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  بيان

  مبناسبة ذكرى مرور مخسة وستني عامًا على انطالق عمل
  )األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

 

قطـاع فلـسطين واألراضـي العربيـة        (تنتهز األمانة العامة لجامعة الدول العربية       
 انطالق عمـل وكالـة غـوث وتـشغيل          ذكرى مرور خمسة وستين عاماً على     ) المحتلة

 لتوجـه كـل تحيـة وتقـدير إلـى           1950فـي مـايو     ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين   
 1948الالجئين الفلسطينيين في صمودهم رغم النكبـة التـي حلـت بهـم منـذ عـام                  

وتمـسكهم بهـويتهم الوطنيــة الفلـسطينية وإصـرارهم علــى العـودة إلـى ديــارهم       
 والتمـسك بهـذا     1949 لعـام    194م استناداً إلى قـرار      والتعويض عن أضرار هجرته   

  .الحق رغم السنوات السبع والستين عاماً للهجرة والشتات

عـن  ) قطـاع فلـسطين واألراضـي العربيـة المحتلـة     (األمانة العامـة  كما تعبر   
الجئـين  الخدمـة   لعميق االمتنان لألونروا هذه الوكالة الدولية التي تميزت فـي أدائهـا             

 في أماكن لجوئهم وبـالغ التقـدير إلـى كافـة مفوضـيها العـامين الـذين                  الفلسطينيين
 تقاريرهم أمام المؤسسات والهيئـات الدوليـة حجـم الكارثـة التـي يعيـشها                أوضحت

دهم وتهجيـرهم بعيـداً عـن أرضـهم وديـارهم           يالالجئون الفلسطينيون منذ بدء تـشر     
ـ  ومـنهم مـن عـايش العـدوان اإلسـرائيلي المتكـرر ع             ،وممتلكاتهم  األراضـي   ىل

 العـدوان وحـشية   صـادقة فـي وصـف        الشفافة   م تقاريره وجاءتالفلسطينية المحتلة   
بدءاً بالسيد بيتر هانسن والسيدة كـارين أبـو زيـد والـسيد فيليبـو جرانـدي والـسيد                   

كرهينبول المفوض الحالي وجميعهم نكن لهـم كـل احتـرام لمـواقفهم الـشجاعة                يربي
أمـام  يلية علـى الـشعب الفلـسطيني األعـزل          في نقل ويالت هذه الحـروب اإلسـرائ       

 ووجودهم خالل هذه الحـروب مـؤازرة ومـساعدة فـي تخفيـف آالم               ،لمجتمع الدولي ا
الالجئين رغم تعرضهم للمساس بحياتهم فلهـم ولكافـة العـاملين مـن كـوادر دوليـة                 
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ومحلية الذين عملوا في ظل ظروف خطرة وعدم وجـود مكـان آمـن مـن العـدوان                  
ت األونـروا خاصـة فـي الحـرب اإلسـرائيلية األخيـرة صـيف               الذي طال مؤسسا  

 وجـودهم لإلغاثـة واإلنقـاذ رغـم ضـراوة           وما أعطاه  بالغ التقدير واالحترام     2014
  .هذه الحروب إشارة أمان لالجئين الفلسطينيين

يوجه القطاع كـل تقـدير واحتـرام إلـى الـدول العربيـة وخاصـة الـدول               كما  
العربية المضيفة التـي احتـضنت الالجئـين الفلـسطينيين منـذ النكبـة ولعبـت دوراً                 
أساسياً وهاماً في نجـاح األونـروا فـي أداء خـدماتها لالجئـين الفلـسطينيين وفـق                  

  .1949 لعام 302واليتها ومسئولياتها استناداً إلى قرار إنشائها رقم 

ـ          للنكبـة الفلـسطينية منـذ       اًلقد جسدت قضية الالجئين الفلسطينيين رمـزاً وعنوان
عجـز  1949 الخـدمات منـذ إنـشائها عـام           وجسد وجود األونروا فـي تقـديم       1948

المجتمع الدولي عن حل القضية الفلسطينية وعلى رأسها قـضية الالجئـين التـي هـي                
 فـي   302وا رقـم    األونـر إلنـشاء   ة العامـة    في صلب حلها رغم ما شكله قرار الجمعي       

 منظومـة   مـن  1948 لعـام    194 وقـرار    1947 لعـام    181  مع قـرار   9/12/1949
  .دولية لحل الدولتين

وتؤكد األمانة العامة خطورة ما تتعرض له األونـروا مـن أزمـة ماليـة راهنـة                 
سـلبية خطيـرة علـى الالجئـين الفلـسطينيين، خاصـة فـي              ستكون لهـا تـداعيات      

ي الفلسطينية المحتلة التي تنتهـك فيهـا إسـرائيل قـرارات الـشرعية الدوليـة                األراض
ومبادئ القانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعـة، ممـا يـستدعي مـن الجميـع                
ضرورة تقديم كل الـدعم المـادي والمعنـوي الـالزم إلـى األونـروا لتـتمكن مـن                   

. ة إلـى الالجئـين الفلـسطينيين      مواصلة مهامها وتقديم خدماتها الـضرورية واألساسـي       
 المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حماية حقوق اإلنـسان فـي العـالم ويطالـب                كما تدعوا 

لحـل القـضية الفلـسطينية وعلـى رأسـها          مسؤولياته  تحمل  بالحرية والعدالة للشعوب    
 194قضية الالجئين الفلسطينيين حـال عـادال وشـامال وفـق قـرار األمـم المتحـدة                  

  .الم العربيةومبادرة الس

  

  


