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مؤسسة خليفة بن زايد األولى في تبني مدرسة

شريك  أول  أبوظبي  ومقرها  اخليرية  لإلعمال  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  أصبحت 
لألونروا يتبنى مدرسة في غزة من خالل تبني مدرسة بيت الهيا اإلبتدائية للذكور 
 2,576 املدرسة  تستوعب  واحد.   عام  ملدة  اخملتلطة  اإلبتدائية  الهيا  بيت  ومدرسة 
طالباً وطالبة في مبنى واحد والذي متً استعماله كملجىء للمهجرين خالل احلرب 

األخيرة وقد تعرض املبنى للضرر جراء اإلعتداء اإلسرائيلي.

تعد مساهمة مؤسسة زايد األولى من نوعها.  حيث أن مبادرة تبني مدرسة في غزة أعدت ملنح شركاء األونروا الفرصة للمساهمة 
مباشرةً في تعليم أطفال الالجئني الفلسطينني.  كما أن مساهمة مؤسسة خليفة بن زايد لن تقف عند تشغيل املدرسة بل 
الزي املدرسي ومعدات النظافة والكتب املدرسية للطالب.  ستحمل مدرسة بيت الهيا اسم رئيس دولة اإلمارات  ستوفر أيضاً 

العربية املتحدة حاكم إمارة أبو ظبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كعربون تقدير وامتنان لسموه .

أخبار األونروا

األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون يزور قطاع غزة 

غزة  لقطاع  الثانية  بزيارته  مون  بان كي  السيد  املتحدة  لألمم  العام  األمني  قام   ،2010 آذار   21 في 
من بعد حرب الـ 22 يوم التي انتهت في كانون الثاني 2009.  رافقه في هذه الزيارة املفوض العام 
لألونروا السيد فليبو غراندي ومدير عمليات األونروا في غزة السيد جون جينج، عبر السيد بان عن 

تأييده للشعب الفلسطيني في غزة قائالً » سأذهب إلى غزة ألعبر عن تضامني مع الشعب الفلسطيني هناك في محنتهم هذه 
وليؤكد على ضرورة إنهاء احلصار«.  وبعد معاينته لبعض املناطق األكثر تضرراً في القطاع أشاد »ببطولة وشجاعة« أهل غزة في 

ممارسة حياتهم اليومية.

البناء  الزيارة، أعلن السيد بان كي مون أن اجلهات اإلسرائيلية قد يسرت بعض القيود املفروضة على إدخال مواد  وفي مستهل 
للسماح ببناء 151 منزل في خان يونس و مطحنة و مركز للصرف الصحي.  كما شكر السيد بان احلكومة اإلسرائيلية لهذه 
اخلطوة اإليجابية ولكنه أضاف أنها ليست إال » قطرة في الدلو« ومازال هناك املزيد ميكن فعله لتلبية احلاجات اإلنسانية في غزة   

إنطالق قافلة مساعدات حملة خادم احلرمني الشريفني إلغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بإجتاه غزة

في 17 نيسان، وصلت أول قافلة من الطحني في شحنة كبيرة من املساعدات الغذائية التي نظمتها احلملة السعودية إلغاثة 
الشعب الفلسطيني في غزة إلى عمان في طريقها الى غزة.  تتكون القافلة من  32 شاحنة حتمل 750 طناً من الطحني وهي 
الشحنة االولى من منحة قدرها 2,000 طن من الطحني تبلغ قيمتها 2 مليون دوالر تبرعت بها مشكورة احلملة السعودية إلغاثة 
املساعدات  نقل  تسهيل  في  لألونروا  شريك  وهي  الهاشمية  االردنية  اخليرية  الهيئة  وستقوم  غزة.   في  الفلسطيني  الشعب 

الضرورية إلى غزة عن طريق األردن، ومن ثم ليتم تسليم هذه الشحنة األولى إلى غزة في األيام املقبلة.

بيتر  أقيم في 19 نيسان، استقبل السيد  في احتفال 
القافلة لدى وصولها  العام لألونروا،  فورد ممثل املفوض 
وعبر  الهاشمية،  االردنية  اخليرية  الهيئة  مستودعات 
عن شكره العميق صاحب السمو امللكي االمير نايف 
بن عبد العزيز آل سعود ، النائب الثاني لرئيس مجلس 
العربية السعودية، ورئيس  الوزراء وزير داخلية اململكة 
في  الفلسطيني  الشعب  لدعم  السعودية  احلملة 
غزة، لهذه اللفتة الكرمية.   يذكر أن احلملة السعودية 
ساهمت  غزة  قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  إلغاثة 
منذ العام 2009 بأكثر من 10 مليون دوالر لألونروا لدعم 

جهود اإلغاثة في كل من غزة والضفة الغربية.
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زيارات

املفوض العام لألونروا يؤكد على أهمية الشراكة بني األونروا و الدول العربية في دبي 

والتطوير في 4 نيسان 2010, شارك املفوض  الدولي لالغاثة  دبي  انطالق أعمال معرض ومؤمتر  مع 
العام لألونروا السيد فليبو غراندي كمتحدث رئيسي متحدثا عن األهمية املتنامية للشراكة بني 

األونروا واحلكومات العربية واملنظمات اإلنسانية.

وأشار السيد غراندي إلى أن حياة الالجئني باتت محصورة في حلقة يهيمن عليها الفقر والنزاعات 
املسلحة واإلفتقاد إلى احلرية والراحة.  وتترافق هذه احللقة مع اإلحتالل الذي الذي بلغ عامه الثالث 
واألربعني إضافة إلى سياسات إغالق احلدود والقيود على احلركة تلك التي تؤدي إلى العزل والفصل 

واالضطهاد.

كما دعى السيد غراندي جميع األطراف املعنية واجملتمع الدولي ملواصلة الضغط قدماً لقيام دولة فلسطينية.  حيث قال« إن قيام 
دولة فلسطينية آمنة قادرة على احلياة إضافة إلى حل عادل ودائم ملعاناة الالجئني هما السبيالن حلل القضية الفلسطينية«.

املفوض العام لألونروا يشارك مع األمني العام لألمم املتحدة في القمة 
العربية

ضغت النقاشات بشأن القدس على القمة العربية الثانية والعشرون والتي عقدت في 
سرت في ليبيا على مدى يومي 27 و 28 آذار. حيث دعى املشاركون إلى التحرك »إلنقاذ 

القدس« بعد إعالن إسرائيل األخير بأنها ستبني 1600 منزل في القدس الشرقية.

ولقد كان األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون واملفوض العام لألونروا السيد 
فليبو غراندي إلى جانب املشاركني في القمة العربية.  والتقى األمني العام واملفوض 
الرئيس بشار األسد والرئيس الفلسطيني  القادة العرب مبا فيهم  العام مع عدد من 
محمود عباس ووزير اخلارجية السعودي صاحب السمو امللكي األمير سعود بن فيصل 

بن عبد العزيز آل سعود . 

وفد من األونروا يشارك في امللتقى العاملي الثالث للعطاء 
اإلسالمي في الدوحة

فورد  بيتر  السيد  العام  املفوض  ممثل  األونروا برئاسة  من  فريق  شارك 
العاملي للعطاء اإلسالمي والذي  امللتقى  الثالثة من  الدورة  في أعمال 
عقد في الدوحة في 21 و 22 أذار.  قدم السيد بيتر فورد عرضاً تقدميياً 
بعنوان » إسكان مشردي غزة » مسلطاً الضوء على اجلهودة املشتركة 
اإلسالمية  احلكومية  غير  واملنظمات  الدولية  واملنظمات  للحكومات 
األخيرة  احلرب  في  منازلهم  خسروا  الذين  مأوى  بال  الالجئني  ملساعدة 
على غزة، وخصوصاً من خالل بناء مساكن بإستخدام تقنيات أرضية 

حديثة.

سعياً للتغلب على القيود على استيراد مواد البناء، قامت العديد من 
مؤسسات اإلغاثة ومنها األونروا بتطوير فكرة بناء منازل من نوع جديد 
يتكون بشكل أساسي  بنائها طوب مصنوع محلياً  مستخدمني في 
املنازل  ال حتتاج هذه  وأسمنت.   ورملة طبيعية  والصلصال  الرمل  من 
إلى تدعيم باحلديد الصلب أو مواد صلبة.  وأكد السيد فورد في هذا 
العرض على أن هذه املنازل ليست إال حالً مؤقتاً وعملياً ألزمة اإلسكان 
الطوب  بإستخدام  املبنية  املنازل  إن   « قال:  حيث  غزة  في  املتفاقمة 
املضغوط ال تعتبر حالً على املدى الطويل.  حيث أن احلل النهائي الوحيد 

هو من خالل رفع احلصار عن غزة«.

مدير عمليات األونروا في غزة يزور 
قطر واإلمارات العربية املتحدة 

السيد  غزة  في  األونروا  عمليات  مدير  زار 
و1  آذار   28 بني  ما  الفترة  في  كينج  جون 
قطر  الدوحة  في  األونروا  شركاء  نيسان 
العربية  اإلمارات  دولة  في  الشارقة  وفي 
التعاون ملساعدة  ملناقشة سبل  املتحدة 
السيد  والتقى  غزة.   قطاع  في  الالجئني 
كنج في الدوحة مع عدد من املسؤولني في 
مكتب سمو الشيخة موزة وبشكل خاص 
مع املؤسسات املعنية مبا فيها مؤسسة 
أيادي اخلير نحو أسيا ومؤسسة التعليم 
الفاخورة.   مشروع  وكذلك  اجلميع  فوق 
الشخصيات  من  بعدد  ألتقى  كما 
القطرية.  اخلارجية  وزارة  في  الرفيعة 
إلى  احملادثات  السيد كنج في هذه  وأشار 
الفلسطينني  يواجهها  التي  الصعوبات 
والبطالة  الفقر  وارتفاع معدالت  في غزة 
واختتم  للحصار.   السلبية  واملضاعفات 
السيد كينج زيارته للخليج العربي بلقاء 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة 
حيث شكره على دعمه »ملشروع تسجيل 

الالجئني«.
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فريق من البنك اإلسالمي للتنمية يجتمع مع األونروا في عمان 

في 11 و 12 نيسان اجتمع وفد من األونروا مبشاركة ممثل املفوض العام السيد بيتر فورد ومسؤولني رئيسني من مكاتب األونروا في 
غزة والضفة الغربية مع وفد رسمي من البنك اإلسالمي للتنمية في عمان، هدف اإلجتماع إلى حتديد أطر التعاون في األراضي 
البنك اإلسالمي للتنمية على إهتمامهم بدعم مشروع إلعادة تأهيل املنازل التي تضررة جراء  الفلسطينية احملتلة. و أكد وفد 
الفيضان األخير في غزة وكذلك بناء جسر لتجنب أضرار إضافية مستقبلية في املنطق جراء فيضانات مماثلة.  هذا وقد أعرب البنك 

اإلسالمي عن إستعداده لتمويل مشاريع أخرى لتأهيل املنازل التي تضررت جراء العمليات العسكرية في غزة. 

مساهمات املانحني

جلنة سيدات جدة املؤازرات لدار الطفل العربي في القدس يتبرع مببلغ 511,754 دوالر لدعم األطفال املعاقني 
بصرياً في غزة 

في العام 2009 تبرعت جلنة سيدات جدة للمساعدة مببلغ  511,754 دوالر للتطوير الطارىء ملركز إعادة تأهيل املعاقني بصرياً في 
قطاع غزة.  سيستعمل التبرع الكرمي هذا لتزويد املركز باملعدات الالزمة وخصوصاً وحدة الطباعة »بريل« ووحدات بصرية وروضة 
يعانون من  وطالب  295 طفل  بـ  املشروع  املستفيدين من هذا  األطفال  يقدر عدد  ووسائل مواصالت.  ومختبر كومبيوتر  أطفال 

إعاقات بصرية.  عمليات جتهيز وتأهيل املركز سوف تنجز مع نهاية شهر أيار.

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  تتعهد بأول تبرع 
لألونروا في األردن

في شهر شباط 2010 أعلنت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
الالجئني  لدعم  لألونروا  لها  تبرع  أول  عن  الكويت  مقرها  و 
من  وفد  زيارة  بعد  اإلعالن  هذا  جاء  األردن.   في  الفلسطينني 
الهئية ملكتب األونروا األقليمي في األردن و مخيم البقعة في 
لدعم  مببلغ   100,000دوالر  الهيئة  تعهدت   ،2009 آب  شهر 
التبرع  أن  حيث  األردن.   في  والتعليمية  الصحية  البرامج 
تكاليف  يغطي  سوف  دوالر   50,000 قيمته  تبلغ  والذي  األول 
إستبدال وتطوير عيادات األسنان في مراكز صحية مختلفة في 
مخيمات الالجئني في األردن بينما يوجه التبرع الثاني الذي تبلغ 
قيمته 50,000 دوالر أيضاً لتزويد مستلزمات أساسية خملتبرات 

الكومبيوتر للطالب الفلسطينني.

هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية  تؤكد دعمها ملركز 
الشبورة الصحي في غزة 

العام  املفوض  اجتمع  والتطوير  لإلغاثة  دبي  على هامش مؤمتر 
لألونروا السيد فيليبو غراندي مع رئيس هيئة اإلغاثة اإلسالمية 
العاملية  الدكتور عدنان بن خليل باشا الذي أكد للسيد غراندي 
األونروا.   ونشاطات  الفلسطينني  الالجئني  بدعم  الهيئة  التزام 
دوالر   170,000 مببلغ  بالتبرع  الهيئة  تعهد  باشا  الدكتور  وأكد 
طبية  مبعدات  غزة  قطاع  في  الصحي  الشبورة  مركز  لتزويد 
اإلسالمية  اإلغاثة  هيئة  تبرعات  مجموع  أن  يذكر  ضرورية. 
إلغاثة  اإلنسانية  اجلهود  لدعم   2008 العام   منذ  العاملية  

الالجئني الفلسطينني في غزة بلغ  1,2 مليون دوالر.
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الندوة العاملية للشباب اإلسالمي تتبرع 
مببلغ 20,000 دوالر لتغطية إيجارات بعض 

الالجئني من مخيم نهر البارد 

في شهر أذار 2010، قدمت الندوة العاملية للشباب 
اإلسالمي مبلغ 20,000 لدعم الالجئني الفلسطينني 
اإليجار.   مبصاريف  البارد  نهر  مخيم  من  النازحني 
تغطية  على  الالجئني  املساهمة  هذه  ستساعد 
تكاليف مساكنهم البديلة إلى حني إنتهاء أعمال 
وقت  في  املساهمة  هذه  تأتي  اخمليم.   إعمار  إعادة 
أعمال  في  بالتمويل  حادً  نقصاً  األونروا  فيه  تواجه 
من  املهجرين  يواجه  البارد.   نهر  في مخيم  اإلغاثة 
الجئي مخيم نهر البارد خطر التشرد مع حلول شهر 
آب 2010 إذا لم تستلم األونروا املزيد من املساعدات 

من شركائها.

الهالل األحمر اإلماراتي يرسل 
مساعدات غذائية لضحايا 

الفيضانات في غزة 

 2010 الثاني  كانون  شهر  أواخر  في 
اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  قامت 
مساعدات  قافلة  بإرسال  بإرسال 
و  بالسكر  محملة  غزة  إلى  غذائية 
الطحني بقيمة  540,000 دوالر.  وتأتي 

هذه املساعدات كإستجابة لنداء األونروا بخصوص ملساعدة سكان 
قطاع غزة الذين يعانون من احلصار اإلقتصادي املستمر ولدعم ضحايا 
الفياضانات التي اجتاحت القطاع مع مطلع العام احلالي.  كان وصول 
املساعدات إلى غزة ثمرة التعاون بني الهالل األحمر اإلماراتي واألونروا.  
يذكر أن الهالل األحمر اإلماراتي كان قد قدم في العام 2009 أكثر من 

9 مليون دوالر لدعم مشاريع الوكالة في غزة وسوريا ولبنان.

الهالل األحمر الكويتي يتبرع مببلغ  
277,000 دوالر لعائالت الالجئني في 

غزة 

استجابًة للنداء الطارىء لألونروا في 2010 
احملتلة  الفلسطينية  لألراضي  اخملصص 
قام الهالل األحمر الكويتي بالتبرع مببلغ 
227,000 دوالر ملساعدة السيدات معيالت 
قد  كانت  التي  منازلهم  إلصالح  األسر 
دمرت خالل العدوان األخير على قطاع غزة. 
في 2009 بدء التعاون بني األونروا والهالل 
احلاجات  تلبية  لهدف  الكويتي  األحمر 
قطاع  في  الفلسطينني  لالجئني  امللحة 
الكويتي  األحمر  الهالل  تبرع  حيث  غزة 
من  بتوجيهات  دوالر  مليون   2,4 بحوالي  
السيد  الكويتي  األحمر  الهالل  رئيس 
برجس محمود البرجس وذلك دعماً جلهود 
في  غزة  في  األونروا  قادتها  التي  اإلغاثة 

العام 2009.

حكومة سلطنة عمان تتبرع 
للعائالت الفقيرة في غزة 

مساعدات  بتوزيع  عمان  سلطنة  قامت 
في  عائلة   1,850 لقرابة  نقدية  مالية 
قطاع غزة وتعتبر هذه العائالت األكثر فقراً 
وحاجًة من شتى العائالت في القطاع.  و 
بلغ فيه معدل  التبرع في وقت  يأتي هذا 
البطالة بني الالجئني في القطاع أكثر من 
أصبحوا  القطاع  سكان  من  و%80   %40
يعتمدون كلياً على املساعدات الغذائية.  

ويذكر أن حكومة سلطنة عمان كانت قد 
و  األردن  لألونروا في  مماثلة  تبرعات  قدمت 

لبنان وغزة في العام 2009. 

اتفاقية مع الهالل األحمر القطري 
لتطوير اخلدمات الصحية لالجئني 

الفلسطينني في لبنان 

لالجئني  املقدمة  اإلستشفائية  اخلدمات 
خالل  فمن  لبنان.   في  الفلسطينني 
األحمر  الهالل  سيعمل  الشراكة،  هذه 
القطري على تقليل التكاليف العالجية 
الفلسطينني  الالجئني  يتكبدها  التي 
الهالل  مستشفيات  قدرة  وتدعيم 
احلاجات  لتلبية  الفلسطيني  األحمر 

اإلستشفائية.

تغطية  على  الثالثي  االتفاق  هذا  ينّص 
حاالت  في  الطبيعية  التوليد  عمليات 
تغطيها  ال  والتي  اخلطرة  غير  احلمل 
العني  إعتام  عمليات  إلى  إضافة  األونروا، 
جلميع  باملنظار  اجلراحية  والعمليات 
لبنان،  في  املقيمني  الفلسطينيني 
وعمليات العظام لألطفال دون سن الـ 18 

من العمر.

تزويد  سيتم  اإلتفاقية  هذه  مبوجب 
الهالل  ومستوصفات  مستشفيات 

ضرورية  مبعدات  الفلسطيني  األحمر 
حديثة  بهدف حتسني مستوى اخلدمات 
مستشفى  سيقوم  كما  الطبية.  
الهالل  إدارته  يتولى  والذي  الهمشري 
معدات  بشراء  الفلسطيني  األحمر 
األحمر  الهالل  تبرع  خالل  من  جديدة 
القطري لتمكني كوادر املستشفى على 
الغير  للمرضى  املعقدة  العمليات  إجراء 
العالج  تكاليف نفس  قادرين على حتمل 

في مستشفيات أخرى.

دولة اإلمارات العربية املتحدة 
تساهم مبليون دوالر 

اإلمارات  حكومة  قامت  آذار  شهر  في 
مليون  مبلغ  بتحويل  املتحدة  العربية 
لألونروا  العادية  امليزانية  لصالح  دوالر 
للعام 2010.  وتأتي هذه املساهمة الحقاً 
للتبرع اإلستثنائي والذي بلغ 2,5 مليون 
ميزانية  لصالح  اإلمارات  دولة  من  دوالر 
األونروا في العام 2009. علماً أن مجموع 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تبرعات 
خالل السنوات العشر السابقة بلغ 10,1 
الدعم  عالياً  األونروا  تثمن  دوالر.   مليون 
أبدتهما  اللذان  الالمتناهيان  والتفهم 
العربية  اإلمارات  دولة  مازالت حكومة  و 
األونروا  ميزانية  أن  ويذكر  املتحدة.  
الرئيسية تخصص لدعم توفير اخلدمات 
واإلجتماعية  والتعليمية  العالجية 
واألردن  غزة  في  الفلسطينني  لالجئني 

ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

األونروا  مع  تفاهم  مذكرة   
األحمر  الهالل  وقع   2010 آذار   27 في 

لتحسني  الفلسطيني  األحمر  والهالل 
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قصص من امليدان 

بدء أعمال البناء في مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب

مخيم  تأهيل  إلعادة  األونروا  مشروع  دخل 
املاضي  الشهر  في  مهمة  مرحلة  النيرب 
حيث مت البدء ببناء وحدات سكنية جديدة 
الثانية  احلزمة  في  الفلسطينني  لالجئني 
من مشروع إعادة التأهيل.  واملشروع املمول 
من التبرع السخي للهالل األحمر اإلماراتي 
و الذي بلغ 5 مليون دوالر ستوفر هذه املنازل 

مساكن مالئمة لنحو 140 عائلة.

»ميثل هذا املشروع مناسبة مميزة لكٍل من 
حٍد  على  النيرب  مخيم  وسكان  األونروا 
شنيمل  فولكر  السيد  قال  كما  سواء« 
املوجودة  املساكن  معظم  املشروع.   مدير 
العاملية  احلرب  فترة  إلى  تعود  اخمليم  في 
الثانية عندما شيدت لتستعمل كثكنات 

عسكرية.  وفي الوقت احلالي تضطر العائالت الكبيرة إلى أن تتراكم في مساكن صغيرة بلغ متوسط مساحتها 30 متر مربع 
وتعاني هذه املنازل من سوء التهوية و افتقار إلى مقومات النظافة إضافة عن البنية املتخلخلة للمساكن القدمية.  إن الالجئني 
من سكان مخيم النيرب يشكلون واحدة من الشرائح األكثر فقراً في سوريا وقد انتظرت هذه العائالت لعقود من أجل إنقاذها من 

الظروف املعيشية الغير إنسانية.

إن الوحدات السكنية اجلديدة ثمرت سنوات من التحضير والبحث عن التمويل والتخطيط املشترك بني األونروا والالجئني واحلكومة 
في  البشرية  القدرات  وبناء  العمل  وتدعم سوق  إجتماعية  تنفيذ مشاريع  املساكن ستشجع على  أن  إلى  باإلضافة  السورية.  
مخيم النيرب.  يشار إلى أن مانحني أخرين مشاركني أيضاً في مشروع إعادة تأهيل هذا اخمليم مبا فيهم اجلمهورية العربية السورية 

والواليات املتحدة األمريكية واليابان وسويسرا والوكالة الكندية للتنمية الدولية.

املنظمات غير احلكومية الشريكة 

األونروا توقع اتفاقية مع املنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة الليبية 

في 29 أذار وقع املفوض العام لألونروا السيد فيليبو غراندي ورئيس املنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة 
السيد خالد احلميدي اتفاقية تعاون لعمل مشترك وذلك في حفل توقيع في العاصمة الليبية طرابلس.  
ترسم اإلتفاقية الطريق قدماً نحو تعاون مثمر بني األونروا واملنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة بهدف 
التخفيف من معاناة الالجئني الفلسطينني ضمن حقول عمل األونروا ) غزة واألردن ولبنان وسوريا والضفة 
مببلغ  تعهده  خالل  من  املستقبلي  بالتعاون  إهتمامه  عن  حميدي  السيد  عبر  التوقيع  وعقب    .) الغربية 

250,000 دوالر لدعم املدارس في غزة.
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حاجات األونروا في امليدان 
في هذا القسم حتدد وحدة الشركاء العرب بعض اجلهود اإلنسانية و املشاريع املستلزمة لتمويٍل عاجل. يرجى اإلنتباه إلى أن احلاجات و املشاريع الواردة في 

هذا القسم ال متثل كافة احتياجات الوكالة

مركز احلدث : األزمة في مخيم نهر البارد

مخيم نهر البارد قبل القتال )من اليمني( وبعده إلى اليسار
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اللبناني  اندلعت بني اجليش  التي  إن اإلشتباكات العنيفة 
لبنان  البارد شمال  نهر  ومليشيا فتح اإلسالم في مخيم 
على  األقل  على  الجىء   27,000 أجبرت    2007 العام  في 
اخمليم بشكل كامل.  تدمير  إلى  وأدت  النزوح من منازلهم 
على  أجبروا   27,000 عددهم  البالغ  اخمليم  سكان  وإن  هذا 
الفرار في األيام األولى إلندالع اإلشتباك إلى مخيم البداوي 
القريب وإلى مناطق أخرى في لبنان. وعلى الرغم من انتهاء 
الظروف  ان  إال   2007 أيلول  شهر  في  القتالية  األعمال 
حالها  على  بقية  النازحني  الالجئني  ملعظم  املعيشية 
نتيجًة للدمار الكبير الناجت عن النزاع.  كما أن عدداً قليالً 
فقط من العائالت هم من أستطاعوا العودة إلى منازلهم 

في املناطق اجملاورة للمخيم.

إن آثار التهجير املطول والظروف املعيشية املتدنية لالجئني 
النازحني من مخيم نهر البارد مازالت مدعاةً للقلق.

إلعادة  والدراسات  األهلي  العمل  هيئة  مع  األونروا  اتفقت 
عن  بالنيابة  وتعمل  متثل  والتي  البارد  نهر  مخيم  إعمار 
الجئي مخيم نهر البارد على أن عملية إعادة إعمار اخمليم 
يجب أن تتم على مراحل، وعليه فقد قسم اخمليم إلى ثمان 
مناطق »حزم«. وقّدر مبلغ 328.4 مليون دوالر الالزم إلعادة 

إعمار اخمليم كامالً.

بحلول منتصف آذار 2009، كان قد مت تنظيف احلزمة »1« 
من األنقاض والذخائر الغير منفجرة، وبحلول منتصف تشرين الثاني فقد مت إزالة نحو 99 % من األنقاض من اخمليم.

في 25 تشرين الثاني 2009 ، مت وضع حجر األساس إلنشاء أول وحدة سكنية في احلزمة األولى، إال أن تعليق السلطات احلكومية 
ألعمال البناء والردم في منتصف شهر آب للحفاظ على معالم أثرية في املوقع، أدى إلى حدوث تأخير في أعمال البناء في احلزمة 

األولى.  إال أ نه سيتم اإلنتهاء من إعمار احلزمة األولى مع نهاية عام 2010 .



كما أجنزت األونروا التصاميم النهائية للحزمة الثانية والتي وافقة عليها مديرية التخطيط 
املدني اللبنانية. ويشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية 
تعهدا مببلغ 25 مليون دوالر و 5 ماليني دوالر على التوالي من أجل إعادة إعمار مخيم نهر 

البارد واملدارس التابعة لألونروا.

العجز في 2010: 7,500,000 $ جهود اإلغاثة

إغاثة  بجهود  األونروا  قامت  النزاع،  إندالع  منذ 
إضافًة  والدوليني  احملليني  الشركاء  مع  بالتنسيق 
املستعجلة  اإلنسانية  للحاجات  الوكالة  تلبية  إلى 
للعائالت النازحة ودعم العائالت املضيفة في مخيم 

البداوي وأماكن أخرى بينما كان النزاع مشتعالً.

منذ شهر آب 2007، أطلقت األونروا عدد من النداءات 
النازحة  العائالت  لدعم  شركائها  مناشدةً  الطارئة 
والفترة  النزوح  فترة  خالل  البارد  نهر  مخيم  من 

اإلنتقالية الالحقة.

املساعدات  تقدمي  تلك،  الدعم  نشاطات  وتضمنت 
واخلدمات  املؤقتة  واملساكن  غذائية  والغير  الغذائية 

الصحية والتعليمية األساسية وخلق فرص عمل وتدريب حرفي وتقدمي الدعم الكامل للفئات األضعف ) النساء واألطفال ( من 
خالل مساهمات اجتماعية وتقدمي  الدعم النفسي واالجتماعي إلى حني اإلنتهاء من عملية إعادة إعمار اخمليم .

ملخص عن احلاجات املالية ملشاريع اإلغاثة في مخيم نهر البارد

العجز في ميزانية 2010املشروع

446,000$قطاع التعليم : مواصالت مدرسية ومنح طالبية

1,087,000$تشغيل وصيانة املرافق املؤقتة

3,820,000$بدالت إيجارية للنازحني 

1,332,000$خدمات صحية 

1,420,000$معونات غذائية 

666,000$معونات معيشية 

555,000$إصالح البنى التحتية في املناطق اجملاورة للمخيم 

1,234,000$قدارت بشرية /  تنسيق / أمن وحماية 

وحدة املانحني العرب || قسم العالقات اخلارجية
مقر األونروا - عمان

www.unrwaat60.org || www.unrwa.org || eramman@unrwa.org || +962 6 580 8176 :هاتف: 8511 580 6 962+ || فاكس

info@bailasan.com | 
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