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، والشبكة العالمیة لالجئین الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة والالجئینالمركز  –یقدم بدیل 
مؤسسة فلسطینیة فاعلة في اوساط الالجئین والمھجرین في فلسطین التاریخیة  38والمھجرین (تضم 

ھذه الورقة كمقترح لوضع استراتیجیة فلسطینیة رسمیة وشعبیة لمواجھة الھجمة السیاسیة  والشتات)
جئین والمھجرین الفلسطینیین. في الوقت الذي تستند فیھ ھذه الورقة الى ابحاث اوسع، على حقوق الال

تشمل ھذه الورقة جملة من ز النقاش الوطني وتعمیمھ. یموجزة لغایات التداول وترك تجيء فإنھا
 المحددات والمبادئ والمعطیات االساسیة الواجب مراعاتھا عند وضع االستراتیجیة الالزمة. 

امام قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة، والقوى السیاسیة، وقوى المجتمع المدني  ل ھذه الورقةیضع بدی
رجعیة للتحرك على المستویین والفعالیات الوطنیة بھدف تطویرھا وتبنیھا وتعمیمھا لتكون ورقة م

تجاوز یة قیادة منظمة التحریر الفلسطین یؤمن بدیل بوجود ضرورة ملحة تستلزم من .الوطني والدولي
المناشدة والتصریحات الموسمیة فیما یتعلق بوضع حقوق الالجئین والمھجرین و ردة الفعل، خطاب

، ویدعو الى تبني استراتیجیة عمل وطنیة قابلة للمراكمة األونرواالفلسطینیین والھجمة السیاسیة على 
    مع الفعل الشعبي.   الدبلوماسي بتكامل الفعل السیاسي
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 ادئـــــوالمب دداتـــالمح

 المسؤولیة الدولیة: -1
مأساة الالجئین  واستمرار عن نشوءمسؤولیة خاصة  تحملالدولي، وخصوصا االمم المتحدة، ی المجتمع .أ

 الفلسطینیین.
تحقیق الحل الدائم الى حین  لالجئین والمھجرین الفلسطینیین تأمین الحمایة الدولیةمسؤولة عن االمم المتحدة  .ب

، على 1967لعام  237، وقرار مجلس االمن رقم 1948لعام  194عبر تطبیق قرار الجمعیة العامة رقم 
 الطوعیة ووفقا لقواعد القانون الدولي. مبدأ اساس 

 1):1ضیح (تو =>

وباالستناد الى ، العصابات الصھیونیة ید باالستناد الى تقاریر المبعوث الدولي الكونت فولك برنادوت، والذي اغتیل على
الالجئین الفلسطینیین  إلدراجعضاء الجمعیة العامة في حینھ، وموقف الدول العربیة آنذاك الرافض مداخالت الدول أ

ن االمم المتحدة أ 1948لعام  194الى تبني القرار  تظھر المداوالت التي أفضت نظام العام للحمایة الدولیة،المن ض
الالجئین الفلسطینیین. وقد ادى ھذه االمر فیما بعد الى اقرار نظام حمایة خاص اعترفت بمسؤولیة خاصة عن مأساة 

بالالجئین الفلسطینیین بھدف ضمان حقوقھم االساسیة في العودة واستعادة الممتلكات والتعویض، وحقھم في تلقي 
 . 194من القرار  11الى حین انفاذ الفقرة المساعدات االنسانیة 

عودة من نزحوا خالل ، والذي دعا الى 237دولي القرار رقم ، اتخذ مجلس االمن ال1967ام یام من حرب العوبعید أ
ھذه الفئة من الالجئین بتلقي المساعدات االنسانیة،  الحرب الى دیارھم. وفي مواجھة الرفض االسرائیلي، تم اقرار حقّ 

ضمن االشخاص الواجب توفیر المساعدة االنسانیة  1967جراء حرب العام وبالتالي تم إدراج المھجرین الفلسطینیین 
 لھم من قبل االونروا الى ان یتم انفاذ القرار. 

 

 تشمل:واجبة على المجتمع الدولي وھي الحمایة الدولیة لالجئین الفلسطینیین  -2
بس، انیة وحقوقھم االنسانیة االساسیة من مأكل وملبما یكفل لالجئین كرامتھم االنس المساعدات االنسانیة  •

 ومأوى ورعایة صحیة، وتعلیم. 
 تشمل:و الحمایة القانونیة •

واقلھ الحق في عدم التمییز ضدھم،  ،النسان بموجب االتفاقیات الدولیةبحقوق ا ضمان تمتع الالجئین أ. 
ممارسة الشعائر الدینیة، الحق حریة الحق في التنقل والسفر، الحق في العمل، حق التملك، حریة االعتقاد و

 في الرعایة االجتماعیة؛ 
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BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights (BADIL), Terry M. Rempel, The United Nations 
Conciliation Commission for Palestine, Protection, and a Durable Solution for Palestinian Refugees, Information & 
Discussion Brief, Brief No. 5, June 2000. Available at:	 http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-
briefs/Brief-No.5.pdf 
BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights, Survey of Palestinian Refugees and IDPs 2013-2015, 
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BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights (BADIL), Closing Protection Gaps, Handbook on 
protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 Refugee Convention, Preface by Guy S. 
Goodwin- Gill, 2005. Available at:	http://badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Handbook.pdf 

	



	3	2018إعداد: مركز بدیل، أیلول 	

 ؛ن بعائدات ممتلكاتھمانتفاع الالجئیضمان تسجیلھا، وادارتھا و، في بلد األصل حمایة ممتلكات الالجئین ب.
ن یكأي تم ؛عد القانون الدولياموجب مبادئ وقوب لحالة اللجوء حل عادل ودائمضمان التوصل الى ج. 

العودة الطوعیة الى دیاره وممتلكاتھ التي ھجر منھا، او االندماج في مجتمع اللجوء االول، او الالجئ من 
أي بناء على الخیار الحر الفردي المبني على  ؛اعادة التوطین في بلد لجوء ثاني وذلك بإعمال مبدأ الطوعیة

    معرفة واطالع لالجئ.
، وھذا یشمل وممتلكاتھم من واألمان على انفسھم وارواحھمباأل بما یضمن تمتع الالجئین حمایة الفیزیائیةال •

ضمان عدم تعرض تجمعات الالجئین لالعتداءات من أي جھة، وخصوصا من قبل الدولة المسؤولة عن 
 صال. أتھجیرھم 

  2:)2( توضیح =>

الوطنیة بسبب قیام الدولة الالجئ صفة قانونیة یكتسب بموجبھا الشخص الحق في الحمایة الدولیة نتیجة غیاب الحمایة 
نفسھا او تابعیھا باضطھاد الشخص، او بسبب عجزھا عن تقدیم الحمایة للشخص. وقد تكون الدولة حالة استعماریة كما 
ھو واقع الحال في فلسطین. ومفھوم الحمایة تطور عبر تاریخ البشریة الى ان اصبح التزاما دولیا عرفیا ومقررا في عدة 

مایة الدولیة تعني مجموع االجراءات التي تكفل حفظ الكرامة االنسانیة، وتضمن تمتع الشخص بحقوق وثائق دولیة. والح
و غیر قادرة على ، أغبةااالنسان االساسیة. وفي سیاق اللجوء، وما دامت الدولة المسؤولة عن التسبب في اللجوء غیر ر

عا والدول منفردة بضمان تمتع الشخص الالجئ یلتزم المجتمع الدولي مجتمضمان تمتع الشخص بالحقوق المقررة، 
الى ان یتم انھاء حالة  تبقى قائمة بالحمایة القانونیة، واالنسانیة، والفیزیائیة. وھذا االلتزام لیس منحة، انما مسؤولیة دولیة

 بناء على الخیار الحر الفردي للشخص الالجئ. بموجب احكام القانون الدولي واللجوء 

ولیس الالجئ  دائمة لحالة اللجوء یتوقف تطبیقھما على موافقة الدول المعنیة تشكل حلواللتوطین عادة اإاالندماج و بینما
ینشأ عنھ التزام عرفي على  في نفس الوقت. وعلیھ فإن العودة حق حقا فردیاحال دائما وتشكل العودة الطوعیة ، وحده

وكما یؤكد على  الجماعي، كما ھو الحال في الحالة الفلسطینیةفي سیاق التھجیر وتمكین االشخاص من ممارستھ. الدول 
وبناء على  ،كدت المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین ولجنتھا التنفیذیةأ، 1948لعام  194ذلك قرار الجمعیة العامة رقم 

 اعي. االصلیة ھي السبیل االمثل لمعالجة اللجوء الجمار افضل الممارسات لدى الدول، ان العودة الى الدی

 

الفلسطینیین ناشئة عن عدم فاعلیة نظام الحمایة الخاص  الفجوة في الحمایة الواجبة لالجئین -3
 :بھم

جل توفیر حمایة مضاعفة من أالالجئین الفلسطینیین، والذي صممتھ االمم المتحدة نظام الحمایة الدولي الخاص ب 
 لالجئین الفلسطینیین، غیر فاعل وذلك بسبب:

كلفت بإنفاذ القرار ھذه اللجنة  عن العمل منذ مطلع الخمسینیات، التوفیق الدولیة بشأن فلسطینلجنة توقف  .أ
نفاذه، تكونت من الوالیات المتحدة االمریكیة، وفرنسا، الى حین إ وتوفیر الحمایة الواجبة لالجئین 194

 .وتركیا
																																																													

 للمزید انظر:  2

BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights, Survey of Palestinian Refugees and IDPs 2013-2015, 
Volume VIII, Chapter Three, pp 57-70. Available at: http://badil.org/phocadownloadpap/badil-
new/publications/survay/Survey2013-2015-en.pdf; BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights, Susan 
Akram, Temporary Protection and its Applicability to the Palestinian Refugee Case, Brief No. 4, 2000.  
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نسانیة كلفت بمھمة توفیر المساعدات اإلة ، حیث ان ھذه الوكالمحدودیة والیة االونروا القانونیة والجغرافیة .ب
مناطق عمل االونروا الخمس (دون شمول  -(دون الحمایة القانونیة والفیزیائیة) ضمن نطاق جغرافي محدود

 جمیع الالجئین كما ھي والیة لجنة التوفیق). 
ة بحسب اتفاقیة المقررعدم اضطالع المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین التابعة لألمم المتحدة بمسؤولیاتھا  .ت

 في حال توقف احدى الھیئتین الدولیتین (توقف لجنة التوفیق او االونروا) عن العمل.  1951الالجئین لعام 

 3):3( توضیح =>

(خطة تقسیم  1947لعام  181نتیجة إلدراك االمم المتحدة لدورھا في التسبب في حالة اللجوء الفلسطیني جراء قرار 
فلسطین بحدوده االنتدابیة)، ورفض الدول العربیة إدراج الالجئین الفلسطینیین ضمن نظام الحمایة الدولي العام والذي 

ممیة عدة، تم تصمیم نظام حمایة خاص بالالجئین الفلسطینیین تقاریر أ كان یعاني من خلل جسیم آنذاك، وباالستناد الى
من اجل ضمان تمتعھم بحمایة مضاعفة ومن اجل حل قضیتھم بأسرع وقت. وعلیھ، تم تشكیل لجنة التوفیق الدولیة بشأن 

القانونیة  فلسطینیینال ، والتي كلفت بجملة  من المھمات ابرزھا حمایة حقوق الالجئین194فلسطین بموجب القرار رقم 
ر مھماتھا أمام الرفض ونتیجة لتعث في العودة، واستعادة الممتلكات، والتعویض، والتأھیل االقتصادي واالجتماعي.

 302جرى تشكیل االونروا بموجب القرار  ، وباالستناد الى توصیة لجنة االمم المتحدة للمسح االقتصادي،االسرائیلي
بمن فیھم  ئین الفلسطینیین في مناطق تركزھم،نسانیة لالجفت بتأمین المساعدات اإللّ كھیئة مؤقتة كُ  1949لعام 

بناء على تعھد  1952تم استثناءھم من والیة االونروا في العام (الذین  1948ھجرون الفلسطینیون في اراضي الم
ن بحمایة أي من لجنة التوفیق وإلدراك المجتمع الدولي آنذاك الحتمال توقف تمتع الالجئی .)اسرائیل بمراعاة حقوقھم

لشؤون الالجئین، وھي الھیئة المسؤولة عن سائر  مفوضیة العلیاتدخل ال الدولیة او االونروا، اوجبت الجمعیة العامة
/ج من نظام 7، والمادة 1951/د من اتفاقیة الالجئین لعام 1بموجب المادة  لسد الفجوة في الحمایة الالجئین في العالم،

  المفوضیة.

الوالیات المتحدة وفرنسا خلل جسیم، حیث تشكلت من دول ھي منذ البدایة لقد اعترى تشكیل لجنة التوفیق الدولیة 
في تغییب االرادة الدولیة بإنفاذ  أسھمكھیئة أممیة وظیفیة كغیرھا من الھیئات؛ االمر الذي ؛ حیث لم یتم تشكیلھا وتركیا

 ة للدول االعضاء. وقد تفاقم ھذا االمر سریعا جراء اتساع وتعدد مھماتبسبب غیاب االرادة السیاسی 194القرار رقم 
الى ھیئة اسمیة  ھا، وتداخلھا الحقا مع مھمات االونروا، ونقص المصادر الالزمة ما ادى عملیا الى تحویللجنة التوفیق

 4وظیفیا. غیر فاعلة

الیوم، وبعد سبعین عاما من تأسیس ھذا النظام الذي تعطل بسبب توقف لجنة التوفیق الدولیة عن العمل، وبسبب محدودیة 
والیة االونروا، وتقصیر المفوضیة عن الوفاء بالتزاماتھا، اصبح نظام الحمایة المصمم خصیصا لالجئین الفلسطینیین ال 

         اجبة لھم.  یفي بمتطلبات الحد االدنى من الحمایة الو

 

																																																													
 للمزید انظر:   3

BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights (BADIL), Closing Protection Gaps, Handbook on 
protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 Refugee Convention, Second Edition, Chapter 1, 
1-40 . Available at: http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/Handbook-art1d/Art1D-
2015Handbook.pdf 

 
4 BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights (BADIL), Terry M. Rempel, The United Nations 
Conciliation Commission for Palestine, Protection, and a Durable Solution for Palestinian Refugees, Information & 
Discussion Brief, Brief No. 5, June 2000. Available at:	 http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-
briefs/Brief-No.5.pdf 
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  :ما مسؤولیة دولیةلیس منحة انّ  میزانیتھا ومھماتھا وتأمین ونروا من االضطالع بوالیتھاتمكین األ -4
تدخل االونروا لدى الدول ال تشمل نسانیة، ولكن والیتھا منقوصة ألنھا االونروا مفوضة بتوفیر المساعدات اال .أ

یة، االصل الالجئین والمھجرین في دیارھم ممتلكاتنسان لالجئین، وال تتضمن حمایة ضمان احترام حقوق االل
 توفیر الحلول الدائمة.تشمل وال 

الخلل في تأمین موازنة االونروا ناشئ عن كون موازنتھا تعتمد على التبرعات الطوعیة، حیث صمم ھذا النظام  .ب
 لتكون وكالة مؤقتة حیث كان من المتصور ان تنتھي مھماتھا في غضون سنوات بعید النكبة.   

لح للتعامل مع مأساة الالجئین لم یعد یص مھماتھا وطریقة تمویلھاوالمحدودة نظام االونروا بما یشمل والیتھا  .ت
 ، وتضاعف اعداد الالجئین، وتنامي احتیاجاتھم.عقودكثر من سبعة وامتداد حالة اللجوء أل ،المتفاقمة الفلسطینیین

وشاھدا  ال باعتبارھا وكالة رمزیة باألونروامتمسكون  ،ورغم تقلیص الخدمات الممنھج ،الالجئون الفلسطینیون .ث
 فة بتوفیر الحمایة الواجبة لھم.حدى الھیئات الدولیة المكلإعلى نكبتھم، بل كون االونروا 

تراجع خدمات االونروا المقدمة لالجئین لیس حدیث العھد، انما لوحظ في سنوات الثمانینیات، وتزاید خالل عقد  .ج
 على نحو صار یتھدد وجود االونروا نفسھا.التسعینیات وما بعده لیشمل برامج كاملة، وتفاقم في العقد االخیر 

لمسؤولیة على عاتق االمم مكلفة بتوفیر میزانیتھا بنفسھا، انما تقع ھذه ا منظمة أھلیة، وھي لیست االونروا لیست .ح
ضافیة، وال یجب ان تعفي االمم المتحدة من وكالة في ھذا الصدد تعتبر جھودا إالمتحدة، وان ایة جھود تقوم بھا ال

 ھا االساسیة. مسؤولیت
صل یمس حقوق الالجئین، وال یعالج أتتخذھا ادارة االونروا تقلیص الخدمات والبرامج عبر اجراءات إداریة  .خ

االونروا من مسؤولیتھا في عدم التعاطي مع مشروع انھائھا،  االزمة المالیة المزمنة، ال یعفيأي  –المشكلة 
  الة من خالل التدخالت واالشتراطات والقیود. واقلھ فضح الضغوط السیاسیة التي تتعرض لھا الوك

انما الدول التي تعرقل تمویل  الجئین ولیست المستھدفة بحمالتھم وفعالیاتھم االحتجاجیة،االونروا لیست خصم ال .د
االونروا، و/او تحول دون تطویر نظامھا المالي، و/او تفرض شروطا على مساھماتھا، و/او تمنع توسیع والیتھا 

 ھا الحمائیة والجغرافیة. ومسؤولیات

 

 5:)4( توضیح =>

عندما أسست االونروا كلفت لالضطالع بمھمة توفیر المساعدة االنسانیة لالجئین والمھجرین الفلسطینیین في مناطق 
وجغرافیا. فخالفا لتكلیف سست االونروا لتكون وكالة دولیة مؤقتة ذات تكلیف محدود قانونیا، وزمانیا، . وقد أتركزھم

ال تشمل كل الالجئین الفلسطینیین. وقد كانت الصیغة المؤقتة مبررة في حینھ  فان والیة االونروا ،لجنة التوفیق الدولیة
المناط انفاذه بلجنة الوفیق الدولیة. وقد كان متصورا آنذاك ان مأساة  194ن االصل ھو تطبیق القرار ار أاعتب على

نظام مساھماتھا في صندوق االونروا لقرار، ولذلك قررت الدول ان اللجوء سیتم تسویتھا في اقرب وقت بحسب ا
  الطوعي سیفي بالغرض. وعلیھ، یمكن القول ان والیة االونروا ونظام تمویل صندوقھا اعتراھما خلل منذ تأسیسھا.
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BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights (BADIL), Understanding the Political underpinnings of 
UNRWA's Chronic Funding Crisis, Bulletin No 27, Available at: 
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/bulletin-no27-unrwa-financial-crisis.pdf; 
Common Space Initiative, The Ongoing UNRWA Crisis: Contexts, Dimensions, Prospects and Responses, Policy 
Dialogue Series- Lebanese – Palestinian Relations, 6, Prepared by Jaber Suleiman, Al-Zaytouna Center for Studies & 
Consultations, August 2018, Available at:  http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-
new/resources/docs/individuals/unrwa-crisis-lebanon-en.pdf 
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باإلضافة الى  ،وكالة مؤقتة، ذات صالحیات محدودة، وموازنة غیر مستقرة)بنیوي في تأسیس ووالیة االونروا (الخلل ال
تراكم عبر السنوات  تعریف االونروا المحدود لالجئ والذي وضع لغایات عملیة تتعلق بالحاجة الى المساعدة وحسب،

وصار بابا مشرعا الستثناء فئات من الالجئین والمھجرین، وللتدخل في وظیفة االونروا وبرامجھا، واالشتراط علیھا، 
 لدول المانحة.   بحسب التوجھات السیاسیة لوتوجیھھا 

 

 سیاسیة متجددةالھجمة على االونروا  -5

  6):5توضیح ( =>

ن تصاعد الھجمة على االونروا قد ترافق مع الحدیث عما یسمى صفقة القرن، ولكن الحقیقة ان تصفیة االونروا ال شك أ
مشروع سیاسي متجدد تعمل علیھ  . فالتصفیةقضیة الالجئین الفلسطینیین یجيء باعتبارھا تجسیدا للمسؤولیة الدولیة عن

تدرك الوالیات المتحدة ان الغاء االونروا بقرار من الجمعیة العامة اسرائیل والوالیات المتحدة منذ زمن لیس بقصیر. 
لألمم المتحدة امر اشبھ بمستحیل عموما، او على االقل غیر متاح في الظروف والمعطیات الراھنة. لذلك كثفت من 

وبال شّك، فان تجربة ونروا كسبیل لتحویلھا الى وكالة شكلیة ال حول وال قوة لھا، وبالتالي غیر فاعلة. اال إلفشالجھودھا 
جعل لجنة التوفیق الدولیة بشأن فلسطین، المكلفة بتوفیر الحمایة الدولیة الشاملة وبحل قضیة الالجئین عبر تطبیق القرار 

میا ولكنھا غائبة كلیا عن الفعل منذ مطلع الخمسینیات، ھي نموذج ، ھیئة شكلیة غیر فاعلة موجودة اس1948لعام  194
فھم وقف التمویل االمریكي لالونروا ودعوتھا في نفس الوقت  وعلیھ، ال یمكنناجح ومتاح للوالیات المتحدة واسرائیل. 

یة حیال قضیة الالجئین الدول العربیة الى تمویل االونروا اال باعتبارھا مصیدة یراد بھا التنصل من المسؤولیة الدول
إن أزمة االونروا لیست أزمة اداریة او مالیة، انما نتاج ھجمة وحقوقھم عبر تحویلھا الى قضیة عربیة وفلسطینیة. 

سیاسیة استراتیجیة منظمة ومتشعبة توظف فیھا الوالیات المتحدة واسرائیل وحلفاؤھما جملة من االجراءات لتحقیق ھدف 
 ا الى وكالة شكلیة. إفشال االونروا وتحویلھ

یة الالجئین الفلسطینیین وحقوقھم، الھجمة المتصاعدة على االونروا جزء من مشروع سیاسي لتصفیة قض .أ
  وخصوصا حقھم في العودة الى دیارھم وممتلكاتھم االصلیة.

تقلیص الدعم للموازنة العامة  :تشملوھي متعددة الوسائل واالدوات ممنھجة ضمن استراتیجیة الھجمة  .ب
المساھمات المقدمة، ضغط على االونروا لتقلیص الخدمات كما اوجھ صرف لألونروا، فرض شروط على 

تحمیل الدول العربیة ونوعا، ضغط و/او اغراءات لنقل مسؤولیات االونروا الى الدول المستضیفة لالجئین، 
ع مؤسسات دولیة اھلیة، واخرى مؤسسات ولجان تشجیوخصوصا الخلیجیة مسؤولیة تمویل االونروا، 

ال وانھا وكالة  ،محلیة للقیام بمھمات من اختصاص االونروا اصال، ترویج فكرة ان االونروا خصم لالجئین
 تدیم مأساة الالجئین.وانھا  ،تتمتع بالكفاءة الالزمة

 

    : وسائل وادوات التسبب في ازمة االونروا تظھر وتتركز في .ت

																																																													
ً أنظر وأنظر المصدر السابق. أ 6  :یضا

US	Administration	decision	completely	flouts	the	Inalienable	rights	of	Palestinian	People,	available	at:	
http://badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4894-pr-en-040918-28.html;	UNRWA's	Essential	Services	under	Threat,	
available	 at: http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4876-pr-en-280618-19.html;	 Our	 return	 is	 no	 a	
dream;	 it	 is	 an	 internationally	 recognized	 right,	 Open	 letter,	 available	 at:	 http://www.badil.org/en/publication/press-
releases/87-2018/4867-pr-en-200518-15.html;	 A	 strategic	 approach	 rather	 than	 mere	 reactions	 is	 required	 to	 address	 the	
aggressions	 against	 UNRWA,	 available	 at: http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4842-pr-en-190118-
01.html	
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تقلیص الدول مساھماتھا في موازنة االونروا لیس سببھ عدم القدرة المالیة، انما ھو  المساھمات:تقلیص  •
استحالة  ھذه الدول إدراكفي ظل وسیلة لتجفیف مصادر تمویلھا وبالتالي انھاء االونروا فعلیا، 

 استصدار قرار اممي من الجمعیة العامة بإنھاء االونروا.  
تراجع الموازنة العامة : شاریع على حساب الموازنة العامة لألونرواتنامي صندوق الطوارئ والم •

 امام تنامي صندوق المشاریع والطوارئ المخصص لتغطیة االحتیاجات والبرامج االساسیة لألونروا
 الذي اصبح حجمھ یعادل تقریبا نصف ما تحصل علیھ االونروا من تبرعات.

ھمة الدول العربیة في صندوق االونروا، تحت مسمى تنامي نسبة مسا تحمیل العبء للدول العربیة: •
 ، بالترافق مع مشروع فرض التوطین القسري.ظل تناقص مساھمات الدول الغربیة تقاسم االعباء، في

وضع شروط على اوجھ الصرف على المنح المقدمة من قبل بعض الدول االمر  تقیید اوجھ الصرف: •
یخدم البرامج والخدمات في توزیع الموازنة على النحو الذي وقدرتھا الذي یسھم في تقیید ید االونروا 

 االساسیة.
توجیھ االونروا واالشتراط علیھا التخاذ اجراءات لتقلیص البرامج والخدمات  المساھمات المشروطة: •

 تدریجیا مقابل الحصول على مساھمات الدول. 
تقدیم اغراءات مالیة للدول المستضیفة لالجئین لتولي مسؤولیات  نقل المسؤولیات الى الدول المضیفة: •

 وجود وفاعلیة االونروا. إلنھاءومھمات االونروا كمقدمة 
یة فلسطینیة ھلمؤسسات أدولیة واممیة واخرى مؤسسات وتمویل تشجیع  تمییع مسؤولیات االونروا: •

 رو/او بدون مسؤولیات االونروا، للقیام بمھمات وبمشاریع ھي في االصل م ولجان الخدمات الشعبیة
اھلیة ال شبھ بمنظمة أدور االونروا وكأنھا ووذلك لتبھیت صورة الوسیط ما بین الالجئین واالونروا، 

  تتمتع بالكفاءة الالزمة، او لتغییب حضورھا. 
تصویر االحتجاجات الشعبیة على تقلیص  :واستغالل عدم رضا الالجئین ترویج عدم كفاءة االونروا •

وذلك لغایات تسویق فكرة عجز ونروا نفسھا؛ الخدمات وكأنھا تعبیر عن عدم رضا الالجئین عن اال
 االونروا وعدم كفاءتھا والحاجة الى استبدالھا بالدول المضیفة او بمؤسسات اھلیة اكثر كفاءة. 

لالجئین ما تعمل علیھ الوالیات المتحدة حالیا (نزع صفة الجئ عن ابناء ا تغییر مفھوم الالجئ: •
) لیس سیاسة جدیدة، انما التركیز 1948واحفادھم وقصر التعریف على من ھجروا فعلیا في العام 

الذي  عملیاتي المعتمد من قبل االونرواضیق نطاق التعریف ال . انلحالي یأتي كمحصلة لسیاسات سابقةا
ویشكل منفذا  نرواكوسیلة لتشویھ صورة االو یربط تعریف الالجئ بالحاجة الى المساعدة یستخدم

تستغلھ االدارة االمریكیة إلسقاط الصفة القانونیة عن الالجئین الفلسطینیین، وبالتالي التنصل من 
 المسؤولیة الدولیة. 

 

 حمایة االونروا وتطویر والیتھا وصالحیتھا مسؤولیة فلسطینیة وطنیة: -6
المسؤولیة الوطنیة الفلسطینیة تقتضي تحركا سیاسیا نشطا من قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة یسند الفعل  .أ

 الشعبي المنظم. 
 الفعل الشعبي االحتجاجي على تقلیص الخدمات ال یكفي وحده لضمان حمایة االونروا ومنع تصفیتھا فعلیا. .ب
النداءات وردّات الفعل من قصور وال یتجاوز  الفعل السیاسي الدبلوماسي الفلسطیني الراھن یعاني .ت

 االعالمیة.
ضمن خطة قابلة للمراكمة لحمایة حقوق الالجئین عبر الفعل السیاسي الفلسطیني یجب ان یكون استراتیجیا  .ث

 حمایة االونروا، ومعالجة االزمة المالیة المزمنة، وتوسیع صالحیاتھا.تحقیق ثالثة اھداف متكاملة: 
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حتجاجي یجب ان یكون منظما، متصاعدا، ومستمرا، وال یجب ان یستھدف االونروا و/او الفعل الشعبي اال .ج
یكون مسندا بحملة مناصرة  وبالتالي یجب ان ،یعطل عملھا، بل یجب ان یوجھ للضغط على المجتمع الدولي

 دولیة تكشف الغایات السیاسیة من وراء استھداف االونروا ویتكامل مع الفعل السیاسي الرسمي.
التعاون معھا ؛ انما تعطیل اعمالھاال یستھدف االونروا و العمل الدبلوماسي والشعبي الفلسطیني ال یستھدف .ح

ال یعني الموافقة على اجراءاتھا، كما ان الرد على  . ان التعاون مع االونروافي ادارة حملة مناصرة عالمیة
 ل والحلول الوسط.تقلیص الخدمات ال یكون بالتعاطي مع التقلیص او بتقدیم البدائ

  7):6توضیح ( =>

مما ال شك فیھ أن غیاب استراتیجیة وطنیة جامعة، وان استنزاف الذات في وھم اوسلو والبحث عن حل سیاسي 
في ظل موازین قوى مختلة كلیا، قد اسھم في استفحال ازمة االونروا وتسھیل استھدافھا. وغني عن القول ان 

سیاسي لیس مجدیا ال  حلالسعي الى طاولة المفاوضات لتحقیق  علىتركیز الدبلوماسیة الفلسطینیة استمرار 
ما دام ال لن یكون عادال  تكتیكیا وال استراتیجیا؛ ذلك انھ ثبت عبر اكثر من ربع قرن من اوسلو ان ھكذا حل

ملیون الجئ ومھجر  8من  ق العودة الطوعیة، واستعادة الممتلكات، والتعویض ألكثریتحق ابتداء یضمن
دارة وعادل یقتضي معالجة الجذور ولیس إفلسطیني. وعلیھ، یكون من البداھة االستنتاج ان البحث عن حل دائم 

االمور، والذي یقتضي بالضرورة تكامل الفعل  السیاسي والشعبي في مواجھة الھجمة الواسعة التي تستھدف 
ات الفعل وموسمیة التحرك لن یقوى على شك ان منھج العمل بردّ  اركان الحقوق الوطنیة الفلسطینیة. وما من

ن مواجھة الھجمة تتطلب عمال اإلسرائیلیة الھادفة الى تصفیة القضیة والحقوق. إ - االمریكیة مواجھة الھجمة
    استراتیجیا قابال للمراكمة عبر تحشید الدول المناصرة، والرأي العام العالمي، وتحریك الشارع الفلسطیني.
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 مقترح استراتیجیة مناصرة
 المالیة المزمنة وتطویر والیتھا أزمتھالحمایة االونروا ومعالجة 

 8:)7( توضیح =>

أصّرت الدول العربیة، وقد كانت على حّق، على مبدأ وجوب تحمل االمم المتحدة والمجتمع الدولي  1948في العام  
المسؤولیة كاملة، وذلك انفاذا للقاعدة الدولیة العرفیة التي تقضي بعدم جواز نقل العبء الدولي من الدولة المسؤولة عن 

. وتدریجیا، وبسبب تراجع مساھمات الدول في موازنة االونروا وما لألونروااالنتھاك الى الغیر، لذا امتنعت عن التبرع 
تعرضت لھ من ازمات مالیة متالحقة، صارت الدول العربیة تسھم في صندوق االونروا. وقبل نشوء االزمة الحالیة 

دارة االمریكیة الى . الیوم تسعى اال%8 -7بلغت نسبة مساھمة الدول العربیة في موازنة االونروا االساسیة ما بین 
) مبلغا غیر قابل تقریبا ملیون دوالر 300تحویل العبء المالي على الدول العربیة، لیس الن مبلغ العجز للسنة الحالیة (

إن مطالبة فلسطینیة خاصة.  –للوفاء، بل سعیا الى إسقاط المسؤولیة الدولیة، وتحویل قضیة الالجئین الى قضیة عربیة 
الدول العربیة الخلیجیة بزیادة مساھماتھا في صندوق االونروا قد تؤدي مؤقتا الستمرار تقدیم بعض الخدمات لالجئین، 
ولكنھا على المقلب االخر تعني إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولیاتھ القانونیة واألخالقیة حیال الالجئین والمھجرین 

لیھا وذلك تمھیدا إلنھاء ملف إأمریكا وإسرائیل الى جّر العالم المصیدة التي تسعى الفلسطینیین. وھنا بالذات تكمن 
	.مر الواقعاألالالجئین وحقوقھم عبر التوطین القسري وشرعنة 

الوالیات المتحدة واسرائیل وحلفائھما استحالة استصدار قرار من الجمعیة العامة لألمم المتحدة بإلغاء االونروا  إدراكإن 
روا عملیا وتجفیف مصادر تمویلھا وتحویلھا الى ھیئة اسمیة غیر فاعلة وظیفیا الى تكثیف الحملة إلفشال االوندفعھما 

كلجنة سیاسیة بعضویة دول  التي تشكلت على غرار لجنة التوفیق الدولیة. ومما ال شك فیھ ان احیاء لجنة التوفیق الدولیة
، خصوصا وان الدول 194ربع تغییب االرادة الدولیة في انفاذ القرار ال باعتبارھا ھیئة اممیة وظیفیة سیعیدنا الى م

 . 194االرادة السیاسیة لفرض تطبیق القرار  كال تمل (امریكا، فرنسا، تركیا) االعضاء

حتى بدون دول االتحاد االوروبي (التي من المرجح ان تعارض  غلبیة ساحقة في الجمعیة العامةأ ان امكانیة تجنیدبما و
صراحة  توسیع صالحیات االونروا وضمان موازنتھا االساسیة وتولیھاقرار أممي ب إلسنادو/او تمتنع عن التصویت) 
شكل ردا واردة ومتاحة، فان التقدم بمشروع قرار على ھذا األساس ی، كھیئة وظیفیة 194مسؤولیة انفاذ احكام القرار 

استراتیجیا على خطة الوالیات المتحدة. وانطالقا من االیمان بضرورة تكامل الفعل السیاسي مع الشعبي، یرى بدیل ان 
التقدم بمشروع قرار للجمعیة العامة یتم اسناده بحملة مناصرة دولیة وفعل شعبي على منظمة التحریر الفلسطینیة 

. وعلیھ، نرى ان سقف ھذا المشروع یجب ان شمل مختلف مناطق اللجوءفلسطیني (ال یقتصر على الالجئین وحسب) ی
 یتضمن مشروع القرار ما یلي: یكون عالیا، واستراتیجیا وان

لعام  194االونروا وكالة دولیة ذات والیة دائمة الى ان یتم تنفیذ قرار الجمعیة العامة التأكید على ان  -1
  7196.9لعام  237، وقرار مجلس االمن الدولي 1948

 الى االونروا وھذا یقتضي عملیا: وملفاتھا نقل والیة لجنة التوفیق الدولیة بشأن فلسطین -2
لیس باالستناد  تعریف من ھو الالجئ والمھجر الفلسطیني توسیع ، أيلألونرواالشخصیة والیة توسیع ال  .أ

من عدمھ بحسب القانون الدولي  /االضطھادبل بموجب التعرض الى التھجیر ؛الى الحاجة الى المعونات
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 7.3ن وغیر المسجلین (المسجلی سائر الالجئین الفلسطینیین والیة االونروا یتم تضمین ذلكب. ولالجئین
ذین بمن فیھم الفلسطینیون ال ، والمھجرین داخلیا1967بمن فیھم من ھجروا في العام  ملیون الجئ)

 380( داخل الخط االخضروالمھجرون  ریبا)تق ألف 320( 1967 عامبعد حرب ھجروا داخلیا في 
 .تقریبا) ألف

لتشمل سائر الالجئین والمھجرین الفلسطینیین في مختلف مناطق  لألونرواتوسیع الوالیة الجغرافیة  .ب
 في مناطق عمل االونروا الخمس فقط.تواجدھم ولیس 

الحمایة القانونیة والفیزیائیة، ومھمة السعي إلنفاذ قرار الجمعیة  لتشمل لألونرواتوسیع الوالیة القانونیة  .ت
وحمایة ممتلكات الالجئین  ،1967لعام  237، وقرار مجلس االمن رقم 1948لعام  194العامة رقم 

 ولیس فقط تقدیم المساعدات االنسانیة. رتھا،اوالمھجرین واد
الدول  مساھمةمن  ج والخدمات االساسیة جزءاساسیة الالزمة لتغطیة البرامازنة االونروا األجعل مو -3

، على ان تراعي الموازنة العامة تقریبا من موازنة االونروا) %4(حالیا  االمم المتحدةااللزامیة في صندوق 
 تتوافق مع نسب ازدیاد اعداد الالجئین واحتیاجاتھم.   سنویة نسبة زیادة

وضع آلیة إلنفاذ قرارات الجمعیة العمومیة فیما ومین العام لألمم المتحدة باتخاذ اجراءات عملیة مطالبة األ -4
 -بدل ما یسمى بحارس امالك الغائبین االسرائیلي -یتصل بحمایة ممتلكات الالجئین الفلسطینیین وإدارتھا 

سرائیل على اءات عملیة إلجبار إاتخاذ اجر 10.لصلةضمان حقھم في االنتفاع بعائداتھا وفقا للقرارات ذات او
 11.الالجئین دفع عائدات االنتفاع بأمالك

بند التضمین مطالبة المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین بسد الفجوة في الحمایة الدولیة الواجبة لالجئین بموجب  -5
 . 1951/د من اتفاقیة الالجئین للعام 1المادة في 

لمضیفة، او المؤسسات والھیئات مسؤولیات االونروا الى الدول االتأكید على عدم جواز وعدم قانونیة نقل  -6
 ھلیة الدولیة او المحلیة. األ
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