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 ،ئجيي ، رئيس دائرة شؤون الالالفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريربيان 
أن تصويت البرملان األوروبي لصالح "توصية" برفع الدعم  فيهيؤكد  أحمد أبو هويل،

على خمرئجات املؤتمر الدويل للمانحي   يجابا  إسينعكس  لألونرواالسنوي املقدم 
 حلشد املوارد املالية للوكالة

21/10/2021 
 

 
أكد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالئجيي  أحمد أبو هويل، أن 
تصويت البرملان األوروبي لصالح "توصية" برفع الدعم السنوي املقدم لوكالة غوث وتشغيل 

على خمرئجات املؤتمر الدويل للمانحي  حلشد  يجابا إلسطينيي  )األونروا( سينعكس الالئجيي  الف
املوارد املالية للوكالة، م  خالل تشجيع املانحي  على توقيع اتفاقيات متعددة السنوات مع 

 .األونروا لتحقيق تمويل مستدام قابل للتنبؤ

والسويد، خالل شهر تشري   وسيعقد املؤتمر الدويل للمانحي  برئاسة مشتركة م  األردن
 .الثاين املقبل يف العاصمة البلجيكية بروكسل

ورحب أبو هويل يف بيان صدر عنه، مساء اليوم اخلميس، بتصويت البرملان األوروبي 
مليون يورو سنويا للعام  55مليون يورو، بزيادة تقدّر بـ  142لصالح زيادة تمويله لألونروا إىل 

 .، ورفضه ربط الدعم بتعديل املنهاج الفلسطيني2021يورو يف العام مليون  92بدال  م   2022

وأعرب أبو هويل ع  أمله أن تعطي املستويات السياسية يف اجمللس األوروبي املوافقة 
النهائية والرسمية، على توصية البرملان األوروبي، بزيادة الدعم املقدم لألونروا التي ستساهم يف 

التي تعاين منها الوكالة ويف حتقيق االستقرار املايل يف ميزانيتها  ئجسر فجوة التمويل املزمنة
 .االعتيادية

مقابل  صوتا  521وأوضح أن اعتماد البرملان قرار زيادة خمصصات األونروا بأغلبية 
ع  التصويت، هو تعبير حي ع  التزام االحتاد األوروبي بإدامة  84صوتا وامتناع  88معارضة 

 لألونروا، ورسالة تأكيد بالدور احليوي الكبير الذي تقوم به الوكالة م  خالل دعمه السياسي واملايل
مليون الئجئ فلسطيني يف مناطق  5.6خدماتها التعليمية والصحية واإلغاثية االئجتماعية لقرابة 

 .عملياتها اخلمسة، ودورها يف تعزيز التنمية البشرية املستدامة واالستقرار اإلقليمي

ىل أن االحتاد األوروبي، م  كبار املانحي  الرئيسيي  لألونروا، وهو ثاين ولفت أبو هويل إ
ممول مليزانية األونروا وم  الداعمي  لعملها يف تقديم خدماتها اإلنسانية لالئجيي  الفلسطينيي  إىل 

إىل أن االحتاد األوروبي ساهم  لقرارات األمم املتحدة، مشيرا  يجاد حل عادل لقضيتهم طبقا  إحي  
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 األعوام املاضية يف تمكي  األونروا م  التغلب على أزماتها املالية م  خالل تقديم تمويل يف
 .إضايف مليزانيتها

ودعا الدول املانحة واملمولة لألونروا إىل الوفاء بتعهداتها املالية ورفع سقف مساهماتها 
، للحيلولة دون 2021م والتبرع بتمويل إضايف لتحقيق االستقرار املايل مليزانية األونروا للعا

الوقوع يف أزمات ئجديدة تؤثر على خدماتها املقدمة لالئجيي  الفلسطينيي ، وتعزيز قدرتها على 
 .مواصلة خدماتها وصرف رواتب موظفيها لشهري تشري  الثاين وكانون األول املقبلي 



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/ 


