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برنامج األمم المتحدة االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب 

 الفلسطيني

زار وفد من القنصلية العامة للسويد يرأسه القققنقصق  

السيد فريدريك ويسقهقلقولقن مقرنقامقا اتمقن القمقهق قد  

االنمائق/  مقرنقامقا مسقالقد  الفقعقي الق قلقسق قيقنق/  

وه ديدا مقرنقامقا سقيقاد  القققانقون و القوصقو  الق  

 العدالة.

خال  الزيار   قان  امراهين امو فمالة نائقي مقرنقامقا 

سياد  القانون والوصو  ال  العدالة ماص  اي الوفد 

الزائر ال  العياد  القانونيقة القهقامقعقة الهق قاد مقرا قز 

لجان لم  المرأ  ف/ مخين الفا ئ لالجئقيقن   قيق  

هعرف الوفد لل  آلية لم  القمقرنقامقا  واالنقجقازا  

اله/ قان ملا لل  الصعيدين الم ل/ والو ن/  ماالضافة ال  ال دي  الم و   و  الصقعقومقا  والقهق قديقا  

 اله/ يواجللا المرناما وسم  اله وير اله/ يأم  المرناما ه قيقلا ف/ مر لهه الثانية اله/ سهدفن قريما.
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 في هذا العدد

 1 أخبار الشهر

 2 من الميدان

 3 أنشطة البرنامج

 4 قصة نجاح

 5 اعالنات

 6 وجوه جديدة

افههح مرناما اتمن المه د  االنمائ/  مرناما مسالد  الفعي ال لس ين/ ممن  الملندس نمي  

مقر مرناما خلق فرص العم  الممو  من المنك االنمائ/ للجملورية اتلمانية االه ادية   -الفريف

وذلك ممفار ة لائلة الملندس نمي  الفريف  وممثلين لن المؤسسا  الم لية ال لس ينية  وممثلين 

لن المرناما. افههح ال    مال لما  الهر يمية قدملا ممثل/ الجلا  المفار ة والدالمة ف/ انفاء 

الممن   ومن ثن قان المدلوون مالهجو  ف/ الممن  واال الع لل  الخدما  اله/ يقدملا ومعض من 

 منهجا  المفاريع اله/ يفرف لليلا.

أ لق لل  الممن  اسن الملندس نمي  الفريف والذي فغ  منصي رئيس سل ة المياه ال لس ينية و 

 وامق   3مهرا ويه ون من  451رئيس مرناما خلق فرص العم   ه  وفاهه. هملغ مسا ة الممن  

ألف موا ن  311ف   وال زا  يف   منية ه هيه أساسية لهقدين خدما  أساسية لما يقري من 

غزي   ما ويوفر فرص لم  للعاملين ف/ هقدين هذه الخدما   ويزيد من سلولة وصو  

 الموا نين ال  الخدما  الص ية.

 مقر برنامج خلق فرص العمل  -برنامج األمم المتحدة االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني يفتتح مبنى نبيل الشريف

 برنامج األمم المتحدة االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني يستقبل وفدا سويديا رفيع المستوى

ممثلون لن المؤسسا  الدالمة يهلقون درع ه ريم/ 

  خال  اال ه ا  

الوفد الزائر  والعاملين ف/ العياد  القانونية ف/ صور  جمالية معد نلاية اللقاء ف/ 

مخين الفا ئ -مقر العياد  القانونية  
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لقد مرناما اتمن المه د  االنمائ/  مرناما مسالد  الفعي ال لس يقنق/ ورفقة 

وذلقك ضقمقن “  مناء القدرا   و  مقواضقيقع القهقغقيقر القمقنقاخق/” لم  معنوان 

مفروع هعزيز قدرا  المؤسسا  ال لس ينيقة مقمدمقاض قضقايقا القمقيقئقة وهقغقيقر 

 المناخ الممو  من ال  ومة الملجي ية وذلك ف/ فندق الروهس ف/ مدينة غز .

افههح الورفة السيد هروند هاسم/ م لمة ر ي فيلا مالق قاضقريقن وفقدد لقلق  

أهمية العم  لل  قضايا الهغير المناخ/ ف/ ظ  الهغيرا  ال مير  والمهسارلقة 

 ف/ العالن.

هن خال  الورفة لرض  ونقاش لد  مواضيقع مقهقنقولقة وهق/ا أثقر القهقغقيقر 

المناخ/ لل  مصادر المياه ومنسوي مياه الم ر  اسقهقراهقيقجقيقة القهق قيقف مقع 

الهغير المناخ/  ال اقة المهجدد  ودورها ف/ الهخ يقف مقن انقمقعقاثقا  غقازا  

 اال هماس ال راري  واتخير  معنوان االنمعاثا  المرروية والهغير المناخ/.

من المؤسسا  اتهلية القمقيقئقيقة القعقامقلقة فق/  42هخل  الورفة اله/  ضرها 

ق اع غز  لد  جلسا  نقافا    ي   رح فيلا المفار ون معض هساؤالهلقن 

اله/ سهسالدهن ف/ صياغة مقهرح مفروللن الخاص مالهغير القمقنقاخق/ القذي 

 سيهنافس لل صو  لل  الهموي  الخاص ضمن المفروع المذ ور ماإلضافة ال  مقهر ا  أخرى.

دوالر  يقلقدف الق  انقجقاز القهقققريقر  052555551من الجدير ذ ره أن مفروع هعزيز قدرا  المؤسسا  ال لس ينية الممو  مقيقمقة 

الو ن/ اتو   و  الهغير المناخ/  و هعزيز قدرا  مؤسسا  السل ة الو نية ال لس ينية لمواجلة ه ديا  الهغير المناخ/  مقاالضقافقة 

ال  اخهيار لد  مفاريع سيهن همويللا من أج  المساهمة ف/ هخ يف آثار الهغير المناخ/ وال  اظ لل  مصادر المقيقاه واتمقن القغقذائق/ 

 واسهخدان أمث  وأ ثر اسهدامة لل اقة.

بناء القدرات حول مواضيع التغير ”برنامج األمم المتحدة االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني يعقد ورشة عمل بعنوان 

 “المناخي

ضمن زيارهه ال  ق اع غز   قان السيد جيمس راول/ منسق الفؤون االنسانيقة لقممقن القمقهق قد  

مزيار  مرناما اتمن المه د  االنمائ/  مرناما مسالقد  الفقعقي الق قلقسق قيقنق/ وذلقك فق/ مقوققع 

مفروع مر ز الفافع/ للهدريي الهقن/  وهو المفروع المهوقف منذ الوان لديد  مسمي ظروف 

يون لم   353,1ال صار واالغالق الم روضة لل  ق اع غز . المفروع المهوقف  ان سيوفر

فرص لم  دائمة من خال  نفا اهه ف/ الق اع   ما  ان من القمق قهقرض ان  31ماالضافة ال  

ي ون المر ز الهقن/ الو يد ف/ من قة مي  الهيا الذي يسهلدف ال قققراء مقن الفقمقاي والفقامقا  

 ويدرملن ف/ لد  مجاال  هقنية  ال داد  والنجار  وصيانة السيارا  واتجلز  ال لرمائية.

 ان ف/ اسهقما  السيد راول/ وفد من المرناما  ي  قان مم الع الزائر لل  اتوضاع االنسقانقيقة 

اله/ يعيفلا الق اع  ولن  الة ال صار واالغالق اله/ يعان/ منلا مفق ق  مقهقواصق  مقنقذ لقد  

 ألوان  واله/ ألق  مظالللا لل  معظن منا / ال يا  ف/ الق اع.

 منسق الشؤون االنسانية لألمم المتحدة يزور برنامج األمم المتحدة االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

 أخبار من الميدان 

السيد راول/ مرفقة ممثل/ المرناما ف/ موقع المفروع 

 مي  الهيا

مدينة غز -جاني من ورفة العم  المعقود  ف/ قالة فندق الروهس  
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 برنامج األمم المتحدة االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني يعقد عدة اجتماعات ضمن برنامج الحكم الرشيد

لقد مرناما ال  ن الرفيد لد  اجهمالا  ف/ ق اع غز   وذلك ضمن زيار  فريق لم  المرناما من الض ة الغرمية والقدس الق  قق قاع 

غز .  ي  قان ال ريق معقد اجهمالين أوللما مع ممثل/ ملديا  ق اع غز   وهن خال  االجهماع لرض ومناقفة مسود  اسهراهيجية ال  قن 

الرفيد اله/ هن ه ويرها مناءا لل  سيناريوها  سياسية م هملة خاصة ف/ ظ  ال دي  لن 

 المصال ة ال لس ينية   ما هن الهعرف لل  أهن م الي وأولويا  الملديا  ف/ الق اع.

وف/ وق  ال ق  لقد ال ريق اجهمالا ثانيا مع ممثل/ المؤسسا  الم لية ف/ ق اع غز  وهن 

أيضا لرض مسود  اسهراهيجية ال  ن الرفيد والنقاش م وال  و  أولقويقا  الققق قاع فق/ 

المر لة ال الية والقادمة خاصة ف/ ظ  ال ديق  الق قثقيقف  قو  القمقصقالق قة والقهقغقيقرا  

 السياسية واالجهمالية اله/ قد هنفأ لنلا.

ال رع  -من الجدير ذ ره أن مرناما ال  ن الرفيد اسه اع ان يزن مين ثالثة فروع   ومية 

مينما ف/ ذا  الوق  قان مدلن الق اع الخاص ولم  لقلق   -الهن يذي والقضائ/ والهفريع/ 

 هفجيع المفار ة وفم  المرأ  ف/ جميع ال قو  ال  ومية.

يهمهع مرناما االمن المه د  االنمائ/ مرناما مسالد  الفعي ال لس ين/ مهف يلة واسعة من المفاريع ف/ ال  ن الديمقرا / الهق/ سقيق قون 

 للا هأثير  مير لل   ريقة ال  ن ف/ الدولة ال لس ينية لل  المدى المعيد.

لقد مرناما ال اخور  للمنح الدراسية اجهماله السقنقوي لقلق قالي القمقسقهق قيقديقن مقن 

المرناما   ي  هن خال  اللقاء ال دي  لن آخقر مسقهقجقدا  القمقرنقامقا  وهقن هقمقاد  

 النقاش الم هوح مين ال الي ومين القائمين لليه ف/ مرناما اتمن المه د  االنمائ/.

ومن جلة أخرى  لقد مرناما ال اخور  ورفة لم  له ديد ووضقع مقعقايقيقر هق ق قن 

اخققهققيققار القق ققلققمققة الققمققسققهقق ققيققديققن مققن 

المرناما.  ضر الورفة العقديقد مقن 

ممثل/ المؤسسا  والجمعيا  اتهلية 

 3ف/ ق اع غز   وقد انقسقمقوا الق  

مجمولا     وا قد  هقنقاققش لقلق  

 د  معقيقارا مقعقيقنقا يقعقنق  مقالقققيقاد  

والرياد   وال قر  والمعد  ات اديم/.  ما وهن وضع االقهرا ا  والهصورا  لقثققق  هقذا 

المعيار و جمه ف/ لملية االخهيار   ما ويعقد المرناما  اليا سلسلة ورش لمق  مق قمقلقة 

 للورفة السامق ذ رها مالفرا ة مع لد  أ راف م لية.

من الجدير ذ ره أن مرناما ال اخور  للمنح الدراسية هقو مقرنقامقا يقنق قذه مقرنقامقا اتمقن 

المه د  اإلنمائ/ مدلن من  ملة ال اخور  والمنك اإلسالم/ للهنمية  ويعم  لل  هوفير منح لقدراسقة القمق قالقوريقوس والقمقاجسقهقيقر ومقنقاء 

 قدرا  ال الي والعاملين ف/ مؤسسا  الهعلين العال/. 

برنامج األمم المتحدة االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني يعقد اجتماعا سنويا وورش عمل ضمن برنامج الفاخورة للمنح 
 الدراسية

 أنشطة البرنامج

جاني من النقاش المثار ف/ ورفة العم   و  معايير اخهيار ال الي 

 المسه يدين من المنح الدراسية ومراما الهدريي

 جاني من االجهماع السنوي ل الي ال اخور 

 جانب من االجتماع مع ممثلي المؤسسات المحلية
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 قارب للجوالت يبحر في غزة كمصدر للفرح 

 
 

رائد الفرفا الذي يملغ من العمر سمعا ولفرين لاما والمهخرض  ديثا من  لية اللندسة  ان 

يواجه خ ر االنضمان ال  اترقان الملولة للعا لين لن العم  ف/ ق اع غز   وقد  ان  

فرص العم  أمامه نادر  جدا مالرغن من معدله الجيد. ه د  رائد قائال "لن ي ن لدي أي 

مصدر دخ   لقد  ن  لمئا لل   اه  لائله/ و ان المسهقم  أمام/ مينما لن أ ن واثقا من 

 قدره/ لل  المض/ قدما".

أفراد   9ف/ ظ  الظروف السياسية واالقهصادية واالجهمالية الراهنة  وف/ لائلة هه ون من 

قرر رائد أن يمادر ويمسك مزمان اتمور  ه  ي قق اسهقالليهه االقهصادية. يقو  رائد 

"منزلنا يقع مجاني فا ئ الم ر  وف/ فص  الصيف فمنه سي ون من الممهع والم يد ماديا 

 “.العم  هناك  وقد  ان  هذه مداية ف ره/ لصنع قارم/ الخاص للقيان مالجوال  ف/ الم ر

مليون  3دوالر  جزء من مرناما اتهداف اتل ية للهنمية الممو  مقيمة  5511,ُمنح رائد 

دوالر. هن هن يذ المرناما ف/ الض ة الغرمية وق اع غز  ومالفرا ة مع و اال  اتمن المه د  

 اتخرى  منظمة اتمن المه د  للعلن والثقافة اليونس و و منظمة اتغذية والزرالة لممن المه د  ال او.

هنول  هدخال  المفروع ما مين لقد هدريما  ومناء القدرا  ف/ مواضيع ههعلق م ماية الهرا  واالدار  والهرويا  ال  مسح للممادرا  

 المجهمعية المعنية م ماية السيا ة والمواقع اتثرية  وأخيرا انفاء آلية مدء الهفغي  مناءا لل  منح لنفا ا  ه وير اتلما .

ولندما يهعلق اتمر مالمنح  فمن مرناما اتمن المه د  االنمائ/  مرناما مسالد  الفعي ال لس ين/ 

والذي يقون موضع معايير اخهيار  DEEPيسهعين مخمر  مرناما الهم ين االقهصادي وال د من ال قر 

للمفار ين مهضمنا مقهر ا  لخ   العم  وآليا  المنح وذلك للنقاش مع فر اء المفروع. وقد هن 

ال اء المنح للمفار ين والمفار ا  ف/ هدريما  ه وير القدرا  اله/ قدم  للن من خال  مرناما 

 اتهداف اتل ية للهنمية لدلن الثقافة والسيا ة.

صمن رائد قارمه  مناه وأفرف لل  هفغيله من سه وذلك من أج  ه سين ظروف  ياهه  ومن خال  

القاري يسه يع ال لس ينيون والسياح اتجاني المعدودون ماالسهمهاع مجولة همهد من رمع سالة  ه  سالة  املة ف/ لرض الم ر. يه د  

  رائد لن الهجرمة قائال "انلا هجرمة مميز   قا تنلا هروض للسيا ة الداخلية داخ  غز  الم اصر "  أ م  قائال "ن ن نسهغ  مصدر السعاد

 الو يد لدينا  أال وهو الم ر".

 ف/ "لقد قامل  لد  ه ديا  منلا ندر  المواد الالزمة لمناء القاري  و ان لل/ أن اسهمدللا مالمواد المها ة.  ما أن القاري مف   ما ساهن

هفجيع اآلخرين لل  ال ذو  ذوي مما خلق جوا من المنافسة  ماإلضافة ال  النقص الدائن للوقود وزياد  سعره مما يؤدي ال  هقلي  الرمح 

 مف   دائن" أ م  رائد.

ألف في    04 اليا  يقون رائد ماله ضير لموسن الصيف القادن  ليس و ده فق  م  لاملين آخرين يسه يدان من الدخ  الذي يقدر ي 

. سائق القاري ومسالده يه لعان قدما للم سي المادي الذي سيسالدهن ف/ فراء مالمس المدارس -دوالر 3,500–للموسن الوا د 

 ت  اللن واله ضير لفلر رمضان وليد ال  ر الممارك.

وسي ون هذا اتو   banana boat"ن ن نقون دائما مملاد  دهن القاري  وممضافة ألوان وهصامين جذامة وخالمة  ون  ر أيضا ممضافة 

من نوله ف/ ق اع غز "  يخهن رائد  ديثه قائال "لقد جعلن/ هذا المفروع أؤمن مأنن/ قادر لل  مدء لمل/ الخاص  أصمح ممم ان/ اآلن 

أن أرى مسهقمال قريما يلوح ماتفق  اآلن أصمح لدي منز  خاص وأف ر مالزواض قريما  مات  ا   مهوسيع ن اق المفروع  وم لما  أخرى 

 أنا أرى أمام/  يا  أفض !"

منح صغيقر   45هن هوفير 

لمفاريع من خال  مرناما 

اتهداف اتل قيقة لقلقهقنقمقيقة 

 للثقافة والهنمية 

 قصة نجاح
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 تصدر هذه النشرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 

 مكتب غزة:

 www.ps.undp.orgو الموقع االلكتروني   0800280-8-77900هاتف رقم  

 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال في غزة مساعدة االتصال: شهد السويركي 

Shahd.el-swerki@undp.org 

 

 dania.darwish@undp.orgو في القدس أخصائية االتصال دانية درويش 

  قائق من غز 

 عن برنامج االمم المتحدة االنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

 

تام انشااء بارنااماج األمام الاماتاحادة  -2908في كااناوأ أول مان عاا  

االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بقرار من الاهاياااة الاعااماة 

وذلاام مان أجاس تااحاسايان الا اارو   44/230لاممام الاماتاحاادة قارار 

 االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني.

ومنذ انشاء البرنامج، نجح في تجنيد ما يزيد على بليوأ دوالر لصاالاح 

مشاريع لدعم الشعب الفلسطيني وخلق فرص عمس في الضفة الغارباياة 

 وقطاع غزة.

 تابعونا:

 

 

 ميانا  ونسي المواد الخان اله/ هن ادخاللا لن  ريق مرناما اتمن المه د  االنمائ/  مرناما مسالد  الفعي ال لس ين/ 

 4102امري   31لمفاريع المرناما خال  السنة ال الية و ه  

 

    مينما هملغ ف/ الض ة 4,وفقا للجلاز المر زي لإل صاء ال لس ين/  فمن الل  نسمة للسيا ة الداخلية ه/ ف/ ق اع غز %

 %.41الغرمية 

  4111% منذ لان 91انخ ض لدد الزوار والسياح الوافدين لق اع غز  منسمة. 

   خال  الرمع اتخقيقر مقن لقان 20.5وفقا لم هي اتمن المه د  لهنسيق الفؤون االنسانية  فمن معد  الم الة قد وص  ال %

4103. 

  57%من الس ان يهلقون مسالدا  للهغلي لل  انعدان اتمقن 01من أسر ق اع غز  يعانون من انعدان اتمن الغذائ/  و %

 الغذائ/ والقيود الم روضة لل  النمو االقهصادي واالجهمال/.


