مبلغ 100,000 
دوالر أمريكي قدمت نقدا للوكالة لتقدمي وجبات ساخنة لالجئني الفقراء في غزة 
خالل الشهر املبارك، باإلضافة ملنحة كبيرة من املواد العينية مرسلة من مصر. 
ودخلت الشاحنات األولى احململة بالطحني والسكر واألرز إلى غزة في بداية شهر 
سبتمبر، وأشرف مكتب األونروا امليداني في غزة على إيصال هذه البضائع إلى 

الالجئني.
 

األونروا  الهالل األحمر اإلماراتي 10 سيارات إسعاف ملكتب  كما ستقدم هيئة  
في غزة، وسيتم إدخال سيارات اإلسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بالتعاون 
التبرع  عن  أعلن  وقد  املصرية.  والسلطات  املصري  األحمر  الهالل  جمعية  مع 
السيد  والعشرين من سبتمبر بحضور  الثامن  في  في عمان  احتفال عقد  في 
أحمد حميد املزروعي رئيس الهالل األحمر اإلماراتي، وأمينها العام السيد محمد 

خليفة أحمد القمزي، باإلضافة ملمثل املفوض العام لألونروا السيد بيتر فورد.

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي متنح 30,000 دوالر 
أمريكي لطالب نهر البارد

 30,000 مبلغ  مبنح  يوليو  شهر  في  اإلسالمي  للشباب  العاملية  الندوة  تعهدت 
البارد. وتهدف هذه  دوالر أمريكي لتغطية الرسوم اجلامعية لطالب مخيم نهر 
املساهمة  إلى تخفيف العبء على الجئي مخيم نهر البارد الذين فقدوا منازلهم 
ومساكنهم إثر تدمير اخمليم في عام 2007. وستتكفل مساهمة رابطة الشباب 

املسلم العاملية هذه بتسديد تكاليف الرسوم اجلامعية ألفقر الجئي اخمليم.  

األونروا حتصل على مساهمة من منظمة القيادات العربية 
الشابة

ساهمت منظمة القيادات العربية الشابة مببلغ 236,319 دوالرا أمريكيا لألونروا 
املدرسي  التكميلي  الغذاء  برنامج  في غزة. وستخصص هذه املساهمة لدعم 
وقد  غزة.  قطاع  في  لألونروا  تابعتني  مدرستني  وتأثيث  وجتهيز  إلصالح  وأيضا   ،
اجتمع السيد بيتر فورد ممثل املفوض العام لألونروا في رحلته األخيرة إلى اإلمارات 
مع رئيس منظمة القيادات العربية الشابة السيد عاصم كابش وشكره على 

مساهمة مؤسسته الكرمية لألونروا. 
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قصص من امليدان
أطفال غزة يسجلون أرقاماً قياسية عاملية في إطالق الطائرات 

الورقية 

حاول اآلالف من أطفال قطاع غزة في الثالثني من يوليو 2009 تسجيل رقم قياسي 
الشواطئ  على  يدويا  املصنوعة  امللونة  الورقية  الطائرات  إطالق  في  جديد  عاملي 
الرملية خمليم بيت الهيا. هذه املبادرة هي واحدة من فعاليات برنامج األلعاب الصيفية 
لألونروا والتي تقدم التسلية واالترفيه ونوعا من التعليم العالجي حلوالي ربع مليون 

طفل في غزة. 

وعلى الرغم من عدم متكن موسوعة غينيس لألرقام القياسية من إرسال مشرف 
في  رسمياً  علمت  األونروا  أن  إال  غزة،  إلى  السفر  قيود  بسبب  احملاولة  هذه  على 
سبتمبر 2009 أن محاولة أطفال غزة في تسجيل رقم قياسي عاملي جديد ألكبر 
عدد من الطيارات الورقية التي تطير في نفس الوقت قد جنحت. وأبلغت موسوغعة 
غينيس لألرقام القياسية الوكالة في رسالة تهنئة بأنه قد متت املوافقة على الرقم 
اجلديد البالغ 3,170 طائرة ورقية، وكان الرقم السابق قد وصل إلى 967 طائرة ورقية. 

وأعربت املفوض العام لألونروا السيدة كارين كونينج أبو زيد عن سعادتها بالقول: 
"إن هذا الرقم يوضح إمكانات أطفال غزة، إذ ميكنهم حتطيم أرقام قياسية عاملية 
بيئة توفر لهم احلرية للتعبير عن أقصى  العيش في  بطرق عديدة لو تسنى لهم 

إمكاناتهم". 
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