الل ِه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ِبسْمِ َّ
وََتعَاوَنُوا عَلَى ا ْلِبرِِّ وَالتَِّقْوَى وَلَا َتعَاوَنُوا عَلَى ا ْلإِثْمِ وَا ْلعُ ْدوَانِ

مسئولية األونروا جتاه خميمات الالجئني
من إصدارات اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد  -ذو القعدة 1438هـ  -أغسطس 2017م
 اإلخوة اخلطباء :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

بداية نسأل اهلل عز وجل لكم دوام الصحة والعافية ،والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا واآلخرة.

باإلشارة إلى الموضوع أعاله ،فإننا في اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد نحثكم على التحدث عن مسئولية
األونروا تجاه المخيمات وخاصة الكهرباء ،وذلك لآلتي:
ِ
أن االعتماد على
إنشائها هو
رض من
 .1ألن األونروا
أن َ
ومن المعلو ِم ّ
تقول ّ
تحقيق التنمية البشريِةَ .
الغ َ
ُ
ُ
من المتطلبات األساسية ألية تنمية بشرية أو اقتصادية في مخيمات الالجئين.
ِا
أصبح في
الكهرباء
عصر َ
َ
 .2ألن األونروا استجابت للتحديات التي واجهت الضفة والقطاع من خالل برنامج نداء الطوارئ الذي نفذته

منذ عام 2000م .فما الذي يمنع استمرار عمل البرنامج في ظل أزمات غزة واحتياجات الجئيها؟.

 .3ألن األونروا توكد على الدوام تقديمها المساعدة لالجئين في حاالت الطوارئ ،وتحسين الهياكل األساسية
ومخيمات الالجئين .فإن تحسين الهياكل األساسية يبدأ بتوفير الكهرباء للمخيمات ،خوصاً في ظل هذه األزمات

الطارئة.

 .4ألن األونروا كما تقول :تستند في "عمليتي التخطيط والميزانية إلى افتراض استمرار الوضع القائم" ،فأين
تخطيطها لتجاوز أزمة الكهرباء في المخيمات التي استمرت لعشر سنوات؟.
 .5ألن األونروا كانت تسدد قيمة ما تستهلكه المخيمات من الكهرباء ،وبعد الحصار المفروض على القطاع،
أصبح من العسير على السلطات المحلية توفير الكهرباء بشكل ٍ
كاف ،وفي هذه الحالة قالت األونروا" :سوف
تسعى األونروا إلى تحقيق شركات مع مزودي الخدمات لآلخرين كوسيلة لتوفير وصول وحصول الالجئين بشكل

أفضل على الخدمات" فعلى األونروا تحمل قسط من المسئولية التي تفرضها هذه الشراكة عليها من أجل تقديم
الكهرباء لالجئين.

 .6ألن المخيمات تستهلك فقط ما يقارب  15ميجا وات شهرياً ،وهي كمية تستطيع الوكالة تدبيرها ،وانهاء
معاناة شريحة كبيرة من أبناء شعبنا ممن يقعون تحت المسئولية.
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 .7ألن مسئولية األونروا ال تقف عند حدود الغذاء والدواء والتعليم فحسب ،بل إن عمل عيادات األونروا

ومدارسها ومكاتبها اإلدارية وضخ المياه والصرف الصحي ،وأشغال الالجئين كافة ال يمكن أن يتم بدون توفير

الكهرباء ،فهل نظل نعاني بينما تتفرج علينا الوكالة؟.
 .8على األونروا تزويد الالجئين بالكهرباء من خالل توفير مولدات ضخمة تحت تصرف الوكالة تغطي

احتياجات المخيمات والمناطق التي يتمركز فيها الالجئون ،مع توفير الوقود التشغيلي لها بشكل دوري،
واإلشراف المباشر على تشغيلها ،تماماً كما كانت تفعل مع آبار المياه الخاصة بالمخيمات.

 .9إن على جموع الالجئين تكثيف مطالبتهم لألونروا بتحمل مسئولياتها والقيام بواجباتها تجاه المخيمات الواقعة
تحت مسئوليتها ،فالكهرباء حق أساسي من حقوق الالجئين وعلى األونروا تقديمه قبل أن يسقط مزيد من

الشهداء واستفحال مشكالت الالجئين.
 مالحظة مهمة:

نأمل أن يتم إعادة الحديث في هذا الموضوع مرة كل شهر على األقل ولمدة ثالث شهور قادمة ،وذلك من

أجل توعية الناس بحقوقهم.
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