
  
 

 بيان صحفي للنشر الفوري 
 5/5/2011يوم الخميس الموافق 

 
ما ال تعرفونه عن  "  مسابقتها للتصوير الفوتوغرافي لالجئين الفلسطينيين الشباباألونروا تعلن عن نتائج

 " حياتي
 التصوير  عن نتائج مسابقة5/5/2011األونروا اليوم الخميس الموافق أعلنت . مكتب إعالم الضفةالغربية -القدس

بهذه المناسبة في صالة الحالج في رام اهللا بحضور أقامته حفل ي لالجئين الفلسطيينيين الشباب وذلك ف الفوتوغرافي
توماس وايت، القائم بأعمال مدير عمليات األونروا في الضفة ممثل االتحاد األوروبي السيد آريستيان برغر والسيد 

 . عالقات الخارجية في مكتب الرئاسة لألونروال الليندل مسؤوماغنوس الغربية والسيد 
 
مسابقة أطلقتها األونروا بدعم من االتحاد االوروبي في أقاليمها الخمس، أي لبنان " ما ال تعرفونه عن حياتي"

 صور فوتوغرافية تأخذ 5لسرد قصة حياة الشاب الفلسطيني من خالل وسوريا، وغزة والضفة الغربية واألردن، 
ويأتي هذا النشاط ليساهم في إعطاء . لة نتعرف من خاللها على زوايا البيت وأزقة المخيم والبلدةالمشاهد في رح

 للشباب للتعبير عن ذاتهم، لتنمية المستدامة اإلبداع والموهبة وتسنح الفرصةحيث تشمل اصدى لقضية الالجئين، 
هذا،  . همم وأحالمهم، وللتذآير بوجودآماله الحق في الحصول على فرصة لمخاطبة العالم عن حياتهم، وحيث لهم

 دوالر للجائزة الثالثة، 500 دوالر للجائزة الثانية و750 دوالر للجائزة األولى، 1,000ورصدت األونروا مبلغ 
-16ابقة على أن يكون عمر المشارك ما بين سحيث استطاع أي الجيء فلسطيني أينما آان المشارآة في هذه المت

 .  عاما28
 

تم التحكيم ، والالجئين في الشتاتمجتمع الشباب  من رآةامشارك ومش) 70(بلغ عدد المشارآين في هذه المسابقة 
وير رئيسة قسم التص األونروا و طاقم مختص فيالمصورة المختارة من قبل لجنة تحكيم مكونة منعلى القصص 

التي حازت   زةغهديل الرملي من : نحو التالية على الوآانت نتائج المسابقهذا، . في جامعة بيرزيت رلى حلواني
وأما عبد الرحيم التي حازت على المرتبة الثانية، خيم عيادة في بيت لحم مخلود العجرمي من على المرتبة األولى، 

هذا، وحصل آل من وسام سالمة، ورشدي . ، فقد حاز على المرتبة الثالثةسورياأبو لبن من مخيم اليرموك في 
ابحة في صالة  الصور الرعرضسيستمر هذا و. ل التالوي على جائزة شرف لمساهماتهم الممتازةالسراج، وبال
 . ، ومن ثم ستعرض في مواقع أخرى وتشمل غزة، وبيروت، وعمان2011ايار / مايو19الحالج حتى 

 
 في  مليون الجئ فلسطيني مسجل4,8ساعدات وحماية ومناصرة إلى ما يقرب من مأما األونروا، فهي توفر 

خدمات المنظمة تشتمل على . األردن، ولبنان، وسوريا واألراضي الفلسطينية المحتلة لحين إيجاد حل لقضيتهم
التعليم، والرعاية الصحية، وشبكة الحماية االجتماعية والبنية التحتية في المخيمات وتحسينها، والدعم المجتمعي 

 .ستجابة خالل فترات النزاع المسلحواإلقراض الصغير، واالستجابة الطارئة، بما يتضمن اال
 : الستفساراتكم
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