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   مشترك صحفي  بيان

 2020 ديسمبر/االول كانون| الفوري للنشر

 هولندا وحكومات المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب بين شراكة
 كرم  معبر  من  الفلسطيني  الجانب  تطوير  أجل  من  وسويسرا  والنرويج

 التجاري سالم أبو

 

 كل حكومات مع اتفاقيات) UNOPS( المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب وقع - األول كانون|  غزة

 تطوير إلى يهدف مشروع في للبدء أمريكياً  دوالراً  2,968,685 بقيمة وسويسرا والنرويج هولندا من

 .التجاري سالم أبو كرم معبر من الفلسطيني الجانب

 نقل على يعمل الذي الوحيد التجاري المعبر وهو غزة قطاع شرقي جنوب سالم أبو كرم معبر ويقع

 منذ غزة قطاع إلى اإلنسانية والسلع الزراعية والمعدات والمركبات والوقود الغذائية والمنتجات البضائع

 . 2011 العام

  األضرار من هناك الموجودة التجارية البضائع حماية على المعبر في التطوير أعمال مشروع وسيساعد

 تسعى، ذلك  إلى باإلضافة. والغبار واألمطار الشمس حرارة مثل الجوية والتغييرات الظروف عن الناجمة

 واألداء التشغيلية المهام وتحسين والفيضانات والحرائق التخريب من الموجودات حماية إلى التطوير أعمال

 .للمعبر العام

 على العاملين الموظفين وأمن سالمة ضمان إلى المشروع هذا خالل الشراكة هذه تسعى، هذا على عالوة

 والغذاء الطبية اإلمدادات فيها بما المنقولة والسلع البضائع سالمة على الحفاظ إلى وتسعى كما المعبر

 أعمال من وسيستفيد هذا. واإلجراءات التجارية العمليات وتكاليف االقتصادية الخسائر تقليل إلى باإلضافة

 ).اإلناث من% 50( غزة قطاع سكان من شخص مليوني حوالي التطوير

 6000 على تمتد مساحة على فوالذية سقفية بناء على المشروع هذه فسيعمل، التطوير أعمال حيث من أما

 التطوير أعمال وتضم. بأكمله الموقع حول متراً  1230 بطول سياج تنصيب إلى باإلضافة، مربع متر

 ً   .الحصر ال المثال سبيل على وذلك األمطار مياه لتجميع ونظام للحرائق مكافحة نظام تركيب أيضا
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  وإدارة  المشتريات خدمات  توفير على المشروع فترة  خالل المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب وسيقوم وهذا

 نتتهي أن المتوقع ومن. المشروع لتنفيذ الضرورية العقود إدارة وخدمات والبناء اإلنشاء عمليتي فيها بما المشروع

 .2021 العام من الثالث الربع بحلول المعبر في والتطوير البناء أعمال

 سيستفيد" كوباياشي توكوميتسو السيد فلسطين في المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب مدير قال،  السياق هذا في

 على عالوة  المشتريات مجال في والفعالة  الواسعة والمعرفة التحتية البنية لفريق الدقيقة الكفاءة من المشروع هذا

  في األفضل الخدمة تقديم أجل من وذلك فلسطين  في األخيرة العشر السنوات مدار على مكتبنا كونها التي الشبكة

 ". غزة قطاع في يعيشون الذين الفلسطينين حياة جوانب جميع

 

اصل مع:  جى ال مات، ي عل  ل م ال

ارع  مات ال ة ل ة  –م األم ال اء معا ــ ة ف ولة اإلعالم والعالقات العامة  ال  م

وني /أرضي:                              ب ال ايل:                                   م  :م

 fidama@unops.org+972 (0) 54 324 9322              +972 (0)2 628 1881       

وني  قع االل جى زارة ال ارع، ي مات ال ة ل ل م األم ال مات ح عل ول م ال

www.unops.org      

Press contact details: 
For more information, please contact: 

UNOPS Jerusalem Operations Centre Communications Assistant 
Ms Fidaa MAAYTAH 

Mobile:                                  Office:                                 E-mail: 
+972 (0) 54 324 9322           +972 (0)2 628 1881             fidama@unops.org 

For more information about UNOPS, please visit our website: www.unops.org                                                    

 



 

  

 

 

 

 

PO Box 55157 Tel: +972 2 628 1881 

Alami Building Fax: +972 2 628 1586 

Near New Rosary sister’s school- Beit 

Hanina   

Jerusalem        

www.unops.org 

Email: Jmoc@unops.org   

                                                                    

 

 

 

 

 


