
 

 

 بيان صادر عن  رئاسة المؤتمر العام التحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية  

 ))الضفة الغربية، االردن، غزة، لبنان، سوريا، الرئاسة العامة )عمان(، الرئاسة العامة )غزة(

 الزمالء والزميالت االعزاء  
 تحية عز وافتخار بكم جميعا 

 

امل نتيجة اعالن المفوض العام عن تأخير الرواتو حتى مضيييييى اسيييييبوم كامل عن موعد صيييييرف ا لقد اصييييييو الموجفون جميعا بخيبة 
في حالة ترقو لنزول رواتب م لتسيير شؤون م األسرية واالجتماعية   المعتاد وال ندري ما هو شعور اإلدارة وهي ترى موجفي ا دون غيرهم

 وااللتزامات المختلفة.

 ؤولية والنتائج السلبية التي يتعرض ل ا الموجفون ومن اهم ا :ان إدارة الوكالة تتحمل كامل المس

 موعدها المحدد والمتعارف عليه منذ عشرات السنين. . تعرضهم للضرر المادي في عدم الحصول على الرواتب في1

الشووووووهرةر المترتار  والشووووووردات عندما  عن وس عن تسوووووود د ال سووووووا   . تشوووووووةه ووووووومعر مولدي الونروا لدم الانوا والمةوووووووسووووووات المالير 2
 للقروض مما  ضطر الانك لسحب رصيد الكديل. عليهم 

 . إلحاق الضرر بالمولف عندما  قوم الانك بسحب رصيده )المدخر لو ت الحاجر( لتسد د  يمر ال سا   ال ن ول الراتب. 3

 ن منحهم القروض او االمتيازات الالزمر.. فقداس الثقر بمولدي الونروا من  ال الانوا والمةوسات المالير المختلدر واحنامها ع4

 .التشد د في الشرو  المطلوبر مع وجود الكدالء عند الحصول على  رض.  5

 . تعرةض حياة أفراد العائلر التي  عولها المولف للخطر نتينر عدم صرف الرواتب حتى اللحظر. 6

وعليه فإن المؤتمر العام بصييييدد رفي قضييييية على إدارة الوكالة في محكمة النزاعات وفي محكمة الهاي لتعويي الموجفين عن الضييييرر 
 .ء هذا التصرف إزاالنفسي والمعنوي والمادي الذي لحق ب م 

وان تأخير صيرف الرواتو لي  بسيبو العجز المالي بقدر ما هو سيوء تقدير من قبل إدارة الوكالة والتي اعتمدت على دعم المانحين في  
مليون دوالر وما زالت تنتظر هذه الوعودات! فكان األجدر ب ا ان   ٤٠)الوقت بدل الضييييائي( من شيييي ر تاييييرين اللاني الما ييييي لتأمين 

 بعد وصول حواالت الدول المانحة. من اي ج ة باكل عاجل وطارئ ثم تقوم بسدادها تؤمن رواتو موجفي ا 
 ولو ليوم واحد. ١٢وان المؤتمر يحذر إدارة الوكالة من تأخير رواتو ش ر 

وان اإل ييراا الاييامل الذي عم كافة مناطق العمليات يجو بن يبقى في ةاارة الوكالة بأنه سيييتكرر في صييورة بشييد في حال اسييتمرت في 
 هذه السياسة القمعية والتضييق على الموجفين باتى السبل. 

 وهللا ولي التوفيق

 المؤتمر العام التحادات العاملين 
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