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إفطار لالجئي فلسطين
رمضان كريم





بركة  ومشاركة  إفطار  مأدبة  اقامة  على  لكم   ً شكرا
إفطار  مأدبة  بتقدميكم  فلسطني.  الجئي  مع  افطاركم 
لالجئي فلسطني، فإنكم تساعدون في تقدمي ما هو مبثابة 
طعامهم  توفير  أجل  من  تكافح  التي  للعائالت  جناة  طوق 
وتبرهنوا لهم بشكل فعال بأنكم تشعرون مبعاناتهم التي 

استمرت ملدة 70 عاماً.

فيه  جتتمع  الذي  الشهر  والبركة.  اخلير  شهر  هو  رمضان 
الشهر  وبركات  الطعام  ملشاركة  واألصدقاء  العائلة 
والنقدية ال  الغذائية  األونروا للمساعدات  برنامج  الفضيل. 
يقتصر على مساعدة الجئي فلسطني في اطعام عائالتهم 
ولكن يعطيهم الفرصة أيضاً لدعوة أحبائهم إلى منازلهم 

لالحتفال بالشهر الفضيل.

فلسطني  الجئي  يحتاج  العام،  لهذا  رمضان  شهر  خالل 
الدعم  أي وقت مضى. بسبب تخفيض  أكثر من  لدعمكم 
 5.4 من  ألكثر  احليوية  خدماتنا  فإن  لألونروا  الكبير  املالي 
سيضمن  دعمكم  احملك.  على  فلسطيني  الجئ  مليون 
حصول عائالت الجئي فلسطني ليس فقط على املساعدات 

الغذائية بل على الكرامة واألمل ايضا.

طرود املساعدات الغذائية تقدم أربع مرات بالسنة للعائالت 
التي تعيش حتت مستوى خط الفقر. فقط مببلغ 150 دوالر 
كميات  على  يحتوي  غذائي  طرد  تقدمي  بإمكانكم  أمريكي 
والعدس  والزيت واحلمص  واألرز واحلليب  كافية من الطحني 
تكفي  الغذائية  املساعة  هذه  بالبروتني.  الغني  والسردين 

لعائلة خالل فترة الصيف بأكمله.
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رمضان كريم!مقدمة

مهمة ا�ونروا
ا�فطار

إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  قدمت  عاما،   68 منذ 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى 
الجئي  عليه  اعتمد  اال  فعّ انسانيا  دعما  (األونروا) 
واخلدمات  احلماية  األونروا  تقدم  فلسطني. 
والضفة  غزة  في  فلسطني  لالجئي  األساسية 
ولبنان  واألردن  الشرقية)  القدس  فيها  (مبا  الغربية 
الجئ  مليون   5.3 يقارب  ما  اليوم  هذا  في  وسوريا. 

فلسطيني مسجلني لدى األونروا.

يتم  التي  الوجبة  هي  اإلفطار  وجبة 
(عند  الشمس  غروب  عند  تناولها  
حلول اذان املغرب) خالل شهر رمضان 

كنهاية صيام ذلك اليوم. 



هل يجب أن أكون مسلما �قيم مأدبة افطار؟

لعائالت  الغذائي  الدعم  تقدمي  ان  تعتبر  كنت  إذا 
لك،  بالنسبة  مهما  امرا  ميثل  فلسطني  الجئي 
الجئي  أجل  من  افطار  مأدبة  إقامة   ً فبإمكانك 

فلسطني.

التعاطف  رمضان  شهر  صيام  من  املهمة  العبر  من 
ثالثة  تناول  مبقدورهم  ليس  الذين  األشخاص  مع 
عن  باالمتناع  وذلك  اليوم  في  الطعام  من  وجبات 

الطعام والشراب من آذان الفجر الى آذان املغرب. 

في حال كنت تخطط إلقامة مأدبة افطار في رمضان 
هذا العام لدعم الجئي فلسطني فهذه هي فرصتك 

املناسبة للتعاطف مع الجئي فلسطني. 

ما معنى أن تكون الجئ� فلسطيني� هذا العام؟

من   ً لعقدا احلصار  ضحية  تكون  أن  يعني  غزة،  في 
الزمن واالزمة اإلنسانية التي نتج عنها اعتماد مليون 

شخص على املساعدات الغذائية.

في الضفة الغربية، فهذا يعني العيش حتت االحتالل 
نقاط  بسبب  احلركة  وتقييد  العنف  من  واخلوف 

التفتيش ونقص فرص التعليم والعمل.

نزاع  في   ً محاصرا العيش  يعني  فهذا  سوريا،  وفي 
على  احلصول  في  صعوبة  مع  وحشي،  مسلح 
والكهرباء  والغذاء  األساسية كاملياه  احلياة  مقومات 

والرعاية الصحية.

وفي  مزدحمة  العيش في مخيمات  يعني  لبنان،  في 
مستمرة  حتديات  ومواجهة  بائسة  معيشة  ظروف 

للحصول على أية فرصة للعمل.

بالتحديات واخلوف  األردن، هذا يعني حياة مليئة  في 
من أن تنسى في ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة.

القسري  التهجير  من  عاما   70 يعنيه  ما  فهذا 
واملعاناة.
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ا�ونروا مؤهلة لتلقي اموال الزكاة
في عام 2017، املؤسسة العاملية للزكاة -وهي 
هيئة محايدة -اعتمدت برامج األونروا للمعونة 
لتلقي  مؤهلة  كبرامج  والنقدية  الغذائية 
أموال الزكاة، تضمن األونروا أن يتم توزيع أموال 
اإلسالمية. علما  الشريعة  ملبادئ  وفقاً  الزكاة 
خالل  من  استقبالها  يتم  الزكاة  أموال  بان 
خصيصاً  انشائه  مت  فرعي  حساب 
لالجئي  والغذائية  النقدية  للمساعدات 

فلسطني.



شارك المعلومات عن االفطار الذي تنوي 
اقامته مع ا�ونروا

نحن هنا ملساعدتك! فريق األونروا سيكون جاهزا 
طوال شهر رمضان ملساعدتك في التنظيم 

والتخطيط إلقامة مأدبة االفطار.

الرجاء اعالمنا فور اختيارك للتاريخ الذي تود أن تقيم 
فيه مأدبة االفطار.  علما بإمكانك التواصل معنا 
عبر events@unrwa.org   . وميكنك احلصول على 

معلومات اضافية عبر الرابط التالي 
www.unrwa.org/ar/organize-event

حدد هدفا ماليا لتحققه من جمع التبرعات

حدد املبلغ املالي الذي تطمح جلمعه من خالل اقامة 
مأدبة االفطار، على ان يكون هذا املبلغ واقعياً. على 
سبيل املثال ميكن تقدمي مساعدات غذائية لعائلة 
من الجئي فلسطني طوال فترة الصيف مببلغ 150 

دوالر أمريكي. فإذا متكنت من جمع 600 دوالر أمريكي 
فهذا يعني انه بامكانك تقدمي مساعدات غذائية 

تكفي أربعة عائالت طوال فترة الصيف. كلما 
استطعت جمع تبرعات أكثر كلما كان مبقدورك 

توفير املساعدات الغذائية لعائالت أكثر.
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الخطوة 2الخطوة 1

وقائع عن الجئي فلسطين
على  يحصلون  فلسطيني  الجئ  مليون   5.4

خدمات األونروا األساسية
في  يعيشون  فلسطيني  الجئ  مليون   2.2

الفقر
على  يعتمدون  فلسطيني  الجئ  مليون   1.7
املساعدات الغذائية والنقدية املنقذة للحياة

يعيشون  غزة  في  فلسطني  الجئي  من   %  77
في الفقر

events@unrwa.org

www.unrwa.org/ar/organize-event

events@unrwa.org
http://www.unrwa.org/ar/organize-event


ضع الخطة التفصيلية ل�فطار

قم أوال بتحديد التاريخ والوقت. إذا كنت تخطط إلقامة مأدبة 
 ,www.timeanddate.com الرابط  هذا  فإن  تقليدية،  افطار 
سيساعدك على حتديد وقت أذان املغرب في اليوم اخملصص ملأدبتك 
املغرب  قبل  ضيوفك  وصول  يكون  بان  مسبقا  رتب  الرمضانية. 

بحوالي ثالثني دقيقة.
 

ميكنك ان تقدم أفكارا خالقة عند التفكير بإقامة مأدبة اإلفطار. 
تقدم  ان  او  في حديقة،  نزهه  اإلفطار على شكل  يكون  ان  ميكن 
من  طعامه  بطلب  شخص  كل  يقوم  حيث  افتراضيا  إفطارا 
مطعم ويلتقوا من خالل خدمة سكايب (Skype) في الوقت احملدد 
اإلفطار  او ميكن عمل حجز مسبق إلقامة  اإلفطار،  لتناول طعام 
في مطعم قريب، من املمكن كذلك تنظيم اإلفطار بحيث يحضر 
قد  أنك  حتى  االخرين،  مع  به  يتشارك  طعاما  معه  شخص  كل 
تدعو االخرين لتناول البيتزا في بيتك مثال. في جميع األحوال يجب 
أي  تسبب  ال  ان  يجب  الطعام  قائمة  ان  االعتبار  بعني  االخذ 

حساسيات طبية او دينية لدى املدعوين.

تقدمي قائمة طعام فلسطينية تقليدية تعتبر من أفضل الطرق 
لألشخاص   ً وحتديدا الفلسطينية  بـالثقافة  ضيوفك  لـتعريف 
في  األولى.  للمرة  فلسطني  الجئي  عن  التعلم  يريدون  الذين 
الصفحة 8 جتدوا وصفة لطبق دجاج مع اخلبز اللذيذ الذي يسمى 
الفلسطيني  الطعام  املزيد من وصفات  مسخن. للحصول على 
الرابط  عبر  معنا  التواصل  الرجاء  التحضير  سهلة 

events@unrwa.org

يجب أن يكون الضيوف على دراية مسبقة بخيارات التبرع. ميكنكم تزويدهم مبغلف للتبرع النقدي أو عن طريق 
www.unrwa.org الشيكات البنكية، أو عن طريق تشجيع املدعوين للتبرع عبر االنترنت من خالل الرابط

ميكنكم أيضاً االستعانة باملواقع االلكترونية جلمع التبرعات مثل (GoFundMe) لتمويل مأدبة اإلفطار ومشاركة 
رابط التبرع مع أصدقائكم وعائالتكم والطلب منهم التبرع. في حال عدم مقدرة أي شخص من احلضور لإلفطار 

فإنه يستطيع التبرع وتقدمي الدعم لالجئي فلسطني من خالل ذلك الرابط.

قوموا بدعوة ضيوفكم وابدأوا بجمع التبرعات
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الخطوة 3

الخطوة 4

شجع االخرين على التبرع بطرق مبتكرة! شجع التنافس 
قدم  او  املنشود،  املالي  الهدف  الى  للوصول  املتبرعني  بني 
انت مبلغ دوالر الى ثالثة دوالرات مقابل كل تبرع جديد، او 
الكبيرة  التبرعات  املثال قم مبكافئة أصحاب  على سبيل 

بطبق من احللوى املفضل لديهم.

مالحظة: إذا كنت او أحد ضيوفك من دافعي الضرائب في الواليات املتحدة االمريكية او اسبانيا فمن املمكن 

ان تكون تبرعاتكم مؤهلة للحصول على خصم ضريبي. ملزيد من املعلومات عن ذلك: في الواليات املتحدة 

www.unrwa.es  وفي اسبانيا اضغط هنا www.unrwausa.org االمريكية اضغط هنا

www.timeanddate.com

events@unrwa.org

www.unrwa.org

www.unrwausa.orgwww.unrwa.es

http://www.timeanddate.com
events@unrwa.org
http://www.unrwa.org
http://www.unrwausa.org
http://www.unrwa.es


خالل االفطار، أخبر ضيوفك عن سبب دعمك لألونروا وأهمية املساعدات النقدية والغذائية لالجئي فلسطني. 
خذ بعني االعتبار مشاركة فيديو الكرامة ال تقدر بثمن خالل مأدبة اإلفطار. يقدم الفيديو نبذة عن األونروا وعن 

دورها احليوي في حياة الجئي فلسطني. ميكنك كذلك االطالع على بعض املنشورات التي توضح عملنا.

ً إذا لم تصل إلى الهدف املرجو من جمع التبرعات، ميكنك أن تقترح على  قبل االنتهاء من مأدبة اإلفطار، وحتديدا
األشخاص أن يقوموا بالتبرع. تذكر أن األشخاص ال يتبرعون إذا لم حتثهم على ذلك. ننصح بأن يكون لديك جهاز 
ا إرسال رسالة شكر نصية  كمبيوتر أو جهاز لوحي في املوقع حتى يتمكنوا من التبرع على الفور. ميكنك أيضً

www.unrwa.org إلى ضيوفك أثناء اإلفطار أو بعده حتتوي على رابط األونروا

إقامة ا�فطار
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الخطوة 5

www.unrwa.org

الكرامة ال تقدر بثمن

http://www.unrwa.org
https://youtu.be/mHM33W74K-8


نريد أن نشجع انضمام الناس في جميع أنحاء العالم لدعم الجئي فلسطني. إن مشاركة جناحك عبر اإلنترنت 
أمر بالغ األهمية لذلك كن جزءًا من احلوار العاملي عبر االنترنت باستخدام #افطار_لالجئي_فلسطني على تويتر 
الشيء  فعل  ضيوفك  من  واطلب  بفعاليتك  اخلاصة  الفيديو  ومقاطع  الصور  شارك  وانستاغرام.  وفيسبوك 

نفسه.

هنا)  اضغط  نسخة  على  (للحصول  بدعم"  قمنا   " الفتة  على  املوجود  الفراغ  امأل  الصور!  التقاط  تذكر 
عدد  لتحديد  الالفتة.  مع  مختلفة  ًا  صور والتقاط  بالتوقيع  قم  ثم    www.unrwa.org/ar/organize-event

ًا. م املبلغ اإلجمالي الذي مت جمعه على 150 دوالر العائالت املستفيدة من الفعالية، قسّ

انشر الحب مع
#افطار_لالجئي_فلسطين
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الخطوة ٦

www.unrwa.org/ar/organize-event

http://www.unrwa.org/ar/organize-event


طبق فلسطيني تقليدي غالبًا ما يتم إعداده خالل 
موسم زيت الزيتون.

املكونات
• 1 كغ من البصل املقشر واملفروم

• 2 كوب زيت زيتون
• ملعقتان كبيرتان من السماق

• نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
• ملح

• دجاجة مقطعة إلى 4 قطع
•2 خبز طابون أو خبز بيتا

لتزين الطبق 
• املكسرات (الصنوبر أو اللوز هي األكثر استخداما)

• 1 ملعقة سماق

طريقة التحضير
حتضير البصل

ألنه  جدا  ناعم  بشكل  البصل  فرم  عدم  من  تأكد 
البصل في  الطهي. يوضع  ً عند  يذبل كثيرا سوف 
إناء ويضاف ما يكفي من زيت الزيتون ليغمر البصل 
ا. يُطهى البصل على نار خفيفة مع التحريك  متامً
من وقت آلخر حتى يذبل البصل (حوالي 20 إلى 30 

دقيقة).
مصفاة  في  نضعه  البصل،  من  االنتهاء  مبجرد 
لتصفية زيت الزيتون. ال تتخلص من الزيت. ثم يرش 
البصل  على  األسود  والفلفل  والهيل  السماق 
ويحرك بشكل كافي (الحظ أن لون وطعم البصل 
جانبا  البصل  اترك  لذلك  الوقت  مع  سيتغيران 
بحسب  السماق  من  املزيد  إضافة  دائما  وميكنك 

الرغبة!)

حتضير الدجاج

يسلق الدجاج بوعاء منفصل بإضافة 1/4 ملعقة 
صغيرة من الهيل، 1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل 
األسود وقليل من امللح حتى ينضج ثم يصفى من 

ماء السلق. 

لتحضير املسخن

 400) مئوية  درجة   200 إلى  الفرن  تسخني 
فهرنهايت).

حتى  دقائق   2-3 ملدة  الفرن  في  اخلبز  أرغفة  ضع 
طرية  تكون  أن  من  مينعها  (وهذا  قليال  تقرمش 

عندما تزينها بالبصل).
من طهي  بقي  الذي  الزيتون  بزيت  اخلبز  بدهن  قم 

البصل وزينه بالبصل والدجاج.
ضعه في الفرن ملدة 10 دقائق.

السماق  رش  باملكسرات،  وزينه  الفرن  من  اخرجه 
وقدمه مع الزبادي.

جلعل املسخن نباتيا

أو  بالفطر  الدجاج  استبدل  فقط  بسيط!  األمر 
البصل  زيادة  في  ترغب  قد  األخرى.  اخلضروات 

وإضافة سماق أكثر!
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تعلم كيف تطبخ طبق 
فلسطيني المسخن

 المسخن



قم بتوجيه الشكر لضيوفك لحضورهم 
ومشاركتهم في هذا ا	مر ذو ا	همية

 البالغة.

نشكر اهتمامكم ودعمكم لالجئي فلسطين
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الخطوة ٧





www.unrwa.org/ar/organize-event :للحصول على نسخة الكترونية من هذا الكتيب الرجاء زيارة الموقع

and  Rateb Al Safadi


