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UNITED STATES PLEDGES ADDITIONAL USD
10 MILLION TO SUPPORT UNRWA
26 March 2012
Brussels, Belgium
Ronan Farrow, Special Advisor on Global Youth to US Secretary of State Hillary Clinton,
announced at UNRWA’s “Engaging Youth” conference an additional contribution of USD 10
million to the Agency’s General Fund, which brings the United States government’s total
contribution to UNRWA thus far in 2012 to USD 65 million. The conference was held on 1920 March in Brussels.
Contributions to the General Fund are a critical means of supporting UNRWA’s work with
Palestine refugees, particularly youth. Sixty per cent of UNRWA’s General Fund budget is
dedicated to meeting the educational needs of the over 480,000 children who attend UNRWA
schools.
Mr. Farrow called on UNRWA to give young Palestine refugees a seat at the table in
discussing UNRWA’s critical programmes and initiatives. He highlighted the importance of
education as a tool to empower youth as they prepare to enter the job market and to be a
force for positive change.
Commissioner-General of UNRWA, Mr. Filippo Grandi, expressed his gratitude for the crucial
support extended by the United States. "I'm heartened that this donation came during such an
important conference. The United States remains UNRWA's largest bilateral donor and this
latest contribution again demonstrates America's strong support to the Agency and its
activities, of which improving the lives of Palestinian refugee youth, and the opportunities
open to them, is such an important part.”
The United States is UNRWA’s largest bilateral donor, and is a consistent supporter of both
the General Fund and programmes targeted more specifically to address the needs of
Palestine refugee youth.
- Ends Background information
UNRWA provides assistance, protection and advocacy for nearly 5 million registered
Palestine refugees in Jordan, Lebanon, Syria and the occupied Palestinian territory, pending
a solution to their plight. The Agency’s services encompass education, health care, social

safety-net, camp infrastructure and improvement, community support, microfinance and
emergency response, including in times of armed conflict.
UNRWA is funded almost entirely by contributions from States. The Agency’s core budget for
2012-2013 stands at USD 1.33 billion. In 2012, emergency appeals for the West Bank, Gaza
and Lebanon amounted to USD 344.0 million.
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الواليات المتحدة تتعهد بالتبرع بمبلغ  01ماليين دوالر إضافية لدعم
األونروا
أعلن رونان فارو المستشار الخاص لشؤون الشباب العالمية لوزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون خالل
المؤتمر الدولي الذي عقدته األونروا بعنوان "إشراك الشباب" في بروكسل في الفترة بين  02-19آذار عن تقديم
تبرع إضافي بقيمة  12ماليين دوالر للموازنة العامة لألونروا ،األمر الذي يرفع من إجمالي تبرعات الحكومة
األمريكية لألونروا لعام  0210ليصبح  56مليون دوالر لغاية اآلن.
وتعد التبرعات المقدمة للموازنة العامة وسيلة هامة لدعم عمل األونروا مع الجئي فلسطين ،وتحديدا الشباب
منهم .إن  %52من إجمالي الموازنة العامة لألونروا تخصص لتلبية االحتياجات التربوية لما يزيد على
 002,222طفل مسجلين في مدارس األونروا.
ودعا السيد فارو األونروا إلى إعطاء الجئي فلسطين الشباب المجال على أرض الواقع لمناقشة برامج ومبادرات
األونروا الهامة .كما سلط الضوء على أهمية التعليم باعتباره أداة لتمكين الشباب في الوقت الذي يستعدون فيه
لدخول سوق العمل وألن يصبحوا قوة من أجل التغيير اإليجابي.
وأعرب المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي بدوره عن امتنانه للدعم الحاسم الذي قدمته الواليات المتحدة هذا
اليوم بالقول "إن ما يثلج صدري أن هذا التبرع قد أتى خالل هذا المؤتمر الهام .إن الواليات المتحدة ال تزال
المانح الفردي األكبر لألونروا ،وإن هذا التبرع األخير يبين مرة أخرى دعم أمريكا القوي للوكالة وألنشطتها التي
تعد قضايا تحسين حياة الجئي فلسطين الشباب وتحسين الفرص المتاحة لهم جزءا هاما منها".
وتعد الواليات المتحدة المانح الفردي األكبر لألونروا ونصير دائم لكل من الموازنة العامة والبرامج التي تهدف
على وجه التحديد إلى االستجابة الحتياجات الجئي فلسطين الشباب.
معلومات عامة
تقدم األونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي  5ماليين الجئ فلسطيني مسجلين في األردن ولبنان وسورية واألراضي
الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل لحل لمحنتهم .وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية وشبكة األمان
االجتماعي والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع
المسلح.

يتم تمويل األونروا بشكل كامل تقريبا من خالل التبرعات التي تقدمها الدول .وتبلغ ميزانية الوكالة الرئيسية لعامي 2102-2102
حوالي  0322مليار دوالر .في عام  ،2102بلغت قيمة المناشدات الطارئة التي أطلقتها الوكالة من أجل الضفة الغربية وغزة ولبنان
حوالي  24431مليون دوالر.
للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب:
كريستوفر غانيس
الناطق الرسمي لألونروا
خلوي+272 )1(54 241 2552 :
مكتب+272 )1(2 582 1257 :
c.gunness@unrwa.org
سامي مشعشع
الناطق الرسمي لألونروا باللغة العربية
خلوي+272 )1(54 205 8225 :
مكتب+272 )1(2 582 1724 :
s.mshasha@unrwa.org

