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 األونروا واحتياجاتها

 جالل الحسيني

 

 :نظرة عامة عمى تفويض األونروا وعممياتها

، بيدف رعاية االحتياجات التعميمية والصحية 9191كانون األول من العام  8في  لقد تم إنشاء األونروا
واإلغاثية واالجتماعية لالجئين الفمسطينيين المعوزين الذين فقدوا مساكنيم وأسباب عيشيم جراء نكبة 

وريا، ، باإلضافة إلى تشجيعيم لالندماج اقتصاديًا في مناطق عمل األونروا في األردن، ولبنان، وس9198
وقد اتسع نطاق التفويض الدائم لألونروا بواسطة الجمعية العمومية لألمم . والضفة الغربية وقطاع غزة

 .المتحدة، ليشمل مساىمة األونروا في تحقيق السالم واالستقرار اإلقميمي

موظف معظميم من الالجئين الذين يعممون . 00003,حاليًا، يبمغ عدد موظفي األونروا ما يقارب 
وبالنظر إلى طبيعة المسؤوليات التي تقع عمى عاتق األونروا، فإنيا تعتبر منظمة شبو . وظفين محميينكم

بينما الخدمات . حكومية، حيث تتقاطع في خدماتيا التي تقدميا مع تمك التي تقدميا المؤسسات الحكومية
مميون  9.8اليوم إلى التي تقدميا يمكن الوصول إلييا من قبل السكان المسجمين الذين وصل عددىم 

ثمث )المستخدمين المنتظمين ىم بشكل أساسي الالجئون الذي يقطنون في المخيمات إال أن شخص، 
وفي أوقات األزمات، تقدم األونروا المساعدة في حاالت . ، وأولئك الذين يعيشون عمى حدودىا(السكان

 .0333المحتمة منذ العام الطوارئ، أحدثيا تمك التي يتم تقديميا في المناطق الفمسطينية 

يرى الالجئون والدول المضيفة أن تفويض وكالة األونروا . لتفويض وكالة األونروا آثار سياسية أيضاً 
، والقاضي 919من قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم  99يعكس التزام األمم المتحدة بتنفيذ الفقرة 

. جبارية لموطن، ويشكل ذلك األساس لحل دائم لقضية الالجئينأو اإل/بالترويج لفكرة العودة االختيارية و
 .بيذا الشكل، ساىمت الوكالة في المحافظة عمى اليوية الفمسطينية في المنفى

مع ذلك، فإن وضع وكالة األونروا كعضو ثانوي مؤقت كجزء من الجمعية العمومية لألمم المتحدة، لم 
ة المؤقتة ذات الطابع اإلنساني وشبو الحكومي لوكالة األونروا، يتغير، األمر الذي أدى إلى تقييد الرسال
 :وتجمى ىذا التقييد في المجاالت التالية

ومنذ . تعتمد موازنة وكالة األونروا بشكل حصري عمى مساىمات تطوعية :مسائل التمويل والنفقات -
، أخفقت ىذه 9110أوسمو في العام -، وبالتحديد منذ بداية عممية السالم9193منتصف العام 
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المساىمات في الحفاظ عمى وتيرة متسارعة تستجيب فييا الحتياجات السكان المسجمين والمتزايدين بشكل 
% 93إن ىامش األونروا لممناورة محدود، حيث تدفع . ممحوظ، ما أدى إلى تراجع مستمر في خدماتيا

 .من موازنتيا رواتب موظفين

امتناع الجمعية العمومية لألمم المتحدة والمجنة  :ياسينقص في التوجيهات التشغيمية والدعم الس -
عن تقديم التوجييات الالزمة والدعم السياسي، وبخاصة ( ما يشمل الدول المضيفة والداعمة)االستشارية 

. عندما يتعمق األمر بصنع قرارات حساسة، مثل تمك المتعمقة بمبادئ األىمية، أو إعادة توجيو نشاطاتيا
وغياب الثقة المتبادلة أثر . لعزل الممأسسة بعالقات عمل ضعيفة مع أصحاب المصمحةواقترنت عممية ا

مقابل الخوف من إعادة التوطين " من األسفل"الخوف من تسييس الوكالة )عمى عالقتيا مع الالجئين 
. ا، وأصبحت الدول المانحة تعّبر بشكل قميل عن اىتماميا في القضايا التي تيم وكالة األونرو (الدائم

بشكل عام، عمى وكالة األونروا أن تالئم بين مصالح الالجئين المتناقضة مع مصالح الدول المانحة 
 .والمضيفة

وعمى . عمميات وكالة األونروا مرىونة بموافقة سمطات الدولة المضيفة: عامل سمطات الدولة المضيفة -
من جانبيا، أعاقت . مع الدول العربية المضيفة تتسم بالروتين مدار السنين أصبحت عالقة وكالة األونروا

 .، نشاطات وكالة األونروا في األراضي الفمسطينية9183إسرائيل، ومنذ العام 
 :االحتياجات الحالية لألونروا

نفسيا عمى مفترق طرق، حيث أن اآلمال تالشت في إيجاد حل سريع لمشكمة  وجدت وكالة األونروا
، (0393مميون دوالر في العام  993عجز بقيمة )الالجئين، باإلضافة إلى أنيا تواجو أزمة مالية رئيسية 

ما ييدد الخدمات التي تقدميا في الوقت الذي ما زالت تمعب فيو دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا حاسمًا، 
 :وفي سياق متصل برزت حاجات راىنة، نجمميا فيما يمي. بخاصة في لبنان وقطاع غزةو 
تراجع الدول . تحتاج األونروا إلى آليات دعم أكثر استقرارًا لبرامجيا المنتظمة :الدعم المالي الكافي -

لموازنة المانحة الغربية يجب أن يحث األمم المتحدة ويدفعيا لدعم األونروا من خالل رفع حصتيا من ا
إستراتيجيات تجنيد األموال الخاصة باألونروا، من الضروري أن %(. 9/5أكثر من الحالية بـ )العامة 

% 8إلى % 0-9أما الدول العربية فعمييا زيادة تبرعاتيا من . تصل وبشكل حيوي إلى مصادر خاصة
 .من الموازنة العامة لألونروا، وذلك كما أوصت جامعة الدول العربية

، فإن األونروا تبقى في حاجة 0335عمى الرغم من إحياء المجنة االستشارية في العام  :قوية شراكات -
وتستمر . لتعزيز شراكات مع أصحاب المصمحة، باالرتكاز عمى رؤيتيا وتفويضيا وأولوياتيا التشغيمية

الالجئين أن بينما تطالب الدول المضيفة و . الخالفات الرئيسية بالظيور بين مجموعات أصحاب المصمحة
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عمى األونروا تزويد الخدمات الكافية حتى يتم حل قضية الالجئين بشكل مرٍض، انقسمت الدول المانحة 
إلى مجموعتين، مجموعة ترغب في االستمرار في تقديم الدعم لألونروا كمتطمب أساسي لممساىمة في 

أن تتكيف بدقة مع االحتياجات  تحقيق االستقرار في المنطقة، والمجموعة الثانية التي تحث عمى ضرورة
جماع بين أصحاب المصمحة، مثل أجندة اإلصالح الخاصة باألونروا، . األساسية لالجئين ظيور توافق وا 

 .من شأنو أن يؤدي في النياية إلى تأسيس أجندة شراكة مستدامة

مخطط متعدد ، شرعت األونروا في تصميم 0332في العام : الدعم الدائم ألجندة األونروا اإلصالحية -
المستويات لمتطوير المؤسساتي لتنظيم الموائح اإلدارية وخمق روح العمل القائمة عمى نموذج /االتجاىات

وفي ىذا . التنمية البشرية؛ أي بالتركيز عمى الالجئين ذوي القابمية لمتطور وحماية حقوقيم اإلنسانية
وبدأت . ة البرامج، وال مركزية نشاطات التخطيطالسياق، تبنت األونروا تقنيات إدارية حديثة مثل دورة إدار 

أيضًا بتبني مفاىيم مثل المشاركة المجتمعية، والمساواة بين الجنسين، وتقديم الحماية لالجئين من خالل 
وفوق ذلك، فإن المشكمة المالية لألونروا تشكك في قدرات الدول المانحة لتمتزم بالتكاليف . برامجيا

وعمى الدول المانحة أن تقرر ما إذا كانت خدماتيا تساىم . ب أىداف التنمية البشريةالمتزايدة المتكبدة بسب
وقد . في تحقيق السالم واالستقرار اإلقميمي، ووفقًا لذلك مواءمة برامجيا اإلنسانية والسياسية والتنموية

حركة في األراضي المتعمقة بالتنقل وال 0335يشمل ذلك أيضًا زيادة الضغط عمى إسرائيل لتحترم اتفاقية 
 .المحتمة، والتحضير لدور األونروا الذي من الممكن أن تمعبو في المستقبل لتنفيذ أي اتفاقية سالم

وفي ىذا الصدد، من . كل ما ذكر أعاله يمكن أن يرتكز عمى أبحاث تجريبية: أبحاث واسعة النطاق -
الكمية والنوعية التي تم  األىمية بمكان أن يقوم أصحاب المصمحة بتنظيم ورصد مخزون األبحاث

إجراؤىا في السنوات األخيرة بواسطة معاىد اإلحصاء، ومعاىد أكاديمية، ووكالة األونروا، وباحثين 
وتحتاج األونروا أيضًا إلى . مستقمين، وذلك كخطوة أولى نحو تبني إستراتيجية اإلدارة القائمة عمى المعرفة

يسر عممية الوصول لبياناتيا ألغراض البحث، وتنظيم أن تطور إستراتيجية تبادل المعمومات لكي ت
وأخيرًا، فإن األونروا يجب أن توجو البحث لموضوع الظروف المعيشية لالجئين . التعاون مع الباحثين

 .الذين يعيشون خارج المخيمات، والذين يشكمون ثمثي الالجئين المسجمين


