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أصحاب المعالي والسعادة ،
مساء طيبا ً عامرا ً بالخير.
لقد حل المساء هنا في نيودلهي .ومن ثم ،اسمحوا لي أن أتمنى لكم
ً
وأود أن أثني على مبادرة وزيري خارجية األردن والسويد ،التي جاءت في موعد مناسب تماما ً لعقد
مؤتمر التعهدات اليوم.
وبوصف الهند من الدول التي تقدم دعما ً ثابتا ً للقضية الفلسطينية ،فإنها تقدر تقديرا ً عميقا ً الدعم السخي
والعمل الدؤوب من الدول المضيفة والمانحين و وكالة األونروا لضمان حياة كريمة للماليين من إخواننا
و أخواتنا من فلسطين F،الذين شردوا من وطنهم.
ال تزال جائحة كوفيد 19-مستمرة في نشر الخراب في جميع أنحاء العالم  ،وتستنفد موارد الحكومات
لتلبية احتياجات الرعاية الصحية واالجتماعية واالقتصادية لشعوبها ،مما تقييد القدرات المتاحة
لمساعدة اآلخرين .لكن االنتصار على هذه األزمة غير المسبوقة يتطلب عمال ً جماعيا ً وتضافر جهود
الجميع.ولذلك ،فإن الهند تقوم ،على الرغم من ارتفاع الطلب المحلي على اإلمدادات الطبية وسط
ارتفاع حاالت اإلصابة بمرض كوفد ،بمساعدة الدول التي تحتاج إلى أدوية هامة إلنقاذ حياة المرضى.
وسوف نرسل شحنة طبية إلى فلسطين األسبوع المقبل.
إن تعزيز القدرات من خالل التدريب وبناء المؤسسات المستدامة هو جزء رئيسي من مساعدتنا
التنموية التي نقدمها لفلسطين .إننا نعمل معهم لتنظيم المزيد والمزيد من البرامج التدريبية عبر
المنصات االفتراضية حتى استئناف حركة السفر بصورة عادية .ونظل كذلك ملتزمين بصرف األموال في
الوقت المناسب للمشروعات التنموية بحيث تستمر في العمل وفقا ً للجداول و المواعيد المحددة.
وتقدم الهند أيضا ً  250منحة دراسية سنوية للشباب والمسئولين الفلسطينيين عالوة على برامج
التدريب المنتظمة.وتبلغ منحة مشروعنا الحالي حوالي  72مليون دوالر أمريكي.

وكما أشار الزمالء األعزاء من قبلي ،فإن استدامة التمويل وإمكانية التنبؤ به هو أمر حتمي ألي وكالة أو
منظمة لالضطالع بمهامها ومسئوليتها دون انقطاع .إن وكالة األونروا بحاجة إلى دعمنا المستمر .فعندما
سحبت بعض الدول تمويلها للوكالة في عام  ،2018قامت الهند بزيادة تعهداتها المالية السنوية من
 1.25مليون دوالر أمريكي إلى  5ماليين دوالر أمريكي .وبالنسبة للعام الحالي ،فقد قمنا بالفعل بصرف
 2مليون دوالر أمريكي ،وسنقوم قريبا ً بتحويل مبلغ  3ماليين دوالر أمريكي .ويسرني أن أعلن أننا
سوف نساهم بمبلغ  10ماليين دوالر أخرى لوكالة األونروا خالل العامين القادمين.
شكرا لكم جميعا.

نيودلهي
 23يونيو 2020

