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 مليون 5,7الرئيسة لهذا العام باإلضافة إلى تبرع آخر بقيمة  مليون دوالر لبرامج األونروا 15,9قدمت الحكومة الهولندية تبرعا بقيمة
 . لألراضي الفلسطينية المحتلة2012دوالر استجابة لمناشدة األونروا الطارئة لعام

 وسيعمل التبرع المقدم للموازنة الرئيسة لألونروا على دعم برنامج األونروا التعليمي الذي يشتمل على جملة من اإلصالحات التي تهدف
وعالوة على ذلك، فإن هذا التبرع سيعمل على تمويل . إلى تحسين نوعية التعليم وأثره على ما يقارب من نصف مليون طفل الجئ

اإلصالحات في برنامج األونروا الصحي والتي بدأت آثارها تبدو ملموسة بالفعل، بما في ذلك في الضفة الغربية التي تم إطالقها بنجاح 
 .دم هذا التبرع الدعم لعمليات اإلغاثة العادية والمبادرات األخرى المتعلقة بالبنية التحتية ومبادرات تحسين المخيمآما سيق. بشكل ريادي

 سيعمل على تقديم الدعم لبرامج الطوارئ في الضفة الغربية 2012وإضافة لذلك، فإن التبرع الهولندي لمناشدة األونروا الطارئة لعام 
 .التقليل من آثار األوضاع األمنية واالجتماعية االقتصادية المتدهورة على الالجئينوغزة والتي تهدف إلى

وفي نهاية المطاف، فإن هذا التبرع يعمل على إحقاق حقوق اإلنسان "وقالت بريجيتا تازيالر رئيسة البعثة الهولندية في رام اهللا أنه
حافزا لألونروا لالستمرار بتقديم هذه الخدمات الهامة "ون هذا التبرع وأعربت عن أملها بأن يك". االجتماعية االقتصادية لالجئين
 ".بالطريقة األآثر فعالية وفاعلية

نحن ممتنون لهذه التبرعات المقدمة لكل من "وفي المقابل، أعرب المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي عن تقديره لهذا التبرع بالقول 
في الوقت الذي تعاني منه الجهات المانحة لنا من صعوبات اقتصادية "؛ مضيفا القول "2012 لعام برامجنا العادية ومناشدتنا الطارئة

آبيرة، فإن هذا الدعم الهولندي القوي لبرامجنا المتعلقة بالتنمية البشرية واإلنسانية لهو محل ترحيب خاص وسيعمل على قطع شوط آبير 
 ".ة الهامة إلى جانب المساعدات اإلنسانية ألولئك الذين هم بأمس الحاجةفي مساعدة األونروا على تقديم برامجها التنموي

وعلى مدار العام المنصرم، قامت هولندا، من جملة عدد من المانحين اآلخرين، بتقديم الدعم لمشروع إعادة اإلسكان لالجئين في جنوب 
 .يه في الضفة الغربيةغزة إلى جانب مشروع لكرة القدم مصمم لتعزيز الرفاه النفسي للمشارآين ف

 .وتعد الحكومة الهولندية خامس أآبر مانح لبرامج األونروا الطارئة وثامن أآبر مانح إجمالي للوآالة

 --- انتهى ---

 معلومات عامة

يم المساعدة  وأسندت إليها مهام تقد1949األونروا هي وآالة تابعة لألمم المتحدة قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتأسيسها في عام 
وتقتضي مهام واليتها بمساعدة الجئي فلسطين في األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية .  ماليين الجئ من فلسطين5والحماية لحوالي 

 .وقطاع غزة لتحقيق آامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية إلى أن يتم التوصل لحل لمحنتهم

رعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات واإلقراض وتشتمل خدمات الوآالة على التعليم وال
 .ويتم تمويل األونروا بالكامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية. الصغير والمساعدة الطارئة
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