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Dear Delegates and Faculty Advisors, 

It is my pleasure to welcome you to the American University of Sharjah Model United Nations 
(AUSMUN) 2020. This conference has been the home of fruitful debate, practical resolutions, 
dedicated moderators, spectacular delegates, and diligent advisory and executive boards for 
the past twelve years and is continuing to do so for its thirteenth year. With 1000 delegates reg-
istered from more than 45 national and international educational institutions, this conference will 
be the biggest one yet! 

This year’s theme ‘Embracing Diversity, Shaping the Future’ has been designed to capture the 
essence of issues that surround our globalized society. Even though we have come this forward 
in time, there has been little to no improvement in accepting diversity as portrayed by the lat-
est atrocities in several countries around the world. However, the future can be successfully be 
shaped for us, the youth, only by embracing diversity in every sector of life and we hope to draw 
attention to this.

This background guide has been formulated by our hard-working chairs and the research team 
to provide delegates with the starting point of their preparation for this three-day conference. 
The guide is initially divided into two sections based on the two topics and is further split into 
logical components. Firstly, the Summary and History section acts as an introduction to the issue 
by highlighting important events, terms, history, and global implications. Secondly, the Dis-
course on the Issue section establishes a link between the issue, its implications, significance, 
and the United Nations Charter. Lastly, the Past International Organization (IO) Actions and 
Latest Developments section elaborates on the previous action that has been taken and latest 
development in terms of the last actions taken with regards to the issue. At the end of each 
issue, delegates will find sections of Questions the Discussions and Resolutions Should Address 
and Suggestions for Further Research that aim to streamline the process of delegate’s research. 
However, in order to grab a better understanding of the topic and be able to position yourself 
better to participate during the conference, it is advised to go beyond the background guide 
since this guide does not encapsulate enough information to be sufficient for every country and 
is only a brief introduction to the issues at hand. It is highly encouraged for delegates to view 
the ‘Delegate Handbook’ on the AUSMUN website and the ‘How to Research’ video on YouTube 
created by AUSMUN. 

Finally, I would like to extend my sincerest gratitude to all the contributors to this background 
guide. It is the collaborative work of the Moderators, AUSMUN Research Team, and the AUSMUN 
Media Team. On behalf of them all, I truly hope that this guide will be of great help to you. 

All the very best for the conference and if you have any queries or concerns, please do not hesi-
tate to contact me at research@ausmun.com. 

Sincerely, 
Manaswi Madichetty 
Director of Research 
AUSMUN 2020 



الّرسالة التّرحیبیّة
من رؤساء الجنة:

Khawla Al Nuaimi Ahmad Al Khaledi

Mais Al Atallah



المفّوضون األعّزاء،

نحن متشــّوقون إلقامة المؤتمر الّســنوي الثّالث عشــر لنموذج األمم المتّحدة التّابع للجامعة األمريكيّة في الّشــارقة ونتمنّى أن يكون هذا المؤتمر 
تجربة ال تنســى تســاعد في تعزيز مهاراتكم في النّقاش والبحث، ومعرفتكم بالّشــؤون العالمية واألمن. في هذا المؤتمر، ســيتّم مناقشــة موضوع 

مهّم وهو حقوق اإلنســان الفلســطينّي وذلك لمّدة ثالثة أيّام.
وكالة األمم المتّحدة إلغاثة وتشــغيل الجئي فلســطين )األونروا( هي هيئة تابعة لألمم المتّحدة والتي تلتزم بمســاعدة الالجئين الفلســطينيين من 

خالل توفير الّســالم والتّنمية والتّعليم، وتتكفّل هذه اللجنة بمســاعدتهم في العثور على مأوى للعيش، كما تشــمل أهميّة احترام ثقافة وحريّة 
األفراد، وأهميّة العدالة وحقوق اإلنســان، وســيتّم مناقشــة موضوعين مهمين في هذا العام وهما "إصالح األونروا ونزوح الفلســطينيين بعد 

الّصراع الّســوري" و"زيادة التّمويل لألونروا، للمســاعدة في دعم تعليم األطفال الفلســطينيين".
نود تهنئتكم جميًعا الختياركم خوض هذه التّجربة لكســب المعرفة، ونحن نأمل أن يســاعدكم هذا المؤتمر في فهم الّصراع الفلســطينّي ومعرفة 

المواضيع التي تلمس اهتمامكم وتتماشــى مع شــغفكم للبحث عنها والمســاعدة بها.

ausmununrwaarabic@gmail.com :رجــاًء ال تتــرّددوا في التّواصل معنا ألّي استفســار مــن خالل البريد اإللكترونّي التّالي

للقائكم، متشّوقون 
رؤساء لجنة األنروا

 



 وكالة األمم المتّحدة إلغاثة وتشغیل الجئي فلسطین
األونروا



إصالح األونروا ونزوح الفلسطينيين بعد الّصراع الّسوري

القضيّة األولى

1.   ملّخص ونبذة تاريخيّة

الالجئون الفلسطينيون هم  الذين كانوا يعيشون في فلسطين خالل الفترة من 1 يونيو 1946 إلى 15 مايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ووسائل 
رزقهم كنتيجة نزاع عام 1948 )“الجئي فلسطين”(. يعيش حوالي 1.5 مليون الجئ فلسطينّي في 58 مخيًما في األردّن، لبنان، الجمهوريّة 

العربيّة السوريّة، قطاع غّزة والّضفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، كما يعيش 560,000 منهم في سوريا، ومنذ الخمسينات كانت 
األونروا نشطة في سوريا من خالل عمليّاتها الميدانيّة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين حيث قامت بتغطية ثلث احتياجاتهم اليوميّة من خالل 

توفير الغذاء لحوالي 418,000 فلسطينّي، وكما قامت بتقديم المساعدات لجميع الالجئين الفلسطينيين في سوريا كالّرعاية الّصحيّة األساسيّة 
وذلك بتوفير 26 مرفقًا للرعاية الصحيّة األوليّة في جميع أنحاء البالد. لقد قامت الوكالة بتعليم أكثر من 50,000 طفل في جميع أنحاء البالد 

من خالل البرامج الدراسيّة المقدّمة في المخيّمات، باإلضافة إلى برامج الّدعم التي قّدمتها الوكالة في سبيل تحسين الحالة المعيشيّة للفلسطينيين 
من خالل برامج التّمويل األصغر والنّقد )“أين نعمل”(. في عام 2011 حدثت األزمة الكبرى التي كان لها التّأثير األكبر على حياة الالجئين 
الفلسطينيين في سوريا، وذلك مع بداية الحرب األهليّة السوريّة حيث أقّرت الوكالة عمليّاتها لضمان تلبية احتياجات الالجئين الفلسطينيين في 

البالد حيث كانت األونروا المصدر الرئيسّي لحماية ومساعدة حوالي 438,000 الجئ فلسطينّي في سوريا، وهم كانوا األكثر تضرًرا من 
الحرب األهليّة، وقد قام العديد من الالجئين الفلسطينيين في سوريا بتقديم طلب اللجوء فيما نزح ما يقارب %60 من الالجئين الفلسطينيين في 

سوريا. منذ بداية األزمة الّسورية، قدرت األونروا أنه حوالي 120,000 من الالجئين الفلسطينيين نزحوا إلى خارج سوريا )“أين نعمل”(. وما 
يقارب 30,000 الجئ فلسطينّي من سوريا )ل.ف.س( حاليًّا مسّجل في لبنان مع األنروا. دخول ل.ف.س إلى لبنان سبّب مشاكل أكثر منذ مايو 
2014. ل.ف.س قد ُسِمحوا الّدخول إلى األراضي اللبنانية في ظروف محدودة، مّما صعَّب دخولهم إلى لبنان بحثًا عن أمان وملجأ. من أولئك 

الذين تمّكنوا من دخول لبنان، ل.ف.س هم األقل تحصناً، باألخّص في القطاعات التالية: االقتصاديّة، التعليميّة، الغذائيّة، األمنيّة، الصحيّة، 
البضاعات غير الغذائيّة، المأوى، الصرف الصحّي والنظافة. معظم ل.ف.س يعيشون في مجتمعات مع عائالت مضيفة أو مناطق تأجير. 
مجموعة صغيرة من الفلسطينيين، الذين وصلوا لألردّن في أوائل النّزاع، يعيشون في “سايبر سيتي” )المدينة اإللكترونيّة(، وهي منظمة 

حكوميّة في مدينة الّرمثا. عدد الالجئين الفلسطينيين المغتربين من سوريا المسّجلين في األنروا في األردّن وصل إلى 20,000 في عام 2014 
)“ل.ف.س في األردّن”(.

2.   خطاب حول القضيّة

نظًرا لتعرض الفلسطينيين من االنتهاك المستمّر لحقوق اإلنسان، ومحاوالت أخذ أراضيهم منهم، تقع مسؤوليّة توفير المساعدات والملجأ لهم 
على الّدول المجاورة. بالنّسبة إلى ميثاق األمم المتّحدة، األمم المتّحدة مصّممة على “تعزيز اإليمان بحقوق اإلنسان األساسيّة، بكرامة ومكانة 

اإلنسان، بالمساواة بين المرأة والّرجل بجميع األمم الكبيرة منها والّصغيرة )األمم المتّحدة، 1945، ص. 2(. منذ بداية القضيّة الفلسطينيّة، 
خسر المدنيّون شعورهم بالكرامة، ومن المهّم للّدول المستقّرة أن تساهم في استعادة حقوق هؤالء المدنيّين. نظًرا لكون أحد أهداف األمم المتّحدة 
ضمان األمان والّصحة لكّل الناس، مهما تكن الجنسيّة، الجنس أو العرق، إنّه واجب كّل عضو المساهمة في استعادة أمان وحقوق الفلسطينيين. 

والّدول المجاورة، كاألردّن، لبنان، وسوريا، هم األكثر تأثًّرا بالالجئين الفلسطينيين. في عام 2019، قُدِّر أّن 560,000 من الالجئين 
الفلسطينيين، المسّجلين في األنروا، يعيشون في سوريا. األونروا حرصت على زيادة أعمالهم بعد الحرب السوريّة حتى يحصل الالجئون على 
احتياجاتهم )وكالة األمم المتّحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين(. الواليات المتّحدة ساهمت مساهمة ماّديّة، ولكنّها قّررت وقف المساعدة 

الماليّة لألونروا العتبارها عبئًا ماّديًّا )بومونت وهولمز، 2018(. قلّة المساهمات الماّديّة من قبل الّدول األعضاء أّدت ألن تقلل األونروا من 
مساعدتها لاّلجئين في سوريا. كما أنّه صعب على األونروا تحقيق أهداف اإلصالحات نظًرا للميزانيّة المحدودة.

3.   إجراءات تّم اتّخاذها في الّسابق من قبل منظّمات دوليّة و آخر التّطورات التي تليها 

خالل األزمة الســوريّة، األونروا كانت المزّود الرئيســّي للخدمات اإلنســانيّة لالجئين الفلســطينيين. المنظّمة قّدمت مســاعدات من النّاحية 
الصحيّة، التعليميّة، والماليّة. من خالل برنامج االســتجابة لحاالت الطّوارئ، المنظّمة تقّدم لاّلجئين الفلســطينيين من ســوريا المتواجدين في 
لبنــان واألردّن الّراحــة، الخدمــات االجتماعيـّـة والحماية. الالجئون يحصلون على خدمات األونــروا المتوفّرة في الّدول المجاورة، كالخدمات 

التعليميـّـة والصحيـّـة، وســعة هــذه الخدمات تزداد بازدياد عدد الفلســطينيين النّازحين. وأحد أكبر البرامــج الماليّة في العالم برنامج أدارته 
األونــروا، حيــث حصــل فيه 400,000 الجئ فلســطينّي على مســاعدات ماليّة خالل فترة نزاع قائمة )“أين نعمــل”(. البرنامج المالّي أثّر تأثيًرا 

كبيًرا على مســتوى الفقر؛ %90 من الالجئين الفلســطينيين يعيشــون في حالة فقر مطلق. مســتوى الفقر هبط من %90 إلى %74 منذ بدء 
البرنامج. أما بالنّســبة للغذاء والّصحة، المنظّمة زّودت 418,000 من الفلســطينيين النّازحين بســالل غذائيّة، كما وفّرت مرافق صحيّة ونقاط 



تتضمن، إســرائيل وإندونيســيا وتايلند وزامبيا وكندا وليتوانيا ومالطا وماليزيا والمكســيك والمملكة المتحدة وهنغاريا والواليات المتحدة. 
٢٠١، أعلنت مفوضية األمم المتحدة لشــؤون الالجئين أيضاً انضمام ثمان دول وهي بلجيكا وبوتســوانا  في ديســمبر )كانون األول( عام 

وبلغاريــا والتشــيك واليابــان ومقدونيــا وجنوب إفريقيــا وزيمبابوي. وبذلك يصل العدد اإلجمالي للبلدان المنضمة إلى عشــرين بلداً مما يدل على 
نجاح خطة الخمس ســنوات. كل دولٍة تشــارك في وضع خطط عمل وطنية والبحث واإلبالغ عن االحتجاز وتعزيز الشــراكات، باإلضافة 

٢٠١(. وقد نُِشــَر تقريران مرحليان طوال الفترة اإلســتراتيجية.  إلى تأييد ورفع الوعي من خالل تنفيذ البرامج واألنشــطة )األمم المتحدة، 
وعلى الرغم من أن اإلســتراتيجية تتضمن عشــرين بلداً، فقط اثنا عشــر بلداً قدمت حديثاً مفصالً حول التغييرات التي حدثت بســبب التطبيقات 

٢٠١، تم نشــر موقف المفوضية ونوقشــت المبادئ التوجيهيــة لالحتجاز لعام ٢٠١٢ التي تنص على  الحديثــة. وفــي ينايــر )كانون الثاني( عام 
أنــه ينبغــي احتجــاز األطفال الالجئين على الرغم من وضعهــم كمهاجرين أو وضع األوصياء عليهم. 

4.   أسئلة يمكن طرحها ومناقشتها في مسوّدة القرار

ما هي الخطوات الالزمة لضمان سالمة الالجئين الفلسطينيين في سوريا؟	 
كيف يمكن للّدول المضيفة أن تساهم في اندماج النّازحين الفلسطينيين؟	 
هل على الّدول المضيفة تقييد دخول الالجئين الفلسطينيين؟ ولماذا؟	 
بما أّن األونروا قد أطلقت المبادرات لمساعدة الالجئين الفلسطينيين، ما الطّرق األخرى التي يمكن للوكالة من خاللها أن توفّر المساعدات 	 

اإلنسانيّة بشكل أيسر؟

5.   مقترحات للبحث الموّسع

الوضع الحالّي لالجئين الفلسطينيين في سوريا.	 
مساهمة دول الجوار في إعانة الالجئين الفلسطينيين خالل وما بعد الحرب األهليّة في سوريا.	 
ما هي التّأثيرات بعيدة المدى على الالجئين الفلسطينيين في سوريا جراء الحرب األهليّة؟	 



رفع تمويل األونروا، للمساعدة في دعم تعليم األطفال الفلسطينيين

القضيّة الثّانية

1.   ملّخص ونبذة تاريخيّة

تواجه األونروا حاليًّا أسوأ أزمة ماليّة في تاريخها. بالنّسبة إلى لجنة كاألونروا، نظام الّدعم المالّي الّرئيس هو االتّحاد األوروبّي والحكومات 
الوطنيّة في الواليات المتّحدة األمريكيّة. خالل الّسنوات القليلة الماضية، انخفض تمويل المنظّمة انخفاًضا كبيًرا. تحتاج األونروا اآلن )2019 

أ( إلى حوالي 1.2 مليار دوالر كما طلب المفّوض العام. إن األونروا في حاجة إلى التّمويل المناسب لعّدة أسباب. أّواًل، ألنّه يستخدم لتمويل 
مبادرات المنظّمة. على سبيل المثال، في 2018، استقطع المتبّرع األكبر لألونروا 300 مليون دوالر من مساهمته. حوالي 300 مليون 
دوالر كانت مطلوبة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في األردّن، سوريا، الضفّة الغربيّة و لبنان، حيث يقطن جميعهم في مخيّمات لاّلجئين. 

تجلّت تداعيات انخفاض التّمويل في عدم إمكانيّة الكثير من الالجئين من الحصول على الكهرباء والماء أو حتّى المالبس. أجبرت األونروا 
على خفض مصروف الّشخص الواحد من 32 دوالر إلى 23 دوالر بسبب خفض التّمويل. ولذلك آثار سلبيّة على الرعاية الصحيّة لالجئين 

ورفاهيّتهم وتعليمهم؛ كما تعطّل اندماجهم وتطّورهم في المجتمع بسبب هذا االنحسار في الميزانيّة )األمم المتّحدة، 2018(.
أصدرت الواليات المتّحدة قراًرا باستقطاع 6 أشهر من التّمويل المستحّق. بينما يتّم التعامل مع فجوة تمويليّة تقّدر بـ 446 مليون دوالر من 
2018 وحتى يونيو 2019، واجهت األونروا خسارة في الميزانيّة تقّدر بـ 211 مليون دوالر )بومونت وهولمز، 2018(. مع مرور األيّام 

ستظّل هذه الخسارة في ازدياد واآلثار المترتّبة عن الحاجة المتزايدة للمال ستكون خطيرة.
 

مع ذلك، ومع كّل هذه القرارات التي تؤثّر سلبًا بالحالة الماديّة لألونروا تهّب دول كالهند للمساعدة. المعونة الماديّة السنويّة المعتادة التي تساهم 
بها الهند هي 1.25 مليون دوالر أمريكّي، ولتحسين الحالة الماديّة لألونروا قّررت الهند أن تزيد تبّرعاتها من 1.25 مليون دوالر أمريكّي إلى 
5 مليون دوالر أمريكّي )األونروا، 2019 ب(. الّدول المماثلة للهند تساهم في استدامة عمل األونروا وتسعى لتعويض النّقص المادّي. ولكن ال 

تزال األونروا تعاني حتى يومنا هذا وتطلب المساعدة. 

2.   خطاب حول القضيّة

إّن حرمان شخص من حقّه في التّعليم يعدُّ انتهاًكا لحقوق اإلنسان. بناًء على الماّدة 26 من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان ”لكّل شخص الحّق 
في التّعليم ويجب أن يكون التّعليم في مراحله األولى واألساسيّة على األقّل بالمجان“ )الجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة، 1948، ص. 7(. لقد عانت 
األونروا في توفير التّعليم للعديد من األطفال الفلسطينيين، وذلك غالبًا بسبب طبيعة المنظّمة المبنيّة على العمل التّطوعي والتّبّرعات. إّن التّعليم 
هو أساس التّنمية البشريّة، ألنّه يتيح للّشخص الوصول إلى مستويات معيشة أفضل. والّدول األعضاء تنتهك ميثاق األمم المتّحدة بعزوفها عن 
المساهمة في توفير التّعليم لألطفال الفلسطينيين. لقد وعدت األمم المتّحدة )1945( بأن ”تدفع بالّرقّي االجتماعّي قدًما وأن ترفع مستوى الحياة 

في جّو أكبر من الحريّة“ )ص. 2(. وإّن حرمان األطفال الفلسطينيين الحّق في التّعليم يعيق التطّور االجتماعّي. هناك أكثر من 274 مدرسة في 
قطاع غّزة تديرها األونروا، فيها 278,991 طالب مسّجل )وكالة األمم المتّحدة إلغاثة وتسجيل الالجئين(. هذا العدد الهائل من الطاّلب يصّعب 

على المدارس العمل وتلبية احتياجات األطفال، ألنّه يتطلّب تموياًل كبيًرا. باإلضافة إلى أّن أكثر من نصف المدارس التّابعة لألونروا التي تقع 
في سوريا توقّفت عن العمل بسبب الّصراع المسلّح، كالحرب السوريّة. ونتيجةً لهذا، تحولّت العديد من مدارس األونروا إلى مالجئ للعائالت 
النّازحة نظًرا لعدم توفّر أماكن الستيعابها )شيروود، 2016(. ويمكن حّل هذه المسائل عن طريق زيادة اإلمدادات الماديّة لألونروا الستيعاب 
هذه التّغييرات غير المتوقّعة. يوًما بعد يوم، يفقد األطفال الفلسطينيين مزيًدا من األمل لعدم توفّر معايير الّسالمة األساسيّة، ناهيك عن التّعليم. 

لذلك، تدعو األونروا الّدول لتقديم المعونة لألطفال الفلسطينيين وتأكيد حصولهم على التّعليم.

3.   إجراءات تّم اتّخاذها في الّسابق من قبل منظّمات دوليّة و آخر التّطورات التي تليها 

أكبــر 5 مانحيــن لألونــروا هــم االتّحاد األوروبّي، ألمانيا، المملكة العربيّة الّســعوديّة، المملكة المتّحدة، والّســويد. على الّرغم من أّن الّدول 
المانحة ما زالت تقّدم بعض الّدعم الماّدّي لألنروا، إاّل أّن مشــاريًعا كمشــروع إصالح غّزة الّرئيســّي ال يتلقّى أّي دعٍم من معظم الّدول 

المانحة، باســتثناء ألمانيا والمملكة العربيّة الســعوديّة. يجب أن يكون تمويل غّزة من أولويّات الّدول المانحة، وذلك ألّن ســّكان غّزة يواجهون 
اإلرهــاب على نحٍو يومّي. 

هيئة اإلغاثة اإلســالميّة الكنديّة، مؤّسســة اإلغاثة اإلســالميّة بالواليات المتّحدة األمريكيّة، مؤّسســة الّرحمة األمريكيّة، لاير مدريد،   
البنك الفلســطينّي، مؤّسســة الخير، ومؤّسســة المعونة اإلســالميّة والعديد من األفراد، كالتّابعين لهذه المؤّسســات يســاهمون جميًعا في التّمويل 
الــذي يعــود لالجئيــن الفلســطينيين. هــذه المــوارد الماليّة وصلت إلى قيمة تقّدر بـ 1.6 مليون دوالر أمريكّي ســنويًّا. ولكّن االعتماد على هذه 



اإلمدادات يعّد مخاطرة ألّن هذه اإلمدادات غير مســتقّرة، فمن المحتمل أن ال تتلّقّى األونروا المبلغ الذي تحتاجه. هذا ســيضع األونروا في 
موقٍف ســّيء، ولذلك تســعى األنروا لتعزيز عالقاتها مع منظماٍت غير حكوميّة مّما ســيقلّل المخاطر المحتملة ويســمح بتقدير الموارد بدقّة 

أكثر )وكالة األمم المتّحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين(.
تســعى األونروا دائًما على التّعاون مع شــركات ومنظّمات غير حكوميّة لزيادة الموارد الماديّة. ففي 2018 نجحت المنظّمة   

في جمع حوالي 64.45 مليون دوالر من شــركاٍت خارجيّة والمؤّسســات التي تم ذكرها ســابقًا )لاير مدريد، شــركة تومز، هيئتي اإلغاثة 
اإلســالميّة األمريكيّة والكنديّة، إلخ.( )وكالة األمم المتّحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين(.

4.   أسئلة يمكن طرحها ومناقشتها في مسوّدة القرار

كيف يمكن أن تتغلّب األونروا على أزمتها الماليّة؟	 
من عليه أن يمّول األنروا؟ أين على المنظّمة البحث للحصول على مزيٍد من التّمويل؟	 
كيف على األونروا أن توفّر آلالٍف من الالجئين الفلسطينيين الخدمات الصحيّة والتعليميّة وغيرها من المرافق مع الحفاظ على ميزانيّتها؟	 

5.   مقترحات للبحث الموّسع

البحث عن منظّمات أخرى تساهم في تمويل األونروا وأثر مساهمتهم ، إذا كانت كافية أو ال، وكيفيّة توزيعها.	 
دور الّدول األخرى وتأثيرها على تمويل األونروا.	 
األسباب وراء انخفاض الميزانيّة المخّصصة لألونروا.	 
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