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PRESS RELEASE 
 

On Canada’s Decision to Fund UNRWA 
 

Palestinian General Delegation in Ottawa: November 17, 2016  

 
The Palestinian General Delegation in Canada welcomes the announcement of the 
Government of Canada and the decision to provide $20 million to the United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA).  
 
This money is aimed at supporting nothing but regional stability and the dignity and 
wellbeing of people and communities in need of urgent humanitarian assistance, 
education, health and social services. Every child, woman and man benefiting from 
this funding shall be thankful to Canada; people and government.  
 
The Palestinian General Delegation in Canada finds that this decision encompasses 
true Canadian values. It conveys to the world Canada’s moral message and deep-
rooted commitment toward collaboration, equality, freedom and the value and 
dignity of all human beings. 
 
The Palestinian General Delegation in Canada expresses its gratitude for the decision 
announced by the government of Canada, and expresses appreciation and thanks 
for all those who supported this decision.  
 
Canada is an important and strategic country for the Palestinians with whom we 
enjoy historical relations and share common values. For that reason, the Palestinian 
General Delegation in Canada reiterates its commitment to work on developing 
bilateral relations that would ensure the prosperity of all Palestinians and Canadians. 
It further ensures readiness to remain a reliable partner when needed.  
 
END 
 
 
For media inquiry, please contact: media.ca@mofa.pna.ps  

 
Arabic follows 

العربية تلحقالنسخة   
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 صحفيبيان 
 

 

ا(الالجئين الفلسطينيين )األونورو قرار كندا تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيلحول   

  
 71/77/6172 كندا -المفوضية الفلسطينية العامة

 

مليون  02قرارها تقديم دعم بقدر عن عالن الحكومة الكندية إضية الفلسطينية العامة في كندا بالمفوترحب 

 . ا(الالجئين الفلسطينيين )األونورو لوكالة الغوث وتشغيل دوالر

 

وحياة أشخاص ومجقمعات بحاجة إضافة لحماية كرامة سققرار اقإقليمي  لإلدعم ما هي سوى األموال ه هذ

د فإن كل طفل  وسيدة  ورجل قد يسقفي ولهذا نسانية  للقعليم  للححة  وللخدمات اقإجقماعية. اقإاعدات مسلل

 من هذا الدعم سيكون شاكراً لكندا  حكومة وشعباً.

 

أن هذا القرار يعبر عن القيم الحقيقية لكندا  فهذا الدعم يوجه رسالة  المفوضية الفلسطينية العامة في كنداوترى 

لمساواة  والحرية  إضافة لقيمة وكرامة ندا  ويعكس إلقزامها األصيل حيال قضايا القعاون  واأخالقية من ك

 اقإنسان.

 

قدير لكل من قعن تقديرها لقرار الحكومة الكندية  وتقدم الشكر وال المفوضية الفلسطينية العامة في كنداتعبر 

 ساهم ودعم هذا القرار.

 

المفوضية إن ف  اذولهسقراتيجية للفلسطينيين  حيث نشقرك بروابط تاريخية وقيم مشقركة. دولة هامة وإكندا 

تجدد إلقزامها للعمل على تطوير العالقات الفلسطينية الكندية القي سقعود بالخير على  الفلسطينية العامة في كندا

ادها لقبقى شريك تعبر عن إسقعد المفوضية الفلسطينية العامة في كندافإن  وكذلك الشعبين الفلسطيني والكندي. 

 يُعقمد عليه عند الحاجة.

 البيانإنتهى 

 

 Media.ca@mofa.pna.ps:  يرجى التواصل عبر البريد ،اإلستفسار
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