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قطع املساعدات عن  واشنطندين قرار بيان للحكومة الفلسطينية ي

 اد حل لقضية الالجئينحين إيج إىل املنظمة ويؤكد بقاء ،األونروا
  

  ]مقتطفات[ .2018/  9/  4 ،رام الله

  

أدان مجلس الوزراء، خالل جلسته األسبوعية التي عقدها اليوم الثالثاء، في 

مدينة رام اهللا، برئاسة رامي الحمد اهللا، قرار اإلدارة األميركية قطع المساعدات عن 

 ".األونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ى وأكد المجلس أن هذا القرار يكشف زيف االدعاءات األميركية بالحرص عل

الذي يشكل الالجئون أغلبية سكانه، وهذا القرار  األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة

 يأتي في إطار االبتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية، لتمرير ما يسمى بـ

  ".صفقة القرن"

نير "ي في القدس سرائيليس بلدية االحتالل اإلكما استنكر تصريحات رئ

، التي أكد فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة وكالة "بركات

                                                            

 في الرابط اإللكتروني التالي")اوف("وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  :المصدر ،:  
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=z6W9xha829487002608az6W9xh  
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في القدس المحتلة، وٕاغالق جميع مؤسساتها بما " األونروا"غوث وتشغيل الالجئين 

  .في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات

صريحات تشكل إهانة مباشرة واستهانة بالمجتمع الدولي أن هذه الت إلىوأشار 

أنها تستهدف بشكل فعلي ومتعمد الالجئين  إلىوقوانينه ومؤسساته، إضافة 

الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي اإلنساني، وهي تأتي نتيجة 

لدولة االحتالل، وقراراته األخيرة األحادية الغطاء األميركي السياسي والقانوني والمالي 

بشكل كامل، " األونروا"والمنافية للقوانين والشرائع الدولية، بما فيها وقف تمويل 

عها ودعمها وشجّ  إسرائيلوٕاعادة تعريف وضع الالجئين الفلسطينيين، ما أطلق يد 

ولية وعلى على مواصلة عدوانها على شعبنا األعزل وعلى المؤسسات والمنظمات الد

 .المنظومة األممية وقراراتها وقوانينها

وهي السبب  إسرائيلوأكد أن الالجئين الفلسطينيين هم الضحايا إلقامة دولة 

أن قضية الالجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي  الرئيس لمعاناتهم وتشردهم، مشدداً 

ركية، وغيرها، تغيير سمح ألحد المساس بها، وأنه ال يحق للواليات المتحدة األميال يُ 

والتي تشكلت بقرار  ،كما حددتها األمم المتحدة" األونروا"والية وواجبات ومسؤوليات 

على وجوب  ، والذي نّص 1949لعام ) 302(من الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

حين إيجاد  إلىقيام وكالة غوث وتشغيل الالجئين بتقديم خدماتها في المجاالت كافة 

، الذي يكفل حق الالجئين في العودة )194(الالجئين وفقًا للقرار األممي  حل لقضية
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، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات 1948جروا منها عام ديارهم التي هُ  إلى

  .الذين يقررون عدم العودة منهم

في " بيير كرينبول"وثّمن المجلس موقف المفوض العام لوكالة الغوث الدولية 

جئي فلسطين ولموظفي وكالة الغوث، والتي كشف فيها حجم رسالته الموجهة لال

المؤامرة التي تحاك ضد قضية الالجئين الفلسطينيين، وتأكيده على حقوق الالجئين 

، وهي يينمال 5.4الفلسطينيين بموجب أحكام القانون الدولي، الذين يبلغ عددهم 

  .كية إنكارهاير حقيقة ال يمكن لإلدارة األم

الموقف هو بمثابة رد قاطع من المفوض العام على اإلدارة  أن هذا إلىوأشار 

اختزال أعداد  إلىاألميركية التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث 

الجئ فلسطيني،  يينمال 5,4ألف الجئ، بدًال من  500 إلىالالجئين الفلسطينيين 

 .وٕاسقاط صفة الالجئين عن أبناء وأحفاد الالجئين الفلسطينيين

مستوى  إلىوطالب حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي االرتقاء 

لضمان عدم  ية، والتدخل فوراً سرائيلاإل –كية ير تحدي هذه القرارات واإلجراءات األم

ين القانوني والسياسي تنفيذ مثل هذه التهديدات، والحفاظ على سالمة النظامَ 

لة لوكالة الغوث وكافة شركائها بتعزيز العالميين، كما دعا الدول المانحة والممو 

شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد الوكالة 

ومستدام لميزانيتها يضمن  على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كافٍ 
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لي استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها، والعمل على إنجاح المؤتمر الدو 

المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية 

  .العامة لألمم المتحدة لهذا الغرض

دها بزيادة في تمويلها لوكالة الغوث، كما وتقدم المجلس بالشكر أللمانيا لتعهّ 

بي ها االتحاد األورو ممثلة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، لحثّ  إلىتقدم بالشكر 

رت عن ، ولمختلف الدول التي عبّ "أساس مالي مستدام للوكالة"على العمل لوضع 

" األونروا"كي المساس بقضية الالجئين الفلسطينيين ووقف تمويل ير رفض القرار األم

  .واستعدادها لتقديم الدعم للوكالة

عقد جلسة خاصة لوزراء  إلىب المجلس بدعوة المملكة األردنية الهاشمية ورحّ 

ارجية العرب، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على الخ

عقد في الحادي عشر من الشهر الجاري في القاهرة، المستوى الوزاري الذي سيُ 

لمواجهة تداعيات وخطورة قرار اإلدارة األميركية بوقف مساهماتها في ميزانية وكالة 

 .لةالغوث، وبحث نقص الدعم المالي الذي يواجه الوكا

[.......]  
 


