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 مليون 90بمبلغ االحتاد األوروبي عن تبرع  فيهاألونروا تعلن صادر عن  بيان

 يف األردن ولبنان  لالجئين الفلسطينيينتمويل اخلدمات األساسية ليورو  

 وسوريا وغزة والضفة الغربية
21/10/2021 

 
 

 يف الشراكات ومدير بورغسدورف فون كون سفين األوروبي االحتاد ممثل من كل وقع
 عامر يمكر( األونروا) األدنى الشرق يف الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة

 لعام للوكالة البراجمية املوازنة لدعم واألونروا األوروبي االحتاد بين 2021 عام مساهمة اتفاقية
ل اخلدمات األساسية . إن الدعم احليوي الذي يقدمه االحتاد األوروبي لألونروا يعمل على تموي2021

 لالجئي فلسطين يف األردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.

مليون يورو لدعم أعمال  90بقيمة  وبموجب هذه االتفاقية، يقدم االحتاد األوروبي تبرعا  
التنمية البشرية لألونروا لهذا العام، وذلك بما يتماشى مع واليتها. إن الدعم الثابت من االحتاد 
األوروبي قد عمل على تمكين األونروا من تقديم خدمات عند اخلطوط األمامية مثل الصحة والتعليم 

ن ذل، وذلك يف غياب حل عادل ودائم حملنة واخلدمات االجتماعية وحتسين اخمليمات وأكثر م
 الجئي فلسطين.

وسيساعد التبرع اجلديد يف احملافظة على سبل الوصول إىل التعليم لـما جمموعه 
مليون مريض ومساعدة أكثر من  3.4طفل، وتوفير الرعاية الصحية األولية ألكثر من  533.000
خاطر، عالوة على العديد من اخلدمات الجئ من فلسطين من الفئات األشد عرضة للم 250.000

األخرى، وذلك يف وقت يتسم بعدم االستقرار الشديد يف جميع أرجاء منطقة الشرق األوسط. وعلى 
مدى خمسة عقود، رسخ االحتاد األوروبي نفسه كشريك استراتيجي رئيسي للوكالة، وقام بدعم 

ناتهم الكاملة يف التنمية البشرية األونروا يف جهودها ملساعدة الجئي فلسطين على حتقيق إمكا
 على الرغم من ظروفهم الصعبة.

ويف ضوء التحديات املالية املستمرة للوكالة، وافق االحتاد األوروبي على توفير كامل 
 مبلغ تمويله فور التوقيع على االتفاقية.

م ييتضمن التزام االحتاد األوروبي جتاه الجئي فلسطين دعما غير مسبوق لبرنامج التعل
التابع للوكالة من خالل حملتها "التعليم من أجل احلياة"، والتي قام االحتاد األوروبي يف جزء منها 

بأجهزة لوحية. إن هذه املبادرة املستمرة بين االحتاد  وتهميشا   بتزويد طالب األونروا األكثر ضعفا 
ونروا، تدعم سبل وصول األوروبي واألونروا، والتي حتدث يف جميع األقاليم اخلمسة لعمليات األ

األطفال إىل تعليم نوعي وجامع وحديث وتضمن عدم تخلف الطالب من الجئي فلسطين عن الركب. 
                                                           

 :املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينين يف الشرق األدنى )األونروا(وكالة األمم  املصدر 
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( التي iLearnستسمح األجهزة اللوحية للطالب بالوصول إىل منصة التعلم الرقمية املبتكرة )
 وما بعدها. أطلقتها األونروا حديثا، مما يدعم تعلم الطالب أثناء اجلائحة املستمرة

التي حتتفل بالذكرى اخلمسين  -لقد تطورت الشراكة بين االحتاد األوروبي واألونروا 
بمرور الوقت، حيث أصبح االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه أكبر مانح  -لتأسيسها هذا العام 

وا وروبي واألونرمتعدد األطراف للمساعدة الدولية لالجئي فلسطين. ويف هذا العام، يجدد االحتاد األ
التزامهما بالشراكة من خالل التوقيع على إعالن مشترك، وتعزيز الطبيعة السياسية للشراكة وإعادة 

 التأكيد على االلتزام بتعزيز حقوق الجئي فلسطين.



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/ 


