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 الشركاء
 مستجدات الالجئني الفلسطينيني في املنطقة

2012( ديسمبر)كانون األول  –(اغسطس)آب    

عمان –نشرة صادرة عن قسم العالقات اخلارجية واالتصاالت في األونروا    
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 العائالت ألفقر األساسية الغذائية اإلحتياجات لتلبية 500,000$
م  التي الغذائية السالت لتعويض 500,000$                                      (نوفمبر) الثاني تشرين في غزة في األزمة أثناء توزيعها ت

 
 في عوزا   األكثر العائالت من 28,125ل األساسية الغذائية االحتياجات لتلبية األول التبرع استخدام تمي

 التوزيع يتم .القطاع على إسرائيل فرضته الذي للحصار نتيجة عيشها سبل معظمها فقدت والتي غزّة،
   .غزة في الغذائية اإلعانات لتوزيع األساسي األونروا برنامج خالل من

  
 السالت توزيع خالل إستهالكه  مت أن بعد العاجلة ناملؤ مخزون تكوين إلعادة الثاني التبرع استخدام تميو

 2008 منذ تصعيد أهم شهد غزةوالذي قطاع ضد الواسع العسكري الهجوم أثناء عائلة 7900ل الغذائية
 مت أن إلى أيام، ثمانية ملدة انقطاع بدون العنف أعمال استمرت وقد .2012 (نوفمبر) الثاني تشرين 14 يوم

 التأثير حدة من بالتخفيف األونروا تقومو .2012 (نوفمبر) الثاني تشرين 21 في النار إطالق وقف إلى التوصل
 لالجئني يومية رعاية بتوفير وذلك الصعبة، األوقات هذه في الغذائي األمن انعدام و املتعمق للفقر السلبي
   .احملتاجني

  
 فيها يبني مرة بأول ليست هذه إن" :قائال التبرع بهذا لألونروا العام املفوض ،غراندي فيليبو السيد ورّحب
 التوصل من وبالرغم .اخلصوص بهذا لألونروا ومساندته الفلسطيني الشعب بدعم القوي التزامه األوفيد

 الظروف تعود لكي نبذلها التي اجلهود في كثيرا التبرع هذا يساعدنا سوف غزة، في النار إطالق وقف إلى
 ".األولى طبيعتها إلى

  
 
 

 العمل فرص استحداث برامج بتمويل قام كما .الغذائي األمن مجال في طويلة مدة منذ لألونروا شريكا األوفيد يعد
 لبناء التمويل حاليا أوفيد ويقدم  .الصغير اإلقراض مجال في األونروا مع األمد طويل بتعاون ملتزم أنه إلى إضافة
 لالجئني دراسية ملنح توفيره جانب إلى إعمار، إعادة لعملية يخضع الذي ،لبنان في البارد نهر مخيم في جديدة مدارس

          .اخلمس األونروا عمل ميادين في الفلسطينيني
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 $50,000 مببلغ حاليا يساهمون وهم متواصلة، بصفة الوكالة يدعمون الذين املانحني من البحرين مملكة حكومة عدت
 وتساند .االجتماعية واخلدمات اإلغاثة وبرنامج والتربية الصحة مجاالت في األساسية األونروا برامج لدعم سنويا

 أقسام و ومدرسة صحي مركز بناء خالل من وذلك غزة، إعمار إعادة مشاريع 2009 منذ امللكية اخليرية املؤسسة
 .مكتبة كذا و املدارس في إضافية
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وجبة ساخنة عبر ستة مراكز إعادة تأهيل، استفادت منها  2,788أثناء شهر رمضان املبارك، مت توزيع 

 .  جميع أنحاء غزة، وذلك في  طفل مصاب بإعاقةلديها عائلة  872
  



,

 
 

 اخلمس السنوات مدار وعلى .األونروا خالل من فلسطني لالجئي منتظما داعما اإلماراتي األحمر الهالل هيئة تعد
 هيئةال وتقدم كما .غذائية مساعدات شكل على دوالر ماليني خمسة عن قيمتها تزيد تبرعات هيئةال قدمت املاضية،
 وغزة لبنان في البناء إعادة عمليات أجل من مالية تبرعات قدمت حيث املساكن بناء إلعادة الوكالة ملشاريع الدعم
 .وسورية
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 للعائالت العيد أضحية شراء أجل من دوالر 54,500 بقيمة تبرعا اإلماراتي األحمر الهالل هيئة قدمت
 أسرة 426 من يقارب ما التبرع هذا من واستفاد .املبارك األضحى عيد خالل غزة قطاع في الفلسطينية

 .فقرا األشد احلاالت ضمن واملصنفة احملتاجة األسر من (شخص 4699)
  
 لتلبية االجتماعية الضغوط من يعانون الذين عن العبء لتخفيف محاولة في التبرع هذا ويأتي 

 .العيد فترة خالل األطفال وجوه على البسمة وزرع األضحى، عيد مطالب
 



,  
 

. 
 
 

  ضمن الوكالة بدعم إلتزاما   األونروا مانحي أكثر من واحدة هي اإلنسانية لألعمال نهيان آل زايد بن خليفة مؤسسة
 غزمة، وقطاع الغربية الضفة في عوزا   الالجئني ألكثر الغذائي الدعم بتوفير املؤسسة إستمرار إلى فباإلضافة  .اخلليج
 عام ففي  .”مدرسة تبنى“ مبادرة إطار في مدرسة تتبنى التي األولى املؤسسة اإلنسانية خليفة مؤسسة كانت فقد

 بتجديد مؤخرا   وقامت واخملتلطة للبنني اإلبتدائية نهيان آل زايد بن خليفة مدرسة بتبني املؤسسة قامت ،2010
 .2012/2013 الدراسي للعام املدرسة لهذه دعمها
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 إفطار وجبات تقدمي من اإلنسانية لألعمال نهيان آل زايد بن خليفة مؤسسة من األونروا تلقته التي الدعم مكّن
 كانوا ما الذين لئكألو وبالتحديد ،املبارك رمضان شهر خالل فقير شخص 28,386 لـ  بالبروتيني غنية ساخنة

 فقراء أفقر على الساخنة الوجبات توزيع ومت .الشهر هذا خالل وجباتال هذه على احلصول من ليتمكنوا
 العائلة أفراد كافة إستفادة سهل مما ،الكوبونات نظام على باإلعتماد مجتمعي مركز 19 خالل من الالجئني
 .التوزيع مركز إلى احلضور من متكن من فقط وليس



 
 

SAP
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 متويل على عمان القاهرة بنك وافق األردن، يف دينار املليار إلى الشخصية القروض مبلغ بوصول لالحتفاء
 يلتحق لكي وذلك األردن، في الفلسطينيني الالجئني من تاجحم طالب منها يستفيد دراسية منحة

  .باجلامعة
  

 باألعمال عالقة ذات تخصصات دراسة على عاما 21و 17 بني ما العمر من يبلغ طالبا املنحة تساعد سوف
 للتدريب فرصة الطالب سيمنح كما .أردنية جامعة في ( احملاسبة أو واملصرفية املالية كالعلوم) البنكية

   .تخرجه بعد البنك في الطالب توظيف يتم وسوف .البنك في

 دبي في  SAP شركة مكتب موظفو أطلق
  للشركات التطبيقية البرمجيات في واملتخصصة

  تبرعات جلمع وذلك ،"املدرسة إلى العودة" مبادرة
 أول هذه وتعد .غزة في حانون بيت مدرسة ملساندة

 الالجئني دبي من خاصة شركة فيها تساند مرة
   .األونروا عبر الفلسطينيني

  
  

  مدرسية أدوات لشراء يستعمل وسوف ،$4000 مبلغ حوالي جمع مت املبادرة، هذه وبفضل 
   .طالب 1918 فيها يدرس والتي غزة، في للمدرسة (قرطاسية)

 



,

. 
 
 

 املزارعني ملساعدة مزارعا 70 ومتويل الالزمة واآلالت األدوات توفير هو احلبتور خلف مجموعة مساهمة من الهدف
 اخلليل، مدينة قرب قرى ثالث في املستوطنون أتلفها التي الزيتون أشجار غرس إعادة على الغربية الضفة في

   .االستيطاني بالتوسع واملهددة املنطقة هذه  في املتواجدة األراضي زراعة وكذا
 

يتم اختيار العّمال املزارعني من ضمن الالجئني الفلسطينيني الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وهم 
. وعائالتهم سوف يستفيدون من هذه اإلعانات النقدية  

 للسيد قدمت قد االونروا وكانت .للفلسطينيني وداعم والسخاء بالعطاء معروفة شخصية هو احلبتور خلف السيد
 .فلسطني في اإلنساني بعمله عرفانا 2011 الثاني تشرين/ نوفمبر في والتميز االستحقاق درع احلبتور
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 لتأمني دوالر مليوني من كثربأ تتبرع سوريا في االشقاء لنصرة السعودية الوطنية احلملة

 األزمةالسورية من املتضررين الفلسطينني للنازحني العاجلة الغذائية االحتياجات
  
 املتضررين الفلسطينيني لالجئني غذائية مواد لشراء نقدية مساعدات لتوزيع دوالر مليوني مببلغ تبرع•

 األزمة من
   األردن إلى وجاءوا سوريا من نزحوا الذي الفلسطينيني لالجئني توزع $78,000 بقيمة غذائية سالت•
  

 بن عبداهلل الـملك الشريفني احلرمني خادم من السامية التوجيهات بفضل التبرعات هذه متت
 آل العزيز عبد بن نايف بن محمد األمير الـملكي السمو وصاحب ، اهلل حفظه سعود آل عبدالعزيز

 .سوريا في االشقاء لنصرة السعودية الوطنية احلملة على العام الـمشرفو الداخلية وزير سعود
  

 
  البـكر سعيد بن مبارك االستاذ للحملة تنفبذيال املدير

 أثناء ،(يسار) فورد بيتر لألونروا العام الـمفوض وممثل (ميني)
   األتفاقية توقيع مراسيم

 الداخلية وزير العزيز، عبد بن نايف األمير الكرمي سموه لتوجيه تنفيذا األول السخي التبرع جاء
 في االشقاء لنصرة السعودية الوطنية احلملة على العام املشرف و السعودية العربية للمملكة

 العام الـمفوض وممثل البـكر سعيد بن مبارك االستاذ للحملة  التنفيذي املدير وقع بحيث ،اسوري
 دوالر، مليوني عليها تنص التي املساهمة قيمة تبلغ مشترك، تعاون اتفاقية على فورد بيتر لألونروا

 .2012 نوفمبر 20 يوم



 
 

 
 وسوف .الزايد فهد السيد باألردن السعودية العربية اململكة سفير سعادة التوقيع مراسيم حضر وقد
   .الالجئني ألفقر عاجلة غذائية مساعدات توفير من األونروا السعودي اإلغاثة مشروع ميكن

  
 من صندوق 420 و صحية سلة 400 و الغذائية احلصص من صندوق 400 عن عبارة الثاني السخي التبرع
  .األردن إلى سوريا من فرّت التي املعوزة الفلسطينية للعائالت األونروا طريق عن توزيعها مت والتي التمور

  

 البرامج من عدد خالل من التبرعات جمع حملة بتنفيذ بدأت سوريا في االشقاء لنصرة السعودية الوطنية احلملة
  لالجئني والصحية الغذائية املواد خاللها من أمنت حيث واجلوية البرية اإلغاثية اجلسور تسيير شملت والتي العاجلة

 العديد االطار هذا في امتت حيث واإلقليمية الدولية املنظمات من عدد ومع االونروا مع بالتعاون النزاع، من ملتضررينا
 .ريال مليون 246 تكلفتها جتاوزت التي املشاريع من
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 العام املفوض ممثل و ،(الصورة وسط من اليمنى اجلهة على) الزايد فهد السيد باألردن السعودية العربية اململكة سفير  سعادة
   .(الصورة وسط من اليسرى اجلهة على) البكر مبارك السيد للحملة  التنفيذي املدير و (الصورة وسط) فورد بيتر السيد لألونروا



 احلبتور للسيد قدمت قد االونروا وكانت .للفلسطينيني وداعم والسخاء بالعطاء معروفة شخصية هو احلبتور السيد
 فلسطني في اإلنساني بعمله عرفانا 2011 الثاني تشرين نوفمبر في والتميز االستحقاق درع
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 االونروا مع تعاون اتفاقية اإلماراتية، احلبتور مجموعة مجلس رئيس احلبتور، أحمد خلف السيد وقع
 .السورية األزمة من املتضررين الفلسطينيني الالجئني من واحملرومني الفقراء ودعم لتبني

  
 من لآلالف الغذاء توفير على األونروا ومبساعدة احلبتور مجموعة تقوم سوف السخية، املساهمة وبهذه
 .الدائر االقتتال خضم في والعالقني سوريا في يعيشون الذين الفلسطينيني الالجئني عائالت

  
 ومن فلسطني في القائم الوضع عن األنظار أبعد سوريا في الدائر الصراع بأن" احلبتور السيد صرح و

 تعصف التي اجلديدة األزمة بسبب يعانون الذين واألطفال والنساء الرجال ينسى ال أن مبكان املهم
 العائالت من للعديد األمل ومينح العون من بعضا توفير في التبرع هذا يساهم بأن أمل وكلي .باملنطقة
 الالجئني ومتثيل وحماية مساعدة في محوريا دورا تلعب االونروا" بأن قائال وأضاف ".املعوزة

 لكي التبرعات من للمزيد بحاجة تبقي ولكنها احملتلة، وفلسطني األوسط الشرق في الفلسطينيني
 ".مبهماتها القيام من تتمكن

 

 مجموعة في اجملتمعي االتصال دائرة مدير املرزوقي، السالم عبد السيد
 توقيع أثناء فورد، بيتر السيد لألونروا العام املفوض وممثل احلبتور، خلف

   .األتفاقية



  

 
 

  يونيو (حزيران) شهر إلى (يناير) الثاني كانون شهر من الطارئة اإلنسانية املساعدات لتوفير األونروا تخطط
 مايصل و هناك، واملتواجدين سوريا في النزاع من تضرروا فلسطيني الجئ 360,000 إلى يصل ما إلى ،2013
  .لبنان في الجئ 20,000 إلى يصل وماقد األردن، إلى سوريا من فروا فلسطيني الجئ 5,500 إلى

 
 إلى ماسة حاجة في للحرب نتيجة للخطر ناملعرضو الفلسطينييون الالجؤون يتواجد الثالث، البلدان فيو

 ويأتي .يةووالترب الصحية تنيناحيال من متطلباتهم وكذا األساسية، الغذائية حاجياتهم ةيلتلب املساعدة
 عرضة أكثر يصبحون بيوتهم دّمرت الذين الفلسطينيني الالجئني أن حيث ،إضافية بتحدّيات الشتاء فصل

 زيت و أحلفة و تبطانيا إلى حاجة في وهم .الشتاء فصل أشهر خالل لهم مأوى توفر لعدم نظرا للخطر
  .البرد من يحتموا لكي ساخنة مالبس و تدفئة
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 التالية املساعدة مجاالت وحتظى
 :باألولوية

 
 التقدية اإلعانات•
 احلماية•
 الغذائية املساعدات•
 الغذائية غير املساعدات•
 الطارئة البيئية الصحة•
 العاجلة الصحية املساعدات•
 طارئة تعليمية خدمات•
 األونروا منشآت ترميم إعادة•

 العاجلة
 واألمن السالمة•
 املوارد وإدارة الدعم•
 
 

  النداء وثيقة مراجعة الرجاء السورية، لألزمة األونروا استجابة حول املعلومات من املزيد على للحصول
   http://www.unrwa.org/userfiles/2012122163648.pdf :(االجنليزية باللغة)

 في لسوريا زيارته أثناء غراندي، فيليبو السيد لألونروا، العام املفوض
 2012 األول كانون شهر مطلع



 
 

  دسنامله وحضرة النملة محمد املهندس حضرة – 2012 أيلول في للتنمية السعودي الصندوق من وفد زار 
 باملشرفني والتقوا مرّة، ألول غزة في بتمويله قاموا الذي الهام اإلسكاني شروعامل اخلويطر، اهلل عبد

 رئيس و ونائبه  وكذا غزة، في العمليات مدير ترنر، روبرت السيد ضمنهم من املشروع، على الرئيسيني
  .اإلغاثة قسم رئيس وكذا البنية،

 
 في اآلن حتى األونروا تولّته إسكاني مشروع أكبر رفح في الفلسطينيني الالجئني إسكان مشروع ويعتبر
 أوسع لكوكذ ،االنتهاء على يشارف والذي غزة، في مسجد أوسع بناء كذلك املشروع ويتضمن .غزة قطاع
   .ةاخلمس عملياتها مناطق في لألونروا صحي مركز

  
 مشروع في املشاركة مااألقس كل بأعضاء لاللتقاء بجولة كذلك للتنمية السعودي الصندوق قام وقد
 أهمية ذات كونها إلى باإلضافةو .املشروع جناح إلى أدّت التي مجهوداتهم على شكرهم و سكان،اإل إعادة
 العربية اململكة حكومة من أعضاء فيها يزور مرة أول كانت حيث رمزية، الزيارة هذه كانت ،بالغة

 .غزة قطاع السعودية
 

 الصندوق بني الناجح التعاون مجال في بارزة عالمة يعتبر املشروع هذا ان“ :النملة محمد املهندس وقال
  قبل انشائها منذ الوكالة تنفذه نوعه من متكامل مشروع اكبر يعد حيث والوكالة، للتنمية السعودي

 محلية فلسطينية شركات نفذته الذي الضخم اإلجناز بهذا يفخرون والوكالة الصندوق .عاما 62
 التي العديدة النجاح قصص احدى ميثل املشروع هذا . الوكالة من فلسطينيني مهندسني ومبشاركة

 ”.والوكالة الصندوق بني التعاون أثمرها
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 شهر في غزة إلى بزيارة السيد، مصطفى الدكتور يترأسه البحرينية، امللكية اخليرية املؤسسة من وفد قام
 أن على احلاضرين كل أجمع وقد .رسميا لألوالد اإلعدادية البحرين مملكة مدرسة تدشنيل وذلك الثاني، تشرين
 على املتواصلة البحرين مملكة مساندة في للتفكير مثالية فرصة شكل أنه وعلى ناجحا كان احلدث هذا
  .لهم الشكر عن التعبير وكذا غزة، في الفلسطينيني لالجئني ماألعوا مدى

  
 الفلسطينيني الجئنيال من طالب 1395ل أبوابها البناء احلديثة املدرسة فتحت ،2012 أيلول شهر بداية وفي

 51 تضم والتي اجلديدة، مدرستهم في بدروس اآلن الطالب تمتعسوي .2013-2012 الدراسي للعام املسجلني
 االحتاجات ذوي للتالميذ مخصصا قسما كذا و ةكتبم و علميني، مختبرين و كمبيوتر، مختبرا  قسما،
  .اخلاصة

 

Our active partners in the field 
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 ،(الصورة وسط) السيد مصطفى الدكتور امللكية اخليرية للمؤسسة العام األمني
 والسيد  (الصورة وسط من اليمنى اجلهة) غزة في العمليات مدير ترنر روبرت السيد
 (الصورة وسط من اليسرى اجلهة) لألونروا العام املفوض ممثل فورد بيتر



 إلى تهدف استراتيجية شراكة اتفاقية األونرواو ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة مكتب وقع
 .صراع مناطقأو لالحتالل خاضعة مناطق في يعيشون والذين احملرومني األطفال تعليم

  
 العاملية املبادرة إطالق هامش على  (نوفمبر) الثاني تشرين 14 يوم توقيعها مت التي االتفاقية وتعمل 

  على األونرواو القطري اجلانب تفقي أن مبوجبه ميكن عمل إطار توفير على األطفال لتعليم موزا للشيخة
 مع االبتدائية، الدراسة سن في هم ممن الفلسطينيني الالجئني أطفال تعليم حتسني بهدف التعاون
 .النزاعات بسبب لإلعاقة املدرسة إلى وصولهم سبل تتعرض الذين األطفال على التركيز

 
 أفضل بشكل يعلمون للمخاطر املعرضون السكان" أن غراندي فيليبو السيد لألونروا العام املفوض وقال
 لالجئني وبالنسبة .وسعيدة منتجة حياة لتحقيق األساسية اللبنات من واحدا يعد التعليم بأن

 .وهوية فخر ومصدر وطنية أولوية دوما يعد كان التربوي التحصيل فإن الفلسطينيني،
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 هو والذي التعليم، في لالبتكار العاملي القمة مؤمتر هامش على األطفال تعليم مبادرة إطالق ومت
 أخصائي 1000 من أزيد ويحضرها ،مأيا ثالثة ملدة قطر  في الدوحة مدينة في تنظم سنوية فعالية
 التي احلالية التحديات في للبحث وذلك بلد، 100 من أكثر من و عدة مجاالت من ورواد قرار وصناع

  التجارب تكرارو أعمال إلى األفكار حتويل بهدف جديدة حلول إيجاد وكذا ،التعليم ميدان يواجهها
  .اجليدة واملمارسات

 

 مارسيو السيد و موزا، الشيخة السمو صاحبة
  السمو صاحبة ملكتب أقدم مستشار باربوسا،

 املفوض غراندي، فيليبو والسيد (الصورة ميني)
   .لألونروا العام

 لنصف التعليم تقدم اآلن وهي حسن، بشكل الالجئني أولئك خدمة من األونروا متكنت وقد
 مكتب مع اجلديدة الشراكة هذه إن .يوميا الفلسطينيني الالجئني أطفال من طفل مليون
  ألن الفلسطينيني لألطفال املاسة احلاجة تلبية على ستساعدنا موزا الشيخة السمو صاحبة

 ."فيها يعيشون التي لصعبةا الظروف عن النظر بغض تعليمهم إكمال في مساعدتهم تتم
 



  
 فندق في 2012 لعام الثاني مؤمترها سنويا مرتني يقتلت والتي لألونروا االستشارية اللجنة عقدت

  .اسبانيا برئاسة ،(نوفمبر) الثاني تشرين 27و 26 في األردن في امليت البحر في موفنبيك
  

 احلصار رفع"ل نداء غراندي فيليبو السيد لألونروا العام املفوض وجه املؤمتر، في االفتتاحية كلمته وفي
 صيد منطقة أو العازلة املناطق أو املعابر صعيد على سواء األصعدة، جميع على املشروع غير اإلسرائيلي
 كافة بأمن يتعلق فيما لهم األطراف كافة من الضمانات تقدمي ضرورة مع الصادرات، أو الواردات أو السمك
 بعمل القيام يجب" أنه وعلى جذوره، من املشكل معاجلة ضرورة على غراندي السيد وأكد ".املدنيني
 له سيكون اآلن التحرك في الفشل أن إال .دائمة فلسطينية وحدة ودعم تعزيز ذلك في مبا صعب، سياسي
 أشبه هي التي الظروف واستعادة السابق الوضع إلى العودة في يكمن األعظم اخلطر إن .وخيمة عواقب

 الستئناف العودة قبل وقت مجرد تعدو لن املسألة فإن ذلك، حدث ما وإذا .غزة في السجن بظروف تكون ما
 ".مجددا العنف

  
 سالمة حيال قلقه" إن وقال سوريا، في احلالية السياسية األزمة إلى خطابه في غراندي السيد تطرق وقد

 إن قال و ."النزاع جراء تضررهم فيه ازداد الذي الوقت في منا قد هناك فلسطيني الجئ مليون نصف
 ".عليه تعتمد حمايتهم بأن مدركني احليادية درع على يحافظون سورية في الفلسطينيني"
  

 هي مثلما سورية، في األونروا استراتيجية إن" غراندي السيد أفاد سوريا، في األونروا استراتيجية وبشأن
 بالقدر املتزايدة الطارئة االحتياجات تلبي وأن خدماتها على حتافظ وأن هناك تتواجد أن في تتمثل غزة، في

 ".املمكن
  

 األونروا متبرعي ألهم فضاء توفر أن هو السنة، في مرتني جتتمع والتي األونروا، في االستشارية اللجنة وهد
 واملساعدة النصح بذلك مقدمني ألونروا، بالنسبة أهمية ذات مواضيع يناقشوا لكي املضيفة والبلدان
 .العام للمفوض
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 بزيارة ،لألونروا العام املفوض ،غراندي فيليبو السيد قام
 هذه و .(نوفمبر) الثاني تشرين شهر في بغداد إلى رسمية

 .العراق إلى لألونروا عام مفوض أي بها يقوم زيارة أول هي
 غراندي السيد اجتمع ليومني، امتدت التي الزيارة وخالل

 معالي ضمنهم ومن العراقية احلكومة في بارزين بأعضاء
 .زيباري هوشيار  السيد العراقي اخلارجية وزير

 
 2011 عام في العراق عودة أعقاب في الزيارة هذه وتأتي
 عقدين دام غياب بعد لألونروا، الهامني املانحني أحد لتكون

 دوالر مليون 2 مجموعه مبا تبرعها خالل من وذلك الزمان، من
 .2011 عام في العامة األونروا ملوازنة

 

  
 أن سروري دواعي ملن إنه" قائال العام املفوض صرح العراقي، اخلارجية وزير مع اجتماعه انتهاء وبعد

 وتأثيره السائد اإلقليمي الوضع ومناقشة االونروا تواجه التي املتعددة التحديات لتحديد بفرصة أحظي
  اأساسي اعربي اشريك مستقبال العراق دولة صبحت أن أمل وكلي الفلسطينيني، الالجئني على

 ."للوكالة
 

 على سورية وفي غزة في األزمة أثر العراقيني املسئولني كبار مع لألونروا العام املفوض ناقش وقد
 .لألونروا العادية للعمليات العراق دعم وعلى الفلسطينيني الالجئني

 

 هوشيار السيد العراقي اخلارجية وزير معالي
 السيد لألونروا العام واملفوض ،(ميني) زيباري
   .(يسار) غراندي فيليبو
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 ،1955 سنة منذ املعوزين الفلسطينيني جئنيالا ملصلحة الدراسية للمنح برنامجا رواناألو تنسق
 لديهم ليست والذين دراستهم في املتميزين الشباب لالجئني باجلامعة لاللتحاق فرص بتوفير وذلك
 .اجلامعية ةالدراس كلفة لدفع أخرى وسيلة أية

  
 املبلغ هذا ويستعمل ،$1,000,000 قدره بتبرع الدراسية للمنح األونروا برنامج 2011 منذ األوفيد ساند

 الغربية والضفة ولبنان وسوريا األردن في الفلسطينيني الالجئني من للطالب دراسية منح لتمويل
 تبرع البرنامج، هذا خالل ومن .باجلامعة لتحاقاال دراستهم في املتفوقني للطالب يتسنى وبذلك وغزة،
 الفرصة الطالب هؤالء ومينح .اجلامعة في التسجيل رسوم لكلفة الكامل باملبلغ بسخاء األوفيد
 عاملة يد الطالب هؤالء يشكل أن املتوقع ومن .والقانونية الفنية اجملاالت و واالقتصاد العلوم لدراسة

  .اجملتمع وازدهار تنمية في و فلسطينيية دولة بناء في تساهم عالية كفاءات ذات

  
 اجلامعية سنتهم في الطالب يتواجد وحاليا
 باألونروا العرب الشركاء دائرة واتنهزت الثانية،

 اجلامعة ميدانية بزيارة للقيام الفرصة هذه
 بأسامة، لاللتقاء، باالردن الزرقاء في الهاشمية

 تسأله لكي املنح، من املستفيدين الطالب أحد
 وعن اآلن حلد جتربته حول معلومات عن

   .للمستقبل وأحالمه وآماله طموحاته
 
 

  
 في األصغر وأخيه ووالده والدته مع يعيش عشر، التاسع ربيعه في فلسطيني الجئ بشناق، أسامة
 في الوالد يدرس ولم للعائلة، الرئيسي الرزق مصدر كهرباء عدادات مراقبك والده عمل ويشكل .عمان

 األوفيد، طرف من الكرمية املساهمة وبفضل .اجلامعة في أوالده لتسجيل كافيا ليس وراتبه اجلامعة
  .العامة امليكانيكية الهندسة يدرس وهو ، الهاشمية اجلامعة في الثانية سنته إلى اآلن أسامة وصل
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   الفصل؟ خارج فيها تنخرط التي األنشطة هي ما – اجلامعة في اليومية حياتك عن أكثر حدثنا
  

 أفكار تطوير على الطالب تشجع والتي ،"والهندسة األعمال مبادرة" تدعى الطالب بها قام مبادرة إلى أنتمي
 مضاعفة على يساعدنا أن في نأمل و مهنية مهارات تطوير من ميكننا وهذا .الدراسة أثناء صغيرة مقاوالت
 هندسة طالب جملموعات دروس بإعطاء اجلامعة، في بالتطوع كذلك وأقوم .التخرج بعد انتوظيف إمكانيات

   .والثاني األول عامهم في
 

 

  
 هذا من اآلخرين للمستفيدين بالنسبة الشأن هو وكما

 يكن لم دراساتهم، في التفوق من الرغم على و البرنامج،
 حصل قد كني لم ما اليوم باجلامعة سيلتحق أسامة
 سأدرس كنت األحوال، أحسن في " .املنحة على

 عامال أصبح أن تساعدني بسيطة شهادة على للحصول
  ."مهندسا وليس فقط، فنيا

  
 ويعطي ،قسمه في املتفوقني الطالب من حاليا أسامة
 في لطالب وكذلك الدراسي مستواه في لطالب دروسا
 كما متفائل، و ومتحمس ذكي طالب هو و األولى، السنة

 و عائلته ومستقبل مستقبله عن واضحة نظرة له ان
   .الفلسطينيني الالجئني مستقبل

 
 دراساتك؟ في تفضله الذي الشيء هو ما

  
 حياة لدي تكون لكي أمامي فتحت التي الفرصة أحب

 علوم بني ما دراستي جتمع .أصدقائي مثل طبيعية
 هذا أن بحيث والتصميم، املفضلة، ادتيمك الفيزياء،

   .جديدة تكنولوجيات تطوير من سيمكنني
 



 
 التخرج؟ بعد ملا خططك ماهي

  
  .األردن في الطاقة لةأمس أحل أن أريد

  
 إخوة؟ لديك هل

  
   .عمره من عشر السادسة في أخ لدي

  
   الثانوية؟ دراساته يكمل ملا أخوك يفعله أن يريد الذي ما

  
 على أشجعه وأنا .الفصل في املفضلة مادته هي الطبيعية والعلوم .بيطريا طبيبا يكون أن أخي يريد

   .أحالمه يحقق حيث باجلامعة ويلتحق منحة على يحصل لكي بجد الدراسة
 
   اليوم؟ واألردنيني الفلسطينيني الشباب يواجهها التي التحديات أكبر هي ما

 
 اجلدد املتخرجني أمام فرص هنالك مازالت ولكن املعيشة، غالء زيادة في احملروقات أسعار ارتفاع تسبب لقد

   .صغيرة مقاوالت إلنشاء
 
   الفلسطيني؟ الشباب ملستقبل تتمناه الذي ما

 
 .املنطقة في السالم إلى و لألزمة حل إلى الوصول يتم أن أمتنى
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   املستقبل؟ هذا في في تشارك سوف أنك تعتقد كيف
 

 مصادر إلى الوصول على قدرتهم بزيادة الناس أساعد أن أريد املتجددة، الطاقات على يركز  هندسة كطالب أنا،
 من احلد وبالتالي جدا باهظة كلفتها أضحت التي احملروقات على االعتماد من بذلك واحلد املتجددة، الطاقة

   .املنطقة في واالجتماعية االقتصادية الضغوطات
 

   املدرسة؟ في مازالوا والذي الفقراء الفلسطينيني للشباب تقدمها أن تود التي النصيحة ماهي
 

 وجه على شخص مليار 7 هناك .إليهم حاجة في العالم ألن  دراستهم على بالتركيز الشباب  هؤالء أنصح
  .فكرة مليار 7ب األرض

 
  

   أخرى؟ مالحظات أية لديك هل
 

 مساندتهم خالل من الشباب حياة تغيرون فأنتم أوفيد، إلى الشكر بجزيل أتقدم إني هو أقوله أن أود ما كل
 أجل من ستستمرون أنكم أمتنى .العالم تنمية في جهودكم على تشهد عظيمة وصّية وهذا .اجلامعة في

   !التحديات من العديد يحمل املستقبل فإن أفضل، عالم
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 .الصعبة واالجتماعية االقتصادية وضعيتهم بسبب الالجئني من الكثير على باجلامعة االلتحاق يتعذر
   .عيشهم ظروف حتسني وقابليتهم عمل فرص إيجاد على قدرتهم من ذلك ويحد

 
 

 عليها تشرف التي اجلامعية املنح وتساهم
 كفاءات ذات عاملة يد تكوين في الوكالة
   .عالية
 السابق في املنح من مستفيدون حصل وقد
 والبلدان  األونروا في هاّمة مناصب على

 في مساهمني اخلليج، بلدان في و املضيفة
  .واجتماعيا اقتصاديا املنطقة تنمية

 
 حسب ،$72000 و $3200 مابني تبلغ ومبساهمة
 سوف اجلامعة، في الدراسة ومدة االختصاص

 و دراسته إكمال من فلسطينيا الجئا متكّن
 له ليس إشراقا، أكثر مستقبل على احلصول
 بصفة وللمجتمع لذويه وكذلك بل فقط
   .عامة

 

 الكلفة السنوية للطالب الواحد
 مدة الدراسة    

 سنوات  6 سنوات 5 سنوات  4 األونروا عمل  ميدان

 $3500 $3000 $2500 األردن

 $3000 $2500 $2000 غزة

 $3000 $2500 %2000 الضفة الغربية 

 $12000 $8700 $5450 لبنان

 $1200 $1000 $800 سوريا



   املانحني عالقات منسق | محمدي ماريا
   العرب املانحني دائرة –  اإلتصاالتو اخلارجية العالقات قسم | االونروا
  | 5808176 (6) 962+ :فاكس  | 5433678 (77) 962+ :موبايل |  5808523 (6) 962+ :هاتف
 org.mohammedi@unrwa.m :إمييل

 األونروا عن معلومات
 من مليون 4.7 مجموعه ملا واحلماية املساعدة بتقدمي تفويضها ومت ،1949 عام في العامة اجلمعية من بقرار املتحدة لألمم تابعة كوكالة األونروا تأسست
 ليتمكنوا غزة وقطاع الغربية والضفة وسورية ولبنان األردن في فلسطني لالجئي املساعدة بتقدمي مهمتها وتقتضي .لديها املسجلني فلسطني الجئي

 والرعاية التعليم على األونروا خدمات وتشتمل .حملنتهم عادل حلال التوصل يتم أن إلى وذلك البشرية التنمية مجال في إمكاناتهم كامل حتقيق من
 خالل من بالكامل األونروا متويل ويتم .اطارئة واملساعدة الصغير واإلقراض اخمليمات وحتسني التحتية والبنية االجتماعية واخلدمات واإلغاثة الصحية
   .الطوعية التبرعات
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