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تفاقية يوقع احلربش الفلسطينية السلطة وزراء من عدد حبضور  منازل لرتممي ال منايئ املتحدة الأمم برانمج مع ا 

 القدس يف  الأهايل

 ادلولية للتمنية الأوبك صندوق عام مدير اليوم وقع . 2016الثاين  ترشين /نومفرب 24-- عامن، الأردن

 بتقدمي املعين املتحدة الأمم برانمج ملدير اخلاص املمثل مع احلربش، جارس سلامين الس يد ،(أأوفيد)

 دولر مليون  قميهتا تبلغ جديدة منحة اتفاقية فالينت، روبريتو الس يد الفلسطيين، للشعب املساعدات

ىل الرامية املبادرات دلمع أأمرييك صالح خالل من القدس مدينة يف الفلسطيين الشعب مصود تعزيز ا   ا 

 التفاقية هذه توقيع مت وقد. والاجامتعية الاقتصادية أأحصاهبا أأحوال حتسني وابلتايل القدمية البدلة يف املساكن

 حسني الس يد معايل وحبضور نومفرب 25-24 يف عامن حتتضنه اذلي الفلسطيين الصمود مؤمتر هامش عىل

 امحلد رايم ادلكتور معايل الفلسطيين الوزراء لرئيس خشصياا  ممثالا  الفلسطيين؛ احمليل احلمك وزير الأعرج،

 .هللا

 

 الشعب مساعدة يف ال منايئ املتحدة الأمم برانمج جبهود التوقيع مرامس خالل احلربش الس يد أأشاد وقد

ىل يرجع اذلي الفلسطيين الشعب مع وتضامنه للربانمج أأوفيد دمع مؤكداا  احملتةل، الأرايض يف الفلسطيين  ما ا 

ن احلربش وقال. عقود أأربع من يقرب  أأثر ذات اكنت متويلها يف أأوفيد سامه اليت املبادرة من الأوىل املرحةل ا 

 البنية تعزيز شأأنه من اذلي الأمر مزنلا، أأربعني جتديد خالل من املهمشة املناطق عىل فعال اجامتعي

  .الفلسطيين للشعب الاجامتعية

  



 

 

 الشعب مع الطويةل أأوفيد لرشاكة و احلربش للس يد امتنانه عن فالينت الس يد أأعرب جانبه، ومن

 ماليني تسعة من يقرب ما قميهتا بلغت أأوفيد بدمع مشاريع ال منايئ املتحدة الأمم برانمج ينفذ. "الفلسطيين

ن. غزة وقطاع الرشقية، القدس فهيا مبا الغربية، الضفة يف دولر  الأمهية من كبري قدر عىل املشاريع هذه ا 

 الأحدث التعاون هو و املرشوع، هذا س يتيح و. مصوده دمع و الفلسطيين الشعب عيش س بل لتحسني

 هتميشاا  الأكرث الأحياء يف فلسطينية أأرسة س تني من لأكرث املعيش ية الظروف حتسني املؤسس تني؛ بني

 ."الرشقية ابلقدس

  

ىل حاجة الأكرث املقدس ية الأحياء من عدداا  س تغطي املرشوع هذا من الثانية املرحةل أأن يذكر  هذه مثل ا 

 هذه خالل يمت أأن وينتظر. حلوة ووادي سلوان، الثوري، املرصارة، البس تان، يح ذكل يف مبا التدخالت،

  .التأأثري وعظمية التلكفة منخفضة حلول تنفيذ املرحةل

 

ىل يعود ال منايئ املتحدة الأمم برانمج أأوفيد بني التعاون أأن ابذلكر اجلدير ومن  هذا مشل قد و ،1979 عام ا 

 ..منه وافر بنصيب فلسطني حظيت و العامل، من خمتلفة مناطق يف عديدة بدلاانا  التعاون

  

  الامنايئ املتحدة الأمم برانمج عن نبذة

ىل هيدف املتحدة للأمم اتبع متخصص برانمج هو  أأجل من واملوارد واخلربة ابملعرفة ادلول وربط التغيري دمع ا 

قلاميا  بدلاا  170 من أأكرث يف معهل ال منايئ املتحدة الامم برانمج ويبارش. للجميع أأفضل حياة  تقدمي خالل من وا 

 والعاملية احمللية ال منائية التحدايت ملواهجة الالزمة احللول تطوير عىل للمساعدة حملية وبصرية عاملي منظور

 .صامدة أأمم وبناء

 

  أأوفيد عن نبذة

منايئ متويل مؤسسة هو( أأوفيد) ادلولية للتمنية الأوبك صندوق  يف الأعضاء ادلول أأنشأأهتا دولية حكومية ا 

 من رشاكئه مع ابلتعاون أأوفيد ويعمل. النامية البدلان من لرشاكهئا املعوانت لتقدمي 1976 عام أأوبك منظمة



 

 

 البدلان يف الفقر حدة من والتخفيف الاقتصادي المنو حتفزي أأجل من للامحنني ادلويل واجملمتع النامية البدلان

 الاساس ية، الاحتياجات لتلبية الرضورية التحتية البىن لتشييد الالزمة المتويالت تقدمي خالل من احملرومة

ىل الغذائية املواد توفري من بدءاا   الصحية، والرعاية الصحي، والرصف النظيفة، الرشب ومياه الطاقة ا 

 .والتجارة التنافس ية والقدرة الانتاجية تعزيز عىل تعمل أأن شأأهنا من واليت والتعلمي،

  

 


