
 2008 آذار 31 بتاريخ تقرير المستشار
 

 ماذا تعني الحماية بالنسبة لألونروا من حيث المبدأ والتطبيق

  
 مقدمة - 1

إن الغاية من هذه االستشارة التي نتج عنها هذا التقرير هي المساعدة في تطوير فهم لما  1-1
 تصبح هذه تعنيه الحماية بالنسبة للوكالة في السياق العملياتي الفريد لها وكيف يمكن أن

إن تطبيق خطة التطوير التنظيمي توفر فرصا . 1الحماية جزءا من العمل اليومي للوكالة
والحماية مفهوم واسع، ويركز هذا التقرير على االحتياجات . هامة بهذا الخصوص

وقد تم عقد . وعن هشاشة وضعهمعن وضع الالجئين الفلسطينيين الخاصة الناجمة 
وكانت نقطة . كالة في كل إقليم من أقاليم عملياتها الخمسالمشاورات داخل وخارج الو

لهو أمر متأصل في طبيعة عملها، االنطالق هي أن تفويض الحماية الممنوح لألونروا 
وهي أمر بديهي ينبغي على المستشارين أن يقدموا المساعدة في تعريفه دونما حاجة إلى 

  .تبريره
الة بالفعل والذي يندرج تحت وصف الحماية هنالك الكثير من العمل الذي تقوم به الوك 1-2

التقرير على استنباط والتوسع في هذا األمر بهدف توفير ويعمل . كما هي موصوفة طيه
إطار عمل من أجل مفهوم مشترك للحماية بحيث تكون فيه المسؤوليات ذات العالقة 

ف إن التوضيح الالحق ينبغي أن يساعد كل موظف على فهم كي. للمديرين واضحة
كما وينبغي أيضا أن يساعد . تساهم مهام عمله اليومي في حماية الالجئين الفلسطينيين

في الوكالة ككل بحيث يكون كافة الموظفين " مفهوم حماية انعكاسي"الوكالة على تطوير 
 منتهكة على أهبة االستعداد للحاالت التي تكون فيها حريات الفرد الالجئ مهددة أو

آلليات التي تمكنهم من منع أو معالجة تلك االنتهاكات حسب ومسلحين بالكفاءة وا
 .اإلمكان

. لقد تم التأكيد على بعض نتائج هذه الدراسة من خالل إدراجها على شكل توصيات 1-3
. وهي بحد ذاتها ال تشكل ملخصا، فالمقصود من هذا التقرير أن يقرأ كوحدة واحدة

يركز ) القسم الثاني(نروا من خالله ويتضمن التقرير استعراضا للسياق الذي تعمل األو
ويلي ذلك االستعراض قسمين آخرين حول معنى . على المضامين العملية للحماية

على تعريف الحماية فيما ) القسم الثالث(الحماية بالنسبة لألونروا، حيث يعمل األول 

                                              
 تم القيام بهذه االستشارة على مدى شهرين كاملين من قبل نيكوالس موريس، وهو موظف متقاعد من المفوضية العليا  1

وتجدر اإلشارة إلى المساعدة والنصح التي قدمها العديد من موظفي األونروا حيث انعكست آراؤهم . لشؤون الالجئين
  .لية استخدام تلك اآلراء والمالحظات تعود إلى المستشار وحدهإن مسؤو. ومالحظاتهم على التقرير بأكمله



م الخامس أما القس. على التوسع في المكونات األربعة) القسم الرابع(يعمل الجزء الثاني 
. من هذا التقرير فهو يقوم بدراسة مجال تغطية الحماية واألشخاص المستوجبين لها

يوجز القسم السابع األولويات ويشير ويتحدث القسم السادس عن العمل مع اآلخرين فيما 
أما القسمين الثامن والتاسع، فإنهما يعالجان المضامين . إلى بعض االعتبارات الرئيسة

ويتضمن القسم العاشر استنتاجات موجزة فيما تم . المساءلة التنظيميةوالمسؤوليات و
 .إرفاق مصفوفة حماية في نهاية التقرير تبين المسؤوليات المقترحة

  
 السياق - 2

إن السياق الذي يحدد الحاجة إلى الحماية وطبيعة استجابة الوكالة يتضمن عناصر  2-1
ناصر فريدة بكل منطقة على مشتركة بين كافة مناطق العمليات الخمس عالوة على ع

 حل عادل فحيثما يتواجد الفلسطينيون، فإن فشل األجيال المتعاقبة في التوصل إلى. حدة
ودائم لمحنتهم يحدد ويقرر حاجتهم للحماية كأفراد ومجتمعات وكأمة ال تزال بدون 

  .دولة
.  األونروافي كافة مناطق العمليات، تعتبر مسألة تقديم الخدمة أمرا مركزيا في نشاطات 2-2

ففي األردن وسورية، فإن البيئة الخارجية التي يتم تقديم الخدمات فيها ال تختلف بشكل 
أما في لبنان، فال تزال حقوق الالجئين . كبير عن تلك المقدمة لمواطني تلك البلدان

مختصرة بشكل كبير والقانون والنظام في المخيمات ليسا مكفولين بشكل مالئم عالوة 
وفي غزة والضفة الغربية، فإن . هديد بالتعرض للخطر ال يزال قائماعلى أن الت

اإلجراءات التي تمارسها السلطة المحتلة اإلسرائيلية تؤثر بشكل كبير على تقديم 
 .الخدمات

 تطابق إن البيئة الخارجية تزيد من كل من صعوبة وأهمية تقديم خدمات ذات نوعية 2-3
وهنالك . تلك الخدمات تعتبر خدمات إنقاذ حيويةوبعض . المعايير الدولية المتفق عليها

اعتراف واسع باألهمية الكبيرة للتعليم، ليس من أجل التنمية البشرية فحسب بل وأيضا 
ويعتبر التعليم أيضا أداة . كمورد لمستقبل يقع بطبيعته ضمن حدود سيطرة الفلسطينيين

روا بطريقة تحترم الحقوق إن الحاجة إلى تقديم خدمات األون. قوية من أدوات الحماية
لهي دليل ذاتي ) الذين هم بمعظمهم من الفلسطينيين(وتضمن أمن المستفيدين والمزودين 

 .على ذلك

وباستثناء األردن وسورية حيث . يحتاج الالجئون إلى الحماية بسبب غياب حماية وطنية 2-4
لحماية يعيش الالجئون في بيئة مستقرة ويتمتعون ببعض الحقوق التي تتجانس مع ا

إن احتياجات الحماية لالجئين . فإن انعدام الدولة يضاعف من آثار هذا الغيابالوطنية، 



الفلسطينيين في لبنان كبيرة، فهم يتشاركون مع الالجئين في قطاع غزة والضفة الغربية 
إن تحديات . االهتمامات المتعلقة بالتوتر السياسي الداخلي وغياب دولة القانون والنزاع

 .ة المركزية في غزة وفي الضفة الغربية تعتبر، على أية حال، فريدةالحماي

تجتمع ثالثة عوامل على تمييز السياق الذي يحتاج فيه الالجئون الفلسطينيون في  2-5
فهنالك أوال غياب دولة قادرة، إن أتيح لها، . األراضي الفلسطينية المحتلة إلى الحماية

ية في الضفة الغربية وسلطة األمر الواقع في إن السلطة الفلسطين. على توفير الحماية
غزة لديها مسؤوليات واضحة، إال أن قدرتها على ممارسة ضبط فاعل وعلى توفير 

والعامل الثاني هو أن اإلجراءات اإلسرائيلية ليست . الحماية مقيدة من قبل إسرائيل
ى تشكيل أي التأثير علمقتصرة على معالجة اهتماماتها األمنية بل وأيضا تسعى إلى 

إن العائالت الفلسطينية المهانة يتم تشريدها بقسوة وطردها من . دولة فلسطينية مستقبلية
ويعمل جدار الفصل غير . منازلها وتجريدها من سبل عيشها ومتعلقاتها الشخصية

وثالثا، هنالك . القانوني والقيود الوحشية على الحد بقسوة من حرية تنقل الفلسطينيين
أمام إن تحديات الحماية . جمة عن االنقسام والنزاع الفلسطيني الداخلياآلثار النا

إن : المنظمات اإلنسانية والمتأصلة في العوامل السالفة لديها نظائر في أماكن أخرى
استثنائية التحديات في الضفة الغربية وقطاع غزة تكمن في تضافر كافة تلك العوامل 

 .2لة في السياق السياسيالثالث، وفي الحساسية المفرطة المتأص

إن المساعدة في توفير الحماية تزداد تعقيدا من حقيقة أن االحتياجات اإلنسانية الحادة  2-6
والناجمة عن األفعال التي تقوم بها إسرائيل قد تحجب التزامات تلك األخيرة والتزامات 

زمة وتقدم األونروا الخدمات الضرورية والتي لوالها لكانت إسرائيل مل. اآلخرين
وفي الضفة الغربية، فإن إسرائيل أيضا تفشل . بتقديمها أو على األقل بتسهيل وصولها

 .في حماية الفلسطينيين من اإلجراءات غير القانونية التي يقوم بها مواطنوها

ال يمكن للمساعدة اإلنسانية وال للحماية الدولية أن تحل محل، أو أن تنتج، حال عادال  2-7
مهيمنة قد تمت معالجتها في القسم إن هذه الحاجة ال. ين الفلسطينيينودائما لمعاناة الالجئ

التالي، على الرغم من حقيقة أنها المكون الذي يتمتع بأقل سيطرة وتحكم من قبل 
 .األونروا

  
 

                                              
 إن هذا السياق يضع تحديا أمام مبادء وممارسات منظمات األمم المتحدة اإلنسانية، كما هو الحال على سبيل المثال في  2

ين وفقا للمعيار األوحد قضايا عدم التمييز وإمكانية الوصول واالنخراط مع أية كينونة تؤثر أعمالها على حماية المدني
  .لحاجات أولئك المدنيين



 تفسير الحماية - 3

إال أنه، وببساطة، فإن الحماية هي ما تفعله الوكالة لحماية وتعزيز حقوق الالجئين  3-1
بالشعور باألمن بأن حقوقه محمية ومدافع "التالي تحقيق رؤيتها لكل الجئ الفلسطينيين وب
ولتوضح ما الذي . وعند ذلك فقط يمكن ضمان تحقق التنمية البشرية". 3عنها ومحفوظة

يمكن فهم الحماية على أنها الحصول على أربع يعنيه ذلك على المستوى التطبيقي، 
 .إثنان بأبعاد داخلية، إثنان منها لها أبعاد خارجية و4مكونات

إن تحقيق ذلك . يتعلق المكون األول بحقوق الفلسطينيين في حل عادل ودائم لمعاناتهم 3-2
هو من مسؤولية األطراف السياسية، بينما يقبع دور األونروا في تسليط الضوء على 
الحاجة الماسة لذلك الحل وعلى المساعدة في ضمان أن يتم حماية حقوق ومصالح 

ى دراسة ذلك الحل، مع اإلشارة إلى تلك المجاالت التي تكون فيها الخبرة الالجئين لد
  .والمعرفة الطويلة لألونروا بالالجئين ذات صلة وثيقة

يغطي المكون الثاني الحماية التي تقع مسؤوليتها الرئيسية على عاتق الحكومة المضيفة  3-3
إن هذا المكون . ر الواقعأو سلطة االحتالل أو السلطة أو الهيئة التي تحظى بسلطة األم

يطلق عليه بشكل شائع عبارة الحماية الدولية، وهو الوصف الذي تم استخدامه الحقا في 
إن محتويات هذا المكون تحددها المشاكل الخاصة التي يواجهها الالجئون . هذا التقرير

ههم وتعمل األونروا على تعزيز احترام حقوق. الفلسطينيون والمحددة في القسم السابق
وتتراوح أشكل ذلك التدخل من . من خالل القيام بالمراقبة ورفع التقارير والتدخل

االستجابة لمشاكلهم المحددة واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية إن أمكن والعمل على 
وتعمل األونروا . المساعدة في إنشاء وتعزيز بيئة وممارسات يتم فيها احترام الحقوق

 .دة في ضمان أن يبقى الالجئون الفلسطينيون محميونمع اآلخرين للمساع

وثالثا، تقع على األونروا مسؤولية مباشرة في تقديم خدماتها بطريقة تعمل على تعزيز  3-4
إن هذا جزءا أساسيا من . واحترام الحقوق وتضمن أمن المستفيدين وأمن موظفيها

 .يها دولياضمان توفير خدمات ذات جودة لالجئين وفقا للمعايير المتفق عل

أما رابعا، فينبغي على األونروا ضمان أن احتياجات الحماية تتم معالجتها في كافة  3-5
جوانب البرامج وتصميم المشاريع والسياسات والبروتوكوالت واإلجراءات إضافة إلى 

 .تدريب الموظفين
  :التوصية األولى

  .على األونروا أن تفهم الحماية وفقا لهذه الخطوط العريضة
                                              

  1.2، القسم )07 أيلول 24 (2009-2008استراتيجية البرامج المؤقتة للوكالة   3
وبطبيعة .  يغطي هذا العرض المكونات الرئيسة ومن المأمول أن يوفر أيضا وسيلة متاحة الوصول للنظر في تلك القضايا 4

  .ة من الملصقات أو العروضالحال، فإن المحتوى أكثر أهمي



 
 وىالمحت - 4

  الحل العادل والدائم
يعتبر الحل العادل والدائم المفتاح الرئيسي للتمتع بحماية وطنية وتحقيق الحقوق  4-1

. وتحظى األمم المتحدة بدور سياسي في الجهود المبذولة تجاه هذه الغاية. األخرى
إال أنه، وكونه . وبوصفها وكالة إنسانية ووكالة تنمية بشرية، فإن دور األونروا محدود

د تم إنشاؤها قبل ما يقارب من ستين عاما لمساندة الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتحقق ق
إن . إن الوكالة موجودة بشكل استثنائي لتسليط الضوء على هذه الحاجةذلك الحل، ف

األحاديث العامة والخاصة للمفوض العام لضمان أن السبل المتاحة لذلك قد تتراوح بين 
ي مضمونها األوسع يؤكد على أثر الفشل في إيجاد الحل بدال عرض نشاطات األونروا ف

من التسليم بفهم ذلك الفشل وبأن القيود المفروضة على عمل الوكالة، وتحديدا فيما 
وفي نفس الوقت، ينبغي على الوكالة أن تنخرط مع . يتعلق بالحماية، واضحة وصريحة

حون األوضاع والسياسات أولئك الذين يقومون برسم أوراق التفاوض والذين يقتر
لضمان، إلى اقصى حد ممكن، أن تأخذ تلك األوراق واألوضاع والسياسات في 

إن المسؤولية . خبرة ومعرفة الوكالةاعتبارها حقوق ومصالح الالجئين عالوة على 
الرئيسة لمكون الحماية هذا يقع على كاهل المفوض العام وعلى نائبها وعلى المستشار 

 .العام للوكالة

  
  الحماية الدولية

إن التحديات المتعلقة بالحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين تشمل تلك المشتركة مع  4-2
السالمة حماية أي من الالجئين، فعلى سبيل المثال، فإن إمكانية الوصول إلى 

والخدمات؛ والهوية والوضع القانوني ولم الشمل العائلي واالعتقال بدون إجراءات 
من أو منع حرية التنقل والحرمان من الحقوق األساسية وانعدام القانون قانونية والحد 

إضافة إلى عمل السلطة المدنية في المخيمات ووجود بعض العناصر المسلحة والنظام 
إن الدرجة التي تتم مواجهة تلك التحديات فيها تختلف بشكل ملحوظ بين مناطق . فيها

 .العمليات

 وضوح تلك الموجودة في غزة والضفة الغربية، حيث إن المشاكل األكثر حدة هي بكل 4-3
أن اإلجراءات اإلسرائيلية واألثر السيء المترتب عليها يخلق حاجة ملحة للحماية عالوة 

إن االحتياجات األخرى تنشأ . على تلك المالزمة أصال ألوضاع الالجئين الفلسطينيين
يها ممارسة السلطة داخل من الصراعات السياسية الداخلية ومن الطريقة التي تتم ف



إن تلك االحتياجات ال يمكن أن يتم عزلها عن البيئة الخارجية، . المجتمعات الفلسطينية
 .بل إنها تضاعف منها وتضاعف أيضا من أثرها

. وهنالك قيود واضحة وصارمة تجاه قدرة الوكالة على معالجة العديد من تلك التحديات 4-4
 وطرقا يمكن للوكالة أن تعمل من 5أجل العمل،كما أن هنالك أيضا قواعد راسخة من 

خاللها، وهي بالفعل تقوم بها غالبا، لضمان أن ما تفعله الوكالة يتم فعله بأكبر درجة 
العديد من تلك األفعال، فإن حضور موظف دولي يعتبر وفي . ممكنة من الفعالية
ع أو تأخير العمل المباشر من أجل من: إن األمثلة على ذلك تشمل. عنصرا أساسيا

الحصول على إجراءات عالجية أو االنتهاكات؛ ومراقبة االنتهاكات والتدخالت من أجل 
؛ تصحيحية؛ والتدخالت من أجل ضمان عمليات أصولية والتحرر من االعتقال التعسفي

وتقديم الدعم والمشورة لألفراد؛ ورفع التقرير للهيئات التي قد تكون قادرة على إحداث 
ة بما في ذلك الهيئات التي تعتبر توصياتها ملزمة قانونا وتتطلب مخرجات للحماي

مراقبة؛ وكسب التأييد على كافة المستويات بما في ذلك وسائل اإلعالم عندما يكون ذلك 
مالئما؛ واالنخراط المباشر وغير المباشر مع الحكومات المضيفة والمجتمع الدولي 

 .لتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين

يز لم الشمل األسري يعتبر جزءا من الحماية الدولية، كما أن وحدة االسرة يعتبر إن تعز 4-5
ويتم وضع عوائق كبيرة في . وال تزال بعض األسر الفلسطينية مشتتة. حقا أساسيا

 في األراضي الفلسطينية المحتلة عالوة على وجود قيود طريق تحقيق لم الشمل العائلي
وفي الوقت الذي . اعدة في التغلب على تلك العوائقصارمة على قدرة الوكالة في المس

في أماكن أخرى، فإن الوكالة قد تكون في وضع ينبغي فيه أن يحدث لم الشمل العائلي 
أفضل لتقديم المساعدة في تحقيق ذلك، وذلك بالتعاون مع مفوضية شؤون الالجئين 

 .عندما يكون ذلك مالئما

  
  التوصية الثانية

أن تعمل على تطوير سياسات وإجراءات تعطي األولوية وتساعد في ينبغي على األونروا 
  .معالجة االحتياجات األكثر حدة للحماية الدولية

  

                                              
إن .  تقع الحماية الدولية على عاتق االلتزامات والمواثيق القانونية التي تربط مسؤولية أولئك الذين يمارسون السيطرة 5

وتساعد . األعمال السياسية وممارسة السلطة واستخدام القوة تجلب معها المسؤولية تجاه العواقب اإلنسانية المترتبة عليها
روا على التعامل مع تلك العواقب، ويمكن لقلقها المشروع من اإلعفاء المالئم لها ليس فقط على صعيد االلتزامات األون

  .القانونية بل وأيضا على صعيد هذه المسؤولية أن يساعد في تعزيز بعض التداخالت



  التوصية الثالثة
باإلضافة إلى المداخالت التي تتم على مستوى مناطق العمليات، ينبغي على األونروا أن تكثر 

يز على تلك اآلليات التي تحمل نتائجها من استخدام نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والترك
  .ومالحظاتها الوزن األكبر

  
 الحماية في وخالل تقديم الخدمة

لدى قيامها بتقديم خدماتها، فإن على الوكالة التزامات مباشرة ومشابهة بشكل واضح  4-6
لتلك التي تضطلع بها السلطات الصحية والتربوية وسلطات الرفاه االجتماعي 

ن الحماية لتلك المسؤوليات، كما هو بالنسبة للبنية التحتية والقروض إن مكو. 6الحكومية
جزءا ال يتجزأ البسيطة، ال يعتبر عنصرا منفصال ضمن تقديم الخدمة؛ ويجب أن يكون 

ويجب أن :  بالكاملمن توجه كلي لتلبية االحتياجات الفردية والعائلية وضمان حقوقهم
إن الشراكة مع المجتمع تعتبر عنصرا . دومايتم أخذ رؤيتهم للموضوع بعين االعتبار 

 .رئيسا في مكون الحماية هذا

إن نقص األمل وإنكار الكرامة، عالوة على البيئة الخارجية للنزاع المتصاعد  4-7
والممارسة القمعية والتي ال يمكن التنبؤ بها وإساءة استخدام السلطة جميعها لها أثر 

المدرسية ومرافق الرعاية الصحية وغيرها مباشر على البيئة في البيت وفي المرافق 
 .من المرافق، وبالتالي تعمل على زيادة التحديات الموضوعة أمام مكون الحماية هذا

 قدرتها علىإن المسؤولية المباشرة للوكالة هي تلك الحقوق التي تقع بشكل كبير ضمن  4-8
ويمكن . لية ترتقي إلى مستوى المعايير الدوتحقيقها من خالل تقديم خدمات نوعية

لخدمات األونروا أن تقدم فرصة للوكالة للمساعدة في تعزيز الحقوق األخرى، كالحماية 
وفي الوقت الذي يترتب على ذلك مسؤوليات بدرجة . من اإلساءة لبنات ونساء الالجئين

مختلفة على األونروا، فإنها ال تؤثر بالنسبة لألشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية على 
 .ؤيتهم الحتياجاتهم الخاصةطريقة ر

فهي، مجتمعة مع مساعدة . يمكن لتقديم الخدمات أن تساعد في الحماية بطرق أخرى 4-9
وتداخالت اإلغاثة المستهدفة، تستطيع على سبيل المثال تعزيز قدرة الالجئين في الضفة 

وبشكل . الغربية على مقاومة الضغوط التي يمكن أن تؤدي إلى تشريدهم من بيوتهم
 عمومية، فإن المساعدة التي تعمل على تقليل الهشاشة االقتصادية لالجئين األشد أكثر

وبطريقة . درجة حاجتهم للحمايةفقرا من المحتمل أيضا أن تعمل على التقليل من 

                                              
  .حرر من تلك المسؤوليات على أية حال، فإن الوكالة تفتقر إلى سلطة تشريعية وسلطات أخرى لها عالقة بالت 6



معاكسة، يمكن لنشاطات الحماية أن تحدد الحاجة للدعم الخاص، على سبيل المثال، من 
 .العاملين االجتماعيين

 عندإن تقديم الخدمات . اهل األونروا مسؤولية مباشرة تجاه سالمة موظفيهاتقع على ك 4-10
يجلب احتياجات حماية خاصة بذبك الخطوط األمامية في الوضع الذي تم وصفه سالفا 

ويشعر بعض الموظفون بأن الدعم الالزم يعاني من نقص أو عدم انسجام مع . األمر
 األمر الذي يزيد من درجة تعرضهم التعويض الملقى على عاتقهمأعباء البحث عن 

ال وهنالك قلق مرتبط يكمن في اإلدراك بأن المحافظة على الخدمات في بيئة . للخطر
تساعد على تقدم نوعي للخدمات وتتضمن سالمة الموظفين تحظى في بعض األحيان 
بأولوية إدارية قصوى أكثر من اإلجراءات النشطة لتحسين البيئة أو معالجة المشاكل 

 .لمباشرةا

  
  التوصية الرابعة

إن شروط توظيف العاملين الذين يعملون على تقديم الخدمة يجب أن تتضمن متطلبا محددا يقضي 
باإلبالغ عن أية مشاكل حماية تصادفهم، بما في ذلك اإلساءة إلى أو االنتهاكات بحق الالجئين أو 

إن هذا يجب أن يتمم من خالل التدريب . لم تكنالموظفين، وسواء أكانت تلك متعلقة بتقديم الخدمة أم 
وينبغي على األونروا أن تقوم باتخاذ إجراء متابعة فاعل للتعامل السريع مع المشكلة أو . الالزم

ويجب أن تعمل تلك . االهتمام الذي تم اإلبالغ عنه وذلك استنادا إلى اإلجراءات المعلنة بشكل جيد
أولئك العاملين الذين يقومون بالتبليغ إلى اإلساءة أو اإلجراءات على التقليل ما أمكن من تعرض 

  .الضغوط
 
إلى األونروا لديها مسؤولية مباشرة تجاه التقديم المالئم للخدمات إضافة إن حقيقة أن  4-11

مسؤولية مراقبة وضمان حدوث ذلك يفرض تحديا خاصا أمام الوكالة تكون الحماية 
خدمة مراقبا وفقا للمعايير الدولية ويجب أن يكون تقديم ال. مجرد واحد من عناصره

على سبيل المثال، تلك المحددة في اتفاقية حقوق الطفل والمشرعة من قبل (المتفق عليها 
ويجب أن يتم . ، وحيثما كان ذلك مالئما وفقا للمعايير الوطنية)منظمة الصحة العالمية

 خالل عملية قياس التطور طبقا لتلك المعايير والمؤشرات التي تتم مراجعتها من
إن تلك . كما ويجب أن تتمم هذه من خالل مراجعة دورية خارجية. التطوير التنظيمي

وحتى في حاالت . المراقبة والمراجعة قد تغطي العديد من االهتمامات المحتملة للحماية
مع تطبيق التوصية أعاله، فإن هذا قد ال يكون كافيا لضمان القيام بعمل في االتحاد 

 .والتوصية التالية هي سبب لذلك. سبالوقت المنا



  التوصية الخامسة
أو إدماجها في الترتيبات المناسبة القائمة (ينبغي على األونروا أن تتفحص إمكانية تطوير آليات 

تساعد األفراد على اإلبالغ عن أية اهتمامات متعلقة بالحماية، وسواء أكانت متعلقة بتقديم ) أصال
  .7الخدمة أم لم تكن

  
 ية البرامجيةالحما

 المبنية لمحتويات الحماية سوف يسمح لألونروا بتوسيع البرمجة إن وجود فهم مشترك 4-12
لخدماتها ضمن إطار عمل التنمية البشرية وذلك لضمان أن كافة احتياجات على الحقوق 

إن عناصر ما . الحماية قد تمت معالجتها في برامجها وسياساتها وتدريب موظفيها
دة حسب الظروف، إال أن المبادئ العامة مؤسسة بشكل جيد، يتضمنه ذلك هي محد

باإلضافة إلى اإلرشادات ف ،على سبيل المثال(سواء داخل األونروا أو من قبل اآلخرين 
التي تغطي أو ، هنالك مجال واسع من الكتيبات حول البرمجة المبنية على الحقوق
وير التنظيمي يوفر الفرصة إن تطبيق مبادرة التط). تتضمن اعتبارات عملية للحماية

وهذه . ليس فقط لتقديم بل وأيضا إلدماج اعتبارات الحماية في دورة اإلدارة البرامجية
ة مكونات للحماية والتي تتمتع األونروا بالسيطرة هي المكون الوحيد من أصل أربع

 .الكاملة عليه
 
 لمن تقدم الحماية؟: مجال التغطية -5

أولئك  بكافة الفلسطينيين فيما يغطي الثالث وفقا لتعريفه إن المكون األول للحماية يتعلق 5-1
إن تركيز األونروا هو على احتياجات الالجئين . المستفيدين من خدمات األونروا

المسجلين لديها، إال أن المدنيين الفلسطينيين اآلخرين في غزة والضفة الغربية لديهم 
ال في أماكن أخرى، وتحديدا في هو الحنفس االحتياجات للحماية الدولية، تماما كما 

وفي هذا هنالك (إن مكون الحماية يستجيب لالحتياجات المتالزمة في وضع الفرد . لبنان
تماثل مع وضع الالجئين وفقا للقانون الدولي لالجئين والمعترف به من قبل حكومة أو 

  ).من قبل مفوضية األمم المتحدة لالجئين، وليس وضعا ممنوحا من قبلهم
وف معينة، فإن مساعدة الطوارئ لألونروا وبعضا من الخدمات يتم تقديمها في ظر 5-2

إن الدرجة التي تفعلها بطريقة مماثلة نشاطات الحماية للوكالة . 8 اآلخرينلفلسطينيينل
يجب أن يتم تحديدها وفقا للطبيعة المحددة لالحتياجات ولمقدرة األونروا على االستجابة 
                                              

  .نظرا لالنتشار الواسع للهواتف الخلوية" خط ساخن" يمكن أن تكون تلك اآلليات مستندة إلى  7
   وحتى وبصفة استثنائية لغير الفلسطينيين 8



وتعمل الوكالة . لذين قد يكونون في وضع أفضل للقيام بذلكلها أو على تعبئة اآلخرين ا
بالفعل على تقييم احتياجات الحماية للمدنيين والذين قد أصبحوا عرضة للخطر نتيجة 

 .9النزاع
 

 العمل مع اآلخرين -6

تعمل األونروا عن كثب مع السلطات المعنية للمساعدة في توفير الحماية لالجئين  6-1
إن العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية لها نشاطات مختلفة لها . ينالفلسطيني

وتعمل األونروا مع اآلخرين للمساعدة في ضمان أن نشاطات الحماية . عالقة بالحماية
مترابطة ومتممة لبعضها ومنسقة، وأنه إلى الحد الممكن فإن الموارد المطلوبة متوفرة 

 فإن األونروا ومفوضية شؤون 10 إلى مسؤولياتها،واستنادا. ويتم توظيفها بفعالية
الالجئين تعمالن لضمان أن كافة الفلسطينيين ممن هم بحاجة إلى الحماية يتلقونها 

إن الحاجة إلى تعاون وثيق مع الجمعية الدولية للصليب األحمر لهو أمر بين، . بالفعل
إن أهمية العمل . لالجئينفعلى سبيل المثال فيما يتعلق باالستجابات الطارئة واعتقال ا

  .مع مجتمع الالجئين قد تم بالفعل توكيده
في مجال حقوق بشكل وثيق ) اليونيسف(تعمل األونروا ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  6-2

ولكن ليس (الطفل، وهي عالقة هامة على وجه التحديد في سياق مجاالت تقديم الخدمة 
وأية (لحكومية والمستندة إلى الحقوق إن منظمات حماية الطفل غير ا). حصرا عليها
إن تلك . لها دور هام لكي تلعبه، ولم يتم بعد استثمار مكامنها كما ينبغي) حماية أخرى

وفي تلك المجاالت حيث تكون . بشدةالمساهمات والشراكات يجب أن يتم تشجيعها 
مي لحقوق الحاجة إلى الحماية الدولية على أشدها، فإن التعاون مع مكتب المفوض السا

 وفي كسب التأييد اإلنسان لهو ضروري للغاية، بما في ذلك على المستوى العملياتي
 .وفي المداخالت ذات المستويات األعلى

إن درجة تحديات الحماية في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان تعطي وزنا نوعيا  6-3
وتعتبر . تلفة للحمايةالنشاطات المخللعمل من أجل تجنب االزدواجية أو الفجوات بين 

وبالنسبة لألراضي . األونروا مشاركا فاعال في اآلليات الموضوعة لهذه الغاية
مكان جيد لدمج الفلسطينية المحتلة، فإن مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية في 

من أجل الحماية غير كما وتشكل خرائط المكتب أداة قيمة (المعلومات ذات العالقة 

                                              
  26، الصفحة 2008 أنظر مناشدة الطوارئ لعام  9

األمم المتحدة والالجئين " بعنوان 2007الثاني  تلك المسؤوليات محددة في الكتيب المشترك والذي صدر في كانون  10
  "الفلسطينيين



ون األونروا بالفعل مع العديد من المنظمات غير الحكومية المجتمعية وتتعا). المباشرة
وينبغي عليها أن تبني على هذا التعاون وتساعد في توسعة ائتالفات  والوطنية والدولية،

 .الحماية الموجودة على أرض الواقع
 
 األولويات واالعتبارات الرئيسية - 7

  تحديد األولويات
أن األولوية يجب لقة بموارد األونروا، فمن الواضح نظرا لحجم تحديات الحماية المتع 7-1

، تلك األفعال التي من المرجح أن يكون لها األثر األعظم أن تعطى ألكثر الحاجات شدة
على تلبية تلك الحاجات، ولتعزيز وبناء الشراكات مع اآلخرين وكما تمت مناقشته في 

م تقديمها في منشآت خالية إن العمل من أجل ضمان أن تلك الخدمات يت. القسم السابق
من العنف والتخويف وبطريقة تعمل على تحديد وتلبية احتياجات األشخاص األشد 

 قد تم تي والعرضة للخطر، وتستجيب بشكل فعال للحاالت الجديدة من أولئك األشخاص
بطريقة صحيحة من قبل األونروا على أن لها األولوية في كافة مناطق تحديدها 
  .العمليات

عضا من تلك الحاجات األكثر شدة في األراضي الفلسطينية المحتلة قد خلقت أصال إن ب 7-2
متصاعدة بدال من أن تكون نتيجة لبيئة معقدة وليست قابلة ألن يتم نتيجة األفعال ال

تعطي أولوية عالية إن الكلفة البشرية طويلة األجل للتشريد القسري . التحكم بها  بالكامل
 حال فشلها لألفعال التي من شأنها التخفيف والتعويض ما أمكن لألفعال الوقائية، وفي

إن وضع الالجئين الفلسطينيين في . عن كل من اآلثار الفورية واآلثار طويلة األجل
لبنان يمكن شرحه جزئيا من خالل تعقيد البيئة، إال أن محنتهم تجعل من العمل المستمر 

لطة المدنية في المخيمات أمرا آخر ذا لتحصيل حقوقهم ولدعم تأسيس دور القانون والس
 .أولوية قصوى

 في استراتيجية وداخل األونروا، هنالك أولوية واضحة مرتبطة بالفعل من أجل التوسع 7-3
إن االستخدام األمثل يجب أن يتم من خالل اإلمكانية الهامة . الحماية وإدماج الحماية

ولتلك النشاطات أن تقدم دعما للغاية لتقديم الخدمات لدعم وتكوين نشاطات الحماية، 
 .لتقديم الخدمات لرفعه إلى مستوى المعايير المطلوبة

  
 االعتبارات الرئيسية

ومهما كانت األولويات، والتي يمكن لألونروا فقط أن تحددها، فهنالك بالتأكيد اعتبارات  7-4
. إن العديد من جوانب الحماية تتطلب معلومات دقيقة ومناسبة من حيث الوقت. رئيسية



وفي . إن مصداقية التدخل تتعرض للخطر إن كانت بعض التفاصيل البسيطة خاطئة
وقد يكون من : بعض الظروف، فإن فعالية ذلك التدخل يمكن أن تعاني أن تم التأخر فيه

. األفضل العمل بسرعة وفقا لمعلومات غير كاملة مع األخذ بالثغرات بدال من االنتظار
سبة من حيث الوقت يجب أن تصل إلى من هم في المكان إن المعلومات الدقيقة والمنا

 .األفضل الستخدامها بالشكل الصحيح

إن تحديا مشابها ينبغي أن ينتج استجابة : يجب أن تكون الحماية متناغمة عبر األونروا 7-5
إن تلك االستجابة يجب أن تكون قابلة ). استجابة تعكس الممارسة األفضل(مشابهة 
ل المزمع أو التي بوشر بالقيام بها والتي يمكن أن تؤثر بشكل إن تلك األفعا: للتوقع

معاكس على الالجئين يجب أن تكون على علم باالستجابة التي ينبغي توقعها من 
وحتى إن كانت تلك المعرفة بحد ذاتها تصرفا معتدال، فإنها ستساعد في . األونروا

 من المهم لألونروا أن تكون وأخيرا، فإنه. تركيز االنتباه على الجوهر ال على الشكل
 .واقعية بشأن قدرتها على توفير الحماية وأن ال تقوم بإحداث توقعات خاطئة
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 التطوير التنظيمي واالستراتيجيات

إن كانت والية الحماية الخاصة باألونروا محددة، وكانت مفهومة في المفاهيم العريضة  8-1
فعلى سبيل .  مضامينه على االتجاه االستراتيجي للوكالةالمحددة طيه، فإن لذلك األمر

المثال، فإن العنصر األساسي األول الذي يقود عمل األونروا يمكن أن يتم توسيعه 
 :في السطور التالية) بالخطوط المائلة(

إعادة تأكيد واليتنا لتقديم خدمات حيوية في التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات "... 
  11".ولحماية وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيينالقروض البسيطة، االجتماعية و

إن هذه اإلضافة منعكسة بالفعل في المكون الثالث من رؤية األونروا، إال أن الحماية 
بالتالي يتم النظر إليها كجزء من البرمجة المستندة على الحقوق، والمعتبرة كالتزام إلى 

وفي . 12الجماعات من ذوي االحتياجات الخاصة والشباب وجانب دمج النوع االجتماعي
" دمج استراتيجيات الحماية"، فإن 2009-2008استراتيجية البرامج المؤقتة لألعوام 

" التخطيط من أجل التضمين"يعتبر موضوعا استراتيجيا جنبا إلى جنب موضوع 
اجة إن الح". (حماية البيئة"وموضوع " ضمان المساواة في النوع االجتماعي"وموضوع 

                                              
  2009-2007 النص األصلي من الصفحة العاشرة من خطة التطوير التنظيمي لألونروا  11
 من بين المجاالت األربع والعشرين المدونة لمناطق العمليات الخمس في الجدول الثاني من استراتيجية البرامج المؤقتة،  12

الحاجة إلى معالجة المشاكل الخاصة بحملة جواز السفر المؤقت والصالح لمدة : األردن(فقط له عالقة بالحماية فإن واحدا 
  ).سنتين



أيضا إلى إيالء أهمية خاصة للوضع الهش لكبار السن قد تم تسليط الضوء عليه في 
  ).العديد من االستشارات

 اللجنة القائمة بين الوكاالت للحماية والمستخدم في وثائق الوكالة هو تعريف إن تعريف 8-2
ومع األخذ بأن والية الحماية لألونروا متضمنة في طبيعة عملها، فإن وصفا . عام

على سبيل . صغيرا خاصا باألونروا يمكن أن يساعد في تفسير الحماية عبر الوكالة
 :المثال، في اللغة المستخدمة بالفعل أعاله

إن الحماية هي ما تفعله األونروا لوقاية وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين وبالتالي 
 .ها ومحفوظةبضمان أن حقوقه محمية ومدافع عنتحقيق رؤيتها بأن يشعر كل الجئ 

 إليه في المقدمة، فحالما يتم االتفاق على فهم مشترك للحماية وكما تمت اإلشارة 8-3
والمسؤوليات المتعلقة بها، فإن ذلك سيتطلب التوسع في استراتيجية الحماية التي تسمح 

وفي الوقت الذي ستتم . 13للموظفين بفهم كيف ينبغي على عملهم أن يساهم في ذلك
موارد بشرية  لتلك المهمة، فإن تطوير هذه االستراتيجية يعتبر الحاجة إلى تخصيص 
 .مسؤولية مشتركة لإلدارة

  التوصية السادسة
إن التزام األونروا بالحماية يجب أن يتم التوسع فيه أكثر في استراتيجية الحماية، والعثور على تعبير 

ت المتعلقة بمناطق العمليات عند يتم إضافته إلى الوثائق الرئيسة للوكالة بشكل عام واالستراتيجيا
  14.القيام بتحديث تلك الوثائق

  
 الهيكلة والموظفين

وتعيين الموظفين من أجل الحماية يجب أن تراعي االعتبارات الخاصة بكل إن هيكلة  8-4
) عالوة على الحاجة إلى إحداث التناغم بين تلك المناطق(منطقة من مناطق العمليات 
وأن تعكس فهما للقضايا (ليات األوسع للتطوير التنظيمي واألولويات التنظيمية والعم

إن المقترحات التالية يجب أن يتم أخذها بعين ). أعمق من ذلك الذي قام به المستشار
 .االعتبار بحيث تكون تلك المؤهالت في البال

يمكن أن يتم فهم الحماية بشكل أفضل بوصفها مسؤولية إدارية عملياتية أكثر من  8-5
يفة أخصائي، على الرغم من أنها بحاجة إلى دعم وإشراف من قبل اعتبارها وظ

إن مخاوف الحماية موجودة في كافة مجاالت تقديم الخدمة، ومعالجة بشكل . أخصائي
من خالل تحديد مسؤوليات إدارية واضحة تكون أقرب ما يمكن من الحاجة ومن أفضل 

                                              
   باإلضافة لالستراتيجية، فإن خطة تنفيذ أولية ستصبح أمرا الزما 13
  .في المرة المقبلة) ST/SGB/2000/6( كما يجب أن يتم ذلك عند تحديث نشرة األمين العام  14



مهمة الرئيسة ستظهر مالئمة إن هذه ال. مصادر المعلومات بشأن االحتياجات المحتملة
بشكل جيد مع دور أعيد تحديده وسلطة متزايدة لمدراء المناطق باعتبارهم مدراء 

وبالتدريب الالزم، فإنهم سيكونون في مكان . عملياتيون عالوة على منسقون ومراقبون
 .أفضل فيما يتعلق بكل من الحماية الدولية ومراقبة جوانب الحماية في تقديم الخدمة

 بحاجة إلى دعم وغطاء دولي من الضغط -وأي مدراء محليون– مدراء المناطق إن 8-6
المتالزم في الحماية العملياتية، والحماية الدولية بحاجة إلى موظفين دوليين في المواقع 

وفي غزة والضفة الغربية، فإن األونروا لديها موارد قيمة في برنامج مدير . األمامية
هم مدراء حماية دوليون متجولون بشكل  مساندة العمليات إن مدراء: مساندة العمليات

وهم أيضا في مكان مناسب لكي يقوموا بتطوير روابط عملية مع الهيئات . فاعل
وهم إلى حد ما (األخرى التي تقوم بالفعل بنشاطات الحماية بين المجتمعات ومعها 

 ).يقومون بذللك بالفعل

دراء مساندة العمليات، وحاجة إلى توسيع ذلك هنالك مجال للقيام باستثمار إمكانيات م 8-7
الوجود الدولي على أرض الواقع وحيثما يكون ذلك مضمونا من قبل طبيعة تحديات 

فعلى سبيل المثال، فإن فريقا من أربعة مدراء مساندة عمليات على األقل مع . الحماية
 في معالجة وجود الدعم اللوجستي الالزم يمكن أن يلعبوا دورا هاما في المساعدة

وحالما يتم تقديم الحاجة إلى أولئك الموظفين الدولية وبيان وظائفهم، . التحديات في لبنان
 .فإنه من المرجح الحصول على دعم مالي إضافي من المانحين

  
  السابعةالتوصية 

أو أي حل آخر يتم تطويره من خالل مبادرة التطوير التنظيمي لالستجابة (إن مدراء المناطق 
ينبغي ) اجات المدراء الذين تم تمكينهم بشكل مالئم والموجودون في مواقع قريبة من الالجئينالحتي

أن يكونوا مسؤولين عن تقديم الحماية، وينبغي أيضا،حيثما كانت هنالك حاجة، تعيين موظفين دوليين 
  .لمساعدة أولئك المدراء) سواء من برنامج مدراء مساندة العمليات أو من موارد إضافية(
 
ينبغي أن يتم تعيين منسق حماية في مناطق العمليات تلك التي تواجه تحديات حماية  8-8

وفي أماكن (وحاليا، فإن غزة ولبنان والضفة الغربية ستكون لها األولوية : ذات شأن
إن هذا الشخص سيكون مسؤوال ). نقطة مرجعية للحماية قد تفي بالغرضأخرى، فإن 

توى المنطقة وضمان أن تلك النشاطات تعكس عن دعم نشاطات الحماية على مس
ء، وأنه يتم القيام بها ضمن إطار أولويات كل من منطقة العمليات والوكالة على حد سوا

وسيقوم منسق . عمل يوفر إرشادات واضحة ومنهجية عامة ونظام رفع تقارير قياسي



بعة التداخالت على وإعداد ومتاالحماية في منطقة العمليات بإدارة وتحليل بينات الحماية 
بأداء بعض من تلك المسؤوليات، وقد وهنالك موظفين بالفعل يقومون . مستوى اإلقليم

وإن لم يتم ذلك فإن . يكون من الممكن القيام بتنفيذ هذا المقترح من خالل الموارد القائمة
 .هذا األمر يستدعي إيجاد تمويل من بعض المانحين

تي تم استحداثها مؤخرا من أجل الحماية والتي وال) SPPA(ويستتبع ذلك أن وظيفة  8-9
يجب أن يعاد تسميتها لتصبح المنسق األول للحماية بحيث تكون ) P5(تحمل درجة 

مسؤولياتها على مستوى الوكالة ككل مشابهة لتلك المسؤوليات المقترحة لمنسقي الحماية 
اإلعداد وسيكون منسق الحماية األول مسؤوال عن تنسيق . على مستوى اإلقليم

الستراتيجية حماية وأيضا من أجل القيام بتطوير سياسات وإجراءات حماية للوكالة ككل 
وسيتم دعم . تعكس الممارسات األفضل عالوة على القيام بمهام التدريب على الحماية

ذلك المنسق من قبل رئيس قسم القانون الدولي ومنسق الدعم البرامجي وباقي الزمالء 
المسؤولية الكلية لضمان أن المستشار العام بطبيعة الحال ب تناطما وسك. العاملين معهم

سياسة وممارسات الحماية لألونروا متماشية مع القانون الدولي ومع مبادئ األمم 
 .المتحدة

هنالك العديد من المواقع المحتملة للمنسق، وأقوى تلك المواقع سيكون تحديد مكان العمل  8-10
إن هذا يعتمد بشكل رئيسي على الحاجة في .  في القدسليكون في مكتب المفوض العام

أن يتم النظر إلى مسألة الحماية على أنها بالفعل عنصرا أساسيا في توجيه عمل 
إن ذلك الموقع سوف يوفر أيضا التعاون مع كل من وظائف العمليات الطارئة . األونروا

نظيمي والتي تقوم ووظائف دعم وتنسيق البرامج باإلضافة إلى وظائف التطوير الت
 .جميعها بالفعل برفع تقاريرها إلى نائب المفوض العام

  
  التوصية الثامنة

إن دعم ومراقبة نشاطات الحماية على مستوى المنطقة ينبغي أن تتم من قبل منسقي الحماية في 
  15.األقاليم، فيما تتم على مستوى الوكالة ككل من قبل منسق الحماية األول
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مثل تلك التي سيتم الحصول عليها في العمل الميداني مع الصليب ( ينبغي أن يكون لمنسقي الحماية خبرة عملياتية مناسبة  15

إن الموقع التنظيمي للوظيفة سيتم ). األحمر أو بعثة عملياتية لألمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان أو مفوضية شؤون الالجئين
وينبغي على منسق الحماية األول باإلضافة لذلك أن يتمتع بخبرة مناسبة في إدارة . يميةتحديده عبر هيكل المكاتب اإلقل

  .وتنسيق الحماية على مستوى بلد بأكمله



إن المسؤوليات والمساءالت يتم التوسع فيها أو إعادة تعريفها من خالل إطار عمل عملية  9-1
إن أحد األهداف الهامة . ويوفر هذا القسم لمحة مختصرة من منظور الحماية. التطوير التنظيمي

بق بإيجاز وقد قام القسم السا. لهذا التقرير يتمثل في المساعدة في إيضاح مسؤوليات اإلدارة العليا
بتقديم الخدمات تقع عليهم إن كافة الموظفين المعنيين . المسؤوليات المقترحة لموظفي الحماية

  .مسؤولية للحماية وذلك كما تم تعريفه سابقا
 تشمل كل موظف يكون على تواصل مع شخص من ذوي الحاجة لتلك إن الحماية العملية 9-2

إن العمل الفعال والمالئم زمنيا من . يةالحماية أو شخص يكون في وضع يتطلب استجابة حما
" استجابة الحماية االنعكاسية"إن هذه هي . قبل الموظف قد يكون ذا أهمية حاسمة في تحديد الناتج

إن طبيعة مسؤولية الموظف سيتم . على مستوى الوكالة ككل والتي تمت اإلشارة إليها في المقدمة
 . المحددتحديدها بحسب موقعه في الوكالة وبحسب الظرف

إن السياق المحدد . إن الوكالة تعتبر في موضع مساءلة مباشرة تجاه التقديم المالئم للخدمات 9-3
إن األونروا . والذي تعمل فيه األونروا يفرض قيودا حادة على قدرتها على توفير الحماية الدولية

ى أفضل درجة  مساءلة تجاه االستخدام األمثل وإلكوكالة وموظفيها كأفراد يعتبرون في موضع
ممكنة للحماية التي تكون من متضمنة في سلطات النشر أو الحشد التي يتمتعون بها، ولضمان 

 16.أقصى فعالية ممكنة من الحماية في الظروف السائدة
 

 االستنتاجات -10

لقد قام القسم السابق على توضيح كيف يمكن ألي موظف أن يكون له دور يلعبه في مجال  10-1
لحماية هي بالفعل متأصلة في عمل األونروا ليتم تقديمها على كافة إن مسؤولية ا. الحماية

إن تكامال أفضل . الهيكليات التنظيميةالمستويات من خالل القيادة ومبادرات األفراد عالوة على 
وهنالك حاليا فرصة من . للحماية ضمن نشاطات األونروا يعتبر أمرا الزما، ويتم بالفعل القيام به

وهذه فرصة ينبغي على الوكالة أن تقوم باستغاللها، . يق تقدم ممتاز لتلك المهمةأجل القيام بتحق
  .وهي قادرة بالفعل على ذلك

  

                                              
   إن المساءلة الخارجية األساسية للحماية تعتبر بطبيعة الحال من أجل أولئك الذين هم بحاجة لها 16



 ماذا تعني الحماية بالنسبة لألونروا من حيث المبدأ والتطبيق
  

 تفسير الحماية
  

ي تحقيق رؤيتها بأن يشعر كل الجئ بضمان أن حقوقه محمية إن الحماية هي ما تفعله األونروا لوقاية وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين وبالتال
  .ومدافع عنها ومحفوظة

  مع من  من قبل من  لمن  كيف  ماذا
حل عادل 
ودائم لمشكلة 

  الالجئين

تسليط الضوء على الحاجة باعتبارها المفتاح 
للتمتع بالحماية الوطنية وكافة الحقوق 
األخرى؛ والمساعدة في ضمان أن حقوق 

  جئين محمية في التوسع فيهاومصالح الال

المفوض العام ونائبها   كافة الفلسطينيين
  والمستشار العام

مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم 
في الشرق األوسط، إسرائيل، منظمة التحرير 

  الفلسطينية، الالجئون، المجتمع الدولي

المساعدة في ضمان احترام الحقوق التي   الحماية الدولية
  كون في العادة محترمة من قبل الدولةت

الالجئون 
الفلسطينيون 

والفلسطينيون 
اآلخرون حيثما 
  كان ذلك مالئما

مدراء األقاليم، مدراء 
المناطق، موظفوا 
  الحماية وكافة الموظفون

الحكومات المضيفة، إسرائيل، السلطة 
مكتب الفلسطينية، مفوضية شؤون الالجئين، 

مكتب تنسيق سان، المفوض السامي لحقوق اإلن
، الصليب األحمر الدولي، المساعدات اإلنسانية

فريق األمم المتحدة في البلد، المنظمات غير 
  الحكومية المجتمعية والوطنية والدولية

الحماية في 
ومن خالل 

  تقديم الخدمة

ضمان تقديم الخدمة وفقا للمعايير المتفق 
  عليها عالميا وللحماية ذات العالقة

المستفيدون 
وموظفوا (

  )األونروا

مدراء البرامج، مدراء 
األقاليم، رؤساء البرامج 
والموظفون اآلخرون 
الذين يقدمون الخدمة، 

  موظفوا الحماية

الحكومات المضيفة، إسرائيل، السلطة 
الفلسطينية، المنظمات غير الحكومية المجتمعية 

   والمنظمات الدوليةوالوطنية والدولية

حتياجات الحماية تتم معالجتها ضمان أن ا  برمجة الحماية
  في كافة جوانب البرمجة والتدريب

قة غير يبطر
مباشرة، كافة 

المستفيدين 
  واآلخرون

المدراء على كافة 
المستويات، منسقوا 
الحماية ومنسق الحماية 

  األول

األمم المتحدة وغيرها ممن يضعون المعايير 
ويصدرون اإلرشادات للحماية والبرمجة 

  لحقوقالمستندة على ا

  


