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 2020 تشرين االول -أكتوبر/ للنشر الفوري

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك اإلسالمي للتنمية يوقعان اتفاقية 
  يللشعب الفلسطين ياالقتصادلتمكين صندوق ا مشروع تطوير قدرات تنفيذل

بن دمحم حمزة حجار  الدكتور بندر (IsDB) ورئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةوقع كل من | القدس 
باياشي اتفاقية في القدس السيد توكوميتسو كو) UNOPS(مدير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع و

 .للشعب الفلسطيني يصندوق التمكين االقتصادبقيمة مليون دوالر أمريكي لدعم تنفيذ وتنمية قدرات 

من خالل  الحيّويإلى تقديم الدعم  للشعب الفلسطيني يلصندوق التمكين االقتصاد مديراً بصفته يسعى البنك اإلسالمي للتنمية و
 يوذلك إلضفاء الطابع المؤسسي على النماذج اإلستراتيجية والتشغيلية لصندوق التمكين االقتصاد األهمية ذوهذا التعاون 

سيتم تحقيق ذلك من خالل تطوير البنية و .للشعب الفلسطيني باإلضافة إلى حشد جميع الشركاء الرئيسين تحت مظلة واحدة
  .من أجل تطوير أنشطة الصندوق وضمان استدامته المالية لخطط االستراتيجية وأدلة التشغيلا االتحتية الالزمة بما فيه

يسعدنا أن نتعاون مع مكتب  "حجار الدكتور بندر) IsDB(رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في هذا السياق، علق و
يهدف و. للشعب الفلسطيني يصندوق التمكين االقتصاد مشروع تطوير قدرات المتحدة لخدمات المشاريع من أجل تنفيذ األمم

يتمتع مكتب األمم و. خالل العشر سنوات القادمة مليون فلسطيني 1.5ما يزيد عن ل االقتصادي تمكينالصندوق إلى هذا ال
   ."نتطلع إلى تطوير عالقة طويلة األمد ومثمرة معهم فيماإدارة وتنفيذ هذه البرامج خبرة مرموقة في بالمتحدة لخدمات المشاريع 

هما تطوير قدرات صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني وتطوير وتكون البرنامج من عنصريين رئيسيين، هذا وي
لجدوى ا الرئيسية في هذا البرنامج إجراء دراساتفيما ستشمل األنشطة  .قدرات مؤسسة التمكين االقتصادي الوطني الفلسطينية

دراسات اقتصادية وقطاعية باإلضافة إلى تصميم نموذج التشغيل والمنتجات ووضع خطة عمل غيرها من االقتصادية للسوق و
 .لة للكيان المستهدفمفصّ 

يها إدارة الموارد البشرية للمشروع بما فخدمات المشاريع مسؤوالً عن الدعم اإلداري وسيكون مكتب األمم المتحدة ل
ً يروالمشت   .بما يتماشى مع أفضل الممارسات اإلداريةوذلك اءات المتبعة في المكتب للقواعد واإلجر ات وذلك وفقا



 

  

 

عن سعادته في هذا في القدس السيد توكوميتسو كوبايشي لخدمات المشاريع مدير مكتب األمم المتحدة وفي السياق نفسه، عبّر 
ا من خالل ين ثقته بخبرتنا الغنية في مجال الخدمات التي سنقدمهطسداء بأن يضع البنك اإلسالمي للتنمية في فلنحن سع"التعاون 

 ".همة في التنفيذ الفعّال للمشروع الذي يموله البنك هذا التعاون وذلك للمسا

 )UNOPS(مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  حول
تكمن مهمة األمم المتحدة لخدمات المشاريع في مساعدة الناس على بناء حياة أفضل ومساعدة البلدان والدول على تحقيق السالم 

نحن نساعد األمم المتحدة والحكومات والشركاء اآلخرين على إدارة المشاريع وتقديم خدمات البنية التحتية . والتنمية المستدامة
 www.unops.org : إقرأ المزيد هنا . ومستدامة والمشتريات بطريقة فعالة

  حول البنك اإلسالمي للتنمية في فلسطين  
تنمية البنك اإلسالمي للتنمية بنك تنموي متعدد األطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين نخدمهم من خالل تعزيز ال

، وإحداث التأثير على نطاق اإلسالمية في جميع أنحاء العالم والمجتمعاتاألعضاء  57ال البلداناالجتماعية واالقتصادية في
نجح البنك هذا و .البنية التحتية لتمكين الناس من تحقيق حياة أفضل وتحقيق إمكاناتهم كاملةالبنك اإلسالمي للتنمية وفر يو .واسع

التمويل اإلسالمي حيث يوفر هياكل تمويل مستجامة وأخالقية طويلة األجل  اإلسالمي للتنمية في ترسيخ مكانته كرائد عالمي في
  www.isdb.org: اقرأ المزيد. لدعم مشاريعه االستثمارية

  صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطينيحول برنامج 
عائلة فلسطينية خالل العشر سنوات  300,000تمكين أكثر من يطمح صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني إلى 

هدف إلى تحسين الدخل والمعيشة للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة ودمجهم في االقتصاد المحلي وتعزيز يالقادمة، كما و
  .فلسطين الخاص في ادي المستدامة بالشراكة مع القطاعصمودهم من خالل االستثمار في مشاريع التمكين االقتص
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