
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

 عملياتبيان صحايف مشترك لسفير إيطاليا لدى األردن، فابيو كاسيسي، ومدير 
 مساهمة بقيمة، يعلنان فيه عن توقيع اتفاقية األونروا يف األردن، حممد آدار

 مليون يورو لدعم برنامج األونروا الصحي يف األردن 1.5 
9/7/2020 
 

 
فابيو كاسيسي ومدير عمليات وكالة وقع سفير إيطاليا يف األردن،  -تموز )بترا(  9عمان 

األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين يف الشرق األدنى )األونروا( يف األردن، حممد آدار، 
 .مليون يورو لدعم برنامج األونروا الصحي يف األردن 1.5اتفاقية مساهمة بقيمة 

يل من احلكومة تي بتموأن هذا الدعم يإيف مشترك اليوم اخلميس، فاوبحسب بيان صح
اإليطالية من خالل الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي لضمان مواصلة تقديم اخلدمات الطبية يف 

الجئ فلسطيني يعيشون يف املنطقة كما  85000مركز النزهة الصحي التابع لألونروا ألكثر من 
اية الصحية على الجئ فلسطيني من سوريا يف األردن الرع 17500سيضمن استمرار تلقي أكثر من 

 .مدار العامين املقبلين
نه "من خالل هذا التمويل اجلديد، تؤكد احلكومة إوقال السفير كاسيسي خالل حفل التوقيع 

إىل سعي احلكومة  اإليطالية دعمها املتواصل جلهود األردن لصالح الفئات األكثر ضعفاً"، مشيراً 
 .اإليطالية املتواصل لالستجابة ألزمة الالجئين ودعم القطاع الصحي

كد مدير مكتب الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي يف عمان ميشيل مورانا أهمية أمن جانبه 
ئي جىل تعزيز صمود الإن التعاون اإليطايل يهدف أىل إ الشراكة اجلديدة مع األونروا يف األردن، الفتاً

 .فلسطين من خالل حتسين الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية وضمان توافرها
بدوره أعرب مدير عمليات األونروا يف األردن، حممد آدار، عن امتنانه حلكومة إيطاليا على 

 ىل هذا الدعم، مبيناً إونروا الصحي يف األردن يف هذا الوقت الذي تشتد فيه احلاجة أدعمها لبرنامج 
ملساهمة لضمان توفير الرعاية الصحية التي تساهم بشكل مباشر يف التنمية البشرية همية اأ

 .لالجئي فلسطين، بما يف ذلك الجئي فلسطين القادمين من سوريا

وأربع عيادات أسنان متنقلة، وتقدم  صحياً  مركزاً  25األونروا يف األردن تدير  أن ىلإيشار 
 .مليون الجئ فلسطيني مسجل يف األردن 2.2 الرعاية الصحية األولية الشاملة حلوايل

                                                           
 وكالة األنباء األردنية، بترااملصدر : 

https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=144785&lang=ar&name=news 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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