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: عنوان الرسالة 
 1973-1967وكالة االنروا وقضية الالجئين الفمسطينين 

: ممخص الرسالة 
تتمخص اىمية الموضوع في تسميط الضوء عمى حقيقة الدور السياسي الذي لعبتو وكالة االونروا لتصفية قضية 

الالجئين الفمسطينيين، اذ ان ارتباط ىذه الوكالة بقضية حساسة وحرجة كقضية الالجئين الفمسطينيين جعميا 
تكتسب اىمية خاصة تختمف عن غيرىا من الوكاالت والمنظمات التابعة لييأة األمم المتحدة، وقد تم تقسيم 

نشاء وكالة  الرسالة الى مقدمة واربعة فصول وخاتمة، تناول الفصل االول ظيور قضية الالجئين الفمسطينيين وا 
 والنزوح الفمسطيني الثاني وموقف األمم 1967 حزيران 5االونروا، اما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة حرب 

المتحدة ووكالة االونروا منيما، وُكرس الفصل الثالث لدراسة أنشطة وكالة االونروا في مجالي خدمات اإلغاثة 
، اما الفصل الرابع فقد سمط الضوء عمى أنشطة 1973 الى عام 1967والصحة خالل المدة الممتدة من عام 

. الوكالة في مجال التعميم ، وتمويل ميزانية الوكالة وأسباب عجزىا وأثر ىذا العجز عمى خدماتيا
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Abstract of Thesis 
  .    Summed up the importance of the topic to highlight the fact that the political role 

played by UNRWA for the liquidation of the Palestinian refugee issue, As the link to the 

agency sensitive and critical issue as an issue of Palestinian refugee Make it is of special 

importance is different from other agencies and organizations of the board of the United 

Nations, The message has been divided into an introduction and four chapters and a 

conclusion. The first chapter deals with the emergence of the issue of Palestinian refugees 

and the establishment of an agency UNRWA, The second chapter was devoted to the study 

of war, June 5, 1967 and the displacement of the Palestinian and the second position of the 

United Nations and the Agency UNRWA them The third chapter devoted to the study of 

the activities of UNRWA in the field of health and relief services during the period 

extending from 1967 to 1973, The fourth chapter has highlighted the activities of the 

Agency in the field of education, finance and the Agency's budget and the reasons for its 

inability and the impact of the deficit on the services. 

 



 


