متَّحدون ضد الفقر

بيان صحفي
أوفيد يوقع اتفاقات مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
غزة
لدعم مشاريع القدس الشرقية وقطاع َّ
عمان ،األردن 4 ،نيسان/أبريل  - 2018وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) ,وبرنامج االمم املتحدة
َّ
االمنائي /برنامج مساعدة الشعب الفلسطيين اتفاقيات بلغت قيمتها  1.16مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مشاريع
لدعم صمود الفلسطينيني املقيمني يف القدس الشرقية وقطاع غزة .وهتد االتفاقيات اجلديدة إىل توفري مصدر
مستدام ملياه الشرب النظيفة لطالب املدارس واجلامعات يف قطاع غزة باإلضافة إىل زيادة فرص احلصول على
خدمات الرعاية الصحية ملرضى السرطان يف القدس الشرقية واملعاقني بصريا يف قطاع غزة.

ويف حفل التوقيع ،قال السيد سليمان جاسر احلربش ،مدير عام أوفيد ،إن االتفاقيات اجلديدة تؤكد على شراكة
أوفيد الطويلة األجل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واليت ترجع اىل  40عاما .وحتدث عما حتقق من "فعالية
جديرة باملالحظة وأثر اجتماعي كبري" خالل املرحلة األوىل من مشروع مستشفى املطلع – اليت دعمها أوفيد
أيضا .وذكر أن هذا النجاح هو الذي شجع أوفيد على تقدمي دعمه للمرحلة الثانية ،اليت من شأهنا "تعزيز
الصمود الفلسطيين يف القدس ومحاية رأمسااها االجتماعي وتالمحها" .وأكد احلربش أيضا التزام أوفيد املستمر
بدعم برنامج األمم املتحدة األمنائي ملساعدة الشعب الفلسطيين يف مساعيهم لتحقيق مهمته الرامية إىل "حتسني
سبل معيشة الشعب الفلسطيين".
ويشكل اتفاق القدس الشرقية املذكور أعاله ،والذي تبلغ قيمته  500 000دوالر أمريكي ،املرحلة الثانية من
رفع مستوى مركز الرعاية النهارية للعالج الكيميائي يف مستشفى املطلع وتطويره .وستشمل املرحلة اجلديدة جتديد
جناح قائم حتت قسم العالج الكيميائي وتوسيعه ،وتوفري املعدات الطبية واألثاث للمنطقة املعينة .ومن املتوقع أن
يستفيد زهاء  4 500فلسطيين سنويا من تعزيز سبل احلصول على عالج السرطان يف القدس الشرقية.
ويستهد االتفاق الثاين ،الذي تبلغ قيمته  400 000دوالر أمريكي 3 000 ،تلميذ و 28 000طالب
جامعي يف خمتلف أحناء قطاع غزة .ويشمل ذلك توفري مصدر مستدام ملياه النظيفة من خالل تركيب اماين
وحدات مصغرة لتحلية املياه يف ثالث مدارس وأربع جامعات ،وإعادة تأهيل وحدات التحلية املوجودة يف املدارس
العامة يف قطاع غزة.
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ويتضمن االتفاق الثالث ،الذي يستهد

قطاع غزة أيضا ،تشييد مبىن خدمات لطأطفال املعاقني بصريا املقيمني

يف احملافظة الوسطى .وسيقوم املشروع الذي تبلغ قيمته  260 000دوالر أمريكي بتشييد مبىن مكون من
طابقني يضم روضة أطفال وأربعة فصول دراسية وثالث غر لربامج إعادة التأهيل وغرفة لقياس البصر ومكتبة
وقاعات تدريب متعددة األغراض وخمتربا وغرفا إدارية .وسيقدم املرفق اجلديد اخلدمات اىل  400طفل ممن يعانون
من مشكالت يف اإلبصار.
ووجه السيد روبرتو فالينت ،املمثل اخلاص ملدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،الشكر إىل السيد احلربش على
الدعم الذي يقدمه أوفيد ،مشددا على أن االتفاقات املوقعة اليوم حامسة يف دعم صمود الشعب الفلسطيين
وحتسني سبل معيشته .وأضا قائال إن "برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأوفيد تربطهما شراكة طويلة األمد مع
الشعب الفلسطيين .وإنين على ثقة من أن هذه املشاريع اجلديدة ستكون عالمة بارزة أخرى يف دعم الشعب
الفلسطيين وخطوة حنو حتقيق خطة التنمية لعام ".2030
ووقع هذه االتفاقات السيد احلربش والسيد فالينت على هامش حفل التوقيع مع شركاء آخرين ألوفيد ،منهم
البنك اإلسالمي للتنمية واألونروا ومبادرة مدرسيت فلسطني.
وقد قدم أوفيد أكثر من  9.66مليون دوالر أمريكي ،مبا يف ذلك االتفاقات املوقعة حديثا ،يف شكل منح لدعم
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة .وتشمل هذه املشاريع
إعادة تأهيل املنازل ،وتركيب مرافق الطاقة الشمسية يف املؤسسات الصحية والتعليمية ،وتوفري فرص عمل قصرية
ومتوسطة األجل للمهنيني الشباب ،وتطوير نظم الري ،وتعزيز الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية من خالل إنشاء
قسم ألمراض اجلهاز العصيب ،وإعادة تأهيل قسم العالج الكيميائي وتوسيعه وجتهيزه ،فضال عن جتديد عيادات
التوليد.
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لمحة عن صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)
أوفيد هو مؤسسة التمويل اإلمنائي اليت أنشأهتا الدول األعضاء يف منظمة أوبك يف عام  1976كقناة تقدم
عربها املساعدات إىل البلدان النامية .ويعمل أوفيد بالتعاون مع شركاء من الدول النامية وجمتمع املاحنني الدويل
لتحفيز النمو االقتصادي وختفيف حدة الفقر يف مجيع املناطق احملرومة يف العام .وهو يقوم بذلك من خالل توفري
التمويل لتشييد البنية التحتية األساسية وتعزيز تقدمي اخلدمات االجتماعية والنهوض باإلنتاجية والقدرة التنافسية
والتجارة .ويتمركز عمل أوفيد على الناس ،مركزا على املشاريع اليت تليب االحتياجات األساسية  -مثل الغذاء
والطاقة واملياه النظيفة والصر الصحي والرعاية الصحية والتعليم  -هبد التشجيع على االعتماد على الذات
وبث األمل يف املستقبل.

لمحة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
يقيم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي شراكات مع أشخاص على مجيع مستويات اجملتمع للمساعدة على بناء أمم
قادرة على حتمل األزمات ،ولدفع عجلة النمو الذي حيسن نوعية حياة اجلميع واحملافظة عليه .وعلى أرض الواقع،
نقدم يف أكثر من  170بلدا وإقليما ،منظورا عامليا ورؤية متعمقة حملية للمساعدة على متكني الناس وبناء أمم
قادرة على الصمود .وللحصول على املزيد من املعلومات عن عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الضفة
الغربية ،مبا يف ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ،يرجى زيارة املوقع الشبكي .www.ps.undp.org
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