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  إىل اجتماع تقرير األونروا
  ]مقتطفات[ .اناللجنة الرباعية يف عمّ 

  
  

[.......]  
  

  اإلطار السياسي والتاريخي واملايل
  خلدمات األونروا يف الفترة االنتقالية

يمكن للمرء أن يرى يف األفق نهاية  1949] ديسمبر[للمرة األوىل منذ تأسيس األونروا يف كانون األول 
أيلول  13فمن أهداف إعالن املبادىء الذي وقّعت عليه إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف . مهمة الوكالة

، وجود فترة انتقالية ال تتعدى خمس سنوات، يجهد خاللها الطرفان يف سياق مفاوضاتهما حول 1993] سبتمبر[
املبادىء فإن الفترة االنتقالية تبدأ ووفقاً إلعالن . قضايا الوضع الدائم حلل مشكلة الالجئين ومسائل أُخرى عالقة

وتوقيع هذا االتفاق وسواه من التطورات، كاالتفاق . فور انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا
بين إسرائيل واألردن التي تعتبر نتيجة للمنطق العام للمكونات الثنائية واملتعددة لعملية السالم يف الشرق 

اجعة دور األونروا يف السنوات اخلمس، وحتمية إنهاء أعمالها فور حل مسألة الالجئين من كل األوسط، يقتضي مر
االستشارية للوكالة واألقطار املضيفة  واللجنة ،املتبرعين لألونروا يف إطار سياساتهم للمساعدات اإلقليمية

  .ومنظمة التحرير الفلسطينية
ترة االنتقالية، من عوامل إجرائية وسياسية، فاملزيج وتنشأ احلاجة إىل مناقشة دور األونروا يف الف

الوضوح السياسي يتطلبان من األطراف املعنيين أكثر من أي وقت مضى،  مالقائم من التمويل احملدود وعد
ومن املرجح أن يؤدي غياب . التوصل إىل حد أدنى من اإلجماع حول دور الوكالة وأولوياتها يف السنوات املقبلة

جماع إىل وضع جتد الوكالة فيه نفسها مضطرة ألسباب حمض مالية إىل اتخاذ قرارات عاجلة بتقليص مثل هذا اإل
احملتملة لذلك التقليص على  أو جغرايف، على رغم التبعات السياسية/بعض اخلدمات على أساس برناجمي و

خرى لغياب اإلجماع، يرجح أن والنتيجة األُ. السلطة الفلسطينية، واألقطار املضيفة، وعلى عملية السالم نفسها
تكون عدم قدرة الوكالة على اتخاذ أي مبادرات يف جماالت البناء االقتصادي واالجتماعي واملؤسساتي املفيدة 

  (...).لعملية السالم 
وتطورات عملية السالم وخصوصاً قيام السلطة الفلسطينية وإتمام االتفاق بين األردن وإسرائيل، أثارت 

وهذا املوضوع يتطلب تفحصاً عميقاً، ليس من جانب . قيت تسليم خدمات الوكالة وكيفيتهتساؤالت حول تو
األونروا فحسب، وإنما أيضاً من جانب السلطة أو السلطات املتسلمة واللجنة االستشارية واملتبرعين للوكالة، كما 

حددتها اجلمعية  ية الوكالة كمايتطلب االهتمام الكايف ليس باجلوانب املالية والسياسية وحدها بل أيضاً بوال
  .، والقرارات التالية له1949] ديسمبر[كانون األول  8تاريخ ) 4ر ـ ( 302املتحدة يف قرارها الرقم العمومية لألمم 

االنتقالية، ومسألة تسليم خدماتها، وإنهاء  وتريد األونروا بهذه الوثيقة عرض تقويم دورها يف الفترة
وترتكز هذه الوثيقة على فرضية استمرار عمل الوكالة طوال الفترة . حل ملشكلة الالجئينأعمالها فور التوصل إىل 

وترتكز أيضاً على أن املفاوضات حول مسألة . االنتقالية، ولو أن هذا العمل قد يتقلص أو يتخذ شكالً معدالً

                                                 
 االتحاد دولة، إلى دول  26، بحضور ممثلي 9/2/1995و 8ان يومي اعها السنوي غير العادي في عّمـعقدت األونروا اجتم

 األوروبي ومنظمة التحرير : األونروا والفترة االنتقالية: "التقرير الذي رفعته إلى اللجنة الرباعية جاء تحت عنوانو. الفلسطينية 
 ".منظور خمس سنوات لدور الوآالة ومتطلباتها المالية

 "25/3/1995و 24، )بيروت" (النهار . 
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فرضية أُخرى مفادها أن وهناك . الالجئين سوف تتم خالل هذه الفترة لتبدأ بعد ذلك تصفية أعمال األونروا
ا إذا كانت يني مسجلين لديها، بغض النظر عمّ خدمات األونروا ستظل مطلوبة لدى أكثر من ثالثة ماليين فلسط

واألموال لتغطية هذه اخلدمات ستبقى الزمة يف . لة أو أي جهة أُخرى ستقوم بمساعدتهم يف السنوات املقبلةاالوك
إذا قامت األونروا بالتقليص التدريجي لدورها  ،قل من السلطة املتسلمةشكل شبه حتمي، كتدبير مرحلي على األ

  .كمصدر مباشر للخدمات
وستعرض الوكالة توقعاتها املالية للسنوات اخلمس لكي تبين جلميع األطراف التكاليف املترتبة عليها 

ثر من ثالثة ماليين الجىء يف الفترة االنتقالية لتوفير التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعية ألك
ومشاريع الوكالة . يعيشون يف األردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية، والضفة الغربية وقطاع غزة

، يجري التعامل معها 1993] أكتوبر[االستثمارية، خصوصاً يف برنامج تطبيق السالم الذي بدأ يف تشرين األول 
  .رة وألن تنفيذها يتطلب تسلم التمويل لهايف شكل منفصل ألنها ذات طبيعة غير متكر

وترى الوكالة أنه ينبغي إجراء مراجعة خلدماتها بعد السنة الثالثة من فترة السنوات اخلمس االنتقالية، 
بالتشاور مع األطراف املعنيين يف ضوء مزيد من تطورات عملية السالم وعقب املراجعة، ينبغي عقد اجتماع للجنة 

ة، واملتبرعين الكبار واألقطار املضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ملناقشة نتائج املراجعة، االستشارية للوكال
وحتديد مسار العمل خالل السنتين املتبقيتين من الفترة االنتقالية، أو خالل فترة أطول، إذا دعت الضرورة، وفقاً 

ت حول قضايا الوضع الدائم، فإن هذه وإذا اتفق األطراف على تسريع املفاوضا. لوضع عملية السالم حينئذ
  .املراجعة ستكون ضرورية ألن مسألة الالجئين قد حتل قبل نهاية السنوات اخلمس امللحوظة يف إعالن املبادىء

وإذا رغبت السلطة الفلسطينية يف تسلم املسؤولية عن برامج الوكالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف 
  .نروا ستفعل كل ما يف وسعها لتسليم ميسر وفوريأي وقت قبل املراجعة، فإن األو

[.......]  
  

  تمويل عمليات األونروا
وقد قدمت رئاسة األمم املتحدة يف . يتم تمويل جميع عمليات األونروا تقريباً من تبرعات طوعية

ة لسنتين وللوكالة موازن. وظيفة دولية 92لتغطية تكاليف  1994يف املئة من موازنة عام  3.6نيويورك قرابة 
وموازنة الوكالة احلالية التي أقرتها اجلمعية نقداً وعيناً هي . ينبغي أن تقرها اجلمعية العمومية لألمم املتحدة

ا موازنة أمّ . 1995مليون دوالر لسنة  323و ،1994ماليين دوالر لعام  309وتبلغ  1995ـ  1994للسنتين 
مليون دوالر لعام  18.7التي ال تشملها موازنة اجلمعية، فهي اإلجراءات االستثنائية يف لبنان واألرض احملتلة 

  .واملشاريع أيضاً ليست جزءاً من موازنة اجلمعية. 1995مليون دوالر لسنة  12.3وتنخفض إىل  1994
عنها كاإلجراءات االستثنائية يف لبنان  وحين تضاف إىل موازنة اجلمعية العمومية عناصر خارجة

ومن هذا املبلغ . مليون دوالر 453نقداً وعيناً نحو  1994يع، يصبح جمموع موازنة عام واألرض احملتلة واملشار
يف املئة على اإلغاثة  16يف املئة على اخلدمات الصحية، و 32يف املئة على اخلدمات التعليمية و 43تنفق نسبة 

خدمات احلماية العامة يف املئة على اخلدمات التشغيلية، وواحد يف املئة على  7واخلدمات االجتماعية و
  ).أو العامة(يف املئة على اخلدمات املشتركة  10وينفق نحو . املئة على در الدخل والطوارىء وواحد يف

موظفاً دولياً، والباقون موظفون حمليون ومعينون  181منهم . موظف 21000وتستخدم األونروا نحو 
وبين . جميع املوظفين احملليين من موارد األونروا ويتم تمويل. حملياً، وجميعهم تقريباً الجئون فلسطينيون

موظفين للخدمات العامة تمولهم املوازنة العادية لألمم املتحدة، فيما  10موظفاً فنياً و 82املوظفين الدوليين 
يف املئة من املوظفين يف خدمات التعليم،  70ويعمل نحو . موظفاً 79تمول موارد األونروا الباقين وعددهم 

يف املئة يف كل من اخلدمات املشتركة  6يف املئة يف خدمات الصحة و 16م معلمون، بينما يعمل ومعظمه
وتشكل تكاليف املوظفين دائماً القسط األكبر . يف املئة يف اإلغاثة واخلدمات االجتماعية 4و ،واخلدمات التشغيلية

  .1994فقات املوازنة العادية النقدية لعام يف املئة من ن 74من نفقات الوكالة، إذ بلغت هذه التكاليف ما نسبته 
ومع أن جزءاً من تكاليف املشاريع غير املتكررة مشمول دائماً يف املوازنة العادية للتحسينات اإلنشائية 

، )1993ـ  1988(يف شكل أساسي، فإن معظم املشاريع تمول من برامج خاصة كالبرنامج املوسع للمساعدة 
ويتم ) 1990منذ عام (، وكمشروع مستشفى غزة أيضاً )ـ حتى تاريخه 1993(الم وخليفته، برنامج تطبيق الس
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تنفيذ النشاطات يف إطار هذه البرامج على أساس كل مشروع بمفرده، يف حال توافر األموال اخملصصة له من 
  .املتبرعين

[.......]  
  

   
  العجز املايل

فاتخذت األونروا . يل يف موازنتها العاديةزادت معاناة الوكالة يف السنوات األخيرة بسبب نقص التمو
وتم حتقيق ذلك . مليون دوالر 25، تدابير خلفض العجز، بلغ جمموع قيمتها نحو 1994، ثم يف عام 1993عام 

ونظراً إىل ضخامة تكاليف املوظفين بالنسبة إىل جممل النفقات، فقد كان ال بد من أن . بتجميد النفقات وخفضها
وبما أن الوكالة ال تستطيع وضع حد لتزايد املستفيدين منها، فإن . قشفية جتميد التوظيفتشمل اإلجراءات الت

ولذا فال يمكن استمراره مع مرور . جتميد التوظيف يؤدي إىل ضغط متزايد على اخلدمات والبنى األساسية القائمة
األونروا، فإن توفيراً حمدوداً فقط يف املئة من جممل موازنة  10وبما أن التكاليف العامة تقتصر على نحو . الوقت

  . [....]يمكن حتقيقه من طريق االستمرار يف عصر النفقات يف هذا اجملال
القيود على زيادة رواتب ز، شملت أيضاً التجميد وغيره من واإلجراءات التي استحدثت لتقليص العج

اثلة للرواتب التي يدفعها القطاع العام يف وسياسة الوكالة لدفع الرواتب هي أن تدفع رواتب مم. املوظفين احملليين
ولن يكون . وكان االجتاه يف بعض األقطار املضيفة يف السنوات األخيرة زيادة الرواتب يف شكل ملحوظ. كل إقليم

من املناسب سياسياً لألونروا أن ال ترفع مستويات رواتبها تبعاً لذلك بما ينسجم مع سياستها لدفع الرواتب وما 
  .وظفونيتوقعه امل

من خالل إلغاء برامج كاملة يف جميع مناطق  تقليص امللحوظ يف النفقات ال يتم إالّالويف النهاية فإن 
أي التعليم اإلعدادي، أو تدريب املعلمين، أو البرنامج الوقائي، أو الرعاية االستشفائية، أو (عمليات الوكالة 

سوف يحول  ]كذا[املنحيين  اخلدمات يف إقليم أو أكثر ، أو من خالل وقف)املساعدة االجتماعية أو ما شابهها
ونقل اخلدمات ال يمكن اعتباره توفيراً . ببساطة عبء تقديم اخلدمات املوقوفة من األونروا إىل السلطة املتسلمة

ين على الدول املتبرعة، إذا كانت السلطة املتسلمة غير قادرة على تمويل الزيادة يف خدماتها، كاملوظفين اإلضافي
على أنه من الواضح، أن األونروا ال تستطيع االستمرار . الضروريين لتلبية حاجات املستفيدين من األونروا سابقاً

يف حتمل عجز سنوي يف تمويل براجمها العادية طوال الفترة االنتقالية، فإذا تواصل نقص التمويل فإنه سيؤدي 
على األرجح، فيما تقلص الوكالة نفقاتها إىل مستوى  1996 إىل عملية تسليم يفرضها األمر الواقع مع بداية سنة

  .التمويل
[.......]  

  
  أفق السنوات اخلمس

تمشياً مع اجلدول الزمني للسنوات اخلمس، امللحوظ يف إعالن املبادىء اقترحت األونروا تبني إطار 
ونروا أن يتنامى دورها يف ، توقعت األ1993] سبتمبر[فمنذ أيلول . زمني مماثل، لتخطيط براجمها وسياساتها

تنفيذ املشاريع وتقديم املساعدة اخلاصة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، خالل السنوات األوىل من الفترة 
ا براجمها العادية فستتواصل يف أمّ. االنتقالية، ثم يتضاءل خالل السنة أو السنتين األخيرتين، تبعاً للتطورات

، اقترحت 1994] يونيو[ويف حزيران . ستواصل توسعها وفقاً للنمو السكاينا يعني أنها مستواها احلايل، ممّ
وجاء االقتراح يف مقابل ستار . األونروا أوالً على املتبرعين فكرة تبني أفق خطة للوكالة مدتها خمس سنوات

ض املستقبل التقدم يف عملية السالم، واإلجماع على أهمية االستقرار االجتماعي واالقتصادي يف املنطقة وغمو
  .املايل للبرامج العادية لألونروا

تأمل األونروا يف أن يؤدي تبني إطار خطة سياسة مالية مدتها خمس سنوات، تتزامن مع اإلطار الزمني 
لعملية السالم نفسها، إىل جعل املتبرعين قادرين على إعطاء مؤشرات لسياساتهم املالية وتبرعاتهم لألونروا 

واألونروا قلقة حيال شكوك الالجئين يف شأن وضعها املايل . ماً خالل هذه الفترةوالسكان الالجئين عمو
خطة مدتها خمس سنوات،  ولذا، فإن اعتماد. ومستقبلها السياسي الذي سيصبح يف حد ذاته عامالً سياسياً سلبياً
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اصل تقديمها حتى إذا مل بدعم من األطراف املعنيين، سيطمئن الالجئين إىل أن اخلدمات التي يعتمدون عليها سيتو
  .يكن ذلك بالضرورة من طريق الوكالة

وبما أنه من الصعب التنبؤ بمسار املفاوضات حول قضايا الوضع الدائم، ويف ما إذا كان األطراف 
سيستطيعون إتمام حمادثاتهم ضمن فترة السنوات اخلمس، فإن األونروا تقترح يف الوقت نفسه إجراء مراجعة 

والغرض من هذه املراجعة هو تقرير ما إذا كان من . سنوات اخلمس مع السنة الثالثة منهاشاملة ملنظور ال
الضروري إجراء أي تعديالت يف أفق خطة السنوات اخلمس يف ضوء تطورات املفاوضات، وبالنظر إىل الوضع 

رة مباشرة أكثر، مسألة ويمكن هذه املراجعة أن تعالج بصو. السائد على األرض يف كل من األقاليم اخلمسة للوكالة
قد يجري التسليم على أساس قطاعي أو . (تسليم اخلدمات ألن موعد إتمام املفاوضات سيكون أكثر وضوحاً عندئذ

  ).جغرايف، قبل مراجعة السنة الثالثة، إذا كانت الظروف مالئمة لذلك
تبرعين الكبار ومنظمة وستجرى املراجعة بمشاركة اللجنة االستشارية للوكالة واألقطار املضيفة وامل

وقد يدعى هؤالء األطراف إىل اجتماع ملناقشة نتائج املراجعة واالستماع إىل آراء األطراف . التحرير الفلسطينية
  .املعنيين حول مسار عمل األونروا يف ما بعد

[.......]  
وتريد األونروا أن تستخدم اجلداول التي أعدتها يف املناقشات حول تمويل الوكالة خالل الفترة 

وتوضح اجلداول كيف . السلطات املتسلمة مسؤوليتها/تكاليف تقديم اخلدمات إذا تولت السلطة لاالنتقالية، وحو
وللتأكد من أن . لمة عبئاً مالياً كبيراًأن تسليم اخلدمات، سواء على أساس قطاعي أو جغرايف، سيحمّل السلطة املتس

ماليين الجىء فلسطيني سيواصلون احلصول على خدمات التعليم األساسي والصحة واخلدمات  3أكثر من 
السلطات /االجتماعية، فإن األونروا حتض جمتمع املتبرعين على دراسة التبعات املالية املترتبة على السلطة

ير األموال التي كانت تقدم سابقاً إىل األونروا، طوال فترة معينة لتسهيل نقل املتسلمة، والنظر يف إمكان توف
  .اخلدمات

  
  تسليم اخلدمات

أن توقف دورها يف تقديم اخلدمات لالجئين الفلسطينيين ينبغي أن يتم خالل السنوات  ترى األونروا
ووقف اخلدمات من طرف . جئينتمام الناجح للمفاوضات حول مشكلة الالاخلمس املقبلة، يف موعد أقصاه اإل

ومن املمكن، طبعاً، تسليم . واحد قبل حل هذه املشكلة، سيبدو منافياً للمفهوم التاريخي لوالية الوكالة ودورها
أو إذا اتخذت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة التي ستنظر /إذا طلبت السلطة املتسلمة ذلك، و ،اخلدمات قبل احلل

، قراراً بذلك، وقد يكون من املناسب للجمعية أن تعلق على موضوع التسليم 1995أواخر عام يف والية األونروا يف 
  . خصوصاً يف ضوء قيام السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة ويف ضوء تقدم عملية السالم عموماً

ينية، وينبغي وتقترح األونروا أن تبدأ يف غضون ذلك مناقشة مسألة تسليم اخلدمات مع السلطة الفلسط
خطوات مثل املواءمة بين خدمات القطاع العام وخدمات األونروا  جلهذه املشاورات يف املراحل األوىل أن تعال

  .باعتبارها حتضيراً ضرورياً للتسليم النهائي
لألقطار املضيفة، فالتسليم للسلطة  وتسليم اخلدمات للسلطة الفلسطينية يختلف يف طبيعته عن التسليم

نية ممكن تصوره شريطة أن تكون السلطة راغبة يف التسلم، ألن السكان يف الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطي
فلسطينيون، بغض النظر عن كون بعضهم الجئين، واتفاق احلكم الذاتي املرحلي ينطبق على جميع السكان يف 

ة الالجئين، ألن إعالن املبادىء نص ولن يسيء هذا إىل اجلوانب السياسية والقانونية ملشكل. مناطق احلكم الذاتي
  .على مفاوضات حول جوهر هذه القضية

 302قرار اجلمعية العمومية الرقم  فمع أن. ا يف حال التسليم لألقطار املضيفة، فالوضع خمتلف تماماًأمّ
لتشاور مع يشير إىل أن تأسيس األونروا مل يكن لتقديم اإلغاثة والتشغيل فحسب، بل ينبغي لها أيضاً ا) 4ر ـ (

حكومات الشرق األدنى املعنية حول اإلجراءات التي يمكنها اتخاذها، حتضيراً للوقت الذي ال تعود متوافرة فيه 
 ،ا حالً سياسياً ملشكلة الالجئينومن الواضح أن أي تسليم سيتطلب إمّ. املساعدة الدولية ملشاريع اإلغاثة والتشغيل

  .ا قراراً من اجلمعية العموميةوإمّ
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فالتسليم بعبارة أُخرى، .  رأي األونروا أنه ال يمكن تسليم اخلدمات من دون موافقة السلطة املتسلمةويف
يضاف إىل ذلك، التوضيح أن األونروا تفترض أن تسليم اخلدمات يشمل . ال يمكن أن يكون عمالً من طرف واحد

  .ألقل لضمان استمرارية تقديمهاتسليم األموال الالزمة لتقديم تلك اخلدمات، ولو لفترة حمدودة على ا
[.......]  
طلبت السلطة الفلسطينية إىل األونروا أن تساعدها يف تطوير مهارات املعلمين العاملين من خالل [....] 

ووزارة التربية لدى السلطة الفلسطينية جلنة  وقد شكلت األونروا. التدريب أثناء اخلدمة ملعلمي القطاع العام
وتم . ة جميع املسائل التربوية بدءاً من املناهج ومروراً بالبنى األساسية وتدريب املعلمينمشتركة تقوم بمناقش

أخيراً تأليف جلنة مماثلة يف جمال الصحة ملناقشة مسائل مثل التأمين الصحي والرعاية االستشفائية والوقاية 
األونروا إىل معاجلة براجمها، كل  ومن املرجح أن حتتاج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية يف. ومشروع مستشفى غزة

ومن احملتمل أن يحل حمل برنامج العسر الشديد، نظام وطني بديل للضمان االجتماعي، وسيستغرق . على حدة
ومن الطبيعي دمج برنامج استصالح . ةاستكمال وضع هذا النظام وإدخال مستفيدي األونروا فيه سنوات عد

وقد يكون مستقبل مبادرات اخلدمات االجتماعية، . ن ذوي الدخل املتديناملأوى يف سياسات وبرامج وطنية إلسكا
  .ا مع وكاالت معينة يف القطاع العاما مع قطاع املنظمات غير احلكومية وإمّإمّ

ومساعدة األونروا للسلطة الفلسطينية ينبغي أن تشمل أيضاً جمال املعلومات الضرورية للتخطيط 
مليون  1.2ت األونروا يف التعليم والصحة واإلغاثة وبياناتها التي تغطي نحو والتمويل وتقديم اخلدمات، وسجال

. الجىء فلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ليست يف وضع يجعلها جاهزة الستعمال السلطة الفلسطينية فوراً
  .وجتهيز هذه البيانات سيكون جانباً أساسياً يف عملية التسليم

. ، هي أيضاً السجل األساسي لالجئين الفلسطينيين1950ود إىل عام وحمفوظات األونروا التي تع
واألونروا تشعر بالتزام قوي للقيام بكل شيء ممكن للحفاظ على الوثائق البالية، وتنظيم املواد ذات األهمية 

بحث األكاديمي ولهذه املواد أيضاً صلة وثيقة بال. التاريخية واملوزعة حالياً عبر أقاليم عمليات الوكالة ورئاستها
  .والدراسة املتصلة بالسياسة حول املنطقة، لكنها اآلن ليست يف متناول الباحثين

وقد اتخذت األونروا خطوات أولية لتلبية حاجة السلطة الفلسطينية إىل البيانات للمحافظة على مواد ذات 
بحيث تسعى األونروا إىل وصيانة حمفوظات الوكالة وتنظيمها ستكون عملية طويلة ومكلفة . قيمة تاريخية

واألونروا يف طور التحضير ملراجعة عامة أولية لوضع حمفوظاتها، . احلصول على مساعدة من املتبرعين
  .وللخطوات التي ينبغي اتخاذها جلعل تلك احملفوظات منظمة

  
  وقطاع غزة  التمييز بين دور األونروا يف الضفة الغربية

  ة العربية السوريةواجلمهوري ودورها يف األردن ولبنان
على قدم  تواصل براجمها اجلارية يف التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية نوينبغي لألونروا أ

فقيام السلطة الفلسطينية ومسؤوليتها عن تلك القطاعات . مناطق عملياتها إىل حين تسليمها املساواة يف جميع
جديدة، غير  طاع غزة يعني أنه بات على األونروا مسؤولياتالتي تقدم فيها األونروا خدماتها يف الضفة الغربية وق

والفرق املوضوعي األساسي بين دور الوكالة يف . موجودة يف األقاليم الثالثة األُخرى، إىل جانب براجمها العادية
املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية، ودورها يف األقطار املضيفة يف األردن ولبنان واجلمهورية العربية 

السورية، هو أن األونروا يف الضفة الغربية وقطاع غزة تعالج حاجات تنموية أطول مدى من خالل مشاريعها 
االستثمارية العامة والواسعة جداً، يف إطار برنامج تطبيق السالم، ومع أن هذا البرنامج يشمل أيضاً األقاليم 

. ألوضاع املعيشية، وليس توفير بنى أساسية دائمةالثالثة األُخرى، فإن املشاريع هناك موجهة أكثر نحو حتسين ا
يف املئة من قيمتها  10وقيمة التبرعات لبرنامج تطبيق السالم يف األردن ولبنان واجلمهورية السورية بلغت نحو 

  .يف الضفة الغربية وقطاع غزة
[.......]  

املاضية، وتميز هذا  وقد اشتدت حساسية وضع الالجئين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة خالل السنة
الوضع يف مناسبات عدة بالصعوبات التي واجهت حماوالت حتسين الوضع السكني لالجئين املهجرين واملعوزين 

وترى األونروا أن حتسين املستويات املعيشية لالجئين األكثر . الذين يعيشون يف ظروف دون املستوى  املقبول
ر أن هذا الرأي ال يعكس وجهة نظر هلكنه يظ. ع كحل مشكلة الالجئينعسراً ال يؤثر على القضايا السياسية األوس
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مسؤولياتها كاملة حيال الالجئين  ن األونروا ستواصل بذل كل جهد ممكن لتحملإوعلى أي حال ف. جميع األطراف
  .األكثر عرضة حيثما وجدوا

  
  نقل رئاسة األونروا إىل غزة

كون حتماً ذا أهمية يف مفهوم رمزيته السياسية، وسيساهم إن نقل رئاسة األونروا من فيينا إىل غزة، سي
املتحدة يف مستوى وكيل ووجود اثنين من مسؤويل األمم . عفرص العمل يف القطا يف شكل متواضع يف زيادة

 يغيب عن البال أن لكنه ينبغي أالّ . لألمين العام يف غزة، سيؤكد أيضاً التزام األمم املتحدة دعم السلطة الفلسطينية
املتمثل يف غياب أي  تواجه أكثر فأكثر التحدي 1995فحتمية إتمام نقل الرئاسة يف نهاية . النقل عملية معقدة

وهذا الوضع يسبب حيرة . تعهد لتغطية حتى النفقات األولية لتحضير مبنى الرئاسة اجلديد وبدء نقل املوظفين
ويف غضون ذلك، تخسر األونروا موظفيها األكفاء . سةإدارية ومالية ونفسية تستهلك الكثير من طاقات موظفي الرئا

واملوظف املمتاز لن يواجه . فمعظم املوظفين الدوليين واحملليين يبحثون اآلن فعالً عن أعمال أُخرى. وذوي اخلبرة
  .صعوبة يف إيجاد البدائل

يل التنظيم طتعباحلد األدنى من  1995ومع ذلك، فإن األونروا مصممة على تنفيذ النقل يف نهاية سنة 
  . [....]اإلداري للوكالة وعملياتها

[.......]  
  

  برنامج تطبيق السالم
، 1993] سبتمبر[حين تم توقيع إعالن املبادىء بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف أيلول 

التنفيذ السريع كانت األونروا املؤسسة العاملة الوحيدة يف الضفة الغربية وقطاع غزة التي تمتلك القدرة على 
ملشاريع من شأنها تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية يف شكل ملموس وتوفير فرص العمل وحتسين البنى 

، وبعد مناقشة مع منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة االستشارية 1993] أكتوبر[ويف تشرين األول . األساسية
وقد شمل هذا البرنامج مشاريع استهدفت يف معظمها . تطبيق السالمواملتبرعين الكبار، أطلقت األونروا برناجمها ل

وشمل أيضاً مشاريع لتوسيع برنامج الدخل . البنى األساسية يف قطاعات التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية
وحتسين البنى األساسية للصحة البيئية، وخصوصاً يف قطاع غزة حيث لألونروا برنامج ناشط خاص بالصحة 

  .ئيةالبي
وفيما تتركّز معظم مشاريع برنامج تطبيق السالم على تلبية املتطلبات األكثر إحلاحاً يف البنى األساسية 
للوكالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ملواجهة النمو السكاين املتسارع والتدهور الطبيعي يف املرافق عبر السنين، 

مان أن البنى األساسية التي ستتسلمها السلطة الفلسطينية حين فإن األونروا تعتبر هذه املشاريع أيضاً وسيلة لض
ومن هذا املنطلق، فإن برنامج تطبيق . تتوىل املسؤولية عن خدمات الوكالة ستكون مالئمة حلاجات السكّان

  .السالم أكثر تطلعاً إىل املستقبل من املبادرات السابقة للوكالة
ن يساهم يف حتقيق نتائج سريعة على األرض خالل املرحلة وقد أرادت الوكالة لبرنامج تطبيق السالم أ

ويتوقع أن يتراجع دور األونروا يف تنفيذ مشاريع استثمارية عامة فيما تصبح . األوىل من الفترة االنتقالية
وتتوقّع األونروا لوكاالت متخصصة خمتلفة يف األمم املتحدة . منظمات أُخرى والسلطة الفلسطينية أكثر رسوخاً

االت املساعدة الثنائية ومنظمات غير حكومية وللسلطة الفلسطينية نفسها طبعاً، أن تكون قادرة يف السنة أو ووك
إن األونروا حالياً تبقى أكبر برنامج منفرد للعمل العام وهي  إالّ. السنتين املقبلتين على تنفيذ مثل هذه املشاريع

  .بر قدرة على تنفيذ املشاريعيف الوقت احلاضر على األقل املنظمة التي لديها أك
ويف ضوء جناح املرحلة األوىل من برنامج تطبيق السالم، واستمرار احلاجة إىل املشاريع يف الضفة 

ومشاريع  ،الغربية وقطاع غزة، قرّرت األونروا أن تعرض على املتبرعين الكبار لها املرحلة الثانية من البرنامج
لكن اجلزء . هدف حاجات أطول مدى، خصوصاً يف جمال الصحة البيئيةاملرحلة الثانية يف بعض جوانبها تست

األكبر من املرحلة الثانية من برنامج تطبيق السالم هو استمرار جلهود الوكالة نحو حتسين البنى التحتية 
لتشديد السالم، ل وقد حدّدت األونروا أولويات مشاريعها للمرحلة الثانية من برنامج تطبيق. األساسية االجتماعية

على تلك املشاريع التي يمكن تنفيذها فوراً، وتلك التي ال تستلزم تكاليف كبيرة متكررة، وتلك التي لها أثر مباشر 
  .كبير على عنصر العمل
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. ومنذ بدايته، شمل برنامج تطبيق السالم أيضاً مشاريع يف األردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية
ئين املقيمين يف هذه األقطار أن عملية السالم ستؤدي إىل حتسينات يف أوضاعهم والقصد من ذلك التوضيح لالج

ويف الوقت نفسه هناك الكثير من . احلياتية أيضاً، وأنّها ال تقتصر على الالجئين يف الضفة الغربية وقطاع غزة
قتصادية لالجئين املشاريع امللحّة التي ينبغي تنفيذها، خصوصاً يف لبنان، حيث األوضاع االجتماعية واال

  .شبيهة بتلك السائدة يف غزة
وتعتبر األونروا أن املرحلة الثانية من برنامج تطبيق السالم ستكون املبادرة االستثمارية األخيرة التي 

وأي برنامج استثماري جديد تنبغي دراسته يف إطار املراجعة الشاملة التي تنوي األونروا . تقوم بها الوكالة
  .سنة الثالثة من الفترة االنتقالية، واستناداً إىل املشاورات الالحقة مع األطراف املعنيينإجراءها بعد ال
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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