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حل عادل إىل لتوصل فيه إىل المفوض العام لألونروا يدعو بيان ل

  حملنة خمسة ماليين الجئ فلسطيني

  ]مقتطفات[ *.٢٠١٢ /١١ /٦نيويورك، 

  

حتدث املفوض العام لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف 

فيليبو غراندي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة، خالل ") األونروا("الشرق األدنى 

  :، وقال٢٠١١عرضه  لتقرير األونروا السنوي لعام 

[.......]  

التي تواجهنا، فإنني أنعي موظفي األونروا اخلمسة الذين وقبل أن أصف التحديات األكبر 

إن هؤالء الزمالء قد . يف سورية، كانت آخرهم معلمة قضت نحبها قبل أيام قليلة تلوا مؤخراًقُ

تقاسموا املصير املأساوي لآلالف من الذين لقوا حتفهم يف الصراع الدامي الذي ال يزال املدنيون 

جهت لألطراف املتنازعة بضرورة احترام ن النداءات املتكررة التي وُ غير حمميين منه على الرغم م

  .القانون الدويل

ويف حقيقة األمر، ويف الزمن الذي عمل فيه الربيع العربي على جلب احلراك واالنتباه  [....]

شين يف جميع الجئي فلسطين، ال يزالون مهمّ  ملنطقة الشرق األوسط، فإن الفلسطينيين، وحتديداً

اصد والغايات ومنسيين من قبل اجملتمع الدويل ويعانون بشكل متزايد يف خضم نزاعات غير املق

  .حملولة ونزاعات جديدة على حد سواء

                                                            

الفلسطينيين يف الشرق األدنى  الالجئين لغوث وتشغيل املتحدة األمم املوقع اإللكتروين لوكالة :املصدر *
  "):األونروا("

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1136  
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على حتقيق حل  والتي تعتمد نتائجها الناجحة أيضاً(إن عملية السالم يف الشرق األوسط 

ال قضية الدولة الفلسطينية وال تز. مل حتقق أي تقدم ولسنوات عدة) عادل ملسألة الجئي فلسطين

كما أن املشاكل . ومل جتد القيادة الفلسطينية بعد أية وسيلة لتحقيق املصاحلة والوحدة ،بدون حل

اء اخلنق طويل املدى لالحتالل واإلغالقات واحلصار املالية للسلطة الفلسطينية، والتي تفاقمت جرّ

احملتلة إىل منطقة غير قابلة للحياة  املفروض على قطاع غزة، قد أحالت األراضي الفلسطينية

واألونروا نفسها تعاين من نقص مزمن يف التمويل، وكما لو أن ذلك ليس بكاف، فإنها . اقتصادياً

دعاءات الزائفة والضارة التي تقول ببساطة بأن األونروا ج لاللهجمات متجددة تروّ تتعرض أيضاً 

  .طين وأن اختفاءها كفيل بحل املسألةنفسها هي السبب وراء إطالة عمر قضية الجئي فلس

وبالنسبة للفلسطينيين اليوم، وعلى األخص الجئي فلسطين، فليس هنالك أية آفاق حلل 

وعليه فإن علينا أن ال نستغرب من تزايد اإلحباط يف أوساط جمتمع الجئي . قريب وعادل حملنتهم

  .مفلسطين، األمر الذي يعكس فقدان األمل واليأس الذي يطغى عليه

ويف هذا السياق القاتم، تستمر األونروا بأن تكون اجلهة املرجعية خلمسة ماليين الجئ 

لاللتزام املستمر للمجتمع الدويل بحمايتهم إىل حين التوصل إىل  واألونروا ليست رمزاً. فلسطيني

لن  ]التي[ خدمات الصحة والتعليم خدمات حاسمة، وخصوصاً حل فحسب، بل إنها تقدم أيضاً

وعلى أية حال، فال . يكون معظم الالجئين قادرين على احلصول عليها لو مل توفرها األونروا لهم

ران على قدرة الوكالة على توفير اخلدمات اإلنسانية األساسية يزال هنالك تهديدان رئيسيان يؤثّ

  .[....] تفشي النزاعات وندرة األموال: وخدمات التنمية البشرية، وهما

[.......]  

ومنذ العام . إن الوضع يف األراضي الفلسطينية احملتلة ال يزال مصدر قلق رئيسي[....] 

ففي سورية، حيث كانوا وبشكل . املاضي، وجد الجئو فلسطين أنفسهم يف خضم أزمة جديدة

تم إكمالها من خالل الوصول إىل خدمات األونروا والتوظف  ةتقليدي يتمتعون بحسن ضيافة سخي

ن األزمة السورية املدمرة تعمل على التأثير وبشكل إ إالّ ،خرىباحلقوق األساسية األُ فيها والتمتع

. شخص ٥١٨٬٠٠٠مباشر على معظم الجئي فلسطين الذين يعيشون يف البالد والذين يبلغ عددهم 
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 عن منازلهم بحثاً رحوا واضطروا إىل االنتقال بعيداًتلوا وجُمن الجئي فلسطين قد قُ كبيراً إن عدداً

  .عن األمان

 [.......]  

أكبر من الجئي فلسطين سيكونون بحاجة  ق النزاع أكثر، فإن عدداًوإذا ما تعمّ [....]

عن  عائلة قد حضرت إىل مكاتبنا بحثاً ٦٠٬٠٠٠ نحوويف األشهر األخيرة، فإن . للمساعدة

قد يصل إىل ثالثة  ر أن ماقدّوعلى هذا األساس، فإن األونروا تُ. املساعدة، وهذا الرقم يف تزايد

أرباع الجئي فلسطين قد يحتاجون إىل املساعدة يف تلبية احتياجاتهم الغذائية ومتطلبات احلياة 

وقبل النزاع، كان الجئو فلسطين يف سورية يف األصل من بين الفئات األشد . خرىالضرورية األُ

اء أثر ت بشكل أعمق جرّإن هذه الهشاشة التي كانت سائدة من قبل قد تفاقم. يف اجملتمع فقراً

ويف خضم احلرمان االقتصادي وانعدام األمن والصدمة، فإن الجئي فلسطين يناضلون يف . احلرب

  .سبيل تلبية احتياجاتهم التي بدأت تصبح أكثر حدة مع حلول فصل الشتاء

[.......]  

. ايةويف نفس الوقت، يف لبنان، فإن الظروف بالنسبة لالجئي فلسطين ال تزال صعبة للغ

ك العقارات، وذلك على الرغم من حدوث بعض إنهم يعانون من حمدودية احلق يف العمل وتملّ

ونتيجة لذلك، فإن الفقر منتشر والظروف . التقدم يف هذه اجملاالت كما تم اإلبالغ عنه سابقاً

لتي من بين األسوأ يف املنطقة، عالوة على أن اخلدمات ا عدّاملعيشية يف اخمليمات البائسة تُ 

بعيدة عن  عدّتُ ،)مثل الرعاية الصحية املتقدمة(تتجاوز صالحية األونروا أو قدرتها على دعمها 

  .متناول غالبية الالجئين

ض للتدمير التام يف وتكمن األولوية يف إكمال إعادة إعمار خميم نهر البارد، والذي تعرّ

لعام املاضي، قمنا باإلبالغ ويف ا. الجئ فلسطيني بال مأوى ٢٧٬٠٠٠وراءه  خملفاً ٢٠٠٧عام 

وبحلول نهاية هذا . فرد قد عادوا إىل البيوت التي تمت إعادة بنائها ١٥٠٠بأن ما يقارب من 

شخص  ٢٤٠٠شخص سيكونون قد عادوا، هذا إىل جانب  ٢٧٠٠العام فإننا نأمل أن ما جمموعه 
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أكثر من (من الالجئين  كبيراً إن هذا، على أية حال، سيترك عدداً. ٢٠١٣خمطط عودتهم يف عام 

  . ٢٠١٤ يناير/  مشردين يف األول من كانون الثاين) ١٧٬٠٠٠

[.......]  


