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 ممخص

 خدماتيا الغوث وكالة تقديـ دوف تحوؿ التي المعيقات إلى الوصوؿ محاولة إلى الدراسة ىذه تيدؼ
يجاد الفمسطينييف الالجئيف إلى  الصديقة. قاـ والغربية واإلسالمية لعربيةعدة الدوؿ ابمسا ليا الحموؿ وا 

 ىو المنيج ىذا مف األساسي اليدؼ إف حيث القانوني، التاريخي المنيج عمى باالعتماد الباحث
 وحتى 1949العاـ  في نشأتيا منذ األونروا لعمؿ القانوني– التاريخي التطور مدى عمى الوقوؼ
 .التحميمي الوصفي المنيج وكذلؾ المحظة
 والتوصيات: النتائج مف مجموعة إلى الدراسة خمصت

 النتائج: ىذه أىـ
نسانية وسياسية قانونية مياـ ىي الفمسطينييف الالجئيف تجاه الغوث وكالة بيا تقوـ التي المياـ فإ  وا 

 الغوث وكالة إفو ،1949لعاـ  302المتحدة  لألمـ العامة الجمعية قرار إلى ذلؾ في مستندة
 مشمولة غير أنيا وخاصة محددة برامج وفؽ المتحدة األمـ بصرفيا تقـو ثابتة بميزانية التحظى
 أساسييف حقيف إلى تستند الفمسطينييف الالجئيف حقوؽ فإف وكذلؾ .بيا الخاص التبرعات نظاـ ضمف
 بيوتيـ إلى العودة في الفمسطينييف الالجئيف وحؽ مصيره، تقرير في الفمسطيني الشعب حؽ وىما

 الدولي. القانوف وقواعد مبادئ إلى استناداً  وأمالكيـ
 التوصيات: أىـ ومف
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 حتى أخرى جية مف واإلنساني جية، مف والقانوني السياسي األونروا دور بيف التوازف مف نوع إقامة ضرورة
 وخطط سياسات رسـ في الفمسطينييف الالجئيف مشاركة وضرورة الفمسطينية، لمقضية عادؿ حؿ إيجاد يتـ

 بنقؿ فمسطيف دولة قياـ ضرورة وكذلؾ  والمجتمعية. الفاعمة المشاركة لمبدأ تحقيقا وتنفيذىا األونروا
 إف  األكبر. واإلسالمي العربي إطارىا إلى الضيؽ الفمسطيني إطارىا مف الفمسطينييف الالجئيف قضية
 التحالفات سياسة ظؿ في زخما ويزيدىا الفمسطينية القضية وتقوية تعزيز إلى يؤدي سوؼ التوجو ىذا
 .الراىف وقتنا في العالـ يعيشيا التي

Abstract 
The study aims at trying to aware of the obstacles that prevent UNRWA 
from providing its services to the refugees and finding solutions with the 
help of Arab, Islamic and Western friendly countries. The researcher used 
the legal historical, and the descriptive analytical approach. 
    The study concluded to a set of results and recommendations: 
     The most important results: 
UNRWA's functions towards Palestinian refugees are legal, political and 
humanitarian, based on UN General Assembly resolution 302 in1949, and 
UNRWA does not have a fixed budget to implement its specific programs, 
especially as it is not included in the special voluntary system. The rights of 
Palestinian refugees are based on two fundamental rights: the right to self-
determination and the right to return to their homes and properties. 

The most important recommendations are: 
The need to establish a balance between the political and legal role of 
UNRWA on the one hand, and humanitarian on the other to find a just 
solution to the Palestinian issue, and the need for the participation of 
Palestinian refugees in implementing UNRWA policies and plans. The State 
of Palestine should transfer the issue of Palestinian refugees from its narrow 
Palestinian framework to its larger Arab and Islamic one. This trend will 
strengthen and give support to the Palestinian cause and increase the 
momentum under the policy of coalitions that the world is living nowadays. 
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 مقدمه:

أدى قياـ دولة إسرائيؿ إلى إرغاـ شعب بأكثريتو عمى النزوح عف أرض فمسطيف التي استقر عمييا منذ 
آالؼ السنيف والعيش كالجئيف في الدوؿ العربية وكافة أصقاع العالـ تاركيف أراضييـ  وأمواليـ. إف ىذا 

إخالء أكبر مساحة ممكنة مف األراضي ناتج عف تطبيؽ أيديولوجيا صييونيو " الترحيؿ" والذي ييدؼ إلى 
مف ساكنييا. صدر عف األمـ المتحدة الكثير مف القرارات بخصوص الالجئيف الفمسطينييف، ولكف أىـ 

 الالجئيفبشكؿ واضح وصريح عمى حؽ ا 194. نص القرار 1948لعاـ  194ىذه القرارات قرار 
التعويضات ألولئؾ الذيف اختاروا عدـ العودة تطبيقا ، وكذلؾ دفع ـفي العودة إلى ديارى نيفالفمسطيني

 لمبادئ العدالة والقانوف الدولي.

مف أجؿ تقديـ خدمات اإلغاثة والتشغيؿ آلالؼ  1949قامت األمـ المتحدة بإنشاء األونروا في عاـ  
ماتيا إلى الميجريف الفمسطينييف. تواجو األونروا الكثير مف التحديات التي تعيؽ وبشكؿ كبير تقديـ خد

الالجئيف الفمسطينييف. إف تقميص ىذه الخدمات سوؼ يسبب أزمة حقيقية لدولة فمسطيف بشكؿ أساسي 
وكذلؾ الدوؿ المضيفة لالجئيف. إف وكالة الغوث )األونروا( ال تحظى بميزانية ثابتة تقوـ بصرفيا األمـ 

ت الخاص بيا، حيث ارتأت ىذه المتحدة وفؽ برامج محددة وخاصة أنيا غير مشمولة ضمف نظاـ التبرعا
عند تأسيس  1949المنظومة الدولية والدوؿ األعضاء في الجمعية العامة لألمـ المتحدة في العاـ 

األونروا كوكالة مؤقتة أف تقوـ بجمع التبرعات الطوعية وىي بالمناسبة غير محددة وثابتة مف الدوؿ 
 األعضاء. 

 مشكمة الدراسة: 
عدـ وجود حموؿ دائمة وعادلة لمتيجير التاريخي لمشعب الفمسطيني مف دياره تتمثؿ مشكمة الدراسة في 

وما بعده وفقا لقواعد القانوف الدولي واتفاقيات جنيؼ الرابعة والتي تمنع تيجير دولة  1948في عاـ 
االحتالؿ لممواطنيف مف أماكف سكناىـ. إف إطار الحماية المقرر خصيصا لالجئيف الفمسطينييف يتألؼ 

األونروا وكذلؾ لجنة األمـ المتحدة لمتوفيؽ حوؿ فمسطيف  تحت رعاية المجتمع الدولي. ىذا وقد مف 
فشمت ىاتيف المؤسستيف في معالجة قضية الالجئيف الفمسطينييف األساسية بسبب انعداـ المسئولية الدولية 

ما ابة عف السؤاؿ التالي: والقصور الواضح في الييكمية اإلدارية لياتيف المؤسستيف. تحاوؿ الدراسة اإلج
هي اإلستراتيجية الوطنية الفمسطينية والتي يمكن وضعها لمواجهة التحديات الراهنة التي يتعرض إليها 
الشعب الفمسطيني وخاصة محاولة إنهاء عمل االونروا والتي سوف تؤثر وبشدة عمى مناحي كثيرة في 

 حياة الشعب الفمسطيني؟
 أسئمة الدراسة:

 كمة البحث الرئيسة مجموعة مف األسئمة تحاوؿ الدراسة اإلجابة عنيا، وىي:يتفرع عف مش 
 .ما ىي األسس القانونية لحماية الالجئيف الفمسطينييف؟1
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 .ما ىي اآلليات التي يمكف إتباعيا لحماية الالجئيف الفمسطينييف وفقا لقواعد القانوف الدولي؟2
ية الالزمة حتى يمكف تنفيذىا بالنسبة عمى الالجئيف .ىؿ تممؾ قرارات األمـ المتحدة القوة القانون3

 الفمسطينييف؟
.لماذا أصرت الدوؿ العربية عمى استثناء الالجئ الفمسطيني مف االتفاقية الخاصة بوضع الالجئيف في 4

 ؟1951العاـ 
 أهمية الدراسة:

تكمف أىمية الدراسة في محاولة الوقوؼ عمى المعيقات والتي تحوؿ دوف تقديـ األونروا لخدماتيا المقدمة 
إلى الالجئيف الفمسطينييف في دولة فمسطيف والدوؿ العربية المضيفة الالجئيف الفمسطينييف، ومحاولة إيجاد 

حيث إف تقميص خدمات األونروا سوؼ ، الحموؿ ليا بمساعدة الدوؿ العربية واإلسالمية والغربية الصديقة 
يؤدي إلى تردي األوضاع المعيشية ليؤالء الالجئيف، واألىـ ىو ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاممة 

 لمواجية ىذه التحديات. 
 منهج الدراسة:

نظرا لطبيعة موضوع البحث وخصوصيتو وتطرقو إلى العديد مف القضايا القانونية والسياسية، فقد تـ 
تماد عمى  ىذيف المنيجيف  بيدؼ إغناء البحث واإللماـ بكافة جوانبو، وتحقيؽ اليدؼ مف ىذه االع

 الدراسة، وىما:
المنيج التاريخي القانوني: إف اليدؼ األساسي مف االستعانة بيذا المنيج ىو الوقوؼ عمى مدى  أوال:

 وحتى المحظة. 1949التطور التاريخي القانوني لعمؿ األونروا منذ نشأتيا في العاـ 
يج المنيج الوصفي التحميمي: استخدـ ىذا المنيج في معظـ ىذه الدراسة، مف خالؿ تداخمو مع المن ثانيا:

 التاريخي القانوني وذلؾ لمخروج بالبحث بصورة متناسقة ومترابطة قدر اإلمكاف.
 قاـ الباحث بتقسيـ الدراسة إلى مبحثيف رئيسييف: تقسيمات الدراسة:

 المبحث األول: الالجئون الفمسطينيون واألساس القانوني لحمايتهم
 تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف كما يمي:

  1951ونروا والتعريف القانوني لها، واالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام المطمب األول:األ 
 إنشاء األونرواأوال:

منظمة تسمى "ىيئة األمـ المتحدة إلغاثة  1948في تشريف ثاني/نوفمبر عاـ أسست األمـ المتحدة 
وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف" وذلؾ لتقديـ المعونة لالجئيف الفمسطينييف وتنسيؽ الخدمات التي تقدميا 
ليـ المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات األمـ المتحدة األخرى مثؿ اليونيسيؼ ومنظمة الصحة 

كانوف أوؿ/ديسمبر عاـ  8ولية والمنظمة العالمية لالجئيف. وفي العالمية ومنظمة األغذية والزراعة الد
تأسست وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف  302وبموجب قرار الجمعية العامة رقـ  1949
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 1United Nations Relief and Works Agency forالفمسطينييف في الشرؽ األدنى "األونروا"
Palestine Refugees وكالة مخصصة  ومؤقتة، عمى أف تجدد واليتيا كؿ ثالث سنوات لتعمؿ ك

 . 2لغاية إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية

، وتولت مياـ ىيئة اإلغاثة التي تـ 1950بدأت األونروا عممياتيا في األوؿ مف أيار/مايو عاـ     
 . 3ولية لمصميب األحمرتأسيسيا قبؿ األونروا وتسّممت سجالت الالجئيف الفمسطينييف مف المجنة الد

تـ تكميؼ األونروا بميمة "تنفيذ برامج إغاثة وتشغيؿ مباشرة بالتعاوف مع حكومات محمية" وكذلؾ    
"التشاور مع حكومات دوؿ الشرؽ األدنى بخصوص اإلجراءات الالـز اتخاذىا استعدادا لموقت الذي لف 

وكذلؾ التخطيط استعدادا لموقت الذي لف تعد  تتوفر فيو مساعدات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثة وتشغيؿ"،
بؿ ااجمعية العامة لألمـ فيو حاجة لخدمات اإلغاثة.ىذا ويتـ تجديد والية األونروا باستمرار مف ق

 . 4المتحدة
 ثانيا:التعريف القانوني لالجئين الفمسطينيين

بأنو: "كؿ شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبؿ  1951تـ تعريؼ الالجئ وفقًا التفاقية جنيؼ لعاـ     
بسبب خوؼ لو ما يبرره مف التعرض لالضطياد بسبب عرقو أو دينو أو  1951كانوف الثاني/ يناير عاـ 

يحمؿ جنسيتو وال  جنسيتو أو انتمائو إلى فئة اجتماعية معينة، أو آرائو السياسية، خارج البمد الذي
يستطيع أو يرغب بحماية ذلؾ البمد بسبب ىذا الخوؼ، أو كؿ مف ال جنسية لو وىو خارج بمده السابؽ وال 

 5يستطيع أو يرغب بسبب ذلؾ الخوؼ في العودة إلى ذلؾ البمد".
مدة أما األونروا فقد عرفت الالجئ الفمسطيني بأنو: " الشخص الذي كاف مسكنو الطبيعي فمسطيف ل    

، مسكنو، ووسائؿ معيشتو ولجأ إلى 1948، والذي فقد نتيجة لحرب 1948عاميف عمى األقؿ قبؿ عاـ 
إحدى الدوؿ، حيث تقدـ الوكالة مساعداتيا، وينسحب ىذا التعريؼ وأىمية تمقي المساعدة عمى أوالده 

 6وأحفاده.
يني في االجتماع األوؿ أما التعريؼ الفمسطيني لالجئ الفمسطيني حسب تعريؼ الوفد الفمسط    

فقد ذىب إلى: ىـ أولئؾ  1992أيار/ مايو  13لمجموعة العمؿ الخاصة بالالجئيف في أوتاوا )كندا( يـو 

                                                           
1                                         ..www.un.org.arabic/doc./gares/302/1949/all.htm 
، مركز القاىرة لدراسات والتسوية السياسية الراهنةضمانات حقوق الالجئين الفمسطينيين محمد خالد األزعر وآخروف: .2

 .56-55، ص1996حقوؽ اإلنساف )القاىرة( 
UNRWANEWS,Dec.20,1949.                                                                                       .3 

 .57ص .2017عاـ  28جمة الدراسات الفمسطينية: سميح الخالدي، المجمد م4.  
 .1951مف اتفاقية األمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف لعاـ  2/أ/1راجع نص المادة  5

 .142، ص 1996أيموؿ  -، تموز105، مجمة صامد االقتصادي، العدد البعد الدولي لقضية الالجئينفاطمة خير:  6
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الفمسطينيوف)ومف تحدر منيـ ( الذيف طردوا مف مساكنيـ أو اجبروا عمى مغادرتيا، بيف تشريف الثاني/ 
) اتفاؽ اليدنة في رودس (، مف األراضي  1949)قرار التقسيـ( وكانوف الثاني/ يناير  1947نوفمبر 

 التي تسيطر عمييا إسرائيؿ في التاريخ األخير أعاله.
نستنتج مف خالؿ تعريؼ األونروا أف قسمًا كبيرًا مف الالجئيف الفمسطينييف تضرروا مف ىذا التعريؼ؛     

فصاعدًا، وبالتالي  1952وكذلؾ أولئؾ الذيف خرجوا منذ عاـ  1967ألنو ال يشمميـ وخاصة نازحي 
د( مف  1حرموا مف العودة. وبالتالي فإف ىذه الفئات مف الالجئيف الفمسطينييف تسري عمييـ المادة )

 ألنيـ ال يتمقوف الحماية أو المساعدة مف ىيئات أو وكاالت تابعة لألمـ المتحدة. 1951اتفاقية 
لميجريف الفمسطينييف الذيف غادروا فمسطيف كما أف التعريؼ الفمسطيني يعتبر ناقصًا ألنو ال يشمؿ ا   

عممًا أف األونروا تعترؼ بأف الالجئيف ىـ كؿ مف  1949ويحصر الالجئيف حتى عاـ  1947قبؿ عاـ 
 .1952لجئوا حتى عاـ 

وبذلؾ مف أجؿ تحديد التعريؼ القانوني لالجئ الفمسطيني لغايات الحماية القانونية فإف تعريؼ الالجئ   
الذي  1948( لعاـ 3د  194الفمسطيني مف وجية نظري يجب أف يرتبط  بقرار الجمعية العامة رقـ ) 

ؾ، أو التعويض عف يعنى تحديدًا بالالجئيف الفمسطينييف ويمنحيـ حؽ العودة لمف يرغب منيـ في ذل
 األمالؾ ألولئؾ الذيف ال يرغبوف بالعودة.

 الالجئون الفمسطينيون المستفيدون من خدمات األونرواثالثا:

وأبناؤىـ بفئتيف:  1948ىناؾ عدة فئات مف الالجئيف الفمسطينييف والنازحيف المحمييف. فيناؾ الجئو عاـ 
نازحوف داخؿ إسرائيؿ، وكذلؾ ىناؾ نازحوف نتيجة حرب المسجموف لدى األونروا وغير المسجميف. وىناؾ 

. لكف األونروا تغطي الالجئيف الفمسطينييف المقيميف في مناطؽ عممياتيا الخمس وىي الضفة 1967
 . 7الغربية وقطاع غزة و لبناف واألردف وسوريا

لمستحقيف لخدمات ويجب المالحظة أف تعريؼ األونروا لالجئ الفمسطيني يقتصر فقط عمى الالجئيف ا   
الوكالة، حيث أف التعريؼ ينص صراحة عمى أف حؽ االنتفاع مف خدمات الوكالة يشترط أف يكوف 
الالجئ قد فقد بيتو ومورد رزقو. ولكف لغايات العودة والتعويض المنصوص عمييا في قرار الجمعية 

"الالجئ الفمسطيني"  فإف عبارة 1948الصادر في كانوف أوؿ عاـ  194العامة لألمـ المتحدة رقـ 
تستخدـ بمفيوـ أوسع مف تعريؼ األونروا لالجئ الفمسطيني، حيث أف األونروا وضعت ذلؾ التعريؼ 

 .8لغايات تحديد الفئة المنتفعة مف خدماتيا ليس إال

 ووضع الالجئ الفمسطيني 1951رابعا:االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام  
                                                           

. 7991، بيروت، الطبعة األولى، الفمسطينيةالالجئون الفمسطينيون والعممية السممية، مؤسسة الدراسات . ايميا زريؽ:7
 71ص

 .356، ص1،2001، منشأة المعارؼ،االسكندرية، طبعةاتفاق أوسمو وأحكام القانون الدولي. النفاتي زراص: 8
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إحدى أىـ االتفاقيات الدولية في مجاؿ حماية حقوؽ الالجئيف وىي  1951تبنت األمـ المتحدة في عاـ 
االتفاقية المتعمقة بوضع الالجئ. وتيدؼ ىذه االتفاقية إلى تجذير القانوف الدولي النافذ في مجاؿ حماية 
لى توسيع مضموف الحماية التي كاف معموال بيا في حينو. وىي تطبؽ عمى األشخاص الذيف  الالجئيف وا 

. وقد وضعت في األساس 1/1/1951تمتعوف بصفة الالجئيف كنتيجة لألحداث التي وقعت قبؿ باتوا ي
إلعادة توطيف األشخاص الذيف تركوا أوطانيـ جراء الحرب العالمية الثانية. وبالنظر ألعداد الالجئيف 

ية مف ، وقد كانت الغا1967المتزايدة في العالـ، جرى اعتماد بروتوكوؿ إضافي لالتفاقية في عاـ 
البروتوكوؿ توسيع نطاؽ الحماية المقررة في االتفاقية لتشمؿ األشخاص كافة الذيف تنطبؽ عمييـ الشروط 
والمواصفات الواردة في تعريؼ االتفاقية لالجئ دوف اإلشارة إلى األحداث والوقائع المنشئة لوضع 

 . 9الالجئ.

والذي ىدفت منو إلى معالجة  1951ف لعاـ إف النيج الذي اتبعتو االتفاقية الخاصة بوضع الالجئي    
أثار الحرب العالمية الثانية، لـ يتجو إلى التعويض بقدر ما اتجو نحو توفير مساكف لمناس الذي تـ 
تشريدىـ، واالعتراؼ كذلؾ بالحاجة إلى حماية مثؿ أولئؾ األشخاص المضطيديف إما في بمداف لجوئيـ، 

 .10ى العودة إليوأو في بمدىـ األصمي في حاؿ أرغموا عم

ومف ىنا تأتي خصوصية وضع الالجئيف الفمسطينييف،حيث أف رغبتيـ األساسية ىي أف يسمح ليـ 
الذي أكد عمى حؽ العودة  194بالعودة إلى وطنيـ، إذا خيروا في ذلؾ وىذا ىو مصدر األىمية لمقرار 

 .11والتعويض لالجئيف الفمسطينييف
 1951الفمسطيني من اتفاقية عام خامسا: أسباب استثناء الالجئ 

.استثنت ىذه االتفاقية بشكؿ صريح ومقصود الالجئ الفمسطيني مف تعريفيا وأعفت المفوضية العميا 1
لشؤوف الالجئيف مف مسؤولية اإلشراؼ عمى وضع الالجئيف الفمسطينييف، فقد جاء في المادة "د " بأنو ال 

تعوف حاليا بحماية أو مساعده مف ىيئات أو وكاالت تابعو تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى األشخاص الذيف يتم
لألمـ المتحدة،غير مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف 

 .12"األونروا " المعنية باإلشراؼ عمى الالجئيف الفمسطينييف
                                                           

"،الجزء األوؿ، دار الثقافة القانون الدولي لحقوق اإلنسان" المصادر ووسائل الرقابة . د. محمد يوسؼ عمواف وآخروف:9
 .147-146،ص2005والتوزيع،عماف، الطبعة األولى،لمنشر 

10 .Serving Palestinian Refugees, Public Information Office, Austria.UNRWA 1999: 
، وزارة الثقافة، حق الالجئين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي. محمد عبد الحميد سيؼ: 11

 .44ص .2002، 1عماف، ط
 . 2008، دار الجميؿ العربي،عماف الالجئون الفمسطينيون: الواقع والحمولوليد المصري:   .12
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بية خالؿ البحث في قضية تشكيؿ مفوضية . جاء ىذا االستثناء استجابة لإلصرار مف قبؿ الدوؿ العر 2
األمـ المتحدة وذلؾ لخصوصية وضع الالجئيف الفمسطينييف مف وجية نظر الدوؿ العربية في حينيا 

 .13والتي رأت بأف مأساة الالجئيف الفمسطينييف نشأت نتيجة إلنشاء دولة إسرائيؿ مف األمـ المتحدة نفسيا

كبيرا مف قضية إدماج مشكمة الالجئيف الفمسطينييف في إطار  . أبدت الدوؿ العربية في حينيا تخوفا3
عطائيا أىمية ثانوية، وأرادت الدوؿ العربية  عاـ، باعتبار أف ذلؾ سوؼ يؤدي إلى إذابة قضية الالجئيف وا 
كذلؾ أف يتـ تقديـ المساعدات لالجئيف الفمسطينييف إلى حيف عودتيـ باعتبار أف حؽ العودة ىو الحؿ 

حيد لمشكمتيـ وأف قبوؿ التعريفات العامة لالجئيف سوؼ تؤدي إلى إضاعة حقيـ األساسي في الواقعي الو 
 .14العودة

لقد تناغمت المواقؼ العربية في حينيا مع موقؼ بعض الدوؿ الغربية واف اختمفت األسباب، خاصة 
االتفاقية، ومرد مواقؼ الدوؿ األوروبية التي عارضت أيضا إدماج قضية الالجئيف الفمسطينييف في إطار 

ذلؾ أف مشكمة الالجئيف الفمسطينييف تختمؼ تماما عف مشكمة المجوء التي كانت تعاني منيا أوروبا في 
حينيا، ولـ يكف لدى أوروبا في ذلؾ الوقت استعداد بااللتزاـ القانوني في توفير الحماية لمجموعو كبيره 

 .15مف الالجئيف

ا إلى انو تـ االتفاؽ عمى استثناء الالجئيف الفمسطينييف مف الحماية وباتخاذ ىذا القرار، تجدر اإلشارة ىن 
التي توفرىا االتفاقية ومف إشراؼ المفوضية عمييـ إذا ما استمرت "األونروا " بتقديـ المساعدات الدولية 
لمفمسطينييف، مما يعني أنو في الوقت الذي يتمقى الالجئوف الفمسطينيوف المساعدات الدولية مف خالؿ 
"األونروا " فإنو ال تتوفر الحماية القانونية الدولية ليـ نتيجة الستثنائيـ مف االتفاقية. وجراء ذلؾ فاف 
االتفاقية ال تستثني الفمسطينييف الذيف ظموا في ديارىـ فحسب، بؿ تذىب إلى أبعد مف ذلؾ وتستثني 

تفاقية لماىية الالجئ إذا ما كانوا أولئؾ الذيف يطمبوف المجوء إلى دوؿ أخرى ممف ينطبؽ عمييـ تعريؼ اال
يتمقوف مساعده مف "األونروا". وىذا يناقض الحماية الشاممة التي مف المفترض أف توفرىا االتفاقية ألولئؾ 

 .16األشخاص الذيف يطمبوف المجوء

وعمى الرغـ مف أف الحماية التي توفرىا المفوضية لالجئيف أوسع وأشمؿ مف تمؾ التي يتمقاىا الالجئ 
لفمسطيني مف "األونروا "، خاصة مع توسيع صالحيات المفوضية وتوسيع تعريؼ الالجئ ليشمؿ قدر ا

                                                           
 .41، ص 2003، 1،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،طوضع الالجئين الفمسطينيين في القانون الدولي. لكس غاتنبرغ: 13
 .42ص نفس المرجع، ،لكس غاتنبرغ. 14
 .    98، ص2004، دار الشروؽ، القاىرة والقانون الدولي فمسطين والفمسطينيونعبداهلل األشعؿ:  .15
 .47. محمد عبد الحميد سيؼ: مرجع سابؽ، ص16
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أكبر مف الالجئيف والنازحيف، فقد كاف مف األفضؿ لمدوؿ العربية في ذلؾ الوقت أف تسعى إلى دمج 
 .17بر ليـقضية الالجئيف الفمسطينييف في اإلطار العاـ لمفوضية الالجئيف لضماف حماية قانونيو أك

لقد أدركت الدوؿ العربية في حينيا بأف الالجئيف الفمسطينييف سيظموف بال حماية إذا ما تـ حؿ "األونروا" 
ألي سبب مف األسباب، وخوفا مف ذلؾ فقد سعت الدوؿ العربية إلى معالجة ىذه اإلمكانيو مف خالؿ 

التفاقية إذا ما حمت الييئات أو ، تكفؿ الحماية الفورية بموجب ا1951تضميف فقره صريحة التفاقية 
 الوكاالت التابعة لألمـ المتحدة.

فقد جاء في الفقرة الثانية مف المادة "د " ما يمي: فإذا توقفت ىذه الحماية أو المساعدة ألي سبب مف 
األسباب دوف أف يكوف مصير ىؤالء األشخاص قد تـ تسويتو نيائيا، طبقا لما يتصؿ باألمر مف القرارات 

اعتمدتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة يصبح ىؤالء األشخاص جراء ذلؾ، مؤىميف لمتمتع بمزايا ىذه التي 
 .18االتفاقية

 المطمب الثاني: األسس القانونية لحماية الالجئين الفمسطينيين، وآليات حمايتهم في القانون الدولي
 األسس القانونية لحماية حقوق الالجئين الفمسطينيأوال:
بالرغـ مف التعريفات المختمفة لالجئ الفمسطيني فإنيا جميعيا تدعـ الحقوؽ القانونية لالجئيف     

 الفمسطينييف.  إال أف ىذه الحقوؽ  تستند إلى حقيف أساسييف وفقًا ألحكاـ القانوف الدولي، ىما:
تع بالسيادة الكاممة حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره بالتخمص مف االحتالؿ اإلسرائيمي و التم :1

قامة دولتو المستقمة.  التي تمكنو مف المحافظة عمى استقاللو وا 
 حؽ الالجئيف الفمسطينيوف في العودة إلى بيوتيـ وأمالكيـ استنادًا إلى مبادئ وقواعد القانوف الدولي. :2
معالجة ىذا ما بخصوص حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير وعالقتو بحؽ العودة، فقد تمت أ  

األمر بإعالف عصبة األمـ عف نيتيا اعتماد نظاـ االنتداب والذي اعترؼ المجتمع الدولي قانونيًا مف 
وفقَا لميثاؽ عصبة األمـ الذي  1919خاللو بحؽ أىؿ فمسطيف في تقرير المصير واالستقالؿ منذ عاـ 

يو إلى بريطانيا العظمى لحيف أف بحيث أودعت الوصاية ف 1922تـ إقراره رسميًا عمى فمسطيف في العاـ 
وبيذا فأف فرض نظاـ  19يبمغ الفمسطينيوف فيو مرحمة يكونوف قادروف عمى حمؿ عبء استقالليـ.

 االنتداب عمى فمسطيف يشكؿ اعترافًا دوليًا ضمنيًا " باليوية الوطنية الفمسطينية".
حقيـ في العودة إلى ديارىـ كما أنو  يوجد ارتباط وثيؽ بيف حؽ الفمسطينييف في تقرير المصير و 

وممتمكاتيـ وذلؾ مف خالؿ العديد مف قرارات األمـ المتحدة وخاصة الصادرة عف الجمعية العامة بشأف 
                                                           

17. ،Elia Zureik: " (1995)Palestinian Refugees And The Right of Return ",Palestine-Israel 

Journal, Vol.11. ،4No،Jerusalem. 
 .35، ص1993،جنيؼ 20وقائع،رقـمنشورات ،حقوق اإلنسان والالجئون. األمـ المتحدة: 18
 .12، بديؿ، ص 2002الالجئون والمهجرون الفمسطينيون مسح شامل لعام 19
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الالجئيف الفمسطينييف التي أكدت عمى االعتراؼ بالحقوؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني في العودة وتقرير 
. إذ ال 1967و أولئؾ الذيف نزحوا مف ديارىـ عاـ ، أ1948المصير، سواء فيما يتعمؽ بالالجئيف عاـ 

يمكف أف يكوف ىناؾ تقرير مصير دوف أف يسبؽ ذلؾ أو يواكبو تمكيف الالجئيف مف العودة إلى المناطؽ 
 التي يراد مباشرة تقرير المصير بشأنيا وفي نطاقيا. 
، بتأسيس لجنة التوفيق لفمسطين التابعة 1948ثانيا: قرار الجمعية العامة لألمم في كانون األول 

 : UNCCPلألمم المتحدة 
تعتبر ىذه المجنة بمثابة آلية لتسييؿ تنفيذ حموؿ دائمة لالجئيف الفمسطينييف، باالستناد إلى توصيات    

إطارا لحؿ  194الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ " مف قرار 11وسيط األمـ المتحدة. وتحدد الفقرة "
 مشكمة الالجئيف الفمسطينييف.

، فإنيا تحدد بصريح العبارة ثالثة حقوؽ بارزة 194مف القرار  11" مف الفقرة 1أما الفقرة الفرعية رقـ "   
ويض، ويؤكد قرار لمفمسطينييف أف يمارسوىا بموجب القانوف الدولي، ىي العودة واستعادة  الممتمكات والتع

إضافة إلى ذلؾ بأنو يحؽ لالجئيف الذيف ال يمارسوف حقيـ في العودة، بأف يجري توظيفيـ وأف  194
" فإنيا في مثؿ ىذه الحالة توجو لجنة 11يتمقوا تعويضًا عف خسارتيـ. أما الفقرة الفرعية الثانية مف الفقرة"

ؿ تنفيذ كامؿ لمجموعة الحموؿ الخاصة بمشكمة التوفيؽ لفمسطيف التابعة لألمـ المتحدة لتقوـ بتسيي
الالجئيف.  وتشمؿ ىذه الحموؿ وفؽ التسمسؿ المرجعي:  مف العودة إلى الديار واستعادة الممتمكات 

 20والتعويض والتأىيؿ االقتصادي واالجتماعي.
اصة القرار رقـ وبناء عمى ما تقدـ، فإف جميع القرارات الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة وخ    
بخصوص الالجئيف الفمسطينييف تعتبر مف وجية نظر القانوف الدولي ممزمة إلسرائيؿ، ويترتب  194

 عمييا تنفيذىا.
 ثالثا:آليات حماية الالجئين الفمسطينيين في القانون الدولي 

كيف الالجئيف إف موقؼ األمـ المتحدة بشأف مشكمة الالجئيف الفمسطينييف كاف واضحا تماما بشأف تم    
، عمما بأف 1967والجئي  1948الفمسطينييف مف العودة إلى ديارىـ وممتمكاتيـ التي ىجروا منيا عاـ 

وذلؾ مف خالؿ  1967موقؼ األمـ المتحدة كاف كذلؾ واضحا باعتبار إسرائيؿ دولة محتمة ألراضي عاـ 
 .242،338العديد مف القرارات وخاصة قراري مجمس األمف 

 أىـ قرارات األمـ المتحدة بشأف حماية حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف: وسوؼ نتناوؿ
 :ومبدأ حق العودة 1947: قرار التقسيم سنة 1

                                                           
 .76، ص 2001،دار الشروؽ، القاىرة فمسطين العربية بين االنتداب والصهيونيةعيسى السفري: 20
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حوؿ تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف إحداىما عربية واألخرى  29/11/1947صدر ىذا القرار بتاريخ     
ـ يبقى مع ذلؾ إحدى أىـ ، فإف قرار التقسي181ييودية، وعمى الرغـ مف رفض العرب لمقرار رقـ 

 األسانيد القانونية المتعمقة بالقضية الفمسطينية وخاصة حؽ العودة لالجئيف.
ومع ذلؾ، فقد ألقى القرار نفسو عمى عاتؽ الدولتيف، التي نص بإقامتيما، عددا مف الواجبات حياؿ    

في دستورىا حقوقا متساوية في األقميات الييودية أو العربية، بحسب الحاؿ، إذ أف عمى كؿ دولة أف تدرج 
ىذا المجاؿ المدني والسياسي واالقتصادي والديني، والتمتع بحقوؽ اإلنساف وبالحريات األساسية، بما فييا 

 حرية إقامة الشعائر الدينية وحرية المغة والكممة والنشر والتعميـ واالجتماع والجمعيات" .
ذا ما أخذنا بعيف االعتبار ما تعيدت بو      إسرائيؿ مف التزاـ قانوني أماـ األمـ المتحدة لتنفيذ كافة وا 

القرارات الصادرة عف المنظمة الدولية بخصوص فمسطيف، فإف إسرائيؿ كذلؾ تكوف ممتزمة بتمكيف 
الالجئيف الفمسطينييف الذيف نزحوا عف ديارىـ وفقًا لقرار التقسيـ مف مباشرة الحؽ األساسي في العودة إلى 

 ممتمكات.ىذه الديار وال
 .: توصيات وسيط األمم المتحدة بشأن حق العودة الالجئين الفمسطينيين2
( 2د  186اتخذت الجمعية العامة لألمـ المتحدة القرار رقـ ) 1948في الرابع عشر مف أيار/ مايو    

د القاضي بتعييف وسيط دولي لفمسطيف حيث تـ اختيار "الكونت فولؾ برناردوت" وىو ابف أخ ممؾ السوي
 ورئيس الصميب األحمر السويدي ليذه الميمة، وقد تـ تقدـ الوسيط الدولي بمقترحات منيا:

يجب أف تؤكد منظمة األمـ المتحدة حؽ الناس األبرياء الذيف شردوا مف بيوتيـ بسبب اإلرىاب     
 21الحالي في العودة إلى ديارىـ، كما ينبغي أف تدفع تعويضات لمف يرغب منيـ بالعودة.

" ليس ىناؾ مف حؿ عادؿ  1948حزيراف  28أشار إليو الوسيط الدولي في مقترحاتو كذلؾ بتاريخ وما 
 22وشامؿ إذا لـ يراع حؽ الالجئيف العرب في العودة إلى ديارىـ التي ىجروا منيا ....

 : احترام حق العودة شرط في قبول عضوية إسرائيل باألمم المتحدة3
إسرائيؿ عضوًا بيا يؤكد أف ىذه المنظمة الدولية  ال تعترؼ إلسرائيؿ إال  إف قرار األمـ المتحدة بقبوؿ    

، حيث جاء قرار قبوؿ 194والقرار رقـ  1947لسنة  181باإلقميـ الذي حدده ليا قرار التقسيـ رقـ 
إسرائيؿ عضوًا في األمـ المتحدة أف ) الجمعية العامة تذكر بالتصريحات التي أبداىا ممثؿ حكومة 

أماـ المجنة الخاصة في األمـ المتحدة بالتزاميا واحتراميا لقرارات األمـ المتحدة... ( بؿ أف وزير  إسرائيؿ
خارجية إسرائيؿ يؤكد في البرقية التي أرسميا إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكية المعنى السابؽ عندما 

                                                           
، ص 2001، مؤسسة الحؽ، راـ اهلل السياسيةالوضع القانوني لمدينة القدس بين االنتداب والتسوية د. نزار أيوب: 21
96-97. 

 .81المرجع السابؽ، ص 22
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ت عمييا الجمعية العامة في قرارىا يذكر صراحة )إف إسرائيؿ قد أعمنت جميورية مستقمة داخؿ حدود وافق
 23ـ(. 29/11/1947بتاريخ  181رقـ 

المبحث الثاني: القيمة القانونية لقرارات األمم المتحدة بالنسبة إلى الالجئين الفمسطينيين واإلستراتيجية 
 الوطنية من قبل دولة فمسطين لمواجهة تقميص دور االونروا

 يمي:تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف كما 
 المطمب األول: القيمة القانونية لقرارات األمم المتحدة بشأن الالجئين الفمسطينيين

 أوال: القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة بشأن الالجئين الفمسطينيين

إف القرارات التي تصدرىا الجمعية العامة في صدد مباشرتيا لموظائؼ واالختصاصات المنوطة بيا طبقا 
األمـ المتحدة، تأتي في صورة توصيات،ال تتمتع في ذاتيا بالقوة الممزمة. غير أف توصيات لميثاؽ 

الجمعية العامة تكتسب صفة اإللزاـ في حاالت عده إذا توافرت ليا شروط معينو. ومف الحاالت التي 
 تكتسب فييا ىذه صفة اإللزاـ:

مى مف أعضاء الجمعية العامة لألمـ . حالما تكوف ىذه التوصية قد صدرت بموافقة الغالبية العظ1
المتحدة. وفي ىذه الحالة فإف الدوؿ التي صوتت في صالح التوصية تعبر بمسمكيا ىذا عف موقؼ 
مفاده أنيا ترتضي السير في عالقاتيا المتبادلة وفؽ مقتضى التوصية وأنيا سوؼ تراعي في 

طوت عميو ىذه الدولة مف أحكاـ تصرفاتيا المتعمقة بالمسألة أو الموضوع  محؿ التوصية ما ان
 .24والتزامات

. الحالة التي تكوف فييا التوصية كاشفو عف قاعدة قانونيو ترتب التزاما دوليا عاما وآمرا في مواجية 2
أعضاء الجماعة الدولية قاطبة، مثمما يحدث عندما تصدر الجمعية توصية حوؿ عدـ االعتراؼ 

ريقو غير مشروعو في عالقات إحدى الدوؿ بدولة أخرى، أو باآلثار المترتبة عمى استخداـ القوه بط
عندما تكوف التوصية متعمقة باحتراـ الحقوؽ والحريات األساسية لإلنساف، وال سيما ما يتعمؽ مف ىذه 

 .25الحقوؽ بالتمييز العنصري وتقرير المصير.

                                                           
، اتيراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع، فتوى الجدار العازل والقانون الدوليالدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير:  23

 .19، ص2006القاىرة،
اع العربي اإلسرائيمي في إطار دراسة قانونية وسياسية لتسوية النز -القرار والتسوية. حسف الجمبي:24 -

 69ص .1978بيروت،  ،242قرار
األساس القانوني لحل مشكمة الالجئين الفمسطينيين في إطار التسوية السممية لمنزاع العربي  . أحمد عبد الونيس شتا:25

 .45، ص1993، القاىرة21، مجمة البحوث والدراسات العربية،عدداإلسرائيمي
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لعامة في إصدار . الحالة التي تشير فييا التوصية إلى المصدر الذي استندت إليو الجمعية ا3
التوصية، مثمما يحدث عندما يشار في التوصية إلى أنيا تعبير عف عرؼ دولي ثابت ومستقر أو 
تجسيدا لمبدأ قانوني عاـ أقرتو األمـ المتمدينة، أو يشار إلى أنيا صدرت استنادا إلى مبدأ قانوني 

ي صالح التوصية ال يعدو مف المبادئ المتضمنة في الميثاؽ، األمر الذي يعني أف تصويت الدوؿ ف
 في حقيقتو أف يكوف امتثاال ألحكاـ المصدر المشار إليو فييا.

. إف تواتر النص عمى مضموف التوصية في القرارات والتوصيات الالحقة لو مف شأنو أف يحوؿ ىذه 4
 .  التوصية غير الممزمة في ذاتيا إلى عرؼ دولي ثابت وممـز

ت المشار إلييا بالنسبة لمتوصية الصادرة عف الجمعية العامة مف ومؤدى ذلؾ أف تحقؽ أي مف الحاال   
شأنو أف يضفي عمييا وصؼ اإللزاـ بحيث يمكف ليا أف تصبح سندا قانونيا كافيا لمطالبة صاحب الشأف 

 . 26بتنفيذ مضموف التوصية

وتأسيسا عمى ما تقدـ، يمكننا القوؿ بأف قرارات الجمعية العامة بشاف الالجئيف الفمسطينييف تكتسب في    
عموميا وصفا قانونيا ممزما يكفؿ الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني في العودة وتقرير المصير، 

الالجئيف الفمسطينييف سواء ويجعؿ منيا سندا قانونيا لتدعيـ الموقؼ الفمسطيني في المفاوضات المعنية ب
 .1967أو نازحي  1948ما كاف يتعمؽ بالجئي 

 ثانيا: القيمة القانونية لقرارات مجمس األمن بالنسبة إلى الالجئين الفمسطينيين 

إف بياف القيمة القانونية لقرارات مجمس األمف بشأف الالجئيف الفمسطينييف يكاد ينحصر في بياف القيمة    
" بيذا الخصوص، وتحديد إلى أي مدى يشكؿ القرار مصدرا 242كاـ المتضمنة في القرار"القانونية لألح

قانونيا لدعـ حقوؽ الالجئيف في العودة وتقرير المصير في إطار التسوية السممية لمنزاع العربي 
 اإلسرائيمي.

صؼ " مف الظروؼ واألسباب ما مف شأنو أف يضفي عميو و  242حاز قرار مجمس األمف رقـ "   
اإللزاـ في مواجية المخاطبيف بأحكامو. فالقرار في حقيقتو قد صدر باالستناد إلى قاعدة آمرة مف قواعد 
القانوف الدولي، والمقصود بذلؾ القاعدة الخاصة بحظر استخداـ القوه بطريقو غير مشروعو في العالقات 

قد  338و 242مجمس األمف الدولية وبطالف كؿ ما يترتب عمى ىذا االستخداـ مف آثار.إف قرارات 
افتقرت إلى المضموف اإللزامي بالنسبة لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف،وافتقرت كذلؾ إلى إيجاد آلية 

قت ممكف كما واضحة وصريحة تمكف الالجئيف الفمسطينييف مف حقيـ في العودة إلى أوطانيـ في أقرب و 
 .نص قرار حؽ العودة

                                                           
 .47ص  .1995، منشورات المجالوي، بيروت المؤتمرات العربية والدوليةفمسطين في : حساف حالؽ. 26
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 المتحدة بالنسبة إلى الالجئين الفمسطينيين قرارات األمم المطمب الثاني:خصائص

نهاء دور األونروا  واإلستراتيجية الوطنية والشعبية في فمسطين لمواجهة تقميص وا 

 أوال: خصائص قرارات األمم المتحدة بالنسبة إلى الالجئين الفمسطينيين

ص والسمات التي تميز إّف قرارات األمـ المتحدة بشأف الالجئيف الفمسطينييف تتسـ بمجموعو مف الخصائ
موقؼ األمـ المتحدة إزاء حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف، وىو ما ينعكس بدوره عمى تحديد مستقبؿ مشكمة 

 الالجئيف،عمى األقؿ فيما يتصؿ بالجوانب القانونية لممشكمة.

وىي حؽ . إف السمة األولى تكمف في تأكيد األمـ المتحدة عمى الحقوؽ الثابتة لالجئيف الفمسطينييف 1
قامة الدولة الفمسطينية، واعتبار ىذه الحقوؽ غير قابمو لمتصرؼ.  العودة وتقرير المصير وا 

تارة، وما ذىبت إليو مف الجمع  1967والجئي  1948. إف السمة الثانية تتعمؽ بالتمييز بيف الجئي 2
القرارات مف وضع بيف الفئتيف وتناوليا بصورة مختمطة تارة أخرى، فضال عما درجت عميو ىذه 

 المبادئ واقتراح الحموؿ بالنسبة لضماف حقوؽ إحدى الطائفتيف دوف األخرى تارة ثالثة.

 . أما السمة الثالثة في قرارات األمـ المتحدة بشاف الالجئيف الفمسطينييف فتكمف في حقيقة أف قرارات3
ة بالنسبة لتدعيـ دوف قرارات الجمعية العامعامو  بصفةمجمس األمف في ىذا الخصوص جاءت 

الحقوؽ القانونية لالجئيف الفمسطينييف. فاتساقا مع قرارىا الخاص بتقسيـ فمسطيف وكذلؾ قرارىا المتعمؽ 
بحؽ الالجئيف في العودة، دأبت الجمعية العامة في كافة قراراتيا الخاصة بالالجئيف الفمسطينييف عمى 

كذلؾ التأكيد عمى أف لمشعب الفمسطيني الحؽ في التأكيد عمى حؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة، و 
 .27استعادة حقوقو بكافة الوسائؿ طبقا لمقاصد األمـ المتحدة

خالصة ما سبؽ، أف معالجة الجمعية العامة لحقوؽ الالجئيف الفمسطينييف كانت _عمى خالؼ الحاؿ مع 
ىذه الحقوؽ وضماف مباشرتيا  مجمس األمف تماما _"أوسع نطاقا " و" أقوى مضمونا " فيما يتعمؽ بتحديد

عمى ارض الواقع، وكؿ ذلؾ مف شانو أف يمقي بظاللو عمى تحديد القيمة القانونية لقرارات كؿ مف مجمس 
 األمف والجمعية العامة بشاف حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف في إطار التسوية السممية.

 ثانيا:آليات حماية الالجئين الفمسطينيين في القانون الدولي
ظمت الحماية الدولية تسمى حتى صياغة النظاـ األساسي لمكتب المفوض السامي لألمـ المتحدة    

)بالحماية القانونية والسياسية(، وبالرغـ مف انو ال يوجد تعريؼ دقيؽ  1950لشؤوف الالجئيف في عاـ 
                                                           

، القيمػػة القانونيػػة لقػػرارات األمػػـ المتحػػدة بشػػأف مجمةةة البحةةوث والدراسةةات العربيةةة. معيػػد البحػػوث والدراسػػات العربيػػة: 27
 .77.ص1993، 21الالجئيف الفمسطينييف، العدد
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الممارسات المتواترة  لعبارة )الحماية القانونية والسياسية( إال أف المعنى الذي يمكف استنتاجو مف خالؿ
لوكاالت الالجئيف في عصبة األمـ والمنظمة الدولية لالجئيف ىو أنيا تعني "شكال واحدا لمحماية، وىو 
قانوني وسياسي في صفتو، قانوني فيما يتصؿ بيدفو الرامي لضماف الحقوؽ والمصالح المشروعة 

فاقيات القائمة بشاف الوضع القانوني لالجئيف وخاصة فيما يتعمؽ بتوفير ومراقبة وتنظيـ تطبيؽ االت
لالجئيف، ومف ذلؾ  العمؿ عمى مراجعتيا إذا اقتضت الضرورة ومراقبة تنفيذىا مف يوـ آلخر في حاالت 
معينة، والعمؿ عمى إبراـ اتفاقيات جديدة إذا اقتضت الحاجة وممارسة وظائؼ أشبو بالقنصمية، ىذه 

 28طابع سياسي إذ أنيا تضمف عالقات مع الحكومات ". الحماية )القانونية( ىي في ذات الوقت ذات
ف لالجئيف والميجريف الفمسطينييف الحؽ في تمقي المساعدة والحماية الدولية، وكانت إوبالتالي ف   

السمطات الوطنية في الدوؿ العربية قد أخذت عمى عاتقيا مع بداية المجوء الفمسطيني مسؤولية توفير 
ف الذيف عبروا حدودىا، ولكف محدودية مسؤوليتيا وعدـ شموليتيا بما يتالءـ المساعدات األولية لالجئي

وأحجاـ جموع الالجئيف في مناطؽ الشتات، كاف قد استدعى المجتمع الدولي لتوفير المساعدة والغوث 
والحماية، خصوصا في حاؿ عدـ جاىزية وقدرة السمطات الوطنية أو عدـ استعدادىا وترددىا في تقديـ 

ه المساعدات والحماية، وقد كانت الجية الدولية األولى المفوضة لتقديـ الحماية الدولية لالجئيف مثؿ ىذ
( باإلضافة إلى عدد مف UNHCRالفمسطينييف ىي مفوضية األمـ المتحدة العميا لشؤوف الالجئيف )

 29المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية.
لالجئيف الفمسطينييف واآلليات الكفيمة بتنفيذىا وذلؾ عمى  وسوؼ نتحدث عف الحماية والمساعدة القانونية

 النحو التالي:
 : الحماية والمساعدة والقانونية الدولية لالجئين الفمسطينيين:1

ركزت الجيود الدولية المبذولة لحؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف في المقاـ األوؿ عمى تخفيؼ معاناتيـ، 
الالجئيف بالخدمات التعميمية والصحية واالجتماعية األساسية وكذلؾ وىذه الجيود انحصرت في تزويد 

بعض اإلغاثات الطارئة التي تقدميا األونروا ، ولـ يمنح الالجئيف الفمسطينييف الحماية األساسية التي 
سبؽ ومنحت لالجئيف اآلخريف مف دوؿ العالـ بإشراؼ المفوضية العميا لالجئيف في األمـ المتحدة 

(UNHCR ،) والتي تتضمف التمثيؿ القانوني في ظؿ عدـ وجود دولة تمثميـ وتتابع تطبيؽ الحؿ العادؿ
 30والدائـ الذي يختاره الالجئيف بأنفسيـ.

                                                           
 . 76. ص2007،مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ االنساف ودةالالجئون الفمسطينيون وحق العمعتصـ حماده: 28

29  .WalidKhaldi:(1992) All That Remains: The Palestinian Villages Occupied: and 

Depopulated by Israel in 1948. (Washington: Institute for Palestinian Studies.).  
لمتدويل في القانون الدولي المعاصر مع دراسة تطبيقية حول محاوالت النظرية العامة د. خميؿ سامي عمي ميدي:  30

 .        482، ص 1996، تدويل القدس
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 :UNRWAوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى / األنروا أ.
، تأسست األونروا لتقديـ 1949اـ ( في العIV) 302بناءا عمى قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 

" وذلؾ مف 194مف قرار الجمعية العامة رقـ  11المساعدة والغوث، "دوف إجحاؼ لما تمخض عف الفقرة 
 أجؿ تجنيب الالجئيف المحنة والتخفيؼ مف معاناتيـ، ومف أجؿ خمؽ األمف واالستقرار. 

 1951ضمف معاىدة الالجئيف لعاـ (: تتUNHCR.مفوضية األمـ المتحدة العميا لشؤوف الالجئيف )ب
د مف المعاىدة  1شروطا خاصة بتوفير الحماية والمساعدة لالجئيف الفمسطينييف، إذ تتضمف المادة 

لمعالجة  1951ضمف إطار معاىدة الالجئيف لعاـ 1967وعاـ  1948اشتمااًل لالجئيف الفمسطينييف لعاـ 
مة ليـ ألي سبب مف األسباب، وتعتبر المفوضية العميا احتماؿ توقؼ المساعدة أو الحماية الدولتيف المقد

( المسئولة عف تقديـ الحماية والمساعدة لالجئيف في شتى مناطؽ العالـ بمف UNHCRلشؤوف الالجئيف )
، ويعتبر الفمسطينيوف الذيف ىجروا بعد 1951فييـ المعرفيف "كالجئيف" في إطار معاىدة الالجئيف لعاـ 

أ مف  1يعتبروف "الجئيف" بموجب المادة  1967وعاـ  1948جئي عاـ ، ومف غير ال1967العاـ 
ويقعوف ضمف تفويض الحماية الخاص بمفوضية األمـ المتحدة لشؤوف  1951معاىدة الالجئيف لعاـ 

 31الالجئيف.
وتقتصر فعاليات الحماية المحدودة التي تقدميا المفوضية العميا لالجئيف الفمسطينييف في غالب    

عمى تسييؿ الحصوؿ عمى وثائؽ السفر، وتجديد وتسجيؿ بطاقات الالجئيف خارج مناطؽ عمؿ األحياف 
 وكالة الغوث الدولية والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ المؤقتة لالجئيف الفمسطينييف في حالة الطرد ألقسري.

 : آليات حماية حقوق الالجئين الفمسطينيين في القانون الدولي:2
ة الدولية لمفمسطينييف عمومًا والالجئيف خصوصًا مف قبؿ العديد مف وكاالت تـ عنونة قضية الحماي   

، الصادر بتاريخ 605ولجاف األمـ المتحدة القانونية والسياسية، فقد دعا مجمس األمف مف خالؿ قراره رقـ 
عف  عمى سبيؿ المثاؿ، السكرتير العاـ لألمـ المتحدة بالعمؿ عمى تقديـ  توصياتو 1987كانوف أوؿ  22

"اآلليات والوسائؿ بتوفير الحماية لمفمسطينييف المدنييف الواقعيف تحت االحتالؿ اإلسرائيمي" وقد شممت 
( تعييف "محقؽ األمـ UNRWAتوصيات السكرتير العاـ إضافة إلى الطاقـ الدولي لوكالة الغوث الدولية )

قعة عمى معاىدة جنيؼ الرابعة عمى المتحدة لمشكاوي" في األراضي الفمسطينية المحتمة، وحث الدوؿ المو 
 استعماؿ كؿ الوسائؿ مف أجؿ الضغط عمى إسرائيؿ الحتراـ االتفاقية في كؿ الظروؼ.

، قد فوض السكرتير العاـ 1990كانوف أوؿ  20، الصادر في 681وكاف قرار مجمس األمف رقـ    
تقديـ تقرير نيائي إلى الجمعية لألمـ المتحدة لمراقبة وضع الفمسطينييف تحت االحتالؿ اإلسرائيمي، و 

 العامة كؿ أربعة شيور.

                                                           
 .48، ص 1993، معيد البحوث العربية) القاىرة(، المجتمع الدولي والقضية الفمسطينيةحسف السيد نافعة وآخروف:  31
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كما وأصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عددا مف القرارات التي تناشد بتوفير الحماية الدولية    
، 1993و  1982لالجئيف الفمسطينييف، ووجوب وقؼ العدواف عمى مخيمات الالجئيف. وبيف العاـ 

بيؿ المثاؿ قرارات سنوية تدعو السكرتير العاـ لألمـ المتحدة بالتنسيؽ مع أصدرت الجمعية العامة عمى س
التالي: ضماف آليات فاعمة لتوفير األمف والحقوؽ القانونية واإلنسانية  (UNRWAوكالة الغوث الدولية )

عية لالجئيف الفمسطينييف في األراضي المحتمة، ومنذ أوائؿ السبعينات إلى أواخر الثمانينات طالبت الجم
 .32العامة بتوفير الحماية أيضًا في مخيمات الالجئيف

أما بخصوص الحماية الدولية لالجئيف الفمسطينييف، فال يوجد ىناؾ جسـ دولي في الوقت الحالي     
يوفر ليـ الحماية الكاممة، رغـ  قياـ وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف أثناء االنتفاضة 

بتبني برنامج حماية يعمؿ عمى   –فعؿ منيا وليس بناء عمى برنامج أو مخطط  كرد –الفمسطينية األولى 
 مراقبة األحداث اليومية ورفع تقارير باالنتياكات، والتدخؿ المتواضع لدى الجانب اإلسرائيمي.  

نهاء دور األونروا  ثالثا: اإلستراتيجية الوطنية والشعبية في فمسطين لمواجهة تقميص وا 
تعتبر المياـ التي تقوـ بيا وكالة الغوث تجاه الالجئيف الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة    

نسانية مستندة في ذلؾ إلى قرار الجمعية العامة لألمـ  وكذلؾ مخيمات الشتات مياـ قانونية وسياسية وا 
اتيا لوكالة الغوث تعتبر . إف قطع الواليات المتحدة األمريكية لمساعد1949لعاـ  302المتحدة رقـ 

 انتياكا لقواعد القانوف الدولي والذي انتيكتو ىذه الدولة كثيرا خالؿ سنوات إنشاء األمـ المتحدة.
والذي يساوي بيف الصييونية  1991لعاـ  3379/75إف سابقة إلغاء قرار الجمعية العامة رقـ    

سرائيؿ عمى المضي قد ما في محاوالتيما الدائبة مف أجؿ تقميص والعنصرية أغرى الواليات المتحدة وا 
عمؿ وكالة الغوث ومف ثـ إنياء خدماتيا، ولكف ىناؾ الكثير مف العقبات والتي تحوؿ دوف ذلؾ، والتي 
يمانو بقضيتو العادلة، وكذلؾ الجمود اليائؿ في عممية السالـ والتي لـ  أىميا وعي الالجئ الفمسطيني وا 

نتنياىو وكذلؾ مواقؼ اإلدارة األمريكية المتماىية إلى حد بعيد مع تحرز أي تقدـ في ظؿ وجود إدارة 
 المواقؼ اإلسرائيمية المتطرفة.

إف كؿ ما سبؽ يقودنا إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية وشعبية فمسطينية لمقاومة األفكار     
لمستوى والتطمعات التي تسعى إلى تقويض عمؿ وكالة الغوث مف خالؿ تحرؾ دولة فمسطيف عمى ا

العربي والدولي مف أجؿ توفير الدعـ الالـز لوكالة الغوث وسد العجز المالي ليذه المؤسسة عمى المستوى 
القصير، ومف ثـ الضغط مف قبؿ الدوؿ العربية والغربية المناصرة لمقضية الفمسطينية بأف تصبح ميزانية 

يد الشعبي، فإنو يجب عمى الفمسطينييف األونروا جزءا ال يتجزأ مف ميزانية األمـ المتحدة. وعمى الصع

                                                           
حمـ الممنوع " : إقامة دولة فمسطينية بقوة اإلجراءات ال معيد السياسات العامة، استحقاؽ أيموؿ " ال -مجمة سياسات:32

 .2011، 16بالمفاوضات : محمد ىواش،راـ اهلل،العدد
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التوحد في مواجية خطر حؿ األونروا والتمسؾ ببقاء مؤسساتيا وتمكينيا مف العمؿ تحت كؿ الظروؼ، 
 حيث أنيا تبقى شاىدة عمى نكبة الشعب الفمسطيني حتى يتـ إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية. 

 النتائج والتوصيات
 النتائج والتوصيات لعؿ أىميا: خمصت الدراسة إلى مجموعة مف

 النتائج:
صدر عف األمـ المتحدة الكثير مف القرارات بخصوص قضية الالجئيف الفمسطينييف، ولكف أىـ  .1

والذي نص بشكؿ واضح وصريح عمى حؽ الشعب 1948لعاـ  194ىذه القرارات قرار 
اختاروا عدـ العودة تطبيقا الفمسطيني في العودة إلى دياره، وكذلؾ دفع التعويضات ألولئؾ الذيف 

 لمبادئ العدالة والقانوف الدولي.
إف المياـ التي تقوـ بيا وكالة الغوث تجاه الالجئيف الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة  .2

نسانية مستندة في ذلؾ إلى قرار الجمعية العامة  وكذلؾ مخيمات الشتات مياـ قانونية وسياسية وا 
 .1949ـ لعا 302لألمـ المتحدة 

مف أجؿ تقديـ خدمات اإلغاثة والتشغيؿ  1949قامت األمـ المتحدة بإنشاء األونروا في عاـ  .3
آلالؼ الميجريف الفمسطينييف. ولكف وفي الوقت الراىف  تواجو األونروا الكثير مف التحديات، 
حيث إف تقميص ىذه الخدمات سوؼ يسبب أزمة حقيقية لدولة فمسطيف بشكؿ أساسي وكذلؾ 

 وؿ المضيفة لالجئيف.الد
إف وكالة الغوث )األونروا( ال تحظى بميزانية ثابتة تقوـ بصرفيا األمـ المتحدة وفؽ برامج   .4

 .محددة، وخاصة أنيا غير مشمولة ضمف نظاـ التبرعات الخاص بيا
عرفت األونروا الالجئ الفمسطيني بأنو: " الشخص الذي كاف مسكنو الطبيعي فمسطيف لمدة  .5

، مسكنو، ووسائؿ معيشتو 1948، والذي فقد نتيجة لحرب 1948قؿ قبؿ عاـ عاميف عمى األ
ولجأ إلى إحدى الدوؿ، حيث تقدـ الوكالة مساعداتيا، وينسحب ىذا التعريؼ وأىمية تمقي 
المساعدة عمى أوالده وأحفاده. تضرر الكثير مف الالجئيف الفمسطينييف مف ىذا التعريؼ حيث أنو 

وحرموا مف   1952، وكذلؾ الذيف خرجوا مف ديارىـ بعد عاـ 1967ال يشمؿ نازحي عاـ 
 العودة.

بالرغـ مف التعريفات المختمفة لالجئ الفمسطيني فإنيا جميعيا تدعـ الحقوؽ القانونية لالجئيف  .6
الفمسطينييف. إال أف ىذه الحقوؽ  تستند إلى حقيف أساسييف وفقًا ألحكاـ القانوف الدولي، ىما:حؽ 

في تقرير مصيره ، وحؽ الالجئيف الفمسطينيوف في العودة إلى بيوتيـ  الشعب الفمسطيني
 وأمالكيـ استنادًا إلى مبادئ وقواعد القانوف الدولي.

بالنسبة إلى  1951تـ االتفاؽ عمى استثناء الالجئيف الفمسطينييف مف الحماية التي توفرىا اتفاقية  .7
األونروا " بتقديـ المساعدات الدولية الالجئيف ومف إشراؼ المفوضية عمييـ إذا ما استمرت "
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لمفمسطينييف، مما يعني أنو في الوقت الذي يتمقى الالجئوف الفمسطينيوف المساعدات الدولية مف 
 خالؿ "األونروا " فإنو ال تتوفر الحماية القانونية الدولية ليـ نتيجة الستثنائيـ مف االتفاقية.

لتوفير الحماية  1948األمـ المتحدة في العاـ تالشت مف ناحية عممية اآللية التي وضعتيا  .8
والمساعدة لالجئيف الفمسطينييف، وبالمقابؿ ركزت الجيود الدولية المبذولة لحؿ قضية الالجئيف 
الفمسطينييف في المقاـ األوؿ عمى تخفيؼ معاناتيـ، وىذه الجيود انحصرت في تزويد الالجئيف 

ألساسية وكذلؾ بعض اإلغاثات الطارئة التي تقدميا بالخدمات التعميمية والصحية واالجتماعية ا
 (.UNRWAاألونروا )

لـ يمنح الالجئيف الفمسطينييف الحماية األساسية التي سبؽ ومنحت لالجئيف اآلخريف مف دوؿ  .9
(، والتي تتضمف التمثيؿ UNHCRالعالـ بإشراؼ المفوضية العميا لالجئيف في األمـ المتحدة )

دولة تمثميـ وتتابع تطبيؽ الحؿ العادؿ والدائـ الذي يختاره الالجئيف  القانوني في ظؿ عدـ وجود
 بأنفسيـ.

.إف قرارات الجمعية العامة بشاف الالجئيف الفمسطينييف تكتسب في عموميا وصفا قانونيا 10
ممزما يكفؿ الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني في العودة وتقرير المصير، ويجعؿ منيا سندا 

ـ الموقؼ الفمسطيني في المفاوضات المعنية بالالجئيف الفمسطينييف سواء ما كاف قانونيا لتدعي
 1967أو نازحي  1948يتعمؽ بالجئي 

.إف معالجة الجمعية العامة لحقوؽ الالجئيف الفمسطينييف كانت _عمى خالؼ الحاؿ مع 11
الحقوؽ وضماف مجمس األمف تماما _"أوسع نطاقا " و" أقوى مضمونا " فيما يتعمؽ بتحديد ىذه 

 مباشرتيا عمى ارض الواقع.
 التوصيات

مقاومة دولة فمسطيف والدوؿ العربية والغربية الصديقة االتجاىات التػي تػدعو إلػى حػؿ "األونػروا " أو إنيػاء  .1
أعماليػػا قبػػؿ إيجػػاد حػػؿ عػػادؿ ودائػـػ لقضػػية الالجئػػيف الفمسػػطينييف وذلػػؾ لضػػماف عػػدـ ضػػياع قضػػيتيـ. 

التنبػػػو لػػػنص الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة "د " مػػػف االتفاقيػػػة الخاصػػػة بوضػػػع الالجئػػػيف ومػػػف األىميػػػة بمكػػػاف 
، "بأنػػو إذا مػػا تػـػ حػػؿ األونػػروا قبػػؿ الوصػػوؿ إلػػى تسػػويو نيائيػػو لمشػػكمة الالجئػػيف 1951الفمسػػطينييف لعػػاـ 

يجػػب ، فإنػػو 237و 194الفمسػػطينييف تضػػمف حقػػوقيـ اسػػتنادا إلػػى قػػرارات األمػـػ المتحػػدة خاصػػة القػػراريف 
عندئػػػذ المطالبػػػة بإعطػػػػاء المفوضػػػية العميػػػا لالجئػػػػيف دورا رئيسػػػيا فػػػي تػػػػوطيف الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػػي 

 فمسطيف ".

ضرورة إقامة نوع مف التوازف بيف دور األونػروا السياسػي والقػانوني مػف جيػة، واإلنسػاني مػف جيػة أخػرى.  .2
جئيف الفمسطينييف، حتػى يػتـ إيجػاد حػؿ حيث إف دورىا اإلنساني يستيدؼ تقديـ الخدمات واالحتياجات لال

 عادؿ لمقضية الفمسطينية بناء عمى قرارات الشرعية الدولية. 
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، ومػػف ناحيػػة 1951فػػي عػػاـ  302تػـػ إنشػػاء األونػػروا بنػػاء عمػػى قػػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػـػ المتحػػدة رقػـػ  .3
ؿ األونػروا، حيػث تعتبػر قانونية فإف الجية التي أصدرت قرار اإلنشػاء ىػي التػي تممػؾ قػرار التصػفية أو حػ

ىذه النقطة في غاية األىميػة بالنسػبة إلػى الحكومػة الفمسػطينية. إف قػرار حػؿ األونػروا تبعػا لػذلؾ لػف يكػوف 
سرائيؿ.  بناء عمى أىواء الواليات المتحدة وا 

بناء عمى ما ترتكبو قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مف انتياكات جسيمة ضد الشعب الفمسطيني  .4
يف البد مف طرح موضوع نشر قوات حماية دولية في األراضي الفمسطينية ومخيمات الالجئ

المحتمة مف خالؿ الجمعية العامة ومجمس األمف، وذلؾ استنادًا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ 
المتحدة ، وفي حاؿ فشؿ طرح مشروع نشر قوات الحماية الدولية مف قبؿ مجمس األمف، البد مف 

 ة العامة لألمـ المتحدة استنادًا إلى قرار االتحاد مف أجؿ السمـطرح الموضوع عمى الجمعي
ضرورة قياـ الدوؿ العربية بمسئولياتيا مف أجؿ رفع نسبة الدعـ التي تقدميا لألونروا ، حيث أنيا  .5

% مف إجمالي موازنة األونروا والتي تعيد بيا مجمس الجامعة في عاـ 7.8تقدـ ما نسبتو 
الخمس )روسيا، والصيف، واليند،  BRICS، وكذلؾ التنسيؽ مع دوؿ  دوؿ البريكس 1987
 ، وجنوب إفريقيا( الصاعدة اقتصاديًا زيادة إسياماتيا في موازنة األونروا.والبرازيؿ

صرارىـ عمى مقاومتيا، بناء عمى  .6 وعي الالجئيف أنفسيـ بمخاطر مخططات تصفية قضيتيـ وا 
تجربتيـ التاريخية في خمسينيات وستينيات القرف الماضي، والتي تمكنوا خالليا مف إسقاط كؿ 

 يف.مخططات اإلسكاف والتوط
الحاجة الممحة واألساسية لمضغط عمى األطر العميا والتي تخطط لسياسة األونروا وىي:الجمعية  .7

العامة لألمـ المتحدة والمجنة االستشارية ومؤتمر المانحيف مف أجؿ إيجاد مورد دائـ وميزانية دائمة 
المتحدة، بؿ  لألونروا ال تعتمد عمى اليبات والتبرعات الطوعية مف الدوؿ األعضاء في األمـ

 يجب أف يكوف ليا ميزانية ثابتة تدخؿ في ميزانية األمـ المتحدة.
يجب عمى صناع القرار الفمسطينييف والعرب إيجاد رؤيا فمسطينية عربية غربية تجاه سياسات  .8

نما  وكالة الغوث، بحيث ال تعتمد عمى ما تقوـ بو األونروا مف تقميص الخدمات وخالفو، وا 
زمات المتوقعة. إف ذلؾ سوؼ يخفؼ إلى حد كبير مف معاناة الالجئيف تستجيب وتجابو األ

 الفمسطينييف.
مشاركة الالجئيف الفمسطينييف في رسـ سياسات وخطط األونروا وتنفيذىا تحقيقا لمبدأ المشاركة  .9

الفاعمة والمجتمعية، حيث أف أصحاب القضية ىـ األقدر عمى فيـ االحتياجات والتطمعات 
 الخاصة بيـ.

رة قياـ دولة فمسطيف بنقؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف مف إطارىا الفمسطيني الضيؽ إلى ضرو  .10
إطارىا العربي واإلسالمي األكبر، ألف عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ تعتبر مطمبا عربيا 
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سالميا، حيث إف ىذا يعزز ويقوي القضية الفمسطينية ويزيدىا زخما في ظؿ سياسة التحالفات   وا 
 .التي يعيشيا العالـ في وقتنا الراىف
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