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  الدورة اخلامسة والستون
   من جدول األعمال١٢٩ و ٥١لبندان ا

ــشغيل    ــة وتــ ــدة إلغاثــ ــم املتحــ ــة األمــ وكالــ
   ئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنالالج

    ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
تقرير األمني العام عن تعزيز القدرة اإلدارية لوكالة األمم املتحدة إلغاثـة          

   الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن وتشغيل

  موجز  
، الــذي أّيــدت فيــه اجلمعيــة  ٦٤/٨٩يقــّدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة     

االستنتاجات الواردة يف تقرير االجتماع االستثنائي للفريق العامل املعين بتمويـل وكالـة األمـم               
، وأّيـدت بوجـه     )A/64/115(الـشرق األدىن    املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف           

خاص طلب الفريق العامل إىل األمني العام أن يقّدم تقريرا عن تعزيز القـدرة اإلداريـة للوكالـة                  
ويف هـذا الـصدد، يوجَّـه االنتبـاه أيـضا           . إىل هيئات اجلمعية العامة املعنّية يف أقرب وقـت ممكـن          

 األمـني العـام دعـم التعزيـز املؤسـسي           يواصـل  أن   ٦٥/١٠٠إىل طلب اجلمعية العامة يف قرارها       
  .للوكالة من خالل توفري املوارد املالية الكافية من امليزانية العادية لألمم املتحدة

ويعرض التقريـر االحتياجـات املاليـة لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني                     
ويـصف  . قليمـي مبفهومـه الواسـع     يف سياق دورهـا اإل    ) األونروا(الفلسطينيني يف الشرق األدىن     

 الوكالـة يف التمويـل مـن خـارج امليزانيـة واملتجلّـي يف تآكـل                 تعانيـه التقرير أوجه النقص الـذي      
 مــا تبذلــه الوكالــة مـن جهــود متواصــلة يف ســبيل   التقريـر وُيــربز. احتيـاطي رأس ماهلــا املتــداول 

 بذلتـها اجلمعيـة العامـة يف    تعزيز قاعدهتا من الدعم الـذي يقّدمـه املـاحنون ويـصف اجلهـود الـيت              
  .السابق يف سبيل إقامة أساس مايل أكثر صالبة لترتكز عليه عمليات األونروا
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ويف الــسنوات األخــرية، كانــت اجلمعيــة العامــة وغريهــا مــن األطــراف املعنيــة اهلاّمــة،     
سيما احلكومات املاحنة واملستـضيفة لالجـئني، تفـرض علـى األونـروا، هـي وسـائر هيئـات                وال

األمــم املتحــدة، اختــاذ سلــسلة مــن التــدابري لتعزيــز إدارهتــا للمــوارد، وحتــسني ختطــيط براجمهــا     
والرقابة عليها، وتلبية املعايري والقواعد املعاصـرة يف جمـاالت مـن قبيـل تعزيـز العـدل الـداخلي،                    

يف ونظــرا ملــا واجهتــه الوكالــة  . واملعــايري احملاســبية للقطــاع العــام، وأمــن املــوظفني وســالمتهم 
العقود األخرية من عجز مايل سنوي ظلّ يزداد عمقـا وُيتوقّـع اسـتمراره يف املـستقبل املنظـور،                   
فمن اجللـّي أنـه ال ميكـن تنفيـذ هـذه اإلصـالحات وغريهـا مـن اإلصـالحات الـضرورية تنفيـذا                        

 علـى حنـو     كامال دون أن تتوافر مصادر إضافية للتمويل ودون أن تكـون هنـاك إمكانيـة للتنّبـؤ                
  .مصادر التمويلباألموال املتأّتية من  أفضل

  .ويرد اإلجراء املطلوب من اجلمعية العامة اختاذه يف اجلزء السادس من التقرير  
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  مقدمة  -أوال   
لفلـسطينيني يف الـشرق األدىن      منوط بوكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني ا              - ١
 عامــا، أن جتابـه التحــّدي الفريــد املتمثّـل يف تقــدمي اإلغاثــة واملــساعدة إىل   ٦١، منــذ )األونـروا (

األرض يف األردن وســــوريا ولبنــــان و(الالجــــئني الفلــــسطينيني يف مخــــسة ميــــادين عمليــــات 
إىل أن تتّم تـسوية حالـة       ) ية قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرق        ،الفلسطينية احملتلة 

وهو يقتـضي مـن الوكالـة أن        . هائلجّد   وهذا حتدٍّ . الالجئني من خالل إجياد حلّ عادل ودائم      
تقوم على الدوام بتقدمي خدمات التعلـيم والـصحة واإلغاثـة، وغريهـا مـن اخلـدمات الـضرورية                   

يف واحـدة مـن أكثـر     ماليني الجئ مـسّجل  ٤,٧٦ذات الطابع العام، إىل سكّان يبلغ تعدادهم   
لـسياسي الـشديد    مناطق العامل اضطرابا، وهذا يشمل القيام هبذه األعمال إّبان حـاالت التـوتر ا             

ـــزاع املــسلّح ــة العامــة يف قرارهــا   .والن  إىل األمــني العــام أن يقــّدم  ٦٤/٨٩ وقــد طلبــت اجلمعي
نّيــة يف أقــرب وقــت تقريــرا عــن تعزيــز القــدرة اإلداريــة للوكالــة إىل هيئــات اجلمعيــة العامــة املع 

ممكن، وطلبت إليه أن يدعم التعزيز املؤسسي للوكالـة مـن خـالل تـوفري املـوارد املاليـة الكافيـة                     
وتشكّل األزمة املاليـة الـيت تواجههـا الوكالـة هتديـدا لقـدرهتا              . من امليزانية العادية لألمم املتحدة    

صف هـذا التقريـر طبيعـة األزمـة         وي. على أداء مهّمتها وهتديدا للسكّان املستفيدين من خدماهتا       
اليت تواجهها األونروا، ويقّدم مقترحا للتخفيف من حّدة األزمة من خالل زيادة الدعم املقـّدم            

  . إىل الوكالة من امليزانية العادية لألمم املتحدة
 الالجـئني الفلـسطينيني،   للـسكان مـن  تعمل األونروا علـى تلبيـة االحتياجـات املعقّـدة           و  - ٢
وبتشجيع من األطراف املعنيـة، أجـرت       .  التنمية البشرية واإلغاثة اإلنسانية واحلماية     يف ذلك  مبا

ــاق      ــعة النط ــة إصــالح إداري واس ــسنوات األخــرية عملي ــة يف ال ــة   . الوكال ــد أحــدثت عملي وق
اإلصالح هذه حتـّوال يف األونـروا وسـاعدت علـى صـقل أهـدافها ومـا جيـري فيهـا مـن ختطـيط                         

ــرامج، وال ــرة    ســيما مــن  وإدارة ب -٢٠١٠ خــالل وضــع اســتراتيجيتها املتوســطة األجــل للفت
وقد أوجدت اإلصالحات األساس لتنفيذ الربامج مبزيـد مـن الفعاليـة والكفـاءة، ومـن        . ٢٠١٥

ويعـّد تـوفري األدوات الـيت تكفـل         . مثّ تعزيز إسهام برامج األونروا يف توطيد السالم واالستقرار        
بيـد أنـه لكـي      .  الرئيـسي مـن عمليـة اإلصـالح اإلداري         حتقيق النواتج الربناجمية بنجـاحٍ الغـرض      

حتافظ الوكالة على زخم عملية اإلصالح، سيتعّين عليها أن تقوم باالسـتثمار بـصورة مـستمّرة          
  .يف جماالت الرقابة والتوجيه والتقييم

 إمجـايل احتياجاهتـا     كانـت هنـاك نـسبة غـري ممّولـة مـن           وقـد   . األونروا متّر بأزمـة ماليـة     و  - ٣
ــة بلغــت  الربن ــعٍ  ١٢اجمي ــة يف املتوّســط خــالل آخــر أرب ــسنتني  يف املائ ــرات ال ــستهلّ  . مــن فت وت

 يف ظـل اقتـراب      ،واآلن.  مليـون دوالر   ٥٠ عام ولديها عجز يف امليزانية يبلـغ حنـو           األونروا كلَّ 
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أعداد الالجئني من مخسة ماليني وما ترّتـب علـى ذلـك مـن زيـادة يف حجـم أسـاس التكـاليف           
لّ اســتمرار حالــة عــدم التــيقّن حيــال مــا إذا كانــت مــسامهات اجلهــات املاحنــة    الثابتــة، ويف ظــ

ستواكب يف السنوات القادمة اإلنفاق املرصـود يف امليزانيـات علـى أسـاس االحتياجـات، بـات                  
وقـد اسـتهلّت    . من اجللّي أن فجوة التمويـل الـيت تواجههـا الوكالـة هـي فجـوة هيكليـة الطـابع                   

 مليـون دوالر يف ميزانيـة الـصندوق العـام الـيت             ٥٤,٤عجـز قـدره      ولديها   ٢٠١٠األونروا عام   
ــة    ٥٤١,٣قُلّــص حجمهــا إىل   ــدة مــن اجلمعي ــة معتَم ــل احتياجــات برناجمي ــون دوالر، مقاب  ملي

ــة بقيمــة   ــون دوالر٥٩٨,٥العام ــة   ٢٠١١ويف عــام .  ملي ــغ جممــوع االحتياجــات الربناجمي ، بل
ندوق األونـروا العـام قلّـصتها األونـروا ثانيـةً       مليون دوالر، مقابل ميزانيـة لـص      ٦٢١,٢املعتمدة  

بل إنه حىت مـع تقلـيص امليزانيـة علـى هـذا النحـو، تتوقّـع األونـروا أن                  .  مليون دوالر  ٥٦٨إىل  
  . مليون دوالر٦٣يكون هناك نقص يف التمويل مبقدار 

ــن     - ٤ ــرغم م ــى ال ــود اجلوعل ــاتحلــتواصــلة امله ــيت ختاطــب شد التربع  اجلهــات املاحنــة   ال
فــض التكــاليف خلليديــة وجهــات ماحنــة أخــرى جديــدة، إىل جانــب اختــاذ تــدابري صــارمة    التق

 العـام  عجـز عنـد هنايـة        إظهـار واحتوائها، فإن الوكالـة مل تكـن لتقـدر علـى أن تتجّنـب بالكـاد                 
وعنـد هنايـة عـام    . خالل السنوات القليلة املاضية إال باستنفاد احتياطيها من رأس املال املتـداول          

وهــو مــا يكــافئ ( مليــون دوالر ٤٢ رأس املــال املتــداول يبلــغ حــوايل حتيــاطي ا، كــان٢٠١٠
ونظرا لعـدم إمكانيـة التنبـؤ مبـسامهات اجلهـات املاحنـة اخلارجـة عـن            ). نفقات شهر واحد فقط   

امليزانية، فإن اسـتمرار منـط اخنفـاض مـستويات رأس املـال املتـداول علـى هـذا النحـو قـد جيعـل                
  .وضَع شّك املالية للوكالة ماملالءة

 نطــاق املعمــول هبــا علــى األونــروا، متاشــيا مــع املبــادرات مــن اجلمعيــة العامــة تطلــبو  - ٥
 املمارســـات الفـــضلى الرئيـــسية علـــى صـــعيدي الـــسياسات  حتـــرص علـــى اتبـــاعاملنظمـــة، أن 

واملبادرات، مبا يف ذلك تطبيـق املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، وإصـالح نظـام العـدل                       
مثل املعايري الـدنيا لألمـن      (، وتطبيق معايري وسياسات نظام األمم املتحدة إلدارة األمن          الداخلي
 تكـاليف   ىغطـ ُتويف الوقـت احلـايل،      . ، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وغـري ذلـك        )التشغيلي

الـة  هذه األمور من سلّة التّربعات اجملّمعة ذاهتا اليت ُينفق منها علـى اخلـدمات الـيت تقـّدمها الوك                
. إىل الالجئني الفلسطينيني، فيتقلّص بالتايل حجم األمـوال املتـوافرة لتلبيـة احتياجـات الالجـئني      

وملّا كان لكل مبادرة من هذه املبادرات كلفتـها، فهـي تـشكّل عبئـا ماليـا إضـافيا علـى كاهـل                       
ــه تعلــو الــذيعمليــات الوكالــة يف هــذا الوقــت   احلفــاظ علــى مــستوى    علــى غريهــا مهمــة في

  .ات املقّدمة إىل الالجئنياخلدم
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وقد َتَعّزز تنفيذ الربامج نتيجة ملا قامت به اجلهات املاحنة من اسـتثمارات خارجـة عـن                  - ٦
امليزانية دعما لإلصالح التنظيمي، وللزيادة اليت حدثت مؤّخرا يف الوظائف الدولية املمّولة مـن              

يف املرتبطـة بعمليـة اإلصـالح اجلاريـة،      ومع ذلك، فإن التكـال    .)١(امليزانية العادية لألمم املتحدة   
لوكالـة مـن أمـن      ل يتـوفر وكذلك حتسني نوعية وفعالية اخلدمات، كلّها أمور تتطلّب زيـادة مـا             

وحتديدا، فإن األونروا حباجة إىل أن يكون يف متناوهلـا نـصيب أكـرب مـن التمويـل املـؤّمن                . مايل
توى املـستقّر علـى عمليـة اإلصـالح     وسـتنعكس فوائـد التمويـل ذي املـس    . الذي ميكن التنبـؤ بـه    

. بصفة خاصـة، ّممـا سـيعّزز قـدرة الوكالـة علـى التـصّرف حيـال مـا جتابـه مـن حتـديات معقّـدة                          
ويشكّل اإلصالح املستمر دعما مباشرا للعمل الذي تضطلع به الوكالة من أجل احلفـاظ علـى                

  .االستقرار واهلدوء يف مناطق عملها
ــروا    وباإلشــارة بوجــه خــاص إىل أحــد    - ٧ ــل األون ــق العامــل املعــين بتموي ــارير الفري ث تق

، يؤيـد األمـني العـام مقترحـا يـدعو إىل        )A/65/551 (٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٩املؤرخ  
التــزام الــدول األعــضاء بزيــادة مــستوى التمويــل مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة ملــساعدة    

ن احلفـاظ علـى زخـم اإلصـالحات الـيت تـتّم             الوكالة على تـأمني قـدرهتا اإلداريـة ولتمكينـها مـ           
 تـسهم وكما هو موّضح أدناه، فإن من شأن زيادة الدعم املـايل أن    .  من األمم املتحدة   بتكليف

 يـسمح هلـا بـأن حتـّسن مـن تـأثري اخلـدمات املقّدمـة          وضعا الوكالة   يف تأمني بلوغ  بدرجة كبرية   
ويوصـي األمـني   . التطـور  اآلخـذة يف   ومن نوعيتها، ومن أن تلّبي بفعاليـة ومرونـة االحتياجـات          

انظــر  (٢٠١٣-٢٠١٢ا مــن ميزانيــة فتــرة الــسنتني العــام بــإجراء هــذه الزيــادة يف التمويــل بــدء
  ). أدناه٣٧الفقرة 

  
  اخللفية التارخيية  -ثانياً   

ــة   - ٨ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــا ،قامـ ــؤّرخ ) ٤-د (٣٠٢ بقرارهـ ــانون األول٨املـ ــسمرب / كـ ديـ
ــروا وت ١٩٤٩ ــشاء األون ــدمي  ، بإن ــا بتق ــة الالجــئني     ”كليفه ــن أجــل إغاث ــستمّرة م ــساعدة امل امل

. “ملنع تعّرضهم لظروف اجملاعة والبؤس وتعزيز ظروف السالم واالسـتقرار         [...] الفلسطينيني  
، ١٩٥٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٩املـؤرخ   ) ١٤-د (١٤٥٦ومنذ اختاذ اجلمعية العامة قرارهـا       

يونيـه  / حزيـران  ٣٠وتنتـهي الواليـة احلاليـة يف        . واتيتّم جتديـد واليـة األونـروا كـلّ ثـالث سـن            
٢٠١٤ .  

ــة          - ٩ ــصحة واإلغاث ــيم وال ــدمي خــدمات التعل ــا تق ــوط هب ــة من ــة مؤقت ــروا هــي وكال واألون
ويتطلّب االسـتمرار يف تقـدمي هـذه اخلـدمات وضـع خطـط يف اآلجـال             . واخلدمات االجتماعية 

__________ 
  .٢٠١١-٢٠١٠ وظيفة جديدة يف فترة السنتني ١٤ُرصدت أموال إلنشاء   )١(  
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ــضمونا   ــويال م ــل ومت ــات ا . املتوســط إىل الطوي ــا هليئ ــة يف   وخالف ــم املتحــدة األخــرى العامل ألم
امليـــدان، ال تعمـــل األونـــروا باســـم احلكومـــات املستـــضيفة؛ بـــل هـــي تقـــّدم خـــدماهتا مبـــوازاة 

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن األونـروا تنفّـذ            . احلكومات، وإن كـان هـذا يـتم بتنـسيق وثيـق معهـا             
لالجـــئني مجيـــع أنـــشطة براجمهـــا تقريبـــا بـــشكل مباشـــر مـــستعينة مبوظفيهـــا، ومعظمهـــم مـــن ا

تعاقـد معهـم مـن      لايـتّم   الفلسطينيني، لتقدمي اخلدمات جملتمعاهتم، ال عن طريق شـركاء منفـذين            
  .الباطن
ويــشمل عمــل الوكالــة يف اجملــال اإلنــساين وجمــال التنميــة البــشرية أنــشطة االســتجابة      - ١٠

فـظ سـالمة    حلاالت الطوارئ، اليت ثبت أن هلا دورا حيويا يف إنقاذ األرواح واملساعدة على ح             
ونظرا للظروف السريعة التغّير يف منطقـة عمـل   . املدنيني الفلسطينيني يف حاالت النـزاع املسلح    

األونــروا وانــدالع العنــف فيهــا بــشكل متكــّرر، يلــزم أن تكــون األونــروا منظّمــة تتمّتــع مبرونــة 
ــة إىل      ــام باألنــشطة اإلمنائي ــة وقــدرة علــى تكييــف نفــسها بــسرعة للتحــّول مــن القي ــام عالي القي

  . ويف سائر مواقع عملها٥٨بأعمال اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف خميمات الالجئني الـ 
وترتبط والية األونـروا بقـضية الالجـئني الفلـسطينيني الـيت ظلّـت علـى جـدول أعمـال                      - ١١

. الفلـسطيين  -  للنــزاع اإلسـرائيلي    األساسـية  كأحـد اجلوانـب      ١٩٤٧األمم املتحـدة منـذ عـام        
اجلمعية العامة على تأكيد ضرورة استمرار الوكالة يف عملـها إىل حـني التوصـل إىل        وقد دأبت   

ــة  ــة   ( الالجـــئني الفلـــسطينيني لقـــضيةتـــسوية عادلـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــر مـــثال قـ ، ٦٥/٩٨انظـ
. ولدى الوكالة تاريخ طويل مـن التنـسيق مـع سـائر أجـزاء منظومـة األمـم املتحـدة                   ). ٣ الفقرة

اتفاقـا  ) اليونـسكو (ملية ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           ولدى منظمة الصّحة العا   
شــراكة مــع الوكالــة وهلمــا دور خــاص يف تقــدمي املــساعدة التقنيــة والعينيــة يف كــل مــن جمــايل    

وقـد كانـت األونـروا يف املاضـي تـستفيد           . الصّحة والتعليم منذ أوائل مخسينيات القرن املاضـي       
غـري أنـه مـع مـرور الـزمن تقلّـص عـدد              . ني مـن هـاتني الوكـالتني       موظفـا ممـّول    ٥٥من خدمات   

ــوظفني   ــة م ــؤالء إىل أربع ــم املتحــدة       . ه ــة األم ــروا يف أفرق ــشارك األون ــك، ت ــى ذل ــالوة عل وع
القطريــة، ويف إعــداد أطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة وعمليــات األمــم املتحــدة     

جها يف عمـل سـائر أجـزاء منظومـة األمـم املتحـدة              للنداءات املوّحدة، كما أهنا تزيـد مـن انـدما         
  .على املستوى امليداين متاشيا مع مبادرة توحيد األداء يف األمم املتحدة

 املاضـية، ارتفعـت تكـاليف الوكالـة نتيجـة لزيـادة تعـداد              ٣٥وعلى مدى السنوات الــ        - ١٢
) ٢٠١٠  ماليــني نــسمة يف عــام٤,٧٦ إىل ١٩٥٠ نــسمة يف عــام ٧٥٠ ٠٠٠مــن (الالجــئني 

وقـد  . ولتطّور املعايري العاملية فيما يتصل باخلـدمات الـيت تقـّدمها الوكالـة، إىل جانـب التـضّخم                 
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. الضوء علـى هـذه املعـضلة يف عـدد مـن التقـارير              )٢(سلّط الفريق العامل املعين بتمويل األونروا     
لـدوليني العـاملني    املـوظفني ا مبرتبـات ، متّول النفقات املّتصلة ١٩٧٥يناير / كانون الثاين ١ومنذ  

ُتحّمل سـ لدى األونروا من امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة، وكانـت هـذه النفقـات لـوال ذلـك                      
ويف اآلونة األخرية، أوصى الفريـق العامـل يف تقريـره إىل            . على املسامهات اخلارجة عن امليزانية    

عامــة يف دورهتــا ، بــأن تــستعرض اجلمعيــة ال٢٠٠٩يونيــه /حزيــران٢٦اجلمعيــة العامــة، املــؤّرخ 
بـاء بتـوفري التمويـل    ) ٢٩-د (٣٣٣١اخلامسة والسّتني األساس الذي اسـتندت إليـه يف قرارهـا           

للوظائف الدولية لألونروا، حىت تتمكن الوكالة من تلبية املطالب املعاصرة ألصحاب املـصلحة             
ــة نفــسها  ــرة A/64/115انظــر  (واجلمعي ــام أن  . ))د (١٤، الفق ــد كمــا طلــب إىل األمــني الع  يع

وقـد  . تقريرا عن تعزيز القدرة اإلدارية للوكالة ليقّدمه إىل اجلمعية العامة يف أقرب وقـت ممكـن     
ــر الفريــق العامــل يف قرارهــا     ــة العامــة اســتنتاجات تقري ــي هــذا .)٣(٦٤/٨٩أيــّدت اجلمعي  ويلّب

امــة التقريــر طلــب إعــداد تقريــر عــن تعزيــز القــدرة اإلداريــة للوكالــة وفقــا لقــراري اجلمعيــة الع 
  .)٤(٦٥/١٠٠ و ٦٤/٨٩
  

  اإلصالح اإلداري وفعالية الربامج  -ثالثا   
متّ بلوغ حمطّة بارزة يف عمليـة اإلصـالح اإلداري للوكالـة يف مـؤمتر جنيـف املعـين                   لقد    - ١٣
بنـاء الـشراكات دعمـا      : تلبية االحتياجات اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن        ” بـ

وقـد رّسـخ املـؤمتر مبـدأ     . ٢٠٠٤يونيه /فته حكومة سويسرا يف حزيران   الذي استضا  “لألونروا
كمــا أنــه ســلّط . الــشراكة الثالثيــة بــني الوكالــة واجلهــات املاحنــة والبلــدان املستــضيفة لالجــئني

الضوء على أمهيـة أن ُيكفـل كـون أنـشطة الوكالـة يف جمـايل الربجمـة واحلمايـة انعكاسـا حلقـوق                        
وبدئ يف تعزيز التعاون مع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني           . قاقاهتماستحالالجئني الفلسطينيني و  

 وهذه اللجنـة الـيت أنـشئت        .)٥(من خالل إجراء إصالح بعيد املدى للّجنة االستشارية لألونروا        
__________ 

فأهـاب األمـني العـام      . خطرية تشبه األزمة احلالية   ، أّدى نقص التمويل إىل حدوث أزمة مالية         ١٩٧٠يف عام     )٢(  
وكانــت النتيجــة أن أنــشئ الفريــق . بلجنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة أن تطــرح أفكــارا مبتكــرة حلــلّ األزمــة

  )٢٥-د (٢٦٥٦ بالقرار ١٩٧٠ديسمرب /العامل املعين بتمويل األونروا يف كانون األول
ــة العامــة  ٧يف الفقــرة   )٣(   ــرار اجلمعي ــستني     مــن ق ــة وال ــدورة الثالث ــها يف ال ــة العامــة طلب القــرار (، كــّررت اجلمعي

األمـني العــام أن يـدعم التعزيــز املؤّسـسي للوكالـة مــن خـالل تــوفري املـوارد املاليــة       ”إىل ) ٦، الفقـرة  ٦٣/٩٣
  .“الكافية من امليزانية العادية لألمم املتحدة

تتطلّـع إىل إحالـة تقريـر األمـني العـام عـن تعزيـز        ”العامة  أن اجلمعية ٦٥/١٠٠ من القرار  ١٠ الفقرة   جاء يف   )٤(  
  .“٦٤/٨٩القدرة اإلدارية للوكالة، كما طلب الفريق العامل وأيدته اجلمعية العامة يف قرارها 

، يتمثـل الغـرض مـن       ١٩٤٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٨املـؤرخ   ) ٤-د (٣٠٢كما ينّص قرار اجلمعيـة العامـة          )٥(  
وليـست  . روا يف إسـداء املـشورة إىل املفـّوض العـام ومـساعدته علـى تنفيـذ الربنـامج                  اللجنة االستشارية لألونـ   

  .اللجنة االستشارية هيئة تنفيذية
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يرلنـدا  أتركيـا، وفرنـسا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         ( أعـضاء    ٤ مـن    ١٩٤٩يف عام   
 بــأكثر مــن ٢٠٠٤قــد زاد عــدد أعــضائها منــذ عــام ) مريكيــةالــشمالية، والواليــات املتحــدة األ

 مراقبني، مبا يشمل مجيع البلدان املستضيفة واجلهات املاحنـة          ٣  عضوا و  ٢٤الضعف ليصل إىل    
ويعّد قيام الدول العربيـة املاحنـة املهّمـة بـدور أكـرب يف عمـل الوكالـة نتيجـة ملموسـة                      . الرئيسية

  . سبيل تعزيز وتنويع قاعدة الدعم املقّدم من ماحنيهاتبذله الوكالة من جهود مستمرة يف ملا
ويف أعقــاب مــؤمتر جنيــف، قــادت املفوضــة العامــة ونائبــها عمليــة إصــالح شــاملة            - ١٤

. ٢٠٠٩-٢٠٠٧ إىل برنامج التطوير التنظيمـي الثالثـي الـسنوات الـذي غطـى الفتـرة         استندت
ة وتفــويض الــسلطة يف ميــادين وكــان مــن إجنــازات هــذا الربنــامج أيــضا بــدء تطبيــق الالمركزيــ

  أسـس  العمليات اخلمسة، إىل جانب التخطيط على أساس تقييم احتياجـات الالجـئني وتطبيـق             
وقد أثنت اللجنة االستشارية على جنـاح برنـامج التطـوير التنظيمـي وشـجعت               . النتائجباإلدارة  

  .الوكالة على مواصلة عملية التغيري واستدامتها
 ومـدهتا  اسـتراتيجيتها املتوسـطة األجـل        من إعداد  الوكالة   تهتان،  ٢٠٠٩وخالل عام     - ١٥
 ةوقد بـدأت أيـضا عمليـة إصـالح بعيـد     .  دورات الربامجنظام، وبدأت يف تطبيق     سنوات سّت

ويف عـام  . املدى إلدارة مواردها البشرية حيث جيري حتديث وتبسيط أساليب العمل واهلياكـل        
ا حلشد املوارد يهدف إىل تعزيـز قاعـدة الـدعم           ، أطلقت الوكالة هنجا استراتيجيا جديد     ٢٠١٠

املقّدم من املاحنني وفـتح اآلفـاق لالسـتفادة مـن مـصادر جديـدة للتمويـل، مبـا يف ذلـك القطـاع                  
  .اخلاص واملؤسسات

وقــد عــّززت الوكالــة العالقــة بــني مقّرهــا وميــادين عملياهتــا بطــرق منــها حتــّري املــزيج   - ١٦
ملديرون امليدانيون على صعيد إدارة العمليات وبـني مـا يقّدمـه            األمثل بني الدور الذي يقوم به ا      

وقـد  . اخلرباء من مديري الربامج والدعم يف عّمـان والقـدس مـن رقابـة وتوجيـه ووضـع معـايري                   
 خــدمات الرقابــة الداخليــة املعــادة بــإدارةأُحلقــت وظــائف الرقابــة والتقيــيم والتحقيــق والتــدقيق 

وتتـولّى وحـدة لتنـسيق الـربامج ودعمهـا قيـادة       . ٢-بـة مـد   مـسؤول برت  ا يرأسـه  يت، وال اهيكلته
 املوارد البشرية تقدمي الـدعم املهـين        إدارةتوىل  تو.  دورات الربامج  تنظيمجهود الوكالة يف جمال     

، وإعــادة تــصميم )مــن املنطقــة( موظفــا حمليــا ٢٨ ٢٦٤ إلدارة حنــو الــذي تــشتد احلاجــة إليــه 
 الـشؤون القانونيـة واحملـامون امليـدانيون علـى           إدارةعمل  تو. هياكل املوظفني املعينني من املنطقة    

  .كفالة تفسري اإلطار التنظيمي للوكالة وتطبيقه باّتساق على كامل نطاق الوكالة
 هـي املرحلـة التاليـة مـن     “اسـتدامة التغـيري  ” خطـة بعنـوان      ٢٠١٠وقد أُطلقت يف عام       - ١٧

 علـى زخـم اإلصـالحات وكفالـة جتلّـي           ومتثـل اخلطـة التـزام الوكالـة باحلفـاظ         . عملية اإلصالح 
ومن الضروري أن متّول خطـة اسـتدامة        . تأثريها يف حتّسن نوعية اخلدمات املقّدمة إىل الالجئني       
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وقد أّيدت اللجنة االستـشارية     . التغيري بشكل كامل لكي ُيحّس مبكاسبها يف حيوات الالجئني        
يونيـه  /ّصلة قبـل حلـول حزيـران      اإلصالحات تأييدا واسعا واقترحت تقدمي توصيات إضافية مفـ        

 األونــروا الطويــل األجــل باإلصــالح،  وكالــةويف إطــار التــزام.  خبــصوص تنفيــذ اخلطــة٢٠١١
 خطّة إلجراء تقييم خارجي للمرحلة األوىل لعملية اإلصالح، برنـامج التطـوير      الوكالة وضعت

لتقيـيم يف تنفيـذ     وسيتم االستفادة من نتائج هذا ا     . ٢٠١١التنظيمي، يف النصف األول من عام       
  .خطة استدامة التغيري

ويف ظل استمرار الصعوبات املالية اليت تواجههـا الوكالـة، يـويل املفـوض العـام أولويـة                    - ١٨
عالية للجهود الرامية إىل استدامة الدعم املقّدم من اجلهات املاحنة التقليديـة وزيادتـه، ومواصـلة                

لتقليدية، وتعزيز الدخل من خالل إقامـة شـراكات         زيادة الدخل املتأيت من اجلهات املاحنة غري ا       
ويتمثل أحد أهم السبل إىل حتقيق هذه األهداف، وال سيما خـالل            . مع كيانات عامة وخاصة   

هذه الفترة مبا تشهده من زيادة يف االحتياجات التمويلية، يف تعزيـز قـدرات األونـروا يف جمـايل                   
 حلشد املـوارد خـالل النـصف األول مـن عـام             وقد أُعّد هنج استراتيجي   . الدعوة وحشد املوارد  

 وجرى إدماجه بشكل كامـل يف خطـة اسـتدامة التغـيري، وسـُيعّمم تطبيقـه عنـدما يـوفَّر            ٢٠١٠
ومتّ اختــاذ خطــوة أوليــة بإنــشاء إدارة جديــدة للعالقــات اخلارجيــة واالتــصاالت  . متويــل إضــايف

اذهـا لزيـادة تـأثري الوكالـة تعزيـز          ومن التدابري األخرى املزمـع اخت     . ٢-يرأسها مسؤول برتبة مد   
ــشاء مكتــب صــغري يف واشــنطن العاصــمة، يرأســه        ــل املوجــود يف بروكــسل وإن مكتــب التمثي

، إلدارة العالقات مع حكومـة الواليـات املتحـدة الـيت هـي أكـرب اجلهـات          ٥-مسؤول برتبة ف  
 بقـصد احلـصول علـى       وميثّل تعزيز الوحدة املعنية بالشركاء العـرب      . املاحنة الثنائية لدى الوكالة   

ويـشمل  . نصيب أكرب من األموال من الدول العربية عنصرا آخر من عناصر هذه االستراتيجية            
ــة حيــال حــشد املــوارد بــذل جهــود لزيــادة حجــم عطــاء فــرادى       النــهج الــذي تنتهجــه الوكال
املاحنني، وكذلك، وهو أمر هام، تعزيـز الـشراكات مـع املؤسـسات وكيانـات القطـاع اخلـاص                   

كما أنـه مـن املمكـن أن تعطـي الـشراكات            . فاق االستفادة من مواردها وخرباهتا التقنية     لفتح آ 
جتعـل الوكالـة حمـط      دفعة جلهود الدعوة الـيت تقـوم هبـا الوكالـة لـصاحل الالجـئني الفلـسطينيني و                 

  .بصورة أرحبأنظار العامل 
فعـل يف جمـاالت     ومن أجـل حتقيـق التكامـل بـني أدوات املعلومـات اإلداريـة املطّبقـة بال                  - ١٩

ــشتريات والتمويــل واملــوارد البــشرية، وتزويــد اإلدارة العليــا بالبيانــات اآلنّيــة فيمــا يتعلّــق          امل
مبخّصصات املوارد املرصودة يف امليزانيات وبالنفقات الفعليـة يف الـربامج، فـإن األونـروا حباجـة                 

 يـؤيت هـذا مكاسـب    ومـن املتوقـع أن  . ملّحة إىل تطبيق نظام حاسويب مؤسسي لتخطيط املوارد   
فعلـى سـبيل املثـال، سـيدعم النظـام احلاسـويب            . فورية منها زيادة الكفاءة مـن حيـث التكـاليف         

ــام وحتــسني إدارة       ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي ــال للمع ــوارد االمتث املؤســسي لتخطــيط امل
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 القطــاع الــصحي، وعنــد تطبيقــه يف. البيانــات يف خمتلــف خطــوات عمليــات شــراء اإلمــدادات 
 إىل خفـض تكـاليف      ستؤدي املعاجلة اآللية لإلجراءات الصحية اخلاصـة باملرضـى مـن الالجـئني            

 الرقابة على املخزونات، وتقليل اهلدر وتقلـيص املخزونـات، ممـا سـيحدث              نياملعامالت، وحتس 
ؤسـسي  وتقـّدر تكلفـة إقامـة نظـام حاسـويب م         . اللوازم والسلع املشتراة  بنود  وفورات سنوية يف    

غـري أن  .  مليـون دوالر علـى مـدى ثـالث سـنوات          ٣٢لتخطيط املوارد خاص باألونروا حبوايل      
 ولتعزيز أوجه التـآزر مـع       الفوائد لتحقيق املوازنة املثلى بني التكاليف و       منها الوكالة، يف مسعى  

سائر أجزاء منظومة األمم املتحدة، تبحـث بـصورة نـشطة عـن فـرص للـدخول يف شـراكة مـع                      
 ماليـني دوالر    ٣وتقـّدر تكلفـة هـذا احلـل البـديل حبـوايل             . رى تابعـة لألمـم املتحـدة      منظمة أخـ  

وحىت اآلن، مل تتمكن الوكالة من حـشد التمويـل اخلـارج عـن              . ٢٠١٤سنويا، ابتداء من عام     
  .امليزانية هلذا املشروع إال يف حدود ضيقة، وبالتايل فإن تأّخر التنفيذ أمر حتمي

  
  وهيكل امليزانية وتكاليف الربامج أزمة التمويل   -رابعا   

وبينما أبدت اجلهات املاحنـة درجـة عاليـة         . لقد واجهت األونروا أزمات مالية متكّررة       - ٢٠
نـادراً   مـستوى التمويـل املـوفّر    فـإن من التضامن مع الالجئني الفلـسطينيني علـى مـدى العقـود،          

كالة ختطّط إلنفاقه على الـربامج       مستوى ما كانت الو    ارتقى، إذ كان قد ارتقى إطالقاً، إىل       ما
ومــع أنــه لــيس كــل الجــئ مــسّجل يــسعى لالســتفادة مــن خــدمات  . املنفّــذة لــصاحل الالجــئني

ــى           ــروا عل ــه األون ــا تنفق ــة أن حجــم م ــن التقييمــات اخلارجي ــدد م ــن ع ــّين م ــد تب ــة، فق الوكال
مـن اإلنفـاق علـى      فنصيب الفـرد    . مستفيديها يقل كثريا عّما ينبغي إنفاقه وفقا للمعايري الدولية        

 دوالرا يف الـسنة، ال ميثـل إال نـصف احلـّد األدىن الـذي                ٢٠الربنامج الصّحي، الـذي يقـلّ عـن         
وأظهـر تقيـيم أجرتـه منظّمـة الـصحة العامليـة            . توصي به منظمـة الـصحة العامليـة للبلـدان الناميـة           

ــروا يف عــام   ــامج األون ــربامج الرعا  ٢٠٠٥لربن ــه إذا مل ُتحــشد مــوارد إضــافية ل ــة الــصّحية،  أن ي
وبينمــا كــثريا مـا تــشيد اجلهــات املاحنــة  . سـتزداد األخطــار الــصحية الـيت يتعــّرض هلــا الالجئـون   

 ومـن مثّ    -كلفـة، فإنـه ميكـن احلكـم بقلّـة مواردهـا             تباألونروا الّتسامها بقدر كبري من فعالية ال      
كتظّـة باملرضـى واملفتقـرة       من واقع املباين املدرسية املتداعية والعيادات الـصّحية امل         -قلّة إنفاقها   

ودون االسـتثمار علـى     . إىل األطقم الكافية، مما يدلّ على تدهور نوعية ما تقّدمه مـن خـدمات             
الدوام يف نوعية اخلدمات املقّدمة، قد يقّوض قسم كبري من التقـّدم الـذي أحرزتـه األونـروا يف                   

ائيـة لأللفيـة، بـل وقـد        مساعدة الـسكان مـن الالجـئني الفلـسطينيني علـى حتقيـق األهـداف اإلمن               
  .يتحّول التقّدم إىل تراجع

وتواجه األونروا فجوات سنوية تزداد اتساعا بني اإلنفاق املقـّرر لإلبقـاء علـى الـربامج                  - ٢١
وجيـري  . األساسية عند مستوياهتا احلالية وبني تعهدات اجلهـات املاحنـة، اجلـاري منـها واملتوقّـع               
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 أحدثت فيه األزمـة املاليـة العامليـة، الـيت بـدأت يف عـام       تنفيذ برنامج الوكالة لإلصالح يف وقت   
فقــد اضــطرت جهــات ماحنــة . ، تــأثريا ســلبيا يف قاعــدة الوكالــة مــن املــاحنني التقليــديني٢٠٠٨

عديـــدة إىل خفـــض مـــستوى مـــسامهاهتا املتعّهـــد هبـــا أو مل تـــتمكّن مـــن االرتقـــاء هبـــا ملواكبـــة 
ــة  ــام . احتياجــات الوكال ــا    ، ُرصــدت لنفقــ ٢٠١١ويف ع ــة حجمه ــام ميزاني ــصندوق الع ات ال

 يف املائــة عــن حجــم اإلنفــاق الــالزم   ٩ مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل ختفيــضا بنــسبة   ٥٦٨,٠
 مليـون دوالر، وهـذا ال يـشمل         ٦٢١,٢ البـالغ لتحقيق أهداف االسـتراتيجية املتوّسـطة األجـل         

نيـة للـدخل املتـأيت مـن        ، لـن تكـون القيمـة املقّيـدة يف امليزا          ٢٠١١ويف عـام    . املساعدات العينيـة  
اجلهــات املاحنــة كافيــة لتغطيــة النفقــات املرصــودة يف امليزانيــة بقيمتــها املخفّــضة، ممــا ســُيحدث  

ــدره   ــون دوالر٦٣,٠عجــزا ق ــق     .  ملي ــذا ال يكفــي لتحقي ــدخل ه ــّي أن مــستوى ال ومــن اجلل
  .أهداف االستراتيجية املتوسطة األجل يف املراحل املقبلة

 عجز هيكلي علـى مـدى عـدد مـن الـسنوات أن حـدث تنـاقص                  وكانت نتيجة وجود    - ٢٢
مطّرد يف احتيـاطي الوكالـة مـن رأس املـال املتـداول، وهـو االحتيـاطي الـالزم لتمويـل حـاالت                       

 دأبــرز اعتمــاوقــد . نقــص األمــوال يف الــصندوق العــام وللتعامــل مــع تقلبــات أســعار الــصرف  
ع األزمـات تزايـد حـساسية الوكالـة         األونروا على هذا األسـلوب القـصري األجـل يف التعامـل مـ             

وقـد أقفلـت األونـروا عـام        . للصدمات اخلارجية، وهو يضعف قدرهتا على التـصّدي لألزمـات         
 شــهرا يعــادل مليــون دوالر فقــط، وهــو مــا  ٤٢ واحتيــاطي رأس ماهلــا املتــداول يبلــغ  ٢٠١٠

ومتلـي  . ٢٠١١واحدا مـن التكـاليف التـشغيلية، ومـن املـرّجح أن يظـلّ الوضـع هكـذا يف عـام                      
معــايري احلــصافة املعمــول هبــا عــادةً علــى أي منظّمــة منــوط هبــا مــسؤوليات مماثلــة ملــسؤوليات    

وملـا كـان   .  ثالثـة أشـهر علـى األقـل مـن النفقـات املقـّررة         يعـادل األونروا أن حتـتفظ باحتيـاطي       
فـاظ   مليون دوالر شهريا يف املتوسط، فهـذا يعـين أنـه يلـزم االحت              ٤٣معّدل اإلنفاق يبلغ حاليا     

ــاطي  ــدرهباحتي ــون دوالر١٣٠ ق ــاً ملي ــة   .  تقريب ــة العام ــاه اجلمعي ــه انتب ــسألة  إويوجَّ ــذه امل ىل ه
  .اخلطرية كداللة أخرى على ما تواجهه الوكالة من عجز حاد يف املوارد

 يــتم مــن خالهلــا مجــع األمــوال     “بوابــات”يتــضّمن هيكــل ميزانيــة الوكالــة عــّدة     و  - ٢٣
و الصندوق العام الذي حتّمل عليه النفقات الربناجمية األساسـية          وأهم هذه البّوابات ه   . وصرفها

ــة يف جمــاالت التعلــيم والــصحة واإلغاثــة واخلــدمات االجتماعيــة    ــدها الوكال وميــّول . الــيت تتكّب
 برنــامج الــبىن التحتيــة وحتــسني املخّيمــات  -القــسم األعظــم مــن تكــاليف الربنــاجمني اآلخــرين  

 عـن طريـق التمويـل املخـّصص لكـل مـشروع بعينـه، أو مـن          -وبرنامج التمويـل البـالغ الـصغر        
خالل توليد الدخل يف حالة التمويل البالغ الصغر، وال تؤثر هذه التكاليف بدرجة كبرية علـى                

كما أن املعونات الغذائيـة العينيـة املقّدمـة مـن اجلهـات             . األساسيةتوافر التمويل لربامج الوكالة     
 ٢٥٠ ٠٠٠الغـذاء، وكـذلك البـدالت املتواضـعة املـصروفة لــ             املاحنة، والنقود املدفوعـة لـشراء       
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ــة العــاممــن حــاالت العــسر الــشديد، متثّــل كلــها مكونــات إضــافية لــصندوق الو    ولفتــرة . كال
أي (، يبلغ حجم ميزانية النقدية واألصناف العينية يف الصندوق العـام            ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

 مليـون  ١ ٢٢٦,٦) رض الفلسطينية احملتلـة بدون املشاريع ونداءات الطوارئ لشمال لبنان واأل  
  ).٢٠١١ مليون دوالر لعام ٦٢٤,٧ و ٢٠١٠ مليون دوالر لعام ٦٠١,٩(دوالر 
وميّول الصندوق العام بالكامل تقريبا من املسامهات اخلارجة عـن امليزانيـة املقّدمـة مـن                  - ٢٤

م املقـّدم مـن اجلهـات       وقد حدث منّو طفيف خالل األعوام األخرية يف الدع        . احلكومات املاحنة 
ــة    ــديات   -املاحنــة اخلاصــة واحلكومــات احمللي ــات والبل  بفــضل اجلهــود  - علــى مــستوى الوالي

ومـع ذلـك، سـتظلّ احلكومـات الوطنيـة متثّـل            . املتواصلة اليت ُبـذلت علـى صـعيد مجـع األمـوال           
كالـة العـام     يف املائة من األمـوال الـيت تلقّاهـا صـندوق الو            ٩٥أكرب اجلهات املاحنة، فهي قّدمت      

وحىت مع وجود محلة لزيادة احلّصة املقّدمة من اجلهات املاحنة غـري التقليديـة مـن                . ٢٠٠٩سنة  
خارج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فإن تقديرات األونروا تفيـد بأهنـا سـتظل                

 تقليـديا أكثـر      جهـة ماحنـة رئيـسية تقـّدم        ٢٠يف املستقبل املنظور معتمدة على الدعم املقدم من         
  . يف املائة من التعّهدات٩٣من 
وقــد حــدث علــى مــدى العقــود تقلّــص يف القــسم املمــّول مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم     - ٢٥

، كـان هـذا القـسم ميثـل أكثـر           ١٩٧٦-١٩٧٥ففـي فتـرة الـسنتني       . املتحدة يف الصندوق العام   
ــة    ٨مــن  ــسنتني احلالي ــرة ال ــا يف فت ــة مــن اجملمــوع، أّم ــة ٣,٥فقــد تقلّــص إىل  يف املائ  .)٦(يف املائ

 يف ٠,٦٥وخالل العقد املاضي، تراوح نصيب الوكالة من امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة بـني       
ــسنتني    ــرة ال ــة يف فت ــرقم احلــايل  ١٩٩٧-١٩٩٦املائ ــالغ وال ــة٠,٩٥ الب ــت  .  يف املائ ــد كان وق

ة لقـرار حممـود بتزويـد األونـروا         اليت حدثت مؤخرا يف التمويل من امليزانية العادية نتيجـ          الزيادة
 وظيفة دولية إضافية على مدى أربع سنوات لُيستعاض بذلك عـن التمويـل اخلـارج عـن              ٢٠ بـ

ويف الوقـت نفـسه، حـدثت علـى         . امليزانية للوظائف املوفّرة يف إطار برنـامج التطـوير التنظيمـي          
كـبرية يف متطلّبـات   زيـادة  ) ٢٩-د (٣٣٣١ املنصرمة منذ صدور القرار  ٣٥مدى السنوات الـ    

ــة    ــة العامــة، مــن إدارة الوكال ويف الكلمــة الــيت وّجهتــها يف  . األطــراف املعنيــة، مبــا فيهــا اجلمعي
ــول ٢٤ ــذكرى     ٢٠٠٩ســبتمرب /أيل ــود مبناســبة ال ــستوى املعق ــع امل ــروا الرفي  إىل اجتمــاع األون

لنظـر فيمـا إذا    السنوية السّتني إلنشائها، قُلـت إن الوقـت قـد حـان لكـي تعيـد اجلمعيـة العامـة ا                    
  .كان التمويل الذي تقّدمه إىل األونروا كافيا

__________ 
 البالغــة ٢٠١١-٢٠١٠ مليــون دوالر مــن احتياجــات الــصندوق العــام لفتــرة الــسنتني ٤٨,٧أو مــا جمموعــه   )٦(  

  . مليون دوالر١ ٢٢٦,٦
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وقد كان للسنوات املتتالية من نقص متويل الصندوق العـام وطـأة شـديدة علـى احلالـة                    - ٢٦
حـىت  املادية ملدارس الوكالة وعياداهتا ومراكزها لتوزيع املواد الغذائية وغري ذلك من املنـشآت،              

ويف الوقـت نفـسه،   . عاما ٣٠ إىل ٥٠ي ملنشآت األونروا من      جرى ختفيض العمر االفتراض    أنه
وقـد  . هناك نسبة متزايدة من الالجئني تعيش اليوم يف أمـاكن إقامـة غـري صـحية دون املـستوى                  

 من املآوى الـيت مل تـتمكن مـن          ٢٥ ٠٠٠ به عن    يستهانتراكم على األونروا ما يزيد بقدر ال        
.  نـسمة  ١٥٠ ٠٠٠ل، وهـو مـا يـؤثر علـى حنـو            إصالحها أو إعادة بنائها بسبب نقـص التمويـ        

وكــان متوســط التعّهــدات  .  وحــدة تنتظــر اإلصــالح١١ ٠٠٠ويف غــزة وحــدها، هنــاك حنــو  
 مليون دوالر سنويا، وهذا ال ميثـل سـوى          ٥٠باملسامهة يف ميزانية املشروع عادةً يساوي قرابة        

  .جزء صغري من االحتياجات
ونروا نداءات طوارئ سـنوية مـن أجـل األرض          ، تصدر األ  ٢٠٠٠سبتمرب  /ومنذ أيلول   - ٢٧

وعلـى مـدى العقـد املاضـي، بلـغ جممـوع تعّهـدات اجلهـات املاحنـة اسـتجابةً                    . الفلسطينية احملتلة 
.  يف املائة مـن التمويـل املطلـوب        ٦٢ بليون دوالر، وهو ما ميثل حوايل        ١,٥لنداءات الطوارئ   

 حلاالت الطوارئ يف لبنـان، وذلـك        ال متوي ٢٠٠٦وباإلضافة إىل ذلك، طلبت الوكالة منذ عام        
يف أعقاب النـزاع الذي اندلع يف تلك السنة بـني إسـرائيل وحـزب اهللا والـصدام الـذي وقـع يف                   

 بني اجليش اللبناين وإحدى اجلماعات اإلسـالمية املتـشّددة داخـل خمـّيم هنـر البـارد                  ٢٠٠٧عام  
وسـتكون  . ملخـيم بأكملـه    الجـئ ودمـار ا     ٢٧ ٠٠٠وقد تسبب هذا الصدام يف تشّرد       . وحوله

كلفة تقـّدر   تإعادة بناء املخّيم أكرب مشاريع البىن التحتية اليت قامت هبا الوكالة على اإلطالق، ب             
وحىت اآلن، تلقّت األونروا متويال يكفي لتغطية ثلث األعمـال املخطّـط            .  مليون دوالر  ٣٢٤بـ  
الة العادية، فهي تنفّذ بـشكل      ويف حني أن أنشطة الطوارئ هي أنشطة مكّملة لربامج الوك         . هلا

رئيسي بواسطة موارد مغطّاة بالربامج العادية وباالعتمـاد علـى الـبىن التحتيـة املاديـة الـيت ميّوهلـا                    
  .الصندوق العام

أكرب عنصر من عناصر تكـاليف      أيضا  وميثّل املوظفون الوسيلة الرئيسية لتنفيذ الربامج و        - ٢٨
طّـردة يف تعـداد الالجـئني، وكـذلك احلاجـة إىل حتـسني       وعلى ضـوء الزيـادة امل     . الصندوق العام 

ويف تـشـرين   . نوعية اخلـدمات الـيت تقـدمها األونـروا، زادت أعـداد املـوظفني مـع منـّو الربنـامج                   
خلدمـة  ) مـن املنطقـة   ( وظيفـة ثابتـة حمليـة        ٢٨ ٢٦٤، كـان لـدى الوكالـة        ٢٠١٠نـوفمرب   /الثاين

ــور ــسجلمجه ــداده    م ــن الالجــئني تع ــني نــ  مال٤,٧٦ م ــسبة مةسي ــا لكــل  ١٦٨، أي بن  الجئ
 ٢٠ ٤٧١رئيــسية، فكــان هنــاك الثالثــة الربامج الــوكــان هــذا اجملمــوع مقــّسما بــني  . موظــف

 موظفــا يف جمــال ٦٣٠ موظفــا يف جمــال الرعايــة الــصحية و ٤ ٣٢٨موظفــا يف جمــال التعلــيم و 
 املقـّر    مـن  دعمالـ  مـسؤولني عـن تقـدمي     أّما بقية املوظفني فكانوا     . اإلغاثة واخلدمات االجتماعية  
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ويف الـسنوات األخـرية، ضــّيقت   . أو يعملـون يف برنـاجمي التمويـل البــالغ الـصغر والـبىن التحتيــة     
  .اإلدارة نطاق تعيني املوظفني اجلدد نتيجة لنقص التمويل املتأّتي من اجلهات املاحنة

احمللـيني  وُيحّدد مستوى أجور املوظفني احملليني على مقربة من مستوى أجور نظرائهم              - ٢٩
وملــا كانــت األونــروا ترغــب يف اجتــذاب واســتبقاء أشــخاص مــؤهلني    . العــاملني يف احلكومــة

. جيدا، فهي تدفع لبعض الفئات املهنية أجورا أعلى قليال من أجـور النظـراء احلكـوميني               تأهيال  
وبالتايل، عندما متنح الـسلطات املستـضيفة عـالوات ملوظفيهـا، حتـذو األونـروا حـذوها عمومـا                   

وقــد تــسّببت هــذه املمارســة يف زيــادة كــبرية يف إمجــايل .  مسحــت اإلجــراءات املعمــول هبــامــىت
ــة علــى أجــور املــوظفني يف الــسنوات األخــرية   ومتثــل تكــاليف املرتبــات حــوايل  . إنفــاق الوكال

ــة املتكــررة، وهــي نــسبة عاليــة جــدا ال تتــرك لــإلدارة ســوى       ٨٥ يف املائــة مــن نفقــات الوكال
كمـا أن عـدم     . ة خالل فترات هبـوط الـدخل املتـأيت مـن اجلهـات املاحنـة              مساحة ضيقة للمناور  

وجود احتياطي لتعويضات املوظفني لُتـدفع منـه مـدفوعات إهنـاء اخلدمـة يزيـد مـن ُشـّح مـا يف                       
 كـانون  ٣١ويف . جعبة املفـّوض العـام مـن أدوات ميكنـه اسـتخدامها يف جماهبـة األزمـات املاليـة             

  . مليون دوالر٢٢٧لالحتياطي تبلغ مة املطلوبة ، كانت القي٢٠٠٩ديسمرب /األول
ويف حني أن املوظفني احملليني يتحّملون مستويات عالية من املـسؤولية، كـل يف منطقـة         - ٣٠

ــوافر املــستويات       ــة حامســة لــضمان ت ــدوليني أمهي ــاجمي، يظــلّ للمــوظفني ال ــه الربن ــه وجمال عمليات
در األونـروا علـى اجتـذاب مـْن         يـة مبكـان أن تقْـ      وبالتايل فمـن األمه   . املطلوبة من اخلربة والرقابة   

حتتاج إليه من املوظفني الدوليني، مبن فيهم ذوو اخلربة بعمل األمم املتحـدة وامللّمـون بالقواعـد                 
  .واملعايري الدولية

 وظيفـة عاديـة إضـافية ممّولـة         ٢٠وقد وافقت اجلمعية العامة على طلب الوكالـة إنـشاء             - ٣١
، وبـذا  ٢٠١١ إىل ٢٠٠٨ألمـم املتحـدة علـى مـدى الـسنوات األربـع مـن         من امليزانية العادية ل   

.  يف فتـرة الـسنتني احلاليـة       ١٣٣يصل العدد اإلمجايل للوظـائف املمولـة مـن امليزانيـة العاديـة إىل               
ومع ذلك، ال تزال األونروا تعتمد بشّدة على عـدد كـبري مـن املـوظفني الـدوليني الـذين ُتـسّدد          

ترتيبات ثنائية مؤقتـة مربمـة مـع اجلهـات املاحنـة يعملـون كمـوظفني                تكاليف وظائفهم يف إطار     
وحنـو ثلـث القائمـة احلاليـة        . فنيني مبتدئني أو خرباء بعقود قصرية األجـل أو خـرباء استـشاريني            

قائم على أساس التمويل الثنـائي، وهـو متويـل بطبيعتـه            )  وظيفة ٧٥حوايل  (للموظفني الدوليني   
ويف . وهــذه الترتيبـات ليــست مــستدامة . ات حمــّددة قـصرية األجــل حمـّدد املــّدة ومـرتبط بتكليفــ  

حني أن احلاجة إىل بعض هذه الوظائف مرتبطةٌ مبّدة حمدودة، فإن تقديرات األونروا تفيـد بـأن           
 الوكالة مـن احلفـاظ علـى زخـم إصـالحاهتا، وتعزيـز          هلا دور حموري يف متكني     وظيفة   ٤٣منها  

  . تقّدمها إىل الالجئنيإدارهتا، وحتسني نوعية اخلدمات اليت
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  تلبية املتطلبات اإلصالحية املفروضة بتكليف من اجلمعية العامة  -خامسا  
. ٢٠١٢تسعى األونروا إىل تطبيق املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام حبلـول عـام                    - ٣٢

 جهـود  وسيقتضي االنتقـال الـسلس مـن املمارسـات واملعـايري احملاسـبية املعمـول هبـا حاليـا بـذلَ              
مكثفة على الصعيد التنفيـذي وصـعيد إدارة التغـيري، مبـا يف ذلـك إجـراء عمليـات إعـادة كتابـة                       
كربى جلميع التعليمات التقنية والـسياسات املتعلقـة بالـشؤون املاليـة، وإجـراء تغـيريات واسـعة                  

العمليـات  النطاق يف املمارسات احملاسـبية، وتـدريب املـوظفني املـاليني وغـري املـاليني يف ميـادين                   
اخلمسة مجيعهـا، وإجـراء حتـديثات وحتـسينات كـربى يف الـنظم احلاسـوبية املؤسـسية لتخطـيط                    

. املوارد، إىل جانب تغيري اإلجراءات التنفيذية اليت يطّبقها الكثري من مـوظفي إدارة املخزونـات         
لغ حــوايل وتــشري التقــديرات إىل أن تكلفــة تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام ســتب 

  .مليون دوالر يف فترة السنتني احلالية ٢,٥
ولكي تواكب األونروا إصالحات املوارد البشرية اليت بـدأ تطبيقهـا بالفعـل يف األمانـة                  - ٣٣

ــة أقــوى لتــسوية       ــاول موظفيهــا آلي ــة جتعــل يف متن ــربامج، فــإن الوكال ــصناديق وال العامــة ويف ال
  .الدرجة األوىلاملنازعات ونظاما جديدا للعدل الداخلي من 

ويف حـني أن الــدعم  . وتقـع علـى عــاتق إدارة األونـروا املــسؤولية عـن رعايـة موظفيهــا       - ٣٤
اجملتمعـي القــوي كـان يــسهم بدرجــة كـبرية يف ضــمان األمـن فيمــا مــضى، فـإن هــذه الفرضــية      

فقـد تعـّرض املوظفـون الـدوليون واحملليـون علـى الـسواء        . نفس الدرجـة بـ تعد اليوم صحيحة    مل
واإلدارة .  يف الـسنوات األخـرية مـن مـصادر خمتلفـة يف مجيـع ميـادين عمليـات األونـروا                    للخطر

 مـن   مرفقومبا أنه من غري املمكن توفري احلماية لكل         . ملتزمة بتطبيق معايري العمل األمنية الدنيا     
قـر  مرافق األونروا الكثرية باملستوى املقبـول، فقـد قـّرر املفـوض العـام أنـه يلـزم محايـة مرافـق امل                  

ويلــزم اختــاذ تــدابري تكميليــة . وعــدد قليــل مــن املواقــع األخــرى املعّرضــة للخطــر بــصفة خاصــة
  .أخرى يف كل ميدان من امليادين لتعزيز سالمة املوظفني

 الـيت نـّصت     ٢٠٠٥ووفقا لنتائج مؤمتر القمة العاملي الذي ُعقد يف اجلمعية العامة عـام               - ٣٥
حـدة أن تعمـل علـى تعزيـز حقـوق اإلنـسان واحلريـات               جبميـع أجهـزة األمـم املت      ”على اإلهابـة    

، فـإن األونـروا ملتزمـة بـأن تعّمـم           )١١٩الفقـرة   ،  ٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة      (“األساسية
وقــد مت تعــيني . يف عملياهتــا مراعــاة املــساواة بــني اجلنــسني ومحايــة املعــّوقني وتلبيــة احتياجــاهتم  

هـــذه اجملـــاالت، وجيـــري وضـــع الـــسياسات مـــوظفني متخّصـــصني لتنـــسيق عمـــل الوكالـــة يف 
. وبــدأ االضــطالع بأنــشطة تــدريب املــوظفني وتوعيتــهم     . واإلجــراءات واملبــادئ التوجيهيــة  

 جامعة ُتطّبق يف مجيع برامج األونـروا، فإنـه يلـزم ختـصيص مـوارد كـبرية                اكانت هذه أمور   وملا
.  موظفـــا٢٨ً ٢٦٤لكـــي تـــصل هـــذه األنـــشطة إىل مجيـــع مـــوظفي األونـــروا البـــالغ عـــددهم 
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن التزام الوكالة بتعميم مراعـاة املـساواة بـني اجلنـسني وحبمايـة املعـّوقني                   
ــراد       ــة وأف ــستهدف جمتمعــات حملي ــة اجلــودة ت ــوفري خــدمات عالي ــة احتياجــاهتم يتطلــب ت  اًوتلبي

مـا  يواجهون أوضاعا هـّشة، إىل جانـب جهـود الـدعوة والتعبئـة الـيت تـستلزم هـي األخـرى دع                      
  .على صعيدي املوارد البشرية وتقدمي اخلدمات

  
  االستنتاجات والتوصيات  -سادسا  

لضمان قدرة الوكالة على االضطالع علـى حنـو فّعـال بواليتـها الـصادرة عـن اجلمعيـة                     - ٣٦
العامة واالستفادة من املوارد املتأتية من اجلهات املاحنة بأكرب قدر من الكفاءة، يلـزم االسـتمرار               

وجيـب  .  ويلـزم تعميقهـا    ٢٠٠٥ة اإلصالح اإلداري البعيدة املـدى الـيت بـدأت يف عـام              يف عملي 
أن حتدث زيادة كبرية على مدى السنوات اخلمس القادمة يف املسامهات اخلارجـة عـن امليزانيـة     
املتأتية من اجلهات املاحنة التقليدية وغري التقليدية، مبـا فيهـا تلـك املتأتيـة عـن طريـق الـشراكات                

طاع اخلاص، لكي يتمكّن املفوض العام من تنفيـذ اسـتراتيجية الوكالـة املتوسـطة األجـل               مع الق 
، ومــن مثّ تزويــد الالجــئني خبــدمات أساســية حمــّسنة ومــستوفية   ٢٠١٥-٢٠١٠خــالل الفتــرة 

  .للمعايري الوطنية والدولية، مبا فيها تلك اليت وضعتها األمم املتحدة
  : اجلمعية العامة أنولتحقيق هذه األهداف، ُيطلب إىل  - ٣٧

ــدفقات         )أ(   ــى صــعيد الت ــروا عل ــا األون ــيت تواجهه ــة اخلطــرة ال حتــيط علمــا باحلال
  النقدية؛
تطلب إىل األمني العـام أن يقتـرح زيـادة التمويـل مـن امليزانيـة العاديـة بـشكل                      )ب(  

فتـرة   دوالر ل ماليـني ٥تدرجيي على مدى فترات السنتني األربع املقبلـة، بـدءا بزيـادة مقـدارها               
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
تقّرر أن تكون املوافقة على هذه الزيادات مرهونة بتربيرها بالكامل يف سـياق               )ج(  

  .امليزانيات الربناجمية املقترحة لفترات السنتني املعنّية، وبنظر اجلمعية العامة فيها
، رمبـا   ٢٠١٥ وعند هناية اإلطـار الـزمين لتنفيـذ االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل يف عـام                  - ٣٨

 املالية للوكالـة، وبـصفتها هيئـة    السالمةتوّد اجلمعية العامة، على ضوء مسؤوليتها املستمرة عن         
إدارهتــا األّم، أن تقــوم باســتعراض التقــّدم الــذي أحرزتــه األونــروا يف الوفــاء بالتزاماهتــا وحتقيــق  

 من متويل عن طريق التّربعـات       أهدافها، مبا فيها تلك الواردة يف هذا التقرير، يف ظلّ ما ُوفّر هلا            
 ورمبـا يكـون إعـداد تقريـر آخـر علـى سـبيل املتابعـة أمـرا مفيـدا                     .وميزانية األمم املتحدة العادية   

  .لتحقيق هذه الغاية


