األونروا يف أزمة
يعيش ماليين الفلسطينيين يف خميّمات لالئجيين يف األدن ولننا وسوديا والضّفة الغربيّة وغزّة ،حيث
يوائجهو التّهديد بقطع املعونات املتعلّقة بالتّعليم والرّعاية الصّحية واملساعدة الغوثيّة واخلدمات االئجتماعيّة
من ئجرّاء العجز املزمن واملتوسّع يف ميزانيّة األونروا .هذه هي احلقيقة التي عرضها بيير كريننول ،املفوّض
العام لألونروا ،يف مؤتمر الدّول املانحة الذي عقد يف نيويودك يف حزيرا /يونيو  ،2018حلثّها على زيانة

مساهماتها املاليّة للوكالة.
وتوائجه األونروا التي تأسَّست بموئجب القراد دقم  302الصّاند عن اجلمعيّة العامّة لألمم املتّحدة يف  8كانو
األوّل/نيسمنر  ،1949أسوأ أزمة ماليّة يف تاديخها بعد قراد إنادة نونالد ترامب خفض مساهمتها يف ميزانية
الوكالة ،ثم إلغائها نهائياً .ويعدّ هذا القراد األميركي ،الصّاند عن أكنر نولة مموّلة لألونروا ،ئجزءاً من ضغوطات
أشمل تمادسها اإلنادة األميركيّة على الفلسطينيّين بالتّنسيق مع حكومة بنيامين نتنياهو اإلسرائيليّة – العازمة
على تدمير الوكالة استناناً إىل الذّديعة املزيّفة بأنها تُطيل أمد قضيّة الالّئجيين الفلسطينيّين ،علماً أ املسؤول
الرئيسي عن إنامة هذه القضية هو إسرائيل نفسها التي ما زالت ترفض تطنيق قراد اجلمعيّة العامّة لألمم املتّحدة

دقم  ،194الصّاند يف  11كانو األوّل/نيسمنر  ،1948والدّاعي إىل عونة الالّئجيين إىل وطنهم وتعويضهم عن
أمالكهم املفقونة.
وانطالقاً من وعيها ألهمّية هذه األزمة املتجذّدة والقائمة منذ أمد طويل ،والتي تعاظمت خطودتها بعد القراد
األميركي ،تنظّم مؤسّسة الدّداسات الفلسطينيّة يف مقرها يف بيروت ،يف  19أيلول/سنتمنر  ،2018حلقة نداسيّة
تستضيف فيها مدير األونروا يف لننا  ،كلونيو كودنو  ،وجمموعة من الناحثين والنّاشطين الشّناب ملناقشة
وتقويم تأثير هذه األزمة على الالّئجيين الفلسطينيّين واالئجتهان يف تقديم احللول املمكنة لها.

 19أيلول/سنتمنر2018 ،
 4بعد الظّهر –  5بعد الظّهر :املتحدّث الرّئيسي
السّيد كلونيو كودنو – مدير األونروا يف لننا
 5:30بعد الظّهر –  7:30بعد الظّهر :حلقة نقاش يشادك فيها كلٌ من:
 النروفسود سادي حنفي (أستاذ علم االئجتماع يف اجلامعة األميركيّة يف بيروت ودئيس اجلمعية الدوليةلعلم االئجتماع )" :األزمة املالية املتوطنة لألونروا :عواملها الداخلية واخلادئجية" .
 -الناحث ئجابر سليما (مستشاد يف نداسات الالئجيين)":خمططات تصفية األونروا :منظود تاديخي".

 "نعم الشّناب ومشادكتهم السّياسيّة يف:) النّاني الثّقايف الفلسطيني، عمّاد يوزباشي (ناشط شنابي." سنيل حتقيق السّلم الدّاخلي واالستقراد
. من نو توفر الترئجمة الفودية، ستقدم بعض احملاضرات باللغة العربية وأخرى باللغة اإلنكليزية:مالحظة

UNRWA in Crisis

Millions of Palestinian refugees live in refugee camps in Jordan, Lebanon, Syria, the West Bank and Gaza.
They face the threat of service cuts with respect to education, health care, relief aid and social services
as a result of UNRWA’s chronic and ever expanding budgetary deficit. This is the reality that Pierre
Krähenbühl, UNRWA’s Commissioner-General, presented to donor countries at UNRWA’s pledging
conference on June 2018 in New York to urge them to increase their contributions to the agency.
UNRWA, established through United Nations General Assembly Resolution 302 on the 8th of December
1949, faces its worst financial crisis in its history after the decision of the Trump administration to
reduce its contributions to the agency and then to cut them entirely. These cuts, by the single largest
donor to UNRWA, are part of the broader pressures that the American administration is exerting on
Palestinians in alignment with the Israeli government of Benjamin Netanyahu who is bent on destroying
the agency based on the false excuse that it perpetuates the Palestinian refugee issue. However,
UNRWA is not at fault, rather it is Israel itself that is responsible because of its continuous refusal to
apply the United Nations General Assembly Resolution 194 that was voted on the 11th of December
1948 and that calls for the return of the refugees to their homeland and to compensate them for lost
property.
Reflecting the importance of this longstanding and ever deepening crisis, the Institute of Palestine
Studies is organizing a seminar in Beirut on September 19th 2018 featuring UNRWA’s Lebanon Country
director Claudio Cordone as well as researchers and youth activists to reflect on the impact of this crisis
on Palestinian refugees as well as to discuss possible ways forward.

September 19th, 2018
4pm – 5pm: Keynote speaker
Mr. Claudio Cordone – UNRWA Director in Lebanon

5:30pm-7:30pm: Panel discussion
-

Prof. Sari Hanafi (Professor of Sociology at AUB and President of the International Sociological
Association): The endemic financial crisis of UNRWA: Internal and external factors
Jaber Suleiman (Researcher/Consultant in Refugee Studies): The Plans to liquidate (or Disrupt)
UNRWA: A historical perspective
Ammar Youzbachi (Activist, Palestinian Cultural Club): Strengthening the role and political
participation of the youth to further peace and stability

Kindly note that some presentations will be in Arabic and others in English and
no translation will be available.

