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 متَّحدون ضد الفقر

 يصحف بيان
 ع اتفاقات مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يوق   أوفيد

 غزَّةمشاريع القدس الشرقية وقطاع  لدعم

وبرنامج االمم املتحدة ,صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد( ع وق   - 2018أبريل نيسان/ 4ان، األردن، عمَّ 
مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مشاريع  1.16لغت قيمتها ات بياتفاق الفلسطييناالمنائي/ برنامج مساعدة الشعب 

ات اجلديدة إىل توفري مصدر يد  االتفاق. وهتغز ةلدعم صمود الفلسطينيني املقيمني يف القدس الشرقية وقطاع 
باإلضافة إىل زيادة فرص احلصول على  غز ةاجلامعات يف قطاع و ملدارس طالب الالنظيفة مستدام ملياه الشرب 

 .غز ة ا يف قطاعخدمات الرعاية الصحية ملرضى السرطان يف القدس الشرقية واملعاقني بصري  

د على شراكة ات اجلديدة تؤك  ي، إن االتفاقأوفيد، مدير عام احلربش اسرسليمان جالسيد ويف حفل التوقيع، قال 
"فعالية  ق منا حتق  م  ث عوحتد   ا.عام   40ترجع اىل واليت ، ع برنامج األمم املتحدة اإلمنائيل مالطويلة األج  أوفيد 

 أوفيد اليت دعمها – املطلعملرحلة األوىل من مشروع مستشفى ل االخ" كبرياجتماعي  جديرة باملالحظة وأثر 
 تعزيز "، اليت من شأهنا الثانية على تقدمي دعمه للمرحلة أوفيد عشج  وذكر أن هذا النجاح هو الذي  .أيض ا

املستمر  أوفيدا التزام أيض   احلربشد وأك  . "المحهاااها االجتماعي وترأمس محايةدس و يف الق طيينالصمود الفلس
"حتسني  إىل مهمته الراميةتحقيق يف مساعيهم لملساعدة الشعب الفلسطيين  األمنائي برنامج األمم املتحدةدعم ب

 ."بل معيشة الشعب الفلسطيينس  

، املرحلة الثانية من دوالر أمريكي 500 000 ي تبلغ قيمتهذال، و القدس الشرقية املذكور أعالهاتفاق ل شك  وي
وستشمل املرحلة اجلديدة جتديد وتطويره.  املطلعمركز الرعاية النهارية للعالج الكيميائي يف مستشفى  رفع مستوى

ع أن من املتوق  و . نةلمنطقة املعي  ل واألثاثات الطبية وتوفري املعد   ،هوتوسيع العالج الكيميائي قسمجناح قائم حتت 
 .الشرقية عالج السرطان يف القدس احلصول علىس بل من تعزيز  افلسطيين سنوي   4 500 زهاءيستفيد 

طالب  28 000و تلميذ 3 000 ،دوالر أمريكي 400 000ي تبلغ قيمته ذال ،الثايناالتفاق ستهد  يو 
ياه النظيفة من خالل تركيب اماين ويشمل ذلك توفري مصدر مستدام مل. غز ةأحناء قطاع خمتلف جامعي يف 

، وإعادة تأهيل وحدات التحلية املوجودة يف املدارس وأربع جامعاتيف ثالث مدارس ملياه اتحلية مصغرة لوحدات 
 .غز ةالعامة يف قطاع 
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قيمني ا امل خدمات لطأطفال املعاقني بصري  مبىن تشييد ،أيض ا غز ةستهد  قطاع يي ذالاالتفاق الثالث، ن تضم  يو 
ن من مبىن مكو   تشييدبدوالر أمريكي  260 000الذي تبلغ قيمته  سيقوم املشروع. و الوسطى افظةاحمليف 

 البصر ومكتبة  قياس ل روضة أطفال وأربعة فصول دراسية وثالث غر  لربامج إعادة التأهيل وغرفة   طابقني يضم  
ممن يعانون طفل  400اىل  اخلدمات اجلديد املرفق قدمسيو . إداريةغرف ا و  وخمترب ادة األغراض وقاعات تدريب متعد  

 .من مشكالت يف اإلبصار

لسيد احلربش على  اىلإالشكر ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيدير مل ل اخلاصاملمث  روبرتو فالينت، السيد وو ج ه 
د ا  يف دعم صمود الشعب الفلسطيين  حامسةعة اليوم على أن االتفاقات املوق  الدعم الذي يقد مه أوفيد، مشد 

مع األمد شراكة طويلة تربطهما أوفيد و األمم املتحدة اإلمنائي "برنامج . وأضا  قائال  إن هتعيشموحتسني سبل 
أخرى يف دعم الشعب  بارزة   وإنين على ثقة من أن هذه املشاريع اجلديدة ستكون عالمة  . الشعب الفلسطيين
 ."2030ة التنمية لعام حنو حتقيق خط الفلسطيين وخطوة  

 منهمألوفيد، توقيع مع شركاء آخرين النت على هامش حفل يفالالسيد و احلربش السيد  هذه االتفاقاتع ووق  
 .مدرسيت فلسطنيونروا ومبادرة األلتنمية و لاإلسالمي بنك ال

 لدعم يف شكل من ح، اديث  عة حات املوق  مبا يف ذلك االتفاقمليون دوالر أمريكي،  9.66وقد قد م أوفيد أكثر من 
ذه املشاريع وتشمل ه. غز ةالقدس الشرقية وقطاع مبا يف ذلك ، تحدة اإلمنائي يف الضفة الغربيةبرنامج األمم امل

ة ، وتوفري فرص عمل قصري ة يف املؤسسات الصحية والتعليميةالطاقة الشمسيمرافق ، وتركيب إعادة تأهيل املنازل
وتعزيز الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية من خالل إنشاء  ،، وتطوير نظم الريبابومتوسطة األجل للمهنيني الش

جتديد عيادات فضال  عن ، هوجتهيز  هوتوسيع، وإعادة تأهيل قسم العالج الكيميائي ألمراض اجلهاز العصيبقسم 
 د.التولي
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 لمحة عن صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد(
ت قد م كقناة   1976 عامأنشأهتا الدول األعضاء يف منظمة أوبك يف اليت ائي مناإلتمويل المؤسسة  وه أوفيد

الدول النامية وجمتمع املاحنني الدويل من بالتعاون مع شركاء  أوفيدعمل . ويالناميةإىل البلدان ساعدات عربها امل
ذلك من خالل توفري وهو يقوم ب. رومة يف العامة الفقر يف مجيع املناطق احمللتحفيز النمو االقتصادي وختفيف حد  

والقدرة التنافسية  اإلنتاجيةالنهوض بو  وتعزيز تقدمي اخلدمات االجتماعية البنية التحتية األساسيةلتشييد التمويل 
مثل الغذاء  - االحتياجات األساسية على املشاريع اليت تليب  ، مرك ز ا على الناسأوفيد عمل ة. ويتمركز والتجار 

الذات  االعتماد علىعلى تشجيع الهبد   -ه النظيفة والصر  الصحي والرعاية الصحية والتعليم والطاقة وامليا
 ل.األمل يف املستقب ث  وب

 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن لمحة

 أممبناء  علىعلى مجيع مستويات اجملتمع للمساعدة  أشخاصمع شراكات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  يقيم
 ،على أرض الواقع. و واحملافظة عليه جلميعان نوعية حياة النمو الذي حيس   عجلةدفع ل، و األزمات حتملى قادرة عل

ا 170يف أكثر من م نقد   ا بلد  وبناء أمم  الناسمتكني  علىللمساعدة  حملية   قة  متعم   ورؤية  ا نظور ا عاملي  ، موإقليم 
تحدة اإلمنائي يف الضفة عمل برنامج األمم امل عنمات زيد من املعلو حصول على املللو . الصمودقادرة على 

 .www.ps.undp.org الشبكي املوقع ، يرجى زيارةغز ةيف ذلك القدس الشرقية وقطاع  ، مباالغربية

http://www.ps.undp.org/

