
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  223، ص )1997 فيرخ( 32، العدد 8المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  نروا إىل موظفيهاورسالة املفوض العام لأل
  بشأن تقليص خدمات الوكالة 

  ]مقتطفات[ *.20/8/1997
  

  
  زمالئي األعزاء،  
يف األيام القادمة ستسمعون وتقرأون عن تدابير ستعلن عنها األونروا بينما نواصل جهودنا لتخفيض ما   

رسالة إىل كل واحد منكم إلدراكي بأنكم تشاطرونني ولذلك فإنني أوجه هذه ال. 1997لعام تبقى من عجز املوازنة 
  .باملئة منكم من الالجئين 99القلق حول مصالح الالجئين الفلسطينيين، خاصة وأن 

  [.......]  
لقد أصبحت اآلن مضطراً ألن أبلّغ السلطات املضيفة وحكومات كبار الدول املانحة أن العجز الذي   

يبلغ عشرين مليون دوالر رغم أنه ال يفصلنا عن نهاية العام احلايل سوى ما زال  1997تواجهه األونروا لعام 
وحيث إن األونروا استنفدت كل اإلمكانات املتاحة للقيام بتدابير تقشفية وجتميد بعض النفقات، . أربعة أشهر

إجراء بعض فإنني يف ظل هذه الظروف أصبحت مضطراً، وللمرة األوىل، التخاذ تدابير جذرية أشدّ، بما يف ذلك 
  .بقدر ما تتيحه لها األموال املتوفرة فالوكالة ال تستطيع اإلنفاق على النشاطات إالّ. االقتطاعات والتخفيضات

إنني ال أُخفي عنكم أن هذه التدابير ستزيد من األعباء التي يتحمّلها جمتمع الالجئين، وأشاطركم األسى   
ستؤثر على كافة املناطق دون استثناء، حيث لن تكون هناك معاملة وأؤكد لكم أنها . أنه أصبح ال مفرّ من اتخاذها

  .خاصة أو خمتلفة ألي إقليم منها
باملئة من املوظفين الدوليين،  15والوكالة مضطرة التخاذ خطوات معينة بما يف ذلك تخفيض ما نسبته   

إن  إالّ. ة الزيادة يف أعداد التالميذمعلماً إضافياً حتتاجهم الوكالة يف مناطق عملياتها ملواكب 249وجتميد توظيف 
الوكالة، ويف حماولة منها لتخفيف االكتظاظ يف الصفوف املدرسية إىل حد ما، قررت بصفة استثنائية توظيف 

  .عدد من املعلمين البدالء يف قطاع غزة والضفة الغربية يبلغ ضعف العدد املقرر أصالً يف املوازنة
خرى وقف مساهمة الوكالة يف املنح اجلامعية، وجتميد اإلحالة إىل املستشفيات وشملت التدابير األُ  

، مع إعفاء حاالت العسر الشديد 1997ديسمبر /نوفمبر وكانون األول/وتعويضات االستشفاء لشهري تشرين الثاين
  .احلياة يف خطر عدتها إلنقاذ احلاالت الطارئة حيث تكوناوستواصل الوكالة بالطبع تقديم مس. من هذا التجميد

  .وتدرس الوكالة إمكانية فرض رسوم مدرسية كتلك التي تفرضها السلطات املضيفة  
طاعات االقتفعلى األقل ستؤدي هذه . 1997ومن غير هذه التدابير لن تتمكن الوكالة من اجتياز عام   

  .والتخفيضات إىل إنقاذ خدمات األونروا األساسية من االنهيار
بمقدار الثلث  1997ير قد تؤدي يف أحسن األحوال إىل تخفيض العجز املتوقع لعام غير أن هذه التداب  

  .تقريباً
ولذلك فإننا سنواصل لفت انتباه املتبرعين إىل االنعكاسات اإلنسانية والسياسية ملثل هذه التدابير   
ىل الناحية الكمية املترتبة لقد قمت بتذكير املانحين بعبارات واضحة بأن أنظار الالجئين لن تتجه فقط إ. الصارمة

على أي اقتطاعات أو تخفيضات يف اخلدمات، بل سيعتبرونها تراجعاً يف االعتراف الدويل بقضية الالجئين 
ما نحن بحاجة إليه اآلن هو التعامل مع جذور املشكلة وجعل الوكالة قادرة مالياً على االستمرار، . الفلسطينيين

ت اخلدمات املقدمة إىل الالجئين الفلسطينيين وكذلك يضمن للوكالة مرة وهذا سيجنب تقليص نوعية ومستويا
  .خرى أداء عملها بشكل مناسبأُ

  [.......]    
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