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  األونروا وخطة
  املرحلة االنتقالية

  حسين شعبان

  مقدمة
، أعــدت رئاسـة األونـروا وثيقــة حتـت عنــوان ١٩٩٥ينـاير /كـانون الثــاين ٢١بتـاريخ 

، "ومتطلباتهــا املاليــة الوكالــةمنظــور خمــس ســنوات لــدور : والفتــرة االنتقاليــة األونــروا"
 ٢٤و ٢٣وجــــرى تقــــديمها خــــالل االجتمــــاع غيــــر الرســــمي الــــذي عُقــــد يف عمّــــان يــــومي 

بحضــور كبــار املتبــرعين وممثلــي احلكومــات املضــيفة، وبمشــاركة  ١٩٩٥مــارس /آذار
إلنهـاء خـدماتها التـي قـدمتها  األونـرواتؤكـد الوثيقـة سـعي . ألونروااللجنة االستشارية ل

وتســـتند يف ذلـــك إىل عـــاملين رئيســـيين، يتمثـــل . عامـــاً ٤٥طـــوال الفلســـطينيين  لالجئـــين
إليهـــــا،  اإلســـــرائيلية -	الفلســـــطينيةأولهمـــــا يف النتـــــائج التـــــي ستتوصـــــل عمليـــــة الســـــالم 

  .األونرواويتمثل ثانيهما يف العجز املايل املتواصل الذي تواجهه 
أن انطـالق عمليـة السـالم  وااألونـرتـرى : "فيما يتعلـق باجلانـب األول، تقـول الوثيقـة

ومتطلباتهـــــا  الوكالـــــةدور  يف يجعـــــل مـــــن املناســـــب النظـــــر ١٩٩٣ســـــبتمبر /منـــــذ أيلـــــول
املاليــة يف إطــار التطــورات اإلقليميــة والتوقعــات للفتــرة االنتقاليــة امللحوظــة يف إعــالن 

وباســتثناء التطــورات الســلبية، فــإن االفتراضــات . املبــادئ، أي الســنوات اخلمــس املقبلــة
لعلميـــة وراء هـــذا االعتبـــار تقـــوم علـــى أن تقـــدماً ملحوظـــاً سيتواصـــل حتقيقـــه يف عمليـــة ا

الالجئـين، سـتبدأ كمـا حول وأن مفاوضات الوضع الدائم، بما فيها املفاوضات ، السالم
املنصـوص عليهـا يف إعـالن املبـادئ سـيبقى هو متوقع لها، وأن هدف السنوات اخلمس 

ويف موضـع    )١(."الالجئـينمرتبطـة بحـل مشـكلة  ألونـرواقائماً، وأن التصفية النهائية ل
يف  األونــرواللمــرة األُوىل منــذ تأســيس "انتهــاء خــدماتها، إذ جــاء أنــه  األونــرواآخــر جتــزم 

. ...لوكالــــةيمكــــن للمــــرء أن يــــرى يف األفــــق نهايــــة مهمــــة ا ١٩٤٩ديســــمبر /كــــانون األول
بهــــذه الوثيقــــة اســــتعراض تقيــــيم دورهــــا يف الفتــــرة االنتقاليــــة ومســــألة  األونــــرواوتريــــد 

                                                            
   ـــان للـــدول املانحـــة والـــدول املضـــيفة يف مطلـــع هـــذه اخلطـــة خـــالل  األونـــرواطـــورت اجتمـــاع عمّ

مواءمــــة  -	األونــــروا: "، وذلــــك بطــــرح وثيقتهــــا اجلديــــدة التــــي حتمــــل عنــــوان١٩٩٦مــــايو /أيــــار
وقد عرضت يف الوثيقة خطتها التفصيلية لعملية املواءمة فيمـا ". حتديات ومنجزات: اخلدمات

 .لرئيسية أيضاًيتعلق باألقطار والدول، وفيما يتعلق باخلدمات ا
   يف لبنان الفلسطينيباحث خمتص بالشأن. 

فيينـــا، " (الوكالـــة ومتطلباتهـــا املاليـــة رمنظـــور خمـــس ســـنوات لـــدو: والفتـــرة االنتقاليـــة األونـــروا"  )١(
  .، ص أ)١٩٩٥
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  )٢(."الالجئينتسليم خدماتها وإنهاء أعمالها فور التوصل إىل حل ملشكلة 
ســــبب إنهائهــــا  األونــــرواويف اجلانــــب اآلخــــر املتعلــــق بــــالعجز املــــايل، تعيــــد رئاســــة 

د جــاء يف التقريــر الســنوي خــدماتها إىل تراجــع املــوارد املاليــة مــن الــدول املتبرعــة؛ فقــ
واألثر التراكمي لهذا العجـز أضـعف موقـف : "ألونرواللمفوض العام ل) ١٩٩٥ -	١٩٩٤(

والفكـــرة . بشـــكل خـــاص فيمـــا يتصـــل بقـــدرتها علـــى مواصـــلة تنفيـــذها لواليتهـــا األونـــروا
يف احلســــبان هــــي أنــــه يف ظــــل غيــــاب التمويــــل اإلضــــايف لتغطيــــة  الوكالــــةالتــــي تضــــعها 

العجــز، فإنــه لــن يكــون هنــاك بــديل ســوى إجــراء تخفــيض كبيــر يف اخلــدمات اعتبــاراً مــن 
، ومثـل هـذه النتيجـة قـد تـؤدي إىل تسـليم مبكـر للخـدمات إىل السـلطة ١٩٩٦مطلع العـام 
  )٣(."واحلكومات املضيفة قبل إجراء ترتيبات التسليم الفلسطينية

األحـــــوال إىل ق تتحـــــدث بلغتـــــين متناقضـــــتين تقـــــودان يف مطلـــــ األونـــــرواإن رئاســــة 
واألهــم مــن ذلــك . لالجئــين الفلســطينيين األونـروانتيجـة واحــدة تتمثــل يف إنهــاء خــدمات 

أن إجــــراءات إنهــــاء اخلــــدمات انطلقــــت، وبخطــــوات حثيثــــة، مــــن دون األخــــذ يف احلســــبان 
، ال جلهـــة اجلانـــب الفلســـطينيين الالجئـــينضـــاع النتـــائج واالنعكاســـات اخلطـــرة علـــى أو

املعيشــي واخلــدماتي فحســب، بــل أيضــاً، وقبــل ذلــك، جلهــة إيجــاد احلــل العــادل لقضــيتهم 
يف  األونـــرواويتنـــاقض انخـــراط . الـــذي تضـــمنه قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة لـــألمم املتحـــدة

تيـــــــــــة ، وال ســـــــــــيما يف اجلوانـــــــــــب اخلدمااإلســـــــــــرائيلية - الفلســـــــــــطينيةعمليـــــــــــة الســـــــــــالم 
واالقتصادية، مع أطروحاتها بشأن العجز املايل الذي تعيشه وتشكو منـه دومـاً إىل حـد 
اعتبار أن هذا العجز سيؤدي إىل توقفها عن تقديم خـدماتها، وتسـليم هـذه اخلـدمات إىل 

  .الدول املضيفة
وثائقهــا ســببين إلنهــاء خــدماتها تدحضــهما  األونــرواوالعــامالن اللــذان اعتبرتهمــا 

، يقـــــول الالجئـــــينففـــــي شـــــأن نتـــــائج العمليـــــة الســـــلمية وتأثيرهـــــا يف حيـــــاة . والوقـــــائع
ومـع توقيـع إعـالن املبـادئ وإتمـام اتفاقيـة السـالم بـين "   :املفوض العام ألتـر تركمـان

، أصبح إسرائيلوتواصل احملادثات بين اجلمهورية العربية السورية و إسرائيلاألردن و
علـى الـرغم مـن التفـاوت بـين بلـد . الالجئـينلنقطـة حتـول يف مصـير  طريق السالم ممهـداً

وآخــر فإنــه مــن املمكــن القــول إن الالجئــين عمومــاً أصــبحوا بــين األمــل بمســتقبل أفضــل 
واخلـــوف مـــن أنهــــم قـــد يكونـــون موضــــع جتاهـــل أو حتـــى نســــيان يف األجـــواء السياســــية 

لعمليــة الســالم، فقــد عــانوا  فمعظــم الالجئــين مل يــروا حتــى اآلن فوائــد ملموســة. اجلديــدة
 األونــــروامــــن آثــــار قيــــود جديــــدة يف بعــــض األقطــــار وأصــــبحوا قلقــــين مــــن أن خــــدمات 

                                                            
  .١املصدر نفسه، ص   )٢(
يف الشــرق يين الفلســطين الالجئــينتقريــر املفــوض العــام لوكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل "  )٣(

  .٩، ص )١٩٩٥نيويورك، " (١٩٩٥ -	١٩٩٤األدنى، 
   أُقيـــل تركمـــان مـــن منصـــبه بصـــورة مفاجئـــة، كمـــا أُقيـــل عـــدد مـــن كبـــار ١٩٩٥يف نهايـــة ســـنة ،

 .، وذلك بسبب الفساد وسوء التصرف يف األموالاألونروااملوظفين يف رئاسة 
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أمّـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالعجز    )٤(."تـــتقلص إمّـــا العتبـــارات سياســـية أو بســـبب القيـــود املاليـــة
عامــــاً، كتــــب  ٢٠فقبــــل مــــا يزيــــد عــــن . األونــــروااملــــايل، فــــإن هــــذه الظــــاهرة قديمــــة قــــدم 

مــايو أبلــغ املفــوض /ويف شــهر أيــار: "يف تقريــره الســنوي يقــول ألونــرواالعــام ل املفــوض
األمـــين العـــام واحلكومـــات املضـــيفة بأنـــه إذا مل يطـــرأ حتســـن ملمـــوس وقريـــب جـــداً علـــى 
اإليـــرادات فلـــن يكـــون هنـــاك مفـــر مـــن خفـــض اخلـــدمات لتفـــادي حـــدوث انهيـــار مـــايل يف 

ة التــي تتــألف بهــا إيــرادات الوكالــة ونظــراً لضــخامة العجــز والكيفيــ. ١٩٧٤غضــون عــام 
ونفقاتهــا، فقــد كــان مــن احملتمــل للغايــة أن تشــمل هــذه التخفيضــات حصــص اإلعاشــة، 

مـن التعلـيم اعتبـاراً ) الثانويـة الـدنيا(إمّا عدداً أو حجماً، وكذلك إلغاء املرحلـة اإلعداديـة 
إلغاءهـــا حتــى لـــو ، وتقييـــد خــدمات أُخــرى أو ١٩٧٥ - ١٩٧٤مــن بدايــة العـــام الدراســي 

  )٥(."١٩٧٤يوليو /تموز ١فرضت بعض التخفيضات اعتباراً من 
إلنهـــاء خــدماتها، مســـتبقة بــذلك نتـــائج املفاوضــات الســـلمية  األونــرواإن توجهــات 

وبذريعـــة العجـــز املـــايل، ال تتنـــاقض والهـــدف الـــذي أنشـــئت مـــن أجلـــه فحســـب، بـــل يمكـــن 
اد سياســية ملصــلحة أحــد األطــراف تفســيرها أيضــاً بأنهــا وســيلة ضــغط ذات أهــداف وأبعــ

كمـــــا يفهـــــم مـــــن هـــــذه اخلطـــــوة أنهـــــا إجـــــراء يســـــبق النتـــــائج . املشـــــاركة يف املفاوضـــــات
هــذه األمــور جميعــاً تفــرض . كمحاولــة لفــرض النتــائج ذاتهــا وضــمن تصــور وضــع ســلفاً

، واآلثـــار التـــي لالجئـــين الفلســـطينيين األونـــرواالبحـــث يف حجـــم اخلـــدمات التـــي تقـــدمها 
كـــذلك ال بـــد مـــن . قـــف تلـــك اخلـــدمات قبـــل تـــأمين احلـــل العـــادل لقضـــيتهمســـتنجم عـــن و

  .عنه، والبحث يف أسبابه األونرواالتوقف أمام العجز املايل الذي تتحدث رئاسة 

  األونرواتراجع خدمات 
، من حيث احلجـم والقيمـة، الفلسطينيين لالجئين الوكالةال يمكن اختصار خدمات 

مــن  اًواحــد، وخصوصــاً أن هــذه اخلــدمات شــهدت كثيــرباحلــديث عمــا قدمتــه خــالل عــام 
لكـن هـذه . الالجئـينالتغيرات الطارئة بفعل النمـو السـكاين أو تغيـر احلاجـات ذاتهـا لـدى 

املاضـــية د خـــالل العقـــو األونـــرواجانبـــاً بســـيطاً؛ فـــاملتتبع خلـــدمات  العمليـــة مل تكـــن إالّ
، ألونـرواالذاتية والداخليـة ليلمس أن تلك اخلدمات كانت يف تراجع دائم بسبب العوامل 

 الالجئـــــــينإضـــــــافة إىل جمموعـــــــة مـــــــن العوامـــــــل املســـــــاعدة مـــــــن اجملتمـــــــع احمللـــــــي، أي 
 األونـــرواولبيـــان حجـــم التراجـــع، ال بـــد مـــن التوقـــف أمـــام أشـــكال خـــدمات . الفلســـطينيين

  .األربعة خالل الفترة املاضية

  اإلغاثة واخلدمات االجتماعية) أ
                                                            

  .١٦املصدر نفسه، ص   )٤(
يف الشــرق الفلســطينيين  الالجئــينتقريــر املفــوض العــام لوكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل "  )٥(

  .٨، ص )١٩٧٥نيويورك، " (١٩٧٥ -	١٩٧٤األدنى، 
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خـــالل أعـــوام اللجـــوء األُوىل، كانـــت هـــذه اخلـــدمات تشـــكل حجـــر األســـاس يف نشـــاط 
بنداً أو نوعاً مـن اخلـدمات شـملت تـأمين األرض التـي أقيمـت  ١٢؛ إذ إنها ضمت األونروا

، وتــأمين املســاكن األُوىل التــي كانــت عبــارة عــن )اســتئجاراً أو هبــات(اخمليمــات عليهــا 
الســـاخن واحلليـــب وحصـــص التمـــوين (لـــف أشـــكاله ، وتقـــديم الطعـــام بمخت)شـــوادر(خـــيم 

وإىل جانب ذلك، فإن اخلـدمات كلهـا، باسـتثناء التعلـيم، كانـت بإشـراف مباشـر ). اجلاف
  .من دائرة اخلدمات

املقيمــين  الالجئــين كــليف البدايــة كانــت خــدمات اإلغاثــة علــى اختالفهــا تقــدَّم إىل 
مـــــت دائـــــرة اإلغاثـــــة بتقســـــيم ويف مرحلـــــة متقدمـــــة قا. اخمليمـــــات، ومـــــن دون اســـــتثناءب

وكــان . منطلقــة يف ذلــك مــن أوضــاع هــؤالء االقتصــادية   الالجئــين إىل فئــات خمتلفــة،
أربــــع فئــــات، واحــــدة منهــــا فقــــط حصــــلت علــــى جميــــع أنــــواع  ١٩٦٠هنــــاك خــــالل ســــنة 

  .اخلدمات املقدمة من األونروا، وأُخرى حصلت على خدمات أقل، وبحسب فئتها

  
علــى وجــه التحديــد، تراجعــت تقــديمات  ١٩٨٢منــذ مطلــع الثمانينــات، وخــالل ســنة 

 لالجئــيناخلــدمات واإلغاثــة بصــورة حــادة، إذ تــم التوقــف عــن صــرف حصــص اإلعاشــة 
                                                            

  الفئات هي :R ،وضـمن هـذه . تشمل العائالت املسجلة التي حتصل على جميع أشكال اخلـدماتو
صـــل علـــى خـــدمات حت، وكانـــت ).S.H.C(خـــرى هـــي حـــاالت العســـر الشـــديد أُالفئـــة وُجـــدت فئـــة 

، Nمثــل الســكن واملالبــس القديمــة التــي تــوزَّع دوريــاً، والبطانيــات، وغيــر ذلــك؛ الفئــة  ،إضــافية
للتــــدريب  األونــــرواوتشــــمل مــــوظفي الوكالــــة أو املســــتفيدين مــــن مــــنح دراســــية يف أحــــد معاهــــد 

، Eو Mتحداث فئتـين همـا يف لبنـان إىل اسـ األونـرواوجلـأت . خـرىأُاملهني، أو من منح دراسـية 
، وتشـــمل أولئـــك NRوهنـــاك فئـــة . وخصصـــتهما للمســـافرين الـــذين قُطـــع عـــنهم بعـــض اخلـــدمات

  .وال يحصلون على اخلدمات كلها األونرواالغير املسجلين لدى 
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٥ 
 

؛ ثـم يف الغربية وقطاع غزة الضفةيف كل من سورية واألردن و) R(املسجلين حتت فئة 
علــى احلــاالت    )٦(شــة الشــهريةواقتصــر توزيــع حصــص اإلعا. ١٩٨٦لبنــان خــالل ســنة 

ويالحـــظ مـــن اجلـــدول أعـــاله أن نســـبة . ضـــمن فئـــة العســـر الشـــديد الوكالـــةاملســـجلة لـــدى 
إىل  ١٩٥١ســـــنة % ٩٧.٠٥الالجئـــــين احلاصـــــلين علـــــى حصـــــص اإلعاشـــــة تراجعـــــت مـــــن 

  .١٩٩٥فقط خالل سنة % ٥.٧٢
تقــــديم جميـــع خــــدمات اإلغاثـــة، التــــي كانـــت تشــــمل  الوكالــــةإىل جانـــب ذلــــك، ألغـــت 

وجبــات طعــام ســاخنة ألبنــاء الالجئــين، وتوقفــت مراكزهــا عــن توزيــع حصــص احلليــب 
  .اليومية وبعض الفيتامينات واحلليب على أطفال املدارس

وبغض النظر عن التعديالت التي أُجريت على خـدمات اإلغاثـة االجتماعيـة لناحيـة 
كـان يف تراجـع، وانعكـس التحسين والتطوير، فإن االجتاه العام والفعلي لتلك اخلـدمات 

عدد املوظفين وبانخفاض امليزانيـة السـنوية لهـذه الـدائرة، التـي أصـبحت  صذلك بتناق
نسـبة حصـتها األقـل باملعـايير كافـة، ال بالنسـبة إىل أشـكال اخلـدمات الرئيسـية فحســب، 

  .بل حتى بالنسبة إىل اخلدمات الثانوية أيضاً

                                                            
غــــرام مــــن  ٦٠٠كلــــغ مــــن الطحــــين، و ١٠: كانــــت حصــــة اإلعاشــــة الشــــهرية للفــــرد الواحــــد تشــــمل  )٦(

غرامــاً مــن الزيــت أو  ٣٧٥غــرام مــن األرز أو البرغــل، و ٥٠٠كر، وغــرام مــن الســ ٦٠٠احلبــوب، و
 ,Annual Report of the Director of UNRWA in the) (Near East"الـدهون، وغيـر ذلـك 

1958-1959" (New York, 1959), p. 3. 
ــع، إذ كــان هــؤالء يحصــلون علــى   وكانــت هــذه احلصــة تأخــذ يف االعتبــار النســاء احلوامــل والرضّ

  .إضافية تعادل نصف حصة كمية
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  التعليم) ب

عـــــدد التالميـــــذ واملدرّســـــين (ة يف خـــــدمات التعلـــــيم علـــــى الـــــرغم مـــــن الزيـــــادة الكميـــــ
ومل . ، فقـد كانـت اخلـدمات املقدمـة يف هـذا اجملـال يف تراجـع دائـم)واملدارس وامليزانيـة

تنحصـــــر هـــــذه العمليـــــة يف حجـــــم اخلـــــدمات املقدمـــــة بـــــل تعدتـــــه إىل نوعيتهـــــا، إذ يعتبـــــر 
جـــراءات املتخـــذة اإل كـــلالتســـرب والرســـوب مـــن املظـــاهر التـــي تثيـــر القلـــق، وال ســـيما أن 

  .ذات طابع شكلي األونروالتحسين نوعية التعليم يف مدارس 
تراجعــت خــالل التســعينات  األونــرواأن نســبة تالميــذ مــدارس  ٢يظهــر اجلــدول رقــم 

ومــرد ذلــك إىل أن بعــض األهــايل . مــن إجمــايل عــدد األطفــال% ٥٣.٣٩إىل % ٦٠.٢١مــن 
 - ١٩٨٨فترة الفخالل . مية واخلاصةبدأوا يفضلون إرسال أبنائهم إىل املدارس احلكو

ارتفــــع عــــدد التالميــــذ مــــن أبنــــاء الالجئــــين يف املرحلــــة االبتدائيــــة يف املــــدارس  ١٩٩٤
تلميـــذاً، وبلغـــت النســـبة املئويـــة  ٧٠.٨٤٣تلميـــذاً إىل  ٤٣.٤٢٢احلكوميـــة واخلاصـــة مـــن 

، ١٩٩٤مقارنــــة بإجمــــايل تالميــــذ هــــذه املرحلــــة خــــالل ســــنة % ٢٠.٦٥لهــــؤالء التالميــــذ 
  .١٩٨٨فقط خالل سنة % ١٤.٩٦وكانت هذه النسبة 
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٧ 
 

  
  

 ١٩.٩٣١أمّـــا يف املرحلـــة املتوســـطة، فقـــد ارتفـــع هـــذا العـــدد، وخـــالل الفتـــرة نفســـها، مـــن 
   )٧(%.٢٠.٤٦إىل % ١٦.٠٢تلميـــــــذاً، أي ارتفعـــــــت نســـــــبة هـــــــؤالء مـــــــن  ٣٢.٥٦٩تلميـــــــذاً إىل 

أبنائهــــا إىل املــــدارس ولــــيس ميــــل بعــــض العــــائالت إىل إرســــال ). ٣نظــــر اجلــــدول رقــــم ا(
اخلاصة واحلكومية صادراً عن حتسن األوضاع االقتصادية لهذه العائالت فقط، بل إن 
هنـــاك أســـباباً أُخـــرى تـــرتبط بمســـتوى التعلـــيم املتـــدين نســـبياً، والـــذي يـــدفع باألهـــل إىل 

لكــن إىل جانــب هــؤالء، فــإن هنــاك نســبة كبيــرة مـــن . البحــث عــن تعلــيم أفضــل ألبنــائهم
فخـــالل . املعـــوزة يضـــطر أبناؤهـــا إىل تـــرك املدرســـة والتوجـــه إىل ســـوق العمـــلالعـــائالت 

 ١٢.٧٤٣مـن  األونـرواالفترة املشار إليها أعاله، ارتفع عدد حـاالت التسـرب مـن مـدارس 
، وارتفعـــت هـــذه النســـبة مـــن ١٩٩٤تلميـــذاً خـــالل ســـنة  ١٧.٧٥٧إىل  ١٩٨٨تلميـــذاً ســـنة 

رة علـى وحظ أن نسـبة التسـرب ليسـت مقصـويال. خالل الفترة نفسها% ١٠.٠٠إىل % ٨.٨
املرحلــة املتوســطة مــن التعلــيم، بــل إن نســبة التســرب يف ارتفــاع يف املرحلــة االبتدائيــة 

  ).٤نظر اجلدول رقم ا(   )٨(.أيضاً

                                                            
)٧(  UNRWA, Department of Education, Statistical Year Book (many years), Amman. 
)٨(  UNRWA, Statistical Year Book, 1993-1994, pp. 46-48, 68-70. 
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وبقيت معضـلة الرسـوب واحـدة مـن املعضـالت املهمـة التـي واجهتهـا دائـرة التعلـيم 

إىل  ١٩٨٨تلميــــــذاً ســــــنة  ١٨.٧٢٦الراســــــبين مــــــن يف الوكالــــــة، إذ ارتفــــــع عــــــدد التالميــــــذ 
املرحلـــة االبتدائيـــة، إذ وتتركـــز عمليـــة الرســـوب يف . ١٩٩٤تلميـــذاً خـــالل ســـنة  ٢٠.٠٧٨

تلميذاً، يف حين أن هـذا  ١١.٧٧٠إىل  ١٩٨٨وصل عدد التالميذ الذين رسبوا خالل سنة 
  )٩(.١٩٩٤تلميذاً سنة  ١٢.١٨٨العدد ارتفع إىل 

ىل تراجـــع خـــدمات إيعتبـــر عـــدد املدرّســـين واملـــدارس واحـــداً مـــن املؤشـــرات املهمـــة 
إىل ســنة  ١٩٥٩فخــالل الفتــرة املمتــدة مــن ســنة . مقاســاً بزيــادة عــدد التالميــذ األونــروا

مــرات،  ٣.٣١مــرات، وارتفــع عــدد التالميــذ  ٣.٢٧، تضــاعف عــدد مدرّســي الوكالــة ١٩٩٤
مل  األونـــرواويالحـــظ أن عـــدد مـــدارس . مـــرة فقـــط ١.٦٨يف حـــين أن عـــدد املـــدارس ازداد 

  .يطرأ عليه أي تغير جوهري
مـن تقـديم التأهيـل املهنـي ملـا  األونـرواوعلى صعيد التأهيل املهني، تمكنت مراكـز 

لكـــن خـــدمات مراكـــز التأهيـــل . ١٩٩٤ - ١٩٥٥طالبـــاً خـــالل الفتـــرة  ٤٨.٦١٨جمموعـــه 
الــذين هــم بحاجــة إىل التأهيــل املهنــي، املهنــي، فضــالً عــن عجزهــا عــن اســتقبال الطلبــة 

والتـي انطلقـت  - ذلك بأن املعايير واملقاييس املعتمـدة كشـرط لاللتحـاق بتلـك املعاهـد
ال تأخــذ يف االعتبــار احلاجــة املتزايــدة إىل  - أساســاً مــن قــدرة املعاهــد علــى االســتيعاب

  .راكزالتأهيل املهني لدى أبناء الالجئين، فإنها جلأت إىل إغالق بعض امل
                                                            

)٩(  Ibid., p. 72. 
   هنــاك كــان  ١٩٨٩ويف نهايــة ســنة . مدرســة ٣٨٠ األونــروابلــغ عــدد مــدارس  ١٩٥٩خــالل ســنة

أمّــا عــدد املدرّســين فقــد . مدرســة ٦٤٠بلــغ  ١٩٩٤مدرســة، يف حــين أن عــددها خــالل ســنة  ٦٢٨
، يف حــين أن عــدد العــاملين يف ١٩٩٤خــالل ســنة  ١٠.٧٣٣مدرّســاً، ثــم ارتفــع إىل  ٣٢٨٧كــان 

 ).١٩٩٥يوليو /خالل تموز( ١٢.٧٩٦دائرة التعليم خالل السنة األخيرة نفسها بلغ 
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جميـــع أشـــكال املـــنح املاليـــة التـــي كانـــت  األونـــرواوخـــالل األعـــوام األخيـــرة، أوقفـــت 
تــــدفعها لطــــالب املرحلــــة الثانويــــة يف املــــدارس اخلاصــــة واحلكوميــــة، وبقيــــت املدرســــة 
الثانوية الوحيـدة يف لبنـان عـاجزة عـن تغطيـة احلاجـة الفعليـة ألبنـاء الالجئـين يف هـذا 

  .البلد

  الصحة) ج
، تراجعــت اخلــدمات الصــحية خــالل األعــوام ألونــروامــع السياســة العامــة لانســجاماً 

ال يقصــــدون خــــدمات الفلســــطينيين  الالجئــــينن إاألخيـــرة إىل أدنــــى مســــتوى لهــــا، حتــــى 
فـإىل جانـب ضـآلة عـدد املراكـز الصـحية، . يف احلاالت االضطرارية الصحية إالّ األونروا

مــن جهــة، وحمدوديــة يف هــذه املراكــز  قياســاً بعــدد الالجئــين وتــوزعهم، فــإن االكتظــاظ
عدد األطباء، والنقص يف الدواء، وغيـر ذلـك مـن جهـة أُخـرى، فاقمـت مشـكالت الالجئـين 

  .الصحية
  :العيادات اخلارجية - ١

 ١٤طبيبـاً، مـنهم  ١١٢ األونـروا، بلـغ عـدد األطبـاء العـاملين لـدى ١٩٥٩خـالل سـنة 
ويتـــوزع األطبـــاء علـــى . أطبـــاء دوليـــين ٨ويشـــمل هـــذا العـــدد . طبيبـــاً يعملـــون نصـــف دوام

وبلــغ العــدد اإلجمــايل للطــاقم ). أطبــاء فقــط ٨(وطــب األســنان ) أطبــاء ١٠٤(الطــب العــام 
، بــل تراجــع ١٩٩٤ومل يطــرأ أي حتســن علــى عــدد املــوظفين ســنة . موظفــاً ٣٥٤٤الصــحي 

  .موظفاً ٣٢٩٦إىل 
  :املستشفيات - ٢

ت احملليــــة ملعاجلــــة املرضــــى مــــن نظــــام التعاقــــد مــــع املستشــــفيا األونــــروااعتمــــدت 
الالجئــــــين الــــــذين هــــــم بحاجــــــة إىل عمليــــــات جراحيــــــة أو إىل تلقــــــي العــــــالج مــــــن خــــــالل 

إىل  ١٩٥٩لعـالج الالجئـين سـنة األونـروا وقد وصل عدد األسرّة التي أمنتها . املستشفى
نظـام األونـروا وخالل األعوام األخيرة، ألغت . ليلة سريرية ٧٧٢.٣٤٠سريراً، أي  ٢١١٦

األســـــــرّة وجلـــــــأت إىل نظـــــــام حجـــــــز ليـــــــال ســـــــريرية وصـــــــل عـــــــددها خـــــــالل ســـــــنة  زجـــــــح
وقامــت بتقســيم احلــاالت املرضــية . ســريراً ٤٧٧ليلــة، أي  ١٧٤.٣٧٧إىل  ١٩٩٤/١٩٩٥

، وهكـذا فـإن حـق احلصـول "سـاخنة"و" بـاردة"احملتاجة إىل العـالج يف املستشـفيات إىل 
العمليــات اجلراحيــة الضــرورية  ر علــى احملتــاجين إىلوعلــى هــذا النــوع مــن العــالج مقصــ

ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد، بــل إن مستشــفيات . جــداً وألقــل عــدد ممكــن مــن املرضــى
، وذلــك بســبب تــدين التغطيــة املاليــة التــي تؤمنهــا يف األونــرواكثيــرة تــرفض التعاقــد مــع 

تشــفيات إىل التعاقــد مــع كثيــر مــن املساألونروا مقابــل الليلــة الواحــدة، األمــر الــذي دفــع بــ
  .ذات اإلمكانات املتدنية مقارنة بسواها من املستشفيات املتطورة

إىل نظــام دفــع مبلــغ مقطــوع للمرضــى يف األونــروا وخــالل األعــوام األخيــرة، جلــأت 
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ة الواحــــدة، علــــى أن يتــــوىل املــــريض تــــأمين بــــاقي النفقــــات علــــى يمقابــــل الليلــــة الســــرير
  .حسابه اخلاص

  التشغيل) د
، خــــــــــالل اجتمــــــــــاع لــــــــــه يف غــــــــــزة يف كــــــــــانون )Cabinet(األونــــــــــروا قــــــــــرر جملــــــــــس 

، واســتعاض عنــه )indefinite basis(، وقــف التوظيــف الالنهــائي ١٩٩٤ديســمبر /األول
، ١٩٩٥ ويف مطلــع ســنة. بــالتوظيف املوقــت واحملــدد زمنيــاً بمــدة أقصــاها ثالثــة أعــوام

، جوزيـــف الوكالـــةواســـتناداً إىل هـــذا القـــرار، أصـــدر مـــدير اإلدارة واملـــوارد البشـــرية لـــدى 
 ١٧عكــر، تعميمـــاً داخليــاً حـــدد بموجبـــه نظــام التوظيـــف اجلديــد الـــذي بـــدأ العمــل بـــه منـــذ 

: وحـــدد التعمـــيم شـــروط تمديـــد عمـــل املوظـــف اجلديـــد بثالثـــة   )١٠(.١٩٩٥أبريـــل /نيســـان
. إىل الوظيفة، والثـاين تـوفر التمويـل، والثالـث أداء املوظـف األونروااألول استمرار حاجة 

نب ذلك اعتمدت الوكالة خالل األعوام األخيرة مبدأ الوظائف على قاعدة العمل وإىل جا
  .اليومي

واألمـــر األهـــم يف شـــأن التشـــغيل هـــو تراجـــع رواتـــب املـــوظفين تراجعـــاً حـــاداً؛ إذ إن 
ففــي التقريــر . ، ومنــذ وقــت لــيس بالقريــب، جمــدت جميــع الزيــادات علــى الرواتــبالوكالــة

: ، أولـــف ريـــدبك، يقـــولألونـــروااملفـــوض العـــام الســـابق ل، كتـــب ١٩٨٤ - ١٩٨٣الســـنوي 
رب عمـــــل عـــــادل ولكنهـــــا ليســـــت مفرطـــــة يف  األونـــــرواوال بـــــد يل مـــــن أن أشـــــدد علـــــى أن "

يف املنــاطق التــي  ›املعــدالت الســائدة‹فســالمل الرواتــب لــدينا تقــوم علــى أســاس . الســخاء
قياس العادي لألمم الذي هو امل ›أفضل املعدالت السائدة‹تعمل فيها وليس على أساس 

: أمّا املفوض العام ألتر تركمان، فيؤكد يف التقرير السـنوي األخيـر بقولـه   )١١(."املتحدة
وشملت اإلجراءات التقشفية جتميداً عامـاً للرواتـب وتقليصـات يف امليزانيـة اخملصصـة "

  )١٢(."لوظائف املعلمين اإلضافيين
إىل أســـــلوب القمـــــع وتهديـــــد  بهـــــذه اإلجـــــراءات، بـــــل إنهـــــا جلـــــأت األونـــــروامل تكتـــــف 

 ٧ففـــــي رســـــالة بعـــــث بهـــــا عكـــــر، بتـــــاريخ . املـــــوظفين الـــــذين حتركـــــوا لتحســـــين رواتـــــبهم
، إىل رئيس وأعضاء اجمللس التنفيذي الحتاد املوظفين يف لبنان، ١٩٩٥أبريل /نيسان

وباعتبـــاركم أعضـــاء يف : "، قـــالاألونـــروارداً علـــى رســـالة توجـــه هـــؤالء بهـــا إىل رئاســـة 
بشأن التصـرف  األونرواظفين ال يمكنكم أن تتجاهلوا قوانين وأنظمة موظفي احتاد املو

والسلوك وال أن تغفلوا التبعات املترتبة على خرق تلك القوانين واألنظمة، وهناك أيضاً 
اجلانـــــب املعنـــــوي واألخالقـــــي الـــــذي يطـــــرح حـــــول إمكانيـــــة اســـــتمراركم يف العمـــــل لـــــدى 

                                                            
، بــدون تــاريخ، مطلــع ســنة "تعمــيم داخلــي موقــع مــن مــدير اإلدارة واملــوارد البشــرية - األونــروا"  )١٠(

١٩٩٥.  
  .VIII، ص )١٩٨٤نيويورك، " (١٩٨٤ -	١٩٨٣ ،ألونرواتقرير املفوض العام ل"  )١١(
  .٨، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥ -	١٩٩٤... تقرير املفوض العام"  )١٢(
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آمل بأنكم مـن اآلن فصـاعداً سـتتمتعون بالقـدرة  وعلى أي حال فإنني أود أن.. ..الوكالة
ويف "وأضـاف ." على إصدار أحكام الئقة ومنضبطة يف جميع اآلراء التـي تعبـرون عنهـا

 ٣٠هـــــــذا الســـــــياق يهمنـــــــي إبالغكـــــــم أننـــــــا ال نســـــــتطيع توجيـــــــه رســـــــالتكم املؤرخـــــــة يف 
طــــة إىل األمــــين العــــام لــــألمم املتحــــدة ألن صــــيغتها السياســــية مفر ١٩٩٤مــــارس /آذار

  )١٣(."وقد ترغبون يف إرسالها مباشرة إىل األمين العام لألمم املتحدة. وغير الئقة
حتت تأثير هذا الرد، بما يحملـه مـن تهديـد مـبطن، اضـطرت رئاسـة احتـاد املـوظفين 

احملليـين  األونـرواإىل التراجع عن اإلضراب الذي لقي تضامن ومشـاركة جميـع مـوظفي 
  .يف لبنان

نقــل مقرهــا الرئيســي مــن  األونــروا، وبعــد قــرار رئاســة ١٩٩٥و ١٩٩٤خــالل ســنتي 
فيينــــا إىل غــــزة ومــــا رافقــــه مــــن قــــرارات حتويــــل بعــــض الوظــــائف الدوليــــة التــــي يشــــغلها 

مــــــن هــــــؤالء بتقــــــديم  ونموظفــــــون عــــــرب وفلســــــطينيون إىل وظــــــائف حمليــــــة، قــــــام كثيــــــر
واملوقتـــــة التـــــي تطرحهـــــا  ، يف حـــــين أن الوظـــــائف اجلديـــــدةالوكالـــــةاســـــتقاالتهم وتـــــرك 

ال تلقى االهتمام مـن جانـب أصـحاب الكفـاءات، ال بسـبب تـدين الرواتـب فحسـب،  األونروا
بــل أيضــاً بســبب نظــام التوظيــف اجلديــد الــذي يحــرم املوظــف حــق التعــويض املــايل عنــد 

  .نهاية اخلدمة ويجعل استمرار املوظف يف عمله رهناً بقرار مديريه

  أسباب تراجع اخلدمات
علــى الــدوام إىل  األونــروا هتراجــع اخلــدمات تعــزويف إن الســبب الرئيســي واألساســي 

العجز املـايل، وبالتـايل إىل ضـحالة املـوارد املاليـة املتـوفرة للميزانيـة، بشـقيها العـادي 
وحدد تركمان سببين رئيسيين للعجز املايل؛ ففي تقريره السـنوي األخيـر . واالستثنائي

، أولهما أن بعـض املتبـرعين كـانوا غيـر األونروائيسيان لعجز كان هناك سببان ر: "قال
 ٥قــادرين علــى زيــادة تبرعــاتهم ملواكبــة الزيــادة الســنوية يف ميزانيــة الوكالــة وقــدرها 

باملائـــــة، وهـــــي احلـــــد األدنـــــى املطلـــــوب ملواجهـــــة النمـــــو الســـــكاين الطبيعـــــي يف جمتمـــــع 
االحتياجـــات الطارئـــة غيـــر  الالجئـــين وارتفـــاع التكـــاليف بســـبب التضـــخم، وثانيهمـــا أن

ويف نهايــة . إضــافيةتوظيــف أمــوال  األونــروااملتوقعــة يف منــاطق العمليــات تطلبــت مــن 
مليــون دوالر لعــام  ١٦كــان يتوقــع أن يبلــغ العجــز يف امليزانيــة  ١٩٩٥يونيــو /حزيــران
١٤(."١٩٩٥(  

 أن تكــاليف املــوظفين تشــكل دائمــاً القســط" األونــرواومــن جهــة أُخــرى، تؤكــد رئاســة 
باملايــة مــن نفقــات  ٧٤األكبــر مــن نفقــات الوكالــة، حيــث بلغــت هــذه التكــاليف مــا نســبته 

                                                            
، "١٩٩٥أبريــل /نيســان ٧ -	األونــروارســالة موجهــة مــن مــدير اإلدارة واملــوارد البشــرية لــدى "  )١٣(

  .فيينا
  .٣٣، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥ -	١٩٩٤... تقرير املفوض العام"  )١٤(
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  )١٥(."١٩٩٤امليزانية العادية النقدية لعام 
لـــيس مـــرده إىل األســـباب الـــواردة أعـــاله فحســـب، بـــل  الوكالـــةإن العجـــز يف ميزانيـــة 

تضـــاعفت فقــد . أيضــاً إىل طريــق صـــرف امليزانيــة وتوجيــه نفقاتهـــا، وهــي الســبب األهـــم
مـرات،  ٨.٢٥، مـن الناحيـة الرقميـة، ١٩٩٥حتـى سـنة  ١٩٥٨منـذ سـنة  األونـرواميزانيـة 

يف حين كانت الزيادة يف عدد الالجئين بصورة عامة أقل مـن ذلـك كثيـراً، وكـذلك األمـر 
  .بالنسبة إىل خمتلف اخلدمات املباشرة املقدمة إىل الالجئين

  
أن اخلـدمات  األونـرواتؤكـد التقـارير الصـادرة عـن : طريقة صرف امليزانيـة العاديـة

الفرعيـــــة التـــــي تشـــــمل نفقـــــات املكاتـــــب الرئيســـــية واملســـــتودعات والنقـــــل واملواصـــــالت، 
فخــالل . وغيرهــا مــن النفقــات اإلداريــة األُخــرى، تلــتهم جــزءاً مــن امليزانيــة ال يســتهان بــه

ـــــان وحـــــدهما  ١٩٩٥ســـــنة  والر، أي مليـــــون د ٥٥.٤٧١بلـــــغ نصـــــيب مكتبـــــي فيينـــــا وعمّ
 وإذا أضــيفت النفقــات اإلداريــة األُخــرى، مثــل اخلــدمات. مــن امليزانيــة العاديــة% ١٧.١٦

، )Common Services(واخلـــدمات املشـــتركة  Services) (Operationalالعمالنيـــة
ولــــــدى . مــــــن امليزانيــــــة العاديــــــة% ٢٨.٢٨مليــــــون دوالر، أو  ٩١.٤١٢إىل يرتفــــــع املبلــــــغ 

مـن % ١١.٣١، يتبـين أن األخيـرة مل تتجـاوز ١٩٥٨ا لسنة مقارنة هذه النفقات بنظيرته
وخـــالل الســـنة املـــذكورة، اســـتهلك مكتـــب الرئاســـة يف فيينـــا وحـــده . ميزانيـــة تلـــك الســـنة

  .من امليزانية العادية ٪١٤.٨٧مليون دوالر، أي  ٤٨.٠٨١
                                                            

  .٧، مصدر سبق ذكره، ص ..."والفترة االنتقالية األونروا"  )١٥(
   ٣٣٨.١٥٨دوالر، يف حـــــين أنهـــــا بلغـــــت مليـــــون  ٤١.٠٧٨ األونـــــرواكانـــــت ميزانيـــــة  ١٩٥٨ســـــنة 

 .١٩٩٥مليون دوالر سنة 
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أمّــا فيمــا يتعلــق بميزانيــة رواتــب املــوظفين، التــي تلــتهم جــزءاً مــن امليزانيــة النقديــة 
، فــال بــد مــن التوقــف أمــام نــوعين مــن الرواتــب يرتبطــان بنــوعين مــن الوظــائف ألونــروال

جمــدت رواتــب املــوظفين احملليــين الــذين  األونــروافعلــى الــرغم مــن أن . احملليــة والدوليــة
، فإنـه يمكـن القـول إن هـذه الرواتـب تنـال الوكالـةيشكلون األغلبية الساحقة من مـوظفي 

وأن  ،، وخصوصــاً أن وظــائف الفئـــة األُوىل قليلــة وحمـــدودةأقــل مــن حقهـــا مــن امليزانيـــة
أمّـــا رواتـــب . رواتـــب موظفيهـــا تبقـــى متدنيـــة، وبمـــا ال يقـــاس برواتـــب املـــوظفين الـــدوليين

، فإنهــا مل تتجــاوز ســقف الوكالــةاملدرّســين، الــذين يشــكلون الســواد األعظــم مــن مــوظفي 
  .دوالر شهرياً للمدرّس اجلديد ٣٠٠

رواتــب املــوظفين الــدوليين، التــي تبقــى ســرية، هــي التــي تلــتهم حقيقــة األمــر هــي أن 
مـــن امليزانيـــة النقديـــة، فإنـــه يمكـــن % ٧٤وإذا كانـــت الرواتـــب تســـتنفد . امليزانيـــة النقديـــة

مـــن هـــذه امليزانيـــة تلتهمـــه رواتـــب املـــوظفين األجانـــب التـــي تقســـم إىل % ٩٠التأكيـــد أن 
 ٨٥٠٠مــن املــوظفين الــدوليين ) P3(ويبلــغ متوســط راتــب الفئــة الوســطى    .فئــاتخمــس 

كمـا . دوالر شـهرياً ١٢٠٠دوالر شهرياً، يف حين أن راتب أعلى وظيفة حملية ال يتجاوز 
أن للمــوظفين األجانــب نظــام عــالوات ومكافــآت خمتلفــاً مــن حيــث أجــور الســكن وتعلــيم 

وفــوق ذلــك كلــه، يحــق لكــل موظــف دويل أن يكــون يف تصــرفه . األبنــاء والســفر وغيــر ذلــك
  .يارة ذات لوحة دبلوماسية لتأمين تنقالته يف أثناء دوام العمل وخارجهس

مـــرده إىل  األونـــرواوقـــد لـــوحظ خـــالل األعـــوام األخيـــرة أن هنـــاك هـــدراً يف ميزانيـــة 
، أعــدت رئاســة ١٩٩٤فخــالل ســنة . التقــديرات املغلــوط فيهــا عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد

وجـاءت التقـديرات . من فيينا إىل غزة ميزانية مفصلة وخطة لتنفيذ نقل مقرها األونروا
ولدى إعادة النظر يف تلك النفقات والتـدقيق فيهـا . مليون دوالر ٢٢عالية جداً، إذ بلغت 

مليـون دوالر، أي  ١٣.٥من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة، تم خفـض النفقـات إىل 
ملغلــوط فيهــا، هنــاك وإىل جانــب الهــدر النــاجت مــن التقــديرات ا. ماليــين دوالر ٨.٥بفــارق 

يتحــدثون  األونــروافــاملوظفون الكبــار يف . ألونــرواالفســاد الــذي أصــبح ظــاهرة مالزمــة ل
بعــد عــدة عقــود، وعلــى نحــو خجــول ال  عــن أشــكال وأنمــاط مــن الفســاد ال يــتم كشــفها إالّ

  .حلقة ضيقة من املوظفين يطاول إالّ
تتراجـع، كانـت سـطينيين الفل الالجئـينيف الوقت الـذي كانـت اخلـدمات املقدمـة إىل 

كمــــا أن النفقــــات  ،الوظــــائف، وخصوصــــاً الدوليــــة منهــــا، آخــــذة يف االزديــــاد واالرتفــــاع
  .اإلدارية وسواها مل تتأثر بعمليات التراجع تلك

  
                                                            

  تُقاس الوظائف احمللية بالدرجة، إذ تبدأ الوظيفة األقل كفاءة ومهارة بعدد من الـدرجات األقـل، 
أمّــا الوظــائف الدوليــة، فتقــاس . ثــم ترتفــع مــع ارتفــاع املهــارة والكفــاءة املطلــوبتين لكــل وظيفــة

  .P5وترتفع لتصل إىل فئة  P1بخمس فئات، أدناها فئة 
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  والتوجهات اجلديدة األونروا
تتحـــــدث عـــــن العجـــــز املتواصـــــل يف وارداتهـــــا املاليـــــة وعـــــن  األونـــــرواحـــــين كانـــــت 

عــدم جتــاوب  تقلـيص اخلــدمات، وصـوالً إىل إنهائهــا يف حـال اضـطرارها يف املقابــل إىل
مــــن األمــــوال واملهمــــات  اًالــــدول املانحــــة، فإنهــــا كانــــت تتلقــــى، وعلــــى خــــط مــــواز، مزيــــد

الرئيســية التــي حــددتها اجلمعيــة العامــة لــألمم اجلديــدة التــي تخــرج عــن إطــار وظيفتهــا 
، مل ١٩٩١يف مدريـد سـنة  اإلسـرائيلية - فمنذ انطالق املفاوضات العربيـة. املتحدة لها

بالترحيــــب بتلــــك املفاوضــــات، بــــل قامــــت أيضــــاً، وبالتنســــيق مــــع جلنــــة  الوكالــــةتكتــــف 
مـــــن التغيـــــرات علـــــى  يف املفاوضـــــات املتعـــــددة األطـــــراف، بإدخـــــال جمموعـــــة الالجئـــــين

  :أنشطتها، وأهمها التغيرات التالية
، الفلســـطينيمـــن احلكـــم الـــذاتي  مـــع انطـــالق املرحلـــة األُوىل. توســـيع اخلـــدمات: أوالً

، بنــاء علــى طلــب األمــين العــام لــألمم املتحــدة بطــرس غــايل، صــرف رواتــب الوكالــةتولــت 
وقامـت بتقـديم خـدماتها إىل . مـن أمـوال قـدمتها الـدول املانحـة الفلسـطينيةقوة الشرطة 

  .وعائالتهم يف جمايل الصحة والتعليم الفلسطينيةرجال الشرطة 
، الـذي Peace Implementation) (Programنـامج تطبيـق السـالميُعتبـر بر: ثانيـاً

املرحلـة  الوكالـةوقـد أجنـزت . عليه، مهمة من املهمات الرئيسـية اجلديـدة الوكالةتشرف 
وبلغــت قيمــة الهبــات واملــنح املاليــة . ١٩٩٤ســبتمبر /األُوىل منــه التــي انتهــت يف أيلــول

ــــا يف املرحلــــة . مليــــون دوالر ٩٣.٣التــــي تضــــمنها هــــذا البرنــــامج يف مرحلتــــه األُوىل  أمّ
 ٣١١، فقـــد بلغـــت قيمـــة الهبـــات املقدمـــة ١٩٩٥الثانيـــة، التـــي بـــدأت منـــذ منتصـــف ســـنة 

ـــه معظـــم أمـــوال هـــذا البرنـــامج نحـــو    )١٦(%.٣٣٣مليـــون دوالر، أي بزيـــادة قـــدرها  ويوجَّ
ويالحــظ أن ). مستشــفيات، مــدارس، مســاكن، وغيــر ذلــك(ة تعــددتغطيــة نفقــات مشــاريع م

وقـد وزِّع نصـيب ميزانيـة . م األكبر من هذه األمـوال يوجـه إىل منـاطق احلكـم الـذاتيالقس
، علــى ١٩٩٥املشــاريع، التــي يغطــي جــزء كبيــر منهــا برنــامج تطبيــق الســالم خــالل ســنة 

مليـون دوالر؛ األردن  ٣٧.٩مليون دوالر؛ الضفة الغربية  ٩٦.٤قطاع غزة : النحو التايل
  )١٧(.ماليين دوالر ٥ماليين دوالر؛ لبنان  ٥.٩ماليين دوالر؛ سورية  ٧.٣

بدأت تتدخل يف توجيـه احليـاة االقتصـادية  األونرواإن األهم من ذلك هو أن : ثالثا
وفيما تركز البرنامج على تطوير : "فاملفوض العام تركمان يقول. ملناطق احلكم الذاتي

واملراكـــــز البنيـــــة األساســـــية وبخاصـــــة مـــــن خـــــالل بنـــــاء وجتديـــــد املـــــدارس والعيـــــادات 
االجتماعية واستصالح املآوى وتوفير شبكات مالئمة للمجـارير والصـرف الصـحي يف 
اخمليمــــات، فقــــد أعطــــى أولويــــة أيضــــاً لــــدعم القطــــاع اخلــــاص مــــن خــــالل مبــــادرات لــــدر 

                                                            
  .٢، ص )١٩٩٥نيويورك، " (١٩٩٥ - ١٩٩٤التقرير السنوي  - األونروا"  )١٦(
)١٧(  UNRWA in Figures-Fact Sheet Revision, September 1995. 
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  )١٨(."الدخل
اخلــــــدمات يف ) Harmonization(عليــــــه إجــــــراءات مواءمــــــة  األونــــــرواإن مــــــا تطلــــــق 

إىل الســلطة  الوكالــةنهايــة املطــاف إىل تســليم خــدمات منــاطق احلكــم الــذاتي يهــدف يف 
ففــي مقدمــة . بــل تتحــدث عنــه بصــراحة ،األونــروا، وهــذا مــا ال تخفيــه رئاســة الفلســطينية

 الالجئــــــينتقريــــــره األخيــــــر، حتــــــدث املفــــــوض العــــــام بنــــــوع مــــــن اخللــــــط املقصــــــود بــــــين 
ومل يتوقـــف األمـــر عنـــد هـــذا احلـــد، بـــل إن املفـــوض العـــام . واملـــواطنين يف تلـــك املنـــاطق

 ٥٣فقـرة مـن جممـوع  ٤٠(أعطى القسـم األكبـر مـن مقدمـة تقريـره ملنـاطق احلكـم الـذاتي 
يف كــــل مــــن األردن وســــورية ولبنــــان، حيــــث يعــــيش  الوكالــــة، يف حــــين أن أنشــــطة )فقــــرة
فقرتان لكل من األردن ولبنـان ( خمس فقرات فقط يف من الالجئين، مل تُذكر إالّ% ٦١.٥

  ).وفقرة واحدة لسورية
واهتمــام : "يقــول املفــوض العــام يف مقدمــة تقريــره الســنوي. نظــام املشــاركة :رابعــاً

باعتمـــــاد الالجئـــــين علـــــى أنفســـــهم، والتزامهـــــا ببـــــرامج طويلـــــة املـــــدى، ســـــتقوم  األونـــــروا
الــنفس والقــدرة علــى البقــاء أمــرين جــوهريين بتســليمها يف النهايــة، جعــل االعتمــاد علــى 

ويف . ...بالنسبة ألنشطتها، ولذا فقد سعت الوكالة الستحداث إجراءات لتقاسـم التكـاليف
بعض األقاليم واصل أهـايل التالميـذ تقـديم تبرعـات طوعيـة رمزيـة لإلسـهام يف تمويـل 

ملــآوى والصــحة الستصــالح اويف براجمهــا . صــيانة األبنيــة املدرســية واحملافظــة عليهــا
واملنظمـات احملليـة لتنفيـذ  الالجئـيناملسـاعدة التقنيـة لعـائالت  الوكالـةوالبيئة، قـدمت 

  )١٩(."مشاريع إنشائية وأشغال عامة طوعية ملصلحة اجملتمع
بـــدأت تشـــترط مســـاهمات ماليـــة حمـــددة مـــن  األونـــرواوتؤكـــد احلقـــائق امليدانيـــة أن 

الالجئــــــين كشــــــرط للحصــــــول علــــــى خــــــدماتها، ويف حــــــال العكــــــس يحــــــرم الالجــــــئ تلــــــك 
يف لبنان، وضـمن برناجمهـا إلعـادة  الوكالةوعلى سبيل املثال، بدأت رئاسة . اخلدمات

دوالر أميركـي يف  ٥٠٠٠ين، تشترط مسـاهمة هـؤالء بمبلـغ الفلسطينيإسكان املهجرين 
ويف أكثــر مــن حالــة رفــض املــدير العــام، ليونيــل بريســون، . حلصــول علــى مســكنمقابــل ا

جملـرد أن تلـك  األونـروامهجرة ضمن اجملمعات التـي أقامتهـا  فلسطينيةإسكان عائالت 
العــائالت مل حتصــل علــى تعــويض مــايل مــن الصــندوق الــوطني للمهجــرين، يف حــين أن 

للحصـول  الوكالـةيل لتـأمين شـرط عائالت مهجـرة أُخـرى اضـطرت إىل اسـتدانة مبلـغ مـا
  .على مسكن

إىل  األونـــروايف إطـــار االعتمـــاد علـــى الـــنفس والقـــدرة علـــى البقـــاء، عـــادت : خامســـًا
وذلـــك مـــن خـــالل تقـــديم مســـاعدات ماليـــة لـــبعض    اعتمـــاد مبـــدأ االعتمـــاد علـــى الـــذات،

                                                            
  .٤ -	٣، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥ - ١٩٩٤... تقرير املفوض العام"  )١٨(
  .١٦ - ١٥املصدر نفسه، ص   )١٩(
  ُاالعتمــاد علــى الــذات  عتبــر برنــامجي)Self support program ( واحــداً مــن أقــدم البــرامج التــي
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املصـــنفين ضـــمن فئـــة حـــاالت العســـر الشـــديد مـــن أجـــل بنـــاء مشـــاريع صـــغيرة  الالجئـــين
. الوكالــــةغنــــيهم عــــن اإلعانــــات واملســــاعدات الشــــهرية أو الدوريــــة التــــي يتلقونهــــا مــــن ت

، وضــمن برنــامج تطبيــق الســالم، برنــامج در الــدخل الوكالــةوإضــافة إىل ذلــك اســتحدثت 
بموجبــه بعــض الالجئــين قروضــاً صــغيرة مــن أجــل إقامــة مشــاريع  األونــرواالــذي تمــنح 

  .فترة حمددةخاصة صغيرة، على أن تعاد القروض خالل 

  الالجئينأوضع 
  االقتصادية واملعيشية

منـــذ مطلـــع العقـــد احلـــايل تفاقمـــت أزمـــة الالجئـــين املعيشـــية وازدادت حـــاجتهم إىل 
وعائالتهم من دول اخلليج العربي  الالجئينفعودة عشرات اآلالف من . خدمات الوكالة

بهـذا  األونـرواوتعتـرف . وليبيا إىل خميمات اللجوء زادت البطالة حدة يف أوسـاط هـؤالء
الواقع؛ إذ تشير تقديراتها إىل أن معدل البطالة بـين الالجئـين يف كـل مـن منـاطق احلكـم 

  .من حجم اليد العاملة% ٦٠و% ٤٠الذاتي ولبنان يتراوح بين 
العــاملين يف كــل مــن منــاطق احلكــم  الالجئــينبطالــة، فــإن تــدين أجــور إىل جانــب ال

كبيـــرة  الفلســـطينيةالـــذاتي ولبنـــان يزيـــد األزمـــة املعيشـــية حـــدة، وخصوصـــاً أن العائلـــة 
أفــراد، واملــرأة تشــكل  ٦أفــراد و ٥العــدد نســبياً، إذ يتــراوح عــدد أفــراد األُســرة الواحــدة بــين 

تعــاين البطالــة أكثــر مــن ســواها، ال بســبب قلــة تقريبــاً، وهــي  الفلســطينينصــف اجملتمــع 
فــرص العمــل وانعــدامها فحســب، بــل أيضــاً بســبب اضــطرارها إىل رعايــة أوالدهــا وإجنــاز 

يف املنطقتـــين املشـــار إليهمـــا  الالجئـــينثـــم إن األغلبيـــة الســـاحقة مـــن . األعمـــال املنزليـــة
خمتلــــف األعمــــال أعــــاله ال تمــــارس أعمــــاالً ووظــــائف ثابتــــة، بــــل إنهــــا تعمــــل يف البنــــاء و

الزراعيـــة التـــي تســـتند إىل العمـــل املوســـمي ذي األجـــر اليـــومي، األمـــر الـــذي ال يحـــرم تلـــك 
األغلبية الـدخل الثابـت فحسـب، بـل يحرمهـا أيضـاً كثيـراً مـن احلقـوق، وال سـيما الضـمان 

يتحولـون  عامـاً ٥٠الــ ونتيجـة ذلـك، فـإن الـذين تتجـاوز أعمـارهم . الصحي واالجتماعي
عــن العمــل، وبصــورة دائمــة، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن إصــابات عمــل وأمــراض  إىل عــاطلين

  .تنتشر يف أوساطهم
ونتيجــــة هــــذا الواقــــع، اضــــطرت عــــائالت كثيــــرة إىل دفــــع أبنائهــــا إىل تــــرك املدرســــة 

وعلى الرغم من تفـاوت هـذه النسـبة بـين . والتوجه إىل سوق العمل بغية مساعدة العائلة
لـتالمس  ١٩٨٩خـالل سـنة % ٧ن، إذ ارتفعـت مـن أقـل مـن بلد وآخر، فهي األعلى يف لبنا

وتشـمل هـذه األرقـام أو النسـب تالميـذ املرحلـة املتوسـطة . ١٩٩٤خالل سـنة % ١٧عتبة 
وبصورة عامة ارتفعت نسبة األطفال الذين يتوجهون إىل سوق العمل بـين أوسـاط . فقط

                                                                                                                                                                          
خــالل اخلمســينات، ثــم تراجعــت عنــه يف نهايــة ذلــك العقــد ملصــلحة التأهيــل  األونــروااعتمــدتها 

  .املهني
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  .األونروايف مناطق العمليات اخلمس التي تغطيها  الالجئين
احملليــــة يف أكثــــر مــــن بلــــد  الفلســــطينيةراجــــع اخلــــدمات مــــن جانــــب املؤسســــات إن ت

وانعكــس أيضــاً  ،يستضــيف الجئــين قــد انعكــس ســلباً علــى اخلــدمات التــي يتلقاهــا هــؤالء
  .هاب تهانسي؛ إذ كانت هذه املؤسسات تستوعب أعداداً ال الالجئينعلى عملية تشغيل 

، فلـــم تـــؤد حتـــى يومنـــا هـــذا إىل تطـــور اإلســـرائيلية - الفلســـطينيةأمّـــا عمليـــة الســـالم 
، يمكـــــن افتـــــراض األونـــــرواوباالســـــتناد إىل تقـــــارير . تطـــــوراً إيجابيـــــاً الالجئـــــينأوضـــــاع 

يف  ألونـرواهذا األمـر، وأكـده أيضـاً املـدير العـام ل ألونرواالعكس؛ إذ أكد املفوض العام ل
عمليــــة الســــالم يف : "، إذ قــــاللبنــــان، ليونيــــل بريســــون، يف أثنــــاء لقائــــه وفــــداً فلســــطينياً

) الالجئــين(ين الفلسـطيني، ومصـير ١٩٩٩ - ١٩٩٦املنطقـة يجـب النقـاش فيهـا مــا بـين 
يف لبنــان، واملســؤولون  الالجئــينمــا زال جمهــوالً، ونبيــل شــعث رفــض حتمــل مســؤولية 

ســـعت  األونـــرواومفوضـــية .. اللبنـــانيون يرفضـــون كـــل مقترحـــات اإلعمـــار يف اخمليمـــات
  )٢٠(."نوات لتنظيم أمورهاس ٥للتمديد 

  :حقيقة العجز املايل
  نموذج لبنان

مــــن الناحيــــة النظريــــة والرقميــــة، مل تتراجــــع ميزانيــــة الوكالــــة بــــل كانــــت دومــــاً يف 
. ارتفاع وتصـاعد، األمـر الـذي يفتـرض البحـث ميـدانياً يف حقيقـة العجـز املـايل وأسـبابه

وألن معاجلة هذا األمر بصورة عامة، ويف مناطق العمليات كافة، صـعب للغايـة، فإننـا 
يف لبنــــان، وذلــــك جملموعــــة مــــن األســــباب  ألونــــروااســــنلجأ إىل تنــــاول نمــــوذج خــــدمات 

  .وتأثيرها يف أوضاع الالجئين يف هذا البلد األونرواوالعوامل، أهمها مكانة خدمات 
أقــل مــن  ١٩٩٥يف لبنــان كانــت خــالل ســنة  األونــروابصــرف النظــر عــن أن ميزانيــة 

فـــإن عـــدد مـــن ماليـــين الـــدوالرات،  ٨.٨٠٩ يف فيينـــا بــــ األونـــرواميزانيـــة مكتـــب رئاســـة 
موظفــــــاً، يف حــــــين أن امليزانيــــــة الســــــنوية  ٢٥١الـــــــ مــــــوظفي املكتــــــب األخيــــــر ال يتجــــــاوز 

ألــــف الجــــئ، ضــــمنهم  ٣٤٦يف لبنــــان تغطــــي خــــدمات تقــــدم إىل مــــا يزيــــد عــــن  ألونــــروال
السـنوية يف لبنـان  األونـرواوقد لوحظ خالل األعوام األخيرة أن ميزانيـة . موظف ٢٤٠٠

  .بل للفساد أيضاً ،ال تخضع لكثير من الهدر فحسب
. ، وصــــل املـــدير العــــام اجلديـــد، جيلبيــــر ســـيرفيرا، إىل بيــــروت١٩٩٢يف مطلـــع ســـنة 

وأثبــت خــالل أشــهر قليلــة مــن العمــل أن الفســاد والهــدر املــايل كانــا ينخــران أداء مــوظفي 
إذا صـلح الـرأس صـلح "وطريقـة عملهـم، األمـر الـذي جعلـه يعلـق يف مكتبـه شـعار  الوكالة
وأجـــرى عمليـــة تطهيـــر شـــملت الـــدوائر واألقســـام . مرفقـــاً برســـم ســـيف يقطـــر دمـــاً، "اجلســـد

  :كافة، وكان أبرز إجراءاتها
                                                            

  .٢٠/٤/١٩٩٥، )بيروت" (السفير"  )٢٠(
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مـــــــن املـــــــوظفين غيـــــــر الصـــــــاحلين للخدمـــــــة، وأولئـــــــك  ينإنهـــــــاء خـــــــدمات كثيـــــــر - ١
موظفـاً  ١٥موظفـاً إىل  ٤٥الفائضين، ومن ذلك أنه خفض عدد أفراد الطـاقم األمنـي مـن 

  .فقط
ت يف صــــفوف املــــوظفين، وال ســــيما أولئــــك الــــذين أثيــــر حــــولهم إجـــراء املنــــاقال - ٢

  .أو لناحية الفساد ،كثير من الشبهات، إنْ لناحية األداء واالنضباط يف العمل
، مــــن األونــــرواامليدانيــــة املباشــــرة واملفاجئــــة ملراكــــز اعتمــــاد مبــــدأ الزيــــارات  - ٣

  .الفينمدارس وعيادات ومكاتب، واتخاذ إجراءات يف حق املقصرين واخمل
اإلمســـاك املباشـــر بزمـــام قســـم املشـــتريات والتعهـــدات، ومنـــع إجـــراء أي عمليـــة  - ٤

  .إليهشراء أو تعهد من دون العودة 
وحاجـــاتهم يف اخمليمـــات ومنـــاطق  الالجئـــيناالطـــالع ميـــدانياً علـــى أوضـــاع  - ٥

  .التهجير، والعمل على حلها بالتنسيق مع أجهزة احلكومة اللبنانية
اإلجـــراءات، تمكـــن ســـيرفيرا مـــن تـــوفير مبلـــغ مليـــون ومئتـــي ألـــف دوالر نتيجـــة هـــذه 

أميركــي، خصصــه للمدرســة الثانويــة الوحيــدة يف منــاطق العمليــات اخلمــس وللخــدمات 
الصحية، سواء الفتتاح عيادات طب األسنان أو لتأمين التعاقد مع املستشفيات وتقديم 

  .اخلدمات االستشفائية لالجئين
ر متوقـــع، اســـتُدعي ســـيرفيرا إىل فيينـــا وبُلِّـــغ، بصـــورة غيـــر وعلـــى نحـــو مفـــاجئ وغيـــ

وعندما عاد إىل لبنان أجرى جمموعـة مـن االتصـاالت، وعقـد مـؤتمراً . الئقة، قرار إقالته
. صحافياً أعلـن فيـه أن سـبب إقالتـه يعـود إىل عوامـل سياسـية ال إىل طريقـة أدائـه وعملـه

ة لإلقالــــة يعــــود ســــببها إىل تــــدخل أن اخللفيــــة احلقيقيــــ األونــــرواويؤكــــد بعــــض مصــــادر 
وهذا أمر كان ال بد من أن يـؤثر . سيرفيرا يف امليزانية وطريقة صرفها واملناقالت فيها

كمــا أن ســيرفيرا تعــرض المتيــازات املــوظفين الــدوليين، وال . ســلباً يف واضــعي امليزانيــة
  .األونرواسيما األجانب منهم، وكان هذا أمراً يحدث أول مرة يف تاريخ 

بعــد فتــرة انتقاليــة قصــيرة، تــوىل يل دِيُونــغ خاللهــا أعمــال املــدير العــام بالوكالــة، 
وعــاد كثيــر . مــديراً عامــاً للوكالــة يف لبنــان ١٩٩٣عُــين ليونيــل بريســون يف نهايــة ســنة 

  .من األمور إىل سابق عهده، وخصوصاً من حيث الدوام واألداء واخلدمات
الكشـف عـن أكثـر مـن عمليـة  ١٩٩٥يـة سـنة أمّا على صعيد األداء، فقـد جـرى يف نها

فساد، كان أهمهـا العمليـة التـي أسـفرت عـن طـرد وإنهـاء خـدمات خمسـة مـوظفين، أربعـة 
منهم طردوا بتهمة االختالس والرشـوة، واخلـامس أُنهيـت خدماتـه بعـد أن اتهـم بالفسـاد 

مـــا كانـــت لتواجـــه هـــذا األمـــر  األونـــرواوتشـــير املعلومـــات املؤكـــدة إىل أن . وســـوء اإلدارة

                                                            
  االلتزامـــات لطـــالء  يؤكـــد بعـــض املصـــادر املوثـــوق بهـــا أن ســـيرفيرا تمكـــن مـــن خفـــض قيمـــة أحـــد

 .دوالراً للمتر الواحد إىل دوالر واحد فقط، بمواصفات العمل نفسها ١٤مدرسة من 
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وتفــتح حتقيقــاً جــدياً لــوال بعــض احلمــالت اإلعالميــة يف الصــحف والتحركــات املثــابرة 
ويف جمـــال اخلـــدمات، مل يكـــن األمـــر أفضـــل حـــاالً، إذ تـــدنت هـــذه . ذاتهـــااألونـــروا داخـــل 

اخلـــدمات، وألســـباب تـــرتبط بتوجهـــات اإلدارة؛ فـــإىل جانـــب تقلـــيص حصـــص اإلعاشـــة 
، إذ مل يــوزع ١٩٩٥ت العســر الشــديد إىل أدنــى حــد لهــا يف نهايــة ســنة اخملصصــة حلــاال
كلغ من الطحـين للفـرد الواحـد، عمـدت اإلدارة، وبتوجيـه مـن املـدير  ١٠على هؤالء سوى 

 ١٩٩٤فمنــذ مطلــع ســنة . ينالفلســطينيالعــام، إىل وقــف جميــع أشــكال إســكان املهجــرين 
اً بقرار الدولة اللبنانية القاضي بوقف قرر املدير العام وقف اإلعمار للمهجرين، متذرع

اســـــتمروا يف عمليـــــة البنـــــاء داخـــــل  الالجئـــــيناإلعمـــــار يف منطقـــــة بيـــــروت، يف حـــــين أن 
وقـد اضـطرت احلكومـة . اخمليمات من دون أن تتعـرض لهـم األجهـزة اللبنانيـة اخملتصـة

ت قـــد بمبلـــغ مليـــون دوالر كنـــدي كانـــ األونـــرواالكنديـــة خـــالل الفتـــرة نفســـها إىل مطالبـــة 
مل تستخدم املبلغ  األونرواين، بعد أن تأكدت أن الفلسطينيتبرعت به إلسكان املهجرين 

  .ألغراضه احملددة، وخالل الفترة الزمنية املقرة
تســـعى دومـــاً لتجـــاوز العقبـــات التـــي تواجههـــا مـــع حكومـــات  األونـــرواولـــذا، كانـــت 

احملـددة  الالجئـينلة املعنيين وطـرح مشـكبـالدول املضيفة من خالل إجـراء االتصـاالت 
إن اإلدارة احلاليــة يف لبنــان تســتخدم بعــض اإلجــراءات والعقبـــات  يف جمــال بعينــه، إالّ

  .الالجئينتبريراً حلجب خدماتها عن 

  استخالصات
  :إن أهم ما يمكن استخالصه مما تقدم هو ما يلي

، وانطالقـــاً مـــن أوضـــاعهم االقتصـــادية واملعيشـــية، الفلســـطينيين الالجئـــينإن : أوالً
ويؤكــد هــذا األمــر عــدم . أكثــر مــن أي وقــت مضــى األونــرواهــم اليــوم بحاجــة إىل خــدمات 

وبالتـــايل فـــإن أوضـــاع . وجـــود أي مبـــرر موضـــوعي لتراجـــع خـــدمات الوكالـــة وإنهائهـــا
نظـــر عـــن وبالتـــايل اجملاعـــة، بغـــض ال ،مهـــددة بـــالعودة إىل اجلهـــل واألمـــراض الالجئـــين

ويف املقابــل، فــإن الــدول املضــيفة، التــي . االخــتالف يف أوضــاع هــؤالء مــن بلــد إىل آخــر
 كــلين، ليســت ملزمــة بــأن تتحمــل الفلســطينيمــن أعبــاء اخلــدمات لالجئــين  اًحتملــت كثيــر

بـــل أيضـــاً يف  ،تلـــك األعبـــاء التـــي ســـتؤثر ال يف إمكاناتهـــا املاليـــة واالقتصـــادية فحســـب
تتنـافى وقـرار اجلمعيـة العامـة لـألمم  الالجئـينا مـن حلـول لقضـية النتائج املترتبة عنه

، علــى طريــق إنهائهــا، األونــرواوفــوق ذلــك كلــه، فــإن تراجــع خــدمات . ١٩٤املتحــدة رقــم 
من الفقـرة السـابعة لقـرار اجلمعيـة العامـة لـألمم املتحـدة املتعلـق ) ب(تتناقض والنقطة 

  .األونروابإنشاء 
عنــه، وبغــض النظــر عــن حقيقتـــه، ال  األونــروالــذي تتحــدث إن العجــز املــايل ا: ثانيــاً

يمكــن اعتبــاره ســبباً أو حجــة تبــرر وقــف اخلــدمات أو إنهاءهــا، بــل إن توجيــه الــدعوة إىل 
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اجلمعية العامة لألمم املتحـدة، ومـن خاللهـا إىل الـدول املانحـة، للوفـاء بالتزاماتهـا هـو 
  .الطريقة األفضل واألمثل

اســــتباق عمليــــة الســــالم ونتائجهــــا ســــبباً مبــــرراً لتراجــــع  ال يمكــــن أن يكــــون: ثالثــــاً
يف جمـــاالت حمـــددة  الوكالـــةوللتوجهـــات اجلديـــدة التـــي توســـع أنشـــطة  الوكالـــةخـــدمات 

عتبــر ُت الالجئــينفحقيقــة األمــر هــي أن قضــية . الالجئــينوعلــى حســاب براجمهــا إلغاثــة 
اج حلهـــا إىل عـــدة واحـــدة مـــن أكثـــر القضـــايا تعقيـــداً يف املفاوضـــات، والتـــي ربمـــا ســـيحت

لـن تنتفـي قبـل  األونـرواإىل خـدمات  الالجئـينة جـوحتى يف هذه احلالـة، فـإن حا. أعوام
عقــــد مــــن الــــزمن؛ فاملشــــكلة االقتصــــادية واملعيشــــية، بجوانبهــــا اخلدماتيــــة واإلنمائيــــة 

ويف أي حــال، فــإن هــذا احلــل لــن يكــون . كافــة، ســتبدأ مــع إيجــاد احلــل العــادل لقضــيتهم
  .ينسجم مع قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة عادالً إذا مل
يعــــود،  األونــــروالعجــــز املــــايل الــــذي تدعيــــه رئاســــة ا يف إن الســــبب احلقيقــــي: رابعــــاً

وبدرجة كبيرة، إىل سياسة الهدر املايل والفساد الناجتين مـن البيروقراطيـة والعالقـات 
بــــار يف مقــــار الرئاســــة، امليـــدانيين وموظفيهــــا الك األونــــرواغيـــر املتكافئــــة بــــين مــــوظفي 

والعالقـــــات ذات الطـــــابع التمييـــــزي بـــــين املـــــوظفين احملليـــــين واملـــــوظفين الـــــدوليين، ال 
  .لناحية الرواتب فحسب، بل أيضاً لناحية سلطة القرار

عــن مهمتهــا اإلنســـانية،  األونــروامنــذ وقــت لــيس بالقريــب ابتعــدت رئاســة : خامســاً
مباشـــرة، ال فقـــط لناحيـــة تقـــديم الـــرأي  وبـــدأت تنخـــرط يف األنشـــطة السياســـية، وبصـــورة

والنصــيحة لــألمم املتحــدة وأمينهــا العــام، بــل أيضــاً لناحيــة تقــديم احللــول ذات الطــابع 
 .السلبي والتي تتعارض ومهمتها اإلنسانية
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