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وثيقة رقم 306:

البيان الذي ألقته روزماري ديكارلو حول الدعم املايل لألونروا306

7 كانون األول/ ديسمب 2011

بعثة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة

لوكالة  املالية  التعهدات  مؤمتر  املتحدة، يف  األمم  لدى  الدامئة  املندوبة  نائبة  ديكارلو،  روزماري 
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا(

نص البيان كام أعد لإللقاء:

شكراً، للسيد الرئيس

ال تزال الواليات املتحدة ثابتة عىل دعمها للعمل الهام الذي تقوم به وكالة األمم املتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا(. وبفضل دعم مانحني أساسيني وحكومات 
مضيفة، أسهمت برامج األونروا اإلنسانية، ويف عدادها خدمات التعليم والصحة والغوث والخدمات 

االجتامعية، يف تحسني حياة املاليني. 

وتظل الواليات املتحدة أكب دولة مانحة عىل أساس ثنايئ لألونروا. ففي 2011 ساهمت الواليات 
املتحدة مبا جموعه 249 مليون دوالر لبامج األونروا، من ضمنها 145 مليون دوالر للصندوق العام 
الذي يدعم برامج أساسية للتعليم والرعاية الصحية والخدمات االجتامعية، و75 مليون دوالر لنداء 
 األونروا العاجل للضفة الغربية وغزة، و15 مليون دوالر إلعادة اإلعامر ونشاطات اإلغاثة يف مخيم

نهر البارد بلبنان، و10.3 مليون دوالر لتشييد خمس مدارس جديدة بقطاع غزة. 

وإننا نشيد باملانحني الجدد هذا العام ونشري عىل األخص إىل مساهامت العراق والبازيل الهامة 
مليزانية األونروا األساسية. 

وتشيد الواليات املتحدة مببادرة األونروا لدعم التغيري واسرتاتيجية حشد املوارد ملواجهة العجوزات 
املالية من خالل رفع مستوى الكفاءة وزيادة جمع األموال. وبالرغم من هذه املبادرات والتبعات 
املايل يظل يف خطر. وعليه، فقد استحق منذ  الوضع  املانحة، فإن  الجهات  العديد من  السخية من 
وقت مىض عىل أعضاء اللجنة االستشارية، من البلدان املانحة واملضيفة واألونروا، إلقاء نظرة ثاقبة 
نتفق كرشكاء  أن  لتوفري خدمات نوعية. وعلينا  املستقبلية  األونروا وأولوياتها  عىل مستوى عمليات 
التخاذ تلك القرارات الصعبة ومعالجة العجوزات املزمنة يف امليزانية. والواليات املتحدة عىل استعداد 

للمشاركة مشاركة فعلية يف مثل ذلك املجهود. 

وإىل أن تتوفر األموال، تنوي الواليات املتحدة القيام مبساهمة هامة ومبكرة يف العام 2012، وهي 
األونروا  مليزانية  كبرية  تقديم مساهامت  تجعل  أن  املتحدة عىل  األمم  األعضاء يف  الدول  كل  تحث 
األساسية للعام القادم أولوية ومسألة عاجلة يف اعتبارها، واملساهمة بسخاء لنداءات األونروا الطارِئة 

وغريها من مشاريع. 


