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تقديـــــم

ــة والالجئيــن، والشــبكة العالميــة  يقــدم بديــل – المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطن

لالجئيــن والمهجريــن )تضــم 38 مؤسســة فلســطينية فاعلــة فــي اوســاط الالجئيــن والمهجريــن 

فــي فلســطين التاريخيــة والشــتات( هذه الورقة كمقترح لوضع اســتراتيجية فلســطينية رســمية 

وشــعبية لمواجهــة الهجمــة السياســية علــى حقــوق الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين. فــي 

الوقــت الــذي تســتند فيــه هــذه الورقــة الــى ابحــاث اوســع، فإنهــا تجــيء موجــزة لغايــات التــداول 

وتركيــز النقــاش الوطنــي وتعميمــه. تشــمل هــذه الورقــة جملــة مــن المحــددات والمبــادئ 

والمعطيــات االساســية الواجــب مراعاتهــا عنــد وضــع االســتراتيجية الالزمــة. 

يضــع بديــل هــذه الورقــة امــام قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، والقــوى السياســية، 

ــة بهــدف تطويرهــا وتبنيهــا وتعميمهــا لتكــون  ــات الوطني ــي والفعالي ــوى المجتمــع المدن وق

ورقــة مرجعيــة للتحــرك علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. يؤمــن بديــل بوجــود ضــرورة ملحــة 

تســتلزم مــن قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية تجــاوز خطــاب ردة الفعــل، والمناشــدة 

ــع حقــوق الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين  ــق بوض والتصريحــات الموســمية فيمــا يتعل

والهجمــة السياســية علــى األونــروا، ويدعــو الــى تبنــي اســتراتيجية عمــل وطنيــة قابلــة للمراكمــة 

ــع الفعــل الشــعبي.      ــل الفعــل السياســي الدبلوماســي م بتكام
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المحـــددات والمبـــــادئ

١. المسؤولية الدولية:
المجتمــع الدولــي، وخصوصــا االمــم المتحــدة، يتحمــل مســؤولية خاصــة عــن نشــوء  أ. 

الفلســطينيين. الالجئيــن  مأســاة  واســتمرار 

والمهجريــن  لالجئيــن  الدوليــة  الحمايــة  تأميــن  عــن  مســؤولة  المتحــدة  االمــم  ب. 

الفلســطينيين الــى حيــن تحقيــق الحــل الدائــم عبــر تطبيــق قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 

194 لعــام 1948، وقــرار مجلــس االمــن رقــم 237 لعــام 1967، علــى اســاس مبــدأ الطوعيــة 

ــي.  ــون الدول ــد القان ــا لقواع ووفق

توضيح)1(:1

باالســتناد الــى تقاريــر المبعــوث الدولــي الكونــت فولــك برنــادوت، والــذي اغتيــل علــى يــد العصابــات 

ــدول  ــدول أعضــاء الجمعيــة العامــة فــي حينــه، وموقــف ال ــى مداخــالت ال الصهيونيــة، وباالســتناد ال

العربيــة آنــذاك الرافــض إلدراج الالجئيــن الفلســطينيين ضمــن النظــام العــام للحمايــة الدوليــة، تظهــر 

المــداوالت التــي أفضــت الــى تبنــي القــرار 194 لعــام 1948 أن االمم المتحــدة اعترفت بمســؤولية خاصة 

عــن مأســاة الالجئيــن الفلســطينيين. وقــد ادى هــذه االمــر فيمــا بعــد الــى اقــرار نظــام حمايــة خــاص 

ــكات  ــودة واســتعادة الممتل ــي الع ــان حقوقهــم االساســية ف ــن الفلســطينيين بهــدف ضم بالالجئي

والتعويــض، وحقهــم فــي تلقــي المســاعدات االنســانية الــى حيــن انفــاذ الفقــرة 11 مــن القــرار 194. 

ــى  ــا ال ــذي دع ــي القــرار رقــم 237، وال ــام مــن حــرب العــام 1967، اتخــذ مجلــس االمــن الدول وبعيــد أي

 هــذه 
ّ

عــودة مــن نزحــوا خــالل الحــرب الــى ديارهــم. وفــي مواجهــة الرفــض االســرائيلي، تــم اقــرار حــق

الفئــة مــن الالجئيــن بتلقــي المســاعدات االنســانية، وبالتالــي تــم إدراج المهجريــن الفلســطينيين جــراء 

حــرب العــام 1967 ضمــن االشــخاص الواجــب توفيــر المســاعدة االنســانية لهــم مــن قبــل االونــروا الــى 

ان يتــم انفــاذ القــرار. 

للمزيدانظر:   1
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, Volume VIII, 76-79. Available at: http://badil.org/phocadownloadpap/
badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-en.pdf
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

http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-en.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-en.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Handbook.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Handbook.pdf
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٢. الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين واجبة على المجتمع 
الدولي وهي تشمل:

وحقوقهــم 	  االنســانية  كرامتهــم  لالجئيــن  يكفــل  بمــا  االنســانية  المســاعدات   

وتعليــم.  ورعايــة صحيــة،  ومــأوى  وملبــس،  مــأكل  مــن  االساســية  االنســانية 

الحماية القانونية وتشمل:	 

 أ. ضمــان تمتــع الالجئيــن بحقــوق االنســان بموجــب االتفاقيــات الدوليــة، واقلــه الحــق 

فــي عــدم التمييــز ضدهــم، الحــق فــي التنقــل والســفر، الحــق فــي العمل، حــق التملك، 

حريــة االعتقــاد وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، الحــق فــي الرعايــة االجتماعيــة؛ 

ب. حمايــة ممتلــكات الالجئيــن فــي بلــد األصــل، تســجيلها، وادارتهــا وضمــان انتفــاع 

الالجئيــن بعائــدات ممتلكاتهــم؛

ــد  ــادئ وقواع ــب مب ــوء بموج ــة اللج ــم لحال ــادل ودائ ــل ع ــى ح ــل ال ــان التوص ت. ضم

ــه  ــاره وممتلكات ــى دي ــة ال ــودة الطوعي ــن الع ــئ م ــن الالج ــي؛ أي تمكي ــون الدول القان

التــي هجــر منهــا، او االندمــاج فــي مجتمــع اللجــوء االول، او اعــادة التوطيــن فــي بلــد 

لجــوء ثانــي وذلــك بإعمــال مبــدأ الطوعيــة؛ أي بنــاء علــى الخيــار الحــر الفــردي المبنــي 

ــة واطــالع لالجــئ.    ــى معرف عل

الحمايــة الفيزيائيــة بمــا يضمــن تمتــع الالجئيــن باألمــن واألمــان علــى انفســهم 	 

وارواحهــم وممتلكاتهــم، وهــذا يشــمل ضمــان عــدم تعــرض تجمعــات الالجئيــن 

لالعتــداءات مــن أي جهــة، وخصوصــا مــن قبــل الدولــة المســؤولة عــن تهجيرهــم أصــاًل.

 

توضيح)2(:2 
الالجــئ صفــة قانونيــة يكتســب بموجبهــا الشــخص الحــق فــي الحمايــة الدوليــة نتيجــة غيــاب 

الحمايــة الوطنيــة بســبب قيــام الدولــة نفســها او تابعيهــا باضطهــاد الشــخص، او بســبب عجزهــا 

عــن تقديــم الحمايــة للشــخص. وقــد تكــون الدولــة حالــة اســتعمارية كمــا هــو واقــع الحــال فــي 

ــا  ــا عرفي ــا دولي ــح التزام ــى ان اصب ــرية ال ــخ البش ــر تاري ــور عب ــة تط ــوم الحماي ــطين. ومفه فلس

ومقــررا فــي عــدة وثائــق دوليــة. والحمايــة الدوليــة تعنــي مجمــوع االجــراءات التــي تكفــل حفــظ 

الكرامــة االنســانية، وتضمــن تمتــع الشــخص بحقــوق االنســان االساســية. وفــي ســياق اللجــوء، 

للمزيدانظر:   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. 

http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-en.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-en.pdf
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ــى ضمــان  ــر قــادرة عل ــة، أو غي ــر راغب ــة المســؤولة عــن التســبب فــي اللجــوء غي ــا دامــت الدول وم

ــدول منفــردة بضمــان  ــي مجتمعــا وال تمتــع الشــخص بالحقــوق المقــررة، يلتــزم المجتمــع الدول

ــس  ــزام لي ــذا االلت ــة. وه ــانية، والفيزيائي ــة، واالنس ــة القانوني ــئ بالحماي ــخص الالج ــع الش تمت

ــكام  ــوء بموجــب اح ــة اللج ــم انهــاء حال ــى ان يت ــة ال ــى قائم ــة تبق ــؤولية دولي ــا مس ــة، انم منح

القانــون الدولــي وبنــاء علــى الخيــار الحــر الفــردي للشــخص الالجــئ. 

بينمــا االندمــاج وإعــادة التوطيــن تشــكل حلــوال دائمــة لحالــة اللجــوء يتوقــف تطبيقهمــا علــى 

موافقــة الــدول المعنيــة وليــس الالجــئ وحــده، تشــكل العــودة الطوعيــة حــال دائمــا وحقــا فرديــا 

فــي نفــس الوقــت. وعليــه فــإن العــودة حــق ينشــأ عنه التــزام عرفي علــى الدول تمكين االشــخاص 

مــن ممارســته. وفــي ســياق التهجيــر الجماعــي، كمــا هــو الحــال فــي الحالــة الفلســطينية وكمــا 

يؤكــد علــى ذلــك قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 194 لعــام 1948، أكــدت المفوضيــة العليــا لشــؤون 

الالجئيــن ولجنتهــا التنفيذيــة، وبنــاء علــى افضــل الممارســات لــدى الــدول، ان العــودة الــى الديــار 

االصليــة هــي الســبيل االمثــل لمعالجــة اللجــوء الجماعــي. 

٣. الفجوة في الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين ناشئة 
عن عدم فاعلية نظام الحماية الخاص بهم:

 نظــام الحمايــة الدولــي الخــاص بالالجئيــن الفلســطينيين، والــذي صممتــه االمــم المتحــدة مــن 

أجــل توفيــر حمايــة مضاعفــة لالجئيــن الفلســطينيين، غيــر فاعــل وذلــك بســبب:

 أ. توقــف لجنــة التوفيــق الدوليــة بشــأن فلســطين عــن العمــل منــذ مطلع الخمســينيات، 

هــذه اللجنــة كلفــت بإنفــاذ القــرار 194 وتوفيــر الحمايــة الواجبــة لالجئيــن الــى حيــن 

إنفــاذه، تكونــت مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة، وفرنســا، وتركيــا.

ب. محدوديــة واليــة االونــروا القانونيــة والجغرافيــة، حيــث ان هــذه الوكالــة كلفــت 

بمهمــة توفيــر المســاعدات اإلنســانية )دون الحمايــة القانونيــة والفيزيائيــة( ضمــن 

نطــاق جغرافــي محــدود- مناطــق عمــل االونــروا الخمــس )دون شــمول جميــع الالجئيــن 

كمــا هــي واليــة لجنــة التوفيــق(. 

المتحــدة  لألمــم  التابعــة  الالجئيــن  لشــؤون  العليــا  المفوضيــة  اضطــالع  عــدم  ت. 

بمســؤولياتها المقــررة بحــسب اتفاقيــة الالجئيــن لعــام 1951 فــي حــال توقــف 

احــدى الهيئتيــن الدوليتيــن )توقــف لجنــة التوفيــق او االونــروا( عــن العمــل. 
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توضيح)3(:3
نتيجــة إلدراك االمــم المتحــدة لدورهــا فــي التســبب فــي حالــة اللجــوء الفلســطيني جــراء قــرار 181 
لعــام 1947 )خطــة تقســيم فلســطين بحــدوده االنتدابيــة(، ورفــض الــدول العربيــة إدراج الالجئيــن 
ــذاك،  ــل جســيم آن ــن خل ــي م ــذي كان يعان ــي العــام وال ــة الدول الفلســطينيين ضمــن نظــام الحماي
ــر أمميــة عــدة، تــم تصميــم نظــام حمايــة خــاص بالالجئيــن الفلســطينيين  ــى تقاري وباالســتناد ال
مــن اجــل ضمــان تمتعهــم بحمايــة مضاعفــة ومــن اجــل حــل قضيتهــم بأســرع وقــت. وعليــه، تــم 
ــة   تشــكيل لجنــة التوفيــق الدوليــة بشــأن فلســطين بموجــب القــرار رقــم 194، والتــي كلفــت بجمل
ــي العــودة، واســتعادة  ــة ف ــن الفلســطينيين القانوني ــة حقــوق الالجئي ــات ابرزهــا حماي ــن المهم م
الممتلــكات، والتعويــض، والتأهيــل االقتصــادي واالجتماعــي. ونتيجــة لتعثــر مهماتهــا أمــام الرفض 
ــكيل  ــرى تش ــادي، ج ــح االقتص ــدة للمس ــم المتح ــة االم ــة لجن ــى توصي ــتناد ال ــرائيلي، وباالس االس
ــانية  ــاعدات اإلنس ــن المس ــت بتأمي ف

ّ
ل
ُ
ــة ك ــة مؤقت ــام 1949 كهيئ ــرار 302 لع ــب الق ــروا بموج االون

لالجئيــن الفلســطينيين فــي مناطــق تركزهــم، بمــن فيهــم المهجــرون الفلســطينيون فــي اراضــي 
1948 )الذيــن تــم اســتثناءهم مــن واليــة االونــروا فــي العــام 1952 بنــاء على تعهــد اســرائيل بمراعاة 
حقوقهــم(. وإلدراك المجتمــع الدولــي آنــذاك الحتمــال توقــف تمتــع الالجئيــن بحمايــة أي مــن لجنــة 
التوفيــق الدوليــة او االونــروا، اوجبــت الجمعيــة العامــة تدخــل المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، 
وهــي الهيئــة المســؤولة عــن ســائر الالجئيــن فــي العالــم، لســد الفجــوة فــي الحمايــة بموجــب المــادة 

1/د مــن اتفاقيــة الالجئيــن لعــام 1951، والمــادة 7/ج مــن نظــام المفوضيــة. 

ــن  ــل جســيم، حيــث تشــكلت م ــة خل ــذ البداي ــة من ــق الدولي ــة التوفي ــرى تشــكيل لجن لقــد اعت

دول هــي الواليــات المتحــدة وفرنســا وتركيــا؛ حيــث لــم يتــم تشــكيلها كهيئــة أمميــة وظيفيــة 

كغيرهــا مــن الهيئــات؛ االمــر الــذي أســهم فــي تغييــب االرادة الدوليــة بإنفــاذ القــرار رقــم 194 

ــر ســريعا جــراء اتســاع  ــم هــذا االم ــد تفاق ــدول االعضــاء. وق ــاب االرادة السياســية لل بســبب غي

وتعــدد مهمــات لجنــة التوفيــق، وتداخلهــا الحقــا مــع مهمــات االونــروا، ونقــص المصــادر الالزمــة 
مــا ادى عمليــا الــى تحويلهــا الــى هيئــة اســمية غيــر فاعلــة وظيفيــا.4

اليــوم، وبعــد ســبعين عامــا مــن تأســيس هــذا النظــام الــذي تعطــل بســبب توقــف لجنــة 

التوفيــق الدوليــة عــن العمــل، وبســبب محدوديــة واليــة االونــروا، وتقصيــر المفوضيــة عــن الوفــاء 

بالتزاماتهــا، اصبــح نظــام الحمايــة المصمــم خصيصــا لالجئيــن الفلســطينيين ال يفــي بمتطلبــات 

الحــد االدنــى مــن الحمايــة الواجبــة لهــم.          

للمزيدانظر:    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/Art1D2015-Handbook.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

http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/Handbook-art1d/Art1D-2015Handbook.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/Handbook-art1d/Art1D-2015Handbook.pdf
http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf
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٤. تمكين األونروا من االضطالع بواليتها ومهماتها وتأمين 
ما مسؤولية دولية: 

ّ
ميزانيتها ليس منحة ان

ــر المســاعدات االنســانية، ولكــن واليتهــا منقوصــة ألنهــا ال  ــروا مفوضــة بتوفي أ. االون

ــن، وال  ــان لالجئي ــوق االنس ــرام حق ــان احت ــدول لضم ــدى ال ــروا ل ــل االون ــمل تدخ تش

تتضمــن حمايــة ممتلــكات الالجئيــن والمهجريــن فــي ديارهــم االصليــة، وال تشــمل 

ــول الدائمــة. توفيــر الحل

ب. الخلــل فــي تأميــن موازنــة االونــروا ناشــئ عــن كــون موازنتهــا تعتمــد علــى التبرعــات 

الطوعيــة، حيــث صمــم هــذا النظــام لتكــون وكالــة مؤقتــة حيــث كان مــن المتصــور ان 

تنتهــي مهماتهــا فــي غضــون ســنوات بعيــد النكبــة.   

ــم  ــا ل ــة تمويله ــا وطريق ــدودة ومهماته ــا المح ــمل واليته ــا يش ــروا بم ــام االون ت. نظ

يعــد يصلــح للتعامــل مــع مأســاة الالجئيــن الفلســطينيين المتفاقمــة، وامتــداد حالــة 

اللجــوء ألكثــر مــن ســبعة عقــود، وتضاعــف اعــداد الالجئيــن، وتنامــي احتياجاتهــم.

ث. الالجئــون الفلســطينيون، ورغــم تقليــص الخدمــات الممنهــج، متمســكون باألونــروا 

ال باعتبارهــا وكالــة رمزيــة وشــاهدا علــى نكبتهــم، بــل كــون االونــروا إحــدى الهيئــات 

الدوليــة المكلفــة بتوفيــر الحمايــة الواجبــة لهــم.

ــي  ــا لوحــظ ف ــث العهــد، انم ــن ليــس حدي ــة لالجئي ــروا المقدم ــات االون ج. تراجــع خدم

ــج  ــده ليشــمل برام ــا بع ــد التســعينيات وم ــد خــالل عق ــات، وتزاي ســنوات الثمانيني

ــروا نفســها. ــى نحــو صــار يتهــدد وجــود االون ــر عل ــم فــي العقــد االخي ــة، وتفاق كامل

ــروا ليســت منظمــة أهليــة، وهــي ليســت مكلفــة بتوفيــر ميزانيتهــا بنفســها،  ح. االون

انمــا تقــع هــذه المســؤولية علــى عاتــق االمــم المتحــدة، وان ايــة جهــود تقــوم بهــا 

الوكالــة فــي هــذا الصــدد تعتبــر جهــودا إضافيــة، وال يجــب ان تعفــي االمــم المتحــدة 

مــن مســؤوليتها االساســية. 

خ. تقليــص الخدمــات والبرامــج عبــر اجــراءات إداريــة تتخذهــا ادارة االونــروا يمــس حقوق 

الالجئيــن، وال يعالــج أصــل المشــكلة – أي االزمــة الماليــة المزمنــة، ال يعفــي االونــروا 

ــه فضــح الضغــوط  ــع مشــروع انهائهــا، واقل ــي عــدم التعاطــي م ــن مســؤوليتها ف م

السياســية التــي تتعــرض لهــا الوكالــة مــن خــالل التدخــالت واالشــتراطات والقيــود.  

د. االونــروا ليســت خصــم الالجئيــن وليســت المســتهدفة بحمالتهــم وفعالياتهــم 

االحتجاجيــة، انمــا الــدول التــي تعرقــل تمويــل االونــروا، و/او تحــول دون تطويــر 

نظامهــا المالــي، و/او تفــرض شــروطا علــى مســاهماتها، و/او تمنــع توســيع ولايتهــا 

ومســؤولياتها الحمائيــة والجغرافيــة. 
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توضيح)4(:5
لالجئيــن  االنســانية  المســاعدة  االونــروا كلفــت لالضطــالع بمهمــة توفيــر  عندمــا أسســت 

ــة دوليــة  ــروا لتكــون وكال ــن الفلســطينيين فــي مناطــق تركزهــم. وقــد أسســت االون والمهجري

مؤقتــة ذات تكليــف محــدود قانونيــا، وزمانيــا، وجغرافيــا. فخالفا لتكليــف لجنة التوفيــق الدولية، 

فــان واليــة االونــروا ال تشــمل كل الالجئيــن الفلســطينيين. وقــد كانــت الصيغــة المؤقتــة مبــررة 

فــي حينــه علــى اعتبــار أن االصــل هــو تطبيــق القــرار 194 المنــاط انفــاذه بلجنــة الوفيــق الدوليــة. 

وقــد كان متصــورا آنــذاك ان مأســاة اللجــوء ســيتم تســويتها فــي اقــرب وقــت بحســب القــرار، 

ــرض.  ــيفي بالغ ــي س ــروا الطوع ــدوق االون ــي صن ــاهماتها ف ــام مس ــدول ان نظ ــررت ال ــك ق ولذل

وعليــه، يمكــن القــول ان واليــة االونــروا ونظــام تمويــل صندوقهــا اعتراهمــا خلــل منــذ تأسيســها. 

الخلــل البنيــوي فــي تأســيس وواليــة االونــروا )وكالــة مؤقتــة، ذات صالحيــات محــدودة، وموازنــة 

ــات عمليــة  ــذي وضــع لغاي ــروا المحــدود لالجــئ وال ــى تعريــف االون ــة ال غيــر مســتقرة(، باإلضاف

ــتثناء  ــرعا الس ــا مش ــار باب ــنوات وص ــر الس ــم عب ــب، تراك ــاعدة وحس ــى المس ــة ال ــق بالحاج تتعل

فئــات مــن الالجئيــن والمهجريــن، وللتدخــل فــي وظيفــة االونــروا وبرامجهــا، واالشــتراط عليهــا، 

ــدول المانحــة.    وتوجيههــا بحســب التوجهــات السياســية لل

للمزيد،أنظر:  5
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

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/bulletin-no27-unrwa-financial-crisis.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/bulletin-no27-unrwa-financial-crisis.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/resources/docs/individuals/unrwa-crisis-lebanon-en.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/resources/docs/individuals/unrwa-crisis-lebanon-en.pdf
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٥. الهجمة على االونروا سياسية متجددة

توضيح)5(:6 
ــروا قــد ترافــق مــع الحديــث عمــا يســمى صفقــة القــرن،  ــى االون ال شــك أن تصاعــد الهجمــة عل

ولكــن الحقيقــة ان تصفيــة االونــروا يجــيء باعتبارهــا تجســيدا للمســؤولية الدوليــة عــن قضيــة 

الالجئيــن الفلســطينيين. فالتصفيــة مشــروع سياســي متجــدد تعمــل عليــه اســرائيل والواليــات 

المتحــدة منــذ زمــن ليــس بقصيــر. تــدرك الواليــات المتحــدة ان الغــاء االونــروا بقــرار مــن الجمعيــة 

ــي الظــروف  ــاح ف ــر مت ــل غي ــى االق ــا، او عل ــر اشــبه بمســتحيل عموم ــم المتحــدة ام ــة لألم العام

ــروا كســبيل لتحويلهــا الــى  ــك كثفــت مــن جهودهــا إلفشــال االون والمعطيــات الراهنــة. لذل

ــة جعــل لجنــة  ــال شــّك، فــان تجرب ــة. وب ــي غيــر فاعل ــة شــكلية ال حــول وال قــوة لهــا، وبالتال وكال

ــة الدوليــة الشــاملة وبحــل قضيــة  ــر الحماي التوفيــق الدوليــة بشــأن فلســطين، المكلفــة بتوفي

الالجئيــن عبــر تطبيــق القــرار 194 لعــام 1948، هيئــة شــكلية غيــر فاعلــة موجــودة اســميا ولكنهــا 

غائبــة كليــا عــن الفعــل منــذ مطلــع الخمســينيات، هــي نمــوذج ناجــح ومتــاح للواليــات المتحــدة 

واســرائيل. وعليــه، ال يمكــن فهــم وقــف التمويــل االمريكــي لالونــروا ودعوتهــا فــي نفــس الوقــت 

ــراد بهــا التنصــل مــن المســؤولية  ــروا اال باعتبارهــا مصيــدة ي ــى تمويــل االون ــدول العربيــة ال ال

الدوليــة حيــال قضيــة الالجئيــن وحقوقهــم عبــر تحويلهــا الــى قضيــة عربيــة وفلســطينية. إن 

ــاج هجمــة سياســية اســتراتيجية منظمــة  ــة، انمــا نت ــة او مالي ــة اداري ــروا ليســت أزم ــة االون أزم

ومتشــعبة توظــف فيهــا الواليــات المتحــدة واســرائيل وحلفاؤهمــا جملــة مــن االجــراءات لتحقيق 

هــدف إفشــال االونــروا وتحويلهــا الــى وكالــة شــكلية. 

أ. الهجمــة المتصاعــدة علــى االونــروا جــزء مــن مشــروع سياســي لتصفيــة قضيــة 

ــى ديارهــم  ــي العــودة ال ــن الفلســطينيين وحقوقهــم، وخصوصــا حقهــم ف الالجئي

وممتلكاتهــم االصليــة. 

ب. الهجمــة ممنهجــة ضمــن اســتراتيجية متعــددة الوســائل واالدوات وهــي تشــمل: 

تقليــص الدعــم للموازنــة العامــة لألونــروا، فرض شــروط علــى اوجه صرف المســاهمات 

المقدمــة، ضغــط علــى االونــروا لتقليــص الخدمــات كمــا ونوعــا، ضغــط و/او اغــراءات 

أنظرالمصدرالسابق.وأنظرأيضاً:  6
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

http://badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4894-pr-en-040918-28.html
http://badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4894-pr-en-040918-28.html
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4876-pr-en-280618-19.html
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4876-pr-en-280618-19.html
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4867-pr-en-200518-15.html
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4867-pr-en-200518-15.html
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4842-pr-en-190118-01.html
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4842-pr-en-190118-01.html
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لنقــل مســؤوليات االونــروا الــى الــدول المســتضيفة لالجئيــن، تحميــل الــدول العربيــة 

ــروا، تشــجيع مؤسســات دوليــة اهليــة،  وخصوصــا الخليجيــة مســؤولية تمويــل االون

ــال،  ــروا اص ــاص االون ــن اختص ــات م ــام بمهم ــة للقي ــان محلي ــات ولج ــرى مؤسس واخ

ــة،  ــاءة الالزم ــع بالكف ــة ال تتمت ــن، وانهــا وكال ــروا خصــم لالجئي ــج فكــرة ان االون تروي

وانهــا تديــم مأســاة الالجئيــن.

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

تقليــص المســاهمات: تقليــص الــدول مســاهماتها فــي موازنــة االونــروا 	 

ليــس ســببه عــدم القــدرة الماليــة، انمــا هــو وســيلة لتجفيــف مصــادر تمويلهــا 

وبالتالــي انهــاء االونــروا فعليــا، فــي ظــل إدراك هــذه الــدول اســتحالة اســتصدار 

قــرار اممــي مــن الجمعيــة العامــة بإنهــاء االونــروا.  

تنامــي صنــدوق الطــوارئ والمشــاريع علــى حســاب الموازنــة العامــة لألونــروا: 	 

تراجــع الموازنــة العامــة لألونــروا المخصــص لتغطيــة االحتياجــات والبرامــج 

االساســية امــام تنامــي صنــدوق المشــاريع والطــوارئ الــذي اصبــح حجمــه 

ــات. ــن تبرع ــروا م ــه االون ــا تحصــل علي ــا نصــف م يعــادل تقريب

ــدول العربيــة فــي 	  تحميــل العــبء للــدول العربيــة: تنامــي نســبة مســاهمة ال

صنــدوق االونــروا، تحــت مســمى تقاســم االعبــاء، فــي ظــل تناقــص مســاهمات 

الــدول الغربيــة، بالترافــق مــع مشــروع فــرض التوطيــن القســري.

تقييــد اوجــه الصــرف: وضــع شــروط علــى اوجــه الصــرف علــى المنــح المقدمــة 	 

مــن قبــل بعــض الــدول االمــر الــذي يســهم فــي تقييــد يــد االونــروا وقدرتهــا فــي 

توزيــع الموازنــة علــى النحــو الــذي يخــدم البرامــج والخدمــات االساســية.

ــروا واالشــتراط عليهــا التخــاذ اجــراءات 	  المســاهمات المشــروطة: توجيــه االون

ــدول.  ــل الحصــول علــى مســاهمات ال لتقليــص البرامــج والخدمــات تدريجيــا مقاب

نقــل المســؤوليات الــى الــدول المضيفــة: تقديــم اغــراءات ماليــة للــدول 	 

ــة إلنهــاء  ــروا كمقدم ــي مســؤوليات ومهمــات االون المســتضيفة لالجئيــن لتول

ــروا. ــة االون ــود وفاعلي وج

تمييــع مســؤوليات االونــروا: تشــجيع وتمويــل مؤسســات امميــة واخــرى دوليــة 	 

ــات  ــام بمهم ــعبية للقي ــات الش ــان الخدم ــطينية ولج ــة فلس ــات أهلي ومؤسس

وبمشــاريع هــي فــي االصــل مــن مســؤوليات االونــروا، و/او بــدور الوســيط مــا بيــن 

الالجئيــن واالونــروا، وذلــك لتبهيــت صــورة ودور االونــروا وكأنهــا أشــبه بمنظمــة 

اهليــة ال تتمتــع بالكفــاءة الالزمــة، او لتغييــب حضورهــا.  
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تصويــر 	  الالجئيــن:  رضــا  عــدم  واســتغالل  االونــروا  كفــاءة  عــدم  ترويــج 

االحتجاجــات الشــعبية علــى تقليــص الخدمــات وكأنهــا تعبيــر عــن عــدم رضــا 

ــروا  ــز االون ــرة عج ــويق فك ــات تس ــك لغاي ــها؛ وذل ــروا نفس ــن االون ــن ع الالجئي

وعــدم كفاءتهــا والحاجــة الــى اســتبدالها بالــدول المضيفــة او بمؤسســات 

ــاءة.  ــر كف ــة اكث اهلي

تغييــر مفهــوم الالجــئ: مــا تعمــل عليــه الواليــات المتحــدة حاليــا )نــزع صفــة 	 

الجــئ عــن ابنــاء الالجئيــن واحفادهــم وقصــر التعريــف علــى مــن هجــروا فعليــا 

فــي العــام 1948( ليــس سياســة جديــدة، انمــا التركيــز الحالــي يأتــي كمحصلــة 

ــل  ــن قب ــي المعتمــد م ــف العمليات ــق نطــاق التعري لسياســات ســابقة. ان ضي

المســاعدة يســتخدم  الــى  بالحاجــة  الالجــئ  الــذي يربــط تعريــف  االونــروا 

ــة  ــذا تســتغله االدارة االمريكي ــروا ويشــكل منف كوســيلة لتشــويه صــورة االون

إلســقاط الصفــة القانونيــة عــن الالجئيــن الفلســطينيين، وبالتالــي التنصــل مــن 

المســؤولية الدوليــة. 

٦، حماية االونروا وتطوير واليتها وصالحيتها مسؤولية 
فلسطينية وطنية:

أ. المســؤولية الوطنيــة الفلســطينية تقتضــي تحــركا سياســيا نشــطا مــن قيــادة منظمــة 

التحريــر الفلســطينية يســند الفعــل الشــعبي المنظم. 

ب. الفعــل الشــعبي االحتجاجــي علــى تقليــص الخدمــات ال يكفــي وحــده لضمــان حمايــة 

االونــروا ومنــع تصفيتهــا فعليا.

ت. الفعــل السياســي الدبلوماســي الفلســطيني الراهــن يعانــي مــن قصــور وال يتجــاوز 

النــداءات ورّدات الفعــل االعالميــة.

ث. الفعــل السياســي الفلســطيني يجــب ان يكــون اســتراتيجيا ضمــن خطــة قابلــة 

ــة  ــة: حماي ــة اهــداف متكامل ــق ثالث ــر تحقي ــن عب ــوق الالجئي ــة حق ــة لحماي للمراكم

ــا. ــيع صالحياته ــة، وتوس ــة المزمن ــة المالي ــة االزم ــروا، ومعالج االون

ج. الفعــل الشــعبي االحتجاجــي يجــب ان يكــون منظمــا، متصاعــدا، ومســتمرا، وال يجــب 

ان يســتهدف االونــروا و/او يعطــل عملهــا، بــل يجــب ان يوجــه للضغــط علــى المجتمــع 

ــة مناصــرة دوليــة تكشــف الغايــات  ــي، وبالتالــي يجــب ان يكــون مســندا بحمل الدول

السياســية مــن وراء اســتهداف االونــروا ويتكامــل مــع الفعــل السياســي الرســمي.
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ــتهدف  ــروا وال يس ــتهدف االون ــطيني ال يس ــعبي الفلس ــي والش ــل الدبلوماس ح. العم

تعطيــل اعمالهــا؛ انمــا التعــاون معهــا فــي ادارة حملــة مناصــرة عالميــة. ان التعــاون 

مــع االونــروا ال يعنــي الموافقــة علــى اجراءاتهــا، كمــا ان الــرد علــى تقليــص الخدمــات 

ال يكــون بالتعاطــي مــع التقليــص او بتقديــم البدائــل والحلــول الوســط.

توضيح)6(:7 
ممــا ال شــك فيــه أن غيــاب اســتراتيجية وطنيــة جامعــة، وان اســتنزاف الــذات فــي وهــم اوســلو 

والبحــث عــن حــل سياســي فــي ظــل موازيــن قــوى مختلــة كليــا، قــد اســهم فــي اســتفحال ازمــة 

االونــروا وتســهيل اســتهدافها. وغنــي عــن القــول ان اســتمرار تركيــز الدبلوماســية الفلســطينية 

علــى الســعي الــى طاولــة المفاوضــات لتحقيــق حــل سياســي ليــس مجديــا ال تكتيكيــا وال 

اســتراتيجيا؛ ذلــك انــه ثبــت عبــر اكثــر مــن ربــع قــرن مــن اوســلو ان هكــذا حــل لــن يكــون عــادال مــا 

دام ال يضمــن ابتــداء تحقيــق العــودة الطوعيــة، واســتعادة الممتلــكات، والتعويــض ألكثــر مــن 

8 مليــون الجــئ ومهجــر فلســطيني. وعليــه، يكــون مــن البداهــة االســتنتاج ان البحــث عــن حــل 

دائــم وعــادل يقتضــي معالجــة الجــذور وليــس إدارة االمــور، والــذي يقتضــي بالضــرورة تكامــل 

الفعــل  السياســي والشــعبي فــي مواجهــة الهجمــة الواســعة التــي تســتهدف اركان الحقــوق 

ــن  ــرّدات الفعــل وموســمية التحــرك ل ــا مــن شــك ان منهــج العمــل ب الوطنيــة الفلســطينية. وم

يقــوى علــى مواجهــة الهجمــة االمريكيــة - اإلســرائيلية الهادفــة الــى تصفيــة القضيــة والحقوق. 

إن مواجهــة الهجمــة تتطلــب عمــال اســتراتيجيا قابــال للمراكمــة عبــر تحشــيد الــدول المناصــرة، 

والــرأي العــام العالمــي، وتحريــك الشــارع الفلســطيني.   

7  للمزيد،أنظرالمصدرالسابق.
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 مقترح استراتيجية مناصرة
لحماية األونروا ومعالجة أزمتها المالية المزمنة وتطوير واليتها:

توضيح)7(:8
، علــى مبــدأ وجــوب تحمــل االمــم 

ّ
 فــي العــام 1948 أصــّرت الــدول العربيــة، وقــد كانــت علــى حــق

ــك انفــاذا للقاعــدة الدوليــة العرفيــة التــي  ــة، وذل ــي المســؤولية كامل المتحــدة والمجتمــع الدول

تقضــي بعــدم جــواز نقــل العــبء الدولــي مــن الدولــة المســؤولة عــن االنتهــاك الــى الغيــر، لــذا 

امتنعــت عــن التبــرع لالونــروا. وتدريجيــا، وبســبب تراجــع مســاهمات الــدول فــي موازنــة االونــروا 

ــدوق  ــي صن ــة تســهم ف ــارت الــدول العربي ــة، ص ــة متالحق ــن ازمــات مالي ــه م ــت ل ــا تعرض وم

االونــروا. وقبــل نشــوء االزمــة الحاليــة بلغــت نســبة مســاهمة الــدول العربيــة فــي موازنــة االونــروا 

ــى  ــي عل ــبء المال ــل الع ــى تحوي ــة ال ــعى االدارة االمريكي ــوم تس ــن 7- 8%. الي ــا بي ــية م االساس

الــدول العربيــة، ليــس الن مبلــغ العجــز للســنة الحاليــة )300 مليــون دوالر تقريبــا( مبلغــا غيــر قابــل 

للوفــاء، بــل ســعيا الــى إســقاط المســؤولية الدوليــة، وتحويــل قضيــة الالجئيــن الــى قضيــة عربيــة 

ــدوق  ــادة مســاهماتها فــي صن ــة بزي ــة الخليجي ــدول العربي ــة ال – فلســطينية خاصــة. إن مطالب

ــب  ــى المقل ــروا قــد تــؤدي مؤقتــا الســتمرار تقديــم بعــض الخدمــات لالجئيــن، ولكنهــا عل االون

ــن  ــال الالجئي ــة حي ــة واألخالقي ــن مســؤولياته القانوني ــي م ــع الدول ــاء المجتم ــي إعف ــر تعن االخ

ــرائيل  ــكا وإس ــعى أمري ــي تس ــدة الت ــن المصي ــذات تكم ــا بال ــطينيين. وهن ــن الفلس والمهجري

الــى جــّر العالــم إليهــا وذلــك تمهيــدا إلنهــاء ملــف الالجئيــن وحقوقهــم عبــر التوطيــن القســري 

وشــرعنة األمــر الواقــع.

إن إدراك الواليــات المتحــدة واســرائيل وحلفائهمــا اســتحالة اســتصدار قــرار مــن الجمعيــة 

ــا  ــروا عملي ــة إلفشــال االون ــى تكثيــف الحمل ــروا دفعهمــا ال العامــة لألمــم المتحــدة بإلغــاء االون

وتجفيــف مصــادر تمويلهــا وتحويلهــا الــى هيئــة اســمية غيــر فاعلــة وظيفيــا علــى غــرار لجنــة 

ــة  ــة التوفيــق الدوليــة التــي تشــكلت كلجن ــاء لجن ــة. وممــا ال شــك فيــه ان احي التوفيــق الدولي

سياســية بعضويــة دول ال باعتبارهــا هيئــة امميــة وظيفيــة ســيعيدنا الــى مربــع تغييــب االرادة 

ــك  ــا( ال تمل ــدول االعضــاء )امريــكا، فرنســا، تركي الدوليــة فــي انفــاذ القــرار 194، خصوصــا وان ال

ــرار 194.  ــق الق االرادة السياســية لفــرض تطبي

وبمــا ان امكانيــة تجنيــد أغلبيــة ســاحقة فــي الجمعيــة العامــة حتــى بــدون دول االتحــاد االوروبــي 

)التــي مــن المرجــح ان تعــارض و/او تمتنــع عــن التصويــت( إلســناد قــرار أممــي بتوســيع 

صالحيــات االونــروا وضمــان موازنتهــا االساســية وتوليهــا صراحــة مســؤولية انفــاذ احــكام القــرار 

ــى هــذا األســاس يشــكل  ــرار عل ــدم بمشــروع ق ــان التق ــة، ف ــة، واردة ومتاح ــة وظيفي 194 كهيئ

أنظرالمصدرالسابق.  8
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ــل الفعــل  ــان بضــرورة تكام ــن االيم ــا م ــات المتحــدة. وانطالق ــى خطــة الوالي ردا اســتراتيجيا عل

السياســي مــع الشــعبي، يــرى بديــل ان علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية التقــدم بمشــروع قــرار 

للجمعيــة العامــة يتــم اســناده بحملــة مناصــرة دوليــة وفعــل شــعبي فلســطيني )ال يقتصــر علــى 

الالجئيــن وحســب( يشــمل مختلــف مناطــق اللجــوء. وعليــه، نــرى ان ســقف هــذا المشــروع يجــب 

ان يكــون عاليــا، واســتراتيجيا وان يتضمــن مشــروع القــرار مــا يلــي:

التأكيــد علــى ان االونــروا وكالــة دوليــة ذات واليــة دائمــة الــى ان يتــم تنفيــذ قــرار الجمعيــة . 1
العامــة 194 لعــام 1948، وقــرار مجلــس االمــن الدولــي 237 لعــام 1967. 9 

نقــل واليــة لجنــة التوفيــق الدوليــة بشــأن فلســطين وملفاتهــا الــى االونــروا وهــذا يقتضــي . 2

: عمليا

أ.  توســيع الواليــة الشــخصية لألونــروا، أي توســيع تعريــف مــن هــو الالجــئ والمهجــر 

ــرض  ــب التع ــل بموج ــات؛ ب ــى المعون ــة ال ــى الحاج ــتناد ال ــس باالس ــطيني لي الفلس

الــى التهجير/االضطهــاد مــن عدمــه بحســب القانــون الدولــي لالجئيــن. وبذلــك يتــم 

تضميــن واليــة االونــروا ســائر الالجئيــن الفلســطينيين المســجلين وغيــر المســجلين 

ــا  ــن داخلي )7.3 مليــون الجــئ( بمــن فيهــم مــن هجــروا فــي العــام 1967، والمهجري

بمــن فيهــم الفلســطينيون الذيــن هجــروا داخليــا فــي بعــد حــرب عــام 1967 )320 

ــا(. ــا( والمهجــرون داخــل الخــط االخضــر )380 ألــف تقريب ألــف تقريب

والمهجريــن  الالجئيــن  ســائر  لتشــمل  لألونــروا  الجغرافيــة  الواليــة  توســيع  ب. 

ــروا  ــل االون ــق عم ــي مناط ــس ف ــم ولي ــق تواجده ــف مناط ــي مختل ــطينيين ف الفلس

الخمــس فقــط.

ت. توســيع الواليــة القانونيــة لألونــروا لتشــمل الحمايــة القانونيــة والفيزيائيــة، ومهمــة 

الســعي إلنفــاذ قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 194 لعــام 1948، وقــرار مجلــس االمــن رقــم 

ــكات الالجئيــن والمهجريــن وادارتهــا، وليــس فقــط  237 لعــام 1967، وحمايــة ممتل

تقديــم المســاعدات االنســانية.

جعــل موازنــة االونــروا األساســية الالزمــة لتغطيــة البرامــج والخدمــات االساســية جــزءا مــن . 3

مســاهمة الــدول االلزاميــة فــي صنــدوق االمــم المتحــدة )حاليــا 4% تقريبــا مــن موازنــة 

االونــروا(، علــى ان تراعــي الموازنــة العامــة نســبة زيــادة ســنوية تتوافــق مــع نســب ازديــاد 

ــن واحتياجاتهــم.   ــداد الالجئي اع

مطالبــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة باتخــاذ اجــراءات عمليــة ووضــع آليــة إلنفــاذ قــرارات . 4

أنظر:  9
BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights, Terry Rempel, The UN Works 
and Relief Agency (UNRWA) and a Durable Solution for Palestinian Refugees, Brief No 6, 
2000. Available at:  http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-
No.6.pdf

http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.6.pdf
http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.6.pdf
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ــن الفلســطينيين وإدارتهــا  ــكات الالجئي ــة ممتل ــا يتصــل بحماي ــة فيم ــة العمومي الجمعي

ــاع  ــي االنتف ــم ف ــان حقه ــرائيلي- وضم ــن االس ــالك الغائبي ــارس ام ــمى بح ــا يس ــدل م - ب

بعائداتهــا وفقــا للقــرارات ذات الصلــة.10 اتخــاذ اجــراءات عمليــة إلجبــار إســرائيل علــى دفــع 
عائــدات االنتفــاع بأمــالك الالجئيــن.11

ــة . 5 ــة المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن بســد الفجــوة فــي الحمايــة الدوليــة الواجب مطالب

لالجئيــن بموجــب بنــد التضميــن فــي المــادة 1/د مــن اتفاقيــة الالجئيــن للعــام 1951. 

التأكيــد علــى عــدم جــواز وعــدم قانونيــة نقــل مســؤوليات االونــروا الــى الــدول المضيفــة، او . 6

المؤسســات والهيئــات األهليــة الدوليــة او المحليــة. 

أنظر:   10

UNCCP, Third Progress Report to the Secretary General of the United Nations (for the 
period extending from 9 April to 8 June 1949 inclusive), Annex A, 13 June 1949, available at: 
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/AD7D4FE6D9F547CB8525750C00766FAB.

أنظر:  11

UN Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly, A/364, 
3 September 1947, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.
nsf/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3 [accessed 27 Jul 2018]; UN General 
Assembly, General Assembly Resolution 34/146, A/RES/36/146, 16 December 1981, 
available at: http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r146.htm [accessed 27 Jul 2018]; 
See its latest recall in UN General Assembly, Palestine refugees’ properties and their 
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