
	
	
	رینوالمھجّ جئین الشبكة العالمیة لال

	(عدالة)واالقتصادیة  االجتماعیة لحقوقالفلسطیني ل ئتالفاالو
	یطلقان حملة لدعم االونروا تحت شعار

 
 "حتى العودة ..االونروا حق"

 

أماكن تواجدھم  ةرین الفلسطینیین في كافجئین والمھجّ حرمان الالباالحتالل االستعماري اإلسرائیلي ستمر فیھ یفي الوقت الذي 

وفي الوقت الذي تعاني فیھ وكالة على مّر عدة عقود.  راضرأما لحق بھم من والتعویض وجبر  إلى أراضیھم العودةحق من 

 الخدمات یةعلى مستوى ونوع ةبالضرور مر الذي ینعكساألخانقة وھو زمة مالیة أمن "األونروا" جئین غوث وتشغیل الال

شكل ب ھذه الوكالة الدولیةإلغالق ونروا في محاولة ، وال سیما االمریكي، على األلضغط السیاسيا یتواصل ؛المستحقة لالجئین

	. لألبدحقوقھم طمس رین وجئین والمھجّ قضیة الالانھاء ، وبالتالي كامل

 

مدت منذ ھا اعتوقد رافقت األونروا منذ نشأتھا ونتیجة للقصور في ھیكیلة عملھا األساسیة األزمات المالیة المتعاقبة بحیث أنّ 

ازین تقلبات مولومن جھة  السیاسي بتزازرھینة لالالبدء على التبرعات الطوعیة غیر الملزمة لدول العالم؛ األمر الذي جعلھا 

لخدمات ا یةمستوى ونوععلى بشكل مباشر وبالضرورة فإّن األزمات المالیة ستنعكس . في العالم من جھة أخرى الدولیة القوى

ً لما م، ونروااألالتي تقدمھا  ً اضافیا  ،نیجئلالا تُلبّي احتیاجات نسانیة واتساع فجوة الحمایة التيزمة اإلق األیتعمشّكل سببا

لجأت األونروا إلى االستغناء عن و كما الصحة والتعلیم.متي خد أھمھاساسیة من جملة من الخدمات األ ھمحرمان باإلضافة إلى

	.خمس (قطاع غزة، الضفة الغربیة، األردن، لبنان، سوریا)عملیاتھا الخدمات اآلالف من موظفیھا في كافة مناطق 

 

وكالة لى إ تحویلھالى إ، ء عملھاوالدعوة إلى إنھاونروا من خالل حجب التمویل عنھا على األواالبتزاز  الضغطھذا یھدف و

ُ التي و لجنة التوفیق الدولیة حول فلسطینعلى غرار شكلیة غیر فاعلة،  وتم تكلیفھا ، 1948في العام  194ر سست بموجب القراأ

	 . وقت ممكن أقربلیھا في إجئین وممتلكاتھم وتمكینھم من العودة بتوفیر الحمایة لالفي حینھا 

 

. ھاسرائیلیة واألمریكیة إلى إنھائاإلعن التطورات السیاسیة والدعوات  ال ینفصلألزمة المالیة لوكالة الغوث ن نشوء وتطور اإ

دة وقفت الوالیات المتحأ، حیث من ِقبل اإلدارة األمریكیة ذه الدعوات في ظل الحدیث عن "صفقة القرن"تصاعدت وتیرة ھقد و

خاصة الخلیجیة  ،لى الدول العربیةإجئین الفلسطینیین تجاه الالانقل مسؤولیات المجتمع الدولي مع الضغط باتجاه  لألونرواتمویلھا 

 خرى.  أھلیة أو ألى مؤسسات دولیة إو أ الُمضیفةلى الدول إونروا ومن جھة ثانیة تعمل على نقل مھمات األ. منھا



لباب على ا یحصر حق تقریر المصیر في فلسطین بالیھود، ویفتحلقانون القومیة، والذي " الكنیسیت"مع تمریر أنھا تزامنت  كما

من  رضاأل صحابأ رین الفلسطینیینجئین والمھجّ تستمر في حرمان الالبینما في فلسطین، م "الشتات الیھودي" لَ لِ مصراعیھ 

	ر وتقریر المصیر. اضرأما لحق بھم من أبسط حقوقھم في العودة والتعویض وجبر 

 

منظمة ة من جدیستدعي وقفة ی، إن االستھداف المتزاید الذي تتعرض لھ حقوق الشعب الفلسطیني، وعلى رأسھا حقوق الالجئین

 .لھجمةاھذه ي مواجھة فأمام مسؤولیاتھا  المحلي والعالمي ت المجتمع المدني، واللجان الشعبیة، ومؤسساالتحریر الفلسطینیة

 تصادیةوائتالف الحقوق االجتماعیة واالقالفلسطینیین لالجئین والمھجرین للدفاع عن حقوق افي الشبكة العالمیة  فإنناوعلیھ، 

ونروا، والعمل على الضغط زمة األأالضوء على تسلیط لونروا حق حتى العودة"، "األ :حملة إطالقنعلن  ،والثقافیة (عدالة)

ً  صناع القرارعلى المكلفین و ً  محلیا 	لالضطالع بمسؤولیاتھم تجاه الالجئین الفلسطینیین. ودولیا

 

فإن الحملة تدعو كافة الفعالیات المحلیة والدولیة لالنخراط في األنشطة الشعبیة وفعالیات المناصرة، التي بناًء على ما سبق، و

	.2019ونروا سیبدأ في حزیران ل وتتصاعد على مدار العام القادم خصوصاً وأن التصویت على تجدید والیة األستتواص

 

 :ونروا وحقوق الالجئین والمھجرین من خاللحمایة األ لىإحتى العودة" ندعو  في حملة " االونروا حقّ  وإننا

ً دولیة ولیست عربیة،  سؤولیةم باعتبارھا ،الألونرو الالزمة العاجلة الموازنة توفیر: أوالً  - یئة ھمن قبل  وخصوصا

 لدولیةا الحمایة توفیرملزمة بو الفلسطیني، اللجوء قضیة خلق عن منذ البدایة المسؤولة ألنھا نفسھا، المتحدة مماأل

	.لالجئین

-  ً  ةیررھا الجمعتقإلزامیة لى مساھمات أساسیة إونروا من مساھمات طوعیة حویل مساھمات الدول في موازنة األت: ثانیا

	بمھماتھا. للقیامونروا دنى من الموازنة السنویة الالزمة لألالعمومیة ضمن موازنتھا السنویة، بما یضمن الحد األ

 والقانونیة انیةاالنس الحمایة( الثالثة بأركانھا الدولیة الحمایة توفیر من وتمكینھا األونروا والیةو صالحیات توسیعثالثاً:  -

	.تواجدھم ماكنأ كافة الفلسطینیین في ینجئلال )والفیزیائیة

-  ً سطینیین الفللمھجرین أن حل مشكلة الالجئین وا على والتأكید طرحھا، یتم سیاسیة صفقة يأب ونروااأل زجّ  عدم: رابعا

لعام  237، وقرار مجلس األمن 1948لعام  194یتم بتحقیق حقھم في العودة تنفیذاً لقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

	. موضع التنفیذ 1967

-  ً  ،الدول لھذه منح تقدیم مقابل المضیفة الدول لىإ مھماتھا نقلرفض و وبرامجھا، ووجودھا ونروااأل عن الدفاع: خامسا

	خرى.أھلیة ألى ھیئات ومؤسسات دولیة وإو نقلھا أو/ الفلسطینیة السلطة ذلك في بما

-  ً  االونروا تكون بإسناد ومواجھتھا الموازنة، نقص بحكم االتخاذھ األونروا تضطر قد التي جراءاتاإل رفض: سادسا

 		 .الدولي والمجتمع المتحدة لألمم المسؤولیة تحمیل لىإ والشعبي والدبلوماسي السیاسي، الفعل توجیھ عبر

 

 العودة حق وارادة شعب


