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وّقع البنك اإلسالمي للتنمية بصفته منسق برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة مع وآالة األمم 

 مليون دوالر 9.2إتفاقيتين بقيمة ) األونروا(ألدنى المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق ا
وقع اإلتفاقيتين في عّمان آٍل . لدعم القطاع التعليمي والمشاريع الطارئة إلعادة إعمار المنازل في قطاع غزة

من السيد منصور بن فتن ممثل البنك اإلسالمي للتنمية ومدير دائرة الصناديق اإلئتمانية لدى البنك والسيد 
 . ورد ممثل المفّوض العام لألونروابيتر ف

 
 منزل لالجئين فلسطينيين في غزة آانت قد تضررت منازلهم 120وسيتم من خالل المشروع اإلسكاني إصالح 

 آانت قد 2009 وآانون الثاني 2008يذآر أن الحرب التي جرت بين آانون األول . جراء اإلعتداءات اإلسرائيلية
وبعد مرور ما . وترك العديد منهم يعيشون في منازل غير آمنة وغير مستقرةأدت إلى تشريد آالف الالجئين 

ومن خالل هذا المشروع الجديد سيشهد . يناهز الثالث أعوام، مايزال الالجئين بإنتظار إعادة إعمار منازلهم
 . عائلة تحسنًا آبيرًا حيث سيتمتعون قريبًا بمنزٍل آمٍن وآريم120مستوى معيشة 

 
لس التعاون لدول الخليج العربية من خالل البنك اإلسالمي للتنمية داعمًا متميزًا لجهود إعادة لطالما آان مج

وتأتي هذه اإلتفاقية األخيرة في أعقاب إتفاقيات سابقة بقيمة . اإلعمار والترميم التي تضطلع بها الوآالة
 منزل وفي آانون 852 دوالر إلصالح  مليون6.5 تم توقيع إتفاقية بقيمة 2010ففي تموز .  مليون دوالر21حوالي 
 منزل إضافيين بينما تم أيضًا توقيع إتفاقية 373 مليون دوالر إلصالح 6.1 وقعت إتفاقية ثانية بقيمة 2011الثاني 
 . مليون دوالر في شهر تموز الماضي8.3بقيمة 

 
سة جديدة في غزة وتجهيز وفي نفس الزيارة، إتفق البنك اإلسالمي للتنمية واألونروا على بناء وتجهيز مدر

 2500 و2000ستتيح المدرسة الجديدة الفرصة لما بين . ثالث مدارس إضافية آان البنك قد مّول بناؤها سابقًا
 .طفل اإلنتقال من مدرستهم المكتظة والقديمة إلى مدرسة جديدة مجهزة بالكامل

 
إن هاتين اإلتفاقيتين : "لمفوض العام لألونرواوفي معرض ترحيبه بهاتين اإلتفاقيتين، قال السيد فيليبو غراندي ا

اللتان تم توقيعهما في عّمان توطدان الشراآة النموذجية بين األونروا وبرنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار 
 أثبت آٍل من مجلس التعاون الخليجي والبنك 2011وعلى مدى العام . غزة الممثل بالبنك اإلسالمي للتنمية

ستؤدي . نمية آونهما من أآثر الداعمين الملتزمين بمساندة للوآالة والالجئين الفلسطينييناإلسالمي للت
هاتين اإلتفاقيتين إلى تحسين ظروف حياة المئات من الفلسطينيين الذين أجبروا على العيش لسنيين في 

 اللذين سيتمتعون مساآن دون المستوى المقبول ذلك باإلضافة إلى تحسين المناخ التعليمي آلالف التالميذ
إن األونروا والالجئين المستفيدين من هذه المشاريع يعبرون عن فائق إمتنانهم وتقديرهم . بمدرسة جديدة

 . " لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك اإلسالمي للتنمية
 

نمية اإلجتماعية في البنك اإلسالمي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية تعمل على دعم التنمية اإلقتصادية والت
يقدم البنك .  األعضاء فيها وفي المجتمعات اإلسالمية ذلك بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية56الدول الـ 

أسهم رأس المال ويمنح القروض للمشاريع المنتجة والمشاريع الناجحة ذلك باإلضافة إلى أشكال أخرى من 
 يقوم البنك بتأسيس صناديق وأمانات خاصة وإدارتها ألغراض آما. الدعم التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

 .والبنك اإلسالمي للتنمية هو مديربرنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة. محددة
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