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مقدمـــة

ــة  ــرز هــذه النشــرة موقــف مركــز بديــل مــن األزمــة الماليــة المزمنــة التــي تعانــي منهــا وكال تب

األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا(، وتســلط 

الضــوء علــى المعيقــات والعقبــات الهيكليــة فــي إطــار التمويــل الخــاص بهــذا الوكالــة األمميــة، 

إلــى جانــب الجهــود السياســية التــي تبذلهــا إســرائيل واإلدارة األمريكيــة بشــكل اســتراتيجي 

ــي  ــا المال ــى عجزه ــا أدى إل ــو م ــا، وه ــروا وتفكيكه ــن األون ــرعية ع ــزع الش ــبيل ن ــي س ــق ف منّس

الحالــي.

بــدأت األونــروا العــام 2018 بعجــز مالــي قــدره 150 مليــون دوالر فــي أعقــاب العجــز المالــي للعــام 

ــد تعــرض للخطــر الشــديد  ــة ق ــي للوكال ــون دوالر. وكان االســتقرار المال ــغ 126 ملي 2017 والبال

فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام بعــد قــرار اإلدارة األمريكيــة خفــض مســاهمتها إلــى النصــف، 

وتحويــل 60 مليــون دوالر فقــط مــن أصــل 125 مليــون دوالر خطــط لهــا لهــذا العــام.

ــة االستشــارية  ــاع اللجن ــرة خــالل اجتم ــارت مخــاوف كبي ــروا اث ــة المتدهــورة لالون ــة المالي الحال

لألونــروا فــي وقــت ســابق مــن شــهر تمــوز 2018 ، وكذلــك فــي مؤتمــر التعهــدات الماليــة الــذي 

عقدتــه األونــروا فــي الرئاســة العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك بتاريــخ 25 حزيــران 2018. 

وفــي ضــوء هــذه األحــداث والمســتجدات األخيــرة، يســعى مركــز بديــل إلــى تســليط الضــوء علــى 

مســؤولية المجتمــع الدولــي تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين، وتجــاه وكالــة األونــروا الخاصــة بهــم.

ــة األونــروا وعــدم وجــود آليــات لمعالجــة النمــو  إن الواليــة قصيــرة األجــل لكــن المتجــددة لوكال

ــب  ــذي يغل ــي ال ــل الطوع ــب نظــام التموي ــى جان ــن الفلســطينيين، إل ــداد الالجئي الطبيعــي ألع

ــروا  ــة لألون ــل مزمن ــة تموي ــى أزم ــد أدى إل ــة، ق ــر الســلبي بالسياســات العالمي ــع التأث ــه طاب علي

ــن. ــة لالجئي ــة خدماتهــا المقدم ــة وكمي ــي نوعي وتناقــص ف

الالجئيــن  بضمــان حصــول  يتصــل  فيمــا  الدولــي  المجتمــع  مســؤولية  علــى  يؤكــد  بديــل 

الفلســطينيين علــى المســاعدات اإلغاثيــة واإلنســانية وحصولهــم علــى الحمايــة بموجــب 
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ــة مــن الخطــوات لتحقيــق حــل  ــة، وتأتــي هــذه النشــرة لتعــدد جمل الشــرائع والقوانيــن الدولي

مســتدام لمــأزق األونــروا المالــي. يــرى مركــز بديــل انــه علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة 

تأميــن التمويــل الكافــي لخدمــات وبرامــج األونــروا األساســية، وفــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا 

التبرعــات الطوعيــة غيــر كافيــة، يكــون علــى  الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ايجــاد آليــة تلــزم 

ــروا. ــة األون ــل ميزاني ــي تموي ــدول األعضــاء بالمســاهمة ف ال

إن أزمــة التمويــل فــي األونــروا تثيــر بالــغ القلــق ويجــب علــى المجتمــع الدولــي حلهــا علــى نحــو 

مالئــم وحــازم. ويصــدر بديــل هــذه النشــرة مــن جملــة نشــرات  ومبــادرات وتدخــالت تهــدف الــى 

معالجــة التســييس الســلبي لقضيــة الالجئيــن الفلســطينيين الــذي يشــكل بــدوره أســاس أزمــة 

تمويــل األونــروا.
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الوالية المنوطة بوكالة األونروا

ــن  ــي كل م ل لديهــا ف ــون الجــئ فلســطيني مســجَّ ــى 5 ملي ــو عل ــا يرب ــم لم ــروا الدع ــّدم األون تق

ــري  ــرقية. ويج ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــوريا، وقط ــان، وس األردن، ولبن

نشــئت فــي األصــل بموجــب قــرار األمــم المتحــدة رقــم 
ُ
تجديــد واليــة هــذه الوكالــة األمميــة، التــي أ

)302 لعــام 1949( ســنويًا مــن أجــل تنفيــذ برامــج اإلغاثــة والتشــغيل التــي تســتهدف الالجئيــن 

الفلســطينيين علــى ضــوء اســتمرار قضيتهــم دون حــل. وتقــدم الوكالــة طائفــة مــن الخدمــات 

- بمــا فيهــا خدمــات التعليــم والصحــة، واإلغاثــة والخدمــات االجتماعيــة، والبنيــة التحتيــة 

ــرة والمســاعدات فــي حــاالت الطــوارئ - والتــي يجــري  وتحســين المخيمــات، والقــروض الصغي

ــا مــن خــالل المســاهمات الطوعيــة التــي تتبــّرع بهــا الــدول األعضــاء فــي  هــا تقريًب
ّ
تمويلهــا كل

هيئــة األمــم المتحــدة. وتوفــر األونــروا هــذه الخدمــات لجميــع الالجئيــن المســجلين المقيميــن 

ــذي يحــدد الالجئيــن الفلســطينيين  ــق عليهــم تعريفهــا ال فــي مناطــق عملياتهــا، ممــن ينطب

ــن  ــدة بي ــرة الممت ــالل الفت ــطين خ ــي فلس ــون ف ــوا يقيم ــن كان ــخاص الذي ــك األش ــم »أولئ بأنه

1 حزيــران 1946 و15 أيــار 1948، والذيــن فقــدوا بيوتهــم ومــوارد رزقهــم نتيجــة حــرب العــام 
ريــن فــي حينــه أيضــا(.1  1948« )بمــن فيهــم الفلســطينيون الذيــن كانــوا مهجَّ

ــي تحــدد بصــورة واضحــة  ــن لســنة 1951، الت ــة الخاصــة بوضــع الالجئي ــى خــالف االتفاقي وعل

مــن هــو الشــخص الــذي ينطبــق عليهــم مصطلــح ’الجــئ‘ فــي المــادة 1)أ()2( مــن بنودهــا،2 فشــل 

التعريــف الــذي تعتمــده وكالــة األونــروا فــي تحديــد مــن ُيَعــّد الجئــًا بشــكل واضــح، بل عمــل هذا 

التعريــف فقــط علــى بيــان المعاييــر التــي يجــب اســتيفاؤها للحصــول علــى المســاعدة منهــا. 

وبنــاًء علــى ذلــك، يكمــن العامــل الرئيــس فــي تحديــد مــا إذا كان الفلســطيني/ة ت/يقــع ضمــن 

األونــروا، "مــن هــم الالجئــون الفلســطينيون؟"، علــى الموقــع اإللكترونــي: https://bit.ly/2r8lvop ]وقــد زرنــا   1
لعنــا عليــه فــي يــوم 9 أيــار 2018[. 

ّ
هــذا الموقــع واط

ــن التعــرض  ــرره م ــا يب ــه م ــكل شــخص يوجــد »بســبب خــوف ل ــح صفــة الالجــئ ل من
ُ
ــًا لهــذه المــادة، ت وفق  2

لالضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية، 
خــارج بلــد جنســيته، وال يســتطيع، أو ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد، أو كل 
ــداث وال  ــك األح ــل تل ــة مث ــابق بنتيج ــادة الس ــه المعت ــد إقامت ــارج بل ــد خ ــية ويوج ــك جنس ــخص ال يمل ش

ــد.«  ــك البل ــى ذل ــك الخــوف، أن يعــود إل ــد بســبب ذل يســتطيع، أو ال يري
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نطــاق تعريــف األونــروا لالجــئ فــي حاجتهــم إلــى المســاعدة )بالنظــر إلــى احتياجاتهــم الفرديــة 

التــي نشــأت عــن فقدانهــم لبيوتهــم ومــوارد رزقهــم وســبل عيشــهم( وال يكمــن فــي التهجيــر 

ــات  ــع قطاع ــروا جمي ــك، ال يســتوعب تعريــف األون  عــن ذل
ً

ــه. وفضــال ــذي تعّرضــوا ل القســري ال

ــن ديارهــم  ــروا م ــن ُهجِّ ــن الفلســطينيين، حيــث ال يشــمل ســوى الفلســطينيين الذي المهّجري

وأراضيهــم خــالل حــرب العــام 1948 وباتــوا يقيمــون فــي إحــدى مناطــق العمليــات الخمــس التــي 

تديرهــا وكالــة األونــروا. 

وكانــت الواليــة األصليــة المعهــودة إلــى وكالــة األونــروا تســري علــى ما يقــرب مــن 750,000 الجئ 

فلســطيني. وقــد تضاعــف هــذا العــدد إلــى مــا يزيــد عــن ٪600 علــى مــدى العقــود الســبعة التــي 

تلــت إنشــاء الوكالــة. ففــي مطلــع العــام 2017، وصــل عــدد الالجئيــن الفلســطينيين المســجلين 

لــدى األونــروا إلــى نحــو 5.9 مليــون الجــئ، وبلــغ عــدد المخيمــات الرســمية التــي تقــدم الوكالــة 

خدمــات لهــا 58 مخيمــًا.3 وتمثــل هــذه الزيــادة مــا نســبته ٪2 فــي أعــداد األشــخاص المســجلين 

ــدى  ــى م ــو عل ــذا النم ــاه ه ــي )1( أدن ــم البيان ــتعرض الرس ــابق.4 ويس ــام الس ــع الع ــة م بالمقارن

األعــوام الســبعة الماضيــة، حيــث ارتفــع عــدد الالجئيــن مــن4,966,664  الجــئ فــي العــام 2011 

إلــى 5,869,733 الجــئ فــي العــام 2017. ومــع التوســع الــذي طــرأ علــى قاعــدة المســتفيدين مــن 

خدمــات األونــروا، فقــد زاد االعتمــاد علــى البرامــج الرئيســة التــي تنفذهــا الوكالــة كذلــك. فحســب 

ســجالت األونــروا، شــهد العــام 2016 مــا مجموعــه8,852,252  زيــارة إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة 

التــي تديرهــا الوكالــة، وتســجيل 515,260 تلميــذ جديــد فــي مدارســها، وتوفيــر 3,310 فرصــة 

عمــل لالجئيــن الفلســطينيين بفضــل برنامــج البنيــة التحتيــة وتحســين المخيمــات.5 

وقــد تفاقمــت حــدة هــذا الضغــط المتنامــي علــى تقديــم الخدمــات بســبب األزمــات المتواصلــة 

التــي تشــهدها ســوريا وقطــاع غــزة. فمنــذ انــدالع الصــراع الســوري فــي العــام 2011، تعــّرض نحو 

400,000 الجــئ فلســطيني فــي ســوريا للتهجيــر )مــا يــزال أكثــر مــن ٪95 مــن هــؤالء فــي حاجــة 

مســتمرة للمعونــات اإلنســانية التــي ال يســتغنون عنهــا للوفــاء باحتياجاتهــم األساســية(.6 كمــا 

ــر مــا نســبته 80 فــي المائــة مــن ســكان قطــاع غــزة )الــذي يقطــن فيــه 1.3 مليــون الجــئ 
ُّ
اضط

األونروا، »األونروا باألرقام 2017«، 11 تموز 2017، على الموقع اإللكتروني:  3
 https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2017_

arabic.pdf

4 UNRWA, “UNRWA in Figures 2016,” 23 January 2017, available at:
 https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf

مصدر سابق. »األونروا باألرقام 2017«.   5

األونــروا، »األزمــة فــي ســوريا«، علــى الموقــع اإللكترونــي: https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis ]وقــد   6
ــار 2018[. ــا عليــه فــي يــوم 22 أي ــا هــذا الموقــع واطلعن زرن

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2017_arabic.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2017_arabic.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf
https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis


7

مســّجل( إلــى االعتمــاد علــى المســاعدات اإلنســانية بفعــل االعتــداءات العســكرية الثالثــة التــي 

ت علــى القطــاع وبفعــل 11 عامــًا مــن الحصــار المضــروب عليــه.7  ــنَّ
ُ

ش

ــّح المــوارد الماليــة المتاحــة لوكالــة األونــروا، والــذي اقترن مــع تزايد أعــداد الالجئين، 
ُ

ــف ش
َّ
وقــد خل

ضغوطــًا هائلــة علــى الخدمــات التــي تقدمهــا، وباتــت هــذه االزمــة تنعكــس بتقليــص مزيــد مــن 

7  األونــروا، »أيــن نعمــل«، علــى الموقــع اإللكترونــي: https://www.unrwa.org/ar/where-we-work ]وقــد 
زرنــا هــذا الموقــع واطلعنــا عليــه فــي يــوم 22 أيــار 2018[. 

https://www.unrwa.org/resources/about-unrwa/unrwa-figures :مصدر الرسم البياني
الصورة: مدرسة تابعة لألونروا في الضفة الغربية، 2008 )©األونروا(

https://www.unrwa.org/ar/where-we-work
https://www.unrwa.org/resources/about-unrwa/unrwa
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ــف 
َّ
الخدمــات مؤخــرًا.8 وقــد أفــرز هــذا الوضــع آثــارًا ملموســة علــى الالجئيــن الفلســطينيين، وخل

ــْي  ــي قطاع ــة عملهــا فيهــا، وال ســيما ف ــزاول الوكال ــي ت ــى المناطــق الرئيســة الت ــه عل تداعيات

ــم  ــاع التعلي ــرة بقط ــلبية الخطي ــار الس ــه اآلث ــت في ــذي لحق ــت ال ــي الوق ــة. وف ــم والصح التعلي

بســبب التقليصــات التــي طالــت رواتــب المعلميــن والقيــود المفروضــة علــى مخصصــات الوقــود 

د للمــدارس وإغالقهــا مــدارس أخــرى ودمجهــا مــع بعضهــا بعضــًا، يعانــي قطــاع الصحــة  المــورَّ

أيضــًا مــن إلغــاء العقــود التــي كانــت مبَرمــة مــع عــدد مــن العيــادات المتخصصــة وإنهــاء عمــل 

العامليــن فــي المجــال الصحــي العامليــن بنظــام العقــود.9 

انتشــار الفقــر وتنامــي حــاالت الضعــف والهشاشــة التــي باتــت تستشــري فــي أوســاط 

 لتقليــص التمويــل المذكــور أبــرز بشــكل كبيــر فجــوة الحمايــة 
ً
الالجئيــن الفلســطينيين نتيجــة

نشــئت لجنــة التوفيــق بشــأن فلســطين التابعــة 
ُ
التــي يعانــي منهــا هــؤالء الالجئــون. فبينمــا أ

لألمــم المتحــدة )UNCCP( فــي العــام 1948 مــن أجــل توفيــر الحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين 

وتعزيــز العمــل علــى إيجــاد حــل دائــم للمحنــة التــي ألّمــت بهــم، فقــد عجــزت هــذه اللجنــة عــن 

تأميــن الحمايــة الدوليــة األساســية الممنوحــة لجميــع قطاعــات الالجئيــن األخــرى حــول العالــم، 

ــل عملهــا بصــورة فعليــة منــذ مطلــع العقــد الخامــس مــن القــرن الماضــي.10 وقــد اضطــرت 
َّ
وتعط

ــل لجنــة التوفيــق )UNCCP(، إلــى إدراج بعــض األعمــال المتصلــة 
ُّ
وكالــة األونــروا، بســبب تعط

بالحمايــة ضمــن واليتهــا »لحمايــة وتعزيــز حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين بموجــب القانــون 

ــن  ــة‘- تحصي ــة ’الســلبية الضمني ــي الحماي ــر، ف ــادئ األم ــي ب ــروا، ف ــي«.11 وشــاركت األون الدول

وضــع الالجئيــن فــي مواجهــة تــردي أوضاعهــم، مــع صــدور قــرار األمــم المتحــدة رقــم )37/120( 

ــذ  ــة من ــط بالوكال ني
ُ
ــذي أ ــة‘ المحــدود ال ــى ’إطــار الحماي لســنة 1982. وطــرأ تطــور طفيــف عل

مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان، »الميــزان يحــذر مــن تداعيــات تقليص دعــم )األونروا( وانعكاســه علــى األوضاع   8
اإلنســانية للســكان فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة«، 9 كانــون الثانــي 2018، علــى الموقــع اإللكترونــي: 

ــا: 
ً

https://bit.ly/2JzP4Vh ]وقــد زرنــا هــذا الموقــع واطلعنــا عليــه فــي يــوم 22 أيــار 2018[. وانظــر أيض
 “UNRWA services reduction start to bite,” Middle East Monitor, 2 March 2018, available 

at: https://www.middleeastmonitor.com/20180302-unrwa-services-reduction-start-to-
bite/ ]accessed 22 May 2018[.

9 “UNRWA services reduction start to bite,” Middle East Monitor, 2 March 2018, available 
at: https://www.middleeastmonitor.com/20180302-unrwa-services-reduction-start-to-
bite/ ]accessed 6 June 2018[.

10 BADIL, “The United Nations Conciliation Commission for Palestine, Protection, and a 
Durable Solution for Palestinian Refugees,” June 2000, available at: https://www.badil.
org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf.

11   األونروا، »حماية الالجئين الفلسطينيين«، على الموقع اإللكتروني: 
 https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/protection_brochure_final_

arabic_-_web.pdf. 

https://bit.ly/2JzP4Vh
https://www.middleeastmonitor.com/20180302-unrwa-services-reduction-start-to-bite/
https://www.middleeastmonitor.com/20180302-unrwa-services-reduction-start-to-bite/
https://www.middleeastmonitor.com/20180302-unrwa-services-reduction-start-to-bite/
https://www.middleeastmonitor.com/20180302-unrwa-services-reduction-start-to-bite/
https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf
https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/protection_brochure_final_arabic_-_web.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/protection_brochure_final_arabic_-_web.pdf
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ــن  ــة حقــوق الالجئي ــة لحماي ــات بديل ــاب آلي ــي ظــل غي ــي ســياق االســتجابة ف ــن ف ــك الحي ذل

ــطينيين.12  الفلس

ــن  ــن م ــدر معي ــر ق ــد توفي ــى صعي حــِرز عل
ُ
ــذي أ ــن بعــض التقــدم ال ــى الرغــم م ــك، وعل ــع ذل وم

ــى إيجــاد الحــل العــادل  فــة بصــورة صريحــة بالســعي إل
َّ
ــروا غيــر مكل ــة األون الحمايــة، فــإن وكال

ــك،  ــن ذل ــاًل ع ــطينيون. وفض ــون الفلس ــتحقه الالجئ ــذي يس ــوق ال ــى الحق ــم عل ــم والقائ والدائ

ففــي ضــوء تزايــد أعــداد الالجئيــن وتنامــي الضغــط الــذي يفــِرزه ذلــك علــى الخدمــات، تفتقــر 

الوكالــة إلــى األمــوال التــي تلزمهــا للوفــاء باألهــداف التــي تمليهــا واليتهــا عليهــا: وهــي تقديــم 

الخدمــات األساســية وتنفيــذ البرامــج الرئيســة لصالــح الالجئيــن الفلســطينيين. وعليــه، وطالمــا 

ــًا،  ــى تمويلهــا مــن خــالل المســاهمات الطوعيــة بصــورة كليــة تقريب ــة تحصــل عل بقيــت الوكال

والتــي ال تفــي بالمتطلبــات االنســانية المتناميــة لالجئيــن، فلــن ُيصــار إلــى الوفــاء باالحتياجــات 

ــة لهــم.13  الضروريــة لالجئيــن الفلســطينيين وتجســيد الحقــوق األساســية الواجب

12 Harish Parvathaneni, “UNRWA‘s Role in Protecting Palestine Refugees,” BADIL Working 
Paper No. 9, December 2004, 16-17, available at: http://www.badil.org/phocadownload-
pap/Badil_docs/Working_Papers/WP-E-09.pdf.

13 Harish Parvathaneni, “UNRWA‘s Role in Protecting Palestine Refugees”; Asem Khalil, 
“The ’Protection Gap‘ and the Palestinian Refugees of the Gaza Strip,” IALIIS-BZU Work-
ing Paper Series No. 2011/11, 133, 21 February 2011, available at: https://fada.birzeit.edu/
bitstream/20.500.11889/4477/1/Asem%20Khalil%20-%20protection%20gap.pdf.

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/Working_Papers/WP-E-09.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/Working_Papers/WP-E-09.pdf
https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/4477/1/Asem%20Khalil%20-%20protection%20gap.pdf
https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/4477/1/Asem%20Khalil%20-%20protection%20gap.pdf
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أزمة التمويل التي تعصف بوكالة األونروا

فــي يــوم 16 كانــون الثانــي 2018، أعلنــت إدارة الرئيــس األمريكــي ترامــب إلــى أنهــا لــن تحــّول 

ســوى 60 مليــون دوالر مــن الدفعــة المقــررة لوكالــة األونــروا ســنويًا، والبالغــة 125 مليــون دوالر، 

ممــا يهــدد مجمــوع التبرعــات الكليــة التــي تصــل إلــى 350 مليــون دوالر، والتــي توقعتهــا الوكالــة 

ورصدتهــا فــي موازنتهــا لهــذا العــام.14 وحتــى قبــل أن تعلــن الواليــات المتحــدة عــن أنهــا ســوف 

تســاهم بحوالــي 20 فــي المائــة مــن إجمالــي التبرعــات المتوقعــة، فقــد اســتهلت األونــروا العــام 

2018 بعجــز وصــل إلــى 150 مليــون دوالر نتيجــة لفجــوة المســاعدات التــي بلغــت 126 مليــون 

دوالر فــي العــام 2017. 

وفــي خضــّم هــذه األزمــة الماليــة غيــر المســبوقة، دعــت اللجنــة االستشــارية الخاصة باألونــروا إلى 

عقــد اجتمــاع فــي يــوم 18 حزيــران 2018 لمناقشــة الدعــم الدولــي للوكالــة. وفــي هــذا االجتمــاع، 

صــّرح المفــوض العــام لألونــروا، بييــر كراهينبــول، بــأن الوكالــة تحتــاج الــى مــا يزيــد علــى 250 

مليــون دوالر كدعــم إضافــي إذا مــا أريــَد لهــا أن تحافــظ علــى موازنتهــا المخصصــة للمســاعدات 

األساســية والمســاعدات فــي حــاالت الطــوارئ خــالل النصــف الثانــي مــن هــذا العــام.15 وشــّدد 

المفــوض العــام لألونــروا فــي كلمتــه: »مــا هــو علــى المحــك هــي مســألة ســبل الوصــول للمــدارس 

بالنســبة لجيــل الشــباب مــن الجئــي فلســطين؛ والوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي 58 مخيمــًا 

ــي  ــن ف ــر اآلمني ــن غي ــن الالجئي ــن م ــة للماليي ــة الطارئ ــب المعون ــى جان ــا؛ إل ــن وحواليه لالجئي

14 Annie Slemrod, “What you need to know now about cuts to the UN‘s agency for 
Palestine refugees,” Irin News, 17 January 2018, available at: https://www.irinnews.org/
news/2018/01/17/what-you-need-know-now-about-cuts-un-s-agency-palestine-refugees 
]accessed 8 May 2018[; “US cuts UNRWA funding by more than half,” Al Jazeera, 17 
January 2018, available at: https://www.aljazeera.com/news/2018/01/cuts-unrwa-
funding-180116193513823.html ]accessed 8 May 2018[.

األونــروا، »اللجنــة االستشــارية تجتمــع لمناقشــة الدعــم العالمــي لألونــروا وســط أزمــة ماليــة غيــر مســبوقة«،   15
19 حزيــران 2018، علــى الموقــع اإللكترونــي: https://bit.ly/2IIdWcj ]وقــد زرنــا هــذا الموقــع واطلعنــا عليــه 

فــي يــوم 26 حزيــران 2018[. 

https://www.irinnews.org/news/2018/01/17/what-you-need-know-now-about-cuts-un-s-agency-palestine-refugees
https://www.irinnews.org/news/2018/01/17/what-you-need-know-now-about-cuts-un-s-agency-palestine-refugees
https://www.aljazeera.com/news/2018/01/cuts-unrwa-funding-180116193513823.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/01/cuts-unrwa-funding-180116193513823.html
https://bit.ly/2IIdWcj
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ــد  ــول التأكي ــاد كراهينب ــاع بأســبوع، أع ــر المســتقرة«.16 وبعــد انعقــاد هــذا االجتم المناطــق غي

ــا دخــل لضمــان أن المــدارس ســتفتح فــي موعدهــا فــي شــهر  : »ليــس لدين
ً

ــال ــى قلقــه، قائ عل

آب«17 بالنظــر إلــى العجــز الراهــن، وذلــك فــي مؤتمــر التعهــدات لوكالــة األونــروا والــذي ُعقــد فــي 

نيويورك في يوم 25 حزيران. 

ــرأ تراجــع بلغــت  ــث ط ــك، حي ــن ذل ــود م ــل عق ــد ظهــرت قب ــوادر انعــدام االســتقرار ق ــت ب وكان

نســبته 12 فــي المائــة علــى الدعــم الــذي كانــت الــدول المانحــة تقدمه خــالل حقبة التســعينيات 

َعــّد األزمــة الماليــة الراهنــة التــي تواجــه األونــروا ظاهــرة مفاجئــة وال 
ُ
مــن القــرن الماضــي.18 وال ت

ــل ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالمعيقــات الظرفيــة والسياســية التــي شــهدتها العقــود  ــة، ب معزول

الثــالث الماضيــة، حيــث عانــت هيكليــة تمويــل األونــروا وآلياتها ســلبًا مــن جميع تلــك المعيقات. 

عــه، علــى الظــروف التــي جــرى فيها 
ُّ
فقــد طــرأ تغيــر جــذري، وعلــى نحــو لــم يكــن مــن الممكــن توق

تصميــم هيكليــة التمويــل التــي تيّســر عمــل وكالــة األونــروا خــالل ســنوات عملهــا ال68. فقــد 

أفضــى إنــكار إســرائيل لحقــوق الالجئيــن الفلســطينيين، وال ســيما حقهــم فــي العــودة، وغيــاب 

حــل لمشــكلتهم إلــى تجديــد واليــة الوكالــة، التــي كان مــن المقــرر أن تعمــل بصفــة مؤقتــة فــي 

األصــل، علــى أســاس متواتــر كل ثالثــة أعــوام. ويمتــد آخــر تجديــد لواليــة الوكالــة حتــى العــام 

ــى  ــو عل ــا يرب ــى م ــن الفلســطينيين إل ــداد الالجئي ــه أع ــدت في ــذي تزاي ــت ال ــي الوق 19.2020 وف

خمســة أضعــاف خــالل الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 1950 و2014، فلــم تــزل هيكليــة تمويــل 

16   األونروا، » اللجنة االستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لألونروا وسط أزمة مالية غير مسبوقة«، 

17   األونــروا، »دعــم قــوي لألونــروا فــي مؤتمرهــا الســنوي للتعهــدات«، 26 حزيــران 2018، علــى الموقــع 
 .]2018 26 حزيــران  يــوم  فــي  عليــه  واطلعنــا  الموقــع  زرنــا هــذا  ]وقــد   https://bit.ly/2MFpgIr :اإللكترونــي

18 Maya al-Orzza, “UNRWA has been in crisis since its inception,” The Arab Weekly, 
4 February 2018, available at: https://thearabweekly.com/unrwa-has-been-crisis-its-
inception ]accessed 8 May 2018[; Colum Lynch and Emily Tamkin, “U.S Vows to Fund a 
U.N. Agency For Palestinian Refugees Israeli Leader Wants Shuttered,” Foreign Policy, 
24 August 2017, available at: http://foreignpolicy.com/2017/08/24/u-s-vows-to-fund-a-u-
n-agency-for-palestinian-refugees-israeli-leader-wants-shuttered/ ]accessed 8 May 2018[; 
Rex Brynen, “Donor Contributions to UNRWA,” Chapter 5 in Marzio Babille et. al. )eds(, 
Finding Means: UNRWA‘s Funding Crisis and Refugee Living Conditions, Fafo, 2003, 
164, available at: http://almashriq.hiof.no/general/300/320/327/fafo/reports/427-vol3.
pdf#page=156 ]accessed 8 May 2018[.

19 Riccardo Bocco, “UNRWA and the Palestinian refugees: a history within a history,” 
Refugee Survey Quarterly, 23, 2-3 )26 March 2010(: 229-252, available at: https://academic.
oup.com/rsq/article/28/2-3/229/1584825.

https://bit.ly/2MFpgIr
https://thearabweekly.com/unrwa-has-been-crisis-its-inception
https://thearabweekly.com/unrwa-has-been-crisis-its-inception
http://foreignpolicy.com/2017/08/24/u-s-vows-to-fund-a-u-n-agency-for-palestinian-refugees-israeli-leader-wants-shuttered/
http://foreignpolicy.com/2017/08/24/u-s-vows-to-fund-a-u-n-agency-for-palestinian-refugees-israeli-leader-wants-shuttered/
https://academic.oup.com/rsq/article/28/2-3/229/1584825
https://academic.oup.com/rsq/article/28/2-3/229/1584825
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ضــت عــن هــذا الوضــع 
ّ
الوكالــة هــي نفســها دون تغييــر ُيذكــر.20 وتتمثــل النتيجــة التــي تمخ

ــاء باالحتياجــات المتزايــدة فــي   عــن الوف
ً
فــي منظومــة ماليــة عفــا عليهــا الزمــن وباتــت عاجــزة

فــت الوكالــة بتأمينهــا وتقديمهــا لهــم.21 
ِّ
ل
ُ
أوســاط أولئــك الذيــن ك

وتكمــن المشــكلة الجوهريــة التــي تعتــري هيكليــة تمويــل وكالــة األونــروا فــي اعتمادهــا 

الكبيــر علــى الــدول المانحــة بســبب المســاهمات الضئيلــة التــي تؤّمنهــا الموازنــة العامــة لألمــم 

المتحــدة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي العــام 2016 اعتمــد مــا نســبته ٪96 مــن موازنــة الوكالــة )أي 

مــا يعــادل 1,194.18 مليــون دوالر( علــى المســاهمات الطوعيــة والمنــح التــي تقدمهــا الحكومــات 

والمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة.22 وتأتــي النســبة المتبقيــة، وهــي ٪4 فقــط 

)47.84 مليــون دوالر( مــن الموازنــة العامــة لألمــم المتحــدة ووكاالتهــا األخــرى، وهــي تغطــي فــي 

ــل  ــى التموي ــروا عل ــاد األون ــن.23 ويشــبه اعتم ــن الدوليي ــف الموظفي ــب رئيــس منهــا تكالي جان

20 Maya al-Orzza, “UNRWA has been in crisis since its inception”.

21 Rex Brynen, “Donor Contributions to UNRWA”; Annie Slemrod, “What you need to 
know now about cuts to the UN‘s agency for Palestine refugees”; 
ــروا،  ــا: مجلــس منظمــات حقــوق اإلنســان الفلســطينية، »ورقــة موقــف حــول أزمــة تمويــل األون

ً
وانظــر أيض

والمســؤولية الدوليــة، وإطــار الحــل والتدخــل الدولــي علــى المدييــن القريــب والبعيــد بمــا يضمــن المحافظــة 
ــز الفلســطيني  ــل - المرك ــن الفلســطينيين األساســية«، بدي ــوق الالجئي ــد حق ــا، ويؤك ــروا ودوره ــى األون عل
http:// :ــي ــع اإللكترون ــى الموق ــدة حــق العــودة، العــدد 63، عل ــن، جري ــة والالجئي لمصــادر حقــوق المواطن
 .www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/2138-article-3.html

ــي  ــن الفلســطينيين ف ــة وتشــغيل الالجئي ــم المتحــدة إلغاث ــة األم ــم المتحــدة، وكال ــة لألم ــة العام الجمعي  22
ــي  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــة للس ــة المراجع ــات المالي ــي والبيان ــر المال ــروا(، »التقري ــى )األون ــرق األدن الش
 ،A/72/5/Add.4(، 2017، 16( الحســابات«،  مراجعــي  مجلــس  وتقريــر   2016 األول/ديســمبر  كانــون   31
علــى الموقــع اإللكترونــي: https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.4، ومجلــس منظمــات حقــوق اإلنســان 
الفلســطينية، »ورقــة موقــف حــول أزمــة تمويــل األونــروا«؛ الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، مفــوض األمــم 
المتحــدة الســامي لشــؤون الالجئيــن، »التقريــر المالــي والبيانــات الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة 
 ،A/72/5/Add.6(، 2017، 18( ،»ــس مراجعــي الحســابات ــر مجل ــون األول/ديســمبر 2016 وتقري ــي 31 كان ف
علــى الموقــع اإللكترونــي: https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.6؛ والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة، »التقريــر المالــي والبيانــات الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة 
 ،A/72/5/Add.3(، 2017، 82( ،»ــس مراجعــي الحســابات ــر مجل ــون األول/ديســمبر 2016 وتقري ــي 31 كان ف
علــى الموقــع اإللكترونــي: https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3؛ والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، »التقريــر المالــي والبيانــات الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 كانــون األول 2016 وتقريــر مجلــس مراجعــي الحســابات«، )A/72/5/Add.1(، 2017، 18، علــى الموقــع 

 .https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.1 اإللكترونــي: 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وكالــة األونــروا األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين   23
ــا: 

ً
فــي الشــرق األدنــى )األونــروا(، »التقريــر المالــي والبيانــات الماليــة المراجعــة«، 17، وانظــر أيض

 Danish Ministry of Foreign Affairs, “Strategy for Denmark‘s engagement with UNRWA 
2017-2021,” 4 October 2016, available at: http://ramallah.um.dk/~/media/ramallah/
Denmarks%20engagement%20w%20UNRWA%20201721.pdf?la=en.

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/2138-article-3.html
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/2138-article-3.html
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.4
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.6<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.6<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.1
http://ramallah.um.dk/~/media/ramallah/Denmarks%20engagement%20w%20UNRWA%20201721.pdf?la=en
http://ramallah.um.dk/~/media/ramallah/Denmarks%20engagement%20w%20UNRWA%20201721.pdf?la=en
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ــام 2016، بلغــت  ــي الع ــه. فف ــرى علي ــم المتحــدة األخ ــن وكاالت األم ــا م ــاد غيره ــي اعتم الطوع

نســبة المســاهمات الطوعيــة فــي الموازنــة اإلجماليــة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 

لشــؤون الالجئيــن ٪99، ولمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ٪97، ولبرنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائــي ٪24.93 وبالنظــر إلــى اعتمــاد وكاالت األمــم المتحــدة الكبيــر علــى المســاهمات الطوعية، 

ينبغــي للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أن تضمــن أن الــدول األعضــاء فيهــا تقــدم مــا يكفــي 

مــن األمــوال للوفــاء بالواليــات المنوطــة بهــا - وخاصــة فيمــا يتعلــق بالــوكاالت التــي تقــع تحــت 

ــروا.  ــة األون رحمــة التأثيــرات السياســية، كوكال

ــم المتحــدة  ــدول األعضــاء فــي األم ــرت ال ــة، اعتب ــة مؤقت ــروا بصفتهــا وكال نشــئت األون
ُ
ــا أ عندم

أن تمكيــن الوكالــة مــن جمــع المســاهمات الطوعيــة أيــًا كان مبلغهــا مــن تلــك الــدول األعضــاء 

يصــب فــي مصلحــة الوكالــة والالجئيــن الفلســطينيين فــي الوقــت عينــه.25 ومــع ذلــك، ال تفــرض 

الطريقــة التــي يجــري بهــا التبــرع باألمــوال لألونــروا القيــود علــى كيفيــة صرفهــا فحســب، بــل 

تــرك الوكالــة عرضــة للضغــط السياســي والتدخــل مــن جانــب الــدول المانحــة.26 وفــي الوقــت 
ُ
ت

م للصنــدوق العــام فــي تقديــم الخدمــات  الــذي يمكــن فيــه اســتخدام المســاهمات التــي تقــدَّ

ــة  ه ــاهمات الموجَّ ــتخدام المس ــي اس ــة، ينبغ ــادات الصحي ــدارس والعي ــات الم ــة كخدم اليومي

لصندوقــْي المشــاريع والطــوارئ ألغــراض محــددة فقــط. وبنــاًء علــى ذلــك، تعتمــد األونــروا فــي 

قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــات األساســية علــى تخصيــص المســاهمات للصنــدوق العــام مــن 

ــرى،  ــنة وأخ ــن س ــًا بي ــًا ملحوظ ــات تفاوت ــذه المخصص ــاوت ه ــد تتف ــة.27 وق ــدول المانح ــل ال قب

حســبما يبيــن ذلــك الرســم البيانــي )2( أدنــاه. وشــهدت الموازنــة الســنوية لألونــروا تذبذبــًا زاد 

علــى 400 مليــون دوالر علــى مــدى األعــوام الســبعة الماضيــة، بمــا شــمله ذلــك مــن تبايــن هائــل 

ــي  ــر المال ــن، »التقري ــؤون الالجئي ــامي لش ــدة الس ــم المتح ــوض األم ــدة، مف ــم المتح ــة لألم ــة العام الجمعي  24
والبيانــات الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول/ديســمبر 2016 وتقريــر 
https://undocs. :علــى الموقــع اإللكترونــي ،A/72/5/Add.6(، 2017، 18( ،»مجلــس مراجعــي الحســابات

ــر  ــة، »التقري ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ــدة، منظم ــم المتح ــة لألم ــة العام org/ar/A/72/5/Add.6؛ والجمعي
المالــي والبيانــات الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول/ديســمبر 2016 وتقريــر 
https://undocs. :علــى الموقــع اإللكترونــي ،A/72/5/Add.3(، 2017، 82( ،»مجلــس مراجعــي الحســابات

ــر  ــي، »التقري ــج األمــم المتحــدة اإلنمائ ــدة، برنام org/ar/A/72/5/Add.3؛ والجمعيــة العامــة لألمــم المتح
المالــي والبيانــات الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول/ديســمبر 2016 وتقريــر 
https://undocs.org/ :علــى الموقــع اإللكترونــي ،A/72/5/Add.1(، 2017، 18( ،»مجلــس مراجعــي الحســابات

.ar/A/72/5/Add.1

https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/ :األونــروا، »استفســارات عامــة«. علــى الموقــع اإللكترونــي  25
ــران 2018[. ــوم 19 حزي ــي ي ــه ف ــا علي ــع واطلعن ــذا الموق ــا ه ــد زرن frequently-asked-questions ]وق

26 Annie Slemrod, “What you need to know now about cuts to the UN‘s agency for Palestine 
refugees”; Maya al-Orzza,

27 Rex Brynen, “Donor Contributions to UNRWA”.

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.6<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.6<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.6<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3<061B>
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.1
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.1
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions
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بيــن البرامــج )الصنــدوق العــام( وغيــر البرامــج )صندوقــا المشــاريع والطــوارئ(. وتحتــل طبيعــة 

تمويــل األونــروا، الــذي ال يّتســم باليقيــن وال يمكــن توقعــه، أهميــة محوريــة فــي وضعهــا الحالــي 

الــذي يتصــف بانعــدام االســتقرار المالــي، ممــا يجعــل الوكالــة عرضــة للتدخــالت السياســية. 

ــى المشــاريع وحــاالت الطــوارئ  ــروا إل ــة العامــة لألون ــّد إعــادة توجيــه تبرعاتهــا مــن الموازن َع
ُ
وت

تكتيــكًا تســتخدمه الــدول المانحــة فــي ممارســة الضغــط السياســي علــى الوكالــة، ممــا يخلــف 

ــار  ــروا 1.3 ملي ــت األون ــام 2016، أنفق ــي الع ــطينيين.28 فف ــن الفلس ــى الالجئي ــة عل ــارًا وخيم آث

دوالر علــى قطــاع التعليــم، وهــو القطــاع الــذي يســتحوذ علــى نصيــب األســد مــن نفقــات الوكالــة، 

وعلــى خدمــات اإلغاثــة والخدمــات االجتماعيــة، وهــي خدمــات تقــع بمجموعهــا ضمــن صندوقهــا 

ــة  ــدرة الوكال ــم ق ــى تحجي ــدوق بالضــرورة إل ــن هــذا الصن ــوال م ــل األم ــام.29 ويفضــي تحوي الع

علــى تأديــة الوظائــف الرئيســة الموكلــة إليهــا، ناهيــك عــن تقليــص المســاهمات بصــورة أعــم. 

واألســس السياســية التــي ترتكــز عليهــا هــذه التدابيــر متعــددة الجوانــب واألنــواع. 

28 Maya al-Orzza, “UNRWA has been in crisis since its inception”.

29 Annie Slemrod, “What you need to know now about cuts to the UN‘s agency for Palestine 
refugees”.

الصورة: فلسطينيين يطالبون المجتمع الدولي بدعم األونروا، بيت لحم، 2015 )©مركز بديل(
https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/donor-charts :مصدر الرسم البياني

https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/donor-charts
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وتحــرص إســرائيل، التــي تتحمــل المســؤولية عــن تهجيــر الفلســطينيين فــي األصــل وتمعــن 

فــي إنــكار حقوقهــم، علــى تحجيــم إمكانيــات الصنــدوق العــام التابــع لوكالــة األونــروا لكــي يتــم 

ــن أنفســهم  ــل الالجئي ــة المطــاف نق ــي نهاي ــة، وف ــات األساســية بصــورة تدريجي ــل الخدم نق

ــى  ــج عل ــن والدم ــرض حــل التوطي ــي ف ــة لهــم، وبالتال ــدان المضيف ــى عهــدة البل وتحويلهــم إل

الالجئيــن أنفســهم وعلــى البلــدان المضيفة لهم. وُيعد هذا الســيناريو جذابًا بالنســبة إلســرائيل، 

حيــث يعفيهــا مــن المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقهــا تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين بموجب 

القانــون الدولــي.30 وقــد تــرّدد صــدى هــذا الموقــف مؤخــرًا علــى لســان وزيــر الشــؤون الخارجيــة 

السويســري، إيغنازيــو كاســيس، الــذي اّدعــى فــي يــوم 17 أيــار 2018، أن األونــروا تعــوق دمــج 

الالجئيــن الفلســطينيين فــي البلــدان المضيفــة لهــم، كمــا انتقــد الوكالــة ألنهــا تعرقــل إعــادة 

توطيــن هــؤالء الالجئيــن.31 وقبــل ذلــك بعــام، دعــا رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 

إلــى إنهــاء وجــود الوكالــة.32 

وتعكــس تصريحــات نتنياهــو الرغبــة اإلســرائيلية فــي وضــع حــد للمســؤولية الدوليــة القائمــة 

تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين، وإقصــاء مســألة الالجئيــن مــن مفاوضــات الوضــع النهائــي وإخــالء 

طــرف إســرائيل مــن االدعــاءات المســتقبلية بشــأن حقوقهــم وقضيــة عودتهــم إلــى ديارهــم. 

وعلــى نحــو ربمــا ال يثيــر دهشــة البعــض فــإن أســرة المجتمــع الدولــي تتبّنــى هــذا الموقــف. فبعد 

التوقيــع علــى اتفاقيــات أوســلو عملــت الــدول المانحــة علــى تحويــل جــزء كبيــر مــن تبرعاتهــا مــن 

وكالــة األونــروا إلــى الســلطة الفلســطينية وقّيــدت مــا تبقــى مــن تبرعــات لألونــروا لتصــرف فقــط 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وليــس فــي المناطــق األخــرى التــي تنفــذ األونــروا عملياتهــا 

فيهــا.33 وقــد أفضــى هــذا األمــر إلــى تقليــص قــدرة الوكالــة علــى تقديــم الخدمــات األساســية في 

ل خطــوة علــى صعيــد توطيــن ودمــج الالجئيــن الفلســطينيين 
ّ
األردن ولبنــان وســوريا، ممــا شــك

فــي البلــدان التــي تســتضيفهم وإنهــاء وجــود الوكالــة فــي خاتمــة المطــاف.34 

30 Maya al-Orzza, “UNRWA has been in crisis since its inception”.

 
ٌّ

ــا حــق ــا ليســت حلمــًا، عودتن ــة والالجئيــن، :عودتن 31   بديــل – المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطن
ــى وزيــر الخارجيــة السويســري،  أقرتــه الشــرائع والمعاهــدات الدوليــة: رســالة مفتوحــة مــن مركــز بديــل إل
إيغنازيــو كاســيس، ردًا علــى بيانــه حــول األونــروا والالجئيــن الفلســطينيين«، 22 أيــار 2018، علــى الموقــع 
https://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/88-2018/4869-pr- اإللكترونــي: 

ــار 2018[. ــوم 30 أي ــي ي ــه ف ــا علي ــع واطلعن ــذا الموق ــا ه ــد زرن ar-220518-09.html ]وق

32 Israel calls for end of UN Palestinian refugee agency,” Al Jazeera, 12 June 2017, 
available at: https://www.aljazeera.com/news/2017/06/israeli-calls-palestinian-refugee-
agency-170611214423120.html ]accessed 30 May 2018[.

33  Maya al-Orzza, “UNRWA has been in crisis since its inception”.

34  Riccardo Bocco, “UNRWA and the Palestinian refugees”.

https://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/88-2018/4869-pr-ar-220518-09.html
https://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/88-2018/4869-pr-ar-220518-09.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/06/israeli-calls-palestinian-refugee-agency-170611214423120.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/06/israeli-calls-palestinian-refugee-agency-170611214423120.html
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وقــد خرجــت بعــض الــدول العربيــة بفرضيــة سياســية مفادهــا أن المســؤولية تقــع علــى 

ــل العــبء المالــي المترتــب علــى قضيــة الالجئيــن  كاهــل المجتمــع الدولــي بعمومــه تجــاه تحمُّ

ــق هــذه  ــي خل ــه ف ــي ب ــع الدول ــع المجتم ــذي اضطل ــدور ال ــى ال ــك بالنظــر إل الفلســطينيين، وذل

المشــكلة. وهــي ذات الفرضيــة وراء إنشــاء نظــام خــاص لتوفيــر الحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين 

فــي العــام 1948، عندمــا رفضــت الــدول العربيــة المســاهمة فــي موازنــة األونــروا.35 وعلــى الرغــم 

مــن ذلــك الرفــض، قامــت عــدة دول عربيــة بالتبــرع للوكالــة، منــذ ذلــك الحيــن، فــي ســياق 

االســتجابة للمناشــدات العاجلــة التــي تطلقهــا األونــروا مــن وقــت آلخــر، حيــث ارتــأت هــذه الــدول 

 عــن موقفهــا األولــي أو، إلــى حــد مــا، شــكل مــن 
ِّ

أن المســاهمات الدائمــة والمنتظمــة بمثابــة تخــل

أشــكال نقــل المســؤولية وتحويلهــا مــن المجتمــع الدولــي إلــى البلــدان العربيــة المضيفــة. أضــف 

إلــى ذلــك، شــعور البلــدان العربيــة المضيفــة بأنهــا تكبــدت ثمنــًا باهظــا بســبب قضيــة الالجئيــن 

ز مــن عــدم اســتعداد تلــك الــدول العربيــة للمســاهمة وخصوصــًا فــي ضــوء 
ّ
الفلســطينيين، عــز

ــل إســرائيل مــن المســاهمة بــأي مبلــغ لــه قيمتــه فــي موازنــة األونــروا.36  تنصُّ

ــود  ــر القي ــات تبري ــاء‘ لغاي ــم األعب ــوم ’تقاُس ــي مفه ــع الدول ــرة المجتم ــاء أس ــف أعض
ّ
ــا وظ كم

ــر  ــار المانحيــن الذيــن يدعمــون األونــروا، وهــم أكب المفروضــة علــى التمويــل.37 فقــد اســتند كب

ــم  يه
ّ
ــر تخل ــوم لتبري ــذا المفه ــى ه ــا، إل ــات له ــن التبرع ــو ٪88 م ــون نح ــن يقدم ــرة مانحي عش

 عــن ذلــك، فقــد احتكمــت بعــض الــدول، وال ســيما الواليــات 
ً

التدريجــي عــن تمويلهــا.38 وفضــال

المتحــدة، إلــى الرغبــة فــي المحافظــة علــى االســتقرار النســبي فــي المنطقــة مــن أجــل تقليــص 

ــم لالجئيــن الفلســطينيين،  ــى الوضــع القائ ــى مســتوى يكفــي فقــط للمحافظــة عل ــل إل التموي

ــن جوهــري علــى أوضاعهــم.39 وتعكــس هــذه السياســات الموقــف  وليــس إلضفــاء أي تحسُّ

الغامــض الــذي أبــداه المجتمــع الدولــي علــى مــدى تاريخــه تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين، وهــو 

موقــف يعــزز المطالــب اإلســرائيلية بحــل وكالــة األونــروا وتصفيــة قضيــة الالجئيــن والمهجريــن 

الفلســطينيين. 

35 BADIL, Closing Protection Gaps: Handbook on Protection of Palestinian Refugees, 
August 2005, vi, available at: https://badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/
Handbook.pdf.

36 Rex Brynen, “Donor Contributions to UNRWA”.

37 Rex Brynen, “Donor Contributions to UNRWA”.

38 Annie Slemrod, “What you need to know now about cuts to the UN‘s agency for Palestine 
refugees”.

39 Colum Lynch and Emily Tamkin, “U.S Vows to Fund a U.N. Agency For Palestinian 
Refugees Israeli Leader Wants Shuttered”; Maya al-Orzza, “UNRWA has been in crisis 
since its inception”.

https://badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/Handbook.pdf
https://badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/Handbook.pdf


18



19

الحلول الممكنة

ــغيل  ــوث وتش ــة لغ ــة مؤقت ــة أممي ــون وكال ــروا أن تك ــرر لألون ــن المق ــابقًا، كان م ــر س ــا ذك كم

ل نســبة بســيطة مــن أعدادهــم اليــوم. 
ّ
الالجئيــن الفلســطينيين، الذيــن كانــت أعدادهــم تشــك

هــذا النمــو الهائــل فــي أعــداد الالجئيــن، وتكــرار تجديــد تفويــض األونــروا علــى أســاس مؤقــت، 

َحَمــل الوكالــة علــى العمــل بأقصــى طاقاتهــا لتقديــم الخدمــات الموكلــة إليهــا. إن الطلــب 

المتنامــي علــى تشــييد المــدارس ومرافــق الرعايــة الصحيــة وتقديــم خدمــات اإلغاثــة وغيرهــا 

ــة فــي أزمــة ماليــة  مــن الخدمــات، ومــا اقتــرن بهــا مــن افتقــار مزمــن فــي التمويــل، تــرك الوكال

ُعــد معهــا قــادرة علــى الوفــاء بواليتهــا. 
َ
ــم ت مزمنــة ل

وتســتدعي هــذه األزمــة اتخــاذ تدابيــر عاجلــة مــن جانــب الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وأســرة 

المجتمــع الدولــي بعمومهــا. حيــث ينبغــي تحويــل نســبة معقولــة مــن تبرعــات الــدول للموازنــة 

ــك  ــدول األطــراف األخــرى، وينبغــي كذل ــى مســاهمات إجباريــة تلتــزم بهــا ال ــروا إل العامــة لألون

منــح الوكالــة قــدرًا أكبــر مــن المرونــة فــي توزيــع وجهــة صــرف أموالهــا. فبــدون تأميــن قــدر كاٍف 

ــات األساســية  ــم الخدم ــى تقدي ــدرة عل ــروا الق ــك األون ــن تمل ــة، فل ــوارد المالي ــن الم ومســتقر م

لالجئيــن الفلســطينيين. وبــدون إتاحــة الحريــة للوكالــة فــي توجيــه هــذه األمــوال إلــى المجــاالت 

ــد وضــع  ــى صعي ــة عل ــال يمكــن إنجــاز تحســينات مهم ــة لديهــا، ف ــة األولوي ــل مرتب ــي تحت الت

الالجئيــن الفلســطينيين. 

وإلــى أن يحيــن الوقــت الــذي يجــري فيــه إنفــاذ قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم )194( 

ــي رقــم )237( لســنة 1967 باعتبارهمــا حجــر األســاس  ــرار مجلــس األمــن الدول لســنة 1948 وق

ــل المجتمــع الدولــي مســؤولية  ــذي يرتكــز حــل قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين عليــه، يتحّم ال

ضمــان توفيــر المســاعدات اإلنســانية وحمايــة حقوق الالجئيــن الفلســطينيين القانونيــة واتخاذ 

اإلجــراءات الفوريــة التــي تكفــل إيجــاد حــل ألزمــة التمويــل التــي تعصــف بوكالــة األونــروا فــي 

ــي  ــة ف ــا الوكال ــي تديره ــية الت ــج األساس ــل البرام ــكل تموي ــب أن يش ــة، يج ــة. وعلي ــذه اآلون ه

ســبيل ضمــان حقــوق اإلنســان األساســية التزامــًا إجباريــًا يقــع علــى عاتــق أســرة المجتمــع الدولي. 

وفــي الحــاالت التــي ال تكفــي فيهــا التبرعــات الطوعيــة، يتعيــن علــى األمــم المتحــدة أن تضــع 
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آليــة لضمــان مســاهمة الــدول األعضــاء فيهــا بمســاهمات الزاميــة كافيــة لتغطيــة العجــز فــي 

تمويــل موازنــة األونــروا. 

وعلــى الصعيــد الفلســطيني ينبغــي علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية أن تضطلــع بــدور قيــادي 

ــعب  ــل الش ــا ممث ــة، وبصفته ــور. فالمنظم ــى الن ــه إل ــر وإخراج ــذا التغيي ــق ه ــك وتحقي لتحري

الفلســطيني، تتحمــل المســؤولية عــن الدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين أمــام أســرة 

ــروا  المجتمــع الدولــي. إن ضمــان تمويــل وكالــة األونــروا وحمايــة جميــع الفلســطينيين الذيــن ُهجِّ

قســرًا مــن ديارهــم ُيَعــّد خطــوة ضروريــة فــي هــذا االتجــاه. 
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إلــى أن يحيــن الوقــت الــذي يجــري فيــه إنفــاذ قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 

)194( لســنة 1948 وقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم )237( لســنة 1967 باعتبارهمــا حجــر 

األســاس الــذي يرتكــز حــل قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين عليــه، يتحّمــل المجتمــع الدولي 

مســؤولية ضمــان توفيــر المســاعدات اإلنســانية وحمايــة حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين 

القانونيــة واتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة التــي تكفــل إيجــاد حــل ألزمــة التمويــل التــي تعصف 

بوكالــة األونــروا فــي هــذه اآلونــة. وعليــة، يجــب أن يشــكل تمويــل البرامــج األساســية التــي 

ــة فــي ســبيل ضمــان حقــوق اإلنســان األساســية التزامــًا إجباريــًا يقــع علــى  تديرهــا الوكال

ــة،  ــات الطوعي ــا التبرع ــي فيه ــي ال تكف ــاالت الت ــي الح ــي. وف ــع الدول ــرة المجتم ــق أس عات

يتعيــن علــى األمــم المتحــدة أن تضــع آليــة لضمــان مســاهمة الــدول األعضــاء فيهــا 

بمســاهمات الزاميــة كافيــة لتغطيــة العجــز فــي تمويــل موازنــة األونــروا. 


