
2007 ملیون یورو الى الصندوق العام لألونروا للعام 66االتحاد األوروبي یساھم بمبلغ :الالجئون الفلسطینیون

قام السید جون كییر، رئیس مكتب المفوضیة األوروبیة للمساعدات الفنیة الى الضفة الغربیة وقطاع غزة، والسید 
 ملیون یورو في حفل 66العام لألونروا، بالتوقیع الیوم على اتفاقیة مساھمة بمبلغ فیلیبو غراندي نائب المفوض 

. ملیون یورو مقارنة بالعام الماضي1,5في مخیم قلندیا وھي زیادة بقیمة 

بي ویعتبر ھذا التوقیع الیوم الدفعة األولى من اتفاقیة عقدت بین االتحاد األوروبي واألونروا حیث التزم االتحاد األورو
وستخصص ھذه األموال لدفع .2010 و2007 ملیون یورو إلى الصندوق العام لألونروا للفترة بین 264بمبلغ 

رواتب المعلمین واألطباء والعاملین االجتماعیین العاملین في األونروا بما یمكن ھذه المنظمة الدولیة من المحافظة 
فیما یعتبر الدعم المتواصل من االتحاد األوروبي إلى .نعلى إیصال الخدمات األساسیة إلى الالجئین الفلسطینیی

.األونروا عنصرا ھاما في استراتیجیة االتحاد األوروبي لعملیة السالم في الشرق األوسط

"وقال السید كییر خالل حفل التوقیع یعبر االتحاد األوروبي عن بالغ اھتمامھ بأزمة الجئي فلسطین ونحن نقر أنھم :
وقد كانت األونروا في المقدمة لبذل الجھود . ھذه األوقات التي تشھد أزمة اجتماعیة وسیاسیةاألكثر عوزا في

ویفخر االتحاد األوروبي بدعمھ لعمل األونروا من خالل زیادة ھذه .وتخفیف المعاناة الیومیة لالجئین الفلسطینیین
."المساھمات

"وشكر السید غراندي االتحاد األوروبي بقولھ باالمكان استمرار جھود األونروا بدون الدعم المتواصل من لم یكن :
لقد شھد العام .لذلك أرید أن أعبر عن بالغ تقدیرنا إلى المجموعة األوروبیة.الجھات المانحة الكریمة والملتزمة

."لقكمالماضي احتیاجات كبیرة في كافة مناطق الجئي فلسطین والدعم الذي عبرتم عنھ الیوم یعبر عن اھتمامكم وق

 قدمت المجموعة األوروبیة دعما منتظما إلى األونروا مما جعلھا إحدى الجھات المانحة 1971یذكر انھ منذ العام 
 ملیون یورو إلى الصندوق العام 246 وفرت المفوضیة األوروبیة مبلغ 2006 و2003وخالل الفترة ما بین .األكبر

ات من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أكثر من نصف إجمالي ویشكل ھذا الدعم المالي مع المساھم.لألونروا
.موازنة األونروا

 وھي توفر حالیا التعلیم والرعایة الصحیة والخدمات االجتماعیة والمساعدات 1949لقد تأسست األونروا في عام 
وتعتبر األونروا .األردن مالیین الجئ یعیشون في الضفة الغربیة وقطاع غزة ولبنان وسوریا و4,4الطارئة إلى 

وقد قامت الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة بتجدید تفویض األونروا .العملیة األكبر لألمم المتحدة في الشرق األوسط
ض األخیر لغایة حزیران  .2008مرارا حیث تم تمدید التفوی

: غزةلمزید من المعلومات حول عالقات االتحاد األوروبي مع الضفة الغربیة وقطاع
Http//:www.delwbg.ec.europa.eu/en/index.htm
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