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  املًحدةاألمميف الػلسطونوني قضوة الالجىني 

 أمنوذجًا U.N.R.W.A (االونروا)وكالة الغوث الدولوة 
 هاذم حسن حسني الشهواني. م.م

 20/5/2009: تاروخ الؼيول 18/3/2009: تاروخ الًؼدوم

املؼدمــــة 

اليـك مف  (ف في الداخؿمبمف فييـ الميجر)الفمسطينيكف ف ك الالجئيبقى
 يشكمكف حكالي إذالميجرة في العالـ كأكسعيا انتشاران، البشرية  المجمكعات كبرأ

 قضية المجكء كالتيجير الفمسطيني أقدـ كتعد.  في العالـ الالجئيفثمث مجمؿ عدد
يشكؿ  كفي الكقت ذاتو،. كأكسعيا انتشاران المعاصر قضية لجكء في العالـ 
 ىجرت ، حكالي ثالثة أرباع الشعب الفمسطينيالفمسطينيكفالالجئكف كالميجركف 
-1947النكبة الفمسطينية، ما بيف األعكاـ أعكاـ  خالؿ ىـالغالبية العظمى مف

اإلسرائيمية في -لممرة الثانية أثناء الحرب العربيةالبعض منيـ ر جِّج قُه ك ،1949
،  مف شرقي القدسالفمسطينيكف كعدد منيـ ىّجر داخميان بمف فييـ ،1967حزيراف 

 أكثر مف خمسة عقكد كنصؼ ضيبعد ـك .كفي مناطؽ الشتات كبأشكاٍؿ مختمفة
عمى تيجيرىـ يبقى الالجئكف كالميجركف منفييف قسران عف ديارىـ كممتمكاتيـ، كال 
يزالكف ينشػدكف الحؿ العادؿ الدائـ لقضيتيـ عمى أساس الشرعية الدكلية كحقكقيـ 
اإلنسانية القاضية بعكدتيـ إلى ديارىـ األصمية كاستعادتيـ لممتمكاتيـ كأراضييـ، 

كلغاية اليـك لـ يكف لممجتمع ـ كتعكيضيـ عف األضرار التي لحقت بيـ كبممتمكاتو
الالجئيف الدكلي اإلرادة السياسية الكافية لمتكصؿ إلى حٍؿ عادؿ كدائـ لقضية 

 القكانيف كالشرائع الدكلية كقرارات األمـ عـ ـءكالميجريف الفمسطينييف بما يتال
 .المتحدة ذات الصمة

                                                 
 جامعة المكصؿ/ مركز الدراسات اإلقميمية. 
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اإلسرائيمية التي ابتدأت في   -(الفمسطينية)العربية أما عممية السالـ 
األساسية، الالجئيف فقد استبعدت حقكؽ مف القرف العشريف ات مالتسعيفعقد بداية 

التي استثنت بدكرىا مف عممية البحث عف الحؿ الدائـ المستقبمي لقضية الصراع 
 بالغ الصعكبة كاف المأساكم كبالنظر لذلؾ الكضع .اإلسرائيمي-الفمسطيني/العربي

كبناء عميو . فالالجئي مأساة يجد السبؿ المناسبة لمكاجية أفعمى المجتمع الدكلي 
كانكف  8 بتاريخ 302رقـ الـ المتحدة قرارىا لألمـتبنت الجمعية العامة 

 ككالة دكلية متخصصة تعنى بالالجئيف بإنشاءالقاضي  1949ديسمبر /األكؿ
ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف  األدنى، كأطمؽ عمييا رسمياالفمسطينييف في الشرؽ 

 Relief and Works Agency for Palestine Refuges in )الفمسطينييف 

Near East) ، باألكنركا(كالمعركفة اختصارا )UNRWA . 
كلعؿ الذم حدث مع قضية الالجئيف الفمسطينييف التي تجاىمتيا 

الحككمات العربية كاإلسالمية، كلـ تتكفؿ بيا سكل ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف 
الفمسطينييف إذ جندت نفسيا ليذه القضية عمى مدار الػسنكات الماضية، كىك الدكر 
الذم يستحؽ منا أف نسمط عميو الضكء قبؿ أف يتكارل بعد أف بثت ككاالت األنباء 

أك ربما إلغائيا،   !أخبارنا عف تقميص الككالة لنشاطاتيا بسبب نقص التمكيؿ
البحث يتناكؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف في األمـ المتحدة تحديدا مف 

ة ككاؿمالبسات تأسيس اؿ: خالؿ ككالة غكث الالجئيف فجاءت مكضكعاتو كالتالي
كتاريخيا كمف ثـ بحث قضية تمكيميا كمصادر التمكيؿ كصعكباتو، كأكجو إنفاؽ 

، كأىـ القرارات المتعمقة (االكنركا)ذلؾ الماؿ، كما ناقش أىـ الثغرات في عمؿ 
 . فبالمنظمة، كأخيرا مبررات الحماية لالجئيف الفمسطينيي

 :متهوــد

في الفترة لألمـ المتحدة طرحت القضية الفمسطينية في الجمعية العامة 
قميمي (1949-1950)  1950 كلكف بعد عاـ ،كقضية نزاع سياسي قكمي كا 

طكيت القضية في جدكؿ أعماؿ األمـ المتحدة كقضية قكمية كسياسية كجرل 
 ككانت الجمعية ،"الالجئيف الفمسطينييف" إدراجيا في أعماؿ األمـ المتحدة كمشكمة 
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ث الالجئيف كالعامة تناقش في كؿ دكرة التقرير الذم يرفعو المدير العاـ لككالة غ
 ككاف التقرير بجانب معالجتو لمناحية المالية كاإلدارية ،(UNRWA)الفمسطينييف 

المتعمقة بإشراؼ الككالة عمى إعاشة الالجئيف الفمسطينييف يتطرؽ إلى النكاحي 
 ككثيران ما ،اإلنسانية كالظركؼ المعيشية لمشعب الفمسطيني الذم يعيش خارج كطنو

أشارت التقارير المذككرة إلى األسباب السياسية كالحقكؽ القكمية التي تجعؿ مشكمة 
  القرار الذم صدرأفحتى . (1)يمكف حميا عف طريؽ اإلغاثة الالجئيف قضية ال

لسطينية مف ؼعالج القضية اؿ 1967في عاـ  (242) المتحدة المعركؼ األمـ عف
يمكف اعتباره مف  ىذا اليدؼ الأف حتى . زاكية كاحدة، كىي مشكمة الالجئيف

  (2). الرئيسية لمقراراألىداؼ
 إف مئات ، نتائج النزاع المسمح في فمسطيف كأكثرىا مأساكيةأكاف مف أسك

العربية ف منازليـ كالتشرد في البمداف ـالفمسطينييف اضطركا لمنزكح  اآلالؼ مف
كبدأت مكجات النزكح  (3)،المجاكرة مخمفيف كراءىـ في فمسطيف كؿ ما يممككف

 ، حيث1967ـعاحزيراف بعد ، ك1948 منذ حرب عاـ تتضح بشكؿ جميالقسرم 
ككاف مجمكع السكاف كقتئذ  ، ثمث سكاف الضفة الغربية مف منازليـإسرائيؿطردت 

ذ  مف العرب الذيف تـ طردىـ مفاآلالؼ إلى مئات اينظمكلكي   نسمة ألؼ)981)
 عربي طردكا مف ديارىـ في الضفة ألؼ (350) مف مجمكع إفثـ . 1947عاـ 

كعمى الرغـ مف ذلؾ . يارىـد لمعكدة إلى ان  تصريحألفا (30)الغربية، لـ يمنح سكل 
 التي كالعقكبات يتغمبكا عمى الصعكبات أفالء ؤلـ يتمكف سكل عدد قميؿ مف ق

 كشركط لعكدتيـ، مثؿ التمزيؽ المتعمد لشمؿ العائالت، كذلؾ (إسرائيؿ)كضعتيا 
 بعكدة العجائز كالمتقدميف كالصغار إاللـ تسمح اإلسرائيمي سمطات االحتالؿ أفَّ 

                                                 

، 39، مجمة السياسة الدكلية، العدد "الحقكؽ المغتصبة لمشعب الفمسطيني"عدناف العمد،  (1)
 .46، ص1975سنة 

، ندكة السياسة الدكلية، مجمة السياسة "مؤتمر جنيؼ كحقكؽ الشعب الفمسطيني"ىنرم كاتف،  (2)
 .247، ص1974، سنة 38الدكلية، العدد 

حالة الالجئيف في العالـ خمسكف عاما مف العمؿ اإلنساني، مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف  (3)
، (2000القاىرة، )، 1الالجئيف، ترجمة مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، مؤسسة األىراـ ط

 .136ص
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(4)في السف
.  

عامان، كأثارىا ما زالت عمى أجساد  ستكفمضى عمى النكبة الفمسطينية 
كتجسدت ىذه النكبة في حرماف الشعب الفمسطيني مف ، الفمسطينييف كفي ذاكرتيـ

أرضو كمف حقكقو المشركعة التي ضمنيا لو القانكف كالشرعية الدكلية، كأصعب 
ىذه النتائج كانت رحمة المجكء الفمسطينية التي امتدت عمى مدار ىذه األعكاـ 

 شرعيةكضد قرارات اؿ  ضد الفمسطينييف،كجية الـةالتعنت اإلسرائيميسياسة بسبب 
  .(1)يةالدكؿ

إف تجاىؿ حقكؽ الالجئيف كالميجريف الفمسطينييف ليك استخفاؼ 
 (إسرائيؿ) بالقكانيف كاألعراؼ الدكلية كسيادة القانكف، كىك ما مارستو (إسرائيمي)

عامان الماضية متجاىمة كؿ القرارات الدكلية حتى ستيف ؿاكتمارسو طكاؿ 
تشريف  29في لألمـ المتحدة الصادر عف الجمعية العامة ( 181)رالقرا

الذم شّرع كجكدىا كاعتراؼ ىيئة األمـ المتحدة بيا كالتزاميا ( 1947(نكفمبر/الثاني
خر قرارات الشرعية الدكلية ك أسس القانكف الدكلي، آبعكدة الالجئيف، ككصكالن إلى 

بؿ كقد زادت إمعانان برفضيا كقتميا ألبناء الشعب الفمسطيني األعزؿ كمارست 
كمصادرة األراضي،  االغتياؿ كاالعتقاالت الجماعية،ضده عمميات القمع ك
القرارات العنصرم، ضاربةن عرض الحائط كؿ ك (عازؿجدار اؿاؿ)كاالستيطاف، كبناء 

  .(2) عف المجتمع الدكليالصادرة
قد شغمت قضية الالجئيف الفمسطينييف، منذ نشكئيا، األكساط السياسية  ؿ

التي ( السالـ) في المرحمة النيائية مف مفاكضات تبرزكقد كالدبمكماسية الدكلية،
ككاحدة مف اشد القضايا المؤجمة تعقيدان جرت أكائؿ التسعينيات مف القرف العشريف 

باعتبارىا تشكؿ مدخالن جديدان لنزاع محتمؿ ال يقؿ خطكرة عف النزاع المتكقع حكؿ 

                                                 

 .74، ص(1970لبناف، )محمكد يكسؼ زايد، أبعاد القضية الفمسطينية،  (4)

، شبكة المعمكمات "الالجئكف الفمسطينيكف كالقانكف الدكلي"عمر عبد الرحمف عكض اهلل،  (1)
 :العالمية، متاح عمى المكقع التالي

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=6797 
 .عمر عبد الرحمف عكض اهلل، المصدر نفسو (2)
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 .(3 )مصير القدس
1993 عاـكسمكأاالتفاؽ الذم كقع في أفَّ كمف المؤكد 

()ككاشنطف  
2005عاـ

(*)  رباكان زادىا تعقيدا ف الفمسطينييف الجئياؿ فصؿ محنة ألنو كا 
 الذم استغمو األمر، 1948 ف عاـالجئيإخكانيـ مف اؿعف مأساة  1967عاـ

 مف الشعب %( 70 ( مفأكثر مف مسؤكلية تشريد أنفسيـلتبرئة  (إسرائيؿ)زعماء
. (1)الفمسطيني

 بالغ الصعكبة كاف عمى المجتمع الدكلي المأساكمكبالنظر لذلؾ الكضع 
 لألمـتبنت الجمعية العامة ؼ. ف الالجئيمأساة يجد السبؿ المناسبة لمكاجية أف

  .(2)بإنشاء الككالةالمتحدة قرارىا 
                                                 

 .عمر عبد الرحمف عكض اهلل، ، المصدر نفسو (3)
()  في منزؿ كزير 1993كقع باألحرؼ األكلى عف اتفاؽ أكسمك يـك التاسع عشر في اب 

خارجية النركيج، كقع عف الجانب الفمسطيني محمكد عباس، كعف الجانب اإلسرائيمي كزير 
خارجيتيا آنذاؾ شمعكف بيريز، فيما جرل التكقيع بشكؿ رسمي في كاشنطف يـك الثالث 

 بحضكر كؿ مف ياسر عرفات كاسحؽ رابيف، ككقع عميو كؿ 1993عشر مف أيمكؿ عاـ 
مف كايف كريستكفر كزير خارجية الكاليات المتحدة األمريكية كاندرير لكزيركؼ كزير خارجية 

 كأكلئؾ الذيف اقتمعكا عاـ 1948االتحاد الركسي، ككاف ىذا االتفاؽ قد ميز بيف الجئي 
، دار 1993- 1937طاىر خمؼ البكاء، فمسطيف مف التقسيـ إلى اكسمكينظر . 1967

 .266، ص2001الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 

()  كي المباشر ليا مىك الدفع األمر 2005 أيار في أجريتالتي أىـ ما ميز ىذه المفاكضات
ق بباراؾ كعرفات كتكميفو لممنسؽ ئعبر مشاركة الرئيس األميركي بيؿ كمينتكف فييا بمقا

 جاءت االقتراحات التي نقميا الكفد .دينيس ركس بالمشاركة في جكالت المفاكضات
الحؿ النيائي، ك كاف رئيس الكفد الفمسطيني ياسر كاشنطف حكؿ اإلسرائيمي المفاكض في 

عبد ربو أكؿ مف كشؼ عنيا، كىي المكافقة عمى كياف فمسطيني عمى شكؿ دكلة منزكعة 
فقد رفضت الالجئيف  أما مشكمة .مف مساحة الضفة كالقطاع% 50السالح عمى حكالي 

كلية عنيا رافضة بالتالي عكدتيـ اك حؿ قضيتيـ إال في إطار ؤ مسةحككمة باراؾ تحمؿ أم
حكؿ مشركع أكسمك جديدة ..  مفاكضات الحؿ النيائي .دعـ تشكيؿ لجنة دكلية لتعكيضيـ

 :التالي المكقع عمى متاح، العالمية شبكة المعمكمات .، القدس كالالجئيف
 http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2000/11_5_00.htm 

 :، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع التالي"حكؿ مصير الالجئيف" سميـ نصار، (1)
 .136حالة الالجئيف في العالـ خمسكف عامان، المصدر نفسو، ص (2)

http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2000/11_5_00.htm
http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2000/11_5_00.htm
http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2000/11_5_00.htm
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كلعؿ الذم حدث مع قضية الالجئيف الفمسطينييف التي تجاىمتيا 
الحككمات العربية كاإلسالمية، كلـ تتكفؿ بيا سكل ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف 

الفمسطينييف إذ جندت نفسيا ليذه القضية عمى مدار الػسنكات الماضية، كىك الدكر 
الذم يستحؽ منا أف نسمط عميو الضكء قبؿ أف يتكارل بعد أف بثت ككاالت األنباء 

فما ىي أك ربما إلغائيا،  !أخبارنا عف تقميص الككالة لنشاطاتيا بسبب نقص التمكيؿ
 . (1) كما ميمتيا؟(االكنركا)

:  وتأدوسها(االونروا)

، كافقت الجمعية العامة لألمـ المتحدة 1947نكفمبر/في شير تشريف الثاني
خمسة أشير نحك  ييكدية كدكلة عربية، كبتيف،عمى تقسيـ فمسطيف إلى دكؿ

 إلدارة ، التي كانت تتمتع بسمطة االنتداببريطانيا الدكلةكنصؼ، انسحبت 
كقد رفض السكاف العرب في فمسطيف . كد عصبة األمـج فترة كفمسطيف خالؿ

كالدكؿ العربية مشركع التقسيـ الذم أعطى السكاف الييكد أكثر مف نصؼ أراضي 
كفي الصراع الذم ، السكاف العرب كانكا أكثر عددان أفَّ  بالرغـ مف حقيقة فمسطيف
الرابع  في إسرائيؿ قياـ كأعمنكا، األراضي، استكلى الييكد عمى مزيد مف ذلؾ أعقب

التي كقعتيا الدكؿ ، كمع التكصؿ إلى اتفاقية اليدنة 1948مايك /عشر مف أيار
1949 عاـ العربية المحاددة إلسرائيؿ

() . قد سيطرت عمى ثالثة إسرائيؿكانت 
  .(2) كانت تحت االنتداب البريطانيم التاألراضي الفمسطينية أرباع

                                                 

شبكة المعمكمات العالمية،  ،!"الجندم المجيكؿ.. ككالة األكنركا لالجئيف"عمي عبد المنعـ،  (1)
 ،إسالـ اكف اليف: متاح عمى المكقع التالي

http://www.islamonline.net/arabic/famous/2003/03/article01.SHTML 
()  عقدت الدكؿ العربية المحاددة إلسرائيؿ اتفاقيات لممصادقة عمى كقؼ إطالؽ النار مع

سرائيؿ، كفي 1949فبراير/إسرائيؿ، ففي شباط  عقدت اتفاقية ركدس باليكناف بيف مصر كا 
سرائيؿ، كفي /آذار ابريؿ تـ التكقيع بيف / نيساف3مارس تـ عقد االتفاقية بيف لبناف كا 

سرائيؿ عمى اليدنة/إسرائيؿ كاألردف، كأخيران في تمكز ينظر  .يكليك تـ االتفاؽ بيف سكريا كا 
. ، بيركت لبناف1ط صالح صائب الجبكرم، محنة فمسطيف كأسرارىا السياسية كالعسكرية،

 . 381ص

مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف في البمداف العربية، المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف،  (2)

http://www.islamonline.net/arabic/famous/2003/03/article01.SHTML
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مزيد مف االشتباكات اؿ كقع إسرائيؿ دكلة بإعالفكفي الفترة التي انتيت 
 إجبارىـ أك ، فمسطيني ألؼ)750( نحك طرد  خالليا، مباشرةبيف العرب كالييكد

 المتحدة األمـكحاكلت . عمى الفرار مف المناطؽ الكاقعة تحت السيطرة الييكدية
كسرعاف ما تـ .  حالت دكف ذلؾإسرائيؿكلكف  ف عكدتيـ إلى ديارىـ،أكض بشاالتؼ
 المممككة األراضي جديدة عمى مساحات كبيرة مف ييكدية مستكطنات إنشاء

في بيكت الفمسطينييف  دكف الجدد مف المياجريف الييكدؼاك كاستكطف اؿفلمفمسطينيي
كاستقرت الغالبية العظمى مف الالجئيف في المناطؽ الحضرية بالبمداف العربية اك 

كمنذ . مخيماتاؿتمت عكدتيـ إلى الكطف، كلكف بقي نحك ثمث الالجئيف تقريبان في 
 كدكف فالفمسطينييذلؾ الحيف ظمت ىذه المخيمات تمثؿ رمزان لمحنة الالجئيف 

 .(1)اكتراث مف الجانب اإلسرائيمي

مكشي دياف في حديث لو كزير الدفاع اإلسرائيمي  صرح 1967بعد عاـ 
 أك أمرىـكماذا يعنيني مف :" عف مصير العرب في المناطؽ المحتمة بقكلو

 يجد السبيؿ أفْن  كبالنظر لذلؾ الكضع كاف عمى المجتمع الدكلي .(2)"رحيميـ
 المتحدة لألمـالعامة بناء عميو تبنت الجمعية ك.  الالجئيفمأساةالمناسبة لمكاجية 

 ككالة دكلية متخصصة تعنى بإنشاءالقاضي  1949في عاـ  )302(رقـ الـقرارىا 
 ، لغكث كتشغيؿ الالجئيفةالمتحد األمـ ىي ككالة فالفمسطينيي الالجئيف كفؤبش

 المتحدة األمـ مفكضية إنشاءتـ كما  )االكنركا) األدنى في الشرؽ فالفمسطينيي
أفَّ ؛ السامية  كالمفكضية(األكنركا)الفرؽ بيف ك ق،لشؤكف الالجئيف في األسبكع نفس

كىـ   تقتصر عمى تكفير خدمات لمجمكعة كاحدة مف الالجئيف(األكنركا)مسؤكلية 
 أما المفكضية السامية فيي مسؤكلة ،الفمسطينيكف المقيمكف في مناطؽ عممياتيا

 مكمفة بتقديـ مساعدات إنسانية (األكنركا)إف . الالجئيف في بقية أنحاء العالـ عف
الفمسطينييف، بينما المفكضية السامية مكمفة بتكفير حماية دكلية لالجئيف  لالجئيف

                                                                                                                       

 .20، ص (2001تكنس،) 1ط

 .20مفكضية األمـ المتحدة ،المصدر نفسو، ص (1)
عبد الغفكر، فمسطيف في مكاجية الصييكنية كاالمبريالية، ترجمة سعد رحمي، دار الثقافة  (2)

 .43، ص(1982القاىرة، )الجديدة دار أسامة لمطباعة، 
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يجاد حمكؿ دائمة لمشكمتيـ بمساعدة الحككمات المشمكليف إف دكر . بكاليتيا كا 
مف منظمات األمـ ض ةالككالة الكحيدنيا إنكعو مف حيث   فريد مف(األكنركا)

 كأف المستفيديف مف خدماتيا ،(1)لمجمعية العامة المتحدة التي تخضع مباشرة
 نتيجة إسرائيؿ جزء مف اآلفينحدركف مف شعب كاحد ترككا ديارىـ التي ىي 

 األردف فيكا إلى المناطؽ المجاكرة أكلج  فمسطيفاإلسرائيمي ألرض حتالؿلال
  .(2) منطقة عمميات الككالةأصبحتكلبناف كسكريا كقطاع غزة التي 

مف كاف يقـك بتكفير إغاثة طارئة لالجئيف الفمسطينييف قبؿ تأسيس اما 
كاف تقديـ  1948 ؟ في أعقاب الحرب العربية اإلسرائيمية لعاـ(األكنركا)

 المجنة ،المساعدات الطارئة لالجئيف الفمسطينييف يتـ مف خالؿ منظمات دكلية مثؿ
، الدكلية لمصميب األحمر كجمعيات خيرية دكلية أخرل كمنظمات غير حككمية

تقديـ المعكنة لالجئيف  ةأخذت عمى عاتقيا مسؤكلي (االكنركا)لكف بعد إنشاء 
الفمسطينييف كتنسيؽ الخدمات التي تقدميا ليـ المنظمات غير الحككمية كبعض 

 ك منظمة الصحة العالمية كمنظمة ؼاليكنيسيمنظمات األمـ المتحدة األخرل مثؿ 
(3)لالجئيفة األغذية كالزراعة الدكلية كالمنظمة العالمي

.  
 بدأت (302)رقـ لألمـ المتحدة الـكبمكجب قرار الجمعية العامة 

تعمؿ كككالة متخصصة كمؤقتة عمى أف تجدد كاليتيا كؿ ثالث سنكات  (االكنركا)
 ما زالت مستمرة في (االكنركا)إاّل أف ، لغاية إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية

عمميا حتى اليكـ إلدراؾ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بأّف الالجئيف الفمسطينييف 
في األراضي الفمسطينية المحتمة كالمناطؽ األخرل لعمميات الككالة ما زالكا بحاجة 

                                                 

 شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع ، االكنركا،العالقات  ممؼفالالجئيف الفمسطينيي (1)
 htm.www.un.org/unrwa/Arabic/asked/un_finst.htm . :التالي

، حقائؽ أساسية، األمـ المتحدة، المركز الدكلي لمتعميـ الكظيفي لمكبار في العالـ العربي(2)
 80ص (1973مصر، )

:، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع التالي"تاريخ األكنركا كتأسيسيا "(3)  
http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Hest.htm   

http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Hest.htm
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 (األكنركا)أنو مف صالح فييا  رأت األمـ المتحدة كالدكؿ األعضاء لذا .(4)لمخدمات
 ،كالالجئيف أف تقـك الككالة بجمع تبرعات طكعيو غير محددة مف الدكؿ األعضاء

 كيذكر ،(األكنركا)تقـك األمـ المتحدة بتمكيؿ كافة الكظائؼ الدكلية لدل  كمع ذلؾ
 مف الدكؿ المانحة بدفع تبرعات تزيد عف (%30)قاـ ما نسبتو  2000 أنو في عاـ

 (%70)لميزانية األمـ المتحدة، في حيف أف التبرعات التي قدمتيا  نسبة تبرعاتيا
 .(1)األخرل كانت تقؿ عف تمؾ النسبة مف الدكؿ المانحة

الككالة الدكلية الرئيسة المفّكضة بتقديـ المساعدات الدكلية  )االكنركا) دتع
كقد تكلت الككالة عمميات الغكث اإلنسانية التي قدمت مف  ،لالجئيف الفمسطينييف

في كؿ مف  1950قبؿ المنظمات الطكعية الخاّصة رسميان في أيار مف عاـ 
الضفة الغربية كقطاع غزة، األردف، لبناف كسكريا كداخؿ إسرائيؿ كمقرىا الرئيسي 

 تقضي (االكنركا) إلى أسندتكقد كانت الميمة المزدكجة التي . (2)كعّماف في فيينا
 في تقريرىا (االكنركا) لتكقد قا ،بتخفيؼ بؤس الالجئيف كتعزيز إعادة تأىيميـ

السنكم األكؿ الذم رفعتو إلى الجمعية العامة بكصؼ المقكمات التاريخية 
كاف أكثرية السكاف العرب في فمسطيف ،  لالجئيف بيذه العبارةكالقدرات االقتصادية

 مف عددىـ الذم %65 بحدكدمف الفالحيف، ؼ 1967يكنيك عاـ /حزيرافقبؿ حرب 
مميكف نسمة مف سكاف الريؼ الذيف يعيشكف في قرل يقؿ تعداد ( 1,3)غ يبؿ

طف كالخضركات ؽنسمة كيقكمكف بزراعة الحبكب كالزيتكف كاؿ (5000)سكانيا عف
  .(3)كالفكاكو

                                                 

، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى "االكنركا مف التأسيس إلى التقميص"أسمياف شريح،  (4)
  :المكقع التالي

http://www.alhourriah.org/print.php?page=ShowDetails&Id=937&table=articles 
   . السابؽالمصدر كتأسيسيا، تاريخ األكنركا (1)
ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى األنركا، كالحؿ الدائـ لقضية  "(2)

 :، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع التالي"الالجئيف الفمسطينييف

http://www.badil.org/Arabic-        
 .3، ص1968)لبناف، )نكبتاف في جيؿ، مف منشكرات االكنركا،  (3)

http://www.badil.org/Arabic-
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 ،1948عاـ مياـ ىيئة اإلغاثة التي تـ تأسيسيا  (االكنركا)كتكلت 
ككاف ، كتسّممت سجالت الالجئيف الفمسطينييف مف المجنة الدكلية لمصميب األحمر

 ىك تقديـ المعكنة الالجئيف الفمسطينييف، كتنسيؽ (االكنركا)اليدؼ المعمف لتأسيس 
الخدمات التي تقدميا ليـ المنظمات غير الحككمية كبعض منظمات األمـ المتحدة 

 عممت منذ أعكاـ تأسيسيا األكلى عمى إقامة مشاريع (االكنركا)إال أف  ،األخرل
منيا عمى ا، كىدفت إلى تكطيف الالجئيف الفمسطينييف في األماكف التي لجأكا إليو

الثالث عشر مف  ؽ ككالة الغكث الدكلية مع الحككمة السكرية فياسبيؿ المثاؿ اتؼ
عمى إقامة مشركع ليذا الغرض كقد تعزز  1952 مف عاـ أكتكبر/تشريف األكؿ

بيف الكاليات المتحدة كحككمة  1953ىذا االتفاؽ بآخر كاف قد أبػػـر في أكائؿ عاـ 
لتكطيف الالجئيف الفمسطينييف المقيميف في  1954-1949 (أديب الشيشكمي)

مميكف دكالر  (30) كقد خصصت ككالة الغكث مبمغ ،سكريا في منطقة الجزيرة
لمقياـ بمشاريع تيدؼ إلى تأىيؿ الفمسطينييف في سكرية كمف أصؿ ىذا المبمغ 

 .(1)مميكف دكالر لممشاريع الزراعية (24)خصص 

: (االونروا)متوول 

طكعية مف الدكؿ  مف تبرعاتىا ؿم تمكتحصؿ عمى (االكنركا) تكاف
 كالمفكضيةاألمريكية  ىي الكاليات المتحدة (لألكنركا)كأكبر المانحيف . المانحة

 األكربية كالمممكة المتحدة كالسكيد كدكؿ أخرل مثؿ دكؿ الخميج العربية كالدكؿ
 بعالقات مف (األكنركا) تحتفظ  كفي جانب العالقات.االسكندنافية كالياباف ككندا

الجيات  المضيفة كالسمطة الفمسطينية كتنسؽ مع التعاكف الكثيؽ مع الحككمات
لالجئيف الفمسطينييف االمختصة في ىذه الحككمات فيما يتعمؽ بتقديـ خدمات 

 .(2)تقتضيو الحاجة حسبما

                                                 

 . المصدر السابؽ،"االكنركا مف التأسيس إلى التقميص"أسمياف شريح،  (1)
، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى "مساعدات األكنركا في األراضي الفمسطينية المحتمة "(2)

 http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UNAss.htm :المكقع التالي

http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UNAss.htm
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 كاف تقديـ المساعدات 1948في أعقاب الحرب العربية اإلسرائيمية لعاـ 
الطارئة لالجئيف الفمسطينييف يتـ مف خالؿ منظمات دكلية مثؿ المجنة الدكلية 
لمصميب األحمر كجمعيات خيرية دكلية أخرل كمنظمات غير حككمية، ك في 

ىيئة األمـ المتحدة إلغاثة الالجئيف " كبعد أفْن تأسست 1948نكفمبر /تشريف ثاني
عمى عاتقيا تقديـ المعكنة لالجئيف كتنسيؽ الخدمات التي  أخذت" الفمسطينييف

.  (1)تقدميا ليـ المنظمات غير الحككمية كبعض منظمات األمـ المتحدة األخرل
ككالة متخصصة تابعة لألمـ  (االكنركا)رأل المجتمع الدكلي أف تككف 

المتحدة تعتمد في تمكيميا أساسان عمى التبرعات المالية كالعينية لمدكؿ األعضاء 
، إف (302)كتأكيدان لذلؾ جاء في القرار . كغير األعضاء في األمـ المتحدة

الجمعية العامة ترجك كافة الدكؿ األعضاء كغير األعضاء في األمـ المتحدة تقديـ 
. (2)التبرعات المالية كالعينية لتأميف المبالغ المالية كالمكارد األخرل الالزمة

عف  Careen Coning (كاريف ككنينغ)تحدث المفكض العاـ لالكنركا 
إف صكرة التمكيؿ ليست جيدة في : "قضية التمكيؿ مبينان الصعكبات في ذلؾ فقاؿ

 عمى مدل (%20)ما نسبتو  (االكنركا) حالة الطكارئ، فإلى يكمنا ىذا تمقت
تقدير   داعمان يعكؿ عميو كمحؿاألكربياألعكاـ الماضية، كاف كما زاؿ االتحاد 

  عمى الدعـ الذم قدمو االتحادؾيقتصر ذؿ كالشعب الفمسطيني، كال (لألكنركا)
  الذمملمدكر المستقبؿ، بؿ كنتطمع اآلف في الماضي، كالمتكاصؿ حتى األكربي

حقكؽ   مثاالن لاللتزاـ المشترؾ نحكاألكربي االتحاد دُّد يُهع. سيمعبو االتحاد في المنطقة
 ، كالديمقراطية، كسمطة القانكف كالتي تترجـ جميعيا إلى معاني السالـ،اإلنساف

المبمغ المخصص لحاالت : ، كتابع قائال مف البشركاالزدىار الدائـ لممالييف
نعتـز التقميؿ مف   مميكف دكالر، لذلؾ(246) كالذم تبمغ قيمتو 2007الطكارئ لعاـ 

منتفع (105)أما فيما يتعمؽ بالحاجة الماسة لتزكيد . حجـ التدخالت الطارئة
                                                 

الييئة / إصدار" كرقة عمؿ حكؿ األنركا كأزمتيا المالية كتأثيرىا عمي الالجئيف الفمسطينييف "(1)
: الفمسطينية لحماية حقكؽ الالجئيف شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع التالي

www.pcrp.org . 

 .136حالة الالجئيف في العالـ، المصدر السابؽ، ص (2)

http://www.pcrp.org/
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 فمف نتمكف مف إنجاز ذلؾ إال في حاؿ ،في الضفة الغربية كقطاع غزةفمسطيني 
 ىي العالقة القائمة عمى الثقة (االكنركا) أىـ كأثمف ما تمتمكو أحدفَّ أالعثكر عمى 
 ىذه العالقة، المبنية عمى دكتع. ، كالدكؿ المضيفة كالمشاركةأنفسيـ مع الالجئيف

 منذ تأسيسيا كأكبر دليؿ عمى (االكنركا)المتبادلة، عامالن أساسيان في نجاح  الثقة
كالسمطات  مع الحككمات (االكنركا) التعاكف الكثيؽ الذم تتمتع بو ذلؾ ىك
 .(1)المضيفة

: صعوبات الًموول

 (Yothant-Minimar )يكثانتميانمار األميف العاـ لألمـ المتحدة حذر
1961-1971

 بمفت نظر الجمعية العامة 1968نكفمبر / في تشريف الثاني(2)
لألمـ المتحدة إلى أف كضع الككالة المالي يزداد حراجة كحذر مف أف عدـ تكفير 

 1969يكليك /  مرة أخرل في تمكز، كحذرأمكاؿ كافية سيككف خطيران كمفجعان تقريبان 
 المالية الحرج كالى (االكنركا)بمفت النظر كبصكرة عاجمة إلى كضع مكارد 

التخفيضات التي البد مف تكقع إجرائيا في الخدمات ما لـ تزد التبرعات بدكف 
.  (3)تأخير

قمة كتذبذب التمكيؿ، كبقضية ب تتعمؽكؿ أخرل ا مش(االكنركا)كاجيت ك
 تقدـ خدمات أساسية لالجئيف المسجميف في سجالتيا ةالككاؿإفَّ  إذ ،تعميـ الالجئيف

آلؼ مف أطفاؿ  (340)في الشرؽ األكسط، بما في ذلؾ برنامج تعميمي لحكالي 
                                                 

المجنة السياسية كاألمنية لمجمس "خطاب كاريف ككنينغ أبك زيد المفكض العاـ لألكنركا،  (1)
: ، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع التالي"كزراء اإلتحاد األكركبي

http://www.un.org/unrwa/arabic/News/Com_St07/CG_S3.htm 
الذم عمؿ  العاـ الثالث لألمـ المتحدة كقع االختيار عمى يكثانت ، األميف: يكثانت ميانمار (2)

الييئة الدكلية  ، لكي يتكلى رئاسة1971 إلى 1961أمينان عامان لألمـ المتحدة في الفترة مف 
سبتمبر / تحطـ طائرة كقع في أيمكؿ العاـ الثاني داغ ىمرشكلد في حادث بعد مقتؿ األميف

 كتمقى تعميمو في 1909يناير / كانكف الثاني22بنتاناك ببكرما في  في  كلد يكثانت.1961
مكقع األمـ المتحدة في إدارة شؤكف  .المدرسة الكطنية العميا في بنتاناك كفي جامعة رانغكف

  http://www.un.org/arabic/sg/bio. 2003 األمـ المتحدة، ،اإلعالـ
(. 1968لبناف، )المأساة تستمر، مف منشكرات األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف،  (3)

 .3ص

http://www.un.org/unrwa/arabic/News/Com_St07/CG_S3.htm
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أالؼ معمـ معظميـ  (10)الالجئيف، كقد كاف معظـ معممي الككالة البالغ عددىـ 
 1982 عاـ فمايك ـ/ ميدديف بالفصؿ في نياية أيارفمف الالجئيف الفمسطينيي

.  (4)ألنو ال تكجد األمكاؿ الكافية لدفع ركاتبيـ حتى نياية ذلؾ العاـ
  اجتمعت المجنة االستشارية2008يكنيك /كفي العاشر مف حزيراف

عضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  (زكريا اآلغا)فييا طالب ك, (لالكنركا)
 الدكؿ المانحة االستمرار في دعـ ميزانية الفمسطينية رئيس دائرة شؤكف الالجئيف

 (االكنركا) عمؿ تبرعاتيا بما يتكاءـ مع متطمبات تطكير  كرفع سقؼ(االكنركا)
كأكضح األغا أف أبرز ىذه ، مكاجية االحتياجات المتزايدة لخدماتيا كتمكينيا مف

 منذ سنكات (األكنركا)تكاجييا  التحديات يتمثؿ في األزمة المالية المتصاعدة التي
 أف األزمة المالية التي تعاني ،كأضاؼ كتيدد قدرتيا عمى مكاصمة كتطكير عمميا

زاد مف تأثيراتيا كمخاطرىا نتيجة   أخذت في ىذا العاـ بعدان جديدان (االكنركا)منيا 
كاالنخفاض الكبير في سعر  االرتفاع الكبير في األسعار عمى المستكل العالمي

 بشقيو (االكنركا) صرؼ الدكالر المذيف يترافقاف مع الطمب المتزايد عمى خدمات
الفمسطينية   في األراضي(االكنركا)الطبيعي كالطارئ كزيادة تكاليؼ خدمات 

الفصؿ  المحتمة بفعؿ إجراءات الحصار عمى قطاع غزة كاإلغالؽ كالحكاجز كجدار
العنصرم في الضفة كالقدس مشددان عمى أف كؿ ذلؾ يؤدم إلى تعميؽ األزمة 

. (1)(لألكنركا )المالية

  :هاخدمــاتو (االونروا)أوجه إنػاق أموال 

( االكنركا) ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييفدتع
 ككالة إغاثة كتنمية بشرية تعنى بتكفير التعميـ كالرعاية الصحية كالخدمات

االجتماعية كالمعكنة الطارئة لما يربك عمى أربعة مالييف الجئ يعيشكف في قطاع 

                                                 

 . 48، ص 6 السنة الثالثة، العدد1982الكقائع مجمة األمـ المتحدة، حزيراف  (4)

زكريا األغا في كممة ألقاىا في اجتماعات المجنة االستشارية لألكنركا في العاصمة  "(1)
 ، شبكة المعمكمات العالمية، متاح 2008-1998– حركة فتح - ،صكت فمسطيف "السكرية

  http://news.palvoice.com/index.php?id=11429 :عمى المكقع التالي

http://news.palvoice.com/index.php?id=11429
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(2) كالضفة الغربية كاألردف كلبناف كسكريا،غزة
 مف (%54) كيتـ إنفاؽ ما نسبتو .

 (%10) عمى برنامج الصحة ك(%18)عمى برنامج التعميـ ك (االكنركا)ميزانية 
 عمى الخدمات المشتركة (%18)عمى برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية ك

مساعدات طارئة لمفمسطينييف في  (االكنركا)كقد جمعت . كالخدمات التشغيمية
2003 عاـ  نيساف في مميكف(68.9)الضفة الغربية كقطاع غزة قيمتيا 

(1) . 
، لكنيا اضطرت التخاذ تدابير متكاصمةإّف خدمات الككالة مستمرة ك

في التمكيؿ، إذ الحاصؿ لنقص ؿعمى مدل السنكات القميمة الماضية نظران  تقشفية
كنتيجة . بما يكفي لمكاكبة التضخـ كالنمك السكاني لالجئيف التبرعات لـ ترتفعفَّ إ

 كما يتضح مف حقيقة أف معدؿ اإلنفاؽ ،المقدمة لالجئيف ت الخدماتتراجعلذلؾ 
 إلى 1975 عاـ دكالر في (200)انخفض مف  السنكم عمى الالجئ الكاحد قد

تقديـ  ممتزمة ب(االكنركا)فإّف   كمع ذلؾ،1997 عاـ دكالر في (70)حكالي 
 حيف التكصؿ إلى تسكية عادلةؿ لالجئيف الفمسطينييف ات كالمساعداتخدـاؿ

(2)لقضيتيـ
.  

 فتقديـ العكف لالجئيف الفمسطينيي (لالكنركا)تتمخص الميمة األساسية 
 كذلؾ بالتعاكف مع الحككمات المعنية 1948الذيف نزحكا عف فمسطيف نتيجة حرب 

طؽ جغرافية افي الشرؽ األدنى كيفترض أف تقدـ ىذه المساعدات كالخدمات في مف
الضفة الغربية )  المحتمة في فمسطيفؽمحدكدة في سكريا كلبناف كاألردف كالمناط

:  مف خالؿكيتـ ذلؾ(كغزة
 .كتشغيؿ مباشرة بالتعاكف مع الحككمات المحمية إغاثة برامج تنفيذب -

                                                 

، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع "األكنرك ال تقميص لخدمات"مطر صقر،  (2)
 ?http://www.ammannet.net/look/article.tpl :التالي

، المصدر "نركا كأزمتيا المالية كتأثيرىا عمي الالجئيف الفمسطينييفككرقة عمؿ حكؿ األ "(1)
 .ؽالساب

 . كرقة عمؿ، المصدر نفسو (2)
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الحككمات المعنية بخصكص تنفيذ مشاريع اإلغاثة كالتشغيؿ  مع التشاكرك -
. (3)الذم يستغنى فيو عف ىذه الخدمات كالتخطيط استعدادان لمكقت

 اليـك (االكنركا)الغكث الدكلية يشكؿ البرنامج التعميمي الخاص بككالة 
أضخـ البرامج التي تقدميا الككالة لالجئيف الفمسطينييف في مناطؽ عمميا 
الخمس، حيث يحظى أطفاؿ الالجئيف المسجميف لدل الككالة بحرية تمقي 

بشكؿ مجاني في  (سنكات3)كاإلعدادية  ( سنكات6)الخدمات التعميمية االبتدائية 
 1993أما في لبناف، فتدير الككالة خمسة مدارس ثانكية منذ العاـ . تمؾ المناطؽ

الحككمية، كالكمفة  نظران لمقيكد المفركضة عمى التحاؽ الالجئيف في المدارس
 كما تكفر الككالة خدماتيا في مجاؿ ،العالية لرسـك االنتساب لممدارس الخاصة

 كما ،التربية الخاصة لألطفاؿ الالجئيف الذيف يكاجيكف صعكبات خاصة لمتعّمـ
 ان  خاصان مشركعأضؼ إلى ذلؾ تشّغؿ الككالة ثمانية مراكز لمتدريب الميني 

 .(1)لتأىيؿ المعمميف
الخدمات الصحية : الخدمات الصحية التي تقدميا الككالة لالجئيف تشمؿ

األساسية، التغذية اإلضافية، المساعدة بالعناية الصحية الثانكية كجكدة البيئة 
كتشمؿ خدمات الصحة األساسية بدكرىا العناية الطبية، . داخؿ مخيمات الالجئيف
كالتربية الصحية مجانان لجميع الالجئيف " التطعيـ"صحة العائمة، التحصيف 

كيشارؾ الالجئكف في كمفة الخدمات الصحية الثانكية، كاألجيزة . المسجميف
كبسبب الظركؼ الصعبة . كاألقساـ الطبية التخصصية كاألدكية المنقذة لمحياة

لالجئيف في لبناف، أعفي الالجئكف مف المشاركة في دفع رسـك الخدمات الطبية 
 .(2)الثانكية، كاقتصرت عمى المشاركة في دفع رسـك المعالجة الطارئة

                                                 

 .136حالة الالجئيف في العالـ خمسكف عامان مف العمؿ اإلنساني، المصدر السابؽ، ص (3)
المركز الفمسطيني لمصادر حقكؽ / ، بديؿ"المساعدة الدكلية- الالجئكف الفمسطينيكف  "(1)

 :المكاطنة كالالجئيف، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع التالي
http://www.badil.org/Arabic-Web/.htm   

 .السابؽالالجئكف الفمسطينيكف، المصدر (2)
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 كيقدـ برنامج اإلغاثة االجتماعية الخاص بالككالة بدكره مساعدات في 
التزكد بالمكاد الغذائية األساسية كالمساعدات النقدية لمعائالت ذات العسر الشديد، 

كيتمتع الالجئكف المسجمكف . باإلضافة إلى إصالح كترميـ بيكت الالجئيف
باإلضافة إلى المساعدات اإلنسانية بالعديد مف المساعدات كالخدمات االجتماعية 

برنامج تطكير المؤسسات المجتمعية، : كالتي تشمؿ بدكرىا خمسة برامج رئيسة
برنامج تطكير المرأة، برنامج تأىيؿ المعاقيف، برنامج األنشطة الشبابية، كبرنامج 

كتكفر ىذه البرامج الخدمات المادية كغير المادية لألفراد . الحد مف الفقر
كالمؤسسات عمى شكؿ مشاريع مثؿ النيكض بالمشاريع الصغيرة كمشاريع 

كقد يعتبر الكثيركف أف تكفير . التدريب الميني كميارات اإلدارة كالتخطيط
الخدمات الكفيمة بالحفاظ عمى أبسط الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 

. (1)نكعػان مف أنكاع الحماية
،  كالخطر الذم يتيددىاة الالجئيفقمقيا لتدىكر صح (االكنركا)كقد أبدت 

الصحية في  تمدير الخدما Guido Sabatynlily (غيدك ساباتينممي ) قدـفقد
 لالجئيفالحالة الصحية   التقرير السنكم عف2008 أيار/في مايك ،ككالةاؿ

  تقدـ خدمات اجتماعية،(االكنركا)إف ، في تقريرهكأشار ساباتينممي . الفمسطينييف
 كصحية لنحك أربعة مالييف الجئ فمسطيني في األردف كسكريا كلبناف ،كتعميمية
 أف التقرير (باألكنركا)كأضاؼ مدير الخدمات الصحية . الغربية كغزة كالضفة

 لالجئيفالصحية المتعمقة بخدمات الرعاية التي تقدميا الككالة  يتناكؿ األنشطة
كقاؿ إف الككالة تقدـ خدماتيا . لالجئيفيتناكؿ الكضع الصحي  ، كمافالفمسطينيي

 عشرة عيادة إحدلكعشريف عيادة طبية، إضافة إلى  الصحية عبر مائة كتسع
الصحية  كلكف كاف ىناؾ مصدر آخر لقمؽ المرافؽ .أخرل متنقمة، كمستشفى كاحد

  :  حيث قاؿ ساباتينمميذكركما 

. مكظفينا، خاصة في غزة كالضفة الغربية إننا نكاجو أيضا مشكمة حرية حركة "
تقديـ الدعـ  إننا ممتزمكف باالستمرار في. عمى التدخؿ(االكنركا) مما يقمؿ مف قدرة

الفمسطينييف،  لالجئيفكفي الكفاء بميمتنا الخاصة بتكفير الرعاية الصحية الشاممة 
                                                 

 :ككالة الغكث الدكلية ، شبكة المعمكمات العالمية، عمى المكقع التالي (1)
http://www.badil.org/Arabic           

http://www.badil.org/Arabic-.htm


                                    (        56) العدد – آداب الرافدون 

 م2010/هـ1431

 273 

كقاؿ . بذلؾ كلكف ىناؾ حاجة إلى دعـ مالي أكبر مف قبؿ المجتمع الدكلي لمقياـ
في المائة مف   بحاجة إلى مساىمة إضافية تقدر بثالثيف(االكنركا)ساباتينممي إف 

  .(2)قالمستكل نفسبميزانيتيا حتى تتمكف مف االستمرار في تقديـ خدماتيا 

: (االونروا) معوقات

 تراجع األمـ المّتحدة كدكليا كادربككالة الغكث الدكلية تأسيس رافؽ ت
األعضاء عف التزاميا بشأف تسييؿ تطبيؽ الحؿ الدائـ كالشامؿ لقضية الالجئيف 

في ككالة الغكث الدكلية  كىكذا بدت ، كالقانكف الدكلييتالءـالفمسطينييف بما 
 المجتمع الدكلي بشأف أبداه األحياف بديالن إنسانيان كمؤشران عف العجز الذم معظـ

 (194)رقـ الـ األمـ المتحدةإرساء الحؿ الدائـ كالشامؿ لالجئيف بمكجب قرار 
كقد ضـ مشركع .  القاضي بحؽ العكدة لالجئيف الفمسطينييف1947 عاـ (3)الدكرة

 البدائؿ االقتصادية لالجئيف كالتأىيؿ مف أجؿ تعزيز رؤية إيجادالككالة أساسان 
القكل الغربية دعمت أف ، كيبدكمستقبمية أكثر كاقعية كالتي مف الممكف انجازىا، 

فكرة التطكير كالتأىيؿ االقتصادم كاالجتماعي لالجئيف مف أجؿ تعزيز مشاريع 
 األمـ  الف.قضيتيـ عمى أرض الكاقع" تصفية"التكطيف الخاصة بيـ كالعمؿ عمى 

في إرساء حؿ لالجئيف القرف العشريف ات مالمتحدة فشمت في نياية خمسيف
بالرغـ مف أف قضية . الفمسطينييف يعتمد عمى التطكير كالتأىيؿ االقتصادم

الالجئيف الفمسطينييف قضية اقتصادية كسياسية، كما صّرح السكرتير العاـ لألمـ 
Dagh Hammarshold(داغ ىمرشكلد) 1959المتحدة في عاـ 

 أنياإال  :"(1)
                                                 

لتدىكر  األكنركا تصدر تقريرىا السنكم عف خدماتيا لالجئيف الفمسطينييف كتعرب عف قمقيا (2)
صحتيـ كالخطر الذم يتيددىـ، إذاعة األمـ المتحدة، شبكة المعمكمات العالمية، عمى 

 http://www.un.org/radio/ar/detail/8747.html :المكقع التالي

 ك جكنككبينغ في جنكب كسط السكيد كه.، م1905يكليو / تمكز29كلد داغ ىمرشكلد في  (1)
 رئيس كزراء السكيد خالؿ سنكات الحرب العالمية« ىجالمار ىمرشكلد»النجؿ الرابع ؿ 

، شغؿ ىمرشكلد مناصب 1933كبعد حصكلو عمى الدكتكراه في االقتصاد سنة  .األكلى
، حيف عيف في كزارة الخارجية السكيدية برتبة ككيؿ كزارة 1947كحككمية إلى سنة  جامعية
، كاف رئيسان بالنيابة لكفد السكيد في الدكرة 1952كفي سنة . بالمسائؿ االقتصادية معني

كبناء عمى تكصية مجمس األمف، قامت الجمعية  .العامة لألمـ المتحدة السابعة لمجمعية
، أمينان عامان لألمـ 1953ابريؿ / نيساف7ىمرشكلد في  العامة لألمـ المتحدة بانتخاب داغ

http://www.un.org/radio/ar/detail/8747.html
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عادة التأىيؿ، ألنو تبقى قضية ال  إنسانية باألساس، كلف تنجح مشاريع التكطيف كا 
  .(1)"دفع ىؤالء الالجئيف إلى أمر ضد رغباتيـ مكفم

ستيدؼ تكطيف الالجئيف ليست مقبكلة ال ا مشاريع التنمية الكبرل التي كأف
 فقد نظر إلييا عمى أّنيا خطة اليدؼ مف الالجئيف كال مف الحككمات المضيفة،

منيا تصفية الالجئيف كتذكيبيـ في مناطؽ سكناىـ في األردف كسكريا كلبناف 
، يفرض بصكرة مصطنعة لف يدكـحؿ  أم لذا فإفَّ . التخمص منيـ بشكؿ نيائي

فَّ أم حؿ دائـ يجب أفْن يصدر ع  فْن يقكـ عمى مبادئأف شعكب المنطقة، ككا 
  .(2)عادلة

كعميو ال يمكف إخفاء الندكب كالتشكىات عف كجو المخيمات الفمسطينية 
 كآخر حيفية بيف محؿ اؿاتبالرغـ مف عمميات التجميؿ التي تقـك بيا الحككـ

لتنشيط الخدمات المقدمة لالجئيف مف قبؿ ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف 
كيمكف ألم زائر إال أف يمحظ ، الفمسطينييف كالتي كصمت إلى مرحمة الترىؿ

 كىك كاحد مف أفضؿ األردف،في مثالن ـ المفتي االتفاكت الطبقي داخؿ مخيـ عز
المخيمات تكزيعان كلكنو يعاني في الداخؿ مف أمراض عديدة منيا ما ىك مزمف 

كيصعب عالجو كمنيا ما يتعامؿ معو بالمسكنات كؿ يـك إال أف الحككمة األردنية 
بالرغـ مف إمكانياتيا المحدكدة فقد قامت بعدد مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى 

تطكير المناطؽ العشكائية البالغ عددىا ثماٍف كعشريف منطقة، كمف بينيا مخيمات 
                                                                                                                       

، لفترة خمس 1957سبتمبر /انتخابو ثانية في أيمكؿ المتحدة لمدة خمس سنكات ثـ أعيد
، لقي داغ ىمرشكلد مصرعو في حادث تحطـ 1961سبتمبر / أيمكؿ12كفي  .سنكات أخرل
أقمتو إلى الككنغك لتفقد قكات األمـ المتحدة العاممة ىناؾ في فترة حرب  الطائرة التي
سبعة أمناء تعاقبكا .. األمناء العامكف لألمـ المتحدة" .التي شيدتيا الككنغك آنذاؾ االنفصاؿ

 شبكة المعمكمات العالمية، متاح صحيفة الرياض،"  عاما60لمنظمة منذ إنشائيا قبؿ  اعمى
 :عمى المكقع التالي

http://www.alriyadh.com/2005/09/15/article94050.html. 

، كالحؿ الدائـ لقضية (األنركا)ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى"( 1)
: ، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع التالي"الالجئيف الفمسطينييف

 http://www.badil.org/Arabic-Web/Assistance/UNRWA.htm  
. 18، ص(1985عماف، ) 1، دار الجميؿ لمنشر، طكنضاالنجيب االحمد، فمسطيف تاريخا  (2)

http://www.alriyadh.com/2005/09/15/article94050.html
http://www.badil.org/Arabic-Web/Publications/Briefs/BADIL%20Brief-No.6Arabic.htm
http://www.badil.org/Arabic-Web/Publications/Briefs/BADIL%20Brief-No.6Arabic.htm
http://www.badil.org/Arabic-Web/Publications/Briefs/BADIL%20Brief-No.6Arabic.htm
http://www.badil.org/Arabic-Web/Publications/Briefs/BADIL%20Brief-No.6Arabic.htm
http://www.badil.org/Arabic-Web/Assistance/UNRWA.htm
http://www.badil.org/Arabic-Web/Assistance/UNRWA.htm
http://www.badil.org/Arabic-Web/Assistance/UNRWA.htm
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كالالفت لمنظر أف الثماني كالعشريف منطقة عشكائية، تفتقر  .الالجئيف الثالثة عشر
لمتحديد العممي الدقيؽ لمناطؽ العشكائيات التي نشأت تحت ضغكط اليجرة 

الداخمية، كىك ما ال يتفؽ كالحالة األردنية، حيث إف ضيؽ المساحة الجغرافية 
 فمف ةعشكائيمناطؽ كالتركيبة االجتماعية لممجتمع األردني ال يسمحاف بقياـ 

الناحية الجغرافية تعتبر المراكز الحضرية قريبة مف المناطؽ الريفية، مما يتيح 
لسكاف الريؼ االنتقاؿ إلى المراكز الحضرية كالرجكع إلى مناطؽ إقامتيـ في اليـك 

 . (1)نفسو، دكف الحاجة إلى تشكيؿ أحزمة فقر حكؿ المدف
 سكاء لجية نكعية التفكيض الذم لمعكقات، العديد مف ا(باألكنركا)أحاطت 

نكرد اقتباسان ت معكقاكعف ىذه اؿ. أككؿ إلييا، أك لجية دكرىا كعمميا كميماتيا
ككالة األمـ المتحدة إلغاثة ) صالح صالح عبد ربو في كتابو ألسمياف شريح عف

 الصادر مؤخران ( كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف بيف مأساة التاريخ كمأساة الحمكؿ
ذ عممت لجنة التكفيؽ: قكلو  في مناقشة الجانب السياسي لمشكمة الالجئيف مع ()كا 

الحككمات المعنية، فإف ككالة الغكث قد عممت في مياديف اإلغاثة كبػػرامج التشغيؿ 
كعندما تعطمت لجنة التكفيؽ . لالجئيف، أم أنيا انحصرت في الدكر غير السياسي

، فقد أصبح الدكر األساسي لمككالة، مف الناحية 1948بعد سنكات قميمة مف حرب 
أكلى كىذه ، المكضكعية دكران سياسيان، يصب باتجاه خدمة مشاريع التكطيف

ما ) فقط كىي تمثؿ في حصر الككالة ببعض الدكؿكىناؾ معكؽ أخر،  المعكقات،
 كاستثنت ( األردف، لبناف،تبقى مف فمسطيف خارج نطاؽ السيطرة اإلسرائيمية، سكريا

                                                 

، شبكة المعمكمات العالمية، "فقر كبكاء عمى الكطف ..فمسطينيك المخيمات"بدر الغانمي  (1)
 :عمى المكقع التالي

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20071002/Con20071002143422.htm 

() كتألفت عضكيتيا 1949يناير /تأسست لجنة التكفيؽ الخاصة بفمسطيف في كانكف الثاني ،
كمع أف الدكؿ العربية صكتت ضد قرار . مف تركيا كفرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية

التقسيـ كرفضت المفاكضات المباشرة مع إسرائيؿ لكنيا تعاكنت مع لجنة التكفيؽ الخاصة 
 كانت األمؿ الكحيد في تناكؿ مسالة عكدة الالجئيف كتحقيؽ االنسحاب ألنيابفمسطيف 

منشأ القضية الفمسطينية . اإلسرائيمي إلى خطكط التقسيـ بما في ذلؾ االنسحاب مف القدس
 . 51، ص  (1983- 1978منشكرات األمـ المتحدة، )، 2كتطكرىا، ج 
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، كبقية 1948مف عمميا الالجئيف في الجزء المغتصب مف فمسطيف إباف حرب 
مف الالجئيف غير قميمة أما تعريؼ الككالة لالجئ، الذم استثنى أعدادان . الدكؿ

ات في معكؽتتمثؿ أبػػرز اؿكما ،  في عمؿ الككالةاألىـ معكؽالفمسطينييف فيك اؿ
عمى جانب اإلغاثة كالتشغيؿ، كاستبعادىا  عمؿ الككالة، باقتصار صالحياتيا

 النقص الميـ في عمؿ الككالة، ىك إفَّ . لمعمؿ مف أجؿ إعادة الالجئيف إلى ديارىـ
أف تسجيميا يعتمد حاجة الالجئ إلى المساعدة كمكاف اإلقامة، بدالن مف االعتماد 

كتكرر ىذا األمر في المسح الذم أجرتو الككالة  . فحسبان  فمسطينيان  الجئقعمى ككف
مؤخران الحتياجات الالجئيف، ما يكحي بػػرغبة الككالة في شطب أعداد إضافية مف 

حيث تـ . الالجئيف المسجميف في سجالتيا، كىـ غير المستفيديف مف خدماتيا
تصميـ استمارة المسح بحيث تظير النتائج عدـ حاجة أعداد كبيرة مف الالجئيف 

حؼ، كحذرت منو، كتنبو لو الالجئكف، صاؿاألمر الذم أبػػرزتو . لخدمات الككالة
. (1)فأعربكا عف خشيتيـ مف تبعاتو

:  (االونروا)قرارات األمم املًحدة وأداء 

 متحدة، محككمة بكافةاؿمـ دكلية في األة اؿؾبكصفيا ك (األكنركا)إف  

 كاف عمييا لذا قرارات األمـ المتحدة، بما فييا تمؾ التي تتعمؽ بالقضية الفمسطينية
كعمى كضع الالجئيف  (االكنركا)األخذ بتمؾ القرارات، كمدل تأثيرىا عمى أداء 

  .(2)الفمسطينييف
 االىتماـ بالقكانيف كالقرارات الدكلية الخاصة بالالجئيف، كالسيما كالبد مف

االىتماـ بالقرارات الدكلية التي استندت إلى تمؾ القكانيف كبإمكانية تحكليا إلى 
قرارات كسياسة قابمة لمتنفيذ في مجمس األمف، كاألمـ المتحدة، كاألخيرة ىي التي 

، كالمفكضية ال تستطيع ضماف العكدة في ظؿ عدـ تكفر 194أصدرت القرار
 . اإلرادة لدل مجمس األمف كاألمـ المتحدة

                                                 

 .أسمياف شريح، المصدر السابؽ (1)
قضايا الكضع النيائي كمفاكضات السالـ، شبكة المعمكمات العالمية، متاح عمى المكقع  (2)

 .http://www.un.org/unrua/Arabic/index.com: التالي
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 يالحظ أف األمـ المتحدة اتخذت مئات مف 1972-1947كخالؿ الفترة 
القرارات كالتكصيات بشأف القضية الفمسطينية مكزعة عمى أجيزة األمـ المتحدة كما 

:  يمي
  قراران 136قرارات الجمعية العامة  .
  قراران 60قرارات مجمس األمف   .
  قرارات10 (لجنة حقكؽ اإلنساف)قرارات المجمس االقتصادم كاالجتماعي  .
  قراران 14االكسكك  .
  قراران 30منظمة الصحة العالمية   .

كمعظـ القرارات أعاله ذات صفة سياسية كمتعمقة بالنزاع العربي 
اإلسرائيمي مف الكجية العسكرية كاإلقميمية، أما مسالة حقكؽ اإلنساف في فمسطيف 

، 1967بمفيكميا اإلنساني القانكني فقد نشأت كقضية ذات صفة خاصة بعد عاـ 
كبعد أف مارست إسرائيؿ ككنيا دكلةن محتمة سياسة متعارضة مع المكاثيؽ 

.  (1)كاالتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، في حاالت النزاع المسمح
، مف القرارات ذات 1947الصادر في عاـ  (3الدكرة ) 194يعد القرار 

، فقد اعترؼ القرار بحقيـ فاألىمية التي عنيت بقضية الالجئيف الفمسطينيي
ظمت الجمعية العامة تعيد التأكيد عميو كؿ عاـ كالطبيعي في العكدة إلى ديارىـ 

كاقر ىذا الحؽ مجمس األمف كاجمع عمى االعتراؼ بو في قراره . تقريبا منذ صدكره
كدكف اإلخالؿ بحؽ الفمسطينييف في العكدة إلى ديارىـ . 1967في عاـ  (237)

.  (2)كأرضيـ كممتمكاتيـ
  :كعمى الرغـ مف كثرة القرارات الصادرة عف األمـ المتحدة، يالحظ األتي

تعكيضيـ كما ىك منصكص عميو في   الالجئيف إلى ديارىـ أكإعادةتـ مأنو لـ  .1
 مممكس ـكلـ يحرز أم تقد، (3الدكرة ) 194 مف قرار الجمعية العامة11الفقرة 

 إلى ديارىـ أك تكطينيـ، كىك بإعادتيـإما  ، دمج الالجئيفإعادةفي برنامج 

                                                 

 .46عدناف العمد، المصدر السابؽ، ص  (1)
 . 27مكتب األمـ المتحدة لإلعالـ، المصدر السابؽ، ص  (2)
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، (6لدكرة ا) 513  مف القرار2البرنامج الذم أقرتو الجمعية العامة في الفقرة 
(3)لمقمؽ الشديد ال تزاؿ مدعاة  حالة الالجئيفأفَّ ك

. 
مبدأ العكدة أك حؽ أفَّ قد صيغ بافتراض  (2)نص الفقرة أفَّ كيبدك 

 الميمة الرئيسية ىي تحقيؽ التنفيذ العممي أفَّ العكدة لـ يكف مكضع جداؿ ك
بمعالجة المكضكع  (لمجنة التكفيؽ)كلذلؾ فقد أذف القرار . لإلعادة إلى الكطف

السرائيمية لككف الصياغة التكفيقية لمقرار تقـك عمى افتراض أف امع السمطات 
، كأفْن تتخذ كافة (لجنة التكفيؽ)حككمة إسرائيؿ ستتعاكف بحسف نية مع 

كقد ثبت أف جيكد لجنة . (194) لممساعدة في تنفيذ ىذا القرارةالتدابير الممكف
التكفيؽ، كانت فاشمة كلـ تؤد إلى تفعيؿ حؽ الالجئيف الفمسطينييف العرب في 

  .(1)العكدة إلى أكطانيـ
 إلغاثة الالجئيف المفكض العاـ لككالة األمـ المتحدةكاف المفترض ب .2

كتشغيميـ، أف يكاصؿ جيكده الرامية إلى اتخاذ  في الشرؽ األدنى فالفمسطينيي
، لكي يضمف اإلغاثةتصحيح قكائـ  التدابير الالزمة، بما في ذلؾ تدابير
مف العدالة في   قدر ممكفأقصىتحقيؽ كبالتعاكف مع الحككمات المعنية، 

  . عمى أساس الحاجةاإلغاثةتكزيع 

األمـ المتحدة لمتكفيؽ بشأف فمسطيف لـ تتمكف مف أيجاد  الحظ أف لجنةمما مك .3
 (194) مف قرار الجمعية العامة (11)الفقرة   تقدـ في تنفيذإلحرازكسيمة 

 كلـ تتمكف .في سبيؿ تنفيذىا كتمتمس مف المجنة مكاصمة جيكدىا (3الدكرة )
مف إعادة أك تعكيض الالجئيف كفقان لنص الفقرة أعاله حؽ الشعب الفمسطيني 

 .(2)في العكدة

                                                 

 الغكث الدكلية مكتب اإلعالـ ، ككالة"عكدة الالجئيف الفمسطينييف قرارات األمـ المتحدة حكؿ "(3)

  :، شبكة المعمكمات العالمية، عمى المكقع التالي - 2000القدس –
http://www.un.org/unrwa/arabic/Roll/Ru2452.htm        

 .15األمـ المتحدة، ص  (1)

  .المصدر السابؽ قرارات األمـ المتحدة، (2)

http://www.un.org/unrwa/arabic/Roll/Ru2452.htm
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األمـ   ككالةتكتنؼ  الحالة المالية الحرجة التي ما زالت، األنظارمما يمفتك .4
كتشغيميـ، كما يتبيف  في الشرؽ األدنى ف الفمسطينيي إلغاثة الالجئيفالمتحدة

 .مف تقرير المفكض العاـ

الجيكد الحميدة المكفقة التي بذليا المفكض العاـ لجمع عمى الرغـ مف ك .5
ف إؼ ،2003  عاـعجز الميزانية الحاصؿ في  بغية تخفيؼاإلضافيةالتبرعات 

  إلغاثة كتشغيؿ الالجئيفاألمـ المتحدة ككالةالتبرعات المقدمة إلى 
 الالزمة لمكاجية تخصيصاتما زالت أقؿ مف اؿ في الشرؽ األدنى فالفمسطينيي

 الجيكد  أقصىكتدعك جميع الحككمات إلى القياـ، ببذؿ، حاجاتيا المالية
  إلغاثة الالجئيفاألمـ المتحدة لككالةالممكنة لتمبية الحاجات المتكقعة 

 في الحاصؿكتشغيميـ، في ضكء العجز   في الشرؽ األدنىفالفمسطينيي
 التبرع، كالحككمات ل ضركرةالميزانية كتحث الحككمات غير المتبرعة عؿ

 .تبرعاتيا النظر في زيادةإعادة المتبرعة عمى 

في الشرؽ  ف الفمسطينيي إلغاثة الالجئيفاألمـ المتحدة  ككالةكتقرر تمديد كالية .6
 بأحكاـ إخالؿ، كذلؾ دكف 1972يكنيك / حزيراف30كتشغيميـ حتى  األدنى
(1)(3 )الدكرة 194  مف القرار(11)الفقرة 

.  

 حتى عاـ 1949 جميع قرارات التي أصدرتيا األمـ المتحدة منذ عاـ أفَّ  .7
 تككد أف حقكؽ الالجئيف كالنازحيف العرب حقكؽ دكلية مشركعة في 2008

 أفَّ كيشار . العكدة كفي التعكيض عف اإلضرار التي لحقتيـ نتيجة تشريدىـ
جيكد األمـ المتحدة قد اقتصرت عمى إعالف تمؾ الحقكؽ المشركعة كتذكير 

.  (2)إسرائيؿ بيا، دكف أف تتخذ أية إجراءات ايجابية لتنفيذىا

:  الدعوة حلماوة الالجىني

                                                 

، سنة 16، مجمة السياسة الدكلية، عدد "قضية الالجئيف في المنظمات الدكلية"عفاؼ مراد،  (1)
 . 24ص ،1969

 .ف الالجئيف في البمداف العربية، المصدر السابؽك مفكضية األمـ المتحدة لشؤ(2)
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 ال تممؾ تفكيضان كاضحان مف األمـ المتحدة لتقديـ (االكنركا)بالرغـ مف أف 
الحماية لالجئيف الفمسطينييف، إال أنيا قامت بدكر محدكد مف الحماية عبر التدّخؿ 

كقد . مف خالؿ التقارير، التحذيرات، كالتمثيؿاالحتالؿ اإلسرائيمي لدل سمطات 
 الفمسطينية األكلى التي انطمقت في كانكف االنتفاضة أثناء (االكنركا)قامت 
 بتكظيؼ طاقـٍ عمؿ إضافي لمقياـ بمياـ المراقبة، 1987 مف العاـ ديسمبر/األكؿ

كما قامت بإنشاء برنامج مشابو، . رفع التقارير، كالتدخؿ لدل السمطات اإلسرائيميةك
 مف سبتمبر/كلكف بصكرة مبّسطة، أثناء االنتفاضة الثانية التي انطمقت في أيمكؿ

:  عدة منياعكامؿ الدعكة لحماية الالجئيف مبررة ؿإفَّ . 2000العاـ
كانكا رعايا )لـ يكف الفمسطينيكف رعايا لدكلة محددة لتقدـ ليـ الحماية القكمية  .1

، حتى إسرائيؿ التي كرثت دكلة االنتداب لـ تمكنيـ مف ( البريطانياالنتداب
 .حؽ العكدة كلـ تعتبرىـ مف رعاياىا

عدـ تمكف الالجئيف الفمسطينييف مف العكدة إلى بمدىـ األصمي كعدـ االنتماء  .2
. (1)لدكلة تكفر ليـ الحماية القكمية يتطمب تدخؿ القانكف الدكلي

 كبالتالي فيي ال تستطيع أف ، ليست دكلة()إف منظمة التحرير الفمسطينية .3
تكفر ليـ الحماية عمى قاعدة القانكف الدكلي، كما أف المنظمة ال تستطيع أف 
ترفع قضايا إلى محكمة العدؿ الدكلية، ألنيا ليست دكلة، في حيف المفكضية 

                                                 

دراسة في )األداء القانكني في المجتمعات العربية بيف النظرية كالتطبيؽ " تقرير حمقة نقاش( 1)
، شبكة المعمكمات العالمية، عمى مركز دراسات الشرؽ األكسط لألردف " (الحالة الفمسطينية

 http://www.mesc.com.jo/mesc-15-06.html :المكقع التالي

()  بتحركات في 1962 كياف فمسطيني قاـ احمد الشقيرم عاـ إقامة إلىمع تزايد الحاجة 
 تحدث الشقيرم 1963 العربية كالميتميف بالقضية الفمسطينية، في تشريف الثاني األكساط

سة لبحث القضية الفمسطينية، ؿ الجمعية العامة التي عقدت جأماـرئيس الكفد الفمسطيني 
بالد العربية اختتميا بزيارة اؿ بجكلة في مكبتكميؼ مف مؤتمر القمة العربي قاـ الشقير

 مؤتمر كطني فمسطيني في مدينة أكؿ كاجتمع بالممؾ حسيف، كاتفؽ عمى عقد األردف
 منظمة التحرير الفمسطينية في تاسيس المؤتمر بأعماؿ كانتيت 1964القدس في حزيراف 

، دار كنضاالن ، فمسطيف تاريخان األحمدنجيب .  برئاسة احمد الشقيرم1962 أيار 28
 . 672-666، ص ص(1985عماف، )، 1نشر، عماف، طلؿ ؿالجمي

http://www.mesc.com.jo/mesc-15-06.html
http://www.mesc.com.jo/mesc-15-06.html
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العميا لشؤكف الالجئيف بإمكانيا أف تُهفكض مف قبؿ الالجئيف لرفع قضاياىـ 
 منظمة التحرير فَّ أل. إلى المحافؿ الدكلية كمف ضمنيا محكمة العدؿ الدكلية

 ال تشكؿ مرجعية سياسية أك قانكنية لمسمطة  في كاقع األمرالفمسطينية
الكطنية، مما يستدعي إجراء التعديالت القانكنية الالزمة التي تنص عمى 

. (1)ذلؾ
ف الفمسطينيكف في بعض مناطؽ الشتات إلى االضطياد كتعرض الالجئ .4

كحرمانيـ مف الحقكؽ المدنية في  (حتى في بعض الدكؿ العربية)كالتيجير
 .العمؿ كالتنقؿ

  ككشؼ الظمـ،التعكيضات الفردية كالجماعيةك الحماية إمكانية لمحصكؿ عمى .5
 لممحاكـ كالييئات الدكلية الشكاكل كرفع ، الذم يتعرض لو الالجئكفاإلجحاؼك

.  (2)لألمـ المتحدة تقارير رفع اؿ كذلؾ مف خالؿإسرائيؿكالضغط عمى 

: خامتـــة

لغاية اليـك لـ يكف لممجتمع الدكلي اإلرادة السياسية الكافية لمتكصؿ إلى 
 القكانيف ع ـيتالءـكالميجريف الفمسطينييف بما الالجئيف حٍؿ عادؿ كدائـ لقضية 

 (االكنركا)نشاط  كعميو يبقى ،كالشرائع الدكلية كقرارات األمـ المتحدة ذات الصمة
أكبر ككالة نفسو  كىي بالكقت ، لالجئيف الفمسطينييفةالمنظمة األكثر أىمية بالنسب

 أكثر مف امكظفيو حيث يبمغ عدد ،م الشرؽ األكسطؼتابعة لألمـ المتحدة تعمؿ 
لسطينييف الذيف يعممكف ؼيكاد يككف معظميـ مف الالجئيف اؿ، ؼمكظ (29000)

 المدرسيف كاألطباء كاألخصائييف االجتماعييفؾ ،بشكؿ مباشر لمصمحة مجتمعاتيـ
 :م كشؤكنيا يمكف مالحظة ما يأت(االكنركا) كمف خالؿ متابعة عمؿ .كغيرىـ

                                                 

الالجئكف الفمسطينيكف كأىمية ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف "سالمة مكسى،  (1)
  ."كالمفكضية السامية لألمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف"األكنركا"الفمسطينييف 

، شبكة المعمكمات "الفمسطينييف كالسياسات اإلسرائيمية قضية الالجئيف"أسمياف شريح، ( 2)
 : العالمية، عمى المكقع التالي

http://www.awu-dam.org/politic/24/fkr24-011.htm                  

http://www.awu-dam.org/politic/24/fkr24-011.htm
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الالجئكف بشكؿ عاـ في العالـ ىـ ضحايا كنتاج لكضع استثنائي، كىـ أحكج  .1
الناس لمد يد المساعدة كالنظر إلى أحكاليـ بغض النظر عف أسباب لجكئيـ، 
كحرم بالمجتمع الدكلي االنتباه إلى ىذه الظاىرة الخطيرة، سيما أف الالجئيف 
الفمسطينييف ىـ أكثر الالجئيف في العالـ تضرران جراء االحتالؿ اإلسرائيمي 

 .ألراضييـ

الككالة منظمة إنسانية ميمتيا إغاثة كتشغيؿ كتحسيف أكضاع الالجئيف  .2
الفمسطينييف فقط، كليس مف مياميا كمقدرتيا البحث عف حمكؿ لمشكالتيـ، 

 مشكمة الالجئيف ال أفَّ ب" كقد أشارت الككالة ضمنيان مف خالؿ تقاريرىا السنكية
 ". يمكف حميا عف طريؽ اإلغاثة

إف إسرائيؿ ىي التي تسببت بالكضع الحالي لالجئيف، كفي نزكح اآلالؼ مف  .3
 .الفمسطينييف مف أراضييـ كدكرىـ، كدفعتيـ قسران إلى خارج كطنيـ

: قامت إسرائيؿ لمتخمص مف مشكمة الالجئيف بتنفيذ استراتيجية تعتمد عمى أكال .4
 فيو اعامؿ الزمف، فكمما ابتعد الالجئكف الفمسطينيكف عف التاريخ الذم نزحك

ازدادت قناعتيـ بصعكبة عكدتيـ، كيعزز ذلؾ المنطؽ لدييا نشكء أجياؿ 
جديدة مف الالجئيف الفمسطينييف تأقممت مع أكضاعيا الجديدة في مناطؽ 

: كالثاني. الشتات، فضالن عف كالدة أجياؿ أخرل لـ تعرؼ فمسطيف أصالن 
يعتمد عمى فكرة تكطينيـ في مناطؽ تكاجدىـ في الدكؿ العربية المجاكرة التي 

األردف، لبناف، سكريا، الضفة الغربية كقطاع ) مناطؽ أربعةلجأكا إلييا، كىي 
 . كتعكيضيـ ماديان ليتمكنكا مف البدء في بناء حياتيـ مف جديد (غزة

تعد قضية الالجئيف نتيجة ترتبت عمى الحركب التي شنتيا إسرائيؿ عمى  .5
العرب، كىي بالكقت نفسو أصبحت إحدل القضايا المؤجمة مف إشكالية النزاع 

اإلسرائيمي التي تؤثر بشكؿ فعاؿ عمى أم جيد يتكخى الحؿ - العربي 
 .السممي

عمى يد األمـ المتحدة كككالة مستقمة كبدفع مف الدكؿ  (االكنركا)نشأت  .6
األكربية في محاكلة لمتخمص مف مشكمة الالجئيف كالتخمص مف عقدة الذنب 
لكقكفيا بجانب إسرائيؿ في حركبيا ضد العرب، كىذا الحؿ ىك بمثابة حؿ 
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جزئي، ألنيا في حقيقة األمر ليس في مقدكرىا إيجاد حؿ دائـ يقـك عمى القرار 
تقرير حؽ الالجئيف في العكدة إلى ديارىـ، في سبيؿ "الذم نص عمى  (194)

" تعديؿ األكضاع بحيث تؤدم إلى تحقيؽ السالـ في فمسطيف في المستقبؿ
 .نص القرار

إنيا قامت بتقديـ مستكيات جيدة مف الخدمات لالجئيف في الجكانب اإلنسانية  .7
كاستمرت في ذلؾ رغـ ما يثار عف كجكد نية في  (تعميـ كالصحة كالتشغيؿ)

فضالن . إنياء أعماليا في الكقت القريب بسبب مشاكؿ تتعمؽ اغمبيا بالتمكيؿ
عف أنيا ظمت عمى مدار سني النكبة الفمسطينية، شاىدان عمى مأساة التيجير 

 .التي تعرض ليا الشعب الفمسطيني

خدمات كبيرة لالجئيف الفمسطينييف عمى مر السنكات فإنيا  (االكنركا)رغـ تقديـ  .8
تبنت في أكقات برامج تقـك عمى فكرة تصفية قضيتيـ ما أمكف، حيث حـر 

مف أية خدمات كبالتالي حقكقيـ  (االكنركا)الالجئكف خارج مناطؽ عمؿ 
 بعيدان عف فكالجئيف، كىذا يتقاطع مع مخططات إسرائيؿ المبكرة في دفع الالجئي

 أم حدكد إسرائيؿ، ككذلؾ عف طريؽ تكطينيـ في 1948حدكد فمسطيف 
األراضي التي لجاؤا إلييا، كتقديـ الدعـ المالي ليـ كتكزيع عمييـ قطع أراضي 

كبالتالي ضماف إسرائيؿ عدـ مطالبة  (بالخطة السحرية)كسميت تمؾ العممية 
  .ىؤالء بحؽ العكدة مستقبالن 
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Palestinian Refugees in United Nations: 

UNRWA as an Example 

Hashim H. Hussein Al-Shahwani

 

Abstract 

The Palestinian refugees Cause rose in the wake of the 

Israeli occupation and the forced deportation for three fourths 

of the Palestinians. The refugees and deportees remained away 

of their homes and properties, and still asking for a fair and 

steady solution on the basis of international legality. 

Hence, The UN General Assembly adopted the (302) 

resolution in 1949 to establish UNRWA for refugees 

humanitarian aid. UNRWA depends on donations form donor 

states. It reduces frequently the expenditure levels because of 

financing falter. As a result there were gaps in its duty toward 

refugees. The role of UNRWA restricted to humanitarian 

aspects, excluding intervening in refugees fateful causes 

except in meddling to Israeli authorities cautiously and reports 

that submitted to UN. It is still practicing its function in 

cooperation with neighboring Arab States until now. 
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