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مليون  1.5بقيمة  مع إيطاليااتفاقية وقّعت  إنها تقول فيهاألونروا  بيان صادر عن
 يورو لتوفير الرعاية الصحية لالجئي فلسطين يف األردن

15/7/2020 
 

 
وقع سعادة سفير إيطاليا يف األردن، السيد فابيو كاسيسي ومدير عمليات وكالة األمم 

يف الشرق األدنى )األونروا( يف األردن، السيد حممد آدار، املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين 
يأتي هذا الدعم السخي  .مليون يورو لدعم برنامج األونروا الصحي يف األردن 1.5مساهمة بقيمة 

سيضمن هذا املشروع  .بتمويل من احلكومة اإليطالية من خالل الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي
 85.000 مواصلة تقديم اخلدمات الطبية املقدمة يف مركز النزهة الصحي التابع لألونروا ألكثر من

الجئ فلسطيني من  17500 كما سيضمن استمرار أكثر من .الجئ فلسطيني يعيشون يف املنطقة
ة من تلقي الرعاية الصحيسوريا يف األردن، بمن فيهم األفراد املقيمون يف حديقة امللك عبد الله، 

الكافية بما يف ذلك اخلدمات الصحية األولية والثانوية وخدمات التحويالت اىل مستشفيات 
 .اخلدمات الصحية العامة واملتخصصة )الثالثية( على مدار العامين املقبلين

حضر حفل التوقيع، سعادة السفير اإليطايل يف األردن، السيد فابيو كاسيسي، والسكرتير 
ألول للسفارة اإليطالية، السيدة فاليريا روماري، ورئيس مكتب الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي ا

يف عمان، السيد ميشيل مورانا، ومدير عام دائرة البرامج اإلنسانية يف مكتب الوكالة اإليطالية 
نظمات ونروا واملللتعاون التنموي، السيد أنطونيو بوتون، والسيد موفق عبدالرحمن، مدير مديرية األ

 .الدولية يف دائرة الشؤون الفلسطينية
خالل حفل التوقيع، قال سعادة السفير كاسيسي: "من خالل هذا التمويل اجلديد، تؤكد 
احلكومة اإليطالية دعمها املتواصل جلهود اململكة األردنية الهاشمية لصالح الفئات األكثر ضعفاً" 

حلكومة اإليطالية املتواصل لالستجابة ألزمة الالجئين ودعم وأشار سعادة السفير أيضاً إىل سعي ا
"تهدف منحة احلكومة اإليطالية إىل دعم االنشطة املساعدة التي تقدمها األونروا  .القطاع الصحي

للمتضررين من األزمة املمتدة والنزوح الذي طال أمده، بما يتماشى مع مساهمة إيطاليا يف الصحة 
 .صول الشامل والعادل للرعاية" أضاف سعادة فابيو كاسيسيالعاملية بهدف ضمان الو

وأعرب مدير مكتب الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي يف عمان السيد ميشيل مورانا، عن 
ارتياحه للتطور اإليجابي ملساهمة التعاون اإليطايل يف تقديم املساعدة لالجئي فلسطين الذين 

ن، وأبرز أهمية الشراكة اجلديدة مع األونروا يف األردن، قائالً: نزحوا بسبب األزمة السورية إىل األرد
"ان وضع الجئي فلسطين القادمين من سوريا واللذين يعيشون اآلن يف الدولة املضيفة الثانية نتج 
عنها الكثير من املشكالت التي ساهمت يف اضعاف العديد منهم، كالوصول إىل فرص اقتصادية، 
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من خالل هذه املبادرة، يعتزم التعاون اإليطايل تعزيز  .اية الصحيةوحتسين سبل العيش والرع
 ."صمود الجئي فلسطين من خالل حتسين الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية وضمان توافرها

: "بالنيابة عن وأعرب مدير عمليات األونروا يف األردن، السيد حممد آدار، عن امتنانه قائالً
ة إيطاليا على دعمها السخي لبرناجمنا الصحي يف األردن يف هذا الوقت األونروا، أود أن أشكر حكوم

ستساعدنا هذه املساهمة على ضمان توفير الرعاية الصحية  .الذي تشتد فيه احلاجة اىل هذا الدعم
التي تساهم بشكل مباشر يف التنمية البشرية لالجئي فلسطين، بما يف ذلك الجئي فلسطين القادمين 

 ."من سوريا
مركزًا صحيًا وأربع عيادات أسنان متنقلة،  25ر بالذكر، بأن األونروا يف األردن تدير يجد

 .مليون الجئ فلسطيني مسجل يف األردن 2.2وتقدم الرعاية الصحية األولية الشاملة حلوايل 



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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