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ف توقّ بيان للمتحدثة باسم وزارة اخلارجية األميركية تعلن فيه 

  الواليات املتحدة عن املساهمة يف تمويل األونروا

  

   .2018/  8/  31 ،واشنطن

  

 وكالة اليوم بعد تموّل لن املتحدة الواليات أن اجلمعة األميركية اإلدارة علنتأ

 يمكن ال بشكل املنحازة) "ونروااأل( الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث املتحدة األمم

 ".إصالحه
 إن ،بيان يف نويرت هيذر األميركية اخلارجية وزارة باسم املتحدثة وقالت

 املتحدة الواليات أن رتقر املسألة، بعناية درست" بعدما ،ترامب دونالد الرئيس إدارة

  ".األونروا إىل إضافية مساهمات اليوم بعد تقدّم لن

 كانون يف دوالر مليون 60 قدرها أميركية بمساهمة قمنا عندما" :وأضافت

 غير النسبة حتّمل تعتزم ال املتحدة الواليات إن بوضوح يومها قلنا يناير، / الثاين

  ".عديدة سنوات حتمّلناها والتي األونروا تكاليف أعباء من ةباملرّ املتكافئة

 موازنة يف لاألو املساهم عقود مدى على كانت التي املتحدة والواليات

 إذ األممية، للوكالة مساعدتها كبيرة بنسبة ريناي / الثاين كانون يف خفّضت األونروا،

                                                            

 وكالة الصحافة الفرنسية  :املصدر)AFP(يف الرابط اإللكتروين التايل ،:  
18r4hy6-https://www.afp.com/ar/news/2526/doc 
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 العام يف دوالر مليون 370 مقابل ،دوالر مليون 60 سوى العام هذا تقدّم مل هاإن

2017.  

 الوكالة لهذه األموال من اًمزيد قدّمت لن املتحدة الواليات" نأ البيان وأضاف

 نهاية ال ما إىل" تزيد بأنها األونروا متهمةً ،"إصالحه يمكن ال بشكل املنحازة

  .الالجئ وضع عليهم ينطبق الذين الفلسطينيين أعداد" مةمضخ وبصورة

 قابل غير" بساطة بكل هو الوضع هذا فإن األميركية اخلارجية وبحسب

  ".لالستمرار

 وعدم التمويلية االحتياجات ىتتعد" املشكلة أن بيانها يف نويرت دتوأك

" نموذج" بـ صلتت املشكلة إن إذ ،انحينامل بين" األعباء يف متوازن تقاسم حتقيق

  .نفسه األونروا

" املتحدة األمم مع احلوار تكثيف" السبب لهذا تعتزم واشنطن أن وأضافت

 مساعدات تشمل قد جديدة، ومقاربات جديدة نماذج" إليجاد ،خرىاألُ الفاعلة واجلهات

  ".آخرين وشركاء املتحدة الواليات من مباشرة ثنائية

 "تأثير بشأن للغاية وقلقة واعية" واشنطن أن على األميركية دثةاملتح دتوشد

  ".منهم التالمذة وبخاصة األبرياء، الفلسطينيين على" الوضع هذا
 


