
 
 
 

شغيل املساعدات املالية املقدمة لوكالة غوث وت اإلدارة األمريكية القاضي بقطع محاية: قرار

للوصول ألهداف  للفلسطينيني تعقيد للحالة اإلنسانيةهو الالجئني الفلسطينيني "أونروا" 

 "صفقةالقرن" ــوفقًا ملا يعرف ب سياسية

فإن المركز  ،للحالة الفلسطينية وعالقتها بالمجتمع الدولياية لحقوق اإلنسان في ظل متابعة مركز حم

يستنكر بأشد العبارات قرار "واشنطن" والقاضي بقطع الدعم األمريكي عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الذي يعد إنتهاكًا مباشرًا النظر في هذا القرار  إلعادةالفلسطينيين" اآلنروا"، وبدوره يدعوا اإلدارة األمريكية 

 .(1949" لعام )302ن بموجب القرار رقم"لالجئين الفلسطينيي التي كفلتها األمم المتحدة للحقوق األساسية

، أن اإلدارة األمريكية إتخذت أكدت بموجب بيان صحفي صادر عنهاإلى أن الخارجية األمريكية  يشار

 كان يفترض أن ، و قصور الدعم المالي من أعضاءفي قيامها بواجباتهافشل األنروا  نتيجةالقرار هذا 

 مارات العربية المتحدة".قطر، األردن،مصر،اإل السويد،يقوموا بهذه المهمة بشكل أفضل" 

األوضاع في وقت تزداد فيه جاء  الذيهذ القرار  من خطورةيحذر إذ  حقوق اإلنسانمركز حماية ل

ع تزايد التضييق على وكالة األونروا وعدم صعوبة يوًما بعد يوم، السيما ماإلنسانية لالجئين الفلسطينيين، 

يجدد "، فإنه 302القرار"نص عليه شؤون الالجئين وفقًا لما تمكينها من االضطالع بدورها الهام في رعاية 

ي يسعى لتصفية كاره للسياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية، المنحازة لصالح االحتالل الذإستن

، عمل الوكالة األممية التي ترعى مصالح الالجئين سعي إلى إنهاءالالقضية الفلسطينية، من خالل 

 وبدوره:

 



 
 
 

االحتالل  لسلطاتالمنحازة  مي وفاعل إزاء السياسة األمريكيةيدعو المجتمع الدولي إلتخاذ موقف رس .1

 في األراضي الفلسطينية المحتلة .

الجامعة العربية للتحرك الفوري للتصدي للهجمة األمريكية على الحقوق الفلسطينية المكتسبة يدعو  .2

 ة.بموجب قرارات أممي

يدعو اإلدارة األمريكية إلعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويطالبها بضرورة  .3

 مراعاة الظروف اإلنسانية للفلسطينيين.

التوجه لألمم المتحدة إزاء السياسة األمريكية تجاه القضية  إلى يدعو السلطة الوطنية الفلسطيني .4

 .الالزم لألنروالدعم بهدف حشد االتواصل مع كافة األطراف الدولية  الفلسطينية، ويطالبها بضرورة

كل ما  واتخاذ، سطينية والدولية لضرورة الحشد لصالح بقاء اآلنروايدعو مؤسسات المجتمع المدني الفل .5

العمل اإلنساني للوكالة كأحد ركائز االستقرار ألوضاع الالجئين  ةهو ضروري للحفاظ على وتير 

 الفلسطينيين، والعمل على استمرار واليتها وهياكلها القائمة.
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