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قدمت دولة الكويت لألونروا تبرعا قيمته 15 مليون دوالر من أصل 300 مليون دوالر تعهدت بتقدميها لألمم املتحدة ملساعدتها على 
تلبية االحتياجات الضخمة الناجمة عن األزمة في سوريا.

وفي معرض ترحيبه بهذا التبرع، قال املفوض العام لألونروا السيد فيليبو غراندي: "هذا التبرع يعد من أكبر التبرعات املنفردة التي 
تلقتها األونروا لصالح ما نقوم به في سوريا وبعض الدول ااورة. سيمكننا هذا املبلغ من تقدمي املساعدات احليوية مثل اإلقامة 
الطارئة في بعض مدارسنا حلوالي 8000 فلسطيني وسوري، وسيكون مبقدورنا متكني املزيد من مدارسنا ومراكزنا الصحية االستمرار 
في فتح أبوابها لتقدمي اخلدمة. إننا ممتنون لسمو أمير دولة الكويت وحكومتها وشعبها على مد يد العون لنا مبثل هذا السخاء وفي 

الوقت املناسب".

تبرعات من المانحين

الكويت تقدم تبرعا بقيمة 15 مليون دوالر للفلسطينيين المتضررين من العنف في سوريا
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السيد  بيتر فورد، ممثل املفوض العام لالنورواالسيد فيليبو غراندي، املفوض العام لالنوروا



قدمت إمارة أبو ظبي تبرعا قيمته 1,6 مليون دوالر لبرامج األونروا األساسية اصصة ملساعدة وخدمة الالجئني الفلسطينيني الذين 
تتولى األونروا مسؤولية حمايتهم ورعايتهم.

وتعتبر هذه التبرعات ذات أهمية بالغة لدعم أكثر من 900 منشأة مثل املدارس واملراكز الصحية التي تنتشر في مناطق عمليات 
األونروا اخلمس ويقوم على تشغيلها حوالي 30,000 موظف وموظفة. إذ أن الدعم املالي الذي تتلقاه األونروا ال يواكب ازدياد الطلب 

على اخلدمات الناجم عن تزايد أعداد الالجئني املسجلني، واتساع نطاق االحتياجات، وتعمق الفقر.

تبرع من أبو ظبي بقيمة 1,6 مليون دوالر لبرامج ا�ونروا ا�ساسية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية من خالل البنك اإلسالمي للتنمية على اتفاقية مع األونروا قيمتها 12 مليون 
دوالر لبناء وجتهيز سبع مدارس جديدة في قطاع غزة. وقد سبق للصندوق الكويتي أن وقع قبل فترة اتفاقية مماثلة بقيمة 9,550,000 
دوالر لبناء خمس مدارس جديدة في غزة. وقد مت توقيع االتفاقية اجلديدة في عمان بني املهندس أحمد سمور مدير محفظة املشاريع  

للبنك اإلسالمي للتنمية، وممثل املفوض العام لألونروا السيد بيتر فورد.

وفي تعليقه على هذه اللفتة الكرمية، قال املفوض العلم لألونروا السيد فيليبو غراندي:"إنه من دواعي سرور األونروا أن توقع هذه 
يواصل  أن  لنا  لشرف  وإنه  غزة،  في  األونروا  به  تقوم  ما  أهم  التعليم  زال  فما  غزة.  في  جديدة  مدارس  سبع  وجتهيز  لبناء  االتفاقية 
الصندوق الكويتي دعمه والتزامه مبساعدة أبناء الالجئني الفلسطينيني عبر هذه اإلتفاقية الثانية بني األونروا والصندوق الكويتي، 

وذلك من خالل أحد أخلص شركاء األونروا وهو البنك اإلسالمي للتنمية". 

ويذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية قد تأسس في عام 1961، وهو يساعد الدول العربية وغيرها من البلدان 
من  العديد  مال  رأس  في  واملساهمة  التقنية،  واملساعدة  واملنح  والضمانات  القروض  تقدمي  عبر  إقتصادياتها  تطوير  على  النامية 

مؤسسات التنمية املالية العاملية واإلقليمية وغيرها من املؤسسات التنموية.

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية يوقع من خالل البنك اJسالمي للتنمية إتفاقية لبناء
وتجهيز سبع مدارس في غزة
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الفلسطينيني  الالجئني  دعم  أجل  من  األونروا  أطلقته  الذي  للنداء  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  األحمر  الهالل  هيئة  استجابت 
املتضررين من العنف في سوريا والعالقني حاليا في وسط النزاع. وبفضل هذه املساهمة السخية والتي تبلغ 500,000 دوالر امريكي، 
سوف توفر األونروا ملا مجموعه 40,561 الجئ فلسطيني (ما يزيد عن 10,000 عائلة) مساعدات غذائية ورزم حتتوي على مستلزمات 
املناطق  في  املساعدات  هذه  توزيع  وسيتم  للخطر.  املعرضني  الرضع  واألطفال  اليافعني  من   3,915 حلوالي  الشخصية  النظافة 

املتضررة من النزاع وفي منشآت االونروا التي تأوي الالجئني الفلسطينيني الذين نزحوا إليها من مناطق سكناهم.
األحمر  الهالل  هيئة  الص،  لشريكنا  ممتنون  قائال: "نحن  املساهمة  بهذه  لألونروا  العام  املفوض  غراندي،  فيليبو  السيد  رحب  وقد 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة على هذا التبرع الذي سيعود بفائدة مباشرة على الالجئني الفلسطينيني الذين عصفت بهم الدوامة 
السورية. نحن نقدر أن حوالي نصف عدد الالجئني الفلسطينيني في سوريا، الذين يزيدون عن نصف مليون الجئ فلسطيني، قد 

اضطروا للنزوح  عن منازلهم. إن هذه أرقام مخيفة". 

هيئة الهالل ا�حمر لدولة اJمارات العربية المتحدة تتبرع لUونروا بمبلغ 500,000 دوالر لمساعدة
الالجئين الفلسطينيين في سوريا

مساعدة  لبرنامج  دوالر  بقيمة 25,000  واألونروا  الدولية (أوفيد)  للتنمية  األوبك  صندوق  بني  اتفاقية  توقيع  املاضي  آذار/مارس  في  مت 
الالجئني الفلسطينيني في لبنان الذين يعانون من حاالت مرضية مستعصية. وسيدعم هذا التبرع قدرة األونروا على  توفير املعاجلة 

الضرورية لالجئني الفلسطينيني الذين يعانون من أمراض خطيرة، علما بأن الكثيرين منهم ما زالوا في سن الشباب.

الالجؤون  يواجهها  التي  التحديات  أكبر  أحد  التبرع:"إن  هذا  على  معلقا  لألونروا  العام  املفوض  ممثل  فورد  بيتر  السيد  وقال 
الفلسطينيون في لبنان يتمثل في الكلفة العالية للرعاية االستشفائية. ولذلك فإنني أود باسم األونروا أن أشكر"أوفيد" على هذا 

التبرع الكرمي الذي سيصنع فارقا كبيرا في حياة الالجئني املصابني بأمراض مستعصية وفي حياة أسرهم".

ويعتبر صندوق األوبك للتنمية الدولية شريكا معهودا لألونروا منذ فترة طويلة، وتغطي تبرعاته مجاالت عديدة من بينها التعليم 
والصحة والتشغيل واإلقراض وإعادة إعمار مخيم نهر البارد في شمال لبنان. 

صندوق ا�وبك للتنمية الدولية (أوفيد) يتبرع للعالج الطبي Jنقاذ حياة المصابين با�مراض
المستعصية من الالجئين الفلسطينيين في لبنان
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الالجئني  أبناء  من  والفتيات  الفتيان  على  طبية  سماعة  خمسني  توزيع  مت  البحرينية،  امللكية  اخليرية  املؤسسة  من  تبرع  بفضل 
الفلسطينيني الذين يعانون من ضعف السمع، وذلك في مركز متخصص إلعادة التأهيل في دير البلح في قطاع غزة. مركز دير البلح 

إلعادة التأهيل هو واحد من بني 37 مركزا للتأهيل اتمعي التي تدعمها األونروا في غزة والضفة الغربية وسوريا واألردن ولبنان.

وصرح السيد بيتر فورد، ممثل املفوض العام لألونروا، معلقا على التبرع البحريني "إن هذه السماعات الطبية من شأنها أن حتدث فارقا 
كبيرا في نوعية حياة الالجئني الذين يعانون من ضعف السمع. فكثير من األسر تعاني من عبء مزدوج يتمثل في محنة اللجوء 
ومشكلة إصابة بعض أبنائها بضعف السمع، مع عدم قدرتها على تغطية نفقات تأمني سماعات طبية ألبنائها. ولذلك فإن األونروا 
واألشخاص الذين تلقوا هذه السماعات ممتنون للغاية جلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، رئيس مجلس أمناء املؤسسة اخليرية امللكية ، وللمؤسسة ذاتها على مواصلة تقدمي الدعم في غزة، وإننا تتطلع إلى 

مواصلة تعاوننا خالل عام 2013."
ومن اجلدير بالذكر أن املؤسسة اخليرية امللكية دأبت منذ عام 2009 على دعم الالجئني في غزة من خالل متويل إنشاء مركز صحي 

ومدرسة وغرف صفية إضافية ومكتبة، فضال عن توفير الغذاء.

المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية تتبرع بسماعات طبية لمركز دير البلح Jعادة التأهيل في غزة



أكبر  من  وهو  رفح،  في  الالجئني  إسكان  إلعادة  السعودي  املشروع  من  األولى  املرحلة  الفتتاح  شباط/فبراير  في 4  جرى  احتفال  في 
املشاريع اإلسكانية التي متولها اململكة العربية السعودية في قطاع غزة، قام  املفوض العام لألونروا فيليبو غراندي ونائب الرئيس 
واملدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية معالي املهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو املنتدب للصندوق السعودي 

للتنمية بتوقيع اتفاقية لتخصيص تبرع آخر بقيمة 34 مليون دوالر لتنفيذ مشاريع في غزة.

وتشمل هذه االتفاقية ثالثة مشاريع، تبلغ قيمة املشروع األول منها 15,6 مليون دوالر إلعادة بناء وترميم األضرار التي جنمت عن 
الصراع الذي شهدته غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وسيتم من خالل هذا املشروع الذي بدأ العمل به في أوائل نيسان/ إبريل 
املاضي إعادة تأهيل مساكن   أكثر من 7,000 أسرة من األسر التي تضررت منازلها أثناء احلرب. وتبلغ قيمة املشروع الثاني 2,5 
مليون دوالر إلعادة بناء 51 منزال لألسر الفقيرة في غزة املسجلة في شبكة األمان االجتماعي للوكالة. وتعيش هذه األسر حاليا 
في مساكن أوضاعها متردية تشكل خطرا على سالمة ساكنيها وحتتاج إلى عملية ترميم شاملة. ولوال هذا التبرع ملا متكنت تلك 
األسر من إجراء اإلصالحات الالزمة  ملساكنها. أما اجلزء األخير من  االتفاقية فتبلغ قيمته 15,4 مليون دوالر مت تخصيصها لتنفيذ 
املرحلة الثالثة واألخيرة من املشروع السعودي إلعادة إسكان الالجئني في رفح. وتشمل هذه املرحلة بناء 220 وحدة سكنية 

إضافية لألسر التي تدمرت بيوتها. وبذلك يبلغ عدد الوحدات السكنية التي يشملها هذا املشروع 1,737 وحدة سكنية.
أنظر الصفحة رقم ١٠ للحصول على مزيد من املعلومات ومشاهدة صور افتتاح املشروع السعودي إلعادة اإلسكان في غزة.

المملكة العربية السعودية  تقدم ل�ونروا 34 مليون دوالر عبر الصندوق السعودي للتنمية
لمشاريع إنشائية في غزة
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 وقعت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي واألونروا في آذار/مارس في أبو ظبي  اتفاقية  
قيمتها 8 ماليني دوالر لبناء أربع مدارس في قطاع غزة.

ستساعد هذه املساهمة على التخفيف من االكتظاظ الشديد الذي تعاني منه 
بنظام  للعمل  مضطرة  املدارس  تلك  معظم  أن  حيث  غزة،  في  الوكالة  مدارس 
الطلبة.  الستيعاب  كافية  مرافق  توفر  لعدم  واملسائية  الصباحية  الورديتني 
وستبدأ أعمال البناء في غضون بضعة أسابيع، ومن املتوقع أن تستغرق تسعة 
أشهر. ولدى اكتمال بناؤها، ستكون كل مدرسة منها قادرة على استيعاب1000 

طالب وطالبة. 
ورحب السيد فيليبو غراندي، املفوض العام لألونروا بهذه املساهمة قائال: "تثبت 
األونروا  مبساعدة  املتواصل  التزامها  مجددا  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة 
املدارس  هذه  ستوفر  حيث  غزة،  في  الفلسطينيني  الالجئني  حياة  وبتحسني 
اجلديدة بيئة أفضل لتعليم اآلالف من الطلبة في غزة. ولذلك فإنني أود أن أعبر 

عن عميق امتناني لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي".
لالجئني  املنتظمني  الداعمني  من  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  وتعد 
الفلسطينيني حيث سبق لها التبرع بأكثر من خمسة ماليني دوالر للمساعدات 
الغذائية، فضال عن دعم مشاريع الوكالة لبناء وتأهيل املساكن في لبنان وغزة 

وسوريا.

 هيئة الهالل ا;حمر ا9ماراتي تتبرع بمبلغ 8 ماليين دوالر لبناء أربع مدارس في قطاع غزة

معالي املهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو املنتب للصندوق السعودي للتنمية والسيد فيليبو غراندي، املفوض العام لالنوروا

حضرة الدكتور محمد عتيق الفالحي االمني العام للهالل
العام  املفوض  ممثل  فورد،  بيتر  والسيد  االماراتي  االحمر 

لالنوروا
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ما زالت األوضاع صعبة في سوريا وتزداد تدهورا يوما بعد يوم. ويعتبر الالجؤون الفلسطينييون في سوريا من أشد 
املتضررين بهذه األوضاع، سواء من بقي منهم في سوريا أو من غادرها إلى لبنان واألردن.

نزوح الالجئين من سوريا إلى لبنان – حاجة ماسة للمساعدة

أضواء على سوريا

 50,000 من  أكثر  اضطر  سوريا،  في  العنف  لتصاعد  نظرا 
وتشير  لبنان.  إلى  منها  النزوح  إلى  فلسطيني  الجيء 
مخيم  منطقة  من  جاء  قد  معظمهم  أن  إلى  التقديرات 
اليرموك في دمشق. وأقامت غالبية  األسر في أماكن سكن 
 (19%) البقاع  منطقة  وفي   (32%) صيدا  منطقة  في  مؤقت 
وفي منطقة وسط لبنان (%19) وفي منطقة صور(%16) وفي 
منطقة شمال لبنان (%14). ونظرا الستمرار تدهور الوضع في 
النازحني  الفلسطينيني  الالجئني  عدد  أن  األونروا  تقدر  سوريا، 
من سوريا إلى لبنان سيصل مع نهاية العام احلالي إلى80,000 
الجيء يسكن معظمهم في مخيمات لبنان البالغ عددها 12 

مخيما. 

يعيشون هناك في ظل العديد من القيود املفروضة عليهم، 
التهميش  إن  وامللكية.  العمل  بقوانني  يتعلق  فيما  بخاصة 
تفاقم  إلى  يؤدي  لبنان  في  الفلسطينيون  منه  يعاني  الذي 
الذين  سوريا  من  القادمني  الفلسطينيني  الالجئني  أوضاع 
ارتضوا ألنفسهم حتمل مثل هذه األوضاع  باعتبارهم الجئني.

يعتمدون  لبنان  إلى  منهم  القادمني  معظم  فإن  ولذلك،   
وهم  األونروا،  وعلى  املضيف  اتمع  على  كبيرة  بصورة 

بحاجة إلى مساعدات إنسانية في العديد من ااالت. 

إن األهداف االستراتيجية لألونروا تتمثل في تزويد الالجئني 
(اإلسكان  الطارئة  اإلغاثة  مبعونات  سوريا  من  القادمني 
لهم  اال  وإتاحة  الغذائية)  وغير  الغذائية  واالحتياجات 
على  احملافظة  وفي  االجتماعية،  اخلدمات  من  لالستفادة 
في  لالجئني  أصال  الوكالة  تقدمها  التي  اخلدمات  مستوى 
القادمني  لالجئن  بتقدميها  بدأت  التي  اخلدمات  وعلى  لبنان، 
من سوريا. أما أهم االحتياجات في الوقت احلالي فهي توفير 
األغذية واملأوى وخدمات الصحة واملياه والصرف الصحي في 
اكتظاظ  من  تعاني  التي  لبنان  في  الالجئني  مخيمات 

سكاني متزايد.

ملعرفة املزيد عن هذه األوضاع وكيف ميكن لكم تقدمي املساعدة، ليس في لبنان فحسب بل أيضا في سوريا و األردن، يرجى زيارة موقع األونروا اإللكتروني.
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ا�ونروا في الكويت

ا/ونروا في المنطقة

الكويت  دولة  أمير  سمو  باستضافة  لسوريا  اإلنسانية  للمساعدات  املانحني  مؤمتر  يناير   / الثاني  كانون  في  الكويت  في  عقد 
وبرئاسة األمني العام لألمم املتحدة بان كي-كيمون.

وقد مت خالل املؤمتر التعهد مبا قيمته 1,54 مليار دوالر لألزمة في سوريا. وحضر املؤمتر املفوض العام لألونروا فيليبو غراندي الذي أشاد 
حوالي  عددهم  يبلغ  الذين  سوريا  في  الفلسطينيني  الالجئني  محنة  جتاهل  عدم  على  املانحني  وحث  املبادرة  بهذه  املؤمتر  عشية 

525,000 الجيء.

وقال املفوض العام "هذه لفتة إنسانية نبيلة من جانب سمو أمير دولة الكويت الذي أبدى حرصه على الالجئني الفلسطينيني 
في عام 2009 من خالل تقدمي تبرع سخي لبرامج األونروا الطارئة في قطاع غزة. ومما يؤسف له أن هناك حوالي 525,000 الجيء 

فلسطيني في سوريا يعانون اآلن من محنة مماثلة، وهم بحاجة ماسة للمساعدة."

وعلى هامش املؤمتر التقى ممثل املفوض العام لألونروا بيتر فورد مبؤسستني من أهم شركاء األونروا في الكويت، وهما الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي. بالنسبة للصندوق الكويتي، اجتمع السيد 
فورد مع السيد مروان الغامن املدير االقليمي للدول العربية للصندوق حيث انصبت احملادثات على احتياجات بناء وترمييم املساكن 
الدائرة  مدير  العثمان  أحمد  بالسيد  أيضا  فورد  السيد  والتقى  الشرقية.  والقدس  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني  لالجئني 
الفنية للصندوق العربي وأطلعه على االحتياجات العاجلة إلعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان واحتياجات برامج التعليم في 

الضفة الغربية وغزة.

ا�ونروا في مصر

قام املفوض العام لألونروا فيليبو غراندي بزيارة القاهرة في كانون الثاني/يناير لالجتماع مع كبار املسؤولني في احلكومة املصرية 
اجلديدة. والتقى املفوض العام بوزير اخلارجية محمد عمرو واللواء رفعت شحاتة رئيس اابرات املصرية الذي قدم له املفوض العام 

الشكر على تعاون دائرته من أجل تسهيل العبور إلى غزة واخلروج منها أمام كبار زوار األونروا وموظفيها.

على  أطلعه  حيث  العربي  نبيل  الدكتور  العربية  الدول  جامعة  عام  بأمني  اإللتقاء  فرصة  أيضا  العام  للمفوض  أتيحت  وقد 
االحتياجات العاجلة لالجئني الفلسطينيني في سوريا والذين نزحوا منها إلى البلدان ااورة هربا من العنف.

الدكتور الصديق عبد الكرمي عبد الرحمن كرمي نائب رئيس الوزراء الليبي
لشؤون التنمية والسيد فيليبو غراندي والسيد بيتر فورد

السيد فيليبو غراندي اثناء مقابلة اجراها في جامعة الدول العربية

السيد بان كي مون االمني العام لالمم املتحدة والسيدة فاليري أموس وكيلة
األمني العام لشؤون االنسانية ومنسقة االغاثة في حالة الطوارىء والسيد

فيليبو غراندي



ركز املفوض العام لألونروا السيد فيليبو غراندي في كلمته اخلتامية في مؤمتر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير الرابع على "أهمية بناء 
القائمة  اإلقليمية  املثالية  الشراكات  غرار  على  التنموية"  واألنشطة  اإلنسانية  مجال املساعدات  في  ومستدامة  فاعلة  شراكات 
حاليا بني األونروا وشركائها في منطقة اخلليج. ونوه املفوض العام على وجه اخلصوص بالشراكة االستراتيجية القائمة بني األونروا 

والصندوق السعودي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية و الهالل األحمر اإلماراتي.

ميكن اإلطالع على النص الكامل خلطاب املفوض العام في موقع األونروا اإللكتروني.

ا�ونروا في مؤتمر دبي الدولي لmغاثة والتطوير(ديهاد)
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ا/ونروا في المنطقة

السيد احمد شبيب الظاهري املدير العام ملؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان
لألعمال اخليرية واألنسانية والسيد بيتر فورد

وفد االنوروا

وفد االنوروا مع السيد احمد املزروعي رئيس مجلس ادارة الهالل االحمر االمراتي والدكتور عبد الكرمي بن سي علي مستشار العالقات الدولية في الهالل االحمر
االمراتي



وفد االنوروا مع معالي الشيخة لبنى خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون
الدولي والسيد هزاع القحطاني، وزارة التنمية والتعاون والدولي

وفد االنوروا مع السيد محمد حاجي اخلوري املدير العام ملؤسسة خليفة بن زايد
آل نهيان لالعمال االنسانية

9

في الفترة من 17 إلى 20 شباط/فبراير قامت وحدة الشركاء العرب لألونروا الذي يرأسها ممثل املفوض العام السيد بيتر فورد بزيارة 
خاصة لدولة اإلمارات العربية املتحدة لاللتقاء مع أهم شركاء الوكالة اإلماراتيني من بينهم الهالل األحمر اإلماراتي التي مت التوقيع 

معها على اتفاقية لبناء أربع مدارس في غزة. 

واجتمع السيد فورد أيضا مع السيد محمد حاجي اخلوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لالعمال االنسانية وقدم 
له الشكر شخصيا على قيام املؤسسة بتبني مدرسة في غزة، وأطلعه على االحتياجات العاجلة لالجئني الفلسطينيني في سوريا 

والذين نزحوا منها. 
وفي مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لالعمال اخليرية واالنسانية، أطلع السيد فورد املؤسسة على سير العمل في مشروعها 

إلعادة تأهيل مركز طولكرم الصحي في الضفة الغربية.

وفي اجتماع مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لالعمال اخليرية واالنسانية، تولى السيد فورد زمام احلديث عن احتياجات إعادة 
تأهيل مدرسة في غزة ومركز صحي في الضفة الغربية. 

وعقد السيد فورد اجتماعا مع السيدة فوزية املبارك مديرة إدارة القروض واملساهمات في صندوق أبو ظبي للتنمية حيث تركز 
احلديث على إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان.

وخالل الزيارة التي قام بها املفوض العام لألونروا لدبي في نيسان/إبريل حلضور مؤمتر ديهاد، أتيحت له الفرصة للقاء معالي الشيخة 
ملوضوع  التفصيل  من  مبزيد  التطرق  التمهيدي  اللقاء  هذا  خالل  مت  وقد  الدولي.  والتعاون  للتنمية  اجلديدة  الوزيرة  القاسمي  لبنى 

الشراكة القائمة مع حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وسنحت للمفوض العام أيضا الفرصة لالجتماع برئيس الهالل األحمر اإلماراتي السيد أحمد املزروعي حيث قدم له الشكر على 
االتفاقية التي مت توقيعها مؤخرا لبناء أربع مدارس في قطاع غزة، وبحث معه مشروع اإلسكان في خان يونس في غزة الذي متوله 

هيئة الهالل األحمر اإلماراتي.

ا�ونروا في دولة اJمارات العربية المتحدة

اخلارجية  وزارة  مقر  في  عباوي  لبيد  السيد  اخلارجية  وزير  بنائب  فورد  بيتر  لألونروا  العام  املفوض  ممثل  اجتمع  نيسان/إبريل   9 بتاريخ 
لالجئني  املتدهورة  األوضاع  على  الوزير  نائب  وأطلع  لألونروا،  دعمه  على  للعراق  الشكر  فورد  السيد  قدم  حيث  بغداد  في  العراقية 

الفلسطينيني في سوريا نتيجة لألزمة السورية.

دعم  أجل  من  جهود  لبذل  العراق  استعداد  عن  عباوي  أعرب  قائال:"لقد  االجتماع  على  زيباري  السيد  العراقي  اخلارجية  وزير  وعلق 
النازحني الفلسطينيني واألونروا".

ا�ونروا في العراق 

ا/ونروا في المنطقة



من  كبير  عدد  بينهم  من  الضيوف  من  املئات  املناسبة  هذه  وحضر   
ومندوبي  غزة  في  األخرى  املتحدة  األمم  وكاالت  وممثلي  األونروا  موظفي 
املدارس،  وطلبة  احمللي  اتمع  ووجهاء  احلكومية  غير  املنظمات  بعض 
حيث جاؤا جميعا للتعبير عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية 

ملا تقدمه من دعم متواصل لالجئني الفلسطينيني في غزة.

وأربع  سكنية  وحدة   752 بناء  املشروع   من  األولى  املرحلة  وشملت 
جانب  إلى  مياه،  وخزان  ماء  وبئر  وسوق  صحي  ومركز  ومسجد  مدارس 

البنية التحتية الالزمة لسكان احلي من الالجئني الفلسطينيني.
السعودي  الصندوق  من  الزائر  بالوفد  لألونروا  العام  املفوض  رحب  وقد 

للتنمية وقال:

لقد ساندت اململكة العربية السعودية الشعب الفلسطيني في 
غزة في أوقات الشدة واألزمات التي مر بها خالل السنوات املاضية، 
شهر  خالل  دار  الذي  الصراع  إن  املساعدات.  بذل  في   ً أبدا تترد  ولم 
تشرين الثاني/ نوفمبر املاضي تسبب في املزيد من املعاناة والضرر 
وذكّرنا مبدى هشاشة حلظات الهدوء التي تتمتع بها غزة. كما ذكّرنا 
ً ومعه  بأن احلصار غير الشرعي املفروض على غزة يجب أن يرفع متاما
كي  والزراعة  األسماك  وصيد  احلركة  حرية  على  املفروضة  القيود 
املساعدات  على  االعتماد  مرحلة  من  االنتقال  غزة  تستطيع 
اإلنسانية إلى املرحلة التي حتتاجها بالفعل، وهي مرحلة التنمية 
هذه  في  الدول  بعض  ذلك  في  مبا  الدولي،  اتمع  على  املستدامة. 
املنطقة، التي تشهد الكثير من التغيرات الهامة، االنخراط مجددا 
في السالم، مبا في ذلك حتقيق مستقبل أفضل لسكان غزة. وبغض 
النظر عن الظروف سواء كانت جيدة أم سيئة، فإنني على ثقة بأنه 
اململكة  دعم  على  االعتماد  الدوام  على  الفلسطينيني  بوسع 

العربية السعودية ومساندتها املستمرة.

تغطية خاصة:
المشروع السعودي في غزة

الصندوق السعودي للتنمية يزور غزة الفتتاح مشروع ضخم Jعادة اJسكان في رفح
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معالي املهندس يوسف البسام والسيد فيليبو غراندي اثناء زيارتهما الحد
البيوت اجلديدة خالل حفل افتتاح املشروع

األسر  إسكان  إلعادة  السعودي  املشروع  من  األولى  املرحلة  افتتاح  مت 
بإسم  غزة  في  معروف  ضخم  مشروع  وهو  الالجئة،  الفلسطينية 
املشروع  موقع  في  االفتتاح  حفل  جرى  وقد  السعودي".  "املشروع 
برئاسة  السعودية  العربية  اململكة  من  املستوى  رفيع  وفد  بحضور 
املنتدب  والعضو  الرئيس  نائب  البسام  يوسف  املهندس  معالي 

للصندوق السعودي للتنمية.

وقد كان ذلك اليوم يوما ال ينسى وحلظة أمل وتفاؤل نادرة في قطاع 
غزة عندما جتمع األهالي في موقع املشروع الستقبال وفد الصندوق 
السخاء  لهذا  البالغ  امتنانهم  عن  وللتعبير  للتنمية  السعودي 

العظيم من جانب اململكة العربية السعودية.



المشروع السعودي في صور

صور للبيوت املدمرة في رفح ومراحل بناء املشروع 
السعودي



اكمالها  مت  التي  االسكان  ملشروع  االولى  املرحلة 
يوسف  املهندس  معالي  طرف  من  وافتتاحها 

البسام والسيد فيليبو غراندي



أصــوات مـن رفــح

ا�ونروا تقابل إحدى ا�سر المستفيدة من مشروع اJسكان في رفح

اجلديد  احلي  في  العامة  احلديقة  إلى  أسرتي  أصطحب  فإنني  هنا  أما 
للترويح واستنشاق هواء نقي".

العمر  من  الثامنة  تبلغ  التي  فرح  الطفلة  احلديث  هذا  في  شاركتنا 
في  سعيدة  هي  كم  وأبلغتنا  شديدة  سمعية  اعاقة  من  تعاني  والتي 
هو  املفضل  وموضوعي  اجلديدة،  مدرستي  أحب   " اجلديدة.  مدرستها 
اللغة العربية. أريد أن أصبح طبيبة عندما أكبر". حدثنا أبو حنني عما 
كان يعتريه من خوف على طفلته الصغيرة عندما كانت تضطر للسير 
ملسافة طويلة وعبور الطريق اخلارجية للوصول إلى املدرسة التي كانت 
املدرسي  الدوام  نهاية  في  أنتظرها  كنت  سابقا."  فيها  تدرس 
املدرسة  ألن  عليها  أخشى  أعد  فلم  اآلن  أما  البيت.  إلى  ألصطحبها 

قريبة منا".

لسخاء  البالغ  االمتنان  عن  وأسرته  حنني  أبو  عبّر  املقابلة  نهاية  في 
جاللة  الشريفني  احلرمني  خادم  قيادة  حتت  السعودية  العربية  اململكة 
هي  "األونروا  وقال  لألونروا،  تقديره  وعن  العزيز،  عبد  بن  عبداهللا  امللك 
املنظمة الوحيدة التي وقفت بجانبي منذ بداية حياتي"، مضيفا بأنه 

يتمنى أن تواصل األونروا رعايتها ومتابعة أوضاع أسرته.

وأسرته   حنني،  أبو  الزعنون،  حسني  محمد  خالد  السيد  استقبلنا 
اجلميلة  بوجوه مبتسمة ودفء الضيافة عند دخولنا منزل األسرة في 
عن  األسرة  أفراد  أعرب  وقد  رفح.  في  السعودي  اإلسكان  مشروع 
عن  األونروا  ليحدثوا  متشوقني  وكانوا  الزيارة  بهذه  سعادتهم 
قصتهم املتميزة. حدثنا أبو حنني عن حياته قبل االنتقال إلى منزله 
الست  وبناتي  وزوجتي  أنا  "كنا  رفح.  في  السعودي  احلي  في  اجلديد 
واحدة  غرفة  من  يتكون  بائس  بيت  في  يبنا  منطقة  في  نسكن 
غرفتني  من  يتكون  لي  منزل  ببناء  األونروا  قامت  ثم  وحمام.  ومطبخ 
ومطبخ وحمام. وبعد سنة من ذلك، أي في عام 2003، دمرت القوات 
اإلسرائيلية ذلك املنزل تدميرا كامال وفقدنا أنا وأسرتي كل ما منلك." 
اضطر أبو حنني وأسرته بعد ذلك الستئجار بيت ليسكن فيه لكنه 
"ساعدتنا  حنني  أبو  ويقول  البيت.  أجرة  دفع  باستطاعته  يكن  لم 
األونروا على دفع إيجار البيت حيث كانت تقدم لنا مبلغ 400 دوالر كل 

أربعة أشهر، لكنني لم أكن أستطيع دفع فواتير  املاء والكهرباء".

مثقل  فهو  للغاية.  سيئة  مالية  أحوال  من  وأسرته  حنني  أبو  يعاني 
أستطيع  ال  وأحيانا  العمل،  عن  عاطل  أنا  األسرة. "  ونفقات  بالديون 
كل  ألسرتي.  أعطيه  جيبي  في  مال  وجود  لعدم  البيت  إلى  العودة 
بينهم  يوجد  بل  مثلي،  يعانون  ايمات  في  الفلسطينيني  الالجئني 

من هو أسوأ حاال مني". 

هذا  أثر  وعن  للتمنية،  السعودي  الصندوق  من  سخي  بتبرع  تنفيذه 
املنزل على حياته وحياة أسرته، قال أبو حنني "امتألت عيوني بالدموع 
أستطيع  ال  كبيرة  سعادتي  كانت  باخلبر.  علمت  عندما  أيام  لعدة 
التعبير عنها بالكالم. لقد انتظرت سنوات ليكون لي بيتي اخلاص .. 
لتكون لي هوية .. وقد حتقق لي ذلك بفضل األونروا وسخاء اململكة 
العربية السعودية. أشعر وكأنني كنت في جحيم وأن اهللا أخرجني 
منها إلى اجلنة. أنا وأسرتي وبناتي لم نعد نعاني من الصواريخ. نحن 
ما  كل  لدينا  الطيبني.  جيراننا  بني  اجلديد  بيتنا  في  هنا  مرتاحون 
نحتاجه من خدمات. لم أعد أخشى على أطفالي من قطع مسافات 
نسكن  نعد  ولم  نظيفة،  شوارع  لدينا  املدرسة.  إلى  للذهاب  طويلة 

وسط القمامة واجلرذان.
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