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 14/05/2019التاريخ: 

  أوقفوا النكبة املستمرة
 
 روا الحماية الدولية لالجئين... وف

 

،
ً
 8.61إذ يبلغ عددهم ما ال يقل عن  1يشكل الالجئون واملهجرون الفلسطينيون اليوم أكبر حالة لجوء وأطولها عمرا

 جتم  الدوي  أو الهيئا  املكلفةلم يتخذ املو من أبناء الشعب الفلسطيني. وحتى اليوم،  %66وهو ما يقارب  2مليون،

 أية إجراءا  جدية ملعالجة هذه النكبة املستمرة وفق الحلول الدائمة العادلة على النحو املنصوص عليه ف  
ً
دوليا

 بشأن فلسطين.  1967للعام  337وقرار مجلس األمن  1948للعام  194وف  قرار الجمعية العام  3القانون الدوي ،

 

ساسية وتحرمهم من الجئين واملهجرين الفلسطينيين األ ، ال تزال اسرائيل تتنكر لحقوق ال1948منذ العام 

ن يحظوا بها أنسانية جسيمة جراء نقص الحماية الدولية التي يفترض إكما وال يزالون يتعرضون ملعاناة ممارستها، 

 
ً
واعد القانون الدوي . وعلى العكس من ذلك، يواجه الالجئون واملهجرون الفلسطينيون اليوم جملة من لق وفقا

 ، دونالد ترامب،التحديا  والعقبا  غير املسبوقة التي تستهدف حقوقهم، والتي تقودها إدارة الرئيس األمريكي

 ضدهم بشكل واضح بهدف إنهاء قضيتهم.

 

 لسياساتها املنحازة 
ً
يى اعفائها من التزاماتها ومسؤولياتها القانونية، وبهدف القضاء إالهادفة و إلسرائيل واستمرارا

يكية حملة تستهدف كل من ضرار التي لحقت بهم، أطلقت االدارة االمر الالجئين الفلسطينيين ف  جبر األ  على حق

قانوني لالجئين الفلسطينيين مم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، والوض  الوكالة األ 

املعترف به لهم بموجب القانون الدوي . فبعد عقود من تقديم الدعم املاي  الكبير لألونروا، أوقفت الواليا  املتحدة 

كما وأنها تعمل على نقل املسؤوليا  الدولية إيى الدول املضيفة، األمر الذي يعني  4بشكل مفاجئ. لألونرواتمويلها 

سقاط صفة اللجوء عن إوتسعى إدارة الرئيس ترامب إيى ا ونروا. كمولياتها، وتعطيل عمل وكالة األ التهرب من مسؤ 

 وأفضلالالجئين الفلسطينيين، وذلك ف  تناقض واضح م  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين، 

                                                 
1 UNHCR, The State of the World’s Refugees, April 2006, 106, available at: https://www.unhcr.org/4444afcb0.html. 
2 5,545,540 M 1948 refugees registered with UNRWA, 1,161,812 M 1948 unregistered refugees, 1,237,462 M 1967 refugees, 415,876 internally displaced 

inside the Green Line and 344,599 internally displaced in the oPt. BADIL Survey 9th Edition (under final review).    
3 Rule 132 of Customary IHL; the Fourth Geneva Convention; Universal Declaration of Human Rights; and the International Covenant on Civil and Political 

Rights. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and 

Serious Violations of International Humanitarian Law, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005, and 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985. 
4 “US ends aid to Palestinian refugee agency, UNRWA”, BBC News, 1 September 2018, available at: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45377336;  

US Department of State, On US Assistance to UNRWA, 2018, available at:  

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/08/285648.htm. 

https://www.unhcr.org/4444afcb0.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45377336
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/08/285648.htm
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وس ، تهدف إيى فرض حل أحادي دارة األمريكية هذه ضمن حملة أوتأتي تصرفا  اإل  5املمارسا  ف  تجارب الدول.

الجانب على الشعب الفلسطيني والجئيه، األمر الذي يتعارض م  القانون الدوي  وقرارا  األمم املتحدة، ومبادئ 

 العدالة الدولية.

 

التي تتمثل ف   ،نكبة الشعب الفلسطيني بفعل املمارسا  والسياسا  االسرائيليةفيه ف  الوقت الذي تتواصل و

يتفاقم التهجير القسري الثانوي الذي يطال  6التهجير والنقل القسري للسكان ف  فلسطين بحدودها االنتدابية،

الالجئين الفلسطينيين ف  دول اللجوء مثل سوريا. ويترافق ذلك م  نقص الحماية الدولية التي يعاني منها الالجئون 

 فيما يخص املع
ً
خرين ف  العديد من دول ة وغير املتساوية م  الالجئين ال املة التمييزيالفلسطينيون، وتحديدا

شارة إيى أن االلتزاما  الدولية توجب على الدول منفردة واملفوضية لثالثة. وف  هذا السياق، يجدر اإل اللجوء ا

 رهم من الالجئين.السامية لشؤون الالجئين ضمان حق الالجئين الفلسطينيين ف  معاملتهم على قدم املساواة م  غي

وبالرغم من ذلك، يواصل الالجئون واملهّجرون الفلسطينيون املطالبة بحقهم ف  العودة، حيث تتواصل مسيرا  

سرائيل مطالب الفلسطينيين بممارسة إ. ف  املقابل، تواجه 2018 / مارسآذار 30"العودة الكبرى" ف  قطاع غزة منذ 

 ،2019 مايو /أيار 10ة، إذ وصل عدد شهداء مسيرا  العودة حتى حقهم ف  العودة بالقم  واستخدام القوة املفرط

206  
ً
 فلسطينيا

ً
  44، بينهم /ة

ً
 /طفال

ً
فلسطيني/ة بجروح متفاوتة، من بينهم أكثر من  17٫000، بينما أصيب قرابة ة

 7أصيبوا بالرصاص الح . 8394

 

ي الحقائق 2018 / مايوف  أيار  وا  االحتاللق ممارسا للتحقيق ف  ، أنشأ  األمم املتحدة لجنة مستقلة لتقص ّ

 األ  اإلسرائيلية ف 
ً
: ف  رض املحتلة وخصوصا

ً
 قطاع غزة. وقد صرح رئيس اللجنة األرجنتيني، سانتياغو كانتون، قائال

 

 مقنعة لالعتقاد بأن الجنود اإلسرائيليين، قد ارتكبوا انتهاكا  للقانون الدوي  
ً
"إن لدى اللجنة أسبابا

خالل مسيرا  العودة الكبرى. كما وقد ترقى بعض هذه لحقوق اإلنسان والقانون الدوي  اإلنساني 

  8"االنتهاكا  ايى مستوى جرائم حرب و/أو جرائم ضد اإلنسانية، ويجب التحقيق فيها على الفور...

                                                 
5 UNHCR, The State of the World’s Refugees, April 2006, Chapter 5, available at: https://www.unhcr.org/4444afcb0.html. 
6 See BADIL’s series on Forced Population Transfer: the Case of Palestine, available here. 
7 Al Mezan Center for Human Rights, “Israeli Forces Kill One Protester and Injure 50 on the 58th Friday of Demonstrations in Gaza”, press release, 10 May 

2019, available at: https://mezan.org/en/post/23525 [accessed: 14 May 2019]. 
8 The UN Independent Commission of Inquiry on the 2018 Gaza Protests, “No Justification for Israel to Shoot Protesters with Live Ammunition”, press release, 

28 February 2019, available at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24226&LangID=E [accessed: 14 May 2019]. 

https://www.unhcr.org/4444afcb0.html
http://www.badil.org/en/publication/research/working-papers.html
https://mezan.org/en/post/23525
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24226&LangID=E
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لة الدولية، مثل فرض وقد أوصت اللجنة ف  تقريرها بأن تقوم األمم املتحدة والدول األعضاء، بتفعيل آليا  العدا

اءا  املحاكمة عبر املحكمة الجنائية الدولية وتفعيل االختصاص الجنائي بموجب آلية الوالية جر إالعقوبا ، و 

 .العاملية للقضاء الوطني ف  الجرائم الدولية، وذلك للتحقيق ف  الجرائم املرتكبة ومساءلة مرتكبيها

 

 الحق ف  جبر األ التجاهل الدوي  لحقوق الشعب ال إن استمرار
ً
التي لحقت به، ال يسمح  ضرارفلسطيني، وخصوصا

جراءا  فعالة ومؤثرة ال تؤثر إعدم قيام املجتم  الدوي  باتخاذ نما بازدياد حّدتها. كما أن إ، و فقط باستمرار النكبة

 ف  ظل الحصانة التي إقط على من تم تهجيرهم، بل وتشج  ف
ً
سرائيل على ارتكاب املزيد من التهجير، وخصوصا

يى استمرار إفالتها من العقاب على الجرائم الدولية التي ترتكبها. ولهذا، على جمي  إدي ي تؤ تتتمت  بها اسرائيل وال

الدول األطراف اإلقرار بأن أي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يجب أن يكون باعتماد وتنفيذ نهج قائم على 

ار الوض  الراهن، الذي تغيب الحقوق، إذ أن استمرار التجاهل الدوي  للحقوق الفلسطينية، سيؤدي إيى استمر 

 .فيه الحماية الدولية، ويتعرض فيه الفلسطينيون ايى املزيد من التهجير وانتهاكا  لحقوقهم

 

 ن مجلس منظمات حقوق االنسان الفلسطينية، يدعو إلى:إوعليه، ف 

 مساهما  الدول ا 
ً
لطوعية، أن تقوم الجمعية العامة لألمم املتحدة بإنشاء آلية تمويل إلزامية، عوضا

بهدف تأمين تمويل ثابت ومستدام لألونروا، باإلضافة إيى توسي  واليتها من أجل تلبية معايير الحماية 

 القانونية التي يحق لالجئين الحصول عليها.

  وكالة األونروا واملفوضية السامية لشؤون الالجئين، الوفاء 
ً
على الدول وهيئا  األمم املتحدة، وخصوصا

نسانية من جهة، وتوفير الحماية تعلق بتوفير الدعم واملساعدا  اإلومسؤولياتها فيما يبالتزاماتها 

نهاء استبعادهم من الحماية الدولية و/أو الوطنية )ف  دول إلقانونية لالجئين الفلسطينيين، و الفيزيائية وا

 اللجوء( من جهة أخرى.

   نسان، بتبني وتنفيذ مجلس حقوق اإلأن تقوم الدول األعضاء ف  األمم املتحدة بناء على توصيا

التوصيا  الواردة ف  التقرير املقدم من لجنة تقص ي الحقائق التابعة لألمم املتحدة بشأن املظاهرا  ف  

جبار إر املساءلة واملحاسبة الدولية، و األرض الفلسطينية املحتلة، بما ف  ذلك التفعيل الفوري لتدابي

 ف  القانون الدوي ، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.سرائيل على االمتثال اللتزاماتها إ

 

 انتهى
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 نية:يأعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسط
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