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مقدمة

منــذ تأسيســها عــام 1949، بنــاء ىلع القــرار رقــم 302 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة، أوكلــت إلــى »وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 
ــطينيين يف  ــن الفلس ــة الالجئي ــاعدة وحماي ــة مس ــروا« مهم ــى – األون ــرق األدن يف الش
خمــس مناطــق، هــي لبنــان واألردن وســوريا والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويبلــغ عــدد 
هــؤالء يف الوقــت الحالــي، أي بعــد قرابــة 70 عامــا ىلع تأســيس األونــروا، مــا يزيــد ىلع 

5 مالييــن الجــئ فلســطيني.

وقــد تمثلــت مهمــة األونــروا منــذ ذلــك الحيــن يف تقديــم العــون واملســاعدة لالجئيــن 
ــك تزويدهــم بخدمــات التعليــم، والرعايــة الصحيــة، واإلغاثــة  الفلســطينيين، بمــا يف ذل
والخدمــات االجتماعيــة، وتحســين وضــع املخيمــات التــي يســكنون بهــا، حتــى إيجــاد حل 
عــادل لقضيتهــم، وفــق القــرار 194 للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، الــذي يقضــي بحــق 
الالجئيــن الفلســطينيين بالعــودة إلــى املناطــق التــي ُهّجــروا منهــا ودفــع تعويضــات عــن 

ممتلــكات أولئــك الذيــن يقــررون عــدم العــودة.

ــة  ــا الوكال ــطينيين ىلع أنه ــن الفلس ــبة لالجئي ــروا بالنس ــل األون ــة عم ــف أهمي وال تتوق
ــرات  ــدة لعش ــم املمت ــة لجوئه ــم يف رحل ــات له ــم الخدم ــة بتقدي ــة املتخصص األممي
ــة لجوئهــم  ــة مســؤولية األمــم املتحــدة عــن اســتمرار حال ــل يف رمزي الســنين فقــط، ب
ــة إســرائيل بنــاء ىلع قــرار مــن الجمعيــة  ذاتهــا، والتــي نجمــت باألســاس إثــر قيــام دول

ــام 1947. ــدة يف الع ــم املتح ــة لألم العام

وىلع الرغــم مــن أن الخدمــات التــي تقدمهــا األونــروا لالجئيــن الفلســطينيين هــي خدمــات 
ــوات  ــع الدع ــا م ــرًا، خصوص ــددة مؤخ ــت مه ــات بات ــذه الخدم ــة، إال أن ه ــة وإجتماعي إغاثي
ــم  ــن الفلســطينيين، ث ــف الالجئي ــدًا إلنهــاء مل ــروا تمهي ــى وقــف عمــل األون اإلســرائيلية إل
إعــالن مندوبــة الواليــات املتحــدة لــدى األمم املتحــدة »نيكي هايلــي«، يف 21 كانــون األول/
ديســمبر مــن العــام املاضــي، عن عــزم بالدها »وقــف مســاهمتها املاليــة لألونــروا إذا لم يعد 
الفلســطينيون لطاولــة املفاوضــات مــع إســرائيل«، واتخــاذ اإلدارة األمريكيــة خطــوات فعليــة 

تمثلــت يف تخفيــض مقــدار الدعــم املــادي املقــدم لألونــروا مقارنــة بالســنوات املاضيــة.
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ــه  ــرت في ــي  ذك ــا ىلع موقعهــا اإللكترون ــروا بياًن ــة األون ــك، نشــرت وكال ويف أعقــاب ذل
أنهــا تمــر بأخطــر ضائقــة ماليــة يف تاريخهــا، وأنهــا اضطــرت التخــاذ عــدة تدابيــر مــن أجــل 
ــن  ــى حي ــية إل ــات األساس ــا يف القطاع ــا لتقديمه ــرة لديه ــوال املتوف ــاظ ىلع األم الحف

التوصــل إلــى حــل يســاهم بخــروج األونــروا مــن ضائقتهــا املاليــة.

وىلع الرغــم مــن تعهــد األونــروا ىلع لســان املفــوض العــام لهــا »بييــر كرينبول« 
باســتمرار تقديــم خدماتهــا لالجئيــن الفلســطينيين، غيــر أن الضائقــة املالية التي 
ــة ملموســة  ــي عــن اتخــاذ خطــوات جدي تعانــي منهــا وتقاعــس املجتمــع الدول
لدعمهــا بــدأت تأخــذ تأثيــرًا عمليــا، ومؤخــرًا، رصــد فريــق املرصــد األورومتوســطي 
ــات  ــص الخدم ــو تقلي ــة نح ــوات فعلي ــاذ خط ــروا باتخ ــدء األون ــان ب ــوق اإلنس لحق

املقدمــة لالجئيــن، وتحجيــم أعــداد املوظفيــن العامليــن يف الوكالــة.

وعليــه، يهــدف هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء ىلع الخدمــات التــي يمكــن أن 
تتأثــر ســلبا بقــرار األونــروا تقليــص املســاعدات تحــت ضغــط الواقــع املالــي الــذي 
ــة بأخذهــا  ــر بعــض الخطــوات التــي بــدأت الوكال ــة، ويرصــد التقري تعيشــه الوكال
ــد  ــرض البع ــى ع ــة إل ــزة، باإلضاف ــاع غ ــان وقط ــيما يف األردن ولبن ــا، وال س فعلي
القانونــي املتعلــق بمســؤلية األمــم املتحــدة تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين. ومن 
خــالل ذلــك كلــه، يســعى التقريــر إلــى مخاطبــة املجتمــع الدولــي، وال ســيما الدول 
ــا،  ــام بواجباته ــة للقي ــكايف للوكال ــم ال ــم الدع ــى تقدي ــوي، إل ــاد الق ذات االقتص
ــي  ــع امليدان ــواء ىلع الواق ــا، س ــاء عمله ــوات إلنه ــورة الدع ــن خط ــر م والتحذي
لالجئيــن الفلســطينيين، أو لناحيــة املســؤولية التاريخيــة لألمــم املتحــدة تجــاه 

مأســاتهم املســتمرة.
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خلفية

ســت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين يف الشــرق األدنــى »األونروا« يف  ُأسِّ
8 كانــون األول/ديســمبر عــام 1949، بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 
302، كوكالــة أمميــة متخصصــة يف تقديــم املســاعدات للفلســطينيين الذيــن ُهّجــروا مــن 
أراضيهــم عقــب الحــرب العربيــة اإلســرائيلية وقيــام دولــة إســرائيل عــام 1948، والتــي نــزح 

ىلع إثرهــا اآلالف مــن الفلســطينيين.

وقــد بــدأت الوكالــة فعليــا بتقديــم خدماتهــا يف مايو/أيــار عــام 1950 يف 5 مناطــق، هــي 
لبنــان واألردن وســوريا والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبلــغ عــدد الالجئيــن الفلســطينيين 

املســجلين لديهــا حينهــا قرابــة 750 ألــف الجــئ. 

ومنــذ تأسيســها اعتمــدت األونــروا يف تمويلهــا ىلع التبرعــات الطوعيــة للــدول األعضــاء 
يف األمــم املتحــدة. وتعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة املمــول األكبــر لألونــروا، بواقــع 
ــن  ــون دوالر. يف حي ــو 370 ملي ــا نح ــدم له ــث تق ــنويا، حي ــروا س ــة األون ــن موازن %40 م
تأتــي دول االتحــاد األوروبــي كثانــي أكبــر ممــول للوكالــة، وهــي تســاهم تقريبــا بنصــف 
مــا تســاهم بــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة. فيمــا تســاهم باقــي الــدول األخــرى بمبالــغ 
جزئيــة يف دعــم ميزانيــة الوكالــة، والتــي تبلــغ مــا يزيــد عــن 800 مليــون دوالر ســنويا. 

مؤخــرًا، تصاعــدت الدعــوات إلنهــاء عمــل وكالــة األونــروا، ال ســيما من قبــل الحكومة 
اإلســرائيلية، حيــث قــال رئيــس وزرائهــا »بنياميــن نتنياهــو« يف اجتمــاع حكومتــه 
يــوم 7 كانــون الثاني/ينايــر 2018 إن عمــل األونــروا يجــب أن يتوقــف، وأعــرب عــن 
تأييــده لتقليــص التمويــل األمريكــي للوكالــة. ويف 16 كانــون الثاني/ينايــر أعلنــت 
املتحدثــة باســم الخارجيــة األميركيــة »هيــذر نويــرت«  عــن تجميــد بالدهــا مبلــغ 
65 مليــون دوالر مــن مســاعدتها لألونــروا، فيمــا ذكــرت تســريبات صحفيــة أن إدارة 
الرئيــس األمريكــي ترامــب تــدرس قطــع مبلــغ 180 مليــون دوالر من مســاهمتها يف 
ــروا. كمــا امتــد التقليــص األمريكــي ليشــمل املســاعدات الغذائيــة،  ميزانيــة األون
حيــث أعلنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة تعليقهــا املســاعدات الغذائيــة 

املقدمــة لالجئيــن الفلســطينيين واملقــدرة بمبلــغ 45 مليــون دوالر.
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وإثــر ذلــك، أطلقــت األونــروا حملــة عامليــة لجمــع التبرعــات، تهــدف لجمــع 500 مليــون 
دوالر، كمــا قامــت بإطــالق مناشــدة مــن أجــل برامجهــا الطارئــة بمبلــغ 800 مليــون دوالر، 
ســتذهب لتقديــم الخدمــات امللحــة لالجئيــن الفلســطينيين يف ســوريا واألراضــي 
الفلســطينية، وحوالــي 50,000 الجئــا فلســطينيا مــن ســوريا كانــوا قــد لجــؤوا إلــى لبنــان 

ــر األزمــة الســورية. ــة إث واألردن خــالل الســنوات الســبع املاضي

ــون  ــديدة، ك ــورة ش ــاعداتها بخط ــص مس ــروا أو تقلي ــاء األون ــوات إلنه ــى الدع ــر إل وُينظ
الهــدف الــذي أسســت ىلع أساســه مــا زال قائمــا، حيــث ما تــزال حالــة اللجوء الفلســطيني 
األطــول وربمــا األكبــر يف العالــم، وال يــزال قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 194 
ــذ بعــد، وال زال هــؤالء  والقاضــي بعودتهــم إلــى ديارهــم أو دفــع التعويــض لهــم لــم ينفَّ
الالجئــون بحاجــة ماســة إلــى املســاعدات التــي تقــدم لهــم حيــث يعتبــرون مــن أكثــر 

الفئــات عــوزًا يف كافــة أماكــن تواجدهــم.

األونروا باألرقام

تقليص خدمات األونروا أو إنهاء عملها يعني

الجئاً فلسطينياً مسجالً لدى األونروا من الخدمات األساسية5.869.733حرمان

طالب وطالبة من حقهم في التعليم525،000حرمان

مدرسة تابعة لألونروا702إغالق

عيادة تقدم الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين143إغالق

مخيماً وإضعاف بنيتها التحتية58التأثير على

هم موظفو األونروا الدائمين30.000إنهاء عمل
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في دائرة الخطر: األونروا بدأت فعليًا بتقليص خدماتها 

ــة  ــروا باتخــاذ خطــوات فعلي ــدء األون ســجل املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ب
تجــاه تقليــص الخدمــات التــي تقدمهــا لالجئيــن الفلســطينيين يف مناطــق عملهــا. وقام 
فريــق األورومتوســطي إثــر ذاك بجمــع عــدد مــن الشــهادات لتتّبــع التقليــص الحاصــل يف 
ــزة.   ــاع غ ــان وقط ــيما يف األردن ولبن ــاري، وال س ــام الج ــة الع ــذ بادي ــروا من ــات األون خدم

الســطور القادمــة ترصــد بعــض هــذه التقليصــات.

أواًل: األردن

تضــم األردن أكبــر عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين خــارج فلســطين، حيــث يتجــاوز عــدد 
ــجاًل،  ــا مس ــروا يف األردن 2.286.643 الجئ ــدى األون ــجلين ل ــطينيين املس ــن الفلس الالجئي

يتوزعــون ىلع عشــرة مخيمــات رســمية وثالثــة غيــر رســمية.

وقــد بــدأت وكالــة األونــروا يف األردن باتخــاذ خطــوات ملموســة لتقليــص خدماتهــا، ومــن ذلك 
قيامهــا بإنهــاء خدمــات 100 موظــف مــن العامليــن لديهــا بســبب األزمــة املاليــة التــي تعصــف 
بهــا، حيــث قــررت إنهــاء خدمــات عامليــن يف مجــال النظافــة وأَذنــة مــدارس وعيــادات، ممــن 

يعملــون لديهــا بنظــام املياومــة، مــع عــدم الســماح بتعييــن بــدالء باملياومة.

كمــا علقــت األونــروا االعتمــاد املالــي يف املوازنــة العامــة ألي خدمــات أو أنشــطة جديدة، 
فضــال عــن تعليقهــا االلتــزام بــورش العمــل والتدريبــات التــي كانــت تعقدها عــادًة. 

وبحســب شــهادات جمعهــا فريــق األورومتوســطي يف األردن، قامــت األونــروا، ىلع ســبيل املثــال، 
بتقليــص عــدد عمــال النظافــة الذيــن كانــوا يعملــون يف مخيــم حطيــن لالجئيــن الفلســطينيين 
مــن 48 عامــل نظافــة، إلــى 32 عامــل، يخدمــون قرابــة 100 ألــف شــخص يف املخيــم، األمــر الــذي 

أدى إلــى مشــكلة عمليــة يف جمــع النفايــات ونظافــة املخيــم بشــكل عــام .

وقامــت األونــروا يف األردن بإيقــاف جميــع عمــال املياومــة يف املراكــز الصحيــة واملدارس 
ــهر أو  ــدة ش ــروا مل ــدارس األون ــن يف م ــض املعلمي ــت بع ــا أوقف ــروا، كم ــة لألون التابع

شــهرين، وأعادتهــم مــع بدايــة الفصــل الدراســي الجديــد يف بدايــة شــباط/فبراير.
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وكان هنــاك قســم مســتحدث أنشــأته األونــروا لغــوث الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن 
مــن ســوريا إلــى األردن، ويجــري توظيــف العامليــن بــه وفقــا لعقــود قصيــرة مدتهــا 3 أشــهر 
د، ومؤخــرًا، تــم إبــالغ أربــع موظفــات ضمــن هــذا القســم يإنهــاء عملهــم  فقــط، ثــم تجــدَّ
مــع نهايــة شــهر آذار/مــارس الجــاري، فيمــا يقــول موظفــون يتبعــون لألونــروا يف األردن 
أن اإلدارة تتوجــه إلــى إلغــاء هــذا القســم بشــكل كامــل وإنهــاء خدمــات كافــة موظفيــه، 

وعددهــم 24 موظفــا.

ــن يف  ــروا لالجئي ــي تقدمهــا األون ــة الت ــق بتقليــص املســاعدات النقدي ــا يتعل ــا فيم ام
األردن، فيقــول الجئــون التقاهــم فريــق األورومتوســطي إن املعونــات االجتماعيــة النقدية 
تصــرف عــادًة أربــع مــرات يف الســنة، يف األشــهر )كانــون الثانــي، ونيســان، وتمــوز، 
وتشــرين األول(. غيــر أن الدفعــة النقديــة األخيــرة، والتــي كان يفتــرض أن ُتصــرف يف 15 

ــم ُتصــرف حتــى اآلن، أي بعــد مــرور قرابــة شــهرين. ــر، ل كانــون الثاني/يناي

وىلع املســتوى التعليمــي، م تقــم األونــروا بإغــالق أي من مراكزهــا التعليميــة أو املدارس 
ــة  ــي، وكلي ــب املهن ــن للتدري ــة، ومركزي ــا 171 مدرس ــا يف األردن، وعدده ــع له ــي تتب الت
للعلــوم التربيــة، ولكنهــا بــدأت بإجــراءات لتقليــص القرطاســية وبعــض اللــوازم التــي كانت 
املــدراس تــزوَّد بهــا عــادة .كمــا ألغــت األونــروا امليزانيــة التــي كانــت مخصصــة للطــوارئ 

)كحــاالت الحريــق أو تلــف األثــاث أو التمديــدات الصحيــة( .

تقليص خدمات األونروا أو إنهاء عملها في األردن يعني

الجئاً فلسطينياً مسجالً من الخدمات األساسيةقرابة 2.3 مليونحرمان

17 ألفحرمان
الجــئ فلســطيني مهجــر مــن ســوريا فــي لبنــان مــن الخدمــات 

األساسية

طالب وطالبة من حقهم في التعليم125 ألفحرمان

مدرسة تابعة لألونروا171إغالق

عيادة تقدم الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين25إغالق

مخيمات وإضعاف بنيتها التحتية10التأثير على

هم موظفو األونروا الدائمين6647إنهاء عمل
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ثانيًا: لبنان

ــة تجــاه تقليــص  ــروا باتخــاذ بعــض الخطــوات الفعلي ــدأت األون ــان، فقــد ب ــا يف لبن أم
خدماتهــا كذلــك. فعلــى صعيــد قطــاع التعليــم، قامــت األونــروا بإحالــة 105 معلمــا لديهــا 
ــة  ــة عملي ــم بأي ــم تق ــم، ول ــدة خدمته ــاء م ــل انته ــك قب ــد، وذل ــى التقاع ــان إل يف لبن
توظيــف بــداًل مــن أولئــك املوظفيــن،  إضافــة إليقــاف كافــة املعلميــن الذيــن يعملــون 

بنظــام املياومــة.

وىلع صعيــد البنــى التحتيــة الخاصــة بالتعليــم وتســيير الخدمــات، قامــت وكالــة 
األونــروا بتقليــل كميــات الوقــود املرســلة للمــدارس، إضافــة إللغــاء عقــود اإليجــار ملبانــي 
املؤسســات التعليميــة، وهــو مــا يعنــي إمــكان إغــالق العديــد مــن املــدارس يف لبنــان، 
ــن  ــن الالجئي ــذة م ــذ وتلمي ــف تلمي ــن 37 أل ــر م ــان  أكث ــى حرم ــيؤدي إل ــدوره س ــذي ب وال
الفلســطينيين املســجلين يف لبنــان مــن حقهــم يف الحصــول ىلع الخدمــات التعليمية، 

ــدة للســنة الدراســية لعــام 2018/2019.  ــب جدي ــروا عــن شــراء أي كت وامتنعــت األون

أمــا فيمــا يتعلــق بالخدمــات الطبيــة، فقــررت األونــروا تقليــص املبالــغ املخصصــة لبرنامــج 
ــد  ــا ق ــاء، م ــن األطب ــد م ــود العدي ــاء عق ــت بإنه ــث قام ــان، حي ــة يف لبن ــة الصحي الرعاي
يعنــي توقــف 27 عيــادة طبيــة عــن تقديــم خدماتها املعهــودة لالجئيــن، و قامــت األونروا 
بإلغــاء عقــود الرعايــة التخصصيــة ملرضــى القلــب والعيــون والســكري والغــدد، مــا يعنــي 
أن املرضــى بهــذه األمــراض لــن يعــود بإمكانهــم الحصــول ىلع خدمــات العــالج إال ىلع 
حســابهم الشــخصي، إضافــة إلــى قــرار إلغــاء العديــد مــن العمليــات الطبيــة مــع نهايــة 
ــك  ــروا كذل ــررت األون ــة. وق ــوالدة الطبيعي ــف وال ــات األن ــي، كعملي ــارس/آذار الحال ــهر م ش
إيقــاف املوظفيــن مــن عمــال الصحــة الذيــن يعملــون بنظــام املياومــة، مــع عــدم تعييــن 

بديــل عــن املوظفيــن الذيــن تــم إنهــاء عقودهــم.

وكان مــا يزيــد ىلع 32 ألــف الجــئ فلســطيني مــن ســوريا نــزح إلــى لبنــان بســبب النــزاع 
الدائــر يف ســوريا، ويعانــي هــؤالء مــن حيــاة قاســية وصعبــة يف لبنــان بســبب افتقــار 
معظمهــم لإلقامــة القانونيــة، حيــث تضيــق الســلطات اللبنانيــة مــن إمكانيــة منحهــم 
ــات  ــتمرة للمعون ــة مس ــم يف حاج ــا يبقيه ــو م ــان، وه ــة يف لبن ــوء أو اإلقام ــق اللج ح

املقدمــة مــن وكالة األونـــروا لتأمـــين احتياجاتهـــم األساســـية.
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تقليص خدمات األونروا أو إنهاء عملها في لبنان يعني

الجئاً فلسطينياً مسجالً من الخدمات األساسية532 ألفحرمان

32.5 ألفحرمان
ــات  ــن الخدم ــان م ــي لبن ــوريا ف ــن س ــر م ــطيني مهج ــئ فلس الج

األساســية

طالب وطالبة من حقهم في التعليم37 ألفحرمان

مدرسة تابعة لألونروا67إغالق

عيادة تقدم الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين27إغالق

مخيماً وإضعاف بنيتها التحتية12التأثير على

هم موظفو األونروا الدائمين3100إنهاء عمل
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ثالثًا: فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(

ــن  ــواء م ــطينيين، س ــن الفلس ــن الالجئي ــر م ــل األكب ــطينية الثق ــي الفلس ــهد األراض وتش
الناحيــة العدديــة، أو مــن ناحيــة البرامــج والخدمــات التــي يحتاجونهــا، حيــث تعــد هــذه 
ــة  ــت الحال ــش تح ــا تعب ــطينيين كونه ــن الفلس ــات الالجئي ــن فئ ــا م ــر ضعف ــة األكث الفئ

ــرائيلي. ــالل اإلس ــة لالحت اليومي

ويبلــغ عــدد الالجئيــن الفلســطينيين املســجلين لــدى األونــروا يف الضفــة الغربيــة، وفقــا 
ــم  ــا تض ــا، فيم ــون ىلع 19 مخيم ــجاًل، يتوزع ــا مس ــام 2017، 997.173 الجئ ــاءات الع إلحص
ــروا يتــوزع عليهــا مــا يزيــد ىلع 51 ألــف طالــب  الضفــة الغربيــة 96 مدرســة تابعــة لألون
وطالبــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فيبلــغ عــدد الالجئيــن املســجلين 1.435.616، يتوزعــون ىلع 
ــق  ــا، وف ــوزع عليه ــروا، يت ــة لألون ــة تابع ــزة 267 مدرس ــاع غ ــم قط ــا يض ــات، فيم 8 مخيم

ــا وطالبــة. ــروا للعــام 2018، 271.900 طالب ــرات األون تقدي

ويف النــداء الطــارئ الــذي أطلقتــه األونــروا للعــام 2018، ذكــرت أنهــا بحاجــة 
ــي  ــا يف األراض ــة عملياته ــي لتغطي ــون دوالر أمريك ــد ىلع 398 ملي ــا يزي ــى م إل
ــي  ــن أداء دور حقيق ــي ع ــع الدول ــس املجتم ــتمر تقاع ــا اس ــطينية. وإذا م الفلس
ــنة  ــي س ــال. فف ــهل املن ــدو س ــغ ال يب ــذا املبل ــإن ه ــروا، ف ــم األون ــال لدع وفع
2017، وفيمــا احتاجــت األونــروا ل 402 مليــون دوالر أمريكــي لتقديــم خدماتهــا يف 
فلســطين، لــم يتــم التعهــد حتــى بدايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر ســوى بمبلــغ 138 

ــوب. ــغ املطل ــن املبل ــي %34.3 م ــط، أي حوال ــون دوالر فق ملي

ــة  ــق بحال ــات الهامــة والتــي تتعل ــا، أن نمــر ىلع بعــض اإلحصائي ولعــل مــن املهــم هن
ــي  ــات الت ــون الفلســطينيون يف فلســطين وضــرورة الخدم ــر بهــا الالجئ ــي يم العــوز الت

ــوب. ــى املطل ــروا ألجــل اســتمرار حياتهــم بالحــد األدن تقدمهــا األون

في قطاع غزة

- %41 مــن الالجئيــن الفلســطينيين يفتقــدون 

لألمــن الغذائــي.

ىلع  يعتمــد  فلســطيني  الجــئ  ألــف   924  -

األونــروا مــن  الطارئــة  الغذائيــة  املســاعدات 

- 526.856 الجئا يعيش تحت خط الفقر.

- %47.2 معدل البطالة بين الالجئين.

في الضفة الغربية

- %34 مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يقيمون 

يف املخيمــات يفتقــدون لألمــن الغذائي

ىلع  يعتمــد  فلســطيني  الجــئ  ألــف   255  -

األونــروا مــن  الطارئــة  الغذائيــة  املســاعدات 

- %22.7 معدل البطالة بين الالجئين
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ويف قطــاع غــزة، ظلــت عمليــة إعادة اإلعمــار للبيــوت التي تهدمت إثــر الحرب اإلســرائيلية 
ىلع القطــاع عــام 2014 تســير ببــطء، حيــث مــا يــزال هنــاك 4400 مســكن يعــود لالجئيــن 
الفلســطينيين بحاجــة إلــى إعــادة إعمــار، فيمــا إن 2000 مســكن آخــر تحتــاج إلــى ترميمات 

جوهريــة، فضــاًل عــن 47.000 مســكن آخــر بحاجــة إلــى ترميمات بســيطة.

ــة العــوز تلــك، بــدأت األونــروا باتخــاذ عــدة خطــوات اتجــاه تقليــص خدماتهــا  ورغــم حال
يف األراضــي الفلســطينية. وىلع الرغــم مــن أن تلــك التقليصــات لــم تالمــس الخدمــات 
ــروا  ــن يف األراضــي الفلســطينية بعــد، إال أنهــا المســت موظفــي األون ــة لالجئي املقدم
ــة  ــن، ومــن ناحي ــر ىلع الخدمــات املقدمــة لالجئي ــى التأثي ــة، بمــا ســيؤدي إل مــن ناحي
ثانيــة، لــوح أكثــر مــن مســؤول يف األونــروا باحتمــال أن تطــال هــذه التقليصــات الخدمــات 
املقدمــة، ومــن ذلــك عــدم القــدرة ىلع شــراء املــواد الغذائيــة الضروريــة للربــع الثاني من 
هــذا العــام، وإيقــاف بعــض البرامــج اإلغاثيــة، وإيقــاف شــراء البضائــع إال للضــرورة القصــوى.

أمــا ىلع مســتوى موظفــي األونــروا، قامــت الوكالــة بإخطــار أكثــر مــن 400 معلــم 
بتوجههــا إلنهــاء عقودهــم، وفيمــا كان معظمهــم تحــت الثبيــت الرســمي يف الوظيفــة، 
قامــت األونــروا بتحويــل عقودهــم إلــى عقــود يوميــة، يف خطــوة قــد يتبعهــا إنهــاء تلــك 
ــة  ــره ال يتوقــف فقــط ىلع الخدمــات التعليمي ــإن أث ــك، ف العقــود، ويف حــال حصــل ذل
التــي يقدمهــا هــؤالء، بــل ىلع األســر التــي ينتمــون لهــا، والتــي بالــكاد تســتطيع العيــش 
مــن الراتــب املمنــوح ألبنائهــا ضمــن ظــروف معيشــية صعبــة ومعــدالت فقــر مــن بيــن 

ــم.  األىلع يف العال

»أمجــد الريفــي«، أحــد موظفــي األونــروا يف قطــاع غــزة ويعمــل مهندًســا يف 
ــه  ــا مع ــة أجراه ــال يف مقابل ــن، ق ــات الالجئي ــة يف مخيم ــى التحتي ــم البن قس
فريــق املرصــد األورومتوســطي: »قامــت إدارة األونــروا بتاريــخ 25/02/2018 بإبالغي 
أنــا و97 مــن زمالئــي بعــدم رغبتهــا يف تجديــد عقودنــا، ىلع الرغــم مــن كوننــا 
ىلع رأس عملنــا منــذ ســبع ســنوات. ورغــم اقتــراب موعــد تثبيتنــا بشــكل رســمي 
ــد 50  ــاء عق ــا بإنه ــأة قراره ــة فج ــذت الوكال ــوث، اتخ ــة الغ ــدى وكال ــن ل كموظفي
ــم  ــام، ىلع أن يت ــذا الع ــن ه ــارس م ــخ 7 آذار/م ــا بتاري ــون لديه ــا يعمل مهندس
االســتغناء عــن خدمــات 97 موظًفــا لــدى وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن بحلــول 

نهايــة هــذا الشــهر، بحجــة عــدم وجــود تغطيــة ماليــة لهــم«.
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أمــا »أحمــد عجــور«، وهــو أحــد املهندســين الذيــن يعملــون يف األونــروا يف قطــاع غــزة 
وطالهــم قــرار إنهــاء عقودهم، فقــال يف إفادتــه لألورومتوســطي أن اإلدارة كانت وعدتهم 
العــام املاضــي بتثبيــت كل مــن تخطــت فتــرة عملــه مــع األونــروا األربــع ســنوات، وفيمــا 
عمــل وزمــالؤه مــع األونــروا ألكثــر مــن ســبع ســنوات، فوجــؤوا اآلن بالتلويــح بتســريحهم 

مــن عملهــم.

ــة،  ــذ ســنوات طويل ــن من ــن املثبتي ــى العاملي ــت حت ــور« إن التقليصــات طال ــال »عج وق
حيــث جــرت إحالــة مهندســين يعملــون يف األونــروا منــذ أكثــر مــن 20  عاًمــا إلــى برامــج 
املشــاريع املمولــة بــدال مــن امليزانيــة العامــة، وهــو مــا يعنــي تســريحهم يف حــال عــدم 

توفــر تمويــل للمشــاريع التــي يعملــون عليهــا.

ــاج يف  ــزة باالحتج ــاع غ ــروا يف قط ــي األون ــن موظف ــدد م ــام ع ــرارات، ق ــذه الق ــر ه وإث
ــن«، وهــو أحــد  ــو لب ــد أب ــال »محم ــا، ق ــه لفريقن ــروا يف القطــاع. ويف إفادت ــر األون مق
املعتصميــن، إنــه وزمــالؤه يف اعتصــام مفتــوح منــذ تاريــخ 25 شــباط/فبراير لرفــض قــرار 
األونــروا بإنهــاء عقودهــم، ال ســيما أنــه جــاء بعــد وعــود ســابقة بتثبيتهــم بشــكل رســمي 

يف الشــهور األولــى مــن عــام 2018.

ــوث،  ــة الغ ــل إدارة وكال ــن قب ــات م ــون لضغوط ــن يتعرض ــن« إن املحتجي ــو لب ــال »أب وق
ومــن ذلــك منــع وصــول الطعــام واألغطيــة لهــم وحرمانهــم مــن رؤيــة أبنائهــم عبــر منــع 

دخــول ذوي املعتصميــن أو زمالئهــم إلــى ســاحة االعتصــام.

وكانــت احتجاجــات مشــابهة حصلــت يف الضفــة الغربيــة نهايــات شــهر كانــون الثانــي/
ــا،  ــة له ــدارس التابع ــي امل ــن معلم ــدد م ــل ع ــروا بفص ــرارات لألون ــر ق ــي، إث ــر املاض يناي
وتقليــل حصــص بعــض األغذيــة واألدويــة والخدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا األونــروا يف 

العيــادات الصحيــة التــي تتبــع لهــا.

* موظفون وعائالتهم يحتجون أمام مقر وكالة األونروا بغزة



14 تقليص خدمات وكالة األونروا وأثره ىلع الالجئين الفلسطينيين

تقليص خدمات األونروا أو إنهاء عملها في فلسطين يعني

الجئاً فلسطينياً مسجالً من الخدمات األساسية2.4 مليونحرمان

طالب وطالبة من حقهم في التعليم314.5 ألفحرمان

مدرسة تابعة لألونروا363إغالق

عيادة تقدم الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين65إغالق

مخيماً وإضعاف بنيتها التحتية27التأثير على

هم موظفو األونروا الدائمين17700إنهاء عمل

* موظفون يعتصمون داخل مقر األونروا بغزة احتجاجا ىلع إنهاء عقوهم
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ر ابعًا: سوريا

يعانــي الفلســطينيون الالجئــون يف ســوريا أشــد املعانــاة يف ظــل الحــرب الدائــرة هنــاك 
ــل  ــوا داخ ــا زال ــؤالء م ــن ه ــئ م ــف الج ــة 438 أل ــن قراب ــاًل ع ــنوات، ففض ــة 7 س ــذ قراب من
ســوريا ويعانــون فيهــا أشــد املعانــاة، لجــأ 120 ألفــا آخريــن إلــى خــارج ســوريا يف رحلــة 
شــاقة ومهينــة أوصــدت فيهــا الــدول أمامهــم أبوابهــا كونهــم عديمــو الجنســية - الجئون 

للمــرة الثانيــة.

ويعـــد الفلســـطينيون يف سوريا ضمـــن أشـــد الفئـــات تضـــررًا مـــن النـــزاع الدائر، 
فبيــن هــؤالء الذيــن ال يزالــون يف ســوريا، فــإن %58 منهــم تركــوا بيوتهــم وهــم 
ــون يف  ــان أن %13 عالق ــف(، كم ــة 254 أل ــم قراب ــوريا )وعدده ــل س ــون داخ نازح

ــروا. ــب األون ــا، بحس ــول إليه ــتحيل الوص ــب أو يس ــع يصع مواق

وباملجمــل، يفتقــر %95 مــن الفلســطينيين املوجوديــن فـــي ســوريا لألمــن 
ــانية املســتمرة،  ــاعدات اإلنسـ ــة ماســة للمسـ ــي يف حاجـ ــي، وهــم بالتال الغذائ
فيمــا إن %93 يصنفــون كضعفــاء أو ضعفــاء للغايــة، ويبلــغ معــدل البطالــة بيــن 

الالجئيــن الفلســطينيين يف ســوريا 52.2%.

وفــــي ســــنة 2018، ســــتحتاج األونــــروا إلــــى حوالي 409 مليــــون دوالر أمريكــــي مــــن 
أجــــل تنفيــــذ خدماتهــا للفلســطينيين مــن ســوريا، وهــو رقــم مــا زالــت األونــروا عاجــزة 
عــن جمعــه أو حتــى نصفــه، وهــو مــا دعاهــا إلطــالق مناشــدة قبــل قرابــة شــهر بعــد 
جمــع 800 مليــون دوالر نصفهــا ســيذهب لبرنامــج الطــوارئ الخــاص باألونــروا يف ســوريا.

تقليص خدمات األونروا أو إنهاء عملها في سوريا يعني

الجئاً فلسطينياً مسجالً من الخدمات األساسية618 ألفحرمان

طالب وطالبة من حقهم في التعليم48 ألفحرمان

مدرسة تابعة لألونروا101إغالق

عيادة تقدم الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين26إغالق

مخيماً وإضعاف بنيتها التحتية9التأثير على

هم موظفو األونروا الدائمين3000إنهاء عمل
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واجب األمم المتحدة تجاه الالجئين 

الفلسطينيين من منظور القانون الدولي

لــم تكــن وكالــة »األونــروا«، التــي تأسســت عــام 1949 بموجــب القــرار رقــم )302( الصــادر عن 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، بموافقــة )47( دولــة وامتنــاع )6( دول عــن التصويــت، 
دون أي معــارض للقــرار، أول وكالــة دوليــة لالجئيــن الفلســطينين، إنمــا حلــت بديــال عــن 
»وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة الالجئيــن الفلســطينيين«، التــي أنشــأت عــام 1948 بموجب 

القــرار )212( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بإجمــاع األصــوات كذلــك.

ــة دوليــة ُتعنــى بشــؤون الالجئيــن  ويتضــح مــن هــذا اإلجمــاع الدولــي ىلع إنشــاء وكال
ــأتها  ــذ نش ــا من ــط وجوده ــي ارتب ــة، الت ــذه الوكال ــة له ــة القانوني ــطينيين األهمي الفلس
بتقديــم الخدمــات إلــى الالجئيــن الفلســطينيين إلــى حيــن إيجــاد حــل عــادل لقضيتهــم 
وفــق قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 194، والــذي يقضي بحــق هؤالء بالســماح 
لهــم بالعــودة إلــى األراضــي التــي ُهَجــروا منهــا إبــان النــزاع العربــي اإلســرائيلي عــام 1948، 

وقيــام دولــة إســرائيل.

ويمكــن النظــر إلــى إنهــاء »األونــروا« ىلع أنــه محاولــة إلنهــاء حــق هــؤالء بالعودة، 
إذ أن وجــود »األونــروا« يعنــي اســتمرار التعامــل واالعتــراف بهــؤالء الفلســطينيين 
كالجئيــن، وليــس التعامــل معهــم ىلع أنهــم أصبحــوا مــن ســكان األراضــي التــي 

هجــروا إليهــا عبــر توطينهــم فيهــا، بمــا يعنــي إنهــاء قضيتهــم.

وفيمــا ســوى الالجئيــن الفلســطينيين يف املناطــق الخمــس التــي تعمــل بهــا األونــروا 
ــرون يف  ــون اآلخ ــع الالجئ ــزة(، يخض ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــوريا والضف ــان وس )األردن ولبن
ــة مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن، والتــي ُأسســت ىلع ضــوء  ــم ملظل العال
اتفاقيــة عــام 1951 حــول وضــع الالجئيــن، ثــم ُألحــق بهــا بروتوكــول إضــايف عــام 1967، 
وحــددت هــذه االتفاقيــة مفهــوم الالجــئ وأجملــت حقوقــه، وأوضحــت الحمايــة القانونية 

الدوليــة الواجــب تقديمهــا للالجئيــن أو طالبــي اللجــوء.
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وبالنظر إلى اتفاقية عام 1951، نصت املادة »1« الفقرة »د« ىلع أن االتفاقية 

مــن  مســاعدة  أو  بحمايــة  يتمتعــون  الذيــن  األشــخاص  ىلع  تنطبــق  »ال 
املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  غيــر  املتحــدة  لألمــم  تابعــة  وكاالت  أو  هيئــات 
لشــؤون الالجئيــن. فــإذا توقفــت هــذه الحمايــة أو املســاعدة ألي ســبب دون 
ــر  ــل باألم ــا يتص ــا مل ــا طبق ــوي نهائي ــد س ــخاص ق ــؤالء األش ــر ه ــون مصي أن يك
يصبــح  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتهــا  التــي  القــرارات  مــن 
االتفاقيــة«. هــذه  بمزايــا  للتمتــع  مؤهليــن  ذلــك،  بجــراء  األشــخاص،   هــؤالء 

ووفقــا لهــذه املــادة، يمكــن القــول إن هنــاك مجموعتيــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين 
ــررة يف  ــة املق ــن الحماي ــتبعدان م ــي تس ــادة، وبالتال ــذه امل ــال ه ــن مج ــان ضم تندرج

ــا: ــان هم ــان الفئت ــن، وهات ــة الالجئي اتفاقي

 ــوا 	 ــام 1948، وأصبح ــطين ع ــن فلس ــم م ــم ترحيله ــن ت ــطينيون الذي الفلس
ــم  ــهم ىلع أنه ــجلوا أنفس ــطين، وس ــى فلس ــودة إل ــن ىلع الع ــر قادري غي
»الجئيــن فلســطينيين« لــدى وكالــة األونــروا باملعنــى الــوارد يف قــرار 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 194 الصــادر يف 11 كانــون األول/

ــام 1948. ــمبر ع ديس

 الفلســطينيون »النازحــون« باملعنــى الــوارد يف قــرار الجمعيــة العامــة 	
لألمــم املتحــدة رقــم 2252 الصــادر يف 4 حزيران/يونيــو عــام 1967، والذيــن 
نزحــوا مــن األراضــي الفلســطينية عــام 1967 إثــر االحتــالل اإلســرائيلي للضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وأصبحــوا غيــر قادريــن ىلع العــودة إليهــا منــذ ذلــك 

الحيــن.

وســبب اســتثناء االتفاقيــة لهاتيــن الفئتيــن هــو كونهــا تتمتعــان بالحماية واملســاعدة من 
قبــل وكالــة تتبــع لألمــم املتحــدة وهــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 
»األونــروا«، وينبغــي لهــذه الحماية أن تســتمر إلــى أن تحــل القضية الفلســطينية ويتحقق 
االســتقرار لهــؤالء الالجئيــن، وبالتالــي فــإن املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن ليســت 
ــن الفلســطينيين يف مناطــق عمــل  ــة واملســاعدة لالجئي ــم الحماي مســؤولة عــن تقدي
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ــن  ــة واملســاعدة لالجئــي فلســطين الذي ــم الحماي ــر أنهــا تعمــل ىلع تقدي ــروا، غي األون
هــم خــارج مناطــق عمليــات األونــروا الخمســة، إال يف حــال توقــف عمــل األونــروا وإنهــاء 

خدماتهــا.

ــيتين  ــيتين الرئيس ــن السياس ــن الهيئتي ــدرت ع ــي ص ــرارات الت ــد الق ــرى، تؤك ــة أخ ــن ناحي م
ــؤولية  ــن«، ىلع املس ــس األم ــة« و«مجل ــة العام ــا »الجمعي ــدة، وهم ــم املتح ــن لألم التابعتي
القانونيــة والدوليــة التــي تقــع ىلع عاتــق هيئة األمــم املتحدة تجــاه الالجئين الفلســطينيين.

فــأواًل، نشــأت قضيــة الالجئين الفلســطينيين ابتــداًء إثر الصــراع العربي اإلســرائيلي، 
وهــذا الصــراع إنمــا جــاء ابتــداًء إقــر قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 181، 
يف عــام 1947، واملعــروف بقــرار التقســيم، والــذي قضــى بتقســيم فلســطين إلــى 
دولتيــن، عربيــة ويهوديــة. إثــر هــذا القــرار، قامــت بريطانيــا بإنهــاء دورهــا كدولــة 
انتــداب يف فلســطين، وتــم تأســيس دولــة إســرائيل، التــي قامــت حينهــا بارتــكاب 
العديــد مــن املآســي بحــق الفلســطينيين وعملــت ىلع تهجيرهــم، مــا أدى إلــى 
ظهــور مشــكلة الالجئيــن الفلســطينيين التــي مــا زالــت مســتمرة إلــى يومنــا هــذا.

كمــا أن التقريــر الــذي رفعــه »فولــك برنــادوت«، الوســيط الدولــي آنــذاك، إلــى الجمعيــة 
ــع  ــل الوض ــات لح ــن مقترح ــد تضم ــة يف 16/09/1948، كان ق ــا الثالث ــة يف دورته العام
الــذي يــزداد ســوءا يف فلســطين، ومــن ضمــن ذلــك، مناداتــه »بضــرورة الســماح لالجئيــن 
الراغبيــن يف العــودة إلــى بيوتهــم والعيــش بســالم«، وأكــد ىلع أن التســوية ال يمكــن أن 
تكــون عادلــة مــا لــم يتــم االعتــراف بحــق الالجــئ الفلســطيني يف العــودة إلــى املــكان 
الــذي طــرد منــه، وهــي التوصيــات التــي انعكســت يف قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 194، 
ــق  ــودة، وح ــطينيين يف الع ــق الفلس ــد ىلع ح ــر التأكي ــك عب ــة، وذل ــا التالي يف دورته

التعويــض.

ويف 10/12/1969، صوتــت الجمعيــة العامــة ىلع القــرار رقــم 2535 يف الــدورة )24( بعــد 
مناقشــة التقريــر الســنوي ملديــر وكالــة غــوث و تشــغيل الالجئيــن »األونــروا«، حيــث جــاء 
يف ديباجــة القــرار أن الجمعيــة العامــة تقــر بــأن مشــكلة الالجئيــن الفلســطينيين نشــأت 
عــن إنــكار حقوقهــم غيــر القابلــة للتصــرف، واملقــررة يف ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن 
العاملــي لحقــوق اإلنســان« مؤكــدة ىلع »الحقــوق الثابتــة لشــعب فلســطين«، وداعيــًة 

إلــى اســتمرار عمــل األونــروا وتقديــم الدعــم لهــا.
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كمــا أكــد قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 3236 الصــادر يف 22/11/1974 ىلع حــق الالجئيــن 
يف العــودة والتعويــض، حيــث جــاء هــذا القــرار للتأكيــد مــن جديــد ىلع الحــق الثابــت 
لالجئيــن الفلســطينيين يف العــودة إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم التــي هّجــروا منهــا، وحــق 

الشــعب الفلســطيني يف تقريــر مصيــره بــدون تدخــل خارجــي.

كمــا تبنــى مجلــس األمــن العديــد مــن القــرارات حــول الالجئيــن الفلســطينيين، ومنهــا 
القــرار رقــم 242 الــذي أصــدره املجلــس عــام 1967، وأكــد عليــه فيمــا بعــدة قــرارات مــن 
أبرزهــا القــرار رقــم 338 لعــام 1967، والــذي شــّدد ىلع متطلبــات بنــاء ســالم عــادل ودائــم 

وضــرورة تحقيــق تســوية عادلــة ملشــكلة الالجئيــن.

ومنــذ وضــع القضيــة الفلســطينية ىلع الجــدول الثابــت ألعمــال مجلــس األمــن 
ــة  ــود ثابت ــد لهــا مــن ضمــن 10 بن ــراد بن ــة العامــة لألمــم املتحــدة، وإف والجمعي
ىلع جــدول أعمــال مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، تظهــر جليــا 
مســؤولية األمــم املتحــدة عــن متابعــة مســألة فلســطين، وبضمــن ذلــك الالجئيــن، 

إلــى حيــن حــل النــزاع بشــكل كامــل.

فضــاًل عــن ذلــك، هنــاك عــدة قــرارات أصدرهــا مجلــس األمــن بموجــب الصالحيــة املمنوحة 
لــه يف املــادة 39 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، واعتبــر فيهــا أن الخــروق الفظيعــة لحقــوق 
اإلنســان وللقانــون الدولــي اإلنســاني، بمــا فيهــا االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الالجئــون، 
تشــكل تهديــدا لألمــن والســلم الدولييــن، وهــو مــا يدخلهــا ضمــن األعمــال التــي تتطّلــب 
مــن املجلــس القيــام بــدور فعــال حيالهــا، بمــا يف ذلــك اســتخدام القــوة، بموجــب الفصل 

الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.

ــطينيين  ــن الفلس ــاه الالجئي ــدة تج ــم املتح ــؤولية األم ــول إن مس ــن الق ــبق يمك ــا س مم
ســتبقى قائمــة إلــى أن تحــل مســألة فلســطين، وســتظل قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين 
تشــكل إحــدى املعضــالت الرئيســية يف مســؤوليات ومهام هيئــة األمم املتحدة. وتشــكل 
ــروا«، القائمــة ىلع تقديــم املســاعدات والحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين،  واليــة »األون
عنصــرا رئيســا مــن عناصــر مســؤولية األمــم املتحــدة تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين إلــى 

أن يتــم حــل قضيتهــم بشــكل عــادل.
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توصيات

ــر  ــن تأثي ــك م ــا لذل ــوم، وم ــروا الي ــة األون ــل وكال ــور عم ــي تعت ــورة الت ــام الخط أم
ســلبي مقيــت ىلع مالييــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يعانــون مــن أقســى 
الظــروف عــوزًا يف ضــوء اســتمرار حالــة لجوئهــم ملــا يصــل إلــى 70 عامــا، 
ــل  ــاة ووضــع هــؤالء الالجئيــن، ب ــد ال فقــط لحي ــك مــن تهدي ــه ذل وملــا قــد يمثل
ــات  ــروب والنزاع ــالل والح ــاًل باالحت ــتعلة أص ــة املش ــلم يف املنطق ــن والس لألم
 الداخليــة، فــإن املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان يوصــي بمــا يلــي:

الفلســطينيين . 1 لالجئيــن  الحمايــة  بتوفيــر  مطالــب  الدولــي  املجتمــع 
وحقوقهــم، وبضمــن ذلــك حمايــة وكالــة األونــروا وتقديــم الدعــم القانونــي 

ــا. ــالزم له ــوي ال ــادي واملعن وامل

ــدول املتقدمــة، مطالبــة بتقديــم الدعــم . 2 ــم قاطبــة، وال ســيما ال دول العال
ــانية  ــا اإلنس ــف برامجه ــا وتكالي ــد حاجته ــا يس ــوري لألونروابم ــادي الف امل

ــغيلية. والتش

املؤسســات و الهيئــات الدوليــة مطالبــة بتوحيــد جهودهــا وتنظيمهــا لرفــد . 3
األونــروا ومواجهــة سياســات تقليــص الدعــم املالــي املقــدم لهــا والتنصــل 

مــن املســؤولية حيالهــا.

املجتمــع الدولــي مطالــب بإصــدار قــرار يعنــى بضمــان توفيــر املــوارد املالية . 4
ــر  ــت عب ــكل ثاب ــروا« بش ــن »األون ــغيل الالجئي ــوث وتش ــة غ ــة لوكال الكافي
تخصيــص ميزانيــة لهــا ضمــن موازنــة األمــم املتحــدة، وليــس االعتمــاد ىلع 

التبرعــات الطوعيــة للــدول.

إســرائيل مطالبــة بالعمــل ىلع تنفيــذ القــرارا الدوليــة عبــر الســماح بعــودة . 5
األمــد  طويــل  احتاللهــا  وإنهــاء  وتعويضهــم،  الفلســطينيين  الالجئيــن 

لألراضــي الفلســطينية.
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