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طار الدولية، والمسؤولية األونروا، تمويل أزمة حول موقف ورقة  بما والبعيد القريب المديين على الدولي والتدخل الحل وا 
 األساسيةالفلسطينيين  الالجئين حقوق  ويؤكد ودورها، األونروا على المحافظة يضمن

 
  الفلسطينية اإلنسان حقوق  منظمات ورقة صادرة عن مجلس

 
 الراهنا، النمويا  أزما، حةاا  مساووليننا مان ننيلا  إذ الفلسايينة،، اإلنساان حقاو   منظماا  مجلا  أعضاا  أدناه، الموقعين نحن،
 هااذه ننن،ااز ونااداعةان،ا،( األونااروا) األدناا  الشاار   فاا  الفلساايينيين الالجئااين ونشاالي  إلغاثاا، المنحااد  األماا  بوكالاا، نعصاا  الناا 

 إلاا  ناادعو فإننااا األماار  منابعاا، فاا  الشااديد اهنمامنااا عاان نعّباار ذإ ننااا،إ  .المساانجدا  هااذه ماان العمياا  قلقنااا عاان لنعّباار الفرصاا،
 األما  هيئا، نعنمادها النا  المن،جةا، فا  االسانعجا  وجا  وعلا  النظار إعااد  والا  الراهن،، زم،األ لمعالج، عاجل، إجرا ا  انخاذ

 ماليااين الساابع، ينخياا  نعااداده  بااا  الااذين الفلساايينيين، لالجئاين الحماةاا، نااوفير مسااوولة، نجاااه الاادول  المجنماا  وأساار  المنحاد 
 .  اآلون، هذه ف  الجئ

 
 البارام  لننفياذ الالزما، ساساة،األ الموازنا، فا  أمريكا  دوالر ملياون  101 بلا  والاذ  - النمويا  فا  المزمن العجز هذا أفض  لقد

 الا  النوجا  نعااظ  إلا  أخار ، أشاةا  ضامن مان  – األخار   المسااند  الموازنا  ف  ال،ائ  العجز عن ناهةك نرواو لأل األساسة،
 بمدارساا،  األوساا  الشاار   منيقاا، عمااو  فاا  فلساايين  يالاا  مليااون  نصاا  النحااا  نعيياا  وبالنااال  الدراساا  العااا  بااد  نأجياا 

 باإلجاااز  ةعاار  صااار مااا ضاامن العماا  عاان نقريبااا   موظاا  لاا أ 23 ووقاا  ،(1967 عااا  المحنلاا، االرض فاا  الاا  320 ماان، )
 األونااروا عااامل  حقااو   ماان نقلياا  وأ اننقااا  وباادون   (.1967 عااا  المحنلاا، االرض فاا % 60 ماان، ) المدفوعاا، غياار القسااري،
 الموازنا، أزما، نبعاا  الفلسايينيون  الالجئاون  ينحما  أن ا  قاميل المنصا  مان لاة  أنا  إال بحقاوق،   اجارا ا  هكذا سنم  الذين
 لبناا، هااو باا  اإلنسااان، حقااو   ماان أساساا  حاا  مجااّرد لااة  علةاا  الحصااو  وفاا  النعلااة  فاا  فااالح  . من،ااا األونااروا نعااان  الناا 

 خدماا، نقاادة  ةقاا ّ  ال اإليااار، هااذا فاا  . أدائاا  وحساان بفاعليناا  ةمناااز مساانقر صااح ، مجنماا  إلقاماا، عن،ااا ُةساانلن  ال أساسااة،
 بكاا  نحااد  مأسااا  ةمثاا  ال المقباا  الدراساا ّ  العااا  فنأجياا   .األخاار   الضااروري، اإلنسااانة، الخاادما  نقاادة  عاان أهميناا  فاا  النعلااة 
 الشااع  أبنااا  عمااو  علاا  نوقاا  الناا  العقوباا، أشااكا  ماان مباشاار غياار شااك  عاان ياان ّ  باا  فحساا ، الفلساايينيين اليلباا، ماان يالا 

 ماان المزيااد نضااي  أن اآلوناا، هااذه فاا  األونااروا وكالاا، نشاا،دها الناا  النموياا  فجااو  شااأن فماان ذلااك، عاان وفضااال    .الفلساايين 
 هااا  ونعاااان  وقاادران،ا ياقان،اااا بأقصاا  نعمااا  النااا  الخماا ، األوناااروا عماا  منااااي  فااا  المضااةف، الااادو  كاهاا  علااا  الضاالو 
 جارا ا اإل نإ . أراضاي،ا علا  ةعةشاون  الاذين لالجئاين الواجبا، الحماةا، لناوفير يلزم،ا الذ  النموي  ف  مزمن عجز من األخر  
 حقااو   ننن،ااك واألثاار الجااوهر فاا  ولكن،ااا مالةاا،، ألزماا، معالجاا، الصاارف، ياا،ر اداإل الناحةاا، ماان نباادو قااد األونااروا قباا  ماان المعلناا،
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 الواقا  أرض علا  باالالجئين الضارر ُنلح  ال ف،  ،باألونروا المنوي، والمسوولةا  الصالحةا  م  ننف  وال ساسة،األ الالجئين
 المساوولةا  مان ندريجةا، وبصاور  نفسا،ا نجرياد علا  مسانقبال   نارواو األ قادر  فا  ننمث  خيير  سةاسانة، سابق، نشّك  ب  فحس ،
 .  ل،  الخدما  بنقدة  المكلف، الالجئين نجاه عانق،ا عل  الملقا 

 
 ،الاادول  القااانون  بموجاا  لالجئااين الواجباا، الدولةاا، اةاا،الحمفاا  الحقةقاا،، إن والةاا، األونااروا بمسااوولةان،ا الحالةاا، أضااي  ماان نيااا  

 والحماةاا، ،(واألمااان األماان أ ) الفيزيائةاا، الحماةاا، نااوفير ن نشاام يجاا  أالدولةاا،  الحماةاا، معااايير أن هنااا النأكيااد ينبلاا  وعلةاا ،
 عااد  مانلضاا السااب  كافاا، وانخاااذ الممنلكااا ، وحماةاا، ودائاا ، عاااد  حاا ّ  ونحقياا  اإلنسااان بحقااو   النمناا  ضاامان أ ) القانونةاا،
 اإلنسااانة، والحماةا، ،(الن،جياار جريما، نشام  والناا  الدولةا، الجارائ  لمرنكباا  والمحاساب، المسااا ل، خاال  مان الجرماا  الفعا  نكارار

 (.أساس  ونعلة  صحة،، ورعاة، ومأو ، إغاث،، من األساسة، االنسانة، الحقو   نوفير)
 

 النا  األهمةا، شاأن مان النقليا  ينبلا  ال معاايير الحماةا، الدولةا،  إال أنا وبرغ  محدودة، والة، ومسوولةا  األونروا بالقةاا  إلا  
 الفلساايين  المركاز - بادي  مركاز أجرهاا الناا  الميدانةا،، األبحاا  فا  ورد فحسابما  .الفلساايينيين الالجئاين إلا  بالنساب، نكنساي،ا
 واألردن غاااز  وقياااا  اللربةااا، الضاااف، فااا  2015 العاااا  خاااال  الفلسااايينيين الالجئاااين مااا  والالجئاااين، المواينااا، حقاااو   لمصاااادر
 الحماةا، نعنار   النا  الملّحا، الثلارا  أها  ةشاك  غةاب،اا أو اإلنساانة، المسااعدا  إلا  االفنقار بأن الالجئون  هوال  صرح ولبنان،
 الثلاار  هااذه بااأن األربعاا، المناااي  هااذه فاا  المساا  شاامل،  الااذين الالجئااين ماان% 89 نساابن  مااا أفاااد المقاباا ، وفاا  . ل،اا  الواجباا،
 نضاايل  الااذ  القةاااد  الاادور ةحناا ّ  ولااذلك، . األوساا  الشاار   منيقاا، عمااو  فاا  االساانقرار حالاا، علاا  إغفالاا  ةمكاان ال أثاارا   نفاارز
  .الفلساايينيين الالجئااين ماان الساااحق، اللالبةاا، نوكااد كمااا باا  ُةساان،ان ال قصااو   أهمةاا، الثلاار  هااذه معالجاا، فاا  باا  األونااروا وكالاا،
 ننميااز الوكالا، باأن - اللربةا، والضاف، غاز  قياا  فا  مان،  المقةماون  ساةما وال - الفلسايينيون  الالجئاون  يار   ذلاك، علا  وعاالو   
 .  ل،  اإلنسانة، المساعدا  نقدة  نشو  الن  الفجو  هذه معالج، ف  والكفا   الفعالة، من منقدم، بدرج،

 
 أن ينبلا  النا  النقيا، عانق،ا عل  الملقا  بااللنزاما  نف  أن األونروا وكال، عل  ةمل  الذ  الواج  ةشّك  نقد ، ما عل  وبنا   
 نمكااين عاان المسااوولة، نقاا  اللاةاا،، ول،ااذه . الفلساايينيين بااالالجئين نعصاا  لاا  نااز  الناا  المأسااا  بشااأن خيااا  أ  من،ااا ينيلاا 
 وفاا   .المضااةف، الادو  فقاا  ولاة  الاادو ، وساائر المنحااد  األما  هيئاا، عااان  علا  الضااروري، الخادما  نقاادة  مان األونااروا وكالا،
 أعضاااا  ةعياااد ولاااذلك، . علاااي،  النقصاااير بنبعاااا  يلقااا  نأ يجااا  وال المساااوولة، هاااذه أنفسااا،  الالجئاااون  ينحمااا  ال االحاااوا ، كااا 

 لوكالا، النمويا  مان الكااف  القادر ناوفير ةكنساي،ا النا  القصاو   األهمةا، علا  النأكياد الفلسايينة، اإلنساان حقو   منظما  مجل 
 النااا  الااادو  فااا  الوينةااا، الحكوماااا  كاهااا  علااا  األعباااا  زيااااد  ونفااااد  األساساااة، بمساااوولةان،ا الوفاااا  ل،اااا يناااة  بماااا األوناااروا
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 نجما  النا  - الراهنا، النمويا  أزما، ما  النعام  ين  أن الحا ، بيبةع، الوض ، هذا وةقنض  . الفلسيينيين الالجئين نسنضي 
 الفلسايينيين الالجئاين أعاداد بنزاياد نقنارن  والنا  األعضا ، الدو  ندفع،ا الن  اليوعة، بالمساهما  الوفا  ف  جسة  نقصير عن

 علا  النا  األولوةاا  سال  رأ  علا  باعنبارهاا - ةسانحقون،ا النا  الدولةا، الحماةا، وغةا  أوساي،  ف  الفقر معدال  واسنفحا 
 .  معالجن،ا العا  وأمين،ا المنحد  لألم  العام، الجمعة،

 
 ذلاك، عان ا  فعوضا . بعياد بشاو  النقاد نادف  مساأل، ننجااوز الراهنا، األزما، أن ماوخرا   شا،دناها النا  المسنجدا  نظ،ر ذلك، وم 
 اإلياال  علا  سانقراراال وأ سندام،اال شرو  أبس  ةضمن وال أساس  ف  القصور ةعنري  نوج  عن اللثا  المسنجدا  هذه نمة 
 الوفااا  خالل،ااا ماان ةمكاان الناا  اليريقاا، حااو  الُملاا ّ  السااوا  ينمحااور أن ينبلاا  فااال وبالنأكيااد،  .الفلساايينيين الالجئااين حماةاا، فاا 

نما األساسة،، الخدما  عل  اليل  ةش،دها الن  المضيرد  بالزياد   دائا  حا  إيجااد خاال  مان اليلا  هاذا نقلاة  كةفةا، فا  وا 
 ماناأل مجلا  وقارار ،1948 لعاا  194 رقا  المنحاد  ما لأل العاما، الجمعةا، وقارار الادول ، للقاانون  وفقاا   الفلسيين  اللجو  لمأسا 
 علا  بالضارور ، األساساة،، الخادما  علا  اليلا  نقلاة  مان،  ةشانم  نأ يجا  الساةا ، هاذا وضامن . 1967 لعاا  237 رق 

 فاا  نااراه حساابما - نفاارز والناا  المضااةف،، الاادو  ماان الفلساايينيون  الالجئااون  ل،ااا ينعااّرض الناا  الثانوةاا، الن،جياار حاااال  معالجاا،
السااليا   لااد  أصااال   الشااحةح، اإلنسااانة، المااوارد ونسااننز  الالجئااين هااوال  بمجمااو  نلحاا  إنسااانة، معانااا  - غااز  وقيااا  سااوريا
 .  المحلة،

 
 بااالنركيز لالجئااين الواجباا، الحماةاا، قصاار صااور  فاا  نجّلاا  مشاانرك نظاار قصاار ماان الفلساايينيون  الالجئااون  ةعااان  لااذلك، وننيجاا،  
 الجذرياا، األساابا  بمعالجاا، ُنعناا  منضااافر  مسااا    أ  حسااا  علاا  مضاايردا   ا  نفاقماا نشاا،د نفنااأ مااا الناا  األعااراض معالجاا، علاا 
 أقاران،  أزماا  وفاقا  يالا  النا  الفلسايينيين، الالجئاين لمأساا  ودائا  عااد  حا ّ   إلا  النوص  بنةسير أو الن،جير، ةفرزها الن 
 سةاساا  بادع  ورفادهما ونعزيزهماا القانونةا،، واالسانجاب، اإلنساانة، االسانجاب، باين ماا الجما  الحا  هاذا وةساندع  . الالجئاين مان
 . وكام  نا 
 
 وعكسا  مباشار ، 1948 العاا  فا  بالفلسايينيين حّلا  النا  النكبا، عقا  الحاجا، ب،اذه المنحاد  لألم  العام، الجمعة، اعنرف  لقد

 ماان شااكلن  الااذ  الفلساايينيين، بااالالجئين الخااا  الحماةاا، بنظااا  ةعاار  مااا أو المنكاملاا،، النشااكيل، فاا  االعناارا  هااذا الجمعةاا،
 لشاوون  المنحاد  لألما  الساامة، والمفوضاة، فلسايين، بشاأن للنوفيا  المنحد  األم  لجن، من نأل  والذ  - المنحد  األم  وكاال 
 قصااور فاا  الاادول  المجنماا  أساا،  وقااد . الفلساايينيين لالجئااين الواجباا، الحماةاا، نااوفير ضاامان بلةاا، - األونااروا ووكالاا، الالجئااين

 والين،اا مسااند  وعاد  فلسايين بشاأن النوفيا  للجنا، ُمْجاد   دعا  نقادة  عان األمار بااد  فا  إحجام،اا خاال  من وفشل ، النظا  هذا
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 عاد  فا  ماوخرا   شا،دناه الاذ  الجمااع  نقصيرها خال  ومن الفلسيينيين، الالجئين لقضة، سةاس  ح  إل  بالنوص  ُنعن  الن 
 وماان المحلةاا،، المحاااك  فاا  ومننظماا، عادلاا، بصااور  1951 لساان، الالجئااين بوضاا  الخاصاا، االنفاقةاا، ماان( د) 1 الماااد  نيبياا 
 .  األونروا وكال، أعما  نموي  ف  اآلن نراه الذ  المزمن العجز خال 
 
 ونادن  الفلسايينيين ن،جيار اسانمرار حالا، ورا  نقا  النا  الجذريا، األسبا  ةحدد ودائ  عاد  ح ّ  اجنراح ف  ةكمن الميلو  إن

 مجاارد أن ينجاااوز الحاا ّ  ل،ااذا وينبلاا   .األساابا  هااذه ومعالجاا، الفلساايينيون، الالجئااون  ةحةاهااا الناا  الرديئاا، المعةشاا، مساانوةا 
 .  كذلك الواق  أرض عل  بالفع  ا عمال،او  لنجسيدها باألقوا  الفلسيينيين لالجئين للنّصر  القابل، غير بالحقو   االعنرا 

 
 ل،ااا المرسااو  العماا  نااود  بحياا  الحاا ، هااذا إليجاااد نفساا،ا نكااّر  دولةاا، وكالاا، بوجااود إال النااور يبصاار أن األماار ل،ااذا ةمكاان وال

 لجناا، إلنعااا  وملّحاا، واضااح، حاجاا، ف،ناااك ولااذلك، . إلةاا  النوصاا  ل،ااا يةساار ومنكاماا  نااا  باادع  ونحظاا  األكماا  الوجاا  علاا 
 اإلياار، هاذا وفا   .رسامة، بصاور  األوناروا لوالةا، الحالةا، الوالة، نوسة  أو إحةائ،ا، وا عاد  فلسيين بشأن للنوفي  المنحد  األم 
 وال الفلسايينيين، الالجئاين أوساا  فا  قاو   بادع  ينمنا  األخيار الخةاار هذا أن إل  موخرا   بدي  مركز أعدها الن  األبحا  نشير
 .  اللربة، الضف، ف  سةما
 

لاا   لالجئاااين األساسااة، الخاادما  نقاادة  فاا  األونااروا نودةااا  الااذ  الاادور عاان اإليااال  علاا  غنااا  فااال الحااّ ، هااذا إنفاااذ حااين وا 
 أزماا، اساانمرار فةاا  نشاا،د الااذ  الوقاا  وفاا   .الساارع، جناااح علاا  النموياا  ماان ةكفةاا  مااا نااوفير ةسااندع  دور وهااو الفلساايينيين،

 .  الفلسيينيون  الالجئون  ةكابدها الن  والمشا  المصاع  من ممند  مجموع، األزم، هذه بموازا  ننواص  الراهن،، النموي 
 

 :  الفلسطينية اإلنسان حقوق  منظمات مجلس أعضاء يدعو تقدم، ما ضوء وفي
 واالقنياعاا  اليارئا، النادابير ننفياذ علا  الوكالا، نركيز نيا  ف  النظر إعاد  إل  كرينبو ، بيير السيد لألونروا، العا  المفوض -1

 هاذا نجااوز بلةا، األماد يويلا، نمويا  مصاادر ونجنياد نحدياد علا  ذلك من بدال   نرّكز وأن األساسة،، الخدما  عل  ُنجري،ا الن 
 .العجز

  المنحاد ، االما  وكااال  وبارام  نمويا  لننساي  الننفياذ  المجلا  ورئاة  المنحد  لألم  العا  األمين بصفن  مون، ك  بان السيد -2
 منا  نعاان  الاذ  العجاز لمعالجا، العاما،، المنحاد   األما موازنا، مان جاز  نخصاة  في،اا بماا المناحا،، النادابير جمة  دراس، إل 

نفاذها بوالين،ا الوفا  من بالنال  ونمكين،ا السرع،، وج  عل  األونروا وكال، موازن،  .  وا 
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 والناا  القانونةاا،، الحماةاا، نشااو  الناا  الفجااو  جساار علاا  العماا  إةااال  إلاا  الالجئااين لشااوون  المنحااد  لألماا  السااامة، المفوضااة، -3
 .  المفوضة، عم  ف  الصدار  موق  ننبوأ أولوة، الزمن من يوي  ردح مد  عل  من،ا الفلسيينيون  الالجئون  ةعان 

 مان نانمكن لكا  األوناروا لوكال، الكافة، المالة، الموارد نوفير بضمان ةعن  قرار إصدار دراس، إل  المنحد  لألم  العام، الجمعة، -4
 الاا  والحاجاا، الفلساايينيين لالجئااين اليبةعاا  النمااو االعنبااار فاا  القاارار هااذا ةأخااذ ان يجاا  المقااا ، هااذا وفاا  . مسااوولةان،ا ننفيااذ
 .   األونروا ومسوولةا  والة، نوسة 

 إلاا  - االنحةاااز عااد  ودو  اإلسااالم  العااال  مااونمر ومنظماا، العربةاا، الاادو  جامعاا، خااال  وماان - عبااا  محمااود الاارئة  الساايد -5
 البارام  لننفياذ الالزما، األساساة، األوناروا موازنا، جعا  علا  يانّ   بحي  المنحد ، لألم  العام، الجمعة، إل  ورفع  قرار صةاغ،
وذلااك، لضاامان اساانقرار واسااندام، موازناا، األونااروا أسااو   األعضااا  الاادو  علاا  الواجباا، اإللزامةاا، المساااهم، ماان جااز ا   األساسااة،

% ماان موازناا، األونااروا األساسااة، نعنمااد 97 المنمثاا  فاا  أن الااراهن الوضاا  ولنجاااُوز بليرهااا ماان الوكاااال  الدولةاا، المنخصصاا،،
 .اليوعة، عل  مساهما  الدو  والمن 

 انتهى
 


