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 مليون  28بمبلغ  عن تبرع أملانيافيه األونروا تعلن بيان صحايف صادر عن 
 يورو لدعم التحول الرقمي لبرامج األونروا التعليمية والصحية، باإلضافة

 إىل تداخالت حتسين اخمليمات يف غزة واألردن 
11/8/2022 

 
 

الشرق األدنى قامت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف 
 28آب، على التوايل، بتوقيع اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمايل قدره  11تموز ويوم  22)األونروا( يوم 

مليون يورو مقدمة من الوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية من خالل بنك 
 التنمية األملاين.

ونروا الصحية والتعليمية بهدف حتسين مليون يورو لدعم رقمنة برامج األ 13وقد تم تقديم 
سبل الوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليمية لالجئي فلسطين ورفع جودتها وتقديم خدمات 
صحية وتعليمية أكثر كفاءة. وسيمول املشروع تنفيذ نظام جديد ملعلومات اإلدارة الصحية ووضع 

التعليم األساسي. عالوة على ذلك، فإن نظام إلدارة التعلم عبر اإلنترنت على نطاق الوكالة لطالب 
هذا املبلغ سيساهم يف توسيع نطاق الوصول إىل اإلنترنت لطالب الجئي فلسطين يف مدارس 

 األونروا يف األردن وغزة.
مليون يورو لدعم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل البنية  15باإلضافة إىل ذلك، يتم تقديم 

ئية يف خميم خان يونس وخميمات دير البلح يف قطاع غزة، التحتية االجتماعية واالقتصادية والبي
وكذلك يف خميمي جرش وماركا يف األردن. ويف غزة، ستشهد هذه املرحلة من البرنامج اإلقليمي 
لتحسين الظروف املعيشية لالجئي فلسطين يف اخمليمات تشييد مبان جديدة إلعادة إيواء العائالت 

االزدحام والسماح بتحسين الطرق وتطوير املساحات اخلضراء  لتحسين ظروفها املعيشية واحلد من
والترفيهية على النحو احملدد خالل عمليات التخطيط احلضري التشاركي مع جمتمعات اخمليمات 
املعنية. ويف األردن، سيتم تنفيذ العديد من تداخالت حتسين اخمليمات بما يتماشى مع أولويات 

 ادة تأهيل مدرستين تابعتين لألونروا.اجملتمع، باإلضافة إىل بناء وإع
وتعليقا على توقيع االتفاقيتين، قالت الدكتورة آن صويف بيكدورف، القائمة بأعمال رئيس 
مكتب املمثلية األملانية يف رام الله: "تواصل أملانيا دعمها لالجئي فلسطين وتظل شريكا موثوقا 

سيا للفلسطينيين املعرضين للمخاطر، وبالتايل به لألونروا. وتوفر خدمات األونروا شريان حياة أسا
 فهي ضرورية للمحافظة على االستقرار يف املنطقة".

بدوره، أعرب كريم عامر مدير الشراكات يف األونروا عن شكره بالقول: "لطاملا كانت أملانيا 
كشريك واحدة من أكثر شركاء األونروا موثوقية وسخاء لسنوات عديدة، مع بنك التنمية األملاين 
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منفذ، وخاصة يف جماالت حتسين اخمليمات وأعمال البنية التحتية التي لها تأثير عميق ومستدام 
على جمتمعات الجئي فلسطين. إن مشروع الرقمنة اجلديد سيدعم تطوير أنظمة اإلدارة والتعلم 

 مة يفالصحية عبر اإلنترنت وهو عنصر مهم يف استراتيجية الرقمنة الشاملة للوكالة وخطوة مه
 اجتاه التعاون املستقبلي بين األونروا وأملانيا".

مليون يورو يف عام  150وتعد أملانيا ثاين أكبر مانح ثنائي لألونروا، حيث تبرعت بمبلغ 
. إن الدعم الدائم من أملانيا يساعد األونروا على مواصلة تقديم خدماتها األساسية لالجئي 2021

 فلسطين وحتسين ظروفهم املعيشية.



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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