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  األول الفصل
  2011-2010ة مليزانية فترة السنتني مقدم    

 األدىن الـشرق  يف الفلسطينيني جئنيالال وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة نشئتأُ - 1
 ديـسمرب /األول كـانون  8 املـؤرخ  )4-د( 302 العامة اجلمعية بقرار عمال )األونروا(

وتتمثـل واليتـها يف     . 1950 مايو/أيار 1 يف مبهامها االضطالع الوكالة وبدأت .1949
ادل لقـضية    الالجئني الفلسطينيني يف انتظار التوصل إىل حل دائم وع         الحتياجات االستجابة
 الالجـئني  عـدد  يبلغ حيث ،املتحدة األمم برامج ربأك أحد حالياالوكالة   وُتعّد .الالجئني

 500 موظفيها عدد ويتجاوز ، نسمة مليون 4.67 بواليتها ودعمها  املشمولني الفلسطينيني
  .موظف 29
ـ      ’’والغرض من إنشاء األونروا هو       - 2 ل مساعدة الالجئني الفلسطينيني على حتقيق كام

 وحتقـق  .‘‘إمكاناهتم من منظور التنمية البشرية يف ظل الظروف الصعبة اليت يعيشون فيهـا            
 إىل  الدولية يرياملعا إطار يف األساسية اخلدمات من طائفة توفري طريق عن الغرض هذا الوكالة

 العربيـة  واجلمهوريـة  ولبنـان  واألردن الغربية والضفة غزة قطاع يف الفلسطينيني لالجئنيا
 اخلـدمات  من متنّوعة جمموعة بتقدميها املتحدة األمم كاالتو بني الوكالة تنفردو .ريةالسو
 وقـد   .، مما يضفي عليها طابع منظمة من منظمات اخلدمة العامة         مباشرةبصورة   الالجئني إىل

ا، اليت استمدت تكليفها من اجلمعية العامة وتطورت مبـرور الـزمن            وأصبحت والية األونر  
 التعلـيم،  خـدمات  ت السياق التشغيلي، تشمل يف الوقت الراهن تـوفري        استجابة ملستجدا 

، واملساعدة املقدمة   الصغر البالغ والتمويل ،االجتماعيةواخلدمات   واإلغاثة الصحية، والرعاية
 وخميمات الالجـئني، ومحايـة      األساسية اهلياكلوحتسني   إىل الالجئني يف حاالت الطوارئ،    

  .الالجئني
  

  السياق
وهو ما يؤثر يف قدرهتا     . األونروا يف ظل خلفية من االجتاهات والضغوط اهلامة       تعمل    - 3

على حتقيق أهدافها ويطرح حتديات تسعى الوكالة إىل مواجهتها من خـالل اسـتراتيجيتها              
غياب حل سـلمي للـرتاع      وتشمل هذه العوامل    . 2015-2010املتوسطة األجل للفترة    

ر حقوق الالجئني، والرتاعات املـسلحة املتكـررة يف         اإلسرائيلي الفلسطيين، واستمرار إنكا   
بعض مواقع األونروا، وسياسات البلدان املاحنة للوكالة وتربعاهتـا، والـتغريات اجلاريـة يف              

 .أوساط الالجئني أنفسهم
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، كـان عـدد     1950ففي عام   . منذ نشأة األونروا   وقد شهد عدد الالجئني تغريا      - 4
وازداد عددهم بأكثر من ستة أضعاف ليبلغ       .  الجئ 750 000الالجئني الفلسطينيني يناهز    

علـى أقـل    (، مبعدل منو سنوي نسبته ثالثة يف املائـة          2008 مليون الجئ يف عام      4.67
ونتيجـة  . ويف السنوات العشرين املاضية، ارتفع عدد الالجئني إىل الضعف تقريبـا          ). تقدير

وتعّد الكثافة السكانية ونـسبة     . روالذلك، ازدادت نسبة اللجوء إىل اخلدمات الرئيسية لألون       
كمـا تبـدو بوضـوح بعـض        . االكتظاظ يف خميمات الالجئني من أعلى النسب يف العامل        

ففـي  . وجتدر اإلشارة إىل أن معظم الالجئني مـن الـشباب         . التحوالت الدميغرافية احلامسة  
.  املائة  يف 56 عاما تتجاوز    25، كانت نسبة الالجئني الذين تقل أعمارهم عن         2000 عام

إضافة إىل ذلك، فإن نسبة الالجئني الذين يعيشون داخل خميمات الالجئني ال تتعدى اليـوم               
  . يف املائة30
ويف حني يضاهي السكان الالجئون بلدانا متوسطة الدخل فيمـا يتعلـق بـبعض                - 5

م مؤشرات التنمية البشرية من قبيل معدل وفيات الرضع ومتوسط العمر املتوقع ونسبة اإلملـا             
. بالكتابة والقراءة يف أوساط الكبار والتحصني، تبدو الصورة أقل إشراقا يف جماالت أخـرى             
. إذ يتزايد انتشار األمراض غري املعدية املتصلة بأسلوب احلياة متشيا مع االجتاهـات العامليـة              

وتنتشر مظاهر الفقر املدقع وأوجه الضعف يف كافة ميادين العمليات، مع وجود عالمـات              
كما ترتفع مستويات البطالـة يف أوسـاط        .  على تفاقم هذا الوضع يف بعض امليادين       واضحة

  .الالجئني يف مجيع اجملاالت
تتقاسم بعض أوجه التشابه، فإن  ولئن كانت امليادين اخلمسة اليت تعمل فيها األونروا  - 6

الالجئني حبقوق  ففي األردن واجلمهورية العربية السورية، يتمتع معظم        . هلا أيضا طابعا متميزا   
مماثلة لتلك املخولة للسكان احملليني ويعيشون يف ظروف اجتماعية مستقرة عموما، مما يتـيح              

أما يف لبنان، وبالرغم من اجلهود الكبرية اليت تبـذهلا          . هلم فرصا أكرب لتحقيق التنمية البشرية     
حيـث  .  يف البلد  احلكومة، تظل حقوق الالجئني حمدودة، مما يعكس احلالة السياسية املعقدة         

أعقب الدمار الواسع الذي خلفتة العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف الفتـرة مـن كـانون               
أما الضفة  .  أزمة مطولة يف قطاع غزة     2009يناير  / إىل كانون الثاين   2008ديسمرب  /األول

ومـع  . الغربية، فإهنا تشهد باستمرار أعمال عنف منخفضة املستوى وقيود على حرية التنقل           
رور الوقت، أدت هذه العوامل الظرفية إىل اختالفات يف األحوال اليت يعيش فيها الالجؤون              م

  .وأصبحت حتدد ما ميكن لألونروا أن حتققه وما ينبغي أن تركز عليه مواردها وجهودها
  

  افتراضات التخطيط
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ي يتعذر على األنروا يف ظل استمرار صعوبة التوصل إىل حل سلمي للرتاع اإلسرائيل              - 7
الفلسطيين وبالتايل غياب حل حملنة الالجئني، أن حتقق تغيريا جذريا للوضع القائم يف األجـل               

ومـع  . وبالتايل، تستند عملييت التخطيط وامليزنية إىل افتراض استمرار الوضع القائم      . املتوسط
ذلك، يتعني على األونروا أن تبقى مستعدة لالستجابة ألية تغـريات تطـرأ يف الـسياقات                

وقد تتطلـب التطـورات الـسياسية       . ياسية واالقتصادية ضمن السيناريو اإلمجايل احلايل     الس
واألمنية بوجه خاص إدخال تغيريات على تركيز األونروا يف بعض امليادين، من قبيل مستوى              
املوارد املطلوبة للتخطيط حلاالت الطوارئ وتكلفة االستجابة الحتياجات الالجـئني الـذين        

  . حالة استمرار تدهور االقتصادات احملليةيزدادون فقرا يف
 4انظـر اجلـدول     (وتشكل تكاليف املوظفني اجلزء األكرب من ميزانية األونـروا            - 8

والسبب يف ذلك أن إيصال اخلدمات بشكل يومي يتطلب عددا كـبريا مـن              ). 3والشكل  
علـى  وتبذل الوكالة جهـودا للحفـاظ   ).  يف الوقت الراهن 29 500أكثر من   (املوظفني  

التكافؤ بني مرتباهتا ومرتبات القطاع العام لسلطات البلد املضيف، مما جيعل استدامتها املالية             
  .عرضة للتقلبات االقتصادية

ويف حال تعرضت احلكومات املضيفة واملاحنة إىل ضغوط اقتصادية مـستمرة، فـإن               - 9
خلدمات الـيت تقـدمها     وأي اخنفاض يف ا   . الطلبات امللقاة على عاتق األونروا ستزداد أيضا      

احلكومة املضيفة يف اجلمهورية العربية السورية أو األردن على سبيل املثال، أو اخنفـاض يف               
قيمة تربعات اجلهات املاحنة لألونروا سيؤدي إىل احلد من قدرة الوكالة على حتقيق غاياهتـا               

  .وإيصال اخلدمات الرئيسية
جئني تركيزا أقوى على مجـع البيانـات        وتتطلب االجتاهات املسجلة يف أوساط الال       - 10

وحتليل اإلحصاءات وتعزيز املرونة وحتسني التخطيط لكفالة استمرار إيصال اخلدمات علـى            
  .حنو يراعي االحتياجات املتغرية للسكان الالحئني ويستجيب هلا

ومع ذلك، تتيح األهداف االستراتيجية الواردة يف اسـتراتيجية األجـل املتوسـط               - 11
ويف ظـل   . ها للخدمات حسب األولوية أداة تستجيب ملستويات متباينة من املـوارد          وترتيب

الضغوط املالية املستمرة، ستسترشد األونروا باالستراتيجية املتوسطة األجـل يف ختـصيص            
  .املوارد الشحيحة

  
  هيكل امليزانية

يجي وامليزنة  تعكس هذه امليزانية اعتماد الوكالة لنهج جديدة إزاء التخطيط االسترات           - 12
ويعكس هيكلـها اسـتراتيجية     . القائمة على النتائج متشيا مع أفضل ممارسات األمم املتحدة        
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 يف حني متثل حمتوياهتا نتاج تنفيذ إدارة دورة         2015-2010الوكالة املتوسطة األجل للفترة     
بينة فيهـا   وتعكس الفصول التالية واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز واملقاييس امل        . الربامج

التزام األونروا بالتخطيط وامليزنة عل أساس النتائج، وحتوال عن التخطيط القائم أساسا علـى              
  .املدخالت واألنشطة

وحتدد االستراتيجية املتوسطة األجل أربع غايات للتنمية البشرية لالجئني الفلسطينيني            - 13
  :وهي

  أن ينعموا حبياة طويلة وسليمة؛  )أ( 
  وا املعارف واملهارات الالزمة؛وأن يكتسب  )ب(  
  مبستوى معيشي الئق؛وأن يتمتعوا   )ج(  
  .وأن يتمتعوا حبقوق اإلنسان إىل أقصى حد ممكن  )د(  

 هـدفا   15ومن مجلة هذه الغايات األربع املتعلقة بالتنميـة البـشرية، مت حتديـد                - 14
  .2015 إىل 2010استراتيجيا لألجل املتوسط للفترة من 

د خطط التنفيذ يف كل ميدان ولكل إدارة من إدارات املقر لفترة السنتني             وجرى إعدا   - 15
وتستند خطط التنفيذ إىل غايات     .  من االستراتيجية املتوسطة األجل    2011-2010األوىل  

وتـصف  . التنمية البشرية واألهداف االستراتيجية احملددة يف االستراتيجية املتوسطة األجـل         
 اليت سيجري هبا تنفيذ الربامج الرئيسية اخلمسة للوكالة، وهـي           خطط التنفيذ امليداين الطريقة   

التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعية وحتسني اهلياكـل األساسـية واملخيمـات            
 يف كل ميدان على حدة مـن        2011-2010والتمويل البالغ الصغر، خالل فترة السنتني       
وباإلضافة إىل وصف الربامج الرئيسية اليت      .  فيها أجل حتقيق اإلجنازات املتوقعة والنواتج املبينة     

تكّمل ) حمددة زمنيا أو أنشطة مؤقتة    (تغطيها امليزانية العادية للوكالة، تشمل اخلطط مشاريع        
ومتثل املشاريع عنصرا أساسـيا لبلـوغ األهـداف         . الربامج الرئيسية وختضع لتمويل مباشر    

  .ألجلاالستراتيجية وتنفيذ االستراتيجية املتوسطة ا
ب الغايـات   وخبالف امليزانيات السابقة، تتضمن هذه امليزانية توزيعا مفصال حـس           - 16

والغرض من هذا التجديد هو إقامـة صـلة         . ، وليس حسب الربامج   واألهداف االستراتيجية 
ويتمشى هذا النهج مع    . مباشرة بني املوارد املالية وإجناز النتائح متشيا مع استراتيجية الوكالة         

ملمارسات كما يستجيب لطلبات الدول األعضاء يف األمم املتحدة ويراعي توصـية            أفضل ا 
 .اللجنة االستشارية للوكالة

  :وتتضمن الصفحات التالية اجلداول املوجزة املدرجة يف القائمة  - 17
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خريطة تنظيمية لألونروا مفصلة حسب اإلدارات مع بيان عدد املوظفني الدوليني           : 1الشكل  
  .كل إدارةواحملليني يف 

 مفصلة، يف مجلة أمور، حسب      2011-2010موجز للميزانية الربناجمية للفترة     : 1اجلدول  
  .هدف التنمية البشرية وامليزانية العادية وميزانية املشاريع

حتليل مفصل للميزانية العادية حسب امليدان مع مقارنة بأرقام فتريت          : 2 والشكل   2اجلدول  
  .2009-2008  و2007-2006السنتني 
 حتليل مفصل للميزانية العادية حسب هدف التنميـة البـشرية مـع     :3 والشكل   3اجلدول  

  .2009-2008  و2007-2006مقارنة بأرقام فتريت السنتني 
  .حتليل مفصل للميزانية العادية حسب فئة اإلنفاق: 4 والشكل 4اجلدول 

.وميـداهنا  البشريةحتليل مفصل مليزانيات املشاريع حسب هدف التنمية        : 6  و 5الشكالن  
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  التنظيمية لألونروا حسب اإلداراتاخلريطة  :1الشكل 
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RB:        XB: 

External Relations 

RB:       XB: 

1 D2     1 P3

Finance 

RB:        XB: 

Legal Affairs 

RB:            XB: 

Internal Oversight 

Services 

Spokesperson & Public 

Information 

RB:XB:

Executive Office 

 

RB:XB:

Representative  & Liaison 

Offices 

 RB:  XB: 

1 D11 P4

Programme Coordination  

& Support 

RB:XB:

RB:  International posts funded from the UN Secretary-

G l’ b d t

  مكاتب/إدارات
  الدعم

إدارات الربامج
  املكاتب امليدانية  باملقر

 اخلدمات اإلدارية
  

  م ع  خ مم 
  1- مد1  1- مد1
  5- ف1  5- ف1
  4- ف6   2- ف1

  3- ف4  
  *181              خ ع4         

 مكتب املفوض العام
  م ع    م خ م

   و أ ع1    5- ف1
   أ ع م1    4- ف4
  4- ف1    3- ف1

  ع خ 3    
                      6* 

   املكتب التنفيذي
  م ع  م خ م

  2- مد1  
 4- ف1  

 تنسيق الربامج ودعمها
  

  م ع    م خ م
  5- ف1     3- ف2

  4- ف2    
  3- ف1    

6*

   مكاتب التمثيل واالتصال
  م ع    م خ م

  1-مد 1    4- ف1
  5-ف 1    2- ف1

  4- ف1    
  3- ف1    

  خ ع2 *4 

 املتحدث الرمسي وشؤون اإلعالم
  

  م ع    م خ م
  5-ف 1    1- مد1

  3- ف2    
 8* 

 العالقات اخلارجية
  م ع  م خ م 

  2- مد1  3- ف1
  1- مد1  2- ف3

  5- ف1  
  4- ف1  
  3- ف2  

          12* 

 املالية
  م ع  خ مم 
  1- مد1  4- ف1

  5- ف2  
  4- ف2  
  3-ف 2  
               63*  

 املوارد البشرية
  م ع  خ مم 
  5- ف3  1- مد 1
  4- ف4  3- ف2
  3- ف4  2- ف1

  2- ف1  
       54*  

    *8                  4- ف3    5- ف1    1- مد1  5- ف1  م ع  م خ م    خدمات الرقابة الداخلية 

 التعليم
  

  م ع  م خ م
  4- ف1  2- مد1
  2- ف1  5- ف1

              77*    

 األساسية واملخيماتحتسني اهلياكل
  

  م ع  م خ م
  1- مد1  
  5- ف1  
  4- ف1  

             31*

 الصحة
  

  م ع   خ مم
  2- مد1
  5- ف1
  4- ف1
  2- ف1

             13*

التمويل البالغ الصغر
  

  م ع  خ مم 
  1- مد1

              13*
    

        

  االجتماعيةاإلغاثة واخلدمات
  

  م ع  خ مم 
  1- مد1  5- ف1
  4- ف2

              16*
  

  غزة
  

  م ع  م خ م
  1- مد1  5- ف1
  5- ف2  4- ف3
  4- ف5  3- ف7
  3- ف2   خ ع7

          493 12*

  األردن
  

  م ع  م خ م
  1- مد1  4- ف1
  5- ف1  2- ف3

  4- ف4  
         040 7*

  لبنان
  

  م ع  م خ م
  1- مد1  5- ف1
  5- ف1  4-ف 5
  4- ف5  3- ف8
    2- ف3

           238 3*  

  السوريةاجلمهورية العربية 
  م ع   م خ م

  1- مد1  4- ف1
  5- ف1  3- ف4
  4- ف4  2- ف1

  3- ف1  
            766 3*  

    الضفة الغربية
  م ع  م خ م

  1- مد1  4- ف1
  5- ف1  3- ف13
  4- ف5  2- ف4

  3- ف3  
   خ ع2  

            712 4*  

  وظائف دولية ممولة من ميزانية األمني العام لألمم املتحدة: م ع  
  وظائف دولية ممولة من ميزانية املشاريع أو نداءات الطوارئ: م خ م  

  وظائف املوظفني احملليني    *: 

  م ع  م خ م الشؤون القانونية
  2- مد1  4- ف1
  5- ف2  3- ف1

  4- ف4  
6*
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     1اجلدول 

  2011-2010ميزانية فترة السنتني 
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  
  2011- 2010فترة السنتني    2011السنة املالية   2010السنة املالية   
  زانية العاديةاملي   امليزانية العادية  امليزانية العادية  

  اجملموع  عينا  نقدا  اهلدف
ــة ميزاني
  اجملموع  عينا  نقدا  اجملموع  املشاريع

ــة ميزاني
  اجملموع  عينا  نقدا   اجملموع  املشاريع

ــة  ميزاني
  اجملموع  املشاريع

ــاة  ــع حبي التمت
  222 25   780 99   818 2   962 96   طويلة وسليمة

 125 
002   98 303   2 932  

 101 
235  

 31 
228  132 

463   
 195 
265  5 750  

 201 
015   56 

450   257 
465  

اكتساب املعارف  
  569   316 311   واملهارات

 311 
885   66 803  

 378 
688  

 317 
683   583  

 318 
266  

 60 
810  379 

076   
 628 
999  1 152  630 

151   127 
613  

 757 
764  

مبـستوى  التمتع  
  875 74    875 74   معيشي الئق

 124 
941  

 199 
816   77 601   

 77 
601  108 

680  
 186 
281   

 152 
476 -  152 

476   233 
621  

 386 
097  

التمتع بكامـل   
 15  704 5    704 5   329 24   644 18   685 5    685 5   حقوق اإلنسان 

147  20 
851   11 389 -  11 389   33 

791   45 180  
  363 26   850 90    850 90   خدمات الدعم

 117 
213   88 995   

 88 
995  12 

923  101 
918   

 179 
845 -  179 

845   39 
286   219 

131  
جمموع احتياجات  

  387 3   688 579   الغايات
 583 
075   261 973   845 048   588 286   3 515  

 591 
801  

 228 
788  

 820 
589    1 167 974   6 902  

 1 174 
876  

 490 
761  

 1 665 
637  

االحتياجـــات 
 3  263 3  263 3   الطارئة

263  2 
365   2 365  2 365   5 628 -  5 628   -  5 628  

استحقاقات هناية  
خدمة املـوظفني   

 5  078 5  078 5   احملليني
078  5 

078    5 078   5 078   10 156 -  10 156  -  10 156  
احتياطي زيـادة   

 9  500 9  500 9   املرتبات
500  24 500  

 24 
500  24 

500   34 000 -  34 000  -  34 000  
 1  000 1  000 1   احتياطي الصيانة

000  1 
000   1 000  1 000   2 000 -  2 000  -  2 000  

جمموع االحتياجات  
  784 51  -  784 51  -  784 51    943 32  -  943 32  -  943 32   841 18  -  841 18  -  841 18   األخرى

 االحتياجات  جمموع
  421 717 1   761 490   660 226 1   902 6   758 219 1    229 621   788 228   744 624   515 3   229 621   889 863   973 261   916 601   387 3   529 598   من املوارد
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   2اجلدول 
  االحتياجات من امليزانية العادية حسب امليدان

  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  واردمنو امل

  امليدان

ــنفقــ
ــــــ
ــــــ

- 2006 اتـ
2007  

ــــاعتم
ادــــــ

- 2008ات 
2009  

ــــتقدي
ــــــ

رات ـ
2010 -
  املبلغ  2011

ــسبة الن
  املئوية

  5.89  22 679  408 024  385 345  270 267  قطاع غزة
  1.62  2 362  148 403  146 041  112 993  لبنان

  8.16  8 073  107 021  98 948  65 351  اجلمهورية العربية السورية
  0.60  1 371  231 681  230 310  176 385  األردن

  3.10  5 759  191 408  185 649  143 538  الضفة الغربية
 19.78  14 586  )1(88 339  73 753  51 971  املقر

  4.90  54 830  1 174 876  1 120 046  820 505  اجملموع الفرعي
  -  5 628  5 628      )2(احتياجات الطوارئ

ــة ــة خدم ــتحقاقات هناي اس
  -  10 156  10 156      )2(املوظفني احملليني

  -  34 000  34 000      )2(احتياطي زيادة املرتبات
  -  2 000  2 000      )2(احتياطي الصيانة
  -  51 784  51 784  -  -  اجملموع الفرعي
  9.52 106 614  1 226 660  1 120 046  820 505  جمموع امليزانية

  
ا  وظيفة دولية إضافية طلب متويلها من امليزانية العادية لألمني العام لألمم املتحدة، ثالث منه              14تشمل تكلفة إنشاء      )1(  

  .مشمولة يف امليزانية العادية لألمني العام
  .اعتمادات امليادين املعنية/، ألغراض املقارنة، ضمن نفقات2009-2006أدرجت أرقام الفترة   )2(  
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قطاع غزة  لبنان اجلمهورية العربية
السورية

األردن الضفة الغربية املقر

نفقات  2007/2006
اعتمادات  2009/2008
تقديرات  2011/2010

   2الشكل 
  امليزانية العادية حسب امليدان

  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
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   3اجلدول 
   العادية حسب هدف التنمية البشريةاالحتياجات من امليزانية

  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
  

  منو املوارد

  اهلدف

ــنفقــ
ــــــ
ــــــ

- 2006 اتـ
2007  

ــــاعتم
اــــــ

- 2008دات 
2009  

تقديــــ
ــــــ

ـرات 
2010-
  املبلغ  2011

النـــسبة
  املئوية

  2.82  5 504  201 015  195 511  147 388  التمتع حبياة طويلة وسليمة
  7.71  45 083  630 151  585 068  448 875  اكتساب املعارف واملهارات
)11.05()18 951(  152 476  171 427  104 379  التمتع مبستوى معيشي الئق

 )7.32(  )900(  11 389  12 289  10 769  كامل حقوق اإلنسانالتمتع ب
  15.47  24 094  )1(179 845  155 751  109 094  خدمات الدعم
  4.90  54 830  1 174 876  1 120 046  820 505  اجملموع الفرعي

  -  5 628  5 628      )2(احتياجات الطوارئ
ــة خدمــة اســتحقاقات هناي

  -  10 156  10 156      )2(املوظفني احملليني
  -  34 000  34 000      )2(احتياطي زيادة املرتبات

  -  2 000  2 000      )2(احتياطي الصيانة
  -  51 784  51 784  -  -  اجملموع الفرعي
  1069.52 614  1 226 660  1 120 046  820 505  جمموع امليزانية

  
  .نية األمني العام وظيفة دولية إضافية مطلوبة، ثالث منها مشمولة يف ميزا14تشمل تكلفة إنشاء   )1(  
  .اعتمادات غاية التنمية البشرية املعنية/، ألغراض املقارنة، ضمن نفقات2009-2006أدجمت أرقام الفترة   )2(  
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  3الشكل رقم 
  امليزانية العادية حسب هدف التنمية البشرية    
  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
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تقديرات 2011/2010
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  4اجلدول 
  ة العادية حسب فئة اإلنفاقاالحتياجات من امليزاني

  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
  منو املوارد

  فئة اإلنفاق

ـــنفقــ
ــــــ
اــــــ

- 2006 ت
2007  

ــــاعتم
اــــــ

- 2008دات 
2009  

ــــتقدي
ــــــ

رات ـ
2010 -
  املبلغ  2011

النـــسبة
  املئوية

 28.51  13 591  )1(61 256  47 665  40 910  تكاليف املوظفني الدوليني
  3.44  27 112  816 390  789 278  595 401  تكاليف املوظفني احملليني

 32.43  20 208  82 513  62 305  45 731  اخلدمات
 )1.42(  )1 830(  126 921  128 751  81 831  اللوازم

 )5.42(  )1 391(  24 250  25 641  11 445  املعدات وأعمال البناء
 21.72  4 697  26 321  21 624  15 645  أماكن العمل

  )7 557(  37 225  44 782  29 542  املنح واإلعانات
)16.88
(  

  4.90  54 830  1 174 876  1 120 046  820 505  اجملموع الفرعي
  -  5 628  5 628      )2(احتياجات الطوارئ

استحقاقات هنايـة خدمـة
  -  10 156  10 156      )2(املوظفني احملليني
  -  34 000  34 000      )2(رتباتاحتياطي زيادة امل
  -  2 000  2 000      )2(احتياطي الصيانة
  -  51 784  51 784  -  -  اجملموع الفرعي
  9.52  106 614  1 226 660  1 120 046  820 505  جمموع امليزانية

  
  . وظيفة دولية إضافية مطلوبة، ثالث، مشمولة يف ميزانية األمني العام14تشمل تكلفة إنشاء   )1(  
  .، ألغراض املقارنة، ضمن فئات اإلنفاق املعنية أعاله2009-2006رجت أرقام الفترة أد  )2(  
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تكاليف 
املوظفني
الدوليني

تكاليف 
املوظفني احملليني

اخلدمات اللوازم املعدات
وأعمال البناء

أماكن العمل  ـح   ــ ــ املن
واإلعانات 

نفقات 2007/2006
اعتمادات 2009/2008
تقديرات 2011/2010

  4الشكل 
  امليزانية العادية حسب فئة اإلنفاق

  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  
  
  
  
  
  

  5الشكل 
  ميزانية املشاريع حسب هدف التنمية البشرية

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
  

  

   هدف التنمية البشرية

  

 56 450 التمتع حبياة طويلة وسليمة

 127 613 اكتساب املعارف

 233 621 التمتع مبستوى معيشي الئق

ــوق  ــل حق ــع بكام التمت

 33 791  اإلنسان

 39 286 خدمات الدعم

 490 761  اجملموع

اآتساب المعارف 
والمهارات
26.0%

التمتع بحياة طويلة 
وسليمة
11.5%

اإلغاثة والخدمات 
االجتماعية
 % 1.2

التمتع بكامل حقوق 
اإلنسان
6.9%

خدمات الدعم
8.0%
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  6الشكل 
  يع حسب امليدانميزانية املشار

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
  

   امليدان
  

 197 395  قطاع غزة
 86 013 لبنان

 28 985  اجلمهورية العربية السورية
 25 458  األردن

 71 125  الضفة الغربية
 81 787  املقر

 490 761  اجملموع

الضفة الغربية
14.5%

الجمهورية العربية 
السورية
5.9%

لبنان
17.5%

األردن
المقر5.2%

16.7%

قطاع غزة
40.2%

      
  مالك املوظفني

تقوم الوكالة، ألغراض تنفيذ براجمها األساسية ومشاريعها، بتوظيف موظفني دوليني            - 18
  .وحمليني

 كـانون   17املؤرخ  ) 29-د( باء   3331وقررت اجلمعية العامة من خالل قرارها         - 19
، أن املصروفات الالزمة لدفع مرتبات املوظفني الدوليني العـاملني يف           1974ديسمرب  /األول

وا، واليت كانت ستقيد لوال ذلك حتت بند التربعات، ينبغي أن متول من امليزانية              خدمة األونر 
 وطوال مدة والية    1975يناير  / كانون الثاين  1العادية لألمني العام لألمم املتحدة اعتبارا من        

 وظيفة دولية من امليزانيـة      119، جرى متويل    2009-2008ويف فترة السنتني    . الوكالة
  .لعامالعادية  لألمني ا

ومت متويل تسعة وتسعني وظيفة دولية من مصادر أخرى غري امليزانية العادية لألمـني                - 20
 وظيفة ملوظفني فنـيني     18العام حيث مولت أربعة وستون وظيفة من صناديق املشاريع، و           

مبتدئني عن طريق احلكومات، ووظيفتان عن طريق منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم              
، ووظيفتان عن طريق منظمة الصحة العاملية، ووظيفة واحدة عن طريـق         )يونسكوال(والثقافة  

  .إدارة التمويل البالغ الصغر، ووظيفة واحدة عن طريق صندوق االدخار التابع للوكالة
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ـ ، وثـالث وظـائف م     1-وظيفتان من فئـة مـد     ( وظيفة إضافية    14ومولت    - 21 ن ــ
من جانب الدول   ) 3-ان، من فئة ف    ووظيفت 4-، وسبع وظائف من فئة ف     5-ة ف ــــتفئ

األعضاء يف األمم املتحدة اليت تقدم دعما ماليا إىل برنامج اإلصالح اإلداري للتطـوير املؤسـسي                
 2011-2010وتسعى الوكالة إىل أن تشمل ميزانية األمني العام لألمم املتحدة للفتـرة         . للوكالة

ويف هذا الـصدد،    .  هبذه الوظائف األربع عشرة    األموال الالزمة لتغطية املرتبات واملكافآت املتعلقة     
جيري متويل برنامج التطوير املؤسسي للوكالة املمتد لثالث سنوات على أساس طوعي منذ إنـشائه               

 من قبل جمموعة من املاحنني الرئيسيني لألونروا، وهي الدول اليت تعد أيضا من بني               2007يف عام   
وقد ُحددت التزاماهتم التمويلية الـيت      . قررة لألمم املتحدة  أكرب املسامهني يف ميزانية االشتراكات امل     

 على افتراض إدراج التكاليف الالزمة لدفع مرتبات هـذه          2009ديسمرب  /تنتهي يف كانون األول   
الوظائف يف امليزانية العادية لألمني العام لألمم املتحدة وذلك من أجل كفالة استدامة اجلهود الـيت                

 هيكلها اإلداري، وحتسني الكفاءة وإدخال النظم احلديثة لتخطيط الربنـامج           تبذهلا األونروا لتعزيز  
ـ        . ورصدها وتقييم تنفيذها   روا أن ثـالث    وحىت تاريخ إعداد هذه امليزانية الربناجمية، أبلغت األون

وظيفة دولية قد أُدرجت يف مشروع امليزانية العادية لألمني العام لألمـم             14وظائف فقط من بني     
  .املتحدة

  
  5اجلدول 

  1011-1010االحتياجات من املوظفني الدوليني 
  

  رتبة الوظيفة
امليزانية العاديـة   

  مصادر أخرى  *لألمم املتحدة
      الفئة الفنية وما فوقها -ألف 

  -  1  وكيل األمني العام
  -  1  أمني عام مساعد

  2  3  2-مد
  4  12  1-مد
  8  20  5-ف
  21  50  4-ف
  39  22  3-ف
  18  2  1-ف/2-ف

  92  111  )ألف(اجملموع الفرعي 
  7  11  اخلدمات العامة  -باء 

  7  11  )باء(اجملموع الفرعي 
    99  122  )باء+ ألف (اجملموع الفرعي 
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أدرجت يف عمود امليزانية العادية ثالث وظائف دولية إضافية كان املراقب املايل لألمم املتحدة قد أوصى بإدراجها يف          *  
وهو ال يشمل الوظائف اإلحدى عـشرة املطلوبـة   . 2011-2010ألمم املتحدة للفترة    مشروع امليزانية العادية ل   

  .2011-2010الباقية واليت تسعى الوكالة إىل متويلها من امليزانية العادية لألمني العام للفترة 

 موظف حملـي    29 500وخالل ذلك، يتوىل إجناز الربامج الرئيسية للوكالة أساسا           - 22
، 6انظر اجلدول    (2011 حبلول هناية عام     31 700يزيد إىل أكثر من     وهو عدد ينبغي أن     

  .إذا أريد للوكالة أن حتقق اإلجنازات احملددة يف هذه امليزانية) 7والشكل 
  

  6اجلدول 
 حسب أهداف   2011ديسمرب  / كانون األول  31العدد التقديري للموظفني احملليني يف      

  التنمية البشرية
  

  لبنان  قطاع غزة  اهلدف

مهورية اجل
العربيـــة 
  األردن  السورية

الـــضفة 
  اجملموع  املقر  الغربية

  4 630  13  880 1 071  520  580  1 566  التمتع حبياة طويلة وسليمة
 22 031  74 2 741 5 193 2 643 2 005  9 375  اكتساب املعارف واملهارات
  2 594  62  600  413  309  302  908  التمتع مبستوى معيشي الئق

  226  2  39  48  34  38  65  بكامل حقوق اإلنسانالتمتع 
  2 266  347  452  315  260  313  579  خدمات الدعم
 31 747  498 4 712 7 040 3 766 3 238 12 493  اجملموع الكلي

  
من املتوقع أن يزيد عدد املوظفني احملليني مبقدار ثالث وظائف فقط ألخصائيني اجتماعيني يف قطاع غزة بني                 

  .، وذلك بسبب النقص يف التمويل2011 و 2010عامي 
    

  7الشكل 
  ، حسب امليدان2011ديسمرب / كانون األول31العدد التقديري للموظفني احملليني يف 

  
  

  امليدان

  

12 493 قطاع غزة  

3 238 لبنان  

3 766 اجلمهورية العربية السورية  

7 040 األردن  

المقر
2%

قطاع غزة
39%

الجمهورية    
ة ال ة ال

األردن
22%

لبنان
10%
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غربيةالضفة ال  712 4  

 498 املقر

31 747 اجملموع  

  الوضع املايل    
باستثناء وظائف املوظفني الدوليني اليت متوهلا اجلمعية العامة عن طريق االشـتراكات              - 23

املقررة، متول العمليات املستمرة لألونروا، وكذلك مشاريعها ونداءاهتا يف حاالت الطـوارئ            
  .من خالل تربعات املاحنني

، مبا يف ذلك األنشطة     2008 أدناه حالة متويل ميزانية األونروا لعام        7ويبني اجلدول     - 24
املمولة عن طريق املسامهات غري املخصصة يف امليزانية العادية، وكذلك املسامهات املخصصة            

  ).من قبيل تلك املقدمة من أجل الغذاء والتطوير املؤسسي(
 بوضوح مدى نقص التمويل الذي عانـت        2008ة  وتثبت النتائج املالية للسنة املالي      - 25

فقد بلغ العجز يف متويل امليزانيـة العاديـة         . منه الوكالة يف جهودها الرامية إىل تنفيذ واليتها       
 مليون دوالر، وعانـت ميزانيـة       64.6املمولة من خالل التربعات غري املخصصة ما قدره         

  . مليون دوالر24.7املشاريع من نقص قدره 
  

  7اجلدول 
  2008حالة متويل الوكالة لسنة     

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  

  امليزانية العادية

  
األنشطة املدرجة

  يف امليزانية
ــري  ــشطة غ األن
  نداء الطوارئ  املشاريع  املدرجة يف امليزانية

  262.4  116.5    )1(524.5  امليزانية
  171.8  91.8  )2(41.1  481.0  اإليرادات اآلتية من التربعات

  )90.6(  )24.7(  -  )43.5(  الفجوة التمويلية
        )21.1(  )3(النفقات اإلضافية

        )64.6(  صايف الفجوة التمويلية
  . مليون دوالر مت استردادها عن طريق تكاليف دعم الربنامج20.1 امليزانية األصلية مطروحا منها امليزانية عبارة عن   )1(  
، علـى سـبيل املثـال    (2008عام ل  الربناجمية املعلنةمليزانيةإطار ادرج يف نشطة اليت مل ُتثل الدخل املخصص لأل    مت  )2(  

  .شديدةبرنامج التطوير املؤسسي وبرنامج إصالحات حاالت العسر الألغراض 
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ـ 12.4ر الصرف، و اسعأ مليون دوالر من خسائر     16.3تكون من    ت  )3(   علـق  تيات فيمـا ي سو مليون دوالر من الت
 . مليون دوالر من إيرادات الفوائد7.6املاحنني و بتعهدات 

    
 يف التمويـل    ا يف األراضي الفلسطينية احملتلة عجز     2008عام  ل  الطوارئ  نداء وسجل  - 26

  . مليون دوالر90.6قدره 
 8 يف اجلـدول     ة، املبين 2009عام  يف  احلالية لإليرادات والنفقات    شري التوقعات   تو  - 27

 النفقات   إذا ما قارّنا    مليون دوالر  78.3  تبلغ ويل امليزانية العادية   يف مت   فجوة أدناه، إىل وجود  
 470.3  البـالغ  جموع اإليرادات املتوقع  مب مليون دوالر    548.6  البالغة يف امليزانية املدرجة  

 )قـدرة الفوائـد امل  إيـرادات   استنادا إىل التقديرات اإلرشادية من املـاحنني و       (مليون دوالر   
.  االحتياجات النقدية والعينية للوكالـة      لتغطية  غري املخصصة  التربعات آلية   -للصندوق العام   

نها من التنفيذ الكامل ألنشطتها      الوكالة لن تكون يف وضع ميكّ      نمسامهات إضافية، فإ  وبدون  
  .املدرجة يف امليزانية

  
  8اجلدول 

  2009توقعات اإليرادات والنفقات لعام     
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  
  )1(نداء الطوارئ  املشاريع  امليزانية العادية  

  473.6  90.0  548.6  امليزانية
  232.9  43.1  470.3  اإليرادات املتوقعة
  )240.7(  )46.9(  )78.3(  الفجوة التمويلية

ـ أ خطة االستجابة السريعة لقطاع غزة ردا على       املوجهة من أجل   يشمل رقم نداء الطوارئ نداءات الطوارئ        )1(   ل اعم
، ونداء الطوارئ للضفة الغربية ونداء اإلغاثة واإلنعاش املبكر من أجل مشـال             2009يناير  /ثاينالقتال يف كانون ال   

  .لبنان
    

، على النحو املبني    2010ات احلالية لإليرادات والنفقات لعام      سقاط اإل  أن بدويوال    - 28
ات، فستكون هنـاك    سقاطوإذا ثبتت صحة هذه اإل    .  تدعو إىل التفاؤل    أدناه، 9يف اجلدول   

استنادا إىل التقديرات اإلرشادية    ( مليون دوالر    141.2 قدرها 2010فجوة متويلية يف عام     
  .)امج تكاليف دعم الرب املسترد مناتعقوالواردة من املاحنني وت
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  9اجلدول 
  2010الفجوة التمويلية املتوقعة لعام     

    )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  ة العاديةامليزاني  

  598.5  امليزانية
  457.3  اإليرادات املتوقعة
  )141.2(  الفجوة التمويلية

    
 .أدناه 10 يف اجلدول 2010 و 2009 لعامي ، حسب املاحنني،ةطقس اإليرادات املدوتر  - 29

  10اجلدول 
  2010 و 2009 -اإليرادات املسقطة للصندوق العام 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  املانح

اإليرادات
املسقطة سنة

2009  

اإليرادات
املتوقعة سنة

  املانح  2010

اإليرادات 
املسقطة سنة 

2009  

اإليرادات 
املتوقعة سنة 

2010  

  406 251  421 406  و/اجملموع الفرعي ب  102 464  102 464   الواليات املتحدة
  5 345  5 007  أيرلندا  92 827  100 990  املفوضية األوروبية
  4 187  4 187  أستراليا  36 244  32 949  اململكة املتحدة

  3 868  3 638  لكسمبورغ  39 254  36 142  السويد
  2 850  2 850  اليابان  23 310  38 850  النرويج

  1 828  1 828  بلجيكا  19 400  19 400  األمم املتحدة
  1 800  1 800  اململكة العربية السعودية  21 097  19 685  هولندا
  1 500  1 500  الكويت  13 010  13 010  كندا

  1 055  1 055  النمسا  13 225  13 848  الدامنرك
  646  577  نيوزيلندا  11 252  11 252  إسبانيا
  7 010  5 506  ماحنون آخرون  11 252  10 687  أملانيا
  5 000  5 000  إيرادات أخرى  6 394  6 394  فرنسا
  16 000  16 000  املسترد من تكاليف دعم الربامج   7 380  7 042  سويسرا
        4 219  4 082  إيطاليا
        4 923  4 611  فنلندا

  457 340  470 354  اجملموع الكلي  406 251  421 406و/اجملموع الفرعي ج
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فقاعدة مـاحني الوكالـة     . ونتيجة لذلك، تكتسي تعبئة املوارد أمهية حامسة لألونروا         - 30
 يف املائة من ميزانيتها العادية      94من  أكثر  ب املاحنون اخلمسة عشر األوائل      أسهمضيقة حيث   

 مقارنة أداء املاحنني العشرة األوائل يف الفتـرة بـني           بّين ذلك، تُ  باإلضافة إىل و. 2009لعام  
وأبقى  .زادوا من مسامهاهتم خالل هذه الفترة     قد   أن مخسة ماحنني ال غري       2009 و   2001

وقد حدث هذا يف وقت زادت فيه       . املاحنون اآلخرون مسامهاهتم عند مستوياهتا أو خفّضوها      
تلبية احتياجات أعداد متزايدة من الالجـئني       لالتوقعات من الوكالة والطلبات على خدماهتا       

ومراعاة معايري تتماشى وتلك املعمول هبا لدى السلطات املضيفة فضال عن التعامل مع حتدي              
  .تقدمي اخلدمات يف منطقة متقلبة جدا

األمـوال،  جلمـع   ر الطرق فعالية من املوارد احملدودة املتاحة        ولكفالة االستفادة بأكث    - 31
وضعت األونروا مؤخرا استراتيجية لتعبئة املوارد لتوجيه جهودها ومواردها خـالل فتـريت             

  :وتتمثل أهداف هذه االستراتيجية فيما يلي. السنتني املقبلتني
هـداف الـيت    لتحقيـق األ   للوكالة زيادة مسامهات املاحنني للصندوق العام      )أ(  

  حددهتا امليزانية العادية؛
إضفاء قدر أكرب من القابلية للتنبؤ على متويل أنشطة األونروا عـن طريـق                )ب(  

  األخذ باتفاقات التمويل املتعددة السنوات؛
مبـن فـيهم    توسيع قاعدة املاحنني يف القطاعني احلكومي وغري احلكـومي،            )ج(  

   األدىن واألوسط؛نيالشرقاملاحنون من 
البحث عن مصادر بديلة للموارد البشرية لسد الفجوات يف مالك املوظفني             )د(  

  الدوليني للوكالة؛
فعالـة  نشاط مجع األموال مبشاركة     ل إدارة العالقات اخلارجية     تنسيقتعزيز    )هـ(  

  . الوكالةاجلهات الفاعلة يفجملموعة واسعة من 
 ينبغي توجيهها صوب زيادة التمويل      وتتناول استراتيجية تعبئة املوارد اإلجراءات اليت       - 32

من املصادر احلكومية وغري احلكومية حبد سواء وتنظر يف تعبئة املوارد الداخليـة واخلارجيـة               
  .هلذه الغاية

 بنسبة  أعداد الالجئني املتزايدة   تقدمي خدماهتا املنتظمة إىل      على الوكالة   تتوقف قدرة و  - 33
كما تعتمـد الوكالـة      .لتمويل الكايف من التربعات    يف املائة سنويا، على توفر ا      2.5تقارب  

  .   على التمويل اإلضايف الذي خيصص مليزانية املشاريع وللعمليات الطارئة
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 2010 أدناه املصادر املتوقعة لتمويل جمموع حجم ميزانية الوكالة للسنتني           8ويبني الشكل   
  . ، مبا يف ذلك امليزانية العادية وميزانية املشاريع2010و 
  

8الشكل   
2011-2010متويل امليزانية   

)بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
   

 1 119 560  التربعات النقدية للصندوق العام

 490 761  التربعات النقدية للمشاريع

 6 900  التربعات العينية للصندوق العام

 58 200  )1(ةامليزانية العادية لألمم املتحد

 42 000  موارد أخرى

 1 717 421  اجملموع 

التبرعات النقدية 
للمشاريع 
%28.6

التبرعات العينية 
%0.4

موارد آخرى
%2.4

الميزانية العادية لألمم 
المتحدة
%3.4

Voluntary Cash 
Contribution to 

the GF
77.4%

 

  
ـ         مطلوبة  إضافية   وظيفة دولية    14 مليون دوالر لتغطية     6.5تشمل مبلغ     )1( امليزانية يتوقع أن تكون ثالث منها فقط مـشمولة بـ

  .العادية لألمم املتحدة اليت يقدمها األمني العام
  

مليزانيـة  ا حجم يف املائة من جمموع      94ايل  وسُتطلب التربعات لتغطية مصاريف حو      - 34
 يف  28.6 يف املائة مسامهات نقدية للصندوق العـام و        77.4، منها   2011-2010لفترة  ل

 يف املائة تشكل تربعات عينيـة       0.4املائة من اإليرادات النقدية لصندوق املشاريع، وحوايل        
  .للصندوق العام

انية العادية لألمم املتحدة حـوايل أربعـة يف          وظيفة دولية من امليز    122وميثّل متويل     - 35
أما ما تبقى بنسبة اثنني يف املائـة مـن اإليـرادات            . املائة سنويا من اجملموع الكلي للميزانية     

  :األخرى فيأيت من املصادر التالية
   ماليني دوالر يف السنة؛5إيرادات الفائدة واإليرادات املتنوعة يف حدود   )أ(  
من منظمة األمـم    )  حملية وظيفتان دوليتان وأربع وظائف    (متويل ست وظائف    )ب(  

) حمليتانوظيفتان دوليتان ووظيفتان    (، وأربع وظائف    )سكوياليون(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
  .والصحة من منظمة الصحة العاملية يف إطار املساعدة التقنية اليت تقدماهنا إىل برامج التعليم

التربعات النقدية
للصندوق العام 

 يف املائة77.4
الت
لل

التربعات النقدية
 8.6للمشاريع 
 يف املائة

التربعات العينية
 يف املائة0.4

موارد أخرى
 يف املائة2.4

امليزانية العادية
لألمم املتحدة 

 يف املائة3.4
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ُوسع األونروا تقدمي اخلـدمات     ملاحنني جامدة، فلن يكون يف      وإذا ظلت مسامهات ا     - 36
 إضـافية علـى     مبستويات تقل نوعيتها عن املستويات الراهنة وقد ُيحدث ذلك ضغوطا          إال

 املتوسط، سـيكون    على املدى  يف قيمة املسامهات     إذا حدثت اخنفاضات  . السلطات املضيفة 
 ختفيضات يف   إجراء اخلدمات أو     نوعية  خطرية، على  أخرىحدوث انعكاسات   مناص من    ال

فتقدمي اخلدمات على حنو كامل سيتطلب متـويال أفـضل          . جماالت معينة ويف مالك املوظفني    
 مقترنة مبواصلة حتقيق املكاسب علـى       ، زيادة املوارد  من شأن و. شهدته الفترات األخرية   مما

 حتقيـق األهـداف     حنـو تقـدم   الإحـراز    من   الوكالةأن متكّن   الفعالية،   و صعيدي الكفاءة 
  .  االستراتيجية

لوكالة إىل موارد إضـافية، أن املنـاخ        اوُتدرك األونروا، يف سياق إبرازها احتياج         - 37
 مزيد من الدعم من اجلهـات       استقطاباالقتصادي الراهن قد يفرض قيودا على قدرهتا على         

نامي الطلبات سواء نتيجـة     فالوكالة ُتقر بأن إمكانية ندرة املوارد مستقبال، مقترنة بت        . املاحنة
، تستدعي بأن تعتمد الوكالة هنجا واضحا بشأن كيفية         يها احلاجة إل  لتفاقمو السكاين أو    للنم

، حددت  2015-2010وكجزء من عملية التخطيط االستراتيجي لفترة       . تركيز جهودها 
 انظـر  (طائفـة أنـشطتها الواسـعة     األونروا األنشطة واخلدمات اليت تعتربها األهم ضمن        

  ). أدناه11 اجلدول
وحددت األونروا جمموعة من اخلدمات األساسية اليت تلـيب علـى أفـضل وجـه                 - 38

وسُتبقي على هذه   . احتياجات الالجئني وُتعد أساسية لتمكينهم من التمتع حبقوقهم األساسية        
لعمليـات امليدانيـة    بـني ا  أوجه تشابه قوية     هناك   كونتاخلدمات يف صلب عملها، ولذا س     

وستكون للخدمات األساسية أولوية التمويل من      . قدمي هذه اخلدمات األساسية   تعلق بت ي مافي
، يف بعض احلـاالت، يف       أيضا الصندوق العام بالرغم من أن متويل املشاريع، قد يسهم        موارد  

  .توفري تلك اخلدمات
وباإلضافة إىل اخلدمات األساسية غري القابلة للتفاوض، مثة خدمات أخـرى تظـل               - 39
وتشمل هذه اجملموعة اخلدمات اليت     . ة بالنسبة للعمليات امليدانية اليت تضطلع هبا األونروا       هام

  : ما يليُتحقق
  .فاع الفئات ض أشدتلبية احتياجات  ‘1’  
  .  لتنمية البشرية لالجئنيتحقيق اتقدمي مسامهة واضحة وقابلة للقياس ل  ‘2’  

املندرجة حتت جمموعـة اخلـدمات      ويتمثل االختالف بني هذه اخلدمات ونظرياهتا         - 40
يف أن التركيز على االستثمار وحجمه يف اخلـدمات         ) أو ذات األولوية القصوى   (األساسية  

أكثـر   احملددة يف امليدان  ذات األولوية من املستوى الثاين يتوقف بشكل أكرب على األوضاع           
  .منه على اخلدمات األساسية
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  11اجلدول 
  *خدمات األونروا ذات األولوية

  اخلدمات  ستوى األولويةم
  :مشتركة بني مجيع امليادين: أولوية قصوى

 على األونـروا أن      يتعني اخلدمات األساسية اليت  
  متكني الالجئني من التمتـع حبقـوقهم         :تكفلها

ــات   ــتجابة إىل االحتياج ــية؛ واالس األساس
  .واألولويات اإلمنائية البشرية لالجئني

-  

-  

-  
  
  
      
- 

  توفري التعليم األساسي
   الشاملةوليةتوفري الرعاية الصحية األ

النقد والغذاء  (تقدمي اإلغاثة والدعم املباشر     
لألشخاص الذين يعيشون يف فقـر     ) واملأوى
من خالل برامج شـبكات األمـان       (مدقع  

  )وبرامج الطوارئ

الصحة البيئية؛ وحتسني حالة املالجئ واملرافق      
  .واهلياكل األساسية املتدنية بشكل خطري

الترجيح سـيختلف مـن     : ة من املستوى الثاين   أولوي
  ميدان آلخر

 اليت تليب احتياجات أشد الفئات ضعفااخلدمات   )أ(

- 
- 
    
- 
      
- 

  حتسني حالة املالجئ ألشد الفئات ضعفا
تقدمي اخلدمات االجتماعية ألشـد الفئـات       

  ضعفا
 بالنسبة حلـاالت    املستشفياتخدمات  دعم  

  طبية خمتارة ألشد الفئات ضعفا
  أنشطة الدعوة املتعلقة مبسائل احلماية

اخلدمات اليت توفر مسامهة واضحة وقابلة        )ب(
  .للقياس للتنمية البشرية لالجئني

- 
- 
    
- 
- 
- 
- 
  
- 
- 

  توفري التعليم التقين واملهين
 والتمويل البالغ الصغر من     ئتماناتتقدمي اال 

  إدارة التمويل البالغ الصغر
  تشجيع العمالة
   البيئيةأنشطة احلماية

  توفري التعليم التقين واملهين
 والتمويل البالغ الصغر من     ئتماناتتقدمي اال 
  التمويل البالغ الصغر إدارة

  تشجيع العمالة
  أنشطة احلماية البيئية

  .ال تشمل اخلدمات أو األنشطة الواردة يف هذا اجلدول قائمة جبميع األنشطة اليت تضطلع هبا األونروا  *
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   حالة التنفيذ-  اجعي حسابات األمم املتحدةتوصيات جملس مر    
ردة يف تقريـر جملـس      او توصـية    31ملا عدده    احلالة الراهنة    12يوضح اجلدول     - 41

، 2009مـارس  / آذار31وحىت . 2007-2006مراجعي حسابات األمم املتحدة للفترة   
 مـن    توصـيات  أربعوترد  .  توصية أخرى قيد التنفيذ    16 توصية بينما مازالت     15ُنفّذت  

  ). 2005-2004(يف التقرير السابق  31 الـالتوصيات 
وإدارة األونروا ملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات اليت يتطلب البعض منها مزيـدا مـن                - 42

وُيموَّل عدد من التوصـيات     . التمويل أو متديد فترات السنتني أو تستدعي تدخال استراتيجيا        
  . 2009ديسمرب / يف كانون األوليت تنتهيال للوكالة املؤسسي مبادرة التطوير عن طريق

  
  12اجلدول 

 31حالة تنفيذ توصيات جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة لفترة السنتني املنتهية يف             
  .2007ديسمرب  /كانون األول

  حالة التنفيذ

  اإلدارة

عـــ
  ـدد

 التوصيات

التوصيات 
املسحوبة من جملس 
مراجعي حسابات 
  األمم املتحدة

يات التوص
  املنفذة

قيد 
  التنفيذ

غري 
  املنفذة

  -  1  3    4  املالية
  إدارة الدعم اإلداري

  شعبة نظم املعلومات  
  شعبة املشتريات واللوجستيات  

  
9  
5  

  
-  
-  

  
4  
5  

  
5  
-  

  
-  
-  

  -  4  -    4  تنسيق ودعم الربامج
  -  4  2    6  إدارة املوارد البشرية

  -  1  1    2  إدارة خدمات الرقابة الداخلية
  -  1  -    1  لعالقات اخلارجيةإدارة ا
  -  16  15  -  31  اجملموع

  
 مراجعي حسابات األمم املتحدة لفتـرة      جملس  توصية واردة يف تقرير    34ومن أصل     - 43

، سحب اجمللس توصية واحدة، بينمـا       2005ديسمرب  / كانون األول  31السنتني املنتهية يف    
التوصيات اليت توجـد قيـد      ومن  .  توصيات قيد التنفيذ   10زالت    توصية وما  23ُنفّذت  

التوصيات الست  أما  . 2007-2006التنفيذ، ُنقلت أربع توصيات إىل تقرير اجمللس للفترة         
  . 2009اإلدارة القائمة على النتائج ومن املقرر تنفيذها حبلول هناية عام فتتعلق باملتبقية 
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  الفصل الثاين
  التمتع حبياة طويلة وسليمة    
  اهلدف    

ني بالصحة واالستدامة البيئيـة،     األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقَ   ثنني من   استرشادا با   - 44
، تقـدم   هـا ومعايري اتفاقية حقوق الطفل لألمم املتحدة وسياسات منظمة الصحة العاملية        بو

 يف  مرافق التصحاح لة عن توفري مياه مأمونة و     األونروا خدمات الصحة األساسية وهي مسؤو     
ون الفلـسطينيون،  ئعيش يف ظلها الالج   من الظروف الصعبة اليت ي     وبالرغم. خميمات الالجئني 

، لـسيطرة املعدية، تظل حتـت ا    ض   األمراض القابلة للوقاية باللقاحات وغريها من األمرا       فإن
  . خنفضت معدالت وفيات الّرّضع واألطفال والوفيات النفاسية يف العقَدين املاضَينيكما ا
 وبرنامج حتـسني    ةبرنامج الصح  أنشطة   بفضل ةسليمف تتحقق حياة طويلة و    وسو  - 45

  . املخيمات واهلياكل األساسية اللذّين تضطلع هبما األونروا
  

  الغايات     
  .ة الشاملة اجليدةوليضمان تعميم الوصول إىل الرعاية الصحية األ  - 46
  .محاية صحة األسرة وتعزيزها  - 47
   .الوقاية من األمراض واحلد منها  - 48

  
  لتحدياتات واالعقب    

 الذي ظل قويا إىل حد اآلن، يتعني علـى          ةبرامج الصح  على أداء    سعيا إىل احملافظة    - 49
 لتحسني قدرهتا على مواجهة ضغوط من قبيل النمـو الـسكاين    تدخالهتااألونروا أن ُتكّيف    

. والظروف املتدهورة اليت تزيد من ضعف الالجئني، والتحديات اجلديدة املتـصلة باألوبئـة            
  .جودة الربنامج  من بالفعلتنالضغوط فهذه ال

 املرافق الـصحية     الذين يستحقون العالج    يف املائة من الالجئني    66يستخدم زهاء   و  - 50
ون مـن  ئاالت اليت ال يستفيد فيها الالجفثمة حاجة إىل حتسني البيانات لتحديد احل     . لألونروا

عف أو العيش يف مناطق نائية       إليها، مثل حالة الض    مهذه اخلدمات نتيجة حلواجز تعيق وصوهل     
  . فيها اخلدماتتنعدم
 أن جودة الرعاية الصحية     2008وقد أثبتت التقييمات امليدانية اليت أُجريت يف عام           - 51

 اسـتقطاب  يفاليت توفرها األونروا تعترضها أوجه نقص مزمن يف عدد املوظفني وصعوبات            
الصحية وتقادم املعدات بسبب نقص     هم، وتردي اهلياكل األساسية     ئموظفني مؤهلني واستبقا  

،  يف اليـوم    استـشارة  95 يناهزفمتوسط عدد االستشارات الطبية لكل طبيب       . االستثمار
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املهنـيني  يؤدي إىل تقصري فترات االستشارة الذي ُيخفّض بدوره نوعية التفاعـل مـع               مما
  . الطبية والرعاية يف املستشفياتاللوازم تكلفة تتزايدكما . الطبيني

 يف  98ولئن كانت نسبة ربط مالجئ املخيمات بشبكة املياه تبلغ ما يقـرب مـن                 - 52
شـبكات تـصريف ميـاه      عدم كفاية   ف. املائة، فإن مشاكل اجلودة واالستمرارية تظل قائمة      

العواصف، وشبكات اجملاري اليت ال تستويف املعايري املطلوبة، مبا يف ذلك أنابيـب اجملـارير               
 تظهـر كما  . شكل خماطر على الصحة العامة يف بعض األماكن        ت ،خميماتاملفتوحة يف عدة    

وينتشر على نطاق واسع فقر الدم      . ة وخباصة تلك املرتطبة بأوضاع بيئية رديئة      املعدياألمراض  
 فيما بني األطفال الذين هم دون سن الدراسة أو الذين            املرتبطني بنقص التغذية   ونقص احلديد 

وتشري مستويات اخنفاض الوزن عند الوالدة      . واملُرضعاتبلغوا سن الدراسة والنساء احلوامل      
ـ  تتزايد نسبة اإلصابة  كما  .  النساء التردي الصحي يف صفوف   بالنسبة للّرّضع إىل     األمراض ب

، موية، والـسكري، وارتفـاع ضـغط الـدم        ة مثل أمراض القلب واألوعية الد     املعديغري  
  .والسرطان

ـ     صالح وحتـدي  ومن شأن النظام الصحي أن يستفيد من إ         - 53 ني ث كـبريين يف األجل
ويتعني . للضغوط املتنامية على حنو أفضل     التصدي   زويده بالقدرة على  الطويل لت إىل   املتوسط

 النُّهج اجلديدة قبل تنفيذها، لكن من عناصر ذلك زيادة عـدد            بشأنإجراء مزيد من البحث     
ز على اخلدمات الـيت     ادة التركي الشراكات وحجم خدمات االستعانة باملصادر اخلارجية وزي      

  . تقدمها جهات أخرى ال
  اليةاملوارد امل    

  1-2اجلدول 
  ةسليمحياة طويلة وتحقيق الحتياجات من املوارد حسب الغايات لا
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدةنقداً أو عيناً، (

  تقديرات الفترة  
2010-
2011  

  154 899  الشاملة اجليدةكفالة تعميم وصول اجلميع إىل الرعاية الصحية األولية 
  13 598  محاية صحة األسرة وتعزيزها

  30 951  الوقاية من األمراض واحلد منها
  1 577  مرتبات املوظفني الدوليني
      201 015  جمموع امليزانية العادية

      56 450    ميزانية املشاريع      
  257 465  اجملموع الكلي
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    الفصل الثالث
    املعارف واملهارات    
  هلدفا    

وتوفري التعليم االبتدائي للجميع هو ثاين األهـداف         .التعليم حق من حقوق الطفل      - 54
واألونروا  .اإلمنائية لأللفية، وقد التزم اجملتمع الدويل بالعمل على حتسني نوعية التعليم للجميع           

ـ             668تدير   ن  مدرسة ابتدائية وإعدادية توفّر التعليم األساسي اجملاين لنحو نصف مليـون م
ولدى مدارس األونروا مسعة جيدة، تكّونت على مّر الـزمن،           .أطفال الالجئني الفلسطينيني  

ومعـّدالت   .االنقطاع عن الدراسة  من حيث مستوى اإلجناز األكادميي واخنفاض معدالت        
املعّدالت اإلقليمية والعاملية،   تضاهي  الالجئني الفلسطينيني   يف أوساط   اإلملام بالقراءة والكتابة    

  .نسبة االلتحاق باملدارسك منذ ستينيات القرن املاضي تكافؤ بني اجلنسني يف وهنا
األونروا، من خالل نظامها التعليمي، أعظم اإلمكانـات ملـساعدة أطفـال            ومتلك    - 55

الالجئني الفلسطينيني على أن ينموا ويستغلوا قدراهتم ويشّبوا على فهم حقـوقهم واحتـرام              
يم األساسي الذي يوفره برنامج األونروا التعليمي من اخلدمات         ولذا يعّد التعل   .حقوق غريهم 
يـسهم  كمـا    .من بني كل ما تقدمه الوكالة من خدمات لالجئني        القصوى  ذات األولوية   

بالقدرة على االلتحـاق    املتعلق  برنامج األونروا التعليمي أيضا يف حتقيق اهلدف االستراتيجي         
  .بسوق العمل

  
  الغايات    

شاملة خلدمات  احلصول على التعليم األساسي للجميع، وضمان تغطية        كفالة فرص     - 56
  .التعليم األساسي

  . حتسني نوعية التعليم ونتائجه على أساس معايري حمّددة  - 57
   .حتسني توافر الفرص التعليمية للدارسني من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة  - 58

  
  العقبات والتحّديات    

هناك حتـديات كـبرية جيـب       فإن   حتققت،اليت  عديدة  الجنازات  على الرغم من اإل     - 59
ويف حني أن الطالب يف اجلمهورية       .التصّدي هلا للحفاظ على سجل األونروا يف جمال التعليم        

ـ   العربية السورية واألردن يتفوقون يف كثري من األحيان على أقـراهنم يف              ة مـدارس احلكوم
التعليم قد اخنفضت يف مواقع أخرى يف الـسنوات         أن مستويات   إىل  البيانات  تشري  املضيفة،  
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ففي غزة، كشف أداء الطالب يف اختبـارات اللغـة العربيـة والرياضـيات يف                .األخرية
. لعكس مسار هـذا التراجـع     اختاذ إجراءات قوية    استدعى   عن قصور كبري ّمما      2009 عام

ائية يف لبنـان والـضفة      االجتاه النـزويل أيضا يف أداء الطالب يف املدارس االبتد        كما يظهر   
  .الغربية

مرتفعة بني الالجئني يف الـضفة الغربيـة    االلتحاق باملدارس   وبينما ال تزال معّدالت       - 60
يف مواقـع ميدانيـة أخـرى       الوضع ليس كذلك    وقطاع غزة، هناك مؤشرات تدل على أن        

 .عـا أقـل ممـا كـان متوق      االلتحاق  كاجلمهورية العربية السورية واألردن حيث معّدالت       
منخفضة بصفة عامـة يف     االنقطاع عن الدراسة    معدالت  تظل  وباإلضافة إىل ذلك، يف حني      

ـ ت و.البلدان املتوسطة الدخل، فإن بعض الطالب ال يكملون تعليمهم األساسي         ات شري تقييم
 من قبيـل تعـّرض      -ثقافية  وأخرى   اقتصادية   -عوامل اجتماعية   هناك  االحتياجات إىل أن    

االلتحـاق  فسر اخنفـاض معـّدالت      ت قد   -ه إىل العمل إلعالة أسرته      الطالب لضغوط تدفع  
  .يف بعض املواقع امليدانيةاالنقطاع عنها وارتفاع معّدالت باملدارس 

  
  املوارد املالية    

  1-3اجلدول 
  اكتساب املعارف واملهارات املالئمة
  االحتياجات من املوارد حسب الغاية

  ) املتحدةنقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات(

  
ــرة ــديرات الفتـ  تقـ

2010-2011  

شـاملة  كفالة فرص احلصول على التعليم األساسي للجميع، وضـمان تغطيـة
  603 692  لتعليم األساسيخلدمات ا

  20 693  حتسني نوعية التعليم ونتائجه على أساس معايري حمّددة
  3 841  ية اخلاصةحتسني توافر الفرص التعليمية للدارسني من ذوي االحتياجات التعليم

  1 925  مرتبات املوظفني الدوليني
  630 151  جمموع امليزانية العادية

  127 613  املشاريعميزانية 
  757 764  اجملموع الكلي  
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    الفصل الرابع
    التمتع مبستوى معيشي الئق    
  اهلدف    

 :الئـق لكي حييا الالجئون بكرامة، جيب أن يكون بوسعهم التمّتع مبستوى معيشي              - 61
أن يؤويهم مكان آمن صاحل للسكن؛ وأن تكون لديهم الثقة يف أن املـاء الـذي يـشربونه                  
مأمون؛ وأن يتوافر لديهم الطعام الكايف؛ وأن تتاح هلم فرصة تعلّم مهارات متكّنـهم مـن                 

واحلـق يف التمّتـع      .من ربقة الفقر  التحرر  االلتحاق بسوق العمل؛ وأن تكون لديهم فرصة        
 من خالل توفري ما يكفي من احتياجات املأوى والغـذاء وامللـبس             - الئق   مبستوى معيشي 

 منصوص عليه يف اتفاقات حقوق اإلنسان ومؤكّد عليه يف أول األهداف اإلمنائيـة            -والعمل  
 والذي تندرج حتته غايات تتمثّـل يف        “القضاء على الفقر املدقع واجلوع    ”لأللفية املتمثل يف    

كما أن األمم املتحدة ملتزمة بإقامة خدمات مالية         .فري العمل الالئق  حتقيق العمالة املنتجة وتو   
  .للفقراء ال تستبعد أحدا

الذي يستفيد  األمان  وتوفر األونروا الدعم املباشر ألفقر الناس يف إطار برنامج شبكة             - 62
 خـّريج يف    60 000التدريب ألكثر مـن     أتاحت   الجئ سنويا؛ و   250 000منه حوايل   
 20 000ت التقنية واملهنية؛ ووفّرت منتجات التمويل البـالغ الـصغر لنحـو             جمال املهارا 

  .من املالجئ 13 500الجئ؛ وأجنزت على مّر الزمن إصالح حوايل 
وتقتضي التدّخالت اليت تقوم هبا األونروا دعما هلذا اهلدف استجابة متكاملـة مـن                - 63

مويل البالغ الصغر، وبرناجمها التعليمي،     برناجمها للخدمات الغوثية واالجتماعية، وبرناجمها للت     
  .وبرناجمها لتحسني املخّيمات واهلياكل األساسية

  
  الغايات    

  .احلد من الفقر املدقع  - 64
   .التخفيف من اآلثار املباشرة حلاالت الطوارئ على األفراد  - 65
توفري خدمات مالية للجميع وزيادة فرص احلـصول علـى تـسهيالت االئتمـان                - 66
  .لفئات كالنساء والشباب والفقراءسيما ألضعف ا ّدخار والواال
  . بسوق العملحتسني القدرة على االلتحاق  - 67
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حتسني البيئة احلضرية من خالل تطوير املخيمات على حنو مستدام واالرتقاء باهلياكل              - 68
  .األساسية وأماكن السكن ذات املستوى املتدّني

  
  العقبات والتحّديات    

هـذا األمـر   يبـدو  يات الفقر بني الالجئني مرتفعة ويبدو أهنا تزيد ارتفاعا، و       مستو  - 69
 أن حـوايل    2009وتفيد البيانات الرمسية لعام      .وضوحا يف الضفة الغربية وقطاع غزة      أكثر
يف قطاع غـزة  منها  يف املائة 50جئني يف الضفة الغربية و  الل يف املائة من األسر املعيشية       24

 يف املائة من هذه األسر يف الـضفة الغربيـة           13ر الرمسي، وأن حوايل     تعيش حتت خط الفق   
وخالل الفترة ما بني عامي      .يف قطاع غزة تعيش حتت خط الفقر املدقع       منها   يف املائة    35 و

 يف املائة يف عـدد األسـر املعيـشية          23 وحدها، حدثت زيادة بنسبة      2009 و   2006
  .الفلسطينية احملتلة حىت بعد تلقّيها املساعداتاألرض لالجئني اليت تعيش يف فقر مدقع يف 

تعترب أن الالجئني الذين يعانون، يف أقصى       وإن كانت التعاريف تتباين، فإن األونروا         - 70
تلبيـة احتياجـاهتم مـن      وهم أولئك الذين يعجزون عـن       ،  “الفقر املدقع ”احلاالت، من   

قـدرة  وهم أكثر   : “فقر مطلق ”يوصف غريهم بأهنم يعيشون يف      االستهالك الغذائي، بينما    
من غريهم على تلبية االحتياجات الغذائية وغريها من االحتياجـات األساسـية، ولكنـهم              

يعيشون الفقر املدقع سيظلون علـى      الكثري ممن   و .يعيشون حياة بالغة العسر جبميع املقاييس     
 تغـري حـداث  حظوظهم يف إاألرجح يف هذا الوضع، حيث حتّد اإلعاقة أو العمر املتقّدم من    

لبنـان، تتفـاقم    السنوات األخرية يف    ويف األرض الفلسطينية احملتلة، ويف       .يذكر يف ظروفهم  
 ولكنها أشد تأثريا     آثار حاالت الطوارئ اليت متس الكثريين      بفعلحاالت الفقر الطويل األمد     

  .على الضعفاء
قر، يف حال   وهناك الجئون فقراء غري هؤالء سيكون بوسعهم اخلروج من وهدة الف            - 71

عدم حدوث حاالت الطوارئ، إذا ما أتيحت هلم فرص التعلـيم والتـدريب والتوظيـف               
ويف حني أن الوضع االقتصادي يف الضفة الغربية وقطاع غزة، إىل جانب حمدوديـة               .املالئمة

فرص العمل املتاحة لالجئني يف لبنان، من العوامل اليت حتد بشدة من إمكانيات احلـد مـن                 
آفاق هنوض الالجئني مبوارد    األونروا بوسعها، مع ذلك، أن حتدث تأثريا كبريا يف          الفقر، فإن   

 - من خالل التـدريب أو التمويـل البـالغ الـصغر             -، وذلك عن طريق تأهيلهم      رزقهم
ويف مواقع ميدانية    .ومساعدهتم على الوصول إىل الفرص اليت تتيح هلم حقّا اخلروج من الفقر           

يكتـسي   يف املائـة،     56ية، حيث يبلغ معّدل بطالـة الـشباب         كاجلمهورية العربية السور  
  .ية حامسة بشكل خاصاألمر أمه هذا
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، يظل العمـل الـذي تـضطلع        أكثرهم ضعفا وال سيما   وبالنسبة جلميع الالجئني،      - 72
بنوعية أماكن إيواء الالجئني إىل املعايري املقبولة أمـرا حيويـا           من أجل االرتقاء    األونروا   به
االكتظـاظ يف   ومستويات   .هي من حقهم  احلياة الكرمية اليت    يعيشوا  جئني أن   د لال أري ما إذا

الالجئني الفلسطينيني مرتفعة للغاية، وخصوصا يف املخيمـات املوجـودة يف لبنـان             أوساط  
، هنـاك حـوايل     ا وحده األردنيف  ويف املوقع امليداين    . واجلمهورية العربية السورية واألردن   

  . اإلصالح مأوى حباجة إىل10 000
  

  املوارد املالية    
  1-4اجلدول 

  التمتع مبستوى معيشي الئق
  االحتياجات من املوارد حسب الغاية

  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  
ــرة ــديرات الفتـ  تقـ

2010-2011  

  80 779  احلد من الفقر
  1 115  التخفيف من اآلثار املباشرة حلاالت الطوارئ على األفراد

توفري خدمات مالية للجميع وزيادة فرص احلصول علـى تـسهيالت االّدخـار             
    )1(سيما ألضعف الفئات وال

  53 550  حتسني القدرة على االلتحاق بسوق العمل
  11 795  حتسني البيئة احلضرية

  5 237  مرتبات املوظفني الدوليني
  152 476  جمموع امليزانية العادية

  127 613  املشاريعميزانية 
  757 764  اجملموع الكلي  

  
  .مشروع ممّول من خالل برنامج التمويل البالغ الصغر واملشاريع البالغة الصغر  )1(  



A/64/13/Add.1
 

09-44437 32 
 

    الفصل اخلامس
    حقوق اإلنسانبكامل التمّتع     
  اهلدف    

تعّد و .يقتضي حتقيق التنمية البشرية على حنو عادل ومتكافئ احترام حقوق اإلنسان            - 73
احلماية ستؤخذ يف   مسائل  تم هبا مجيع عناصر الوكالة، ّمما يعين أن         هتيع اليت   احلماية من املواض  

  .االعتبار يف مجيع عمليات الربجمة
وتقع املسؤولية عن كفالة تنفيذ الربامج املتعلقة هبذا اهلدف ضمن اختصاص إدارات              - 74

  .الصحة والتعليم وحتسني املخيمات واخلدمات الغوثية واالجتماعية
  

  اتالغاي    
ـ                - 75 ا يف  كفالة أن يراعى يف تقدمي اخلدمات توفري ما حيتاجه املستفيدون من محايـة، مب

  .ذلك محاية الفئات الضعيفة
محاية حقوق الالجئني الفلسطينيني وتعزيزها من خالل تـشجيع احتـرام حقـوق               - 76

  .اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لالجئني
وتنفيـذ خـدمات اجتماعيـة مـستدامة يف        تطـوير   الالجئني علـى    تعزيز قدرة     - 77

  .احمللية جمتمعاهتم
تسجيل الالجئني الفلسطينيني والتحقّق من استحقاقهم لالستفادة       االضطالع ب كفالة    - 78

  .من خدمات األونروا وفقا للمعايري الدولية ذات الصلة
  

  العقبات والتحّديات    
جتاهـل  إىل  ت يف املواقع امليدانية لعمليات األونـروا        الدول والسلطا تعمد  كثريا ما     - 79
انتهاك حقوق الالجئني الفلسطينيني وحّرياهتم املكفولة مبوجب القانون الدويل والقـانون            أو

الفلـسطينية  األرض  بصفة خاصة يف    يصدق ذلك   و . الدويل وقانون الالجئني الدويل  اإلنساين  
حماية، إىل جانب احتياجات احلمايـة املالزمـة   احتياجات ملّحة لل تنشأ  احملتلة ولبنان حيث    

احلـق يف   ‘ 1’ : هـي  وتتعلق االنتهاكات حبقوق شىت    .ألوضاع مجيع الالجئني الفلسطينيني   
وحق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن الذي حيرم منـه          ‘ 2’حتديد اهلوية واملركز القانوين؛     

يجة لغيـاب القـانون والنظـام       الالجئون من خالل أعمال متعمدة تقوم هبا السلطات أو نت         
 بـه  أن ُيعتـرف وحق اإلنـسان يف  ‘ 3’يف املخيمات؛ عاملة عدم وجود سلطات مدنية     أو

 الذي ينتهك يف صور منها على سـبيل املثـال حـاالت             ، وهو احلق  كشخص أمام القانون  
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واحلق يف حرية التنقل الذي ُيحـرم منـه         ‘ 4’االحتجاز دون مراعاة لإلجراءات القانونية؛      
واحلق ‘ 5’الفلسطينية احملتلة،   األرض  النظام الذي حيكم دخول األماكن يف       بسبب  لالجئون  ا

  .يف احلماية من التشريد التعسفي
ومن الواضح أن هناك قيودا على قدرة األونروا على التصّدي للعديـد مـن هـذه                  - 80

ني يكسبها فهمـا    غري أن وجود األونروا الواسع النطاق واتصاهلا املباشر بالالجئ         .التحديات
واألونروا، يف حدود واليتها     .للعمل قوّياأساسا  مما مينحها   ،  حلالة الالجئني الفلسطينيني  فريدا  

حقـوق  أن تعمل على تعزيـز      األمم املتحدة   أجهزة  إىل مجيع   ”وتلبية لدعوة اجلمعية العامة     
ك املباشـر لـردع     التحّر :، تقوم بدور هام يف اجملاالت التالية      “اإلنسان واحلريات األساسية  

االنتهاكات؛ ورصد االنتهاكات والقيام بتدّخالت ملمارسة الضغط من أجل اختاذ إجـراءات            
يف حـاالت   تصحيحية؛ والقيام بتدخالت لضمان اتباع اإلجراءات الواجبـة أو اإلفـراج            

 ؛ وتقدمي الدعم وإسداء املشورة لألفراد؛ وتقدمي التقارير إىل اجلهات الـيت           االحتجاز التعسفي 
حيتمل أن يكون هلا تأثري فيما ُينجز من نواتج يف جمال احلماية؛ واالضطالع بأنشطة الـدعوة                
على مجيع الصعد، مبا يف ذلك عرب وسائط اإلعالم والتفاعل مع احلكومات املضيفة واجملتمـع               

وميكن لوجود املوظفني الـدوليني، مثـل شـبكة         .الدويل إلعالء حقوق الالجئني وتعزيزها    
  .تصّرف األونروارهن أداة قوية بشكل خاص ميثل دعم التنفيذي، أن مسؤويل ال

  
  املوارد املالية    

  1-5اجلدول 
   اإلنسانبكامل حقوقالتمتع 

  االحتياجات من املوارد حسب الغاية
  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  
ــرة ــديرات الفتـ  تقـ

2010-2011  
 توفري ما حيتاجه املستفيدون من محايـة، مبـا يف           كفالة أن يراعى يف تقدمي اخلدمات

  375  ذلك محاية الفئات الضعيفة
محاية حقوق الالجئني الفلسطينيني وتعزيزها من خالل تشجيع احتـرام حقـوق            

  560  اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لالجئني
  4 819   احملليةمستدامة يف جمتمعاهتم وتنفيذ خدمات اجتماعية تطويرتعزيز قدرة الالجئني على

تسجيل الالجئني الفلسطينيني والتحقّق من استحقاقهم لالستفادة       االضطالع ب كفالة  
  4 356  من خدمات األونروا وفقا للمعايري الدولية ذات الصلة

  1 279  مرتبات املوظفني الدوليني
  11 389  جمموع امليزانية العادية

  33 791  املشاريعميزانية 
  45 180  اجملموع الكلي  
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    الفصل السادس
    خدمات الدعم التنفيذي    
  اهلدف    

هو مساعدة املفوضة العامة يف حتقيق أهـداف        التنفيذي  اهلدف من خدمات الدعم       - 81
وهذا يـشمل تـوافر اإلدارة      .  الفلسطينيني لالجئنياألونروا األربعة يف جمال التنمية البشرية       

يلية واإلدارية على مستويات الوكالة واملواقـع امليدانيـة واملنـاطق           الفّعالة واخلدمات التشغ  
  .أساسية لعمليات الوكالةوهي عناصر واملخّيمات، 

املنـاظرة هلـا    ويتحقق هذا اهلدف بواسطة إدارات املقر التالية أمساؤها والوحدات            - 82
  :املكاتب امليدانية يف

نفيذي ومكتب املتحدث الرمسي    مبا يشمل املكتب الت   (مكتب املفوضة العامة      ‘1’  
  )وشؤون اإلعالم ومكاتب التمثيل واالتصال ووحدة دعم وتنسيق الربامج

  إدارة اخلدمات اإلدارية  ‘2’  
  إدارة املوارد البشرية  ‘3’  
  إدارة الشؤون املالية  ‘4’  
  إدارة الشؤون القانونية  ‘5’  
  مكتب خدمات الرقابة الداخلية  ‘6’  
  ارجيةإدارة العالقات اخل  ‘7’  

  
  الغاية    

لعمليـات األونـروا    التوجيه بكفاءة وفعالية وتقدمي الدعم التنفيذي واإلداري        توفري    - 83
  .على مجيع الصعد

  
  العقبات والتحّديات    

ومع ذلـك، متثـل توقعـات        .حتظى األونروا بثقة عدد من اجلهات املاحنة الرئيسية         - 84
 ذلـك أن    . التراجع االقتصادي العاملي   بسبب  مبعثا للقلق  2011-2010اإليرادات للفترة   

وستكون تعبئة املـوارد     .ستضع ضغوطا غري مسبوقة على إدارات الدعم      التخفيضات املالية   
توافر التمويل يف الوقت املناسب، ال سيما لشراء املـواد          يشكل  و .الكافية مسألة ذات أولوية   
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يهـدد  مـشتريات و  إىل تكّبـد تكـاليف إضـافية لل       قائمة مما يفـضي     الغذائية، مشكلة   
  .املخزونات باستنفاد

وما زالـت هنـاك     .حاهلا املتقلب لبيئة اليت تعمل فيها الوكالة على       أن تظل ا  وُيتوقّع    - 85
وسيظل انقطاع اخلدمات املتصلة بـاألمن       .احتماالت قوية حلدوث توّترات ونزاعات كربى     

لة ومنها وإليها يتسّببان يف     الفلسطينية احملت األرض  وحمدودية قدرة املوظفني على السفر داخل       
تكّبد تكاليف إضافية خلدمات الدعم وتأّخر إيصال هذه اخلدمات يف الضفة الغربية وقطـاع              

تكاليف السلع األساسية وغري ذلـك مـن        تأرجح  تقلّب أسعار الصرف و   سيظل  كما   .غزة
  .مصدرا للكثري من املشاكلالتكاليف التشغيلية 

استثمارا متكـّررا يف املـواد واألجهـزة        وأدائها  م  استدامة خدمات الدع  تتطلب  و  - 86
، لـن   2011-2010عات املالية للوكالة للفتـرة      وإذا ثبتت صّحة التوقّ    .واملوارد البشرية 

تتمكّن األونروا من إحالل أسطول مركباهتا القدمي وستنخفض مستويات الصيانة وسـُتترك            
سـيظل  كمـا    .روا دون عـالج   أوجه القصور املوجودة يف نظم تكنولوجيا معلومات األون       

  .اء واستبقاؤهم أمرا ميثل حتّديااستقطاب املوظفني األكفّ
ويلزم زيادة التنسيق مع منظومة األمم املتحدة يف عمليات الشراء ويف إدارة املـوارد                - 87

نظام ختطـيط   اعتماد  يف عملية   بشكل مكثف   الوكالة  ستشارك  و .البشرية والترتيبات املالية  
، وعليها إجياد حلول مؤقتة لتحسني الرصد واإلدارة تكون شـفّافة ومفيـدة             موارد املؤسسة 
  .الكلفةميسورة وقوية ولكن 

للفتـرة  املؤسـسي   وقد ُنفّذ معظم مبادرات اإلصالح اإلداري يف خطة التطـوير             - 88
ويلزم بناء  . 2011-2010ويلزم توطيد اإلصالحات اإلدارية يف الفترة        .2007-2009
 .مركزي قائم علـى النتـائج      لتقدمي الدعم الكامل لنظام إداري ال     دمات  اخلإدارات  قدرات  

قدرات املـوظفني   من بناء   بذلك  وما يرتبط   املؤسسي  وسيكون التفعيل الكامل خلطة التطوير      
  .النظم أمرا صعبا يف ظل األوضاع املالية الراهنة/لعملياتاوحتسني 
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  املوارد املالية    
  1- 6اجلدول 

  يذيخدمات الدعم التنف
  االحتياجات من املوارد حسب الغاية

  )نقدا وعينا، بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  
ــرة ــديرات الفتـ  تقـ

2010-2011  

 التوجيه بكفاءة وفعالية وتقدمي الدعم التنفيذي واإلداري لعمليات األونـروا           توفري
    على مجيع الصعد

  2 642  مكتب املفوضة العامة
  99 217  إدارة اخلدمات اإلدارية
  11 342  إدارة املوارد البشرية
  11 078  إدارة الشؤون املالية

  288  إدارة الشؤون القانونية
  1 503  مكتب خدمات الرقابة الداخلية

  2 536  إدارة العالقات اخلارجية
  51 239  مرتبات املوظفني الدوليني
  179 845  جمموع امليزانية العادية

  39 286  املشاريعميزانية 
  219 131  موع الكلياجمل  
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