
 

 حدونَّضدَّالفقرمت َّ
 صندوق الأوبك للتمنية ادلولية )أأوفيد(

 A02/2017بيان حصفي رمق 

 

 

ة ع اتفاقية منحة مع منظمة كري لصاحل الفلسطينيني يف قطاع غزَّ  أأوفيد يوق ِّ
 

وقع الأس تاذ سلامين احلربش، مدير عام صندوق أأوبك للتمنية . 2017التاسع عرش من يناير/اكنون الثاين  -- المنسا، فيينا

الفرع المنساوي ملنظمة كري العاملية. و  ادلولية )أأوفيد( اتفاقية منحة قدرها مثامنئة أألف دوالر أأمرييك مع منظمة كري أأوسرتاي،

س تدمع هذه ملديرة التنفيذية لكري أأوسرتاي. هاغر، ا-قد وقَّعت االتفاقية ابلنيابة عن الواكةل املتلقية ادلكتورة أأندراي ابرشدورف

ىل  ة، هيدف ا   صغار معيشةس بل  تعزيزدمع الأمن الغذايئ يف القطاع من خالل املنحة مرشوعًا تنفذه كري يف قطاع غزَّ

حدىة املش تغةل ابلزراعة، و مه الفلسطينيياملزارعني و الأرس  الفئات الأكرث ترضرًا من جراء الاعتداءات اال رسائيلية  ا 

رزقهم، فضاًل عن تبعات احلصار و القيود املفروضة عىل اس ترياد املواد الرضورية  مصادراملتكررة اليت طالت أأراضهيم و 

 للعمل الزراعي و تصدير املنتجات الزراعية. 

و دلى توقيع االتفاقية، أأكَّد احلربش عزم أأوفيد عىل مساندة الشعب الفلسطيين يف مواهجة ما يعانيه من تبعات الاحتالل و 

ىل املهم. كام تعسفه ىل الأرايض الفلسطينية أأشار ا  ؛ و ذكر أأنه وقف خاللها عىل مدى حنو عامنيقبل ة امليدانية اليت قام هبا ا 

حمض الاس تجابة للطوارئ اال نسانية و تقدمي احللول  حتول املؤسسات املاحنة منفداحة معاانة الشعب الفلسطيين و رضورة 

ىل منايئ يس هتدف تعزيز البنية التحتية قصرية الأمد ا  هو ما س يكون عواًن للفلسطينيني و بناء املؤسسات الفلسطينية، و  هنٍج ا 

  عىل حتقيق مطاحمهم الوطنية املرشوعة.

َّنت من جانهبا  ليست املرة الأوىل اليت رشاكة املنظمة مع أأوفيد، و ال س امي أأن هذه املنحة  ملديرة التنفيذية لكري أأوسرتايامث

ذ س بقهتا  مرشوعات عديدة يف فلسطني كذكل، و يف سوراي، و نبيال، و مايل، و موزمبيق، و تتعاون فهيا املؤسس تان، ا 

مؤسسات منساوية من بيهنا كري و أأعربت عن تقديرها الكبري لدلور اذلي يقوم به أأوفيد، و لرشاكته مع  أأوغندا، و سواها.

اس تئنائيًا من  تكرمياً وفيد، ممثاًل ابحلربش، انل أأ الاعتبارات اليت بسبهبا  واحدة من؛ و يه أأوسرتاي، لصاحل البدلان النامية

ذ متَّ تقليده من قبل وزير اخلارجية المنساوي، وسام الرشف الأكرب الفيض ذا الوشاح، أأثناء واليته احلالية  ادلوةل المنساوية، ا 

 .ممثاًل للرئيس هاينـز فيرش

ىل حتسني ادلخل من من خالل و يُنتظر أأن حيقق املرشوع أأهدافه  خالل زايدة فئتني من التدخالت: تسعى أأوالهام ا 

نتاجية، و هو ما يتطلب توفري مجةل من املعدات و  عادة تأأهيل البيوت البالستيكية، و اس تصالح هذا و يتضمن  .املواداال  ا 

صالح ش باكت الري أأو مد خطوط احلقول املفتوحة بتسييجها و حراثهتا، فضاًل عن تزويد املزارعني ابلأمسدة و الأش تال، و  ا 

ن الثاين للمرشوع، فيس هتدف ضامن اس تدامة الأثر اال منايئ ِّ ضافية لها. و أأما املكو  متام التنفيذ، و ذكل من  ا  للربانمج بعد ا 

ن جلسات تدريبية و تق دمي خالل بناء قدرات التعاونيات الزراعية و املنظامت اجملمتعية املعنية هبذا القطاع، و هو ما يتضمَّ

 .املساعدة التقنية و املشورة املتخصصة



املاضية من أأجل تعزيز مصود ربعة العقود الأ يُذكر أأنَّ هذا املرشوع جييء يف س ياق ادلمع املتواصل اذلي قدمه أأوفيد طوال 

ة و خماميت اللجوء يف الأرايض  ىل قطاع غزَّ احملتةل و يف الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية و مدينة القدس، ابال ضافة ا 

ل أأوفيد ما ينوف عن مخسمئة مرشوع و برانمج يف خمتلف القطاعات، اكلطاقة، و التعلمي، و  البدلان اجملاورة. و قد موَّ

ىل جانب تقدمي اال غاثة اال نسانية يف الأزمات و الأحوال الطارئة. و لأوفيد رشااكت متينة مع  الصحة، و املياه، و سواها، ا 

اال منائية العامةل لصاحل الشعب الفلسطيين، و من بيهنا واكالت الأمم املتحدة املتخصصة، و هيئات  عدد كبري من املنظامت

 دولية مس تقةل، و عدد كبري من منظامت اجملمتع املدين و املؤسسات الفلسطينية اكجلامعات و املستشفيات.

 


