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 مليون يورو 15بقيمة  تبرعا   تسلّمت ااألونروا تعلن فيه أنهبيان صادر عن 

 من أملانيا من خالل بنك التنمية األملاين لدعم اخلدمات التربوية 

 والصحية يف كل من األردن ولبنان 
15/7/2020 

 
، تسلمت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي 2020يف اخلامس عشر من تموز 

مليون يورو من أملانيا من خالل بنك التنمية  15فلسطين يف الشرق األدنى )األونروا( تبرعا بقيمة 
وقد جاء إطالق هذا التبرع يف  .األملاين لدعم اخلدمات التربوية والصحية يف كل من األردن ولبنان

 .2020حزيران  29أعقاب اتفاقية تمويل تم توقيعها يف 

على االلتزام القوي ألملانيا جتاه الوكالة ويسمح باستمرار تقديم  إن هذا التبرع يسلط الضوء
اخلدمات األساسية يف جمايل التربية والصحة لالجئي فلسطين يف لبنان واألردن، وبالتايل تعزيز 

 19-مرونة جمتمع الجئي فلسطين الذين تضرروا جراء النزاع السوري وجراء جائحة كوفيد
 .ان واألردنوالتحديات االقتصادية يف لبن

ويف زياراتي إىل مدارس األونروا ومراكزها  .يعد التعليم رئيسا من أجل مستقبل الشباب"
وإنني أشيد بجهود األونروا، وحتديدا  .التدريبية يف األردن، الحظت طالبا ومعلمين متحمسين للغاية

قطاع التعليم، إىل جانب الدعم السخي الذي تقدمه احلكومة األردنية"، تقول سعادة السيدة بريجيتا 
لقائم بدوره، قال ا .إيبيرل سفيرة جمهورية أملانيا االحتادية يف اململكة األردنية الهاشمية-سيفكر

ايكل ريوس بأن "اخلدمات الصحية األساسية التي يقدمها باألعمال األملاين يف لبنان الدكتور م
موظفو الصحة يف األونروا تعد هامة للغاية بالنسبة للعديدين من الجئي فلسطين يف لبنان، 

 ."وخصوصا يف خلفية الوضع االقتصادي املتدهور بسرعة يف لبنان
نروا عن شكره من جهته، أعرب السيد مارك السواوي رئيس وحدة عالقات املانحين باألو

لهذا التبرع بالقول: "لطاملا أظهرت جمهورية أملانيا االحتادية وبال هوادة التزامها جتاه رفاه الجئي 
إن هذا التبرع السخي من الوزارة االحتادية  .فلسطين، ونحن نثمن للغاية هذه الشراكة االستراتيجية

ة سيساهم يف التنمية البشرية الشامل للتعاون االقتصادي والتنمية من خالل بنك التنمية األملاين
لالجئي فلسطين، وخصوصا أولئك الذين هم أشد عرضة للمخاطر، وذلك من خالل احملافظة على 

 ."خدمات تربوية ورعاية صحية أولية غير منقطعة يف املناطق اجلغرافية املستهدفة
 152بأكثر من  بتبرعها 2019وكانت احلكومة األملانية املانح األكبر للوكالة يف عام 

واألونروا ممتنة جدا لهذا التبرع املستدام التاريخي الذي يجعل  .مليون يورو من أجل عمليات األونروا
 .من املمكن تقديم اخلدمات احليوية على اخلط األمامي لالجئي فلسطين يف الشرق األوسط

                                                           

  :(وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى )األونروا املصدر 
https://tinyurl.com/y7t62wdn 



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


