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 فلسطيني يعيشون في مخيم خان يونس لالجئين بغزة، أقامت وآالة األمم المتحدة إلغاثة 1,300احتفاال بتقديم مساآن جديدة لما يزيد على 
 مسكن تم بناؤها بموجب تبرع من الحكومة 223اليوم حفال لتسليم ما مجموعه ) األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

 . مليون دوالر7,2ية قيمته الهولند

، مضيفة بالقول "نحن نشعر أن هذه المساآن تمثل بداية جديدة لالجئين"وقالت ممثلة هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بيرجيتا تازيالر 
 ".ونأمل أن تصبح هذه المساآن رمزا لألمل لكافة الغزيين الذين يحلمون بحياة خالية من القيود والفقر"

 جانب تلك المساآن في المخيم، قامت الحكومة الهولندية بالتبرع بتمويل إنشاء الطرق والبنية التحتية المائية ونظام الكهرباء، األمر الذي وإلى
 .من شأنه إدخال تحسينات جوهرية على الظروف المعيشية الخطرة التي عادة ما تعيشها عائالت الالجئين في خان يونس

نحن في غاية االمتنان للحكومة الهولندية على دعمها : "ونروا فيليبو غراندي عن شكره للحكومة الهولندية بالقولوأعرب المفوض العام لأل
 ".إن هذا التبرع يقدم أآثر من مجرد منازل جديدة، فهو يعمل على إعادة بناء الحياة. المستمر لعملنا ولالجئي فلسطين

وفي . لعالم من حيث الكثافة السكانية، فإن المساآن الجديدة تعد أولوية في مخيمات الالجئين بغزةوباعتبارها تمثل واحدة من أآثر المناطق في ا
العادة، فإن عائالت آبيرة تعيش في مساآن غير آمنة، وتلك هي إحدى نتائج االآتظاظ والفقر التي تتفشى في غزة، إلى جانب آونها أحد نتائج 

 . والقيود اإلسرائيلية المفروضة على استيراد مواد البناء2009-2008لى غزة في تدمير الممتلكات التي تمت خالل الحرب ع

وباعتبارها واحدة من الوآاالت القليلة التي تم منحها استثناءات محدودة على هذا الحظر، بدأت األونروا بالعمل في مشروعات تخص البنية 
 .ئالت من إعادة بناء حياتها وامتالك السيطرة على مستقبلهاالتحتية للمخيمات في مختلف أرجاء قطاع غزة بحيث تتمكن العا

إن . نحن نشجع إسرائيل على إعطاء األونروا مزيدا من اإلعفاءات إلآمال أعمال البناء المتبقية في أقرب وقت ممكن"وأضافت تازيالر بقولها 
 ". وحدة سكنية إضافية521هذا سيتيح المجال لبناء 

 معلومات عامة

 مليون دوالر آتبرعات 154,9، وقدمت ما مجموعه 2005وال تزال عضوا فاعال في اللجنة االستشارية لألونروا منذ عام آانت هولندا 
 مليون 26وباعتبارها ثامن أآبر مانح للوآالة في العام الماضي، قدمت هولندا تبرعات وصلت قيمتها إلى . 2007طوعية للوآالة منذ عام 

 .2011ة والمساعدات اإلنسانية في عام دوالر لبرامج التنمية البشري

 ماليين الجئ فلسطيني مسجلين في األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية 5تقدم األونروا المساعدة والحماية وآسب التأييد لحوالي 
بكة األمان االجتماعي والبنية التحتية وتشتمل خدمات الوآالة على التعليم والرعاية الصحية وش. المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل لحل لمحنتهم

 .وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح

 1,33 حوالي 2013-2012وتبلغ ميزانية الوآالة الرئيسية لعامي . يتم تمويل األونروا بشكل آامل تقريبا من خالل التبرعات التي تقدمها الدول
 مليون 344,0، بلغت قيمة المناشدات الطارئة التي أطلقتها الوآالة من أجل الضفة الغربية وغزة ولبنان حوالي 2012في عام . مليار دوالر

 .دوالر
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