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كلمة شكر

بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الصحة اعطانافالحمد هللا الذي ال ينتهي فضله وال عطاءه، الذي

لعافية وأنار دربنا بالصبر والعزيمة إلتمام هذا العمل المتواضع.وا

وعمال بقول نبينا المصطفى "من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا" 

نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى:وبعد،

الذي لم يدخر جهدا لتوجيهنا أثناء القيام " يونس قساس"أستاذنا ومؤطرنا األستاذ 
بهذا العمل المتواضع.

السفارة الفلسطينية لفتحها لنا أبوابها 

المكتب اإلعالمي لألمم المتحدة في الجزائر لمنحها لنا المعلومات 

كافة األستاذة وإدارة قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة مولود معمري 
على ما قدموه لنا طيلة فترة الدراسة. -بتيزي وزو–

.ن بعيد أو من قريب في إنجاز هذا العملوكل الشكر إلى كل من ساهم م
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اإلھداء

ن الّرحيمبسم اهللا الّرحم

يقول اهللا تعالى: ﴿وقضى رّبك أن تعبدوا إالّ إيّاه وبالوالدين إحسانًا﴾

وفخري  أبي الغالي.دون كلل أو ملل... تاج رأسي إلى من غرس في قلبي األمل ودفعني على العلى 

دروب حياتي...أمي الحبيبة.بهاارتوتوإلى من أفاضت علّي حبها وحنانها

.يدسعيد ،تاكفاريناس،ولإلى من جعلوا حياتي بحبهم نورا فغدت أيامي في قربهم بهجة وسرورا إخوتي

ائلتها."سعدية" و كل عإلى من مألت فؤادي  بهاءا وسناء، فكانت شعلة نور منحتني الضياء إلى أختي الغالية 

رائعين وأخص بالذكر صديقاتي في اإلقامةإلى من كانوا شموعا أضاءت حياتي أصدقائي ال

"قساسيونسمعي عناء هذا العمل وكان خير المعين والمرشد... أستاذي المشرف "تحمل إلى من 

"محمد امزيان"معي عناء إنجاز هذا العمل لذي شاركني وتكبدي اوزميلإلى

01و اخص بالذكر الفوج 2016إلى كل دفعة 

سيليا
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اإلھداء

الوالدين الكريمينأغلى ما عندي في هذه الدنياىإل

:جاللهقال فيهما جلّ حيث
.﴿و قضى ربك أن ال تعبدوا إالّ إيّاه وبالوالدين إحسانا﴾

إلى كّل أفراد عائلتي األعزاء،
أختي مليكة و زوجها سمير وابنتهما الغالية"نور  و إخوانيإلى أخوتي و اخص بالذكر 

إلى كل أصدقائي
"يونس قساسإلى من تحيا معي عناء هذا العمل وكان خير المعين والمرشد... أستاذي المشرف "

إلى زميلتي في هذا العمل "سيليا"
إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي.

محمد امزیان
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الخطة:

المقّدمة

:الالجئون الفلسطینیون بین التاریخ و القانون الدوليالفصل األول

:خلفیة الالجئین الفلسطینیین المبحث األول

تعریف الالجئ الفلسطیني:المطلب األول

: الجذور التاریخیة لقضیة الالجئین الفلسطینیین المطلب الثاني

: أسالیب االحتالل التي أدت إلى تھجیر الفلسطینیینالمطلب الثالث

الفلسطینیون و القانون الدوليالالجئون:المبحث الثاني

القانون الدوليحق العودة و التعویض كمبدأ في المطلب األول:

قرارات األمم المتحدة ذات العالقة بالالجئین الفلسطینیین :المطلب الثاني

:آثار القرارات الدولیة على الالجئین الفلسطینیین المطلب الثالث

: الالجئین الفلسطینیین في جامعة الدول العربیة و الدول المضیفة المبحث الثالث

:جامعة الدول العربیةالمطلب األول

:الوضع القانوني لالجئین في الدول المضیفة المطلب الثاني

:االوضاع االجتماعیة و االقتصادیة لالجئین في الدول المضیفةالمطلب الثالث

:وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغیل الالجئین الفلسطینیین الفصل الثاني

: ماھیة وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغیل الالجئین الفلسطینیین المبحث األول

:نشأة الوكالة المطلب األول

:الوضع القانوني للوكالة المطلب الثاني
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:مصادر تمویل الوكالةالمطلب الثالث

:مناطق عمل الوكالة المطلب الرابع

یینالالجئین الفلسطین:دور وكالة األمم المتحدة في إغاثة و تشغیل المبحث الثاني

: البرامج األساسیة لوكالة الغوثالمطلب األول

:البرامج المستحدثة لوكالة الغوثالمطلب الثاني

:األشخاص الذین یحق لھم التسجیل في الوكالة المطلب الثالث

:عالقة وكالة االونروا بوكاالت االمم المتحدة االخرى  المطلب الرابع

:المواقف المختلفة لالونروا  المبحث الثالث

:موقف الوالیات  المتحدة االمریكیة من وكالة االونروا المطلب االول

:موقف الدول العربیة المضیفة من وكالة االونرواالمطلب الثاني

:موقف السلطة الفلسطینیة و اسرائیل من الوكالةالمطلب الثالث

:منظمة االونروا بین التراجع و االستمراریة في ظل التغیرات الفصل الثالث
االقلیمیة و الدولیة 

:تقییم عمل وكالة  االونروا المبحث االول

:دور االونروا بعد اتفاقات اوسلوالمطلب االول

:اسباب تراجع خدمات وكالة  االونرواالمطلب الثاني

ت االونروا :موقف الفلسطینیین من تراجع خدماالمطلب الثالث

انعكاسات تراجع خدمات وكالة االونروا على الالجئین المبحث الثاني:
الفلسطینیین (نموذج لبنان)
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:القطاع التعلیميالمطلب االول

:القطاع الصحيالمطلب الثاني

:قطاع االغاثة المطلب الثالث

لّراھناسیناریوھات االستمراریة و الّتراجع في الوضع اإلقلیمي : حث الثالثالمب

:االنتھاء الّرسمي لوكالة األونرواالمطلب االول

:إبقاء الوكالة و ربطھا مع المفّوضیة العلیا لشؤون الالّجئینالمطلب الثاني

:استمراریة الوكالةالمطلب الثالث

خاتمة
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مقّدمة

- 8 -

مقّدمة

وقًعا    مهَما م،الالجئین الفلسطینیین خاصةاحتلت القضیة الفلسطینیة عامة و قضیة 

سیطرة الحركة 1948في مجمل قضایا منطقة الشرق األوسط .فقد كانت أهم نتائج نكبة عام 

ألف فلسطیني 800من ارض فلسطین و تم تهجیر أكثر من ٪78الصهیونیة على حوالي 

شعب الفلسطیني، و قد من أبناء ال٪60من أرضهم  و بیوتهم و ممتلكاتهم  أي ما یعادل  

ألف فلسطیني 350إذ أضیف إلیهم حوالي 1967زادت  هذه المشكلة تعقیدا في أعقاب حرب 

أكثر 2008هاجروا من دیارهم لیصبح عدد الفلسطینیین الذین یقیمون خارج وطنهم حتى ماي 

من خمسة  مالیین فلسطیني.

، و ائیليزة في الصراع العربي اإلسر ار قضیة الالجئین الفلسطینیین تمتلك أهمیة بإن

ال یمكن إیجاد حل لهذه القضیة دون االعتراف بحق الالجئین بالعودة إلى دیارهم و تعویضهم 

من طرف الجمعیة العامة لألمم 1949الصادر عام )194الحق الذي نَص علیه قرار (

وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تأسیس) وهو 302المتحدة.  و التي  تمخض عنها قرار رقم (

و خولتها 1948دیسمبر  08تشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى (االونروا)  في 

القیام بمهمتین التعاون مع السلطات المحلیة لتنفیذ برنامج التشغیل و التشاور مع الحكومات 

ة أن تتخذها قبل المساعدالمعنیة في الشرق األوسط  حول اإلجراءات التمهیدیة التي یجب

. 1950ماي 01الدولیة لإلغاثة و برامج التشغیل .وباشرت هذه الوكالة دورها عملیاتها في 



مقّدمة
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و تعتبر هذه الوكالة  من اكبر برامج األمم المتحدة حیث أنها أنشأت كوكالة مؤقتة إلى أن یتم 

عامة  ؤولة أمام الجمعیة الالتوصل لحل عادل و دائم لمسالة الجئي  فلسطین، فهذه الوكالة  مس

و یتم تجدید دوبر الوكالة و انتدابها مجددا كل ثالث سنوات و أخر  تجدید النتدابها رسمیا،

.1996كان عام 

مة و قضیة الالجئین الفلسطینیین قائإبقاءوكالة االونروا على إنشاءو في الواقع  ساعد 

جوء وكالة یثبت على الدوام واقع القضیة اللحیة ،ألن التسجیل الذي قامت و ال تزال تقوم به ال

ي عادل حل سیاسإیجادما فقد الالجئون االعتراف الدولي بقضیتهم كالجئین قبل إذا.ألنه 

ي كجزء من البیئة السكانیة المؤقتة التإلیهمیلبي طموحهم بالعودة ،فانه من السهل النظر 

،و في حالة االندماج فان الالجئیناستضافتهم و ذلك من خالل اندماجهم في تلك المجتمعات

ألمملیفقدون حقهم المتمثل في حق العودة و التعویض كما نص علیه قرار الجمعیة العامة 

) .11الفقرة (194المتحدة 
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:الرئیسیةاإلشكالیة-2

الفلسطینیین و العمل على إرجاع هل منظمة االونروا وجدت كحل مؤقت لصدمة تهجیر 

األمور إلى نصابها أم إن هذه الوكالة كانت خطوة سیاسیة  ضمن مخطط إنهاء الوجود 

الفلسطیني على ارض فلسطین و إتاحة المجال لقیام دولة إسرائیل كوطن قومي یهودي؟

التساؤالت الفرعیة:-3

ما هي ظروف انشائها ؟و ما هي منظمة االونروا-

این تحصل على  التمویل؟من -

فیما تتمثل الخدمات التي تقدمها لالجئین الفلسطینیین ؟-

ما هو مصیر االونروا في ظل عملیة السالم الفلسطینیة ؟-

االونروا؟ما هو مصیر الالجئین الفلسطینیین في ظل تراجع دور-

؟الى اي مدى التزال االونروا قادرة على خدمة الالجئین الفلسطینیین-

الم تعد االونروا احد االدوات السیاسیة لخدمة اهداف اسرائیل و تصفیة قضیة -

:حدود الدراسة-4
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:اإلطار ألزماني-

إلى 1990مع التركیز على فترة 2015إلى 1948عاممنالدراسةلهذهالزمنیةالحدودتبدأ

2015.

:اإلطار المكاني-

اللجوء التي تشمل الدول التالیة :أماكنفي فلسطین والدراسةلهذهالمكانیةالحدودتنحصر

االردن ،سوریا،لبنان.

:فرضیات الدراسة-5

دفعتناللبحث،أساًساستشكلفرضیاتعلى ثالثالدراسةفي هذه تم االعتماد

:وهيمنها،والتحققلتقصیها

المتحدة إلغاثة و تشغیل كلما زاد الدعم األمریكي زاد التحكم في وكالة غوث األمم .1

الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى.

كلما نقص  الدعم من طرف الدول المانحة  تراجعت خدمات االونروا ..2

كلما تراجعت خدمات االونروا  انعكس سلبا على وضعیة الالجئین الفلسطینیین..3

أهمیة الدراسة: -6
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ین موضوع وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغیل الالجئتنبع أهمیة هذه الدراسة في كونها تتناول 

الفلسطینیین  في الشرق االدنى   التي تعتبر واحدة من أهم  و اكبر المنظمات الدولیة في 

هذه المنطقة و التي تمارس نشاطها لخدمة المالیین من الالجئین الفلسطینیین عن طریق 

حة لهذه المنظمة كما أن أهمیة الدراسة تنبع التبرعات و المساهمات التي تقدمها الدول المان

في كونها محاولة جادة للتأكید على دور وكالة االونروا كأداة لتحسین أوضاع الالجئین 

الفلسطینیین ام هي وسیلة لتصفیة قضیتهم.

:أسباب اختیار الموضوع -7

:األسباب الذاتیة-

لالجئین السوریین و النیجریین في اخترنا هذا الموضوع انطالقا من مالحظتنا لمشكلة ا

الجزائر و حالتهم المزریة رغم حداثة هذه األزمة   و هذا ما دفعنا  للتساؤل عن حالة الالجئین 

الفلسطینیین الذین یعانون من هذه األزمة أكثر من ستین سنة .

األسباب الموضوعیة :-

ن دهور أوضاعهم منذ أكثر ماستمرار معاناة الالجئین الفلسطینیین في مخیمات اللجوء و ت

سنة رغم أن قضیتهم مطروحة في مختلف المحافل الدولیة.60
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:أهداف الدراسة-8

 إثراء المكتبة الجامعیة بمعلومات جدیدة من خالل هذا البحث و إفادة زمالئنا به و

االعتماد علیه و الرجوع إلیه في بحوثهم القادمة.

. التعریف بوكالة  االونروا

 . تحدید الخدمات التي تقدمها لالجئین الفلسطینیین و تحدید أهمیتها بالنسبة لهم

مناهج الدراسة:-9

الجوانبلقراءةمنهجمنأكثرعلىاالعتمادالضروريمنتبین ّأنهالدراسة،لطبیعةنظًرا

وتحلیلها:الدراسةمنالمختلفة

التاریخ عمقا ،و مازالت قائمة تتیح :الدراسة تتناول قضیة تضرب في التاریخيالمنهج

الفهم التاریخي ألبعادها .فقد تم التطرق الى المنهج التاریخي من اجل فهم الجذور التاریخیة 

لقضیة الالجئین الفلسطینیین إضافة إلى تاریخ وكالة االونروا .

لجوء.لتم استخدام هذا المنهج إلبراز أوضاع الالجئین في مختلف بلدان ا:المنهج المقارن

تم التعرض  الى هذا المنهج لدراسة ظاهرة منظمة االونروا كما المنهج الوصفي التحلیلي:

توجد في الواقع ووصفناها وصفا دقیقا كیفیا و كمیا فالتفسیر الكیفي بوصف وكالة  االونروا 

و توضیح خصائصها أما التعبیر الكمي إلعطاء الوصف الرقمي  لتوضیح مقدار ارتباط  

الونروا بظاهرة الالجئین الفلسطینیین .وكالة ا
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تم االعتماد على هذا المنهج لمعرفة المبادئ و االسس القانونیة التي  المنهج القانوني:

یتم اعتمادها في تحدید طبیعة  الالجئین الفلسطینیین  و حقوقهم .

االقترابات:-10

:استعملنا هذا االقتراب من اجل وصف األوضاع التي قد تؤول إلیها اقتراب السیناریوهات

وكالة االونروا.

:خطة الدراسة -11

لقد تم تقسیم هذا البحث بغرض االحاطة بمختلف جوانبه الى ثالثة  فصول ،محاولة فیه 

لمس الموضوع من كل ناحیة للوصول الى هدف الباحث :

الثة لي و تم تقسیمه الى ثون بین التاریخ  و القانون الدو تحت عنوان الالجئالفصل االول

:مباحث

في المبحث االول تم التطرق فیه الى خلفیة الالجئ الفلسطیني و تم فیه توضیح تعریف 

اما في .التي ادت الى تهجیر الفلسطینیینالالجئ وصوال الى جذوره التاریخیة و االسالیب

لعودة الدولي و حقوق الالجئین الفلسطینیین و تم فیه تناول حق االمبحث الثاني فتعلق بالقانون 

و التعویض في القانون الدولي و قرارات االمم المتحدة ذات العالقة بالالجئین الفلسطینیین و 

ثالثا تم   التعرض الى اوضاع الالجئین في الدول المضیفة .
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ي ل الالجئین الفلسطینیین فبعنوان وكالة االمم المتحدة الغاثة و تشغیالفصل الثاني

الشرق االدنى .

استهل بمبحث اول تحت عنوان ماهیة وكالة االونروا تم فیه ادراج النشاة و الوضع القانوني 

،مصادر تمویل االنروا و نطاق عملها.ثم  بمبحث ثان تضمن البرامج االساسیة و المستحدثة 

المختلفة من الوكالة .للوكالة وصوال الى مبحث ثالث تم فیه توضیح المواقف 

تحت عنوان منظمة االونروا بین التراجع و االستمراریة في ظل التغیرات الفصل الثالث

االقلیمیة و العالمیة .من خالل مبحث خاص بتقییم الوكالة و كذا مبحث اخر خاص 

بانعكاسات تراجع خدمات الوكالة على الالجئین الفلسطینیین و مبحث ثالث تناول سیناریوهات 

الدولي .   االستمراریة في الوضع االقلیمي و 
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نالمبحث األّول: خلفیة الالجئین الفلسطینیی

المطلب األّول: تعریف الالجئ الفلسطیني

من خمسین سنة إال أّنه لم قضیة الالجئین خرجت إلى الوجود منذ أثر من أّن بالرغم

یتم التوصل بعد إلى تعریف واضح على المستوى الّدولي "لالجئ فلسطیني":

الخاص بوضع الالجئین تعریف عام لمصطلح 1951: یقّدم میثاق 1951اتفاقیة جنیف -أ

الخاص به، 1967) من هذا المؤتمر، وبروتوكول عام 02وفقا للمادة (أ) فقرة ("الجئ"

"الجئ" على أّي شخص: "مقیم خارج وطنه بسبب خوف مبّرر من وینطبق مصطلح 

التعّرض لالضطهاد ألسباب العرق، الدین، الجنسیة، العضویة في مجموعة معّینة أو رأي 

)1(سیاسي، وغیر قادر أو غیر راغب بسبب هذا الخوف ال یرغب في العودة إلى موطنه".

: "أّي (األنروا) لالجئ الفلسطینيتعریف وكالة الغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین -ب

ماي 15حتى 1946شخص كان محل إقامته الطبیعیة فلسطین خالل الفترة جوان 

، وقد نقد كًال من بیته ووسیلة كسب عیشه كنتیجة للصراع الذي حدث في 1948

1948.")2(

"مذكرة ،القضیة الفلسطینیة في المشروعات الرسمیة اإلسرائیلیة لتسویة في ضوء القانون الّدوليإبراهیم أبو حلیوه، )1(
الّدولي والعالقات الّدولیة، جامعة الجزائر، معهد العلوم الستكمال متطلبات الحصول على ماجستیر" ،تخصص القانون

.133، ص 1986القانونیة واإلداریة، 
محمد مصطفى أحمد أبو الخیر، حق الالجئین الفلسطینیین في التعویض في القانون الدولي، المؤتمر الفكري والسیاسي )2(

. 3، بیروت، ص 2010الثالث لحق العودة، 
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: "هو أّي شخص كان مقیًما تعریف إتحاد جمعیات الصلیب األحمر لالجئ الفلسطیني-ت

طین إقامة دائمة، وكان له شغل رئیسي حرم منه نتیجة الصراع بشأن فلسطین، بفلس

)1(ولیس لدیه موارد كافیة لضرورات الحیاة األساسیة".

ّي : "هو أالتعریف المقّدم من دائرة شؤون الالجئین بمنظمة التحریر الفلسطینیة-ث

قا لقانون المواطنة مواطًنا فلسطینًیا وف1947شخص كان في التاسع والعشرین من نوفمبر 

، واجبر على ترك مكان إقامته 1949الفلسطینیة الصادر في الرابع والعشرین من جویلیة 

بسبب الحرب، ولم یستطیع العودة إلیه جراء ممارسات إسرائیل، والذي كان خارج مكان 

، ولم یتمّكن من الرجوع بسبب اإلجراءات اإلسرائیلیة، وفقد 1947نوفمبر 29إقامته في 

لنفس السبب، سواء أكان أحد سكان القرى أو كان 1947جویلیة 20صدر رزقه حتى م

احد أفراد القبائل البدویة أو شبه البدویة، وأنسال الالجئین الفلسطینیین وفق التعریف سواء 

)2(كان هؤالء على قید الحیاة أم ال".

م الذین طردوا وأنساله: "جمیع الفلسطینیین التعریف الفلسطیني  لالجئ فقد ذهب بأّنه-ج

،وبین التوقیع على اتفاق 1974وأجبروا على مغادرة منازلهم خالل الفترة الواقعة بین نوفمبر 

، في األراضي التي كانت تحت سیطرة اإلسرائیلیین في التاریخ 1949الهدنة في رودس سنة 

)3(األخیر".

.6، ص 2013جوان، 17: األسالیب اإلسرائیلیة، مجلة الشبكة، عقود من تهجیر الفلسطینیینمنیر نسیبة، )1(
"، مجلة التاریخیة الفلسطینیة، العدد األّول، یونیو "مفهوم الالجئ بین القصور والشمولعصام محمد علي عدوان، )2(

.28، ص 2009
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.)3(
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نیالمطلب الثاني:  الجذور التاریخیة لقضیة الالجئین الفلسطینی

تعتبر قضیة الالجئین الفلسطینیین من أفجع المآسي في تاریخ البشریة، وأوضحها 

انتهاًكا لحقوق اإلنسان، وأعمقها جرًحا في الضمیر اإلنساني، فلم یشهد التاریخ الحدیث عملیة 

استبدال كاملة للسكان األصلیین وأصحاب األرض الشرعیین بأجناس دخالء من مختلف أقطار 

جرى في فلسطین منذ بدایة القرن العشرین، بفعل االستعمار البریطاني والصهیوني، العالم، كما

حیث انقلبت المعادلة الدیمغرافیة رأًسا على عقب بشكل أحال األقلیة الیهودیة إلى أكثریة 

ساحقة، وأفرزت في اآلن ذاته ظاهرة فریدة من نوعها من حیث التصنیفات السكانیة، أّال وهي 

)1(ین الفلسطینیین.ظاهرة الالجئ

نشأت مشكلة الالجئین الفلسطینیین أصًال عندما بدأت المنظمة الصهیونیة تنفیذ خططها 

الستیالء على فلسطین، واتخاذها وطًنا للیهود إثر اتفاق المنظمة الصهیونیة العالمیة مع 

سطینیین لبریطانیا على إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین. ترتب على هذه السیاسة طرد الف

من أراضیهم إلى خارج الوطن الفلسطیني، وتحویلهم إلى مشّردین یتوزعون في أراضي بعضها 

أو في األقطار العربیة، وقد ترتب عن ذلك استیالء الصهاینة على المدن الفلسطینیة والممتلكات 

الخاصة بهم، مصادرة  أراضیهم، أي إلغاء ما كانت تمثله فلسطین من واقع مادي وبشري،

رمضان، حق العودة لدى الالجئین الفلسطینیین ،"مذكرة الستكمل متطلبات الحصول على درجة هناء صالح جمال أبو )1(
.39،ص 2011الماجیستیر،تخصص علم النفس ،كلیة التربیة ،الجامعة االسالمیة ،
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وتدمیر العمران الفلسطیني، ومسح الكیان الحضري الفلسطیني وثقافته وتراثه ونظامه 

)1(السیاسي.

الذي 1947نوفمبر 29) في 181لقد ولدت قضیة الالجئین الفلسطینیین مع القرار (

قضى بتقسیم فلسطین إلى دولتین، واحدة عربیة وأخرى یهودیة، وقد تجاوزت الجمعیة العامة 

حدة، بقرارها المذكور حدود الصالحیات التي تتمّتع بها. فإذا كان قرار إقامة دولة لألمم المت

یهودیة یشكل التزاًما بوعد بلفور، فإّن التقسیم بحّد ذاته یشكل إخالًال بالوعد الذي تعهدت به 

بریطانیا نهایة الحرب العالمیة األولى، بمنح فلسطین استقاللها، وأن یتم تغلیب وعد بلفور 

ركة الصهیونیة على الوعد البریطاني للفلسطینیین هو واحد من دالئل الظلم التاریخي الذي للح

لحق بالشعب الفلسطیني. وقرار التقسیم یشّكل في حد ذاته خرًقا لمبادئ میثاق األمم المتحدة، 

الذي ینص على دور المجتمع الدولي في حقوق اإلنسان، وٕاذا كان القرار هدفه كما یدعي 

و الفصل بین الشعبین الفلسطیني والیهودي لصعوبة التعایش بین الطرفین، ولم یضع البعض ه

فالفلسطینیون وجدوا أنفسهم مرغمین على الدفاع عن أمالكهم وأراضیهم ووطنهم وكیانهم 

حركة الصهیونیة وجدت في القرار ذریعة لتوسیع رقعة عدوانها، مما زاد السیاسي وحیاتهم، وال

ت، و ، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیر الالجئون الفلسطینیین وحق العودةنصیر عاروري وآخرون، )1(
.84–83، ص ص 2003
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من طمعها في الحصول على مزید من األراضي في ظل اختالل فادح لصالحها في موازین 

)1(القوى في الظروف اإلقلیمیة والدولیة.

ولتحقیق كّل أهدافها، استخدمت اإلدارة الصهیونیة كل األسالیب في عملیة طرد الشعب

الفلسطیني لدفعه إلى ترك أرضه.

نالمطلب الثالث: أسالیب االحتالل التي أّدت إلى تهجیر الفلسطینیی

تعّددت  األسالیب والوسائل التي استخدمها االحتالل الصهیوني، وذلك بهدف تشرید 

الفلسطینیین، واقتالعهم من أرضهم، ومن أبرز هذه األسالیب ما یلي:

االحتالل الصهیوني الستخدام العدید من الوسائل اإلرهابیة التي : لجأ األعمال اإلرهابیة-1

تمثلت في شق المنازل، وٕالقاء القنابل على المدنیین في األماكن العامة، وتدمیر قرى بأكملها، 

)2(إضافة لقیامهم  بأعمال السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة.

یوني العدید من المجازر بحق السكان : ارتكب االحتالل الصهارتكاب المجازر والمذابح-2

)، التي استشهد فیها أكثر 1984أفریل 9الفلسطینیین، وكان من أبرزها مجزرة دیر یاسین (

فلسطینًیا، إْذ تعّد هذه المجزرة األكثر عنًفا وٕاسهاًما في التهجیر الجماعي 250من 

، 1991، الطبعة األولى، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، فلسطین تاریخا ... وعبرة ... ومصیًراشقیق الرشیدات، )1(
.255ص 

.11، ص 1998، الطبعة األولى، دار الطلیعة للنشر، بیروت، 1948نكبة فلسطین عام عبد اهللا عبد الدائم، )2(
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، ومجزرة قبیة في 1948ماي 14للفلسطینیین، ومن بینها أیضا مجزرة قریة أبو شوشة في 

)1(.1953أكتوبر 15

تمثل ذلك من خالل إجبار المدنیین الفلسطینیین على ترك سیاسة الطرد المباشر: -3

منازلهم، واللجوء إلى الدول المجاورة، فقد استخدم االحتالل ما عرف بخطة (د) أو دالت 

على 1948س مار 10، وأقّرت في )*(بالعبریة، التي وضعت من طرف قیادة الهاغاناة

محاصرة المدن الفلسطینیة من الجهات الثالثة على شكل حرف (د) ، وترك الجهة الرابعة 

.خالیة بهدف مغادرة المدنیین من خاللها

واستخدمت هذه السیاسة لطرد سكان العدید من القرى مثل قریة سعسع، وقریة صفصف، 

)2(وغیرها من القرى الفلسطینیة.

خالیة من السكان بطرد األهالي من قراهم ومدنهم، فلسطینهكذا سعى االحتالل لجعل 

فقد كتب یوسف فایتش مسؤول الصندوق القومي الیهودي: "ال یوجد مّتسع لكال الشعبین في 

هذه البالد ... وال توجد طریقة أخرى سوى طرد العرب إلى البلدان المجاورة، طردهم جمیًعا 

ة".دون اإلبقاء على قریة واحد او قبیلة واحد

، ص 2006، جانفي 24"، الفكر السیاسي، عدد "قضیة الالجئین الفلسطینیین والسیاسات اإلسرائیلیةریح، اسمهان س)1(
193.

، وقادت 1921: تعني في العبریة الدفاع، وهي منظمة عسكریة صهیونیة، استیطانیة أسست في القدس عام هالهاغانا)*(
فشكلت مع غیرها نمن المنظمات الصهیونیة العسكریة المماثلة ، 1948إلى 1921معركة إشثاء إسرائیل في فلسطین منذ 

جیش الدفاع اإلسرائیلي. أرسلت الهاعاناة أثناء الحرب العالمیة الثانیة عدًدا كبیًرا من أفرادها إلى البلدان األوربیة.
نابلس، البرنامج )، مجلة الهجرة القسریة،1949-1897جبارة تیسیر، النشاط الصهیوني في طرد عرب فلسطین ()2(

.12، ص 1998، جوان 3األكادیمي للهجرة القسریة، عدد 
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: لجأ االحتالل الستخدام العدید من أسالیب الحرب النفسیة ضد المدنیین الحرب النفسیة-4

الفلسطینیین بهدف دفعهم لمغادرة مدنهم وقراهم من بینها:

": وصف ایجال ألون القائد العسكري لمنظمة "بالماخ تسریب أخبار المجازر "سیاسة الهمس-أ

 "(balmakh) الیهودي في أذن صدیقه العربي بأّن هناك قوات هذا األسلوب "هو أن یهمس

یهودیة كثیرة ستأتي، لذا من األفضل الرحیل قبل فوات األوان وقبل وصول القوات الیهودیة". 

كما عمل االحتالل على إیصال أخبار المجازر الجماعیة، وما رافقتها من قتل وهدم 

مدنهم لیقوموا بإخالءواغتصاب المدنیین الفلسطینیین، بهدف بث الرعب في نفوسهم

)1(وقراهم.

: تنّوعت أسالیب االحتالل في بث اإلشاعات إلضعاف نفوس المدنیین بث اإلشاعات-ب

الفلسطینیین، كاإلدعاء بوصول إمدادات عسكریة لمنطقة معّینة واستعدادها لمهاجمة 

)2(القرى.

جنسیة مواطنة وال: فقد أصدر االحتالل قوانین عّدة ذات الصلة بحقوق الإصدار القوانین-5

كان لها الدور الكبیر في منع عودة الالجئین الفلسطینیین لدیارهم، ومن بین هذه القوانین قانون 

)3("األمالك المهجورة" الذي یقوم على استیالء االحتالل على ممتلكات الفلسطینیین.

اجستیر"، ، "مذكرة تخرج لنیل شهادة المالالجئون الفلسطینیون بین االغتراب واالندماج السیاسيهبة خلیل سعدي مبیض، )1(
.44، ص 2010، نابلس، تخصص التخطیط والتنمیة السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الفلسطینیة

.45المصدر نفسه، ص )2(
، )حق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض (في ضوء أحكام القانون الّدولي العاممحمد عبد الحمید سیف، )3(

.48، ص 2002الطبعة األولى، وزارة الثقافة، عمان، 
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المبحث الثاني: الالجئون الفلسطینیون والقانون الّدولي

العودة والتعویض كمبدأ في القانون الدوليالمطلب األّول: حق 

العودة لالجئین الفلسطینیین إلى دیارهم والتعویض عن ممتلكاتهم التي رحلوا منها حق 

شرعي وعادل ومقّدس، وحق أساسي من حقوق اإلنسان كّرسته العهود والمواثیق والقرارات 

، 1949واتفاقیة جنیف لعام ، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،194الدولیة، ومنها القرار 

.194وعشرات القرارات التي أّكدت فیها األمم المتحدة على القرار 

حق العودة:

، وما بعدها في العودة 1948هو حق الالجئین الفلسطینیین الذین طردوا من دیارهم في 

لمتحدة.االیها، وهو حّق تقّره مجموعة القوانین الّدولیة لحقوق اإلنسان، وكذلك قرارات األمم

مدینة وقریة 530، وما بعده طرد الصهاینة بقّوة السالح أهالي 1948ماي 15بحلول 

وقبیلة فلسطینیة، لیبدؤوا بالشتات الفلسطیني األّول، واستولوا على أراضیهم التي تبلغ مساحتها 

سبتمبر 16من مساحة  إسرائیل، وفي %92أو ما یعادل )*(ملیون دونم18,6حوالي 

) تقریًرا إلى األمم المتحدة (Comte Bernadotteرفع الوسیط الّدولي الكونت برنادوت1948

إعطاء  تاریخ محّدد لحصر مفهوم الالجئ، وهو ما یطرح تعریف الالجئ إشكالیة كبیرة تراهن من خاللها كّل األطراف على
تساؤًال حول حقیقة الالجئ خاصة عدم وجود دولة فلسطینیة قائمة آنذاك.

دونم: هي وحدة قیاس األرض، استعملت في الدولة العثمانیة ألّول مرة.)*(
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حّمل فیه إسرائیل مسؤولیة العدوان، وطالب بحق الفلسطینیین في العودة إلى أراضیهم ومنازلهم 

)1(كشرط أساسي لتسویة النزاع بین الطرفین.

موجود في وجدان كّل فلسطیني وهو إّن حق العودة مقّدس وقانوني ، فهو مقّدس ألّنه 

قانوني مكفول بالمیثاق العالمي لحقوق اإلنسان. ویندرج موضوع حق العودة ضمن كّل من 

القانون الّدولي اإلنساني والقانون الّدولي لحقوق اإلنسان. فالقانون الّدولي اإلنساني یهدف إلى 

أوت 12نیف الرابعة المؤرخة في حمایة اإلنسان خالل النزاعات المسّلحة من خالل اتفاقیة ج

) على عدم مشروعیة 49، فهي متعّلقة بحمایة المدنیین زمن الحرب، حیث تنص المادة (1949

النفي واإلقصاء، وهو ما یعطي حق العودة قّوة قانونیة. أّما القانون الّدولي لحقوق اإلنسان فهو 

ق ولهما المیثاق الّدولي لحقو مجموع الوثائق التي ترعى حقوق اإلنسان، وهو یشمل شقین، أ

)2(اإلنسان، وثانیهما الوثائق القانونیة الصادرة عن األمم المتحدة.

بالنسبة للمیثاق الّدولي لحقوق اإلنسان فهو یشكل من خالل ثالث وثائق أساسیة، جاء 

فیها ما یدعم حق العدة كاآلتي:

.270، ص 2099اإلقلیمیة، ، مركز الفلسطیني للدراسات موسوعة المصطلحات الفلسطینیةمحمد شتیة، )1(
.13مرجع سابق، ص هناء صالح جمال أبو رمضان،)2(
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) منه 13نیة من المادة (حق العودة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: الفقرة الثا

تنّص بصورة مباشرة على حق العودة: "یحق لكّل فرد أن یغادر أي بلد بما في ذلك بالده كما 

)1(یحق له العودة إلیها".

حق العودة في العهد الّدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

وق اإلنسان، ي لحقالعالممتعهدت الّدول األطراف في دیباجیته بااللتزام بتعزیز االحترا

وحریاته، وفیما یلي بعض المواد التي تقّر ضمنا حق العودة:

: تقّر فیها الّدول األطراف بأحقیة الشعوب في تقریر مصیرها، وحق 01/الفقرة 01المادة -

العودة إلیها مرتبط بذلك. 

لى ع: تؤّكد حق الشعوب في التصرف الحّر في ثرواتها، كما تؤّكد 02/الفقرة 02المادة -

عدم جواز حرمان أي شعب من أسباب عیشه، والمنع من العودة یؤدي أساًسا إلى هذا 

الحرمان.

: نصت على أّن لكّل فرد حریة مغادرة أّي بلد بما في ذلك بلده، وفي 02/الفقرة 12المادة -

هذا اعتراف ضمني بحق العودة.

).02)، الفقرة (13جامعة مینیسوتا،مكتبة حقوق اإلنسان، وثیقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة ()1(
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رمان أحد تعّسًفا من حق : تؤّكد هذه الفقرة صراحة على عدم جواز ح04/الفقرة 12المادة -

)1(الدخول إلى بلده.

وكان هذا ما یخّص المیثاق الّدولي لحقوق اإلنسان.

أّما ما صدر عن األمم المّتحدة فإننا نجد:

للتقلیل من آثار الحرب العالمیة 1951وقد جاء عام االتفاقیة الدولیة لوضع الالجئین:

، لكن تّم تدارك ذلك في 1951فاتح من جانفي الثانیة، كان نّصها یشمل فقط الجئي ما قبل ال

، إّال أّن االتفاقیة ال تعني الفلسطینیین ألّنهم 1967البروتوكول الصادر عن األمم المتحدة سنة 

مشمولون بوكالة أممیة أخرى، وهي تنّص في تعریفها لالجئ: "كّل شخص یوجد نتیجة ألحداث 

له ما یبّرره من الّتعرض لالضطهاد ، وسبب خوف1951وقعت قبل األّول من جانفي سنة 

ألسباب ترجع لدینه أو جنسه، أو عرقه أو انتمائه لعضویة فئة اجتماعیة معّینة أو آرائه 

السیاسیة، خارج بلد جنسیته وال یستطیع أو ال یرید بسبب ذلك التخوف أْن یستظل بحمایة 

ى تلك خوف أْن یعود إلدولته، أو كّل شخص ال یتمّتع بجنسیته أو ال یرغب بسبب هذا الت

)2(الدولة".

من الوثیقة الخاصة بالعهد الّدولي 04، الفقرة 02/الفقرة 12، المادة 02/الفقرة 01ن المادة 01/الفقرة 15راجع المادة )1(
الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

م"، ، "مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العا، حق العودة للفلسطینیین على ضوء قرارات األمم المتحدةنادیة شكیل)2(
.33، ص 2011/2012فرع العالقات الّدولیة وقانون المنظمات الّدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
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من هذا النص، یتضح لنا مبدأ حق الالجئ في االختیار بین العودة إلى بلده أو البقاء 

في دولة الملجأ.

حت اعتمدت هذه االتفاقیة وفتاتفاقیة جنسیة األشخاص الطبیعیین في حالة خالف الدولة:

، المؤرخ في 55/153للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المّتحدة رقم 

) منها أنّ 02في الفقرة (14م، تبّین المادة 2000دیسمبر 

الجنسیة غیر مطلوبة من أجل حصول السكان العادیین على حق العودة.

لعادیین للمنطقة، حتى ولو كانوا متواجدین خارجها فترة حق العودة ینطبق على كّل السكان ا

)1(حدوث هذا التوارث تنفیذ هذه المادة إجباري لكّل الدول الخلف.

حق التعویض:

یعني هذا الحق تعویض الالجئین عما فاتهم من كسب مادي نتیجة تهجیرهم عن 

فسیة م عن اآلالم النبالدهم، وعدم تمكینهم من حمایة حقهم على ممتلكاتهم، وكذلك تعویضه

التي لحقت بهم جراء تهجیرهم.

ارتبط هذا الحق كجانب آخر لمفهوم العدالة الذي أرادت األمم المتحدة على أساسه 

تحقیق تسویة لمشكلة الالجئین، حیث تّم تثبیته بجانب حق العودة في مجمل قرارات األمم 

.34نادیة شكیل، مرجع سابق، ص )1(
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Folkeالمتحدة، وقد أورده الكونت فولك بیرنادوت ( Bernadotte في تقریره للجمعیة العامة (

)1(..، مع كفالة تعویض كاف عن ممتلكات الذین یختارون عدم العودة".

) 194ولقد ورد حق التعویض ألّول مّرة في قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم (

فع ) ما نصه: "أّن التعویض یجب أْن ید11، حیث جاء في الفقرة (1948دیسمبر11بتاریخ 

عن الممتلكات وعن أي خسائر أو أضرار وقعت لتلك الممتلكات طبقا لمبادئ القانون، و قد 

كان حق التعویض هذا خاًصا بالالجئین الفلسطینیین، وكان متضمًنا أداء نوعین من التعویض:

تعویض عن قیمة أموال للذین ال یریدون العودة..1

)2(ممتلكات..التعویض عن الخسائر و االضرار التي لحقت بال2

وقد استمرت قرارات األمم المتحدة بالصدور والتأكید على هذا الحق بحیث شملت الجئي 

، ومما تجدر مالحظته أن النوعین من التعویض هما حق ثابت 1967وعام 1948عامي  

وشخصي لالجئین، ومحمي من قواعد القانون الدولي، وحق التعویض عن الخسائر یشمل 

)3(و عدمها، عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم.الراغبین بالعودة أ

المطلب الثاني: قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالالجئین الفلسطینیین

ي ، "مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فحقوق الالجئین  بین الشریعة والقانونعبد العزیز بن محمد عبد اهللا السعودي، )1(
.112، ص 2006/2007العدالة الجنائیة"، السیاسة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 

.93محمد عبد الحمید سیف، مرجع سابق، ص )2(
،.137إبراهیم أبو حلیوه، مرجع سابق ص )3(
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تعرضت فلسطین عبر التاریخ لهجمة احتاللیة من قوى استعماریة عّدة، كان آخرها 

تهجیر لاالحتالل الصهیوني الذي سعى من خالل ممارساته لشتى وسائل القمع والترهیب 

اآلالف من أبناء الشعب الفلسطیني، وطردهم من مدنهم وقراهم، وأوجد ما عّرف ب: "قضیة 

الالجئین الفلسطینیین". حظیت هذه القضیة باهتمام العدید من الجهات الّدولیة التي قامت 

ابدراستها واّتخاذ القرارات بشأنها، كان في مقّدمة هذه الجهات هیئة األمم المتحدة بمؤسساته

"الجمعیة العامة ومجلس األمن".

الالجئون الفلسطینیون في قرارات الجمعیة العامة

، أبدت 1947فیفري 14رفعت بریطانیا ملف القضیة الفلسطینیة لهیئة األمم المتحدة في  

شّكلت األمم المتحدة هیئة خاصة 1947ماي13فیها رغبتها في االنسحاب من فلسطین، وفي 

رها الفلسطینیة، رفعت توصیاتها للجمعیة العامة لألمم المتحدة التي تبّنت بدو للبحث في القضیة 

) القاضي بتقسیم فلسطین إلى ثالث مناطق: الدولة 181القرار رقم (1947نوفمبر29في 

)1(العربیة، الدولة الیهودیة، والقدس واألماكن المقّدسة تحت الوصایة الّدولیة.

فلسطین، فقد وقعت صدامات بین العرب بعد صدور القرار تأزم الوضع في 

والفلسطینیین من جهة، والیهود من جهة أخرى. لذلك، وفي محاولة للخروج من هذا الوضع 

أوجدت الجمعیة العامة منصب "وسیط األمم المتحدة لفلسطین" ، وعّینت له الكونت فولك 

مصادر ، المركز الفلسطیني لالعودة إلى دیارهمینیین،حملة للحل العادل والدائم لقضیة الالجئین الفلسطمركز بدیل،)1(
.6، ص 2000حقوق المواطنة والالجئین،ماي، 
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فع تقریره إلى )، الذي اطلع بدوره على األوضاع، ور Conte Folk Bernadotteبرنادوت( 

مجلس األمن دعا فیه إلى ضرورة حّل قضیة الالجئین وٕاعادتهم إلى دیارهم. ونتیجة لموقفه 

بعد یوم واحد من رفعه التقریر، 1948سبتمبر17هذا، قامت عصابات صهیونیة باغتیاله في 

القرار رقم 1948دیسمبر11وعمًال بتوصیاته، اتخذت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

)194.()1(

) فقرة، تناولت النزاع المستمر، فضًال عن تشكیل لجنة 15وقد تضمن هذا القرار (

مصالحة لفلسطین مكّونة من ثالث دول أعضاء في األمم المتحدة: هي الوالیات المتحدة 

) من القرار، إْذ تعّد تلك 11األمریكیة، تركیا وفرنسا، بهدف تسهیل تنفیذ ما ورد في الفقرة (

أكثر البنود وضوًحا في القانون الدولي فیما یتعلق بحق الالجئین الفلسطینیین في العودة، الفقرة

إْذ ورد في هذه الفقرة ما نصه: "تقرر أّن الالجئین الذین یرغبون في العودة إلى منازلهم، وفي 

أْن یعیشوا بسالم مع جیرانهم یجب أْن یسمح لهم بذلك في أقرب فرصة ممكنة، ویجب ان یدفع

تعویض الولئك  الذین الیختارون العودة ،كمایجب أن یعوض عن الخسائر أو األضرار أو 

الممتلكات وفقا لمبادئ القانون الّدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومة المعنیة ..."، 

) األساس لقرارات األمم المتحدة المتعلقة بقضیة  الالجئین الفلسطینیین كافة.194ویعد قرار (

، "مذكرة تخرج لنیل شهادة دكتوراه"فلسفة "،تخصص تاریخ حدیث مشكلة الالجئین الفلسطینیینمحمد رجب قدورة جرادة، )1(
.49، ص 2007معاصر"، كلیة اآلداب جامعة صنعاء، 
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ونتیجة لعدم تمّكن األمم المتحدة من إلزام إسرائیل من تنفیذ القرار، فقد تّم إنشاء وكالة 

)1(.1949) عام 302غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین بناءا على قرار الجمعیة العامة رقم (

) أصدرت الجمعیة العامة مجموعة من القرارات المؤّكدة علیه تقضي 194إضافة لقرار (

) الصادر بتاریخ 394دة الالجئین الفلسطینیین لدیارهم، مثل القرار رقم (بوجوب عو 

) 818و القرار رقم(1953نوفمبر17) الصادر بتاریخ 720، والقرار رقم (1950دیسمبر14

و غیرها من القرارات. وقد بلغ عدد القرارات الصادرة عن 1954جانفي 4الصادر بتاریخ 

)2(قراًرا.50) ما یزید عن 2008-1948الجمعیة العامة من (

الالجئون الفلسطینیون في قرارات مجلس األمن:

كان دور مجلس األمن فیما یتعلق بقضیة الالجئین الفلسطینیین محدوًدا، وقد صدر 

عنه عّدة قرارات منها:

، جاء فیه: "تبدي الحكومات 1949اوت 11) صدر هذا القرار في 73القرار رقم (

) عبر مفاوضات تقودها إّما لجنة المصالحة او 1948-1947نزاع (والسلطات المعنیة في

مباشرة استعداًدا للتوصل إلى اتفاقیة بشأن كّل القضایا العالقة بینها بما فیه بالضرورة قضیة 

الالجئین وٕان لم یجدر اإلشارة لها باالسم".

.52شكیل،مرجع سابق، ص نادیة )1(
.54المرجع نفسه، ص )2(
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حرب بعد اندالع 1967جوان 14): أصدر مجلس األمن القرار في 273القرار (

جوان، طالبت فیه الحكومة اإلسرائیلیة تسهیل عودة السكان الذین غادروا أماكن سكنهم في 

)1(أثناء العدوان

المطلب الثالث: آثار القرارات الدولیة على الالجئین الفلسطینیین 

منذ أن تّم طرد الشعب الفلسطیني من دیاره على أیدي العصابات الصهیونیة إبان نكبة 

والقرارات الّدولیة تنهال واعدة إیاه بالرجوع إلى األرض، ولكن القوى الكبرى على م، 1948عام 

رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة، وضعف السلطة الفلسطینیة، وضعف الموقف العربي، أّدى 

كّل ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي تجاه ما یخطط لشطب قضیة الالجئین، وحقهم بالعودة، 

شار مؤسسات العودة والحركة الشعبیة للدفاع عن حق العودة قد أخذت لذلك ترى بأّن انت

بالتوّسع مع بدایة مؤتمر مدرید، وبالمقابل دفع الالجئون الفلسطینیون خارج اماكن ثمن االهمال 

من خالل  التخلي عنهم وانحسار المساعدات في الضفة وغزة، األمر الذي زاد من المعاناة 

ما في أوساط الالجئین الفلسطینیین في لبنان، حیث یحرم الالجئ اإلنسانیة وتفاقمها ال سی

الفلسطیني من حقوقه المدنیة واالجتماعیة السیما حقي العمل والتملك، وقد وصلت نسبة من 

، مع %25,5، واألمیة إلى %60، ونسبة البطالة إلى حوالي %50هم دون خط الفقر إلى 

المي لحقوق اإلنسان تشیر إلى أّنه: "یولد جمیع الناس العلم أّن المادة األولى من اإلعالن الع

، المجّلد األّول، مؤسسة الدراسات 1972–1948شأن فلسطین والصراع العربي اإلسرائیلي قرارات األمم المتحدة، )1(
.182، ص 1975الفلسطینیة، بیروت، 
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أحراًرا متساوین في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقًال متمّیًزا، وعلیهم أن یعامل بعضهم بعضا 

بروح اإلخاء"، والمادة الثانیة منه تشیر:"لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحریات الواردة 

ییز، كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین في هذا اإلعالن دون أّي تم

أو الرأي السیاسي، أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المیالد أو 

)1(أي وضع آخر، دون أّیة تفرقة بین الرجال والنساء".

وانهم في العراق إخرض له أّما الالجئون الفلسطینیون في سوریا فإّنهم یتعرضون لما یتع

شهیًدا حتى تاریخ 727میر والتهجیر، لتصل أعداد شهدائهم إلى من القتل والتد

.2012دیسمبر12

یین و حقهم الالجئین الفلسطینلم تقدم القرارات الدولیة شیئا جوهرًیا على مستوى قضیة

ع "تؤّكد من جدید حق جمیفي العودة على الرغم من تكرارها المستمر التي أشارت إلى أّنها: 

الشعوب  الخاضعة للسیطرة االستعماریة واألجنبیة والقهر األجنبي، غیر القابل للتصرف في 

تقریر المصیر والحریة واالستقالل"، إّال  أّن كّل ذلك لم یقدم أو یؤخر في عودة الالجئین 

الفلسطینیین إلى دیارهم.

ة هي ساحة أخرى من ساحات الصراع مع إّن معركة األمم المتحدة والقرارات الّدولی

االحتالل لتحقیق المطالب المشروعة للشعب الفلسطیني، وقد برزت خطوات متقدمة في هذا 

" دراسة أكادیمیة، منظمة ثابت لحق لعودةالقرارات الدولیة وآثارها على قضیة الالجئین وحق امحمد یوسف أبو لیال، ")1(
.10، ص 2012دیسمبر 12العودة ن 
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المجال، وخاصة القانوني من خالل اضطرار بعض الّدول لتغییر بعض الفقرات في الدستور 

القادة ها وبقاء بعضالخاص بها مثل بلجیكا وٕاسبانیا كي ال یتم محاكمة مجرمي الحرب، وغیر 

الصهاینة في طائراتهم مخافة أن یتم القبض علیهم في بعض المطارات األوربیة. أّما قضیة 

)1(الالجئین الفلسطینیین، فالحفاظ علیها یكون من خالل الحفاظ على المقاومة الوطنیة.

المبحث الثالث: الالجئین الفلسطینیین في الّدول المضیفة:

عة الدول العربیة:المطلب األّول: جام

لقد صدر باإلجماع من قبل مجلس وزراء خارجیة جامعة الدول العربیة بتبني بروتوكول 

م الخاص بالالجئین الفلسطینیین، وقد نص 1965)لسنة CASABLANCAالدار البیضاء (

على المبادئ التالیة:

م): "... مع االحتفاظ بجنسیتهم الفلسطینیة یكون الفلسطینیون ال01مادة (

في أراضي الّدول العربیة الحق في العمل واالستخدام أسوة بالمواطنین".

: "یكون للفلسطینیین المقیمین حالًیا في أراضي الّدول العربیة، متى اقتضت 02المادة (

مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إلیها".

ي راضي الّدول العربیة األخرى الحق ف): "یكون للفلسطینیین المقیمین في أ03المادة (

الدخول إلى الّدول العربیة، والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك. وال یترتب على حقهم 

دة ، ، مجلة العو مستقبل قضیة الالجئین في ظل دولة فلسطین غیر كاملة العضویة في األمم المتحدةحسام رمضان، )1(
.13، ص 2012، أكتوبر 61عدد 
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في الدخول إّال للمّدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات 

المختصة على غیر ذلك".

قیمون حالًیا في أراضي الّدول العربیة، وكذلك من ): "یمنح للفلسطینیین الم04المادة (

كانوا یقیمون فیها، وسافروا إلى المهجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى 

السلطات المختصة أینما وجدت صرف الوثائق أو تجدید مها بغیر تأخیر".

ا بیة معاملة رعای): "یعامل حاملوا هذه الوثیقة في أراضي دول الجامعة العر 05المادة (

)1(دول الجامعة بشأن التأشیرات".

كانت البالد العربیة، باستثناء األردن، تسعى دائًما للمحافظة على الهویة الفلسطینیة 

عن طریق التأكید على وضع الفلسطینیین كالجئین، وذلك بهدف حفظ قضیة الالجئین، ومنع 

إسرائیل من التهرب 

التي یعیشها الفلسطینیون. ففي الوقت الذي منحت فیه األردن من مسؤولیاتها  عن المأساة 

الجنسیة لالجئین الفلسطینیین، قامت معظم الّدول العربیة بما فیها مصر، العراق، لبنان، سوریا 

)2(والیمن بمنحهم وثائق سفر مقّدمة من جامعة الّدول العربیة (وثائق الالجئین) .

، "مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر 1974–1945لفلسطینیة جامعة الّدول العربیة ودورها في القضیة انصیرة فیسح، )1(
.52، ص 2014–2013في التاریخ المعاصر"، كلیة الحقوق اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.54المرجع نفسه، ص )2(
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لبیضاء الذي یعتبر رمز التزام الجامعة العربیة تّمت المصادقة على بروتوكول الدار ا

نحو الالجئین الفلسطینیین من قبل الّدول العربیة باستثناء المملكتین العربیة السعودیة والمغربیة، 

والّدول التي انضمت إلى الجامعة بعد توقیع البروتوكول. وقد صدر بعد هذا البروتوكول العدید 

التي تكّررت نفس المواقف فیها جمیًعا، ولم تقم أّیة دولة عربیة من القرارات الجماعیة والفردیة 

بتطبیق هذه القرارات بشكل كامل وثابت. وینسب هذا الموقف في معظم األحیان للوضع 

السیاسي واالجتماعي واالقتصادي السائد في هذه البلدان.

الفلسطینیین الذي اشترط معاملة 1991) في عام 5093تبّنت الجامعة العربیة القرار (

حسب األحكام والقوانین المعمول بها في كّل دولة، في حین أّنه من غیر الواضح فیما إذا كان 

) قد ألغى بروتوكول الدار البیضاء أم ال، إّال أّنه من غیر المشكوك به أّنه قام 5093القرار (

)1(في الواقع بإضعاف االلتزامات القانونیة المشمولة فیه.

ي: الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في الدول المضیفةالمطلب الثان

لبنان:

. 156، ص 1996، الطبعة األولى، عمان، دار الكندي، دراسات في القضیة الفلسطینیةرشیدات عصام وآخرون، )1(
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دأبت السلطات اللبنانیة على منع استیعاب الالجئین الفلسطینیین الذین كانوا یشكلون 

من عدد السكان في حینها، وتّم تصنیفهم على أّنهم أجانب باستثناء مجموعة تتألف 10%

من الالجئین األثریاء أو ذوي المهارات الذین تّم منحهم الجنسیة اللبنانیة في الخمسینات.

الذي یخضع لثالث CASABLANCA)صادقت لبنان على بروتوكول الدار البیضاء(

تحفظات:

ألولى فإّنها تنص على ضمان المعاملة المتساویة بالنسبة للعمل فیما یتعلق بالمادة ا-

والتوظیف بشكل متساوي مع المواطنین اللبنانیین إلى الحّد التي تسمح به الشروط 

االجتماعیة االقتصادیة في جمهوریة لبنان.

مضیفة، لحق المغادرة والعودة إلى إقلیم الدول انفیما یتعلق بالمادة الثانیة یمنح الفلسطینیی-

كما لو كانوا مواطنین لبنانیین، ووفقا للقوانین واألنظمة القابلة للتطبیق في لبنان.

فیما یتعلق بالمادة الثالثة تّم إضافة   الجملة التالیة: "یشترط لحق الدخول إلى األراضي -

)1(اللبنانیة الحصول المسبق على تأشیرة دخول من السلطات اللبنانیة المختصة".

ان الالجئین الفلسطینیین الذین نزحوا مباشرة إلى لبنان في أعقاب الهجرة تعتبر لبن

مواطنین قانونیین، وتمنح هؤالء الالجئین 1947/1949الجماعیة التي تّمت في األعوام 

، الطبعة األولى، سلسة دراسات صامد االقتصادي،الفلسطینیون في لبنان (مسألة الحقوق المدنیة)تسریل روینبرغ، )  1(
.23، ص1986عمان، 
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الفلسطینیین القانونیین وثائق الجئین من قبل جامعة الّدول العربیة هذه الوثائق التي تناقش 

سنوات وقابلة للتجدید.5دائمة ساریة المفعول في األساس لمّدة مسألة حقوق اإلقامة ال

، أو بعد نزاع األردن، )*(وفیما یخص الذین هاجروا إلى لبنان بعد أحداث أیلول األسود.

فلم یتم منحهم أوراق 1971–1970ومنظمة التحریر الفلسطینیة الذي حدث في العام 

)1(ثبوتیة، وعلیه أصبحوا تحت التهدید الدائم بالترحیل.

أو 1982وقد ازدادت حّدة هذا التهدید منذ إجالء منظمة التحریر من بیروت في عام 

.1987من قبل السلطات اللبنانیة في ماي 1969اإللغاء األحادي الجانب التفاقیة القاهرة 

1982بالنسبة للعمل، فقد صدر قرار من وزارة العمل والشؤون االجتماعیة في دیسمبر 

یحّدد مجاالت العمل المغلقة أمام األجانب الممتدة من الحالقة إلى معظم المهن، وقد شملت 

هذه المجاالت القطاعات األكثر وضاعة والقلیلة الرواتب مثل البناء، الصرف الصحي، وحّتى 

لعمال الفلسطینیون مؤهلین للحصول على تصاریح عمل فال یحق لهم الحصول عندما یكون ا

قوانین جدیدة أخرى حّددت بشكل أكبر 1992على ضمان اجتماعي. وصدرت في دیسمبر 

، مما أّدى إلى وجود عدد كبیر من الفلسطینیین نمن خیارات العمل المتوفرة للفلسطینیی

ات الغیر الرسمیة، أّما فیما یتعلق بالحصول علىالموظفین بشكل غیر قانوني أو في القطاع

ك ملك األردن، إلجهاض ، في هذا الشهر تحر 1970أیلول األسود: هو االسم الذي شار به إلى شهر أیلول من عام )*(
محاولة لمنظمات فلسطینیة إلسقاط نظام حكمه الملكي.

، الطبعة األولى، مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، أوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنانمحسن محمد صالح، )1(
.58، ص 2008بیروت، 



الفصل األّول: الّالجئون الفلسطینیون بین التاریخ و القانون الّدولي

40

األمالك، فیمكن لالجئین الفلسطینیین الحصول على أمالك غیر منقولة فقط بعد الحصول 

)1(على الموافقة من الرئیس.

سوریا:

قامت سوریا منذ البدایة باتخاذ الخطوات القانونیة التي كانت تنزع نحو معاملة 

المساواة مع المواطنین السوریین في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة، الفلسطینیین على قدم 

على أّن الفلسطینیین في كّل األشیاء التي یشملها القانون 1956لعام 260ینص القانون رقم 

واألنظمة الساریة قانوًنا ذات العالقة بحق العمل، التجارة، الخدمة الوطنیة مع المحافظة على 

للفلسطینیین في نفس الوقت. ولقد منحت سوریا الفلسطینیین وثائق لجوء الجنسیة األصلیة 

خاصة مقّدمة من جامعة الّدول العربیة، أّما بالنسبة للقوانین المتعلقة بحق مغادرة البلد فإّنها 

)2(نفس القوانین المفروضة على المواطنین السوریین.

لمجاالت ین بالمساواة في جمیع اووفقا للقانون السوري تمت معاملة الالجئین الفلسطینی

) مثل التعلیم، وامتالك األراضي والتقاعد 260تقریًبا، أّما المجاالت التي ال یشملها القانون رقم (

فقد شملتها قوانین محّددة تقوم بشكل عام على أساس المساواة تماًما مثل القوانین المتعلقة 

ة من أجل "، المناصرة اللبنانیة والفلسطینیة المشتركالفلسطینیینقوانین العمل اللبنانیة وأوضاع الالجئین محمد النجار، ")1(
.8، بیروت، ص 2008دعم الحق في العمل لالجئین الفلسطینیین في لبنان، المنظمة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان، نوفمبر 

، أكتوبر 28یة، عدد "، مجلة الدراسات الفلسطینیة، مؤسسة الدراسات الفلسطینالفلسطینیون في سوریاساري حنفي، ")2(
.4، ص 1996
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المواطن في مجاالت مثل حق التصویت، بالمواطنین السوریین. ونجد استثناءات في معاملة 

)1(شراء أراضي صالحة للزراعة والحق في امتالك أكثر من بیت.

العراق:

منحت السلطات العراقیة وثائق الالجئین لجمیع الفلسطینیین المقیمین في العراق منذ 

ء ام، حیث یتمّتع الفلسطینیون بنفس الحقوق تماما كالمواطنین العراقیین باستثن1950عام 

الحقوق السیاسیة المرتبطة بالمواطنة الرسمیة مثل الحق في التصویت، أّما بالنسبة للمعاملة 

التمییزیة للفلسطینیین فیما یخص المشاركة في أي مشروع دولي أو محلي، فإّنها متوفرة في 

)2(القانون الوطني العراقي.

األردن:

ن ملة لجمیع الالجئین الفلسطینییتعتبر األردن البلد الوحید الذي منح المواطنة الكا

المقیمین فیه وذریاتهم.

على الشروط  التي 1954من قانون الجنسیة األردنیة لعام 02، فقرة 3تنص المادة 

یستطیع فیها الفلسطینیون أي األشخاص ذوي الجنسیة الفلسطینیة سابًقا الحصول على الجنسیة 

األردنیة.

.5المصدر نفسه، ص )1(
.9، ص 2007، الالجئون  الفلسطینیون في العراقدائرة شؤون الالجئین، )2(
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دنیین:یعتبر األشخاص التالیین مواطنین أر 

، 1948ماي 15أي شخص كان یحمل الجنسیة الفلسطینیة سابًقا باستثناء الیهود قبل 

16و1949دیسمبر 20والذین كامنوا مقیمین في المملكة األردنیة خالل الفترة الواقعة بین 

)1(.1954فیفري 

لبات وذریاتهم المستوفین لهذه المتطنوبناء على ما ورد فقد تّم اعتبار الفلسطینیی

مواطنین أردنیین بالكامل یتمّتعون بنفس الحقوق

وااللتزامات التي یتمّتع بها األردنیین، أّما بخصوص السكان الفلسطینیین اآلخرین مثل 

، فلم یتم اعتبارهم 1967الفلسطینیین الذین نزحوا من قطاع غزة، ولجئوا إلى األردن بعد جوان 

أردنیین، فهم غیر مخولین رسمًیا للعمل ومكانتهم االجتماعیة أدنى وضًعا من مواطنین 

الفلسطینیین األردنیین. وتّم منح أبناء الضفة الغربیة جوازات سفر أردنیة "مؤقتة" تخولهم 

الحصول على الجنسیة األردنیة، وذلك بعد اإلعالن الذي أدلى به الملك حسین في جویلیة 

القانونیة واإلداریة بین الضفتین، و قد قام زید الرفاعي، رئیس عن فصل الروابط 1988

الوزراء في حینها بتوضیح هذا اإلعالن الملكي قائًال: "إّن كّل شخص كان یقیم في الضفة 

)2(یعتبر فلسطینًیا، ولیس فلسطینًیا أردنًیا".1988الغربیة قبل جویلیة 

، "مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر"تخصص   في الدراسات الّدولیة"، منظومة حمایة الالجئین في األردنهبة سعیدة، )1(
.61، ص 2015ة بیرزیت، كلیة الدراسات العلیا، جامع

. 61نفس المرجع ، ص )2(
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لالجئین الفلسطینیینالمطلب الثالث: األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة

لبنان:

یعیش الالجئون الفلسطینیون في لبنان أسوأ الظروف االجتماعیة، االقتصادیة مقارنة 

بالّدول المضیفة األخرى، فالقانون اللبناني یحظر على الالجئین الفلسطینیین مزاولة العمل في 

المفروضة، التي تؤثر بشكل مهنة، وهذا یعتبر واحًدا من جملة القیود العدیدة 70أكثر من 

من الالجئین الفلسطینیین هم %66خطیر على مجمل معیشة الالجئین الفلسطینیین.  و

)1(.%65السكان الالجئین، حیث تصل 

صغیرة كعامل أو سائق، كما أّن معظم معظم الالجئین ینخرطون في أعمال تجاریة

هؤالء القاطنین في المخیمات غالًبا ما یعملون بشكل موسمي في الزراعة. أّما العاملون في 

حقل البناء فإّنهم عاطلون عن العمل منذ انتكاسة قطاع البناء في لبنان، إضافة لوجود أید 

تالي م وطمأنینة خارج المخیمات، وبالعاملة أجنبیة منافسة، ونظًرا لعدم قدرتهم على العمل بسال

)2(عدم القدرة على الوصول إلى أسواق العمل.

األردن:

.56، ص 1994، جوان 19، مجلة الدراسات الفلسطینیة، العدد الالجئون الفلسطینیون وحق العودةإیلیا زریق، )1(
.56المرجع نفسه ، ص )2(
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لقد خرج الفلسطینیون من أراضیهم، ولم یجدوا المأوى إلیوائهم، ففي ذلك الحین لجأ 

بعض الالجئین إلى العمل في مجال الزراعة في بادئ األمر حّتى یستطیعوا توفیر لقمة العیش، 

عض باستئجار بعض المساحات الزراعیة من األراضي القریبة من مناطق المخّیمات فقام الب

بأّن الالجئین یعانون أوضاع 1997لزراعتها باألنواع المختلفة.  وتفید التقاریر الصحفیة لعام 

صعبة من جمیع جوانب الحیاة، فهم یعیشون في منازل أسوأ ویعانون الكثیر من المشاكل 

من الالجئین  %40الصحیة والنفسیة ا

الفلسطینیین في األردن هم دون سّن الخامسة عشر، ولذلك فهم مشمولین في حسابات قوى 

العمل في أوساط الالجئین من مجموع القوى العاملة، ویعتبر أقل من النصف نشیًطا وفاعًال، 

ة الفلسطینیة كعمال مهرة وسائقین إلى جانب قطاع الخدمات حیث عادة تشغل القوى العامل

في الوظائف الدنیا، وتفید أیضا %15، منهم مدّرسین ومدراء، إلى جانب %20بحوالي 

من أسر المجتمعات تحصل على دخل سنوي مقداره أقل من %25الدراسة إلى أكثر من 

ن وهذا یعود إلى معدالت 1997دوالر أمریكي في سنة 640دینار أردني أي ما یقابل 900

)1(

سوریا:-

.61هبة سعیدة، مرجع سابق، ص )1(



الفصل األّول: الّالجئون الفلسطینیون بین التاریخ و القانون الّدولي

45

لیرة سوریة، حسب إحصائیات بحث دخل 3620یبلغ معّدل دخل العائلة الفلسطینیة 

الواحد لیرة للفرد 532، أي ما نسبته 1986ونفقات المقیمة في المخیمات الفلسطینیة سنة 

فرًدا.68على أساس أّن معّدل حجم العائلة یوازي 

ال یغطي هذا الدخل الحاجات األساسیة ویبقى مستوى معیشة الفلسطینیین أدنى من 

)1(مستوى معیشة السوریین.

وتختلف موارد الفلسطینیین بحسب المخّیم الذي یقیمون فیه، فالفرق ظاهر بین مخّیم 

ة ، وبین مخّیم درعا أكثر فقًرا، ویمكن تقسیم المخیمات الفلسطینیالیرموك المعتبر "بورجوازیا"

لیرة سوریة 635إلى أربع فئات بحسب مستوى معیشة ساكنیها: مستوى مرتفع (أكثر من 

لیرة): حمص والالذقیة، مستوى متوسط 524–511

344لسّیدة زینب، النیرب وحماه، مستوى منخفض (لیرة سوریة): خان دنون، ا467–447(

)2(لیرة): خان الشیخ، جرمانة، السبینة ودرعا.410–

لدى الفلسطینیین مصدران ، األّول منهما لیس بمتناول السوریین، فهم یستفیدون من 

نظام التوفیر الخاص باألونروا، الذي یتیح لموظفي الوكالة  أن یدخروا معاشهم كامًال، أو 

ًما منه، على أْن یستردوه الحًقا مضاف إلیه الفوائد، وهذا التوفیر غیر خاضع لسعر الصرف قس

.9ساري حنفي، مرجع سابق، ص )1(
المرجع نفسه)2(
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الرسمي المنخفض كثیًرا. أما المصدر الثاني فهو المال المرسل من قبل المهاجرین إلى دول 

)1(الخلیج.

، قألّن معظمهم غیر مسجلین في سجالت الوكالة، ویتركز الوجود الفلسطیني في محافظة دمش

من إجمالي الالجئین الفلسطینیین المسجلین %67حیث یشكل الفلسطینیون المسجلون فیها 

)2(في سوریا.

بدأت األحداث في المخیمات، خصوًصا في مخّیم الیرموك تتخذ منحنى آخر، عندما 

سیطرت مجموعات المعارضة المسّجلة على المناطق المجاورة لهذه المناطق المجاورة لهذا 

في الحجر األسود والتضامن وویلدا، وراح عناصرها یهاجمون مراكز الدولة في المخّیم المخّیم،

(مغفر شرطة الیرموك، مغفر التضامن، البلدیة) ، األمر الذي ألحق بها دماًرا كبیًرا، ومنذ 

، بدأت تظهر حاالت من الفراغ األمني، تتخللها العدید من عملیات الخطف 2012صیف 

واالغتیاالت، وبات المخّیم مهّدًدا إلى حّد كبیر، وتعاظمت مخاوف سكانه واالعتقال والقتل 

)3(على حیاتهم ومنازلهم وأرزاقهم.

العراق:-

دائرة شؤون )1(28، عدد 2015، بیروت، واقع الالجئین الفلسطینیین في سوریامركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، )1(
.10، ص 2007، الالجئون  الفلسطینیون في العراقالالجئین، 

.11المرجع نفسه، ص )2(
.14، ص 2015جانفي 18، األحد 8879"، القدس األسبوعي، العدد ، "مخیم الیرموك وأحجیة الحصارمصطفى قاعود)3(
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كانت أوضاع الالجئین االقتصادیة أدنى مستوى من أوضاع الوافدین، وهم یشكلون 

من مجموع الفلسطینیین في العراق، ومعظم سكان المالجئ والدور المستأجرة %63نسبة 

والحكومیة یعانون من هبوط في الدخل وهبوط في المعیشة أیضا، والسبب في ذلك أّن الالجئین 

الفلسطینیین الذین هاجروا إلى العراق هم من مجتمع زراعي، ولكّنهم فقدوا أراضیهم، وسكنوا 

یسیة في العراق كبغداد والموصل والبصرة، مما أجبرهم على مزاولة المهن أیضا في المدن الرئ

)1(الخفیة التي ال تحتاج إلى مهارة خاصة كالباعة المتجولین وعمال المتاجر.

من اجمالي %56تشّكل القوة البشریة بین الالجئین الفلسطینیین في العراق نحو 

، وال تتعدى معدالت %3عاما  أكثر من 65المجموع العام،في حین ال تتعدى نسبة الشیوخ

من إجمالي الالجئین، وال %27النشاط االقتصادي بین الالجئین الفلسطینیین في العراق 

، والبناء %23عند اإلناث، تستحوذ الصناعة التحویلیة في بدایة التسعینات على %9تتعدى 

تتضمن القطاعات غیر ، والخدمات االجتماعیة التي %17، والمطاعم %3، والزراعة 16%

، ویالحظ أّن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في استیعاب قّوة العمل %41المذكورة على 

الزراعیة.

بین تبر متدّنًیاومن المؤشرات األساسیة >االجتماعیة أّن معّدل األمیة بین الكبار یع

في النصف األّول من عقد التسعینات، %14الالجئین الفلسطینیین في العراق، حیث لم یتعد 

.17، ص 12،2009، بیروت، ، عدد ، الالجئون الفلسطینیون في العراقمركز الزیتونة للدراسات واالستشارات)1(
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من األسر الفلسطینیة في %80ومعّدل البطالة منخفضة بین الالجئین. وتشیر المعطیات أّن 

من%4هم من ذوي الدخل المتوسط، في حین 16%

)1(األسر الفلسطینیة هم من ذوي المستوى األفضل من الفئات السابقة.

، شتاء 13، المجلد 49، العدد مجلة الدراسات الفلسطینیةالالجئون الفلسطینیون في العراق"،نبیل محمود السهیلي، ")1(
.11، ص2002
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المبحث األّول: ماهیة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 
في الشرق األدنى (األونروا)

المطلب األّول: نشأة وكالة االمم المتحدة الغاثة و تشغیل الالجئین الفلسطینیین 
في الشرق االدنى

منذ قرار التقسیم، كانت مسؤولیة األمم المتحدة نحو فلسطین تزداد، خاصة أّن السلطات 

البریطانیة، بدأت تستعجل الستكمال مشروع إقامة كیان صهیوني آنذاك شكلت األمم المتحدة 

)، وعّینت الكونت "فولك برنادوت 186مركز "وسیط األمم المتحدة في فلسطین" بموجب القرار (

Folk Bernadotte الذي قدم تقریًرا یوصي فیه بأّن حّل المشكلة  اإلنسانیة لالجئین ،"

الفلسطینیین، یتركز بصورة أساسیة على حّل سیاسي، یتلخص بوجوب القبول بحق الالجئین 

)1(." من األسرة الدولیة أْن تعطي كّل الدعم الالزمBernadotteفي  العودة، وطلب "برنادوت 

17" من طرف الصهاینة في Folk Bernadotteولكن اغتیل الكونت "فولك برنادوت 

) 3/212قرارها رقم (1948. ثم بعد ذلك أصدرت الجمعیة العامة في نوفمبر 1948سبتمبر 

UNRPR" (United Nationبتأسیس "وكالة الالجئین الفلسطینیین" التابعة لألمم المتحدة (

for Palestine Refugees، " ملیون دوالر لمساعدة 32وقد عملت هذه الوكالة على توفیر

الالجئین خالل فترة حّددت بتسعة أشهر، وقامت بتأمین التنسیق اإلداري مع اللجنة الدولیة 

,, L’organisation  des Nations Unies et la question de PalestineNation Unies)1(

septembre 1989 ; p 13-14.
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صدر قرار 1948وفي دیسمبر ) 1(للصلیب األحمر، وغیرها من المؤسسات الخیریة الدولیة.

فنص  على وجوب عودة الفلسطینیین وتعویضهم )194الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم (

UNCCP) "Unitedعلى ممتلكاتهم، كما أقّر البند الثاني بتشكیل لجنة التوفیق لفلسطین "

Nations Conciliation Commission for Palestine تتألف من ثالث دول شاركت ،(

بدور الّدول الثالث القیامفیها الوالیات المتحدة األمریكیة، فرنسا، تركیا، وكانت مهمة هذه 

وسیط لألمم المتحدة السابق، ودور لجنة هدنة مؤقتة، وأن تعمل على تنفیذ الحلول للمشاكل 

العالقة بینها، ومن بعد ألغي دور الوسیط لهذه اللجنة بسبب فشلها في مهمتها أوًال بسبب رفض 

ن  إلى فضت عودة الفلسطینییالالجئین أي حل سوى العودة إلى دیارهم، وثانًیا ألّن إسرائیل ر 

شكلت لجنة التوفیق بعثة التحقیق االقتصادیة  من 1948أراضیهم وتعویضهم، وفي أوت 

" Clubالوالیات المتحدة األمریكیة، فرنسا، بریطانیا وتركیا، وعرفت اللجنة باسم "بعثة كلوب 

وسط لشرق األوكان مقرها بیروت ، ومارست نشاطها بهدف تطویر الحالة االقتصادیة في ا

وأیضا بهدف إیجاد الحلول للمشاكل المطروحة، ولكن لم تحقق نجاًحا بسبب اإلصرار المستمر 

لالجئین الفلسطینیین على العودة إلى فلسطین. لذلك أوصت "بعثة كلوب" في تقریها بإنشاء 

)2(مؤسسة جدیدة لتنفیذ توصیاتها.

.46، ص 2014، إدارة شؤون اإلعالم باألمم المتحدة، نیویورك، حقائق أساسیة عن األمم المتحدةاألمم المتحدة، )1(
تخطیط ورقابة في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین مدى فعالیة الموازنة كأداةعطا محمد العمري، )2(

، 2005، "مذكرة لنیل درجة الماجستیر " تخصص محاسبة وتمویل، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، (األونروا)الفلسطینیین
.43ص 
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) تأسیس 4/302ة بموجب قرار (لألمم المتحدت الجمعیة العامة رّ على ذلك قر ابناء

UNRWA(Unitedوكالة األمم المتحدة لإلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (االونروا)

Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near

East) ونص القرار على ما یلي:1948دیسمبر 8، والذي كان في ،

11(194) ورقم  1948نوفمبر 19(212رقم ""الجمعیة العامة بقراریها

) من القرار األخیر تعترف بأّنه 11) اللذین یؤّكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة (1948دیسمبر

من الضروري استمرار المساعدة إلغاثة الالجئین بغیة  القضاء على المجاعة والبؤس، ودعم 

)1().194) من قرار الجمعیة العامة رقم (11السالم واالستقرار مع عدم اإلخالء بأحكام الفقرة (

وبدأت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الفلسطینیین (األونروا) وهو االسم المختصر 

)2(، وتولت مهام هیئة اإلغاثة التي تّم تأسیها من قبل األونروا.1950لها، عملیاتها في ماي 

بیروت إضافة لمقرات مناطقیة في في المرحلة األولى من بدایة العمل كان مقّرها في 

كل بلد اللجوء، ثم انتقل المقر إلى فیینا بسبب تدهور األوضاع األمنیة في بیروت، لیتخذ فیما 

على الفلسطینیون في اتخاذ القراراتأثر مشاركة  العاملین في وكالة فوث وتشغیل الالجئین سهیلة عبد محمد العمري، )1(
، ص 2007، "مذكرة  لنیل درجة الماجستیر" تخصص إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، كلیة التجارة،الوظیفيأدائهم

51.
.51المرجع نفسه، ص )2(
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، األمر الذي تّم بعد 1995بعد ذلك قرار بنقلها إلى غزة في ظل الحكم اإلداري الذاتي في 

)1(سنة من العمل في النمسا.18

نوني لألونرواالمطلب الثاني: الوضع القا

تتمتع وكالة الغوث إلغاثة  وتشغیل الالجئین الفلسطینیین بوصفها جهاًزا فرعًیا مؤقًتا 

تابًعا لألمم المتحدة، بأهلیة قانونیة للتشاور مع الحكومات المضیفة، الهیئات والوكاالت 

ه. جالمتخصصة التابعة لمنظمة األمم المتحدة حتى تستطیع أن تمارس أعمالها على أحسن و 

فهي تتمتع بإعفاءات مالیة فوق أراضي الدول المضیفة، ولها كامل الحریة في استیراد ما  

تحتاجه من بضائع الزمة دون أن یكون ذلك خاضًعا  ألي قید یفرضه التشریع المحلي أي ال 

یخضع ما تستورده الوكالة من سلع للضرائب. كما أّن الدول المضیفة لیس لها أي تدخل في 

)2(ظفیها، بل یؤخذ رأیها في انتقاء الموظفین المحلیین وحدهم.تعیین مو 

یقوم المدیر العام للوكالة بالتنسیق مع الهیئات والوكاالت المتخصصة التابعة لمنظمة 

األمم المتحدة، منها منظمة الیونسكو ومنظمة الصحة العالمیة، ومنظمة الیونیسف، وبذلك 

تكفل الكفاءة الفنیة  للبرنامجین، وتستعین الوكالة بموظفین متطوعین في منظمة الیونسكو، 

موظًفا، تتضمن خبراء مشاركون، أّما الذین 28من عندها أو بواسطتها، ویبلغ عددهم إّما 

.48، مرجع سابق، ص حقائق أساسیة على األمم المتحدةاألمم المتحدة، )1(
، "مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "تخصص قانون دولي، جامعة الحمایة الدولیة لالجئین في النزاعات المسلحةمرابط زهرة، )2(

.112، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
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موظفین، كما تتعاون الوكالة مع 5وّقرتهم منظمة الصحة العالمیة للوكالة من موظفیها، فبلغ 

مندوب األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین لتنسیق عملیات المساعدة، كما تقوم الوكالة 

)1() من توصیة الجمعیة العامة.20لى أحكام الفقرة (استناًدا إ

تعمل األونروا حالًیا وبصورة مؤقتة في مكاتب رئیسیة في فیینا (النمسا)، وفي مناطق 

عملها في األردن، الجمهوریة العربیة السوریة، لبنان، الضفة الغربیة وقطاع غزة. یعمل فیها 

معّلم ومعّلمة، 11000نیون، من بینهم منهم الجئون فلسطی%99موظًفا، 18000حوالي 

موظًفا، وهناك عدد من كبار موظفي الوكالة في برنامجي 350وال یعمل في مكاتب الرئاسة إّال 

التعلیم والصحة، على رأسهم مدیر هذین البرنامجین، وهما من الیونسكو ومنظمة الصحة 

)2(العلمیة.

المطلب الثالث: مصادر تمویل األنروا

التمویل ااألونروا من تبرعات طوعیة  من الدول المانحة، واكبر المانحین یأتي معظم

لألونروا هي الوالیات المتحدة األمریكیة، المفوضیة األوربیة والمملكة المتحدة والسوید، كما 

تتوفر بعض التبرعات البسیطة من منظمات غیر حكومیة، ومن بعض األفراد، وتقوم األمانة 

وظیفة دولیة، في حین تقوم منظمة 119ة  من میزانیتها العادیة بتمویل العامة لألمم المتحد

.8، ص 15العدد 2010، بیروت، األونروا برامج العمل وتقییم األداءمركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، )1(
المرجع نفسه.)2(
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األمم المتحدة للتربیة والتعلیم والصحة (الیونسكو) ومنظمة الصحة العالمیة بتمویل وظائف 

)1(تابعة لبرنامج التعلیم والصحة.

حیث بلغ ،وتعّد الوالیات المتحدة األمریكیة أكبر دولة مانحة، تلیها المفوضة األوربیة

حجم المساعدات المالیة األمریكیة والمساهمات اإلنسانیة المقدمة لألونروا في الفترة الواقعة 

من مجموع میزانیات الوكالة الدولیة للفترة المذكورة، %65ما یقارب 1967–1948بین 

ملیون دوالر من قیمة التبرعات 102,5ما یقارب 2009فیما بلغ حجم مساعداتها في سنة 

وبلغ مجموع )2(من میزانیة الوكالة.%22ملیون دوالر، أي حوالي 470,5البالغة حوالي 

ملیار دوالر 3,2حوالي 2007حتى سنة 1950المساعدات األمریكیة لألونروا منذ سنة 

تقریًبا.

دة تلیها الوالیات المتح، كانت المفوضیة األوربیة هي الجهة المانحة األكبر،2008في سنة 

األمریكیة. أّما من حیث تناسب التبرعات مع معّدل الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، فإّن الدول 

)3(اإلسكندنافیة وكندا وهولندا تأتي في المقدمة.

.11، ص 13، المجلد 49، العدد مجلة الدراسات الفلسطینیة"، "الالجئون الفلسطینیون في العراقنبیل محمود السهیلي، )1(
(أ)، تقریر المفوض العام لوكالة األمم المتحدة 13الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم )2(

، أنظر: 2009، نیویورك، 2009/2010إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى، المیزانیة البرنامجیة لفترة 
htm-http://www.qou.edu/homePage/arabic/magazine/issued15/research829 2016جویلیة

10:37.
.11نبیل محمود السهیلي، المرجع السابق، ص )3(
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معظم الدول المانحة تبرعاتها بالعمالت المحلیة التي تنخفض قیمتها في معظم تقدم 

، عندما انخفضت العمالت 2000األمریكي، وهذا ما حدث في سنة األحیان مقابل الدوالر

األوروبیة مقابل الدوالر األمریكي، مما أدى إلى خسارة األونروا جزءا من تمویلها، ألّن میزانیتها 

تحسب  بالدوالر األمریكي، والدول الوحیدة التي تقدم تبرعاتها بالدوالر األمریكي نجد الوالیات 

، الیابان، الكویت، والمملكة العربیة السعودیة، أّما باقي الدول المانحة، فإّنها ةالمتحدة األمریكی

تدفع تبرعاتها بعمالتها المحلیة، هذا عدا أّن حجم التبرعات المقدمة للوكالة ال یتناسب مع 

)1(النمو السكاني الطبیعي لالجئین الفلسطینیین.

ة، ى أّنه عندما تّم تأسیس األونروا كوكالة مؤقتوال یوجد لألونروا میزانیة ثابتة، ویرجع ذلك إل

رأت األمم المتحدة والدول األعضاء أّنه من صالح األونروا والالجئین أن تقوم الوكالة بجمع 

التبرعات الطوعیة غیر محددة من الدول األعضاء، ومع ذلك تقوم األمم المتحدة بتمویل كافة 

)2(الوظائف الدولیة لدى األونروا.

وتنظم ا

االونروا الوكالة الوحیدة التابعة لألمم المتحدة التي لدیها میزانیة مستقلة.

ة ین في الشرق األدنى بین مطرقة السیاسوكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیجیرهارد بلفر و انقرید جاستر، )1(
، "مذكرة تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولیة تجاه قضیة الالجئین الفلسطینیین"، مركز المعلومات الالجئینوسندیان خدمة

.15، ص 1987البدیلة، بیت لحم، 
.15جیرهارد بلفر، انقرید جاستر، مرجع سابق، ص )2(
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ویتبّین من خالل الجدول التالي قیمة المساعدات التي تقّدمها الدول المانحة لألونروا، 

، وذلك بحسب تقریر وكالة 2010مع توقعات مساهمات تلك الدول لسنة 2009ویتناول سنة 

األونروا  نفسها.

(باآلالف دوالر)2010و 2009جدول اإلیرادات المتوقعة للصندوق العام حسب المانحین لسنتي 

20092010الجهة المانحة
102,464102,764الوالیات المتحدة األمریكیة

100,99092,827المفوضیة األوربیة
32المملكة المتحدة ;94936,244

36,14239,254السوید
38,85023,310النرویج 

19,40019,400األمم المتحدة
19,68521,097هولندا
13,01013,010كندا 

1384813,225الدانمارك
11,52511,525اسبانیا
10,6876,394ألمانیا
6,3947,380فرنسا

7,0424,219سویسرا
4,0824,219إیطالیا

4,6114,923فلندا
5,0075,345إیرلندا

4,1874,187أسترالیا
3,6383,868لكسمبورغ

2,8502,850الیابان
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1,8281,828بلجیكا
1,8001,800السعودیة
1,5001,500الكویت 
1النمسا  ,0551,055

577646نیو زیلندا
5,5067,010مانحون آخرون 

5,0005,00إیرادات أخرى
16,00016,000المسترد من تكالیف البرامج

470,354457,340المجموع الكلي 
(أ)13الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة الرابعة والستون، الملحق :المصدر

األوائل هم من زادوا من مساهماتهم یتبّین لنا من خالل الجدول أّن المانحین األربعة 

مقارنة بالدول األخرى، والوالیات المتحدة األمریكیة من اكبر المانحین. بالمقابل أبقى المانحون 

اآلخرون إسهاماتهم عند مستویاتها أو خفضوها، وقد حدث هذا في وقت زادت فیه التوقعات 

عاة معاییر ومراندا متزایدة من الالجئیمن الوكالة والطلبات على  خدماتها لتلبیة احتیاجات أعد

تتماشى وتلك المعمول بها لدى السلطات المضیفة فضال عن التعامل مع تحدي تقدیم الخدمات 

في منطقة متقلبة.

تعّد الدول العربیة من الدول األقل إسهاًما في نشاطات األونروا من حیث الدعم المالي، 

)1(من إجمالي تبرعات الدول المانحة.%1,9لة إْذ یبلغ مجموع التبرعات العربیة للوكا

13:48، 2016سبتمبر http://www.islamonline.net1سالم أون الین، انظر:علي عبد المنعم، ، موقع إ)1(
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تقول كارین أبو زید المفوضة العامة السابقة لألونروا إّن الجامعة العربیة لدیها قرار بأّن 

من میزانیتها، إّال أّن هذا لم یحدث إّال مّرة  %7,8الّدول العربیة ینبغي أن تمنح األونروا  

فقط سنة %1واحدة منذ صدوره، ویّتضح من المیزانیة العامة للوكالة أّن التمویل العربي بلغ 

، وتبّنت الجامعة العربیة على مدى العقود ، قرارات متعّددة في دعم الالجئین 2008

7079لى دعمه لألونروا في قراره رقم الفلسطینیین، وأّكد مجلس وزراء الخارجیة العرب ع

، في الدورة االعتیادیة، والذي نّص على "الترحیب بزیادة بعض 2009مارس 3الصادر في 

الدول العربیة مساهماتها في دعم موازنة األونروا، ودعوة باقي الدول إلى زیادة دعمها ..."، 

، 2009ویل المشاریع، ففي وكانت الّدول المانحة تستجیب للنداءات الطارئة ونداءات تم

ملیون دوالر وأتت أكبر 106,83تعهدت البلدان العربیة ألنشطة األونروا بمبلغ یصل إلى 

ملیون دوالر لصالح نداء  غزة الطارئ، تلت ذلك 34مساهمة  من الكویت، والتي تبرعت بـ 

ارد في لبنان. كما ملیون دوالر إلعادة  إعمار مخّیم نهر الب25تعهد المملكة السعودیة بمبلغ 

ملیون دوالر من التبرعات العینیة التي تّم إیصالها إلى قطاع غزة من 29تلقت الوكالة أیضا 

)1(خالل الهیئة الخیریة األردنیة الهاشمیة.

الرابع: نطاق عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین المطلب
الفلسطینیین

، انظر: ملیون دوالر العادة اعمار مخیم نهر البارد25، السعودیة تتبرع  ب فارس الحبشة) 1(
http://www.addustour.com1 14:02، 2016سبتمبر
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الضفة الغربیة)1
19، ویعیش حوالي ربع الالجئین في 2كم5,876تغطي الضفة الغربیة مساحتها 

عقبة جبر والدهیشة وعایدة وشعفاط ودیر عمار والجلزون وعین السلطان وقلندیا وبیت جبرین 

ونور شمس، حیث تعیش األغلبیة في مدن الضفة الغربیة وقراها، وتقع والعروب واألمعري

)1(بعض المخیمات بالقرب من المدن الكبرى، بینما تقع األخرى في المناطق الریفیة.

: تقدم األونروا مساعدة خاصة للطلبة الذین یعانون من الخدمات التعلیمیة-

مدرسة 97في الضفة، هناك 19مخّیًما من أصل المخّیمات الـ 13صعوبات التعلیم في 

، بینما بلغ عدد موظفي 2009/2010طالًبا وطالبة للعام الدراسي 67,955لألونروا تضّم 

)2(المهني، وكلیتان للعلوم والتربیة.موّظًفا. وهناك ثالث مراكز للتدریب 3,098التعلیم 

: تقوم األونروا بتقدیم  خدمات الصحة األساسیة في الضفة الخدمات الصحیة-

موظفین، وتشمل 1,304مركز رعایة صّحیة أولیة، ویعمل في هذا القطاع 41من خالل 

، 1975، مركز األبحاث في منظمة التحریر الفلسطینیة، الضفة الغربیة (التركیب االجتماعي واالقتصادي)جمیل هالل، )1(
35ص 

e?id=68http://www.unrwa.org/ar/atemplat، على الموقع  برامج التعلیم، الخدمات المدرسیةموقع االونروا، )2(
.12:36، على الساعة 2016سبتمبر 3بتاریخ 
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ضغط و خدماتها الصحیة صحة اإلنسان، رعایة األم والطفل والرعایة الصحیة لمرضى السكري، 

)1(الّدم، فضًال عن الخدمات المخبریة.

الجئا 35,473وجود 2010: سجلت األرقام المنشورة في أفریل الخدمات االجتماعیة

من مجموع الالجئین المسجلین %4,6ضمن حاالت العسر الشدید، وهم یشّكلون ما نسبته 

مركًزا 16ل مجتمعي، ومركز تأهی15في الضفة، وعلى صعید المراكز االجتماعیة فإّن هناك 

114لبرامج المرأة  تابعة لألونروا، بینما بلغ عدد العاملین في قطاع اإلغاثة االجتماعیة 

)2(موّظًفا.

خریطة تمثل منطقة العملیات في مخیملت الضفة الغربیة

، 2016سبتمبر 3بتاریخ /http://www.unrwa.org/ar، على الموقع برامج األورنوا، برامج الصحةموقع األنروا، )1(
.15:30على الساعة 

3بتاریخ /http://www.unrwa.org/ar، على الموقع برامج األنروا، برامج الخدمات االجتماعیةموقع األونروا، )2(
.16:26، على الساعة 206سبتمبر 
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أسماء المخّیمات 
مناطق تواجد المخّیمات    

الضفة الغربیةالالجئین الفلسطینیین في مخیماتتوزیعجدول یمثل
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یتضح من خالل الجدول ان اكبر نسبة الالجئین  الفلسطینیین نجده في مخیم بالطة و ذلك 
یعود إلى كونه اكبر المخیمات في  الضفة الغربیة .

قطاع غزة: )2

یتمّیز قطاع غزة بین عملیات األونروا الخمس بأّن أغلبیة سكانهم من الالجئین الذین 

یعیش أكثر من نصفهم في ثمانیة مخّیمات، وهي جبالیا وخان یونس ورفح والبریج والشاطئ 

والمغازي والنصیرات ودیر البلح. هذا مع اإلشارة إلى أّن رئاسة األونروا  توجد في غزة ن 

ألونروا المیداني. وتنسق الوكالة عملها مع السلطة الفلسطینیة التي تأسست وكذلك مكتب  ا

146وظیفة و11,324. ویبلغ عدد وظائف الموظفین  النحلیین في القطاع 1994سنة 
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وظیفة في مركز 29وظیفة في مركز رئاسة الوكالة، وهناك عشر وظائف للموظفین الّدولیین و

)1(الرئاسة في غزة.

عملیات االونروا في مخیمات قطاع غزةخریطة منطقة 

أسماء المخّیمات 
مناطق تواجد المخّیمات    

جدول توزیع الالجئین الفلسطینیین في مخیمات قطاع غزة 

، على 2016سبتمبر 3بتاریخ /http://wwwunrwa.org/ar، على الموقع إقلیم قطاع غزةموقع األنروا، ) 1(
.18:02الساعة
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من خالل الجدول یّتضح أّن أكبر عدد الّالجئین المسّجلین نجده في مخّیم جبالیا 

األردن:)3

الجًئا فلسطینًیا مسجًال لدى الوكالة 1,983,733حسب إحصاء األنروا، فإّن هناك 

علًما أّن داخل المخیمات من الفلسطینیین 2009دیسمبر 31في األردن، وذلك حتى تاریخ 

الجًئا.341,494فقط، أي %17,2المسجلین لدى األونروا یشكلون حوالي 

یوجد في األردن عشرة مخیمات رسمیة لالجئین الفلسطینیین هي البقعة، والحصن، 

ومخّیم عّمان الجدید، الزرقاء، ماركا،سوف، جبل الحسین، جرش، إربد والطالبیة، وهناك ثالثة 

مخیمات في حین ال تعّدها األونروا كذلك، وكان أربعة من هذه المخیمات قد شّیدت بعد حرب 

م. وتقوم األونروا على إدارة خدماتها في المخیمات 1967ات بعد حرب ، وستة مخیم1984

العشرة، وبعض التجمعات األخرى في مجاالت التعلیم، الّصحة، اإلغاثة والخدمات االجتماعیة، 

والوكالة لیست مسؤولة عن إدارة المخیمات، ولیس لها أي دور أساسي. ویبلغ عدد موظفي 

موظًفا محّلًیا، وستة موظفین دولیین. كما 7,086ا، بینهم موظفً 7,092األونروا في األردن 
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50موظفین محلیین و 310موظًفا بینهم 360یعمل في مركز رئاسة األونروا في عّمان 

)1(

خریطة  منطقة عملیات االونروا في مخیمات األردن

أسماء المخّیمات 
مناطق تواجد المخّیمات    

ول توزیع الالجئین الفلسطینیین في مخیمات االردن دج

سبتمبر 9بتاریخ .nethtpp:///www.aljazeera، في الموقع: الالجئون الفلسینیون في األردنیاسر أبو سالمة، )1(
10:18على الساعة 2016
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2008دیسمبر 31ملف المخیمات كما في www.un.orgالمصدر موقع االونروا 

یتضح من خالل الجدول أن اكبر نسبة من الالجئین الفلسطینیین هو في مخیم البقعة 
و هذا راجع إلى كونه اكبر المخیمات في األردن و كذا نوعیة الخدمات التي یقدمها.

لبنان:)4

، 2009دیسمبر 31الجًئا لغایة 425.640بلغ عدد الالجئین الفلسطینیین في لبنان 

من %8,9، وهم یشّكلون 2010المنشورة لدى وكالة األونروا في أفریل وذلك حسب األرقام

الجئ یعیشون داخل 226,533أي  %53,2مجموع الالجئین الفلسطینیین، منهم 

أنشئت منذ نكبة 16مخّیًما من بین  12المخیمات. یقیم الالجئون الفلسطینیون في لبنان في 

ات للتدمیر ولم یعد إعمارها وهي النبطیة في ، حیث تعرضت ثالثة مخیم1948فلسطین سنة 

، وتل 1974جنوب لبنان، الذي تعّرض لإلزالة بعد أن دّمرته الطائرات الحربیة اإلسرائیلیة في 

الزعتر وجسر الباشا في بیروت بعد إزالتهما خالل الحرب األهلیة اللبنانیة، فیما تّم ترحیل 

الرشیدیة في جنوب لبنان، والمخیمات القائمة سكان مخّیم جورو في مدینة بعلبك إلى مخّیم 
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هي نهر البارد والبداوي، وبرج البراجنة  وضبیة ومار الیاس، وعین الحلوة والرشیدیة  وبرج 

الشمالي والبص وشاتیال وویفل والمیة ومیة. في حین یقیم باقي الالجئین في المدن و القرى 

)1(ب تطورات األوضاع في لبنان.اللبنانیة  باإلضافة إلى تجمعات سكنیة نشأت بسب

خریطة منطقة عملیات االونروا في مخیمات لبنان

أسماء المخّیمات 
مناطق تواجد المخّیمات    

جدول توزیع الالجئین الفلسطینیین في مخیمات لبنان

، 2016سبتمبر 9بتاریخ http:///www.aljazeera.net، في الموقع المخیمات الفلسطینیة في لبنانمي الزوغبي، )1(
.13:08على الساعة 



الفصل الثّاني: وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغیل الّالجئین الفلسطینیین في 
الّشرق األدنى

69

دیسمبر 31ملف مخیمات الالجئین كما في www.un.orgالمصدر موقع االونروا 
2008

سبة ناكبرالالجئون المسجلون في مخیم عین الحلوة هم  أنمن خالل الجدول یتضح 

.خرىمقارنة بالمخیمات األ

سوریا: )5

إلى 1948تعود أصول معظم الالجئین الفلسطینیین، الذین فروا إلى سوریا بعد حرب 

الجزء الشمالي من فلسطین، وخاصة من صفد وحیفا ویافا. وأنشأت في سوریا تسعة مخّیمات 

رسمیة لالجئین هي: جرمانا وقبر الست وسبینة، ومخیم حمص ودرعا ومخّیم درعا (طوارئ) 

دانون و النیرب،وثالثة غیر رسمیة هي الیرموك والالذقیة وعین وخان الشیخو حماه و خان

2008دیسمبر31التل. بلغ عدد الالجئین الفلسطینیین المسجلین لدى األونروا في سوریا لغایة 

127,831الجئ، وبلغ عدد الالجئین الموجودین في المخیمات 472,109ما مجموعه 



الفصل الثّاني: وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغیل الّالجئین الفلسطینیین في 
الّشرق األدنى

70

ور أعاله ال یشمل الفلسطینیین الذین لجئوا إلى الجئا، مع مالحظة أّن عدد الالجئین المذك

)1(.1970و1967سوریا سنتي 

خریطة منطقة عملیات االونروا في مخیمات سوریا

أسماء المخّیمات 
مناطق تواجد المخّیمات    

جدول  توزیع الالجئین الفلسطینیین  في مخیمات سوریا 

سبتمبر، على 9الموقع  بتاریخhttp://www.wepal.net، مأخوذة من المخیمات الفلسطینیة في سوریاشبكة البلد، )1(
15:08الساعة 
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دیسمبر 2008 الالجئین كما في 31 ملف مخیمات www.un.org المصدر موقع االونروا

.لفلسطینیین موجود في مخیم النیربعدد من الالجئین  امن خالل الجدول یتضح  ان اكبر

المخیمات الغیر رسمیة  في سوریا (یتم تحدیثها)جدول

2008دیسمبر  31ملف مخیمات الالجئین في 

من خالل الجدول یتضح  لنا أن ھناك ثالث مخیمات غیر رسمیة .

المبحث الثاني: دور وكالة األمم المتحدة في إغاثة وتشغیل الالجئین

المطلب األّول: البرامج األساسیة لألونروا
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ملیون الجئ فلسطیني مسجلین في خمسة 4,7تقدم األونروا خدماتها لما یزید عن 

مخّیًما 58مناطق عمل هي: قطاع غزة، سوریا، األردن، لبنان والضفة الغربیة، ویعیشون في 

إّن خدمات األونروا في مجال التنمیة البشریة، وفي المجال اإلنساني تشتمل على التعلیم 

ارئة، یتها التحتیة واإلقراض الصغیر، واالستجابة الطاألساسین والمهني، والرعایة الّصحیة، وبن

بما في ذلك أوقات النزاعات المسلحة، ویتم تقدیم تلك الخدمات ضمن برامج خمسة، والتي 

تتمثل في: 

: إّن الوصول إلى التعلیم كفیل بان یساعد كل طفل على تحقیق كامل إمكاناته یعّد التعلیم)أ

نمیة البشریة. وقد أدركت األونروا هذه األهمیة منذ أكثر من 

ستین عاًما، وذلك من خالل ضمان كافة الجئي فلسطین متاح لهم سبل الوصول إلى تعلیم 

)1(نوعي.

ویعّد التعلیم من أكبر البرامج التابعة لألونروا، وهو یستحوذ على أكثر من نصف 

المیزانیة العادیة للوكالة. وهو أكبر نظام مدرسي غیر حكومي في الشرق األوسط. فاألونروا 

تقدم التعلیم المجاني األساسي في المدارس االبتدائیة واإلعدادیة من خالل نطاق عملها، 

دم هو المنهاج الذي تقّدمه السلطات المضیفة، واألونروا تقّدم عّما یزید عن والمنهاج المستخ

.42، ص 1975، مركز األبحاث، منظمة التحریر الفلسطینیة، أفریل تعلیم الفلسطینیین الواقع والمشكالتنزیه قوره، )1(



الفصل الثّاني: وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغیل الّالجئین الفلسطینیین في 
الّشرق األدنى

73

مدرسة في كافة أنحاء قطاع غزة باإلضافة إلى ما یزید 177ألف تلمیذ موزعین على 192

23طالًبا في كلیة تدریب غزة، التي توفر لهم التدریب المهني، والحرفي في حوالي 870عن 

)1(الت.تخّصًصا في مختلف المجا

إّن أحد أهداف األونروا الرئیسیة، استناًدا إلى التزامها تجاه التنمیة البشریة لالجئین في 

اكتساب المعرفة والمهارات المالئمة  وذلك عن طریق توفیر تعلیم أساسي عالمي وعالي 

ة مالجودة، بحیث یتیح لالجئین الفلسطینیین بأن یصبحوا مواطنین واثقین وعلى استعداد للمساه

)2(في تنمیة مجتمعاتهم، والمجتمع العالمي.

، بدأ برنامج التربیة في األونروا بإصالح رئیسي مّدته أربع سنوات 2011وفي عام 

یهدف إلى مساعدة، وتلبیة المطالب المتطورة للنظام التربوي في القرن الحادي والعشرون. 

ركز ب الصحي، وباألساس ی: تباشر وكالة الغوث ثاني أكبر برامجها في الجانب)الّصحة

مركز 134هذا البرنامج اهتمامه على الصحة األولیة، وتقّدم الوكالة خدماتها الّصحیة بواسطة 

صحي تعمل في األقطار الخمسة الضفة الغربیة، غزة، األردن، سوریا، لبنان، التي تتركز فیها 

التي تشمل لسطینیین، و عملیات الغوث. وهي توفر االحتیاجات الصحیة األساسیة لالجئین الف

العیادات الخارجیة، وطب األسنان واألمومة والطفولة، والّطب الوقائي وغیرها من الخدمات 

.69، ص 2003، إدارة شؤون اإلعالم األمم المتحدة، مارس قضیة فلسطین واألمم المتحدةاألمم المتحدة، )1(
.54، ص 1978، مركز األبحاث في منظمة التحریر الوطنیة، بیروت، ن فلسطینیةشؤوأنیس صایغ، )2(
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من إجمالي المیزانیة العادیة لألونروا. في %21الّصحیة. وتشّكل میزانیة الّصحة ما نسبته 

بواسطة قیلیة، و حین تقدم الوكالة خدماتها الثانویة من خالل المستشفى الذي تملكه في قل

مستشفیات خاصة وأخرى حكومیة على أساس عقود عمل مع تلك المستشفیات. فباإلضافة 

فقط لیخدم كّل جموع الالجئین القاطنین في مخّیمات شمال الضفة الغربیة، وأیضا هناك 

)1(شفى أوغستا فكتوریا المطلع في القدس ویخدم باقي الجئي الجنوب.مست

إّن البرنامج الصحي الذي وضعته الوكالة یخدم بشكل كبیر الالجئین الفلسطینیین 

خاصة في أوقات األزمات ویظهر ذلك من خالل:

زیادة الخدمات من اجل المحافظة على مستویات الرعایة من خالل التعاقد مع المزید من-

الموظفین وٕانشاء العیادات المتنقلة، وزیادة عدد المراكز الصحیة، وذلك بسبب القیود 

المفروضة حریة الّتنقل والحركة في األراضي الفلسطینیة.

قریة من 140توفر الوكالة للفرق الّصحیة المتنقلة وترسلها إلى الالجئین والنازحین في -

الصحیة بسبب اإلغالقات.القرى التي ال تستطیع الحصول على الرعایة 

.69، المرجع السابق، ص قضیة فلسطین واألمم المتحدةاألمم المتحدة، )1(
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توفیر الوكالة لخدمات اإلرشاد ونشاطات التوعیة المتعلقة بالصحة النفسیة، خصوصا في -

)1(م.2005مدارس الوكالة من خالل برامج الصحة النفسیة والمجتمعیة الذي أطلقته في عام 

وهناك خدمات أخرى تقدمها الوكالة لها صلة بالقطاع الصحي توفیر الخدمات الصحیة -

البیئیة مثل المیاه والمجاري ونظام الصرف الصحي المدمجة بالشبكات التابعة للبلدیات، و 

طن من المخلفات 65000قام عمال خدمات النظافة بإزالة ما یزید عن 2007في عام 

فحص على توریدات المیاه.1,290ما یقارب المنزلیة والتجاریة وأجروا

تتبع الوكالة األسلوب الوقائي للتأّكد من سالمة الالجئین الذین یعیشون في المخّیمات من -

)2(األمراض المعدیة التي یمكن أن تنتشر من خالل المیاه الملّوثة والبیئیة الغیر النظیفة.

لبرامج للوكالة، والذي تقدم من خالله : وهو ثالث أكبر اج)اإلغاثة والخدمات االجتماعیة

الوكالة مساعدات للحاالت االجتماعیة ذات الحاجة. ویختص هذا البرنامج بتقدیم الخدمات 

ألف الجئ في 86ألف عائلة، أي ما یزید على 18اإلنسانیة من غذاء ومأوى لما یزید عن 

مات میزانیة برنامج الخدقطاع غزة مسجلین كحاالت اجتماعیة من ذوي الفقر الشدید. وتشكل 

، ص 2002، المكتبة األكادیمیة، القاهرة، اإلرهاب الصهیوني ومأساة الالجئین الفلسطینیینمحمد عبد المنعم عامر، )1(
43.

2016سبتمبر  10بتاریخ do/-we-http://www.unrwa.org/ar/whatالموقع الرسمي لألونروا،  انظر: الصحة )2(
15:54على الساعة 
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178من إجمالي المیزانیة العامة للوكالة، ویعمل في البرنامج %17االجتماعیة ما نسبته 

)1(موّظًفا في مختلف التخصصات والمواقع.

یتضمن هذا البرنامج الخدمات الطبیة المجانیة، مواد غذائیة عینیة، إعادة تاهیل المأوى، 

إّن الوكالة في اطار برنامجها للمساعدات االجتماعیة تدیر مراكز وخلق فرص العمل، ولذلك ف

نتدریب مهني، مراكز مجتمعیة ، مبادرات سنویة ، وترتكز على تزوید الالجئین الفلسطینیی

الذین یعانون من الفقر بمساعدة شبكة األمان االجتماعي على أساسا دوري، وتعزیز التنمیة 

قل حّظا في مجتمع الالجئین، والمحافظة على سجالت ووثائق واالعتماد على الذات لألفراد األ

)2(الالجئین الفلسطینیین المسجلین، وتحدیثها وصیانتها.

د)التمویل أو اإلقراض الصغیر:

، حیث ارتفعت معدالت البطالة وزیادة1991بدأ هذا البرنامج نشاطه في منتصف عام 

. ومنذ تأسیس البرنامج 1987ر في أعقاب اندالع االنتفاضة األولى في دیسمبر من عام الفق

ملیون دوالر، 63ألف قرض تزید قیمتها عن 59قام بتوزیع ما یزید عن 2004وحتى نهایة 

موزعة على مشروعات في مختلف المجاالت مثل الخدمات الطبیة، الطباعة والنشر، إصالح 

،عدد خاصلسطینیین"،"الالجئون في انتظار العودة إلى دیارهم: أربعون عاما في خدمة الالجئین الفاألمم المتحدة، )1(
.31، ص 1990، أكتوبر اإلنسانيمجلة

do/-we-http:///www.unrwa.org/ar/whatاإلغاثة والخدمات االجتماعیةالموقع الرسمي لألونروا، أنظر: )2(
12:14على الساعة 2016سبتمبر 11بتاریخ 
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زراعیة، منتجات البالستیك وغیرها، ویبلغ عدد العاملین في هذا البرنامج السیارات، الخدمات ال

موّظًفا، ویجب اإلشارة إلى أّن میزانیة هذا البرنامج یتّم تغطیتها من اإلیرادات المحّصلة 95

)1(على شكل فوائد من القروض الممنوحة للمقترضین.

النفقات تدعم التعلیم والرفاه و إّن هذه القروض تساعد العائالت على بناء أصول منزلیة و 

االجتماعیة األخرى، ویتوفر  قرض شبابي للبدء بالعمل یطلق علیه اسم "مبادرتي"  للرجال 

سنة بهدف البدء بأعمال تجاریة 30إلى 18والنساء على حد سواء ممن تتراوح أعمارهم بین 

جاریة لألعمال التجدیدة تعمل على خلق توظیف ذاتي للمقترض وتوظیف اآلخرین، أو یمكن 

الصغیرة الحصول على الخیارات المالیة المتاحة بما في ذلك قروض المؤسسات التجاریة 

الصغیرة التي تستهدف الغالبیة العظمى من األعمال التجاریة اإلقلیمیة التي توظف أقل من 

خمسة عمال، كما یسمح هذا البرنامج بدعم استثمارات رأس المال والتحدیث والتوسع في 

)2(السوق. .

: یقوم هذا البرنامج على إدخال تحسینات على البیئة ه)البنیة التحتیة وتطویر المخیمات

المادیة واالجتماعیة في مخیمات الالجئین التابعة لألونروا، وتّم تأسیس هذا البرنامج  بهدف 

تحسین الظروف المعیشیة  لالجئ الفلسطیني من خالل تخطیط وتصمیم وٕانشاء مرافق  

.10مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، المرجع السابق، ص )1(
سبتمبر 11بتاریخ unrwa-http:///www.unrwa.org/ar/resources/aboutالموقع الرسمي لألونروا، أنظر )2(

12:19على الساعة 2016
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مساكن ومدارس ومراكز صحیة تابعة  لألونروا، وأیضا من خالل التخطیط الشامل لقطاع و 

الصحة البیئیة، كما یعمل هذا البرنامج على ترمیم أعمال المجاري والصرف الصحي وآبار 

)1(المیاه.

، بدأت 2010وبعد تأسیس آلیة تنسیق من أجل إدخال موارد البناء إلى غزة في عام 

مدرسة وثالثة مراكز صحّیة.34بخطة إنعاش وٕاعادة بناء االونروا العمل

ویشترك الالجئون في كّل مرحلة من مراحل عملیة تحسین المخیمات ویقومون بإعطاء 

مداخالتهم من خالل مجموعات العمل، وتقییم االحتیاجات ویساعدون في تحدید الرؤیة 

والشوارع واألزقة والمالعبویشاركون في تنفیذ التحسینات للمساحات العامة المفتوحة 

واألسواق، وتساهم تلك المشروعات في التنمیة االجتماعیة واإلدماج، والنمو االقتصادي، وفي 

)2(النواحي البیئیة في المخیمات.

.11مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، المرجع السابق، ص )1(
بتاریخ /http://www.unrwa.org/what.we.doالبنیة التحتیة وتحسین المخیماتالموقع الرسمي للوكالة، أنظر: )2(

13:11على الساعة 2016سبتمبر 11
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جدول توزیع الالجئین الفلسطینیین  في المخیمات

ملف مخیمات  الالجئین الفلسطینیین كما في www.un.orgالمصدر:موقع االونروا 
.2008دیسمبر 31

من خالل الجدول یتضح ان عدد  المخیمات في الضفة الغربیة  اكبر مقارنة بالمناطق االخرى 
كون هذه المنطقة تستوفي شروط التسجیل لالونروا .

المطلب الثاني: البرامج المستحدثة لألنروا

وا إلى برامجها التقلیدیة، برامج جدیدة، إما لتساعد الالجئین على لقد أضافت األونر 

مواجهة ظروف صعبة مستجدة كبرنامج الطوارئ، أو تماشًیا مع توجهات، اتفاق أوسلو، 

كبرنامج تطبیق السالم.
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برنامج الطوارئ)أ

مع نشوء حاجات طارئة محّددة ناتجة عن أزمات اقتصادیة أو نزاعات عنیفة، استجابت 

األونروا بأنماط مدروسة من المساعدات ذات الطبیعة المؤقتة، التي لم یرد لها أن تصبح جزءا 

من البرامج العادیة للوكالة، وبرنامج اإلجراءات االستثنائیة في لبنان واألراضي المحتلة وهو 

ألونروا ابرنامج ذو میزانیة إضافیة تم تطویره لمواجهة حاالت الطوارئ، ففي لبنان ركزت

مساعداتها في إطار هذا البرنامج على الالجئین ممن هجرتهم جوالت  القتال المتتالیة، وهكذا 

أنفقت أموال طارئة على توزیع موارد اإلغاثة والمیاه والكساء والفرش وأدوات الطبخ وأعطت 

لبعض الالجئین منح نقدیة لمساعدتهم على إصالح مأواهم وتامین حاجاتهم الملحة األخرى. 

طار هذا البرنامج طورت الوكالة نظاًما للرعایة  الّصحیة الطارئة كما یقدم هذا البرنامج وفي إ

توزیعات للموارد الغذائیة على المجتمعات المحّلیة المتأثرة بفترات طویلة من حظر التجول 

)1(واإلغالق.

سبتمبر 11بتاریخ do-we-http://www.unrwa.org/ar/whatحاالت الطوارئالموقع الرسمي لألونروا، أنظر: )1(
15:30على الساعة 2016
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ي، قامت األونروا بتوزیع الموارد الغذائیة لجمیع السكان ف1991وخالل حرب الخلیج 

قطاع غزة، ولمعظمهم في الضفة الغربیة لمواجهة حظر التجول الذي كان مفروضا على مدار 

)1(الساعة هناك طوال ستة أسابیع في بعض المناطق.

تسبب دمار مخّیم نهر البارد لالجئین من قبل الجیش اللبناني إلى ،2007وفي عام 

كالة إلى إعادة بناء المخّیم كجزء الجئ، ومنذ ذلك الوقت  دأبت الو 27000تشرید ما یقارب  

من برامجها الطارئة.

ومن أجل االستجابة للنزاع المدمر في سوریا، تعمل األونروا على توفیر دعم طارئ 

)2(في مجمل عملیات الوكالة في سوریا.

برنامج تطبیق السالم:)ب

لعاملة اعقب توسیع اتفاق أوسلو، استخدمت األونروا في إطار توجیهات لجنة الالجئین 

وبدعمه من الدول المانحة، برنامًجا لتطبیق السالم، وقد أعلنت األونروا  1993في أكتوبر 

، وفي هذا البرنامج تبرز عّدة أمور:1994أّنها أنهت المرحلة األولى منه في سبتمبر 

، ""الالجئون الفلسطینیون وأهمیة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا)سعید سالمة، )1(
.2، ص 2006دائرة شؤون الالجئین، أكتوبر، 

.2، ص المرجع نفسه)2(
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إّن الهدف الذي أعلنت عنه األنروا أنها تعمل له في إطار هذا البرنامج هو اإلسهام 

)1(ز البنیة األساسیة والموارد االقتصادیة المتاحة للشعب والسلطة الفلسطینیة.في تعزی

واألونروا بواسطة هذا البرنامج تدخل في مشروع سیاسي محّدد تستنبط منه اتجاه عمل 

یؤدي لصیانة استثمار األموال والمساعدات المالیة الدولیة. والمرحلة األولى من البرنامج تطبیق 

بالمرحلة الثانیة ذاته، وتقوم مشاریع برنامج تطبیق السالم على أساس تحسین السالم استبدلت

)2(ظروف المعیشة لالجئین، وخلق فرص العمل في أوساط المخّیمات.

وما یمّیز برنامج تطبیق السالم عن غیره من البرامج األخرى هو تركیز جّل ثقله على 

سعى للنقد المستمر والشدید ألّن البرنامج یالضفة الغربیة وقطاع غزة، مما یعرض هذا البرنامج

في الضفة الغربیة وقطاع غزة.نفقط إلفادة الالجئی

ومن المشاریع التي باشرت فیها األونروا في ظل هذا البرنامج نجد مستشفى غزة 

، وكان من المقرر 1990العمومي الممّول من قبل اإلتحاد األوربي، وقد بدأ هذا المشروع عام 

، ولكن البناء تقطع بسبب االنتفاضة وحرب 1996له حسب الخطة أن ینتهي مع نهایة 

یل درجة "مذكرة لنوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األنروا)،صالح صالح إسماعیل حسین، )1(
.95، ص 2004الماجستیر" تخصص دراسات عربیة معاصرة"، جامعة بیرزنت، كلیة الدراسات العلیا، 

.2المرجع نفسه، ص )2(
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إلى جوان من نفس السنة، أّما االفتتاح فقد تّم 1996من جانفي الخلیج، وتّم تأجیل إنجازه

)1(.1997تأجیله إلى أفریل 

ومن المشاریع األخرى التي أنجزت في إطار هذا البرنامج مشروع المجاري المائیة في 

مخّیمات الشاطئ في قطاع غزة، حیث یجري على إقامة محطة ضخ میاه المجاري وربطها 

لمحلي التابع للبلدیة. ولقد باشرت األونروا في هذا المشروع ألّن معظم مع مشروع المجاري ا

)2(األمراض تأتي من هذه المجاري حسب تقاریر أطباء الوكالة.

روانو األ أو الحصول على خدمات المطلب الثالث: فئات األشخاص الذین یستحقون التسجیل

التسجیل في نظام تسجیل األونروا والحصول على خدمات األنروا:األشخاص الذین یستحقون

ینقسم هؤالء األشخاص ذوي االستحقاق إلى مجموعتین هما: األشخاص الذین تنطبق علیهم المعاییر 

لیتم وصفهم كالجئي فلسطین، وأولئك الذین ال تنطبق علیهم تلك المعاییر:

لالجئي فلسطین:األشخاص الذین تنطبق علیهم معاییر األونروا )أ

1946جوان 1أي شخص كان محل إقامته االعتیادیة في فلسطین خالل الفترة من 

.1948، وأولئك الذین فقدوا منازلهم ومواردهم ورزقهم نتیجة لنكبة عام 1948ماي 15إلى 

12انقرید جاستر،  المرجع السابق، ص جیرهارد بلفر و)1(
المرجع نفسه.)2(
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یتمّتع الجئو فلسطین وذریتهم من فئة الذكور بمن في ذلك األطفال الذین تّم تبنیهم 

، وتقبل الوكالة )1(باالستحقاق، لیتم تسجیلهم للحصول على خدمات األونروابشكل قانوني

الطلبات الجدیدة من األشخاص الراغبین في التسجیل كالجئ فلسطین، وبعد تسجیلهم مع 

األونروا، یشار إلى هؤالء كالجئین مسجلین.

ص األشخا: هم األشخاص الذین ال تنطبق علیهم معاییر األونروا لالجئي فلسطین)ب

المصنفون ضمن الفئات التالیة:

فقراء القدس وفقراء غزة:-

یحق لألشخاص المسّجلین حالًیا في هذه الفئة الحصول على خدمات األونروا كما یحق 

لذریتهم من فئة الذكور التسجیل للحصول على خدمات األونروا. وال تقبل األونروا فیما عدا 

أشخاص راغبین بالتسجیل ضمن هذه الفئة.الذریة المذكورة، أي طلبات جدیدة من 

على الساعة  2016سبتمبر 11بتاریخ http://www.unrwa.org/ar/resources/reportsالموقع الرسمي للوكالة )1(
12:30.
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سكان القرى الحدودیة:-

یحق لألشخاص المسجلین حالًیا في هذه الفئة الحصول على خدمات األونروا، كما 

یحق لذریتهم من فئة الذكور التسجیل للحصول على خدمات األونروا، وال تقبل األونروا فیها 

)1(للراغبین في التسجیل ضمن هذه الفئةعدا الذریة المذكورة أي طلبات جدیدة 

حاالت التسویة:-

یحق لألشخاص المسجلین حالیا في هذه الفئة الحصول على خدمات األونروا، بید أّنه 

ال یحق لذریتهم التسجیل للحصول على الخدمات، وال تقبل أي رغبات جدیدة للتسجیل من هذه 

الفئة.

من غیر الالجئین :أفراد عائلة النساء الالجئات المتزوجات-

همازواج و ابناء النساء من الالجئات المسجالت و المتزوجات من ازواج غیر مسجلین 

كالجئین ویحق ألزواجهم وذریتهم بمن في ذلك األطفال الذین تم تبنیهم بشكل قانوني 

التسجیل للحصول على الخدمات.

المرجع نفسه. )1(
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الزوجات غیر الالجئات:       -

والمتزوجات نتنطبق علیهّن معاییر األونروا لالجئین الفلسطینییمن النساء اللواتي ال 

من الجئین مسجلین، یحق لهّن التسجیل للحصول على خدمات األونروا.

األطفال المكفولین حسب نظام الكفالة اإلسالمیة:-

هم األطفال الذین یحظون بعنایة والدیة من الجئي فلسطیني مسجل أو شخص مسجل 

حكام الشریعة اإلسالمیة المتعلقة بموضوع الكفالة، یحق لهم التسجیل آخر، وذلك وفقا أل

للحصول على خدمات األنروا، وذلك خالل فترة إقامتهم في منزل الكفیل حتى یبلغوا من العمر 

سنة.18

ب)األشخاص الذین یستحقون الحصول على خدمات األونروا دون تسجیلهم في نظام 

ة:وتتضمن هذه الفئتسجیل األونروا

واالعتداءات التي لحقتها، 1967األشخاص غیر المسجلین النازحین نتیجة نكسة عام -

تقدم األونروا خدماتها لألشخاص في هذه الفئة وفقا للممارسة المتبعة أو اتفاقیة البلد 

المضیف.
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األشخاص غیر المسجلین الذین یحّددهم المفوض العام على أّنهم یستحقون الحصول على -

روا، وذلك ألسباب إنسانیة متعلقة بالسیاسات الخاصة بتفویض األونروا، خدمات األون

یستطیع المفوض العام أو مدراء األقالیم الذین یعملون بالنیابة عن المفوض العام، 

یستطیعون ممن وقت آلخر تحدید أشخاص ومجموعات من األشخاص الذین یحق لهم 

الحصول على الخدمات بشكل استثنائي.

المسجلین الذین یحصلون بشكل استثنائي على مساعدات األونروا األشخاص غیر-

وخدماتها كمنتفعین بموجب برامج الوكالة للطوارئ في األراضي الفلسطینیة المحتلة، ویتم 

)1(التعامل مع هؤالء المنتفعین ومن یعیلوهم ألغراض برامج الطوارئ بالتحدید.

األمم المتحدة األخرىالمطلب الرابع: عالقة األونروا بوكاالت 

عالقة األونروا بمنظمة الیونسكو)1

لقد دعمت منظمة الیونسكو برنامج التعلیم في األونروا منذ إنشائها من خالل توفیر 

.)2(الخبرة اإلستراتجیة والتقنیة، ومن خالل توفیر موظفي التعلیم الكبار التابعین للیونسكو

.10، ص 1950"األمم المتحدة والالجئین الفلسطینیین"، األمم المتحدة،)1(
تعاون األنروا مع الیونسكو إلنتاج دلیل تقني على التعلیم لمنع التطرق العنیف، أنظر الموقع الرسمي للوكالة ) 2(

http://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases
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مساعدة االونروا في مراجعتها لبرنامجهاوكانت للمدخالت الفنیة للیونسكو الدور في

التربوي بهدف االستجابة للمتطلبات التربویة الحدیثة في القرن الحادي والعشرین، وكان لمنظمة 

الیونیسكو دوًرا أساسًیا في المساعدة في توفیر تعلیم نوعي لثالثة أجیال من الالجئین 

الفلسطینیین.

اتخذت لحمایة التراث الثقافي، بما في ذك المرحلةوشاركت الیونیسكو في عّدة مبادرات 

الثانیة من مشروع للحفاظ على قصر هشام، ومایه من قطع فسیفساء، وتوفیر المعدات الالزمة 

.)1(لحمایة المواقع االثریة في أریحا

:فعالقة األورنوا بمنظمة الیونیسی)2

ل تنفیذها دوًرا أیضا من خالفمن أهم شركاء األورنوا، وكان للیونیسیفتعتبر الیونیسی

لبرنامجها للتعلیم األساسي. كما وفرت أیضا لألونروا قدًرا كبیًرا من التدریب من أجل إجراء 

.)2(2000دراسة استقصائیة عن الصحة في سنة 

وتهدف منظمة الیونسكو من خالل مساعداتها لألونروا تحسین التعلیم، الصحة وحمایة 

ءة واالستغالل، وهي تساعد األونروا لضمان حیاة ومستقبل أفضل األطفال من العنف واإلسا

للصحة ف. ومن التطورات الهامة في مشروع الیونیسینلألطفال من الالجئین الفلسطینیی

الیونسكو تؤكد على دعمها التاریخي لبرنامج األونروا التربوي أنظر الموقع الرسمي للوكالة ) 1(
http://www.unrwa.org/ar/newroom/press-releases

http://www.unrwa.org/ar/tags/unicefالموقع الرسمي للوكالة )2(
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والتغذیة، الّتمّكن ألّول مّرة من إنتاج الملح المزود بالیود محّلًیا، وقد تحقق ذلك بالتعاون مع 

ارة والصناعة.وزارات الصحة والتموین والتج

عالقة األونروا بمنظمة الصحة العالمیة:)ج

إّن الّصحة من البرامج األساسیة لألونروا، فلهذا تسعى األونروا ومنظمة الصحة العالمیة 

إلى تطویر وتحسین جودة الخدمات الّصحیة لالجئین الفلسطینیین من رعایة صّحیة رفیعة 

.المستوى

منظمة الصحة العالمیة أهداف كثیرة، من بینها:ولقد حّققت األنروا بمساعدة 

حمایة وتعزیز صحة األسرة.-

مكافحة األمراض والوقایة منها.-

تحسین شبكات المجاري والتصریف واإلمداد بالمیاه.-

المبحث الثالث: المواقف المختلفة من الوكالة

المطلب األّول: موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من الوكالة
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دیسمبر 8) في تاریخ 4الدورة -302كانت الوالیات المتحدة األمریكیة قد صوتت على القرار (

، وحثت األعضاء كافة 1949بتأسیس الوكالة، وأّیدت في جلسات الجمعیة العامة في 1949

ملیون دوالر، تساهم الوالیات المتحدة 4على تقدیم مساعدات تطوعیة لحاجة البرنامج إلى 

لمبلغ، وعین السفیر األمریكي بالقاهرة "سانتون غریفین" مدیر لهذه الوكالة، وظلت بنصف هذا ا

المساهمة السنویة المقدمة من طرف الوالیات المتحدة تمثل الدعامة التي تستند إلیها األونروا، 

إْذ أّن الوالیات المتحدة األمریكیة ساهمت خالل األعوام الخمسة والعشرین من عمر الوكالة 

) من أكالف عملیاتها، وخالل الفترة دأبت الوالیات المتحدة األمریكیة رسمًیا 1950-1975(

)1(من تأیید عودة الالجئین إلى وطنهم

األمریكیة إلى الوكالة على أّنها تساهم في توفیر االستقرار نظرت الوالیات المتحّدة

هي الّدولي یدّعم قضیتهم، و االجتماعي لالجئین، فوجود الوكالة یوحي لالجئین أّن المجتمع 

أیضا وسیلة لتخفیف الضغوط على الّدول العربیة المضیفة لالجئین. والوكالة وتوطینهم في 

)2(أماكن تواجدهم، لذا عملت الوالیات المتحدة على تقدیم األموال لدعم الوكالة بشكل سنوي.

المطلب الثاني: موقف الدول العربیة المضیفة من الوكالة:

ط)، ، جمعیة الدراسات العربیة (بالوالیات المتحّدة األمریكیة و الفلسطینیون بین االستیعاب والتصفیةمحمد شدید، )1(
.97، ص 1985القدس، 

11:45على الساعة 2016سبتمبر http:///www.malaf.info.org15" العودة"الالجئون وحق حمادة معتصم، ) 2(
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ول العربیة أّن تأسیس "األونروا" إقرار من المجتمع الدولي بالمسؤولیة عن ما رأت الدّ 

حّل بالالجئین الفلسطینیین من نكبات، فالوكالة هي المسؤولة عن تقدیم الخدمات المختلفة: 

صحّیة، تعلیمیة، اقتصادیة، واجتماعیة لالجئین الفلسطینیین، إضافة إلى مساعدتهم إلعادة 

أما فیما یتعلق بموقفها من التعاون مع الوكالة، فقد أّكده قرار مجلس )1(دّمر.بناء مجتمعهم الم

) جاء فیه: "یوافق المجلس 1950جوان 17) الصادر بتاریخ (325الجامعة العربیة رقم (

على قرار اللجنة السیاسیة التالي:لما كانت وكالة األمم المتحدة  إلغاثة  الجئي فلسطین قد 

العربیة أن تتعاون معها في أداء مهّمتها، فقد عرض األمر على اللجنة طلبت من الحكومات 

16السیاسیة فقررت بموافقة "احمد علي باشا" ممثل عرب فلسطین في جلستها المنعقدة في 

توصیة الدول العربیة بالتعاون مع الوكالة المذكورة على أْن تتحفظ كل دولة لدى 1950جوان 

هم ة النهائیة للقضیة الفلسطینیة، وحق الالجئین في العودة إلى دیار هذه الوكالة  في شأن التسوی

وتعویضهم عن أموالهم وأمالكهم". إضافة لذلك أّكدت الّدول العربیة على ضرورة استمرار 

الوكالة في تقدیم خدماتها المختلفة لالجئین الفلسطینیین في مناطق عملیاتها ودورها كافة لحین 

)2(یین جمیًعا إلى مدنهم التي هجروا منها.عودة الالجئین الفلسطین

المطلب الثالث: موقف السلطة الفلسطینیة وٕاسرائیل من األونروا

. http://www.parlors.org، الهیئة الفلسطینیة لحق العودة،الالجئون الفلسطینیون وحق العودةمصطفى علي، )1(
13:30على الساعة 2016سبتمبر 15بتاریخ 

12:12على الساعة 2016سبتمبر w.malaf.info.orghttp:///ww15"الالجئون وحق العودة"حمادة معتصم، )2(
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أ)موقف السلطة الفلسطینیة

نتؤّكد السلطة الفلسطینیة على أهمیة استمرار وكالة الغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیی

األونروا في تقدیم خدماتها المختلفة، ولتنظیم عملها عقدت السلطة الفلسطینیة اتفاًقا مع الوكالة 

، تّعهدت من خالله بتقدیم الخدمات العامة  والبلدیة كافة لألونروا، 1996جویلیة 6بتاریخ 

تسهیل لكالكهرباء، الماء واالتصاالت، إضافة لذلك تستعمل السلطة على اتخاذ اإلجراءات كافة

تنقل موظفي وكالة الغوث وتقدم جمیع  التراخیص مجاًنا، وغیرها من التسهیالت التي تقدمت 

بها السلطة الفلسطینیة لوكالة الغوث وتشغیل الالجئین في سبیل تسهیل عملها في مناطق 

)1(عملیاتها.

ب)الموقف اإلسرائیلي من االونروا

استهداف األونروا قد تصاعدت، وقد ذكرت لقد لوحظ في السنوات األخیرة، أّن عملیات

أحد الصحف اإلسرائیلیة أّن إسرائیل تحرض على إغالق وكالة "األونروا" بحجة أّن هذه الوكالة 

تشكل عقبة أمام أّي اتفاق مستقبلي مع الفلسطینیین بسبب المعاییر المختلفة لوضع الالجئ 

المرجع نفسه.)1(
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7في ل اإلسرائیلي قد دعا في تصریح لهالفلسطیني، وكان "سلفا شالوم" وزیر خارجیة االحتال

)1(إلى نقل صالحیات وكالة "األونروا" إلى السلطة الوطنیة الفلسطینیة.2005نوفمبر 

http:///www.alewaa.int.com12فایز أبو شمالة، "األونروا سالم على كیس الطحین"، موقع جریدة اللواء الدولیة )1(
.16:45، على الساعة 2016سبتمبر 
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المبحث األّول: تقییم عمل األونروا

المطلب األول: دور األونروا بعد اّتفاقات أوسلو

أقّر اتفاق أوسلو بشأن األونروا فترة انتقالیة قابلة للّتجدید مّدتها خمس سنوات كان من 

، و الهدف من الفترة االنتقالیة تغییر وظائف الوكالة 1999المفترض أن تنتهي في نهایة 

تمهیدا لتصفیتها، مّما یشّكل خطرا على حقوق الّالجئین، ال یتأّتى من موقف خدمات الوكالة 

بل القضاء على الّدور اإلیجابي للوكالة خالل أكثر من خمسین عاما من المحافظة فحسب،

على الهویة الفلسطینیة.

منذ الّتوقیع على اّتفاق أوسلو شرعت وكالة الغوث بمجموعة من الخطوات المتدّرجة 

في ةلمراكمة شروط االنتقال من منظمة إلغاثة الّالجئین و توظیفهم إلى وكالة للتنمیة المحلی

إطار إقلیمي یشمل مناطق عملیاتها الخمس في األردن و سوریا و لبنان إلى جانب الّضفة 

الغربیة و قطاع غّزة. و قد افتتح هذا الّتوجه مباشرة بعد الّتوقیع على "اّتفاق إعالن المبادئ" 

و بات الكالم عنه 1995تحت عنوان "برنامج تطبیق الّسالم" و تعمق منحناه ابتداء من 

2001-2000ریحا في تقریر المفّوض العام. و من المفترض أن یتكّرس ابتداء من االمین ص

1 .

. 144هبة خلیل سعدي مبیض، مرجع سابق، ص -1
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إّن وكالة الغوث تسعى لتطویر خدماتها و برامجها بما یحقق هذا الّتحول إلى وكالة 

لتنمیة أوضاع الّالجئین في اإلطار اإلقلیمي، األمر الذي یشّكل انعطافا في تاریخها، و انتقاال 

ظیفة التي أنشئت ألجلها باعتبارها الهیكل المادي و الّدولي لقضیة الّالجئین و للقرار من الو 

إلى وظیفة أخرى متكّیفة مع الوجهة السیاسیة لعملیة أوسلو بمؤشراتها الّتوطینیة، بما فیه 194

قضیة الّتأهیل و الّدمج في المجتمع الّدولي التي تتعاطى معها لجنة الّالجئین في المتعددة

. 1التي تشارك األونروا في أعمالها منذ تأسیسها

فبعد اّتفاق أوسلو شهدت األونروا ثالثة تغییرات مترابطة: 

برنامج تطبیق السالم و مشاریع أخرى تدور في اإلطار نفسه (مستشفى غزة -1

ملیون دوالر سنویا. 60األوروبي، برنامج المساعدة الموّسع ...) بموازنة متوسطها 

عجز هیكلي ناتج عن الفجوة بین النفقات المدرجة في الموازنة و الّنفقات الفعلیة -2

ملیون دوالر سنویا. 70إلى 50یتراوح من 

ملیون دوالر انعكس على الخدمات األساسیة تراجعا 50برنامج تقشف حوالي -3

فبالحجم و الّنوعیة و أّدى إلى هبوط مستوى العاملین، و إلى اعتماد سیاسة توظی

. 145نفس المرجع، ص -1
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جدیدة قائمة على ارتفاع معّدالت الشغور الموّجه في الوظائف و الّتأخیر في تعیین 

. 1الموظفین في إطار الّتجمید العام للّتوظیف و العقود المؤقتة

المطلب الثاني: أسباب تراجع خدمات األونروا

األزمة المالیة: -1

ملیون الجئ فلسطیني یمثلون 4,7تقوم وكالة األونروا بشكل مباشر بتوفیر الخدمات لـ 

7,55من مجموع الّالجئین الفلسطینیین في الشتات و الذي یبلغ عددهم حوالي 62,3%

من مجموع الّشعب الفلسطیني %43ملیون نسمة، و الّالجئین المسّجلین لدى األونروا یمّثلون 

ملیون نسمة، فقامت الوكالة باّتخاذ تدابیر تقشفیة نظرا لنقص 10,9اده بحوالي الذي یقّدر تعد

الّتمویل، فالتّبرعات لم تعد تجاري الّتضخم و الّنمو الّسكاني لّالجئین، فهذا من أهّم ما تسّبب 

1975دوالر سنویا لّالجئ الواحد في 200في انخفاض الخدمات المقّدمة لّالجئین من معّدل 

. فلذلك قّدمت 2002دوالر سنة 30، إذ وصل المعدل إلى 1997دوالر سنة 70لي إلى حوا

ثالث نداءات عاجلة للّدول المانحة لتقدیم العون و سّد عجز میزانیتها 2009الوكالة سنة 

ملیون 545و الذي قّدرها ریشارد كوك مدیر العملیات في وكالة األونروا بـ 2010لسنة 

دون توفیر أّي فائض و ذلك لنقص 2009میزانیة الّتشغیلیة لنهایة سنة دوالر. بعد أن انتهت ال

بتاریخ http://www.alwatavoice.comأكرم عبید، األونروا تتجاوز حدود مهامها و وظیفتها، مأخوذ من الموقع -1
. 13:14على الساعة 2016سبتمبر 29
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ملیون دوالر من 140المساعدات المالیة. باتت الوكالة تعاني من عجز مالي حقیقي بنحو 

. و الفساد المالي كأحد األسباب الّرئیسیة لألزمة 20091إجمالي موازنتها االعتیادیة لسنة 

ملیون دوالر، في الوقت 100ن نّفذتهم الوكالة و تسّبب بهدر نحو المالیة، فمثال هناك مشروعی

الذي أعلنت فیه الوكالة عن وجود عجز مالي في موازنتها العامة. 

ملیون 50فالمشروع األّول یتعّلق بمبادرة الّتطویر اإلداري الذي كّلف مبلغا یقّدر بنحو 

ق فوري في الفساد و الهدر المالي دوالر. هذا ما ذكره رمضان العمري، الذي دعا إلى تحقی

الذي سّبب أزمات خالل الّسنوات الخمس الماضیة. 

ملیون دوالر رغم أّن 50أّما المشروع الثّاني الذي یتعّلق نظام محسوب جدید كّلف قرابة 

.2األونروا لیست بحاجة له في ظّل وجود نظام قدیم یؤّدي الغرض دون معیقات و مشاكل تذكر

ري و انعدام الّشفافیة: الفساد اإلدا-2

أشارت مؤسسة شاهد أّن رواتب الموظفین الكبار من الجنسیات األجنبیة في األقسام 

المختلفة لرؤساء األقسام و اإلدارة أّن هؤالء یتقاضون رواتب عالیة جّدا قد تتجاوز الخمسة 

فین الموظآالف دوالر باإلضافة إلى تأمین جمیع احتیاجاتهم، و ذكرت المؤسسة أّن رواتب

غیر الفلسطینیین الذین یعملون في إعمار مخّیم نهر البارد مثال: تبدأ من سبعة آالف دوالر 

أنظر 16/09/2016جمعیة راصد، الّالجئ الفلسطیني بین تقاعس "األونروا" و تعّنت المسؤولیین الفلسطینیین، - 1
http://www.pal-monitor.org 11:38على الساعة .

.http://www.alarbya.net، 19/09/2010العربیة، األمم المّتحدة تطلق نداء عاجل لتمویل األونروا، -2
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لرؤساء األقسام من الوظفین العرب و قد تصل إلى عشرین ألف دوالر للموّظفین األجانب و 

. 1أشارت المؤسسة أّن هذا هدر واضح لموازنو األونروا

ي مخّیمات الجنوب الّلبناني "عللي صادر" مع تقریر كما اّتفق الّناشط االجتماعي ف

مؤسسة شاهد على وجود فساد، فقد أّكد أّن راتب موّظف أجنبي نجده یساوي عشرة أضعاف 

موّظف فلسطیني من نفس المستوى و االختصاص، و قال أّن الفساد التمییز طاغیان. 

" "ابراهم جئین بمنطقة "بابلسو في هذا السیاق یشیر منسق الّلجان الّشعبیة لخدمات الالّ 

صقر" إلى أّن الوكالة في الوقت الذي تّدعي فیه تقلیص الخدمات نابع من قّلة المیزانیة 

فلسطینیا یعملون على برنامج الّطوارئ، فقد جلبت 312المخصصة لدعمها. و تقوم بطرد 

2ّلهم.رودین كخمسة موّظفین أجانب یتلقون رواتب ضخمة جّدا تعادل رواتب الموّظفین المط

المطلب الثالث: موقف الفلسطینیین من تراجع خدمات األونروا: 

یرى الفلسطینیین أّن العجز المالي الذي وراء تقلیص لخدمات األونروا یعود في ألساس 

ألسباب و دوافع سیاسیة تعّبر في الغالب عن مواقف الّدول المانحة و توّجهاتها، و بما یخدم 

مخططاتها السیاسّیة في المنطقة، فالموقف الّدولي و الذي یعكس تصّرفات وكالة الغوث من 

لسطیني لهو دلیل على تخاذل الّدول المانحة، و إذا كانت األمم المّتحدة عاجزة عن الشعب الف

، ص 2015أوت 14، 19العدد مجّلة الحیاة الجدیدة،جنین "المركز الفلسطیني ینّظم حلقة نقاش لبحث أزمة "األونروا"، -1
4 .
نفس المرجع.-2
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اّتخاذ قرار بحّق الفلسطینیین أو تنفیذ قرار مّتخذ، فالّشعب الفلسطیني یستغرب من تصّرف 

. 1الوكالة

فقد بدأت األونروا منذ أعوام بتقلیص خدماتها لحسابات سیاسیة أهّمها الّضغط على 

الفلسطینیة بالّتنازل، ألّن أوضاع الّالجئین و المخّیمات هي الكفیلة بتحریك أّي موجة القیادات

غضب ضّد الّسلطة، إضافة لذلك یرى الفلسطینیون أّن انخراط "األونروا" في برامج العملیة 

الّسلمیة و مشاریعها هو تجاوز و مخالفة ألحد أبرز المهام التي أّسست الوكالة لتحقیقها و هو 

قیام باإلغاثة المباشرة، و تنفیذ برامج لتشغیل الّالجئین حسب توصیات المسح االقتصادي ال

. 2بالّتعاون مع الحكومة المحّلیة

و إّن تقلیص األونروا لخدماتها أحدثت حالة الغضب لدى الّالجئین الفلسطینیین و اعتبروا 

ّتقّلصات و الّالجئین . و منذ إعالن األونروا عن هذه ال%100أّن هذا القرار سیاسي 

الفلسطینیین یقومون بتحّركات شعبیة و اعتصامات إلجبار الوكالة على الّرجوع عن قراراتها. 

2016سبتمبر http://www.aljazeera.net ،10عوض الرجوب الخلیل، تراجع خدمات األونروا یقلق الفلسطینیین،-1
. 23:04على الساعة 

على 2016سبتمبر http://www.alhayat.com ،10نبیل السهلي، وكالة "أونروا" و مستقبل قضیة الّالجئین، -2
.23:41الّساعة 
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و لقد فّسر الفلسطینیون بأّن األونروا تابعة لألمم المّتحدة و تستطیع أن توّفر الّتمویل 

لفلسطینیین من ملف الّالجئین االّالزم إذا أرادت لكّن هذا القرار سیاسي یراد منه الّتنصل تدریجیا

.1و تحویله إّما إلى الحكومات المحّلیة أو الّتخلي عن قضّیة الّالجئین الفلسطینیین

المبحث الثاني: انعكاسات تراجع خدمات الوكالة على الّالجئین 
:(نموذج لبنان)الفلسطینیین

ینیین، تقّدمها لّالجئین الفلسطلقد أّثرت األزمة المالیة للوكالة في مستوى الخدمات التي 

خاصة داخل مخّیمات الّلجوء، فالزیادة الكبیرة في عدد السكان داخل المخّیمات إضافة لقّلة 

الّدعم و الّتمویل الذي تقّدمه الدول المانحة للوكالة "األونروا" دفعها لتقلیص خدماتها، و قد أّثر 

ذلك في أوضاع الّالجئین الفلسطینیین.

القطاع الّتعلیمي: ول: المطلب األ 

ألف تلمیذ موّزعین على المراحل 32مدرسة تضّم أكثر من 68تدیر األونروا في لبنان 

ملیون دوالر أي حوالي 50الثالث: (االبتدائیة، اإلعدادیة، الثّانویة) و بموازنة وصلت إلى 

من إجمالي الموازنة المخّصصة إلقلیم لبنان.50%

على الساعة 2016سبتمبر http://www.falasten.com01نبیل سنونو، موجة غضب تعّم المخیمات الفلسطینیة،-1
15:18 .
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نة و أزمة "األونروا" المالیة أصبحت مدارس األونروا تشكو من و بنتیجة العوامل المزم

مشكالت كبیرة في العملیة الّتربویة سواء على مستوى إكتضاض الصفوف و عدم توفر المنح 

الكافیة لمتابعة التحصیل الجامعي وجهة الّتجهیزات المدرسیة التي قادت جمیعها إلى الّتراجع 

. 1في العملیة الّتعلیمیة

عدم مواكبة موازنة هذا القطاع لحاجات الالجئین لجأت "األونروا" إلى إحداث و بسبب

تغیرات جوهریة في إستراتیجیتها و خّطتها الّتعلیمیة و التي وصلت ذروتها في الّتخفیضات 

األخیرة إلى تخفیض عدد الّصفوف و المعلمین ما أّدى إلى زیادة عدد الّطالب في الّصف 

طالب الذي دفع إلى تقلیص عدد المعلمین و أیضا إلغاء 50من الواحد لیصل إلى أكثر 

. 2بعض العقود ذات العالقة بالّدعم الّدراسي و وقف برنامج المنح الجامعیة

: القطاع الّصحي: المطلب الثاني

"األونروا" هي المصدر الّرئیسي بالّنسبة لّالجئین في توفیر الّرعایة الصحیة لهم من خالل 

موظفا، و تبلغ موازنة القطاع الّصحي 258ا تدیرها األونروا في لبنان عبر مركزا صحیّ 27

من الموارد العامة.%24ملیون دوالر أّي ما یناسب 23نحو 

على 2016سبتمبر 30بتاریخ /http://www.unrwa.org/ar، مأخوذ من الموقع 2007األونروا، نداء الّطوارئ -1
. 23:24الّساعة 

بتاریخ http://www.alghad.comمأخوذ من الموقع نادیة سعد الّدین، األونروا: أخطر أزمة مالیة على اإلطالق،-2
.13:48على الساعة 2016أكتوبر 01
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إّن سیاسة االستشفاء في األونروا ال تكاد تلّبي الحّد األدنى في ظّل سلسلة من الّتراجعات 

أهّمها الّنقص الّدائم في األدویة و إلغاء بعض التي طرأت منذ بدایة األزمة المالیة للوكالة و

البرامج و وقف عملیة الّتوظیف و التعیینات المؤّقتة للمیاومین ما أّدى إلى زیادة الّضغط على 

. 1الموّظفین الحالیین و تأثیر ذلك على نوعیة الخدمات المقّدمة

اع الّصحي اّتخذت "األونروا" إجراءات على مستوى القط2015و في منتصف عام 

بوقف عمل الموظفین المیاومین في عیادات الّرعایة الّصحیة، الّصحة البیئیة في المخّیمات، 

و قضت اإلجراءات بإلزام المرضى على دفع جزء من تكالیف العالج و وقف تغطیة بعض 

. 2التكالیف أدویة األمراض الّصعبة كالّسرطان و أمراض القلب و غیرها

التي تقدم في العیادات باتت أشبه بالفحص الّشكلي للمرض نتیجة إّن الخدمات الّصحیة 

قّلة األطباء و الممرضین و ضعف الموازنة إذ أن الّطبیب في هذه العیادات مضطّر إلى 

مریض خاصة مع تزاید الّطلب على عیادات "األونروا" و 100إلى 90معاینة ما یتراوح بین 

الذي أّكده تقریر المفّوض العام األخیر و یضاف 2014التي تجاوزت ملیون زیارة في عام 

http://wwwalaarabi.comمحمود السعدي، "تقلیصات األونروا...معركة الّتمویل تهّدد قضیة الّالجئین، من الموقع -1
.14:14، على الساعة 2016أكتوبر 01بتاریخ 
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إلى ذلك عدم تحّمل "األونروا" لعالج األمراض المزمنة و اإلعاقات العقلیة و االضطرابات 

.1الّنفسیة و رعایة كبار الّسن

قطاع اإلغاثة: المطلب الثالث: 

دة لحاالت المعتملقد اعترفت األونروا بأّن الّنسبة األكبر بین مناطق عملیاتها الخمس و 

إضافة إلى أّن المسح األسري االقتصادي و %11,6عسر شدید هي في لبنان و تبلغ 

كان قد دّق ناقوس 2010االجتماعي الذي أجرته األونروا و بالّتعاون مع الجامعة األمریكیة 

ئین جالخطر بشأن سوء األوضاع االقتصادیة و االجتماعیة و تزاید حاالت الفقر بین أوساط الالّ 

.2الفلسطینیین

و لعّل السبب األساسي الزدیاد الفقر بین الّالجئین في لبنان (أكثر من ثلثي الّالجئین، 

فقراء عاجزون على تلبیة الحّد األدنى من حاجاتهم الغذائیة و غیر الغذائیة الّضروریة حسب 

انیة إّال أّن لطات الّلبنمسح األونروا الّسابق) هو القیود الشدیدة لدى عمل الّالجئین من قبل السّ 

من مجموع موازنة الوكالة في لبنان %9الموارد المالیة لدائرة األونروا ظّلت متدّنیة لم تتجاوز 

عاطلون عن %56و ظّل دورها محدودا بوضع آلیات تحّد من الفقر في مجتمع الّالجئین (

العمل حسب مسح األونروا). 

01، بتاریخ http://www.aljazeera.netالجزیرة نت، انعكاسات أزمة "األونروا" المالیة على الفلسطینیین من الموقع -1
. 14:25، على الساعة 2016سبتمبر 
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ّتسجیل حول عدد الّالجئین و توزیعهم داخل و خارج إّن المعلومات التي یقّدمها قسم ال

المجتمعات تّتسم بعدم الّدقة و ال یمكن اعتمادها كأساس لدراسات علمیة جدیدة تشّكل أساس 

لبرامج تنمویة حقیقیة تنهض بمجتمع الّالجئین و تساهم في التّنمیة على جمیع األصعدة و 

لمجتمعات مازال یعتمد على الّرقم األساسي على سبیل المثال فإّن الّتوزیع داخل و خارج ا

لبطاقة الّتسجیل مع ما ینتج عن ذلك من معلومات خاطئة و مظللة حول الواقع الّدیمغرافي 

.1لّالجئین في لبنان

كما أّن المخّیمات الفلسطینیة في لبنان تعیش حاالت مأساویة نتیجة تراجع الخدمات و 

ف الّصحي، و انقطاع التّیار الكهربائي بشكل دائم وأوضاع البیئة الّتحتیة و شبكات الّصر 

عدم توافر المیاه في بعض المخّیمات إضافة إلى مئات المنازل التي تحتاج إلى الّترمیم و تهّدد 

.2بالخطر ساكنیها

المبحث الثالث: سیناریوهات االستمراریة و الّتراجع في الوضع اإلقلیمي الرّاهن:

لرسمي للوكالة: المطلب األّول: االنتهاء ا

بعد إعالن عن اّتفاقیة "أوسلو" و االتفاقات المترتّبة علیها، ساد االعتقاد واسعا بأّن الّسالم 

و االستقرار على مرمى حجر في الّشرق األوسط، و أّن الدولة الفلسطینیة أصبحت حقیقة 

2016أكتوبر 01بتاریخ .http://www.al-akhbarحسین مهدي، أوضاع الّالجئین الفلسطینیین، مأخوذ من الموقع -1
. 15:27على الّساعة 
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ك طالما ها، و لذلقیامها واردة بدون جدال، و بالّتالي فإّن قضیة الّالجئین وجدت طریق انهائ

ال توجد مشكلة الجئین بالّتالي ال ضرورة لألونروا. و تنامي توّجه الدول الغربیة في إصرارها 

على حّل األونروا في أسرع ما یمكن: و طرحت مشاریع مختلفة و متنّوعة في إطار لجنة 

ة الیومیة االمفاوضات المتعّددة األطراف حول قضیة الّالجئین تراوحت بین تحسین شروط الحی

في المخّیمات إلى مشاریع و خطط الّتوطید، كما تعاقدت الّسوق األوروبیة على إجراء بحث 

عن األونروا و ذلك لهدف الخالص من األونروا. و قد توّصل البحث لنتائج تّدعي أّن 

حلة ر المساعدات التي تقّدمها األونروا مكلفة و خاسرة و ال تتوافق و الحّد األدنى لمتطّلبات الم

الجدیدة، في الوقت الذي یدفع الممّولون و الوكاالت الغربیة أمواال طائلة في مجرى األبحاث 

و المسوح االجتماعیة و جمع المعلومات عّن الّالجئین في سبیل استطالع و إیجاد حّل لقضیة 

ف قّ الّالجئین و بالّتحدید في إیطار الّتعویض و الّدمج، و كما ظهرت إشاعات عن إمكانیة تو 

الّدول المانحة دفع مستحقاتها لألونروا و أّن الجمعیة العامة لألمم المّتحدة سوف لن تمّدد 

.1انتداب الوكالة لفترة جدیدة في الّدورة القادمة

بالّنظر إلى تخّوف الّدول العربیة و محاولة االبتعاد عن موضع دمج الّالجئین الفلسطینیین 

في مجتمعاتها فإّن إسرائیل تدفع بقّوة من أجل إنهاء عمل الوكالة من خالل إضعافه رویدا 

جرویدا حّتى تبدأ الحكومات العربیة بتقدیم و لو فتات الخدمات لّالجئین األمر الذي ینتج اندما

1-: Draft Final Report (Bristol Report), preparedAssistance to Refugees in the Middle East
by the office for International policy services and the Refuges studies programm at oxford

university, July 1994.
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الّالجئین كأمر واقع في مجتمعات الّدول المضیفة ، إذ تتعّمد الّسلطات اإلسرائیلیة وضع 

العراقیل و العقبات أمام حركة الوكالة، و اعتقال العدید من موّظفیها الفلسطینیین، و مداهمة 

مكانیها ألكثر من مّدة و أخضعت أیضا و طواقمها لإلغالق العسكري، كما أّن عّدة مشاریع 

لوكالة ضربت عمق جّراء الحصارات المتواصلة الخاّصة على قطاع غّزة و الذي یقّید حّریة ل

.1الحركة للوكالة و موّظفیها

كما أّن الوالیات المّتحدة األمریكیة هي المموّلة الّرئیسیة لألونروا مما یعني أّنها ذات 

هاء ألمریكیة في إبقاء أو إنصلة عالیة على اّتخاذ القرار، و لذلك یجب الّنظر إلى المصلحة ا

الوكالة، و أّن أمریكا تسعى لشرق أوسط مستمر و هادئ یوّفر لحلیفته األساسیة إسرائیل أقصى 

درجات الهدوء و األمن و االستقرار، لذلك فإّن الوالیات المّتحدة دوما أّول من یعلم و یدعم 

. 2بخصوص الوكالة ذاتهاالخطط اإلسرائیلیة تجاه توطین الّالجئین بما في ذلك خططها 

لقد امتنعت الوالیات المّتحدة األمریكیة عن مطالبة إسرائیل باّتخاذ مواقف مرنة  اّتجاه 

قضّیة الّالجئین الفلسطینیین و اكتفت بدعم الموقف اإلسرائیلي الّرسمي المبني على أساس أّن 

عة للمفاوضات الثنائیة مسألة خاض194حّل قضیة الّالجئین الفلسطینیین بما في ذلك القرار 

سبتمبر 03بتاریخ http://www.badil.orgولیة، مأخوذ من الموقع نضال العّزة، مواجهة مشروع إلغاء وكالة الغوث الدّ -1
. 00:15على الّساعة 2016

سبتمبر 05بتاریخ http://www.Felesteen.psیحي الیعقوبي، عدوان یحّذر من إنهاء "أونروا" عملها، مأخوذ من -2
.  15:26على الّساعة 2016
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) في 194اإلسرائیلیة كما أّنها امتنعت عن الّتصویت لصالح إعادة تأكید القرار (–الفلسطینیة 

.1العدید من هیئات األمم المّتحدة

فموضوع مستقبل الوكالة یمكن الّتعبیر عنه من خالل الّنظر إلى الموقف األمریكي طبعا، 

ة بهذا الخصوص على أّن أمریكا سوف تقّلص دعمها و و یمكن وصف اإلستراتیجیة األمریكی

تمویلها لبرامج الوكالة المنتظمة تدریجیا، مّما یدفعها إلى نقل تدریجي إجباري لصالحیاتها 

للّسلطة الفلسطینیة والّدول العربیة المضیفة و من شأن هذا لّنقل أن یرفع المسؤولیة اإلسرائیلیة 

یة فلسطینیین، و ما تبقى یصبح من اإلشكالیات الوطنیة الّداخلو الّدولیة عن قضیة الّالجئین ال

. 2التي یجب على الّدول العربیة أن تتعامل معها و تحّلها كما ترى مناسبا

المطلب الثاني: إبقاء الوكالة و ربطها مع المفّوضیة العلیا لشؤون الّالجئین:

) حّیا من جهة و من 194إّن الحفاظ على الوكالة أمر ضروري جّدا من إبقاء قرار (

أجل الحفاظ على االعتراف الّدولي بخصوص قضیة الّالجئین الفلسطینیین من جهة أخرى، و 

لكن الوكالة وحدها ال تكفي لعّدة ثغرات منها: 

، بتاریخ http://www.almustaqbal.orgمحمد صوان، "األونروا" و قضیة الّالجئین الفلسطینیین! مأخوذ من الموقع -1
.14:28، على الساعة 2016سبتمبر 10
عزام الحمالوي، وكالة الغوث (األونروا) تعمل على تصفیة قضیة الّالجئین، مأخوذ من الموقع - 2

http://www.arabrenewal.info 16:45على الّساعة 2016سبتمبر 08بتاریخ .
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و ألّنها اختّصت بالجانب السیاسي 1948تعّطل لجنة الّتوفیق بعد سنوات قلیلة من -

الالسیاسي لوكالة الغوث من الّناحیة الموضوعیةلقضیة الّالجئین، فقد أصبح الّدور 

أصبح دورا أساسیا یصّب باتجاه خدمة مشاریع الّتوطین و خاصة المشاریع التي 

.1طرحت في الخمسینات

حصر الوكالة بدول الّشرق األدنى، فالوكالة تتعامل مع الّالجئین في لبنان، سوریة، -

یین في باقي الّدول العربیة و فياألردن، و شطبت من عملها الّالجئین الفلسطین

العالم، فهل هؤالء لیسوا بالجئین ال یحّق لهم العودة إلى وطنهم؟

استثناء الوكالة في تعریفها لّالجئین الفلسطینیین على أّنهم: -

 .قسم كبیر من الّالجئین یعیشون خارج المخّیمات في دول الشتات

خمس لعمل األونروا. الّالجئون الذین ال یعیشون داخل المناطق ال

 .المهاجرون داخل الوطن و یمثلون أصناف متعددة واسعة

 .من كانوا خارج الوطن قبل الحرب و اضطّر للجوء في السنوات التي تلت الحرب

إّن صالحیات الوكالة ال تتعّدى الجانب اإلغاثي و الّتشغیلي إلى العمل إلعادة الّالجئین، 

و هو األمر الذي فعلته المفّوضیة العلیا حیث أعادت شعوبا عّدة ألوطانهم و یمكن تغطیة 

هذه الّثغرات بربط الوكالة بالمفّوضیة و إّن الّربط یمكن أن یتّم بصیغتین: 

بتاریخ http://www.badil.orgناحیة نظریة، مأخوذ من الموقع مركز بدیل، الحمایة الّدولیة لّالجئین الفلسطینیین من -1
. 23:30، على الّساعة 2016سبتمبر 15



الفصل الثّالث: منظمة األونروا بین الّتراجع و االستمراریة في ظّل الّتغیرات اإلقلیمیة 
و الّدولیة 

110

بط بطریقة إخضاع الوكالة للمفّوضیة و هذه الصیغة غیر محّبذة.األولى: إّما الرّ 

الثّانیة: إیجاد صیغة معّینة من صیغ التّنسیق بین الجانبین و هذه الّصیغة مطلوبة لوجود 

عدد من الّشبكات منها: 

 الّلجوء إلى توسیع نطاق عمل "األونروا" و هذه الّصیغة یدعمها أمر و هو أّن قرار

د مناطق معّینة لعمل الوكالة و لم یحّدد سنة معّینة للجوء. ) لم یحدّ 194(

 الّصیغة الثانیة تدعو إلى إیجاد تنسیق دائم بین وكالة الغوث و المفّوضیة العلیا لّالجئین

التي ساعدت الّالجئین الفلسطینیین إبان حرب الخلیج و طردهم من الكویت و لیبیا بعد 

.  1اّتفاق "أوسلو"

: استمراریة الوكالة المطلب الثالث

إّن الحاجة إلبقاء على وكالة الغوث قائمة، و دورها الذي تمارسه یشّكل قاسم مشترك 

أعظم بین كافة فئات الّالجئین و كافة مواقع الشتات. 

بعد أن تبّنت الوالیات المّتحدة األمریكیة الموقف اإلسرائیلي في مؤتمر أنابولیس في 

ة، توّجه هذه اإلدارة لمطالبة القیادة الفلسطینیة عنها بإسقاط حّق ، و الّرافض لحّق العود2007

العودة و استبداله بالّتعویض، و أّكدت تمّسكها بالحفاظ على وكالة "األونروا" و استمرار خدماتها 

نفس المرجع.-1
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و زیاداتها، و اّتساعها لتشمل جمیع الّالجئین الفلسطینیین في الّداخل و الخارج باعتبار 

. 1االلتزام الّدولي و القانوني  و الّسیاسي بقضیة الّالجئین الفلسطینیین"األونروا" تجّسد

كما أتى في ندوة الّالجئون الفلسطینیون في الوطن العربي التي نّظمت في مركز الجزیرة 

، 2012أفریل 15–14للّدراسات بالّتعاون مع مركز العودة الفلسطیني یومي الّسبت و األحد 

التي تناولتها الّندوة تقدیما و نقاشا إشكالیة وكالة األمم المّتحدة إلغاثة و و من أبرز الّنقاط 

تشغیل الّالجئین الفلسطینیین "األونروا" و التي أّكدت أّن األزمة التي تعاني منها الوكالة حقیقیة 

بالّنسبة لمواردها المالیة، و أّن مخاطر تصفیة الوكالة لو وقعت على الّالجئین فحسب بل 

ل مصالح األقطار العربیة المضیفة: إذ لن یمون البدیل غیر توطین الّالجئین حیث هم ستشم

و الّتكفل بكّل ما یلحق ذلك من تكالیف، و هذا مرفوض من قبل الّالجئین أنفسهم و من معظم 

الّدول المضیفة، لذا الحّل یكمن في استمرار عمل الوكالة و لیس إنهائها و ذلك یكون بتحسین 

. 2تطویر خدماتها إلى أن یتّم إیجاد حّل عادل لمشكلتهمأدائها و

و إّن وجود وكالة األونروا من عدمها ال تتعّلق بأمیة جهات أو دول أو حّتى أفراد، بل 

) و هي التي تقّرر 302الوكالة موجودة بقرار من الجمعیة العامة لألمم المّتحدة بحسب قرار (

لّناطق اإلعالمي باسم وكالة الغوث و تشغیل الّالجئین وجود األونروا من عدمه، و لقد أّكد ا

thttp://www.adoustour.neالّدستور، الّلجنة العلیا للّدفاع عن حّق العودة تطالب األونروا بزیادة خدماتها، أنظر -1
.23:14على الساعة 2016سبتمبر 25بتاریخ 

مركز الجزیرة للّدراسات، ندوة "الّالجئون الفلسطینیون في الوطن العربي، الواقع و اآلفاق" مأخوذ من الموقع: - 2
http://www.studies.aljazeera.net 23:26سبتمبر على الساعة 29بتاریخ.
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عدنان أبو حسنة في تصریح خاص لصحیفة "دنیا الوطن" أّن األونروا مستمّرة في خدماتها 

لّالجئین الفلسطینیین و في كّل دول العالم بال استثناء، و األونروا ستبقى موجودة إلى حین 

ّن دال و شامال یرضى به الّالجئون أنفسهم. و قال أحّل قضّیة الّالجئین الفلسطینیین حّال عا

األونروا سوف تستمّر في عملها باعتبار "األونروا" هي مسؤولة المجتمع الدولي التي تعهد 

.1باستمرار تقدیم خدماتها لها و لّالجئین الفلسطینیین إلى أن تحّل قضّیة الّالجئین الفلسطینیین

إّن استمراریة الوكالة الذي اقتنع به الّالجئون الفلسطینیون الذین رغم االنتكاسات المالیة 

و الّتقلیص من خدماتها و الجئو فلسطین یرددون الیوم أّن وكالة األونروا لیست للبیع و الّشطب 

و اإللغاء و یجب أن تطیل عملها في خدمة الّالجئین الفلسطینیین إلى حین عودتهم ألرض 

وطنهم وفق قرار تأسیسها، و هنا یترّتب على األمین العام لألمم المّتحدة و المجتمع الّدولي 

اعتماد میزانیات دائمة للوكالة من صندوق األمم المّتحدة األساسي، و الكّف عن وضعها تحت 

.2رحمة الّدول المانحة

أحمد العیشي، خیارات و بدائل، هل تنهي إسرائیل وكالة الغوث و تشغیل الّالجئین "األونروا" مأخوذ من الموقع -1
http://www.alwatanvoice.com 11:11على الساعة 2016بتمبر س30بتاریخ  .

2016سبتمبر 30بتاریخ http://www.alwatanvoice.comاألونروا لیست للبیع أو الّشطب، مأخوذ من الموقع -2
. 13:15على الساعة 



113



ةخاتم

114

ان وكالة االمم المتحدة الغاثة و تشغیل الالجئین الفلسطینیین سیف ذو حدین فمن جهة 

تمكنت من الحفاظ على تمایز الهویة الفلسطینیة و من جهة اخرى شكلت تغطیة دولیة لقضیة 

الالجئین، تتضمن اقرار مسؤولیة  المجتمع الدولي و الزامه بحمایة الالجئین الى ان تتم عودتهم 

ع التعویضات .هذا ما دفع  اسرائیل محولة القضاء  على ثالثة امور: االونروا ، المخیم و دف

و الالجئ.كما ان هذه الوكالة شكلت مرجعیة فلسطینیة لقضیة الالجئین ، استمرت اكثر من 

سنة بتقدیم الخدمات التعلیمیة و الصحیة و االغاثیة و برامج عدیدة اخرى ،حتى و ان 50

لمشاریع و انشاء وكالة االونروا هو تنفیذ مخطط التوطین و السیما بعد اتفاق كان هدف تلك ا

"اوسلو".

لكن الجهات التي تقف وراء تمویل االونروا و التي كانت غایتها تشتیت الهویة الفلسطینیة 

عرفت انها تتعامل مع فرد یسعى دائما للعودة الى وطنه .

بسبب عدم قدرة الدول المانحة على تلبیة احتیاجات ان االزمة التي تعاني منها الوكالة 

الالجئین بسبب ما استجد من حاالت طوارئ ،فهذا كالم  ملیة تدحضه الوقائع على االرض.اذ 

لیس هناك  من یمكن له ان یقتنع ان الدول المانحة التي یزید عددها عن ثالثین دولة صناعیة 

2015ادرة على سد عجز الموازنة الذي زاد عام و العدید من المؤسسات المالیة الكبرى غیر ق

عن مئة ملیون دوالر في الوقت الذي ینفقون فیه ملیارات الدوالرات على تمویل الحروب هنا 

و هناك .
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لذلك فان وكالة الغوث بكل تفاصیلها السیاسیة و القانونیة و الخدماتیة ،باتت تستحق 

یجیة طنیة كبرى و هذا لن یتم اال في اطار ایستراتالتعاطي معها فلسطینیا باعتبارها قضیة و 

وطنیة  على مساحة كل الشعب الفلسطیني ،رسمیا و شعبیا .الن اي تغییر قد یطرا على 

التفویض الممنوح لوكالة الغوث ،ستتجاوز سلبیاته حدود الجانب الخدماتي و االنساني لتمس 

بالمكانة و بالتالي السیاسیة لقضیة الالجئین .

و لقد جاءت الخطط التي اعلنتها وكالة الغوث منذ سنوات مترافقة مع مجموعة من 

الشعارات التنمویة و االقتصادیة لمجتمع الالجئین .انطالقا من ذلك یمكن فهم اصرار االونروا 

على اعداد خططها و استراتیجیتها بعیدا عن مشاركة المجتمع المحلي لالجئین و ال یمكن 

اطار االستجابة للدعوات االمریكیة و الغربیة العادة النظر بمجموعة من فهم ذلك اال في 

االنظمة و القوانین التي درجت علیها منذ تاسیسها بغیة تهیئة الظروف لالنتقال من منظمة 

دولیة الغاثة و تشغیل الالجئین الى وكالة  او باالحرى الى  اداة سیاسیة تنفذ ما جاء في 

اتفاقیة اوسلو .
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: 194قرار 

194العامةالجمعیةقرارالمتحدةاألمم

1948دیسمبر11

:فلسطینفيالحالةفينظرتوقدالعامة،الجمعیةإن

وسیطالمتحدةلألممالحمیدةالمساعيبفضلتمالذيللتقدمتقدیرهاعمیقعنتعرب.1

تعزیزسبیلفيالراحلاألمم

شكرهیمتدو،بحیاتهضحىانهتسببوالتي،فلسطینفيالمستقبلیةللحالةسلمیةتسویة

ولموظفیهبالوكالةللوسیط

؛فلسطینفيللواجبوتفانیهمجهودهممواصلةعلى

المهاملهاتكون،المتحدةاألممفيأعضاءدولثالثمنمكونةتوفیقلجنةتنشئ-2

:التالیة

إلىأوكلتالتيبالمهمات،تستلزمالقائمةالظروفأنترىمابقدر،تفترضنم)أ(

لفلسطینالمتحدةاألمموسیط

؛1948مایو/أیار14العامةللجمعیة2) د(،182القراربموجب

والوظائفالقرارهذابموجبلهاالممنوحةالمحددةوالتوجیهاتالمهماتلتنفیذ)ب(

.األمنمجلسأوالعامةالجمعیةقبلمنلهاتعطىقدالتيوالتوجیهاتالتياإلضافیة
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وسیطإلىاآلنالموكلةالمهاممنأي،األمنمجلسمنطلبعلىبناء،القیام(ج) 

،األمنمجلسقراراتبموجبالهدنةالمتحدةاألمملجنةإلىأولفلسطینالمتحدةاألمم

بالمهامیتعلقفیمااألمنمجلسقبلمنالتوفیقلجنةإلىالقبیلهذامنطلبعلىبناء

.األمنمجلسقراراتبموجبلفلسطینالمتحدةاألمموسیطمنكلالمتبقیة

الجمهوریاتواتحادوفرنساالصینمنتتألفالتي،للجمعیةتابعةلجنةأنتقرر-3

قبل،تقدموسوف،األمریكیةالمتحدةوالوالیاتالمتحدةوالمملكة،السوفیاتیةاالشتراكیة

.194العامةالجمعیةقرارة لموافق،العامةللجمعیةالحالیةالدورةمناألولالجزءنهایة

22:51 1948األولكانون10 ,الجمعة

؛التوفیقلجنةمنهاستتكونالتيالثالثالدولأسماءبشأنواقتراح،الجمعیة

ولجنة،أنفسهماألطرافبیناتصالإقامةبغیة،فوراعملهاتبدأأناللجنةمنیطلب-4

؛التاریخممكنوقتأقربفي

علیهاالمنصوصالمفاوضاتنطاقتوسیعإلىالمعنیةوالسلطاتالحكوماتتدعو-5

مفاوضاتطریقعناتفاقالىوسعیا،1948نوفمبر16منألامجلسوقراراألمنفي

العالقةالمسائللجمیعنهائیةتسویةبهدفوذلك،مباشرةأوالتوفیقلجنةمعإماتجري

؛بینهما

الحكوماتلمساعدةالالزمةالخطواتالتخاذالتوفیقلجنةإلىتعلیماتهاتصدر-6

.بینهاالمعلقةالمسائللجمیعنهائیةتسویةإلىللتوصلالمعنیةوالسلطات
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حمایةجوبفلسطینوالمواقعالمبانيفيالدینیة--الناصرةذلكفيبما--ذلكیحل-7

أن،التاریخيوالعرفالقائمةللحقوقوفقا،وأكدإلیهاالوصولوحریةالمقدسةاألماكن

المتحدةاألممإشرافتحتتكونأنیجبالغایةلهذهالترتیبات

وجمعیتهالرابعةالعادیةالدورةألعمالعرضفي،التوفیقلجنةالمتحدةوأن،الفعلي

توصیاتتتضمنلألمموینبغي،القدسلمنطقةدائمدوليلنظاممفصلةمقترحاتالعامة

فلسطینباقيفيالمقدسةاألماكنیتعلقفیماأنه،األرضتلكفيالمقدسةاألماكنبشأن

رسمیةضماناتتقدیمالمعنیةالمناطقفيالسیاسیةالسلطاتمنتطلبأنللجنةینبغي

التعهداتهذهعرضیتموأن،إلیهاوالوصولالمقدسةاألماكنبحمایةیتعلقفیمامالئمة

علیهاللموافقةالعامةالجمعیةعلىینبغي

بلدیةذلكفيبما،القدسومنطقة،الثالثالعالمیةالدیاناتمعالرتباطهنظرا،تقرر-8

دیسأبوتكونشرقمنومعظمها،بهاالمحیطةوالبلداتالقرىإلیهامضافاالحالیةالقدس

(موتسامنالمبنیةأیضاذلكفيبما،الغربیةالدولومعظم،لحمبیتجنوباوأبعدها،

عنمنفصلةخاصة)كارمعینتمنح،یكونأنینبغيشعفاطشمالومعظم،المجال

؛الفعلیةالمتحدةاألمممراقبةتحتتوضعأنویجب،فلسطینباقيمعاملة

فيالقدسمدینةفيالسالحنزعلتأمینالخطواتمنمزیدالتخاذاألمنمجلسمنتطلب

؛التاریخممكنوقتأقرب
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العاممفصلةمقترحاتللجمعیةالعادیةالرابعةالدورةإلىتقدمأنلجنةإلىتعلیماتهاتصدر

الذاتيالحكمأجلمناألقصىالحدستوفرالتيعنالقدسلمنطقةدائمدوليلنظام

.القدسمنطقةمنوخاصةالدوليالوضعمعیتفقبماالممیزةالمحلیةللجماعات

السلطاتمعیتعاونالذي،المتحدةلألممممثلتعیینصالحیةالتوفیقهواللجنةأذنت

باإلدارةیتعلقفیماالمحلیة

194العامةالجمعیةقرار

22:51 1948األولكانون10 ,الجمعة

.القدسلمنطقةالمؤقتة

المعنیةوالسلطاتالحكوماتبینتفصیالأكثرترتیباتعلىاالتفاقانتظارفي،تقرر-9

أنوینبغيالجوأوالحدیدیةوالسككالبربطریقالقدسمدینةإلىللوصولممكنةوحریة،

الفورعلىتقریرایقدمأنالتوفیقلجنةإلىتعلیماتهاتصدر؛فلسطینسكانلجمیعتمنح

منمحاولةأيفإنالجهاز،هذاقبلمنالمناسباإلجراءالتخاذ،األمنمجلسإلى

؛هذامثلإلىالوصوللعرقلةطرفأيجانب

والسلطاتالحكوماتبینترتیباتإلیجادبالعملالتوفیقلجنةإلىتعلیماتهاتصدر-10

الوصولبشأنترتیباتذلكفيبما،االقتصاديالمنطقةنموتسهیلشأنهامن،المعنیة

؛والمواصالتالنقلوسائلواستعمالوالمطاراتالمرافئإلى
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یسمحأنیجبجیرانهممعسالمفيوالعیشدیارهمإلىالعودةفيالراغبینجئینالال-11

التيالمدفوعةوالتعویضات،المیالدعملیاممكنوقتأقربفيذلكتفعلأنتقررأن

،الواجباألضرارأوالخسائروعنالعودةعدمیقررونالذینلممتلكاتتكونأنینبغي

قبلمنجیدةتكونأنوینبغي،الملكیةحقوقفيأوالدوليالقانونلمبادئوفقا

وٕاعادةالعودةلتسهیلالتوفیقلجنةإلىتعلیماتهاتصدرالمسؤولةالسلطاتأوالحكومات

،التعویضاتدفعوكذلكلالجئینواالجتماعياالقتصاديتأهیلهموٕاعادةالتوطین

ومن،الفلسطینیینالالجئینإلغاثةالمتحدةاألمممدیرمعوثیقةعالقاتعلىوالمحافظة

؛المتحدةلألممالتابعةالوكاالتوالمختصةة األجهز مع،خالله

مثلالفنیینالخبراءواستخدامالفرعیةالهیئاتتعیینصالحیةالتوفیقلجنةتفوض-12

والمسؤولیاتبفعالیةمهامهاألداءالالزمةتجدقدألنها،سلطتهاتحتتعملالتي،هذه

السلطات.القدسفيالرسميمقرهاویكونالتوفیقواللجنة؛القرارهذاعلىالمترتبة

الالزمةالتدابیرجمیعاتخاذعنمسؤوالسیكونالقدسفيالنظامحفظعنالمسؤولة

موظفيلحمایةالحراسمنمحدداعدداتقدموسوفالعاماألمین.للجنةاألمنلضمان

؛للجنةومباني

العاماألمینإلىدوریةمرحلیةتقاریرلتقدیمالتوفیقلجنةإلىتعلیماتهاتصدر-13

؛المتحدةاألممفياألعضاءوالدولاألمنمجلسإلىإلحالته

194العامةالجمعیةقرار
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__22:51 1948األولكانون10 ,الجمعة

القاهرة:یةاتفاق

13/9/1969تاریخ : 52/ د 2550قرار رقم : 

) اجتمع في القاهرة الوفد اللبناني برئاسة 1969نوفمبر ( تشرین الثاني 3في یوم االثنین 

ات رئیس برئاسة السید یاسر عرفعماد الجیش إمیل البستاني ووفد منظمة التحریر الفلسطینیة 

المنظمة وحضر من الجمهوریة العربیة المتحدة السید محمود ریاض وزیر الخارجیة والسید 

الفریق أول محمد فوزي وزیر الحربیة .

انطالقا من روابط االخوة والمصیر المشترك فان عالقات لبنان والثورة الفلسطینیة البد وأن 

ك والتعاون اإلیجابي لما فیه مصلحة لبنان والثورة الفلسطینیة وذلتتسم دومًا بالثقة والصراحة

ضمن سیادة لبنان وسالمته. واتفق الوفدان على المبادئ واإلجراءات التالیة:

الوجود الفلسطیني:-أ

تم االتفاق على إعادة تنظیم الوجود الفلسطیني في لبنان على أساس:

نیین المقیمین حالیًا في لبنان.. حق العمل واإلقامة والتنقل للفلسطی1-1

. إنشاء لجان محلیة من الفلسطینیین في المخیمات لرعایة مصالح الفلسطینیین المقیمین 1-2

فیها وذلك بالتعاون مع السلطات المحلیة وضمن السیادة اللبنانیة.
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. وجود نقاط للكفاح الفلسطیني المسلح داخل المخیمات تتعاون مع اللجان المحلیة، 1-3

تأمین حسن العالقة مع السلطة وتتولى هذه النقاط موضوع تنظیم وجود األسلحة وتحدیدها ل

في المخیمات وذلك ضمن نطاق األمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطینیة.

. السماح للفلسطینیین المقیمین في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطینیة من خالل الكفاح 1-4

ة لبنان وسالمته.المسلح ضمن مبادئ سیاد

العمل الفدائي:-ب

تم االتفاق على تسهیل العمل الفدائي عن طریق:

. تسهیل المرور للفدائیین وتحدید نقاط المرور واالستطالع في مناطق الحدود.2-1

. تأمین الطریق إلى منطقة العرقوب.2-2

م في الشؤون م تدخله. تقوم قیادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعد2-3

اللبنانیة.

. إیجاد ارتباط مشترك بین الكفاح المسلح والجیش اللبناني.2-4

. إیقاف الحمالت اإلعالمیة من الجانبین.2-5

. القیام بإحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجودة في لبنان بواسطة قیادتها.2-6

لبنانیة یشتركون بحل جمیع األمور. تعیین ممثلین عن الكفاح المسلح في األركان ال2-7

الطارئة.
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. دراسة توزیع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود التي یتم االتفاق علیها مع 2-8

األركان اللبنانیة.

. تنظیم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح.2-9

. إلغاء قاعدة عیطرون.2-10

مراكز الطبابة واإلخالء والتموین للعمل الفدائي.. یسهل الجیش اللبناني أعمال 2-11

. اإلفراج عن المعتقلین واألسلحة المصادرة.2-12

. ومن المسلم به أن السلطات اللبنانیة من مدنیة وعسكریة تستمر في ممارسة 2-13

صالحیاتها ومسؤولیاتها كاملة في جمیع المناطق اللبنانیة وفي جمیع الظروف.

أن الكفاح المسلح الفلسطیني عمل یعود لمصلحة لبنان كما هو لمصلحة . یؤكد الوفدان2-14

الثورة الفلسطینیة والعرب جمیعهم.

. یبقى هذا االتفاق سریا للغایة وال یجوز اإلطالع علیه إال من قبل القیـــادات فقـــط.2-15

رئیس الوفد اللبناني رئیس الوفد الفلسطیني

اء : عرفـــــــــاتاإلمضاء / بســــــــتاني اإلمض

1969نوفمبر ( تشرین ثاني ) 3
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قائمة المراجع باللغة العربیة: 

ألولى، ، الطبعة االفلسطینیون في لبنان (مسألة الحقوق المدنیة)تسریل روینبرغ، -
.1986سلسة دراسات صامد االقتصادي، عمان، 

، الطبعة األولى، مركز الالجئون الفلسطینیین وحق العودةنصیر عاروري وآخرون، -
.2003دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

، الطبعة األولى، عمان، دراسات في القضیة الفلسطینیةرشیدات عصام وآخرون، -
.1996دار الكندي، 

، الطبعة األولى، مركز فلسطین تاریخا ... وعبرة ... ومصیًراشقیق الرشیدات، -
.1991الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

، الطبعة األولى، دار الطلیعة للنشر، 1948نكبة فلسطین عام عبد اهللا عبد الدائم، -
.1998بیروت، 

ز ، الطبعة األولى، مركأوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنانمحسن محمد صالح، -
بیروت.الزیتونة للدراسات واالستشارات، 

،الوالیات المتحّدة األمریكیة و الفلسطینیون بین االستیعاب والتصفیةمحمد شدید، -
.1985جمعیة الدراسات العربیة (ب ط)، القدس،

حق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض (في محمد عبد الحمید سیف، -
.2002الثقافة، عمان، )، الطبعة األولى، وزارة ضوء أحكام القانون الّدولي العام

مكتبة ، الاإلرهاب الصهیوني ومأساة الالجئین الفلسطینیینمحمد عبد المنعم عامر، -
.2002األكادیمیة، القاهرة، 

الرسائل الجامعیة: 

، "مذكرة تخرج لنیل شهادة مشكلة الالجئین الفلسطینیینمحمد رجب قدورة جرادة، -
معاصر"، كلیة اآلداب جامعة صنعاء، دكتوراه"فلسفة "،تخصص تاریخ حدیث 

2007.
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القضیة الفلسطینیة في المشروعات الرسمیة اإلسرائیلیة لتسویة إبراهیم أبو حلیوه، -
، "مذكرة الستكمال متطلبات الحصول على ماجستیر" في ضوء القانون الّدولي

نیة القانو ،تخصص القانون الّدولي والعالقات الّدولیة، جامعة الجزائر، معهد العلوم 
.1986واإلداریة،

وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرقجیرهارد بلفر و انقرید جاستر، -
، "مذكرة تطالب المجتمع الدولي الالجئیناألدنى بین مطرقة السیاسة وسندیان خدمة

،تحمل مسؤولیة تجاه قضیة الالجئین الفلسطینیین"، مركز المعلومات البدیلة، بیت لحم
1987.

أثر مشاركة  العاملین في وكالة فوث وتشغیل الالجئین سهیلة عبد محمد العمري، -
ر" ، "مذكرة  لنیل درجة الماجستیالوظیفيالفلسطینیون في اتخاذ القرارات على أدائهم

تخصص إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، كلیة التجارة
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