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للنشر صـحفي بيان  

 إعادة مشروع ضمن المشاريع لخدمات المتحدة األمم لمكتب إضافية يورو ماليين 8 تقدم ألمانيا

 غزة في المنازل إعمار

 

 

 اليوم القدس في( UNOPS) المشاريع لخدمات المتحدة األمم ومكتب األلماني التنمية بنك وقع -   2018 األول تشرين 16 /غزة – القدس

 بهدف وذلك األلماني التنمية لبنك التكميلي ندوقالص من إضافية يورو ماليين 8 بمبلغ المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب لتزويد اتفاقية

 .غزة في للسكان والمعيشة السكن ظروف تحسين على العمل استمرار

 

 انطالقة بمثابة كانت والتي الماضي( تموز) يوليو في الطرفين بين توقيعها تم التي األولى لالتفاقية امتدادا ً االتفاقية هذه على التوقيع ويأتي

 مليون 13.15 بميزانية جديدة منزال ً 345 بناء إعادة سيتم حيث غزة؛ في المنازل إعمار دةإعا مشروع من الثانية المرحلة على العمل لبداية

 العدد ليصل بنائها إعادة سيتم التي المنازل عدد زيادة فسيتم األلماني التنمية بنك من اإلضافي التمويل هذا على الحصول بعد أما. يورو

 .يوريو مليون 21.15 تبلغ إجمالية بميزانية منزال ً 566 إلى اإلجمالي

 

 عن يزيد ما ألمانيا قدمت ،2014 العام منذ" كوبارت بيرناد السيد هللا رام في األلمانية الممثلية مكتب بأعمال القائم صرح السياق؛ هذا يفو

 فحسب منازلهم بناء إعادة على غزة في السكان من اآلالف التمويل هذا يساعد لم"  وأضاف" غزة في لمنازلا بناء إلعادة يورو مليون 100

 ".لها شديدة بحاجة غزة كانت عمل فرص أيضا ً خلق بل

 

رام هللا في بنك التنمية األلماني والممثلية الأللمانية  ي عنممثل السيد توكوميتسو كوباياشي ومدير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس ( من الشمال إلى اليمين)في الصورة 

 2018الصورةًلمكتبًاالممًالمتحدةًلخدماتًالمشاريعًً–ًكوبارت بيرناد السيدو لسيدًجوناسًبلومها
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 جودة توذا ومستدامة آمنة، منازال ً شهرا ، 18 مدار على متدتس الذي المشروع فترة خالل المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب سيوفرو هذا

 .2014 العام صراع عن الناجم والتشريد الدمار بعد وبخاصة المستقبل في القانونية حقوقهم حماية ضمان إلى باإلضافة عالية

 

 األمم مكتب أكمل( 2018( آذار) مارس إلى 2016( تموز) يوليو بين الممتدة الفترة في) للمشروع األولى المرحلة خالل أنه إلى اإلشاة تجدر

 . منزال ً 155 بناء عادةإ،ًلالجئين النرويجي المجلس مع بالتعاون ،المشاريع لخدمات المتحدة
 المجلس مع الناجحة شركاته األلماني التنمية بنك مع الموقعة االتفاقية هذه بموجب المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب سيعيد وأخيرا ،

  .المشروع من أيضا ً المرحلة هذه إنجاز أجل من الفلسطينية العامة واألشغال اإلسكان وزارة مع وثيق بشكل للعمل لالجئين النرويجي

 

### 

 النهاية

 

 :مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 

  معـايـطة فداء. السيدة

 القدس في المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب في واالتصاالت العامة العالقات موظف

 موبايل                                                              :المكتب

+972 (0) 54 324 9322                                       +972 (0)2 628 1881  

 fidama@unops.org 

 

  www.unops.org : االلكتروني الموقع زيارة يرجى المشاريع، لخدمات المتحدة األمم مكتب حول المعلومات من ولمزيد

 

 كيينه أولريش. السيد

 هللا رام في األلمانية والممثلية الحكومة مكتب باسم الرسمي المتحدث

  :المكتب

+972-2-2977648 

1@rama.diplo.de-pr 

 

  https://ramallah.diplo.de/ . زيارة يرجى هللا، رام في االلمانية الممثلة مكتب حول المعلومات من لمزيد

 الشنطي رغد. السيدة

 هللا رام مكتب األلماني التنمية بنك

 :المكتب

 +972-2-2400730 

 Raghad.shanti@kfw.de 
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