
A/65/13 

 

   املتحدةاألمم

املفوض العام لوكالة األمم املتحـدة إلغاثـة         تقرير
  وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

  
  
  

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١
  
  
  

  

   العامةاجلمعية
   الرمسيةالوثائق
   اخلامسة والستونالدورة
  ١٣ رقم امللحق

  



  اجلمعية العامة
  لرمسية االوثائق
   اخلامسة والستونالدورة
  ١٣ رقم امللحق

  

تقرير املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل        
  الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

  

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / الثاين كانون ١
  

  

 
 ٢٠١٠نيويورك، • األمم املتحدة



A
/65/13

  



  

  مالحظة

ويعـين إيـراد أحـد هـذه الرمـوز          .  املتحـدة مـن حـروف وأرقـام         رموز وثائق األمـم    تتألف
  .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

  
ISSN 0250-8966   



 
 

iii 10-29589 
 

  
  احملتويات

الصفحة  الفصل

iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كتاب اإلحالة     

ألمم املتحدة إلغاثةوكالة ا لةمن رئيس اللجنة االستشاري ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢رسالة مؤرخة     
vi. . . . . . . . . . . . .   للوكالةمدىن إىل املفوض العاجئني الفلسطينيني يف الشرق األوتشغيل الال

١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - األول   
٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض عام لسياق األوضاع  -الثاين   

٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية  -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات التشغيلية   - باء     
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات التنظيمية  - جيم     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية القانوناملسائل  - دال     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض مايل عام  - هاء     

١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولويات امليدان  - الثالث   
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةاستعراض الربامج الفرعي  - الرابع   

٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم:  األداء للهدف الفرعي األولحتليل  - ألف    
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحة: لهدف الفرعي الثاينلحتليل األداء   -  اءــب    
٢٨. . . . . . . . . . . واالجتماعية الغوثية دماتاخل :الثالث الفرعي للهدف األداء تقرير  -  جيم    
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . الصغر البالغ التمويل :الرابع الفرعي للهدف األداء حتليل -  دال    
٣٥. . . . . . . واملخيمات األساسية اهلياكل حتسني :اخلامس الفرعي للهدف األداء حتليل  - هاء     

  



A/65/13
 

10-29589 iv 
 

  كتاب اإلحالة    
الـة األمـم املتحـدة إلغاثـة     أتشرف بأن أقدم إىل اجلمعية العامة التقرير املتعلق بأعمال وك    

ويقــدم هــذا التقريــر . ٢٠٠٩لعــام ) األونــروا(وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن 
  ). ١٣-د (١٣١٥ من القرار ٨والفقرة ) ٤-د (٣٠٢ من قرار اجلمعية العامة ٢١امتثاال للفقرة 

الـة ومـوجزا    وكما يف السنوات السابقة، يتضمن التقريـر وصـفا لـسياق عمليـات الوك               
ويــبني التقريــر املــسائل القانونيــة الــيت اســتحوذت علــى اهتمــام  . ألهــم املــؤثرات علــى عملياهتــا

. األونروا، والتقدم احملرز يف إصالحات التطوير التنظيمي، واحلالة املاليـة للوكالـة وأداء براجمهـا              
  . ويتضمن أيضا موجزا قصريا لألولويات حبسب ميادين العمل

 دولـة عـضوا وثالثـة       ٢٣نة االستشارية لألونروا اليت تتألف مـن ممثلـي          وقد أيدت اللج    
وتـرد آراء  . ٢٠١٠يونيـه  /وفود مراقبني، مشروع التقرير خالل الدورة اليت عقدهتا يف حزيران        

وأود أن أعرب عن تقديري ملا أبدتـه اللجنـة   . اللجنة يف الرسالة املرفقة اليت وجهها إيلّ رئيسها 
ووفقــا للممارســة املعتــادة قمــت أيــضا . ا أســدته يل مــن مــشورة مفيــدةمــن مــشاركة بنــاءة وملــ

  .لتقرير على ممثلي حكومة إسرائيلبعرض مشروع ا
وأغتــنم هــذه الفرصــة ألطلــع اجلمعيــة العامــة علــى آخــر مــا اســتجد مــن تطــورات يف      

  . األشهر القليلة املاضية
 جانــب مــن وهــو يــؤثر علــى كــل. لقـد دخــل إغــالق حــدود قطــاع غــزة عامــه الرابـع    

 مليـون نـسمة، أكثـر مـن         ١,٥جوانب احليـاة العامـة واخلاصـة لـسكان القطـاع البـالغ عـددهم                
فعلـى سـبيل املثـال، يعتمـد        . نصفهم من األطفال، ويتسبب يف بؤس بـشري علـى نطـاق هائـل             

 تقــدمها األمــم املتحــدة؛ ونــسبة  يف املائــة مــن الــسكان اآلن علــى مــساعدات األغذيــة الــيت٨٠
 من املياه غري صاحلة للشرب وفقـا ملعـايري منظمـة الـصحة العامليـة؛ وأغلقـت نـسبة                    يف املائة  ٩٠
  .  يف املائة من األعمال التجارية للقطاع اخلاص أبواهبا٩٥

مـايو مـذكرا    / أيـار  ٣١وقد كانت األحداث املأساوية اليت وقعـت يف امليـاه الدوليـة يف                
كـسية حلـصار قطـاع غـزة، واسـتمرار االحـتالل            مؤملا بالطبيعة غري املقبولة واملؤدية إىل نتائج ع       

فقد اقتضى األمـر    . لألرض الفلسطينية، بل وأعم من ذلك، استمرار الرتاع يف الشرق األوسط          
وقوع خسائر يف األرواح وإصابات للمدنيني يف قافلة مبحرة إىل قطاع غزة حىت يعلن اجملتمـع                

لتدابري اجلديدة اليت أعلنتها حكومـة      وتعد ا . الدويل بوضوح أن الوضع هناك ال ميكن استمراره       
  . يوليه تطورا مرحبا به/إسرائيل يف أوائل شهر متوز

وحنـن بينمـا نعتـرف      . بيد أن املهم، وفقا ملا تفيد به خربة األونروا، هـو طرائـق التنفيـذ                
 بالتـدفق املنـتظم     ح املشروعة إلسرائيل، نكرر دعوتنا إىل إهناء احلصار والسما        األمنيةبالشواغل  

املستمر للبضائع واألشخاص عن طريق معابر غـزة، وإيـصال املـساعدات اإلنـسانية إىل مجيـع                 و
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ولن يتسىن ألي شيء دون ذلك أن يفي باحتياجات السكان، وبـدء            . أحناء القطاع دون إعاقة   
تنفيذ مشاريع إعادة البناء وتطوير اهلياكل األساسية الـيت متـس احلاجـة إليهـا، وتوليـد األنـشطة                    

وال تـزال حالـة األزمـات اإلنـسانية واإلمنائيـة املطولـة، وإن كـان الـضوء                  . ية املشروعة االقتصاد
املسلط عليها أقل، فضال عن احلاالت العديدة للعنف وانعـدام األمـن يف الـضفة الغربيـة، مبـا يف         

  .ذلك القدس الشرقية، مدعاة لقلق عميق
يف الـسنوات الـسابقة، هـي        و ٢٠٠٩واحلالة املالية لألونروا، اليت كانت هـشة يف عـام             

اآلن تــثري اجلــزع، فــنقص التمويــل يــؤثر علــى ميزانيتنــا األساســية، الــصندوق العــام لألونــروا،    
ــداءات الطــوارئ   ــها  وكالمهــا أساســي ملــضي ال . وكــذلك علــى ن ــة يف االضــطالع بواليت وكال

العجـز املتوقـع    ومن املثري لـألمل علـى حنـو خـاص           . يتعلق باإلغاثة واحلماية والتنمية البشرية     فيما
يف الــصندوق العــام، إذ إنــه ميــول أنــشطتنا األساســية للــصحة والتعلــيم وتقــدمي املــساعدة ألشــد 

ــات ضــعفا  ــران  . الفئ ــشارية يف حزي ــة االست ــا اللجن ــد أبلغن ــه /وق ــذي  ٢٠١٠يوني ، أن العجــز ال
األدىن  مليــون دوالر، واملبلــغ ١٦٠يواجهــه صــندوقنا العــام للوفــاء باحتياجاتنــا الربناجميــة يبلــغ  

.  ماليـني دوالر   ١٠٣املطلوب لإلبقاء على اخلدمات يف مستوياهتا احلالية حىت هناية الـسنة هـو              
 إليـه فقـد طبقـت بالفعـل تـدابري تقـشفية، ممـا           ءونظرا لعدم وجود رأمسال متـداول ميكـن اللجـو         

  . يؤثر على جودة اخلدمات املقدمة إىل الالجئني الفلسطينيني
 سـخاء، سـتظل قـدرة األونـروا علـى االضـطالع باألنـشطة               وما مل تقدم تربعات أكثـر       

وباإلضـافة إىل ذلـك، سـتعاق أيـضا بدرجـة خطـرية             . األساسية ودفع مرتبات موظفيها حمدودة    
ــيت شــرعت فيهــا يف         ــة جهودهــا مــن أجــل التحــديث واإلصــالح ال ــى متابع ــة عل ــدرة الوكال ق

  .  عن طريق عملية التطوير التنظيمي٢٠٠٧ عام
ــة، أن أختــتم هــذا    وامسحــوا يل، و   ــة والــسياسية والظرفي حنــن نواجــه هــذه املــآزق املالي

 الـصعبة بـصورة خاصـة، أن يؤكـد          اآلونـة فمن الضروري، يف هذه     . الكتاب بتوجيه نداء أخري   
. اجملتمع الدويل من جديد التزامـه املـشترك جتـاه رفـاه الالجـئني الفلـسطينيني وتنميتـهم البـشرية                   

ايل اخلطري لألونروا هبدف اسـتعادة العافيـة املاليـة الطويلـة األجـل              وذلك معناه معاجلة الوضع امل    
وهـذا األمـر ضـروري كيمـا تواصـل          . حملنتـهم  يتم التوصل إىل حل عادل ودائم        ريثماللوكالة،  

وعلـى اجملتمـع الـدويل اآلن،       . الوكالة تقدمي خدمات عالية اجلودة لالجئني وإتاحة الفـرص هلـم          
ف أيضا من جهوده ملعاجلة مجيع قضايا هذا الرتاع معاجلـة           أكثر من أي وقت مضى، أن يضاع      

شــاملة والتوصــل إىل اتفــاق عــن طريــق املفاوضــات، يــشمل مــصاحل الالجــئني واســتحقاقاهتم،   
ة هلـا مقومـات البقـاء، تعـيش جنبـا إىل جنـب يف سـالم         ليفضي إىل إقامة دولـة فلـسطينية مـستق        
  . وأمن مع إسرائيل وجرياهنا اآلخرين

  غرانديليبو في) توقيع(
  املفوض العام



A/65/13
 

10-29589 vi 
 

 ةمن رئيس اللجنـة االستـشاري      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٢رسالة مؤرخة       
ألمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق              وكالة ا ل
   للوكالةمدىن إىل املفوض العااأل
  

لـسطينيني  ألمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني الف      وكالة ا لنظرت اللجنة االستشارية      
يونيــه /حزيــران ٢٢ و ٢١يــومي القــاهرة  الــيت عقــدت يف ة العاديــادىن يف دورهتــيف الــشرق األ

 الفتـرة مـن   ي يغطـ  ي، الـذ  االـسنوي عـن أنـشطه األونـروا وعملياهتـ         مشروع التقريـر    يف   ٢٠١٠
إىل قدم والــذي ســي ، ٢٠٠٩ديــسمرب  / كــانون األول٣١إىل  ٢٠٠٩ينــاير  /كــانون الثــاين  ١

  .  املقبلةاخلامسة والستني يف دورهتا اجلمعية العامة
 براجمهـا وخـدماهتا املقدمـة إىل   واصـلة  ملا تبذلـه مـن جهـود مل   األونروا تثين اللجنة على    و  

 وتشيد بـدور األونـروا احليـوي يف اإلسـهام يف اسـتقرار         هاالالجئني الفلسطينيني يف ميادين عمل    
قــرارا (األمــم املتحــدة ذوي الــصلة املنطقــة إىل أن يــتم التوصــل إىل حــل عــادل، وفقــا لقــراري  

  ).٤-د (٣٠٢و ) ٣-د (١٩٤اجلمعية العامة 
 واملـصاعب الـيت عـاىن       ٢٠٠٩إزاء فقـدان األرواح يف عـام        القلـق   بـالغ   وتشعر اللجنة ب    

فقــد أدت القيــود املفروضــة علــى . منــها غالبيــة الالجــئني الفلــسطينيني يف الــضفة الغربيــة وغــزة
ــدخول إىل قطــاع غــزة، إىل جا   ــف، إىل تفــاقم شــديد لأل   نــبال زمــة االقتــصادية   فتــرات العن

وحتـث اللجنـة علـى    . واالجتماعية ونتج عن ذلك زيـادة الطلـب أكثـر علـى خـدمات األونـروا        
إتاحة وصول مجيـع الـسلع الالزمـة للوكالـة لالضـطالع بأنـشطتها اإلنـسانية واملتعلقـة بالتنميـة                    

ــاء    ــواد البن ــة وم ــا يف ذلــك العمل ــشرية، مب ــا إزاء    وتعــرب. الب ــالغ قلقه ــشارية عــن ب ــة االست  اللجن
  . اهلجمات واألخطار اليت يتعرض هلا مرافق الوكالة وموظفوها من جانب مجيع األطراف

غـالق وحظـر التجـول      اجلدار الفاصل، وحـاالت اإل    وتالحظ اللجنة مع بالغ القلق أن         
ضفة الغربيـة وقطـاع     يف الـ   التنقـل وغريها مـن القيـود الـيت تفرضـها الـسلطات اإلسـرائيلية علـى                

، مبا يف ذلك القيود املفروضـة       هذه القيود ف. ن املتضررين السكاناة  اإىل مزيد من مع   تؤدي  غزة،  
الوصـول إىل مـصادر   حتقيـق التنميـة االقتـصادية، وحتديـدا      تعـوق  على القدس الشرقية، ال تـزال     

رة األونـروا   قـد عـوق   تعـالوة علـى ذلـك،       وهي  ،  ساسيةالسلع واخلدمات األ  والعمالة والعمل،   
تكـرر اللجنـة تأكيـد احلاجـة امللحـة إىل إزالـة              ،ولـذلك . ليهـا إ ةعلى االضـطالع باملهـام املوكلـ      

تفــاق الفقــا ل، وهااملفروضــة علــى حركــة مــوظفي األونــروا وبــضائع  مجيــع القيــود اإلســرائيلية  
نـوفمرب  /ثـاين التنقل والعبور املربم بني حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية يف تشرين ال          املتعلق ب 
  .١٩٦٧ عام بني الوكالة وحكومة إسرائيل ميتشيلمور املربم -اتفاق كوماي  و٢٠٠٥
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مـام اخلـدمات الـيت تقـدمها        املوضـوعة أ  زاء العقبـات    إبـالغ   اللجنة تشعر بقلق    وال تزال     
ضريبة الـ أن تـدرس  معية العامة باجلاللجنة وهتيب .  بأماكن عملهاضرار اليت حلقت  الوكالة واأل 

قطـاع  وكالـة عـرب معـابر       الحاويـات   مـرور   على  اليت فرضتها إسرائيل    ضافية  اإلقيود  الشرة و باامل
تــدعو يف قرارهــا بــشأن عمليــات األونــروا، إىل رد هــذه الرســوم مــن قبــل  أن يف تنظــر و ،غــزة

  . السلطات اإلسرائيلية حسب االقتضاء
 املتحـدة والقـانون   وتدعو اللجنة مجيع األطراف إىل إبداء احترام كامل لقرارات األمم        

  . الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل
ويظل القلق يـساور اللجنـة مـن عـدم إمكانيـة الوصـول إىل موظفيهـا الـذين حتتجـزهم                       

  . السلطات املعنية ومن عدم توافر معلومات عنهم
 الـدور   وتعيد اللجنة تأكيد رأيها بأن املشاق اليت يكابدها الالجئون الفلسطينيون تـربز             

ق لـ ويقلقها نقص التمويل اهليكلي الطويل األجـل للوكالـة، وتالحـظ مـع الق             . احلاسم لألونروا 
 صعوبات يف بلوغ مستوى التمويل الكـايف ملواصـلة تقـدمي            ٢٠٠٩أن الوكالة واجهت يف عام      

ويف الوقــت الــذي تعتــرف فيــه اللجنــة علــى النحــو الكامــل بالــدعم الطويــل   . خــدمات كافيــة
م من اجلهات املاحنة الرئيسية لعمليات األونروا وتعـرب عـن تقـديرها البـالغ لـذلك                 األجل املقد 

الدعم، فإهنا حتث جمتمع املـاحنني الـدويل ككـل علـى الوفـاء بتعهداتـه وحـشد املـوارد الالزمـة،                     
وتعـرب  . وخاصة يف إطار الصندوق العام للوكالـة، لتـأمني تقـدمي اخلـدمات بالـشكل املناسـب                

ــة يف الوقــت  ــة إلدراج كفــاءات أكــرب ضــمن الربجمــة     اللجن ــه عــن تقــديرها للجهــود املبذول ذات
  . وتشجع اللجنة األونروا على تكثيف هذه اجلهود. ولتوسيع قاعدة املاحنني

 مليـون   ٤٥٦,٧ لتـوفري مبلـغ      ٢٠٠٩وكان نداء الطوارئ الذي وجهته األونـروا عـام            
نــداء مــن نوعــه توجهــه حــىت اآلن،  دوالر لتغطيــة احتياجــات األرض الفلــسطينية احملتلــة أكــرب  

 مليـون  ٣٢٤وتالحـظ اللجنـة أن األونـروا تلقـت     . ويعكس جزئيا أثـر الـصراع يف قطـاع غـزة     
ــل مــن املطلــوب    ٧١دوالر أو  ــا أق ــل مبلغ ــا ميث ــة، وهــو م ــاحنني إىل  .  يف املائ ــة امل ــدعو اللجن وت

  . مضاعفة جهودهم يف هذا اجملال
إلعادة بنـاء خمـيم هنـر البـارد واملـساعدة الغوثيـة       وتدعو اللجنة إىل تقدمي الدعم الكامل        

وحتـث اللجنـة أعـضاءها وغريهـم علـى دعـم نـداء          . ٢٠٠٧للمشردين على أثر تدمريه يف عـام        
األونــروا مــن أجــل إعــادة بنــاء املخــيم ودعــم الالجــئني الــذين يعيــشون يف اجملتمعــات اجملــاورة،  

 املــاحنني الــدويل الــذي عقــد يف فيينــا والوفــاء بالتعهــدات الــيت قطعوهــا علــى أنفــسهم يف مــؤمتر
  .٢٠٠٨ عام
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ــروا هبــدف حتــسني          ــستمر لإلصــالح املتواصــل لألون ــا امل ــى دعمه ــة عل ــشدد اللجن  وت
فعاليتها يف تقدمي اخلدمات إىل الالجئني، بالتعاون مع البلدان املـضيفة، وتـرى أن هـذه العمليـة                  

ة املتوسطة األجل ووضـع خطـط       وترحب اللجنة باالستراتيجي  . ال بد أن تعكس نتائج ملموسة     
وتالحـظ اللجنـة مـع      . تنفيذ للميدان واملقر وإدخال إصالحات على األنشطة الربناجمية للوكالة        

املوافقة التمويل من ميزانية األمم املتحدة العادية للوظـائف األربـع عـشرة املتبقيـة مـن العـشرين           
وتتطلـع اللجنـة   . لتنظيمـي وظيفة اليت كانت قد أنشئت كعنصر مركـزي مـن عناصـر التطـوير ا          

  . إىل أن تضع الوكالة خططها الستدامة التغيري
وتالحــظ اللجنــة اجلهــود املبذولــة حلــشد الــدعم لألونــروا، وخباصــة عقــد حــدث رفيــع     

  .  مبناسبة الذكرى السنوية الستني إلنشاء الوكالة٢٠٠٩سبتمرب /املستوى يف نيويورك يف أيلول
وتـثين  . ة ملا يبدونه من تفـان والتـزام وجهـد متواصـل           وتثين اللجنة على موظفي الوكال      

اللجنة بشدة على الدعم الـذي تقدمـه البلـدان املـضيفة والـسلطات املـضيفة واملـاحنون ألعمـال                    
  . األونروا وأنشطتها

وتغتــنم اللجنــة هــذه الفرصــة لتــشكر رمسيــا املفوضــة العامــة املنتهيــة واليتــها اللتزامهــا     
الفلسطينيني، ولترحـب بـشدة بتعـيني فيليبـو غرانـدي مفوضـا             ني  الالجئالشخصي الشديد جتاه    

  .عاما ومارغوت إيليس نائبا للمفوض العام
  أبو العطاعمرو ) توقيع(

  رئيس اللجنة االستشارية



A/65/13 
 

1 10-29589 
 

  الفصل األول 
  

 مقدمة    
أنشئت وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن             - ١
. ١٩٤٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٨املؤرخ  ) ٤-د (٣٠٢عمالً بقرار اجلمعية العامة     ) األونروا(

ــدأت ا ــة وب ــها لوكال ــار ١يف عمل ــايو /أي  ٧٥٠ ٠٠٠ الحتياجــات حنــو  فاســتجابت، ١٩٥٠م
حيـــث يبلــــغ عــــدد   ،أكــــرب بــــرامج األمـــم املتحــــدة وهـــي حاليــــا أحـــد   . الجـــئ فلــــسطيين 

ــها   الالجــئني ــسطينيني املــشمولني بواليت ــغ عــدد موظفيهــا  اليــني الجــئ  م ٤,٧٦الفل   حنــوويبل
  .موظف ٣٠ ٠٠٠

كامـل إمكانـاهتم   حتقيـق  مساعدة الالجئني الفلـسطينيني علـى     وتتمثل مهمة الوكالة يف       - ٢
 يوتفــ . جمــال التنميــة البــشرية إىل أن يــتم التوصــل إىل حــل دائــم وعــادل لقــضية الالجــئني    يف

نميــة البــشرية عــن طريــق تــوفري احلمايــة       والتاملــساعدة اإلنــسانية جمــال يف واليتــها بالوكالــة 
ــسطينيني يف قطــا    ــان   عواخلــدمات األساســية لالجــئني الفل ــة واألردن ولبن ــضفة الغربي  غــزة وال

 يفالثـانوي   والتعلـيم    (األساسـي وتـشمل تلـك اخلـدمات التعلـيم          .واجلمهورية العربية الـسورية   
ــان ــة   )لبنـ ــشاملة، واإلغاثـ ــية الـ ــة الـــصحية األساسـ ــاال، والرعايـ ــوارئيف حـ ــربامج ، ت الطـ والـ

وتنفرد الوكالـة بـني     .  ودعم اهلياكل األساسية   ، واإلسكان ،االجتماعية، والتمويل البالغ الصغر   
  .وكاالت األمم املتحدة بتقدمي اخلدمات إىل الالجئني مباشرة

وتتمثل رؤية الوكالة يف أن يتمتع كل الجـئ فلـسطيين حبيـاة مديـدة وصـحية، ويف أن            - ٣
لى اكتساب املعـارف واملهـارات، ويف أن يتمتـع مبـستوى معيـشة الئـق، ويف أن                  يكون قادراً ع  

 األزمـات اإلنـسانية     حـاالت ويف  . أن هناك من يدافع عن حقوقه وحيميهـا ويـصوهنا         يطمئن إىل   
 بـل ووجودهـا رمـوزاً ملموسـة         -والصراع املسلح، متثل أنشطة الوكالـة يف حـاالت الطـوارئ            

  . يف هناية املطاف يف هتيئة بيئة مستقرةالهتمام اجملتمع الدويل وتسهم
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 الفصل الثاين
  العملياتعرض عام لسياق     

 التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية   -ألف   
ــسلح مكثــف صــراعخــالل   - ٤ ــد مــن   يف قطــاع غــزة  م ــسمرب / كــانون األول٢٧ امت دي

دارس التابعة هلا لنحـو      املأوى يف امل   لوكالة، قدمت ا  ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١٩إىل   ٢٠٠٨
 وحــددت املنظمــات غــري احلكوميــة  . القتــالاألشــخاص الــذين شــردوا بــسبب مــن  ٥٠ ٠٠٠

  وقـوع وأفـادت سـلطات غـزة عـن     .١ ٤١٧ و ١ ٣٨٧بـني  مبا يتـراوح   للقتلىالعدد اإلمجايل   
ــسارة يف األرواح١ ٤٤٤ ــرتو . خـ ــاً  ذكـ ــرائيل رقمـ ــة إسـ ــغ حكومـ ــرت  .١ ١٦٦ يبلـ وذكـ

ــه بــني   ــديرات أن ــى التق ــسطينيني  القتل ــني     الفل ــدد يتــراوح ب ــاك ع  مــن ٤١٠ و ٣١٠كــان هن
أثنـاء   الوكالـة مـن مـوظفي      ١١ مـن ضـمنهم   ،   فلـسطينياً  ٥ ٠١٥عن جـرح    وأفيد   ؛)١(األطفال
 ٦٠ ٠٠٠حنـو   بأضـرار أو دمِّـر      وأصـيب    .سـرائيلياً إ ١٣وقتـل     الوكالـة  أماكن عمل  يف   اخلدمة

 .مئـات املرافـق الـصناعية واألعمـال التجاريـة          إىل   باإلضافة وغري الالجئني،    من منازل الالجئني  
قتلـى   ٥ينـاير، مبعـدل     /كانون الثاين  ١٩غزة بعد   طاع  قإىل حد كبري يف     الصراع  خفت حدة   و
فربايــر إىل كــانون / شــباطيف الفتــرة املمتــدة مــنيف صــفوف الفلــسطينيني شــهرياً جرحيــاً  ١٢ و

 .)٣( واحدسرائيليإي  وخالل الفترة نفسها، قتل جند.)٢(٢٠٠٩ديسمرب/األول

على االقتـصاد   وخيمة  لتدمري اهلياكل األساسية للقطاعني العام واخلاص عواقب        وكان    - ٥
 يف املائــة مــن األســر  ٧٦,٧أن صراع يف أعقــاب الــن وتبــيَّ .والعمالــة وتــوفري اخلــدمات العامــة 

التقــديرات وتــشري  .)٤(تتعــرض لــهاملعيــشية يف قطــاع غــزة تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذائي أو 
ــة إىل أن اخلــسائر املباشــرة وغــري املباشــرة الــيت تكبَّــ     باليــني دوالر ٤ تبلــغدها االقتــصاد األولي

 لعمليـة اإلنـساين ل  ثـر   األ، مبا فيها مبلغ يقدر ببليون دوالر من التكاليف املرتبطة بتخفيف            تقريبا
تـسعة  ق طيلـة  منـهكني أصـال مـن الـصراع واإلغـال     وتـصيب هـذه اآلثـار سـكاناً       .)٥(العسكرية

طـوال عـام    قائمـاً    حلـصار  ا وظل هذا  .٢٠٠٧يونيه  / حصار شديد منذ حزيران    بسبب، و أعوام
 البـضائع الـيت دخلـت قطـاع غـزة خـالل هـذا العـام                 لشحناتوبلغ املتوسط الشهري     .٢٠٠٩

__________ 
  .تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزةانظر   )١(  
  .٢٠١٠يناير /، كانون الثاينThe Humanitarian Monitor ، نشرةنسانيةمكتب تنسيق الشؤون اإل  )٢(  
  .ديسمرب/ األول كانون٣٠، ٢٠٠٩هاز األمن اإلسرائيلي، املوجز السنوي لعام ج  )٣(  
  )٤(  WFP/FAO, Socio-Economic and Food Security Assessment in the Gaza Strip”, November 2009.  
  )٥(  UNCTAD, “Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory”, August 2009.  
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 الـيت دخلـت إىل   شحنات البـضائع لـ مس املتوسط الـشهري     أقل من خُ  ، وهو   )٦( شحنة ٢ ٧١٩
 . شـحنة  ١٢ ٣٥٠، والبـالغ    ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  اليت سـبقت  ر اخلمسة   القطاع خالل األشه  

 .)٧( يف املائة٤٣البطالة  معدل ، بلغ٢٠٠٩عام وحبلول هناية 

 اإلنـسانية   لألنـشطة  معظم املـواد األساسـية    وأسفر حصار قطاع غزة عن حظر دخول          - ٦
 اقتـصاد ختدمـه     نـشأة   إىل كتأخر الربامج احليوية وتعليق تنفيذها، وكـذل      مما أدى إىل    ،  منائيةواإل

نقص يف إمـدادات    اسـتمر الـ   و.  حتت احلـدود بـني غـزة ومـصر          املوجودة عدة مئات من األنفاق   
الـديزل،  زيت   و برتين،الوقود الصناعي حملطة توليد الطاقة الكهربائية يف غزة، وغاز الطهي، وال          

 األساســية خــدمات الــصرف الــصحيوتوقــف األمــر الــذي أدى إىل انقطــاع التيــار الكهربــائي 
مليـون لتـر مـن ميـاه اجملـارير غـري            ٨٠وتشري التقديرات إىل أن ما يـصل إىل          .على نطاق واسع  

عــرض منطقــة البحــر األبــيض املتوســط   البحــر قبالــة قطــاع غــزة، ممــا ي يــضخ يوميــاً يفاملعاجلــة 
ويبلــغ  .امليــاه اجلاريــة حمــدود أو متقطــعأن احلــصول علــى كمــا  .كــبريةخــاطر بيئيــة وصــحية مل
 املعــدل الــذي تــرى يف اليــوم، أي أقــل مــنتــراً  ل٩١يف غــزة الفــرد مــن امليــاه عــدل اســتهالك م

  .)٨(يف اليومتراً للفرد  ل١٥٠ و ١٠٠يتراوح بني ، والذي منظمة الصحة العاملية أنه ضروري
ن قلقــه الــشديد بــشأن األزمــة  ، عــ)٢٠٠٩( ١٨٦٠وأعــرب جملــس األمــن يف قــراره    - ٧

تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية، مبــا فيهــا الغــذاء والوقــود ” غــزة، ودعــا إىل اإلنــسانية املــستفحلة يف
ــالج الطــيب  ــزة    ، والع ــاء غ ــع أحن ــل يف مجي ــا دون عراقي ــضاء إىل   ، “وتوزيعه ــدول األع ــا ال ودع

 لتوفري الترتيبات والضمانات يف غزة من أجل احلفاظ على وقف دائـم              الرامية تكثيف اجلهود ”
جـل منـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة والـذخرية وضـمان          إلطالق النار، مبـا يف ذلـك مـن أ         

. “٢٠٠٥إعادة فـتح املعـابر بـصفة مـستمرة علـى أسـاس اتفـاق التنقـل والعبـور املـربم يف عـام                      
بالدوراحليوي الذي تؤديه وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني                ”هونوَّ

مل تنفـذ،   و .“املساعدة اإلنسانية واالقتصادية داخل غزة    ، يف توفري    )األونروا(يف الشرق األدىن    
دعوة إىل ضـمان إعـادة فـتح    الـ  القـرار، وال سـيما   ، عدة فقـرات رئيـسية يف هـذا   مرور عام بعد  

 . ٢٠٠٥س اتفاق التنقل والعبور املربم يف عام ااملعابر بصورة مستمرة على أس

__________ 
 ٢٠٠٩نـوفمرب   /احلالـة اإلنـسانية، تـشرين الثـاين       مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية، معلومـات مـستكملة عـن              )٦(  

  .٢٠١٠يناير /وكانون الثاين
  )٧(  UNCTAD, “The Palestinian Economy: Towards Recovery & Sustained Growth”, December 2009.  
  )٨(  World Bank, “Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development”, April 2009.  
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 االحتالل وما يرتبط بـه مـن نظـام    زالال يمبا فيها القدس الشرقية،   ،  ويف الضفة الغربية    - ٨
وفــــصل شــــبكات الطــــرق، وهــــدم املنــــازل، ومــــصادرة األراضــــي، وتوســــيع   اإلغالقــــات،

الــسكان ضارة علــى الــ لــه آثــارهوالعمليــات العــسكرية، ل، املــستوطنات، وفــرض حظــر التجــو
كل  بـش تقـد تـأثر  و . إمكانية وصوهلم إىل األراضي واخلدمات واملوارد   وحيد من الفلسطينيني،  

ن يف  والفلـسطيني وكـذلك الالجئـون     تمعات احمللية يف املنطقة جيم من الـضفة الغربيـة           اجملخاص  
القـدس  شـهدت  و . واخلط األخضر دار الفاصل القدس الشرقية، وأولئك الذين يعيشون بني اجل      

ــازل  ٨٠ الـــشرقية ــدم للمنـ ــة هـ ــن  عمليـ ــفر عـ ــا أسـ ــشريد ممـ ــمنهم  ٣٠٠ تـ ــن ضـ  شـــخص، مـ
  الـيت يعـاين منـها الالجئـون بـسبب          صدمةالـ علـى   شديد  ملغاالة التـ  وليس من قبيل ا    .طفالً ١٤٩

 .١٩٤٨منذ عام وتشريدهم املتكرر ممتلكاهتم  جتريدهم املستمر من

وباســتثناء  .داً إىل حــد كــبري جممَّــدار الفاصــلوال يــزال تــشييد أجــزاء جديــدة مــن اجلــ  - ٩
سطينيني املــسافرين بــني لفلــبالنــسبة لالتنقــل املفروضــة علــى قيــود الخففــت القــدس الــشرقية، 

 التفتــيش ومتــاريس نقــاط عــدد مــن ةاملراكــز احلــضرية الرئيــسية يف الــضفة الغربيــة، عقــب إزالــ
توقــع صــندوق النقــد الــدويل أن يــشهد اقتــصاد الــضفة يو . التفتــيشإجــراءاتالطــرق وحتــسني 

ــام   ــذ ع ــو من ــة أول من ــدلإال أن . )٩(٢٠٠٥ الغربي ــة ال مع ــاهز  البطال ــزال ين ــة،  يف ا٢٣,٧ ي ملائ
 .٢٠٠٠بــع املــستويات الــيت كــان عليهــا قبــل االنتفاضــة عــام  يبلــغ النــاتج احمللــي اإلمجــايل ر إذ
  .الالجئنيعلى حنو خاص بني مستويات الفقر زادت و

يف ) مـن بينـهم قاصـر     ( إسـرائيليني    ٤و  ) رصَّقُـ  ٧من ضمنهم   ( فلسطينياً   ٢١  حنو وقتل  - ١٠
مــن ( إســرائيليا ١١٧و )  قاصــرا٢٣٨ضــمنهن مــن ( فلــسطينيا ٩٣٧الــضفة الغربيــة، وجــرح 

 واحــتالل األرض الفلــسطينية، مبــا يف ذلــك العمليــات  للــصراعكنتيجــة مباشــرة ) بينــهم قاصــر
العسكرية والقصف باملدفعية، ومحالت التفتـيش واالعتقـال والتظـاهرات، والقتـل املـستهدف،              

مـا جمموعـه    األونروا  جلت  وس .)١٠(وعنف املستوطنني واهلجمات الفلسطينية على اإلسرائيليني     
 خميماً، قتل خالهلـا الجئـان   ١٩خميمات الضفة الغربية البالغ عددها إغارة عسكرية على    ٣٥٠

ت أعمــال وزاد. )١١(٣٧١ ، واعتقــل) قاصــرا١٢ً بينــهممــن ( ١٠٢، وجــرح )كالمهــا قاصــرا(
 ٢٠٠٨شـهد عـام   في حـني  ف .املستوطنني ضد السكان الفلسطينينيالعنف املرتكبة من جانب  

ــ ٣٦٣ وقــوع ــام اً حادث ــة ضــد الفلــسطينيني و  ب فيهــا مــستوطنون ق أو ممتلكــاهتم /أعمــال عدائي
 ٢٠٠٩، شــهد عــام )٢٠٠٧ عــام  عــنيف املائــة ١١٨وذلــك يف حــد ذاتــه ميثــل زيــادة بنــسبة (

 .)١٢(القبيل ا حادثاً من هذ٤٦٤ وقوع

__________ 
  )٩(  IMF, “Macroeconomic and Fiscal Framework for the West Bank and Gaza”, September 2009.  
اطلـــع عليهـــا يف (قاعـــدة بيانـــات القتلـــى واجلرحـــى : محايـــة املـــدنينيمكتـــب تنـــسيق املـــساعدة اإلنـــسانية،   )١٠(  

  ). ٢٠١٠يوليه /متوز ١
  .إحصاءات األونروا  )١١(  
  .إحصاءات األونروا  )١٢(  
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حتـالف   انتـصار يونيـه   /حزيـران  ٧ يف    اليت جـرت   ، شهدت االنتخابات العامة   نويف لبنا   - ١١
وقبلـــت مجيـــع  . للتحـــالف الـــسياسي املعـــارضمـــارس/ آذار٨ علـــى جتمـــع مـــارس/آذار ١٤

 .األطراف نتائج االنتخابات، األمر الذي مهد السبيل للمزيد من االستقرار الـسياسي يف البلـد              
ــارو ــان الـــوزاري أشـ ــانون األول  البيـ ــدة يف كـ ــة اجلديـ ــة إىل  ٢٠٠٩ديـــسمرب /للحكومـ احلاجـ
وال يـزال    .ف املعيـشية لالجـئني الفلـسطينيني، ولكنـه مل يعـاجل مـسألة حقـوقهم               تحسني الظرو ل

 رفـاه    حتقيـق  عقبة رئيسية أمـام   شكل  ي، من مجلة شواغل أخرى،      عملال  يف قوقاحلرمان من احل  
 .نالالجئني الفلسطينيني يف لبنا

ني لبنـان    بـ  تصاعدت حدة التـوتر    قطاع غزة،    صراع يف يناير، أثناء ال  /ويف كانون الثاين    - ١٢
 جتـدد   احتمـال   بـشأن   مؤقتـاً  املخـاوف  وإسرائيل، وأثار إطالق صواريخ من لبنان حنـو إسـرائيل         

ة، اغتيل كمال مدحت، نائب قائـد منظمـة      ة وميِّ مارس، قرب خميم امليِّ   / آذار ٢٣ويف   .الصراع
فـصائل  بـني ال   كانـت قليلـة نـسبياً     الرئيـسية   إال أن حوادث األمـن       .التحرير الفلسطينية يف لبنان   

، ومل يــسفر تــصاعد حــدة التــوتر بــني لبنــان وإســرائيل يف النــصف الثــاين مــن عــام    الفلــسطينية
ــن ٢٠٠٩ ــوععـ ــاباتي أ  وقـ ــر  .إصـ ــصل، عثـ ــور منفـ ــشرين  ويف تطـ ــاع يف تـ ــهل البقـ  يف سـ
 كان قـد خطـف يف عـام    مستقل أليك كوليت، وهو صحايف بريطاين      رفاتنوفمرب على   /الثاين

 . وكالة األونرواساب حل يف لبنان أثناء عمله ١٩٨٥

ويف اجلمهورية العربية الـسورية واألردن، ال يـزال الالجئـون الفلـسطينيون يـستفيدون                 - ١٣
  .من استقرار األوضاع السياسية

  
 التطورات التشغيلية   -باء   

األونـروا  جهود ملواصـلة حتـسني نوعيـة خـدمات          بذل  شهدت الفترة املشمولة بالتقرير       - ١٤
إدارة التطـوير  دارة الربامج وترشيد خدمات الـدعم يف إطـار عمليـة إصـالح         عن طريق حتسني إ   

إىل و. لربامج لكي تصل إىل أضـعف الالجـئني       توجيه ا ومت التركيز أيضاً على حتسني      . التنظيمي
وتــستجيب أيــضاً إىل لالجــئني  احلمايــة  الوكالــة، تــوفرجانــب اخلــدمات الرئيــسية الــيت تقــدمها

  . يف مناطق عملياهتاحاالت الطوارئ حيثما حتصل

، مت توسـيع نطـاق بـرامج الطـوارئ يف قطـاع غـزة إىل حـد كـبري                    ٢٠٠٩وخالل عـام      - ١٥
 إسـرائيل يف    والعمليـة الـيت قامـت هبـا       لتلبية االحتياجات اإلنساية املترتبة على اسـتمرار احلـصار          

ة يـومني   عمليـات اإلغاثـة ملـد     الصراع  لوكالة أثناء    علقت ا  وقد .٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
وتوقفـت   .ينـاير /كـانون الثـاين   ٨يف باملعونـة  حمملـة  قافلـة  على إثر القـصف الـذي تعرضـت لـه           

يف للبــضائع مــصادرة الــسلطات يف غــزة  علــى إثــر يــام أملــدة ثالثــة املعونــة أيــضاً عــن اســترياد  
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مت للوكالـة   بكاملـها وقـدِّ  املعونـة أعيـدت  فرباير، ومل تستأنف اسـتريادها إال بعـد أن          /شباط ٦
 مباشـرة، زادت  الـصراع   ويف أعقـاب     .هـذا النـوع مـن احلـوادث       موثوقة بعدم تكرار    ضمانات  
 مقابـــل  الجـــئ٩٠٠ ٠٠٠يـــستفيد منـــها حبيـــث أصـــبح  معوناهتـــا الغذائيـــة الطارئـــةالوكالـــة 
دمــرت منازهلــا أو أصــيبت   وقــدمت الــدعم املــايل إىل األســر الــيت   ، الجــئ ســابقا٥٥٠ً ٠٠٠
 ٦٠ ٠٠٠ليت دمرت أو أصـيبت بأضـرار أثنـاء العمليـة وعـددها              ومن جمموع املنازل ا   . بأضرار

 . مأوى لالجئني٤٦ ٥٠٠هناك مرتل كان 

، البنـاء  وقـف مـشاريع إعـادة        عـن  احلظر على دخول مواد البناء إىل قطاع غزة          أسفرو  - ١٦
ــه و. للــصراع الــسابقة مبــا فيهــا تلــك  ــزال يتعــيَّن، حبلــول  يقــدر بأن  ديــسمرب/كــانون األولال ي

مليــات العــسكرية قبــل  يف العدمــرت ن مــآوي الالجــئني الــيت   مــ١ ٤٠٠بنــاء عــادة إ، ٢٠٠٩
ومنـذ   .ال تـصلح للـسكن  مـأوى آخـر    ٣ ٠٠٠، وتبني أن هناك  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

 حنـو  حجم املعونة الغذائية الطارئـة الـيت تقـدمها يف غـزة إىل        لوكالةمارس، خفضت ا  /هناية آذار 
علــى برنــامج تغذيــة يــشمل مجيــع التالميــذ البــالغ عــددهم   إال أهنــا أبقــت  . الجــئ٦٥٠ ٠٠٠
عـودهتم  ماليـني دوالر إىل أسـر هـؤالء التالميـذ دعمـاً لتكـاليف         ١٠ ودفعت حنـو     ٢٠٠ ٠٠٠

 .  الجئ٤٠ ٠٠٠حو ن ل مؤقتةومت أيضا توفري فرص عمل. إىل الدراسة

ــة معونــ    - ١٧ ــة، قــدمت الوكال ــة إىل حنــو  ةويف الــضفة الغربي ــة طارئ  أســرة ٦٠ ٠٠٠ غذائي
 ومت التركيـز بـشكل خـاص   . عن طريق التوظيف املؤقـت   أسرة   ٣٧ ٠٠٠ووفرت الدعم لنحو    

 تلـك  وكـذلك علـى   واليت تعيش يف املنطقة جـيم،  دار الفاصلعلى اجملتمعات احمللية املتأثرة باجل 
  . اليت تعيش يف القدس الشرقية

ن امتناهنـا ملوظفيهـا   عـرب الوكالـة عـ    وت. صدر قلـق بـالغ    مـ األونـروا    أمن مـوظفي     وظل  - ١٨
ــروت ــانيهم وق ــم بتف ــاملني يف    و. والئه ــك الع ــى أولئ ــشكل خــاص عل ــثين ب ــاطق ت ــصراع من  .ال

املوظفـون الوحيـدون مـن بـني مـوظفي       هـم  موظفيهـا احمللـيني   األسـف أن    مـع   وتالحظ الوكالة   
ــذين     ــة ال ــاملني يف املنطق ــم املتحــدة الع ــدل خمــاطر وتكــرِّ  يتقاضــونال األم ــداءاهتا ملعاجلــ  ب ة ر ن

  .الوضع ذلك
  

 التطورات التنظيمية   -جيم   
ــية  نـــشاء إلني الـــذكرى الـــسنوية الـــست  إحيـــاءشـــهد  - ١٩  الوكالـــة أحـــداثاً ثقافيـــة ورياضـ

اسـتمرت طـوال عـام      ،  يةومحالت إعالم ،   ألفالم قصرية، ومعارض للصور    اًوأكادميية، وعروض 
 . سبتمرب/ونظم حدث وزاري رفيع املستوى يف اجلمعية العامة يف أيلول .٢٠٠٩
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الـيت  إلصـالح اإلداري    ل األونـروا مبادرهتـا   ويف هناية الفترة املشمولة بالتقرير، اختتمت         - ٢٠
 تطـوير واسـتندت خطـة ال    . ٢٠٠٦أغسطس  /يف آب شرعت بتطبيقها   اليت  ثالث سنوات   مدهتا  

التنظيمي اليت أعدت لتمكني الوكالة مـن خدمـة الالجـئني الفلـسطينيني مبزيـد مـن الكفـاءة إىل                    
إدارة الـربامج؛ وإدارة املـوارد البـشرية؛ والـنظم والعمليـات التنظيميـة؛              : بعة حماور تغيري، هي   أر

لـست  ستراتيجية املتوسطة األجل، وهي إطـار  الإصدار ا ٢٠٠٩وشهد عام   .والقيادة واإلدارة 
وأعـدت املكاتـب امليدانيـة واإلدارات يف        .٢٠١٠ينـاير   / يف كانون الثاين   سنوات يبدأ العمل به   

للوكالـة   االسـتراتيجية   رؤيـة التنفيـذ يف املقـر علـى أسـاس ال         خطـط    التنفيذ امليدانيـة و    خططقر  امل
  .ميدانكل  يف أجريت تقييم االحتياجات اليت عملياتو

 . يف خــدمات الــدعم الــيت تقــدمها الوكالــة واســعة النطــاقضاً إصــالحات أيــونفــذت   - ٢١
تريات يعكـس أفـضل املمارسـات    واستحدث إطار جديد للمـشتريات، إىل جانـب دليـل للمـش     

وأدت اإلصـــالحات يف املـــوارد البـــشرية إىل حتـــسني ممارســـات اســـتقدام   .يف األمـــم املتحـــدة
 ولالحتياجـات  لتعـيني املـوظفني يف حـاالت الطـوارئ           ة جديـد  ة تعاقديـ  طريقـة واتبـاع   املوظفني  

تعراضـات  وأجريـت اس  . إصـالح براجمهـا الرئيـسية     يف   أيـضا وشرعت األونروا    .القصرية األجل 
ــشأن اخلــدمات    ــصلة ب ــة مف ــة  خارجي ــة والغوثي ــرامج صــحية   التعليمي ــة، وأعــدت ب واالجتماعي

إىل حتسني نوعيـة الـربامج يف قطـاع غـزة واجلمهوريـة العربيـة الـسورية                 ترمي  ومشاريع مبتكرة   
  .والضفة الغربية

د متكـني  شـه التنظيمي هو التصميم التنظيمـي الـذي   تطوير عنصر بارز يف عملية ال    مثة  و  - ٢٢
مــسؤولية، وتفــويض ســلطة اختــاذ  إضــفاء الطــابع الالمركــزي للعــن طريــق للمــديرين الوكالــة

ــدأ القــرارات، وتوضــيح  وعــالوة علــى ذلــك، واصــلت   .املــساءلة يف مجيــع جمــاالت عملــها مب
 يـة دورات تدريب   نظمـوا بـدورهم    مـديراً  ١٥٠ إىل حنـو     وجَّهاملها للقيادة واإلدارة    الوكالة برناجم 

 عـــن طريـــق كمـــا عـــززت الوكالـــة إدارهتـــا امليدانيـــة .كـــال يف ميـــدان عملـــه اإلدارة يفحمليـــة 
 . للمدير يف كل من مناطق عملياهتااستحداث وظيفة نائب ثان

 بــدأت مرحلــة إعــداد نظــام ختطــيط مــوارد املؤســسة هبــدف إنــشاء   ،٢٠٠٩ويف عــام   - ٢٣
د البـــشرية واملاليــــة  املــــوار(للوكـــاالت  متكامـــل إلدارة خــــدمات الـــدعم الرئيــــسية   منـــهاج  

عـن طريـق جتهيـز      املضطلع هبا وذلـك     اإلصالحات  من تعزيز   هذا النظام   وسيزيد   ).واملشتريات
عـززت  وأثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،    . ن وموثوق جلمع البيانات وإدارهتاالوكالة بنظام حمسَّ  

ت مـع وسـائط اإلعـالم،       اإلعالم واالتـصاالت االسـتراتيجية والعالقـا      بـ  ها املتعلقة مهاماألونروا  
غـزة واعتمـاد    بالـصراع يف     طلبات وسائط اإلعالم واالتصال املتعلقة       تعامل مع هلا أن ت  أتاح   مما

  . السنوية الستني إلنشاء الوكالةالذكرىلالحتفال ب تكرةشراكات مب
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وإدراكا منها ألمهية إصـالح اإلدارة، اتفقـت الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة علـى                     - ٢٤
 وظيفة اإلضافية من الوظائف املؤقتة الدوليـة الـيت أنـشئت كعنـصر رئيـسي مـن          ٢٠ول الـ   أن مت 

وظيفـة   ١٤عناصر التطوير التنظيمـي مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة، ومنـها الوظـائف الــ                     
ن الدفع قـدماً بـبعض      ال يزال يتعيَّ  غري أنه   . األخرية اليت اعتمدت خالل الفترة املشمولة بالتقرير      

وســتنفذ الوكالــة إصــالحاً هــي بــأمس   .٢٠١٠ يف عــام  التنظيمــيتطويراملبــادرات املتعلقــة بــال
تصنيف املوظفني والتعويـضات يف منطقـة عملياهتـا، وسـتتابع أيـضاً          إليه لنظامها املتعلق ب   احلاجة  

 تنفيـذ نظـام ختطــيط   وتـشري التقـديرات إىل أن   .تنفيـذ اإلصـالحات يف ميزانيتـها وإدارهتـا املاليـة     
وأحيطـت اللجنـة االستـشارية علمـاً خـالل           .مليـون دوالر   ٣٢,٥حنـو   يـستلزم   موارد املؤسسة   

لحفــاظ علــى  ل بــاخلطط األوليــة للوكالــة   ٢٠٠٩نــوفمرب /دورهتــا املعقــودة يف تــشرين الثــاين   
 . التغيري زخم

  
  القانونية املسائل  -دال   

 موظفو الوكالة

 تنقــللــشواغل األمنيــة، تقييــد حريــة     ا إىلةمــستند الــسلطات اإلســرائيلية،  واصــلت  - ٢٥
القيود إغالق الضفة الغربية وقطـاع       مشلت هذه و. موظفي الوكالة يف األرض الفلسطينية احملتلة     

للتنقـل  ز تـ  إيري منع املوظفني احملليني الذين تقلهم مركبات األمم املتحدة من سلوك معـرب           غزة؛ و 
 يف إسـرائيل والقـدس      دة املركبـات   مـنعهم مـن قيـا      جـسر اللـنيب، أو    و إسـرائيل وقطـاع غـزة        بني

 دخوللــرهقــة علــى املــوظفني احمللــيني للحــصول علــى تــصاريح   الــشرقية؛ وفــرض إجــراءات م 
، مل متــنح هــذه التــصاريح علــى الــرغم مــن العديــد مــن املــراتويف . إســرائيل والقــدس الــشرقية

  .االمتثال لإلجراءات

األحيــان،  الكــثري مــن  طــويالً يفز تــستغرق وقتــاًريتــوال تــزال اإلجــراءات عنــد معــرب إي  - ٢٦
ض  قطـاع غـزة مـن املعـرب، ممـا يعـرِّ      يف جانـب   دقيقـة    ٤٠ االنتظـار    مـدة ويتجاوز فيهـا متوسـط      

 مركبـات   تـشترط أن ختـضع    سرائيلية  وال تزال اإلجراءات اإل    .سالمة املوظفني الدوليني للخطر   
ملركبـة تـضم موظفـاً مـن         حـصانة األمـم املتحـدة، إال إذا كانـت ا           لتفتيش ينتـهك  األمم املتحدة   

موظفي األمم املتحدة حيمل تأشرية دبلوماسية أو يقودها موظف دويل مدرج امسه علـى قائمـة         
للـدخول  التفتـيش   عديدة عند نقاط    ويف مناسبات    .سرائيليةحمدودة وافقت عليها السلطات اإل    

ــذي  القــدس الــشرقية، رفــضت الــسلطات اإل إىل  ــة ال ــأذن ملــوظفي الوكال ن تقلــهم ســرائيلية أن ت
 ينتــهك حــصانة  لتفتــيش إخــضاع هــذه املركبــات  العبور بــدون بــ املتحــدة لألمــممركبــات 

  .املتحدة األمم



A/65/13 
 

9 10-29589 
 

عــاله مــع ميثــاق األمــم املتحــدة، واتفاقيــة امتيــازات األمــم   أوتتنــاىف القيــود املــذكورة    - ٢٧
 ،لة وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الــص   ،)١٩٤٦اتفاقيــة  (١٩٤٦املتحــدة وحــصاناهتا لعــام   

تبـذل كـل    ” الذي تلتزم حكومة إسرائيل مبوجبه بأن        ١٩٦٧لعام    ميتشلمور -واتفاق كومي   
، رهنــاً فقــط بالقواعــد أو الترتيبــات الــيت قــد تقتــضيها   األونــروامــا يف وســعها لتــسهيل مهمــة  

 احملليني على تـصاريح دخـول إىل        وظفيهاملاألونروا  وقد حصلت   . “اعتبارات األمن العسكري  
بقـرارات  املـساس  سباب متعلقة بالعمليات واملساعدة اإلنسانية فقـط وبـدون          القدس الشرقية أل  

  . األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها القرارات املتصلة بوضع القدس
ــة هــذه أن علــى وأصــرت الــسلطات اإلســرائيلية    - ٢٨  إســرائيل مــن القيــود ضــرورية حلماي

 أدلـة تفيـد بـأن التـدابري املتخـذة املتعلقـة             غـري أنـه مل تتـوافر لـدى الوكالـة          . التهديدات اإلرهابية 
 . مبوظفي الوكالة وتنقلهم كانت شيئا آخر، سوى تدابري تتصل باملالءمة الشرطية أو اإلدارية

 ومشـل   سـرائيليني ويف الضفة الغربية، استمر التنسيق مع ضباط االتصال العـسكريني اإل            - ٢٩
التفتـيش اإلسـرائيلية    نقـاط   علـى   أو معـدوم     حمدود   همإال أن هؤالء الضباط تأثري     . اجتماعاً ٧٢

مـن  و تنقـل املـوظفني أكثـر تقييـداً          وأصـبح اليت يستقدم موظفيها متعاقدون من القطاع اخلـاص         
القــدس باالنتقــال إىل تفتــيش، ال ســيما تلــك الــيت تــتحكم  نقــاط عــدة   عنــداملتعــذر التنبــؤ بــه 

لقيــود الــيت فرضــتها الــسلطات وأســفرت ا .الــشرقية أو عــرب اجلــدار الفاصــل يف الــضفة الغربيــة 
 يومـاً مـن أيـام عمـل املـوظفني أثنـاء             ٦٢٥ الضفة الغربية عن خسارة       التنقل يف  سرائيلية على اإل

 .للوكالـة للتكيـف مـع هـذه القيـود         وموارد إضـافية    وقت إضايف   بذل  الفترة املشمولة بالتقرير و   
عـة بـني جـدار الـضفة الغربيـة          وال يزال من الصعب على الوكالة تقدمي خدماهتا يف املنطقـة الواق           

 تنقـل املـوظفني    ويف قطاع غزة، خضع.، وخصوصاً يف منطقة برطعه١٩٤٩وخط اهلدنة لعام    
كــانون  ٢٧ يف الــصراع الــذي بــدأ أثنــاء ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١٩حــىت شــديد  لتقييــد
  .فترةأثناء تلك الإال الوكالة من تقدمي خدمات الطوارئ ومل تتمكن  ٢٠٠٨ديسمرب /األول

مبوجبـه  يـتعني   جديـداً   شـرطا   سـرائيلية    اخلارجيـة اإل   استحدثت وزارة مارس،  /ويف آذار   - ٣٠
وحـىت   .سـرائيلية سرائيل لتقدمي طلبـات جتديـد التأشـرية اإل   إعلى املوظفني الدوليني الدخول إىل      

ــانون األول ــسمرب /ك ــي،      ٢٠٠٩دي ــسري حــل عمل ــوزارة بتي ــت ال ــان ، حــني قام ــون ك املوظف
سـلباً  كـان يـؤثر      ممـا هتم،  اعملهم بانتظار جتديد تأشـري    مركز  عل إىل البقاء خارج     بالفيضطرون  

تـصاريح مـن الـسلطات      إىل  حيتـاجون   املوظفـون احملليـون     كان  و .للوكالةعلى القدرة التشغيلية    
عـدد طلبـات احلـصول علـى تـصاريح          يف حـني أن كـال مـن         و .ريتـز إي جتياز معـرب  اإلسرائيلية ال 

الطلبـات املرفوضـة املرتبطـة هبـا اخنفـض اخنفاضـاً كـبرياً مقارنـة بعـام          عدد الدخول اإلسرائيلية و  
املتـنقلني  لمـوظفني احمللـيني للوكالـة       ل، فقد مسحـت احلكومـة املـصرية بـصورة اسـتثنائية             ٢٠٠٨
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عظـم املـوظفني    ممتكـن   وبالتايل  عن طريق معرب رفح،     باخلروج من قطاع غزة     مهام رمسية   ألداء  
ــضطرين إىل   ــيني امل ــل خــارج األرا    احملل ــاع غــزة للعم ــة مــن    مغــادرة قط ضــي الفلــسطينية احملتل

  .بذلك القيام

، ٢٠٠٩طـوال عـام     اجلمهـور   وظل معرب رفح بـني مـصر وغـزة مغلقـاً أمـام اسـتخدام                  - ٣١
وبالتعـاون مـع الـسلطات املـصرية،         .مسبقوبتنسيق   يوماً   ١٩٨ولكنه فتح استثنائياً ملا جمموعه      

 رمسية خارج األراضـي الفلـسطينية       مهامالعبور يف   باألونروا  في   من موظ  ٤٥٩مسح ملا جمموعه    
  . موظفاً على اإلذن بالعبور١٣ صلاحملتلة يف حني مل حي

أي قيــود ذات شــأن علــى تنقــل مــوظفي  وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مل تفــرض    - ٣٢
ــة مــن جانــب   ــان   الوكال ــسورية أو لبن ــة ال ــة العربي ــل  أو حكومــات األردن أو اجلمهوري مــن قب
  .السلطة الفلسطينية

 منــهم لــدى الــسلطات ١٠ موظفــاً حمتجــزاً، ١٦، كــان هنــاك ٢٠٠٩ويف هنايــة عــام   - ٣٣
ــرائيلية، واإل  لـــدى ٢ ، واللبنانيـــة لـــدى الـــسلطات ٢ لـــدى الـــسلطات الفلـــسطينية، و  ٢ سـ

 وفقـاً لقـرار     وعلى الرغم من الطلبات املتكررة اليت قدمتها الوكالة       . اجلمهورية العربية السورية  
 موظفيهـا احملتجـزين   مبقابلـة سـرائيلية للوكالـة   ، مل تسمح السلطات اإل  ٣٦/٢٣٢اجلمعية العامة   

ويف .  مـن املـوظفني العـشرة لـديها        سـتة ولكنها قـدمت بعـض املعلومـات عـن أسـباب احتجـاز              
ورية الـسلطات الـس   تح  ، مل تـ   مـة املقّدهناية الفترة املشمولة بالتقرير، وعلـى الـرغم مـن الطلبـات             

 موظفيهـا احملتجـزين، ولكـن الـسلطات اللبنانيـة قـدمت معلومـات عـن                 مقابلة واللبنانية للوكالة 
  .أسباب احتجازهم

  
  خدمات الوكالة ومبانيها    

الطريق املعتاد لدخول شـحنات األونـروا اإلنـسانية إىل قطـاع غـزة عـرب معـرب كـارين،                      - ٣٤
وقـد واصـلت الـسلطات اإلسـرائيلية        . وفاباستثناء مـواد البنـاء الـيت تـدخل عـن طريـق معـرب صـ                

فرض رسوم عبور علـى الـشحنات الـيت تـدخل إىل قطـاع غـزة، ممـا أرغـم األونـروا علـى دفـع                          
وترى الوكالة أن هذه الرسوم ضـريبة مباشـرة جيـب           . ٢٠٠٩ دوالرا يف عام     ٣٠٧ ٦٤٩مبلغ  

ــام     ــة ع ــها مبوجــب اتفاقي ــى من ــوا  . ١٩٤٦أن تعف ــسلطات اإلســرائيلية ط ــام واســتمرت ال ل ع
 يف إغالق معرب كارين يف وجه مجيـع احلاويـات وكـذلك معـرب صـوفا، وطلـب إدخـال                     ٢٠٠٩

ومبــا أنّ هــذا املعــرب . رم ســاملمجيــع شــحنات حاويــات الوكالــة عــن طريــق معــرب ثــانوي هــو كــ
يكــن قــادرا علــى اســتقبال احلاويــات، تعــّين تفريــغ مجيــع شــحنات احلاويــات يف املينــاء قبــل   مل

وعــالوة علــى ذلــك، أغلــق معــرب كــرمي شــالوم يف وجــه الــواردات ملــدة . زةنقلــها إىل قطــاع غــ
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وتـسبب إغـالق معـرب      ).  يف املائـة   ١٠( أيام   ٣٠٤يوما من أصل أيام تشغيله املقررة البالغة         ٣٤
كارين وضرورة تفريغ مجيع شحنات احلاويـات يف زيـادة النفقـات املتمثلـة يف رسـوم التخـزين                   

ــل والت   ــأخري، والنقـ ــات التـ ــو   وغرامـ ــدرها حنـ ــغ وقـ ــوايل   ٣,٦١فريـ ــها حـ ــني دوالر، منـ  ماليـ
  .مليون دوالر تكاليف تفريغ ١,١٩
وحظر اسـترياد مـواد البنـاء إىل قطـاع غـزة حظـرا شـبه تـام باسـتثناء واحـد هـو بعـض                    - ٣٥

ونتيجـة للحظـر، بلغـت      . املواد املطلوبة لبناء مرافق مؤقتة لأللعاب الصيفية اليت تنظمها الوكالة         
 مليون دوالر وشـرع ثالثـة       ٧٦ع املعطلة لألونروا يف هناية الفترة املشمولة بالتقرير         قيمة املشاري 

مـــن مقـــاويل البنـــاء املتـــضررين يف رفـــع دعـــاوى حتكـــيم ضـــد األونـــروا مبوجـــب عقـــودهم،    
 كـانون   ١٩ وإثر الصراع الذي انتـهى يف        .تقريبادوالر   ماليني   ٥فيها مببالغ جمموعها     يطالبون
 قطــاع غــزة، والــذي دمــرت خاللــه مركبتــان مــصفحتان وأصــيبت         يف٢٠٠٩ينــاير /الثــاين

ــصفحة       ــات مـ ــسع مركبـ ــترياد تـ ــروا باسـ ــات، قامـــت األونـ ــرى بتلفيـ ــصفحة أخـ ــات مـ مركبـ
ــاير / كــانون الثــاين٢٧وقــد وصــلت ثــالث منــها إىل إســرائيل يف   . الســتخدامها يف القطــاع ين

ــات يف    ــارس/ آذار١٠ووصــلت ســت مركب ــضت   . م ــدة، رف ــات العدي ــم الطلب ــة ورغ  حكوم
مـايو وعـن الـشحنة الثانيـة حـىت          / أيـار  ٥إسرائيل املوافقة على اإلفراج عن الشحنة األوىل حـىت          

ــول١٦ ــراج عــن       . ســبتمرب/ أيل ــى اإلف ــة عل ــل يف املوافق ــأخري الطوي ــذا الت ــة يف ه ــرى الوكال وت
الــشحنات تقييــدا للــواردات املخصــصة لالســتخدام الرمســي للوكالــة يتعــارض مــع اتفاقيــة عــام  

تعتــزم الوكالــة تقــدمي مطالبــة إىل حكومــة إســرائيل بــدفع قيمــة اخلــسائر الــيت تكبــدهتا  و١٩٤٦
  . دوالر٢٠٠ ٠٠٠واليت تزيد على 

وواصل برنامج موظفي دعم العمليات أعماله يف كل من الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة            - ٣٦
ــول    ــان يف أيل ــه يف لبن ــشئ مثل ــبتمرب/وأن ــاد   . س ــا يف صــون حي ــامج دورا قّيم ــم وأدى الربن  األم

املتحدة؛ وتيسري دخول موظفي األونروا ومركباهتا وبضائعها عرب نقـاط التفتـيش، ويف األرض              
الفلــسطينية احملتلــة، وإىل املنــاطق املتــضررة مــن جــراء العمليــات العــسكرية اإلســرائيلية؛ ودعــم  
بـــرامج ومبـــادرات الوكالـــة؛ ورصـــد احلالـــة اإلنـــسانية الـــيت يعيـــشها الـــسكان الفلـــسطينيون؛ 

. خضاع منشآت األونـروا للتفتـيش؛ وتـوفري قـدر مـن احلمايـة لالجـئني مبـن فـيهم النـازحون            وإ
ويف قطــاع غــزة، كــان دور الربنــامج أساســيا يف االســتجابة اإلنــسانية الطارئــة للوكالــة خــالل  

  .الرتاع املسلح وبعده
. “ال جيـوز انتـهاك حرمـة مبـاين األمـم املتحـدة            ” علـى أنـه      ١٩٤٦وتنص اتفاقية عـام       - ٣٧

وقد اقتحمت القوات العسكرية اإلسرائيلية مباين األونروا يف الضفة الغربية مثاين مـرات خمالفـة               
ويف إحدى املرات، اسـتخدمت قـوات جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي مركـز               . هذا االلتزام القانوين  

 طالبـا مـن طـالب الـسنة         ١٢٨تدريب تابعا للوكالة ملدة أربع سـاعات تقريبـا كـي تـستجوب              
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ــزة خــالل   .األوىل ــدأ   ويف قطــاع غ ــذي ب ــصراع ال ــانون األول٢٨ يف ال ــسمرب/ ك ، ٢٠٠٨ دي
حلقت أضرار مببان تابعة لألونروا، أو دمرت أثناء اهلجمات العـسكرية اإلسـرائيلية أو القـصف        

ويف . ٢٠٠٩ يومـا األوىل مـن عـام         ١٩ حادثـة خـالل الــ        ٢٥ حادثة، منـها     ٢٦اإلسرائيلي يف   
املــستودع الرئيــسي للوكالــة وحمتوياتــه عنــدما أدى قــصف جممــع ينــاير دمــر / كــانون الثــاين١٥

وأدت هـذه اهلجمـات     . املكاتب امليدانية يف غزة بذخائر الفوسـفور األبـيض إىل إضـرام الـنريان             
 مـدنيا كـانوا حيتمـون مبنـشآت      ٢٣وهذا القصف خالل الصراع إىل قتل سـتة مـدنيني وإصـابة             

 مـن مـوظفي     ١١ية التابعة هلـا، فـضال عـن إصـابة           األونروا أو يترددون على أحد املراكز الصح      
  .الوكالة العاملني هناك

، دعــا األمــني العــام إىل انعقــاد جملــس حتقيــق تــابع ملقــر  ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١١ويف   - ٣٨
ــني         ــرة ب ــق يف حــوادث حمــددة وقعــت يف قطــاع غــزة يف الفت ــم املتحــدة مــن أجــل التحقي األم

 وكانت سـبعة مـن تلـك       .٢٠٠٩يناير  / الثاين  كانون ١٩ و   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٢٧
وخلــص اجمللــس يف تقريــره إىل أن إســرائيل انتــهكت حرمــة مبــاين  . احلــوادث تتعلــق بــاألونروا

أو مل حتترم احلصانة اليت تتمتع هبا ممتلكـات الوكالـة وأصـوهلا مـن أي تـدخل،                 /األمم املتحدة و  
وأشـار اجمللـس إىل   . ا عـدا حالـة واحـدة   يف مجيع احلاالت ذات الصلة مبباين األونروا أو عملياهتـ   

أن هذه احلرمة واحلصانة ال ميكن تغليب االعتبارات العسكرية عليهـا، واعتـرب اجمللـس إسـرائيل            
مـــسؤولة عـــن الوفيـــات واإلصـــابات واألضـــرار الـــيت حلقـــت باملمتلكـــات الـــيت نتجـــت عـــن   

وبعــد . علــق بالوكالــةومل يــستطع اجمللــس حتديــد املــسؤول عــن احلــادث اآلخــر املت. )١٣(أعماهلــا
صدور تقرير اجمللس، استعانت األمم املتحدة خبـبري تقيـيم خـسائر مـستقل لتقيـيم اخلـسائر الـيت                    

ويـبني اجلـدول التـايل تفاصـيل     . تكبدهتا املنظمة يف احلوادث اليت حـدد اجمللـس املـسؤولني عنـها      
، وعــدد الوفيــات احلــوادث املتعلقــة بــاألونروا والــيت وجــد اجمللــس أن إســرائيل مــسؤولة عنــها   

واإلصابات يف منـشآت األونـروا ذات الـصلة، وطبيعـة خـسائر الوكالـة وقيمتـها كمـا حـددها                     
  .خبري تقييم اخلسائر

__________ 
  .A/63/855-S/2009/250انظر   )١٣(  
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  ١اجلدول 
  احلوادث املتعلقة باألونروا

  احلوادث اليت حقق فيها اجمللس

عـــــــــــــدد الوفيـــــــــــــات 
ــيت وقعــت   واإلصــابات ال

  يف منشآت األونروا
طبيعــــــة خــــــسائر األمــــــم 

  املتحدة

ــم   ق ــة خــسائر األم يم
ــدوالرات (املتحــدة  ب

  )الواليات املتحدة

ــاء      )أ( ــة أمسـ ــت يف مدرسـ ــيت وقعـ ــات الـ الوفيـ
االبتدائيــة التابعــة لألونــروا يف مدينــة غــزة واألضــرار  

ــت با  ــيت حلقــ ــوم  الــ ــة يــ ــاين ٥ملدرســ ــانون الثــ /  كــ
  ؛٢٠٠٩ يناير

أضــرار حلقــت باملمتلكــات    مدنيني٣مقتل 
  العقارية

٩٢٠  

ت واإلصابات اليت وقعت يف مدرسة      الوفيا  )ب(
ــنني    ــة للب ــا اإلعدادي ــروا  “ جــيم”جبالي ــة لألون التابع

الــيت حلقــت هبــا يــوم  جبوارهــا مباشــرة واألضــرار   أو
  ؛٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٦

 وأحـد   )أ( مدنيني ٦إصابة  
  موظفي الوكالة

أضــرار حلقــت باملمتلكــات 
  العقارية

١ ١٥٠  

الـــربيج اإلصـــابات الـــيت وقعـــت يف مركـــز   )ج(
الصحي التابع لألونروا واألضرار اليت حلقت به يـوم         

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦

مقتــــــل مــــــدين واحــــــد  
ــنني   ــدنيني اثــ ــابة مــ وإصــ

  وإصابة تسعة موظفني

إصــابة مـــوظفني، وأضـــرار  
حلقـــــــــت باملمتلكـــــــــات  
العقاريــة، وأضــرار حلقــت   

  باملمتلكات املادية

٧ ٨٥٣  

ــة       )د( ــى قافل ــريان أســلحة صــغرية عل إطــالق ن
ــوم     ــه ي ــد رب ــة عب ــروا يف منطقــة عزب  كــانون ٨لألون

ــاين ــاير /الث ــة تابعــة   ٢٠٠٩ين  ممــا أحلــق الــضرر مبركب
  لألمم املتحدة

أضــرار حلقــت باملمتلكــات   
  املادية

١٢٥  

اإلصــابات الــيت وقعــت يف جممــع املكاتــب     )ه(
رار الـيت  امليدانية التابع لألونروا يف مدينة غـزة واألضـ     

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥حلقت باجملمع يوم 

إصـــــابة مـــــدنيني إثـــــنني 
  إصابة موظف واحد

أضــرار حلقــت باملمتلكــات 
العقاريـــة، أضـــرار حلقـــت   
باملمتلكــات املاديــة، تــأجري 

  مستودع بديل

١٠ ١٧٥ ٤٨٦  

الوفيات واإلصابات اليت وقعت يف مدرسة        )و(
نـروا واألضـرار الـيت      بيت الهيا االبتدائية التابعـة لألو     

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٧حلقت هبا يوم 

ــنني    ــل مـــــدنيني إثـــ مقتـــ
ــابة  ــدنيا ١٣وإصــــــ  مــــــ

  جبروح

أضــرار حلقــت باملمتلكــات 
  العقارية

١٢ ٣٠٥  

  ١٠ ١٩٧ ٨٣٩      اجملموع  
  

 مزيــد مــن ولالطــالع علــى: ال تــشمل األرقــام الوفيــات وال اإلصــابات الــيت وقعــت علــى مقربــة مباشــرة مــن املنــشأة     )أ(  
  .٢٠، الفقرة A/63/855-S/2009/250املعلومات انظر 

يوليه قدمت األمم املتحدة مطالبة إىل وزارة اخلارجية اإلسرائيلية بـدفع قيمـة            /ويف متوز   - ٣٩
اخلسائر اليت تكبدهتا األمم املتحدة يف عـدد مـن احلـوادث، مبـا يف ذلـك احلـوادث الـيت ذكـرت                  

، دفعـت إسـرائيل لألمـم املتحـدة مبلغـا           ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ويف  . آنفا واملتعلقة باألونروا  
  . ماليني دوالر منه لألونروا١٠,٢٧ ماليني دوالر حولت األمم املتحدة ١٠,٥قدره 
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ويف الضفة الغربية، دخلت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية مباين األونروا أربـع              - ٤٠
الضرب على أحد املوظفني داخـل منـشأة تابعـة    ويف حادث منفصل، اعتدى فلسطيين ب     . مرات

ــروا يف جــنني  ــة     . لألون ــشآت تابع ــسطينيون مــسلحون من ــاتلون فل ــتحم مق ويف قطــاع غــزة، اق
لألونــروا مخــس مــرات، وأطلقــوا النــار يف إحــدى املــرات علــى حــارس يف األونــروا فأصــابوه     

ن جهــة ويف ثــالث حــوادث، تــسببت رصاصــات أو غريهــا مــن الــذخائر، أطلقــت مــ . جبــروح
  .ميادين تدريب عسكرية فلسطينية جماورة، يف إحلاق أضرار طفيفة مبنشآت تابعة لألونروا

أكتـــوبر، أغلقـــت روضـــة أطفـــال يف مرفـــق تـــابع لألونـــروا يف       /ويف تـــشرين األول  - ٤١
ديسمرب بعـد   /وأعيد فتحها يف كانون األول    . اجلمهورية العربية السورية ملدة تزيد على شهرين      

ومل حتـدث أي عمليـة اقتحـام       . طات احلكومية أهنا أغلقت عـن طريـق اخلطـأ         أن أوضحت السل  
  .ملباين األونروا يف األردن أو يف لبنان

  مسائل أخرى    
 ٢ ٢٩٠ ٢٦٦، سددت الـسلطة الفلـسطينية لألونـروا مبلغـا قـدره             ٢٠٠٩خالل عام     - ٤٢

كــان جممــوع ، ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٣١ويف . دوالرا مقابــل ضــريبة القيمــة املــضافة
ضـــريبة القيمـــة املـــضافة الـــيت مـــا زالـــت مـــستحقة علـــى الـــسلطة الفلـــسطينية للوكالـــة يبلـــغ    

وال تــزال الــسلطة الفلــسطينية ُمقــّرة بأهنــا ملزمــة بتــسديد ضــريبة  . مليــون دوالر تقريبــا ٣٠,٣
  .القيمة املضافة للوكالة

ن قبل، دفـع رسـوم      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، طلب من الوكالة، كما حدث م           - ٤٣
 املـربم بـني األمـم      ١٩٤٨موانئ ورسوم أخرى إىل السلطات السورية، مما يتناىف مع اتفاق عام            

، ُدفعت رسـوم ومـصاريف بلـغ    ٢٠٠٩ويف عام . املتحدة وحكومة اجلمهورية العربية السورية    
  .  دوالرات٣٢ ٦١٠جمموعها 

  
  ات الوكالةاملركز القانوين لالجئني الفلسطينيني يف منطقة عملي    

ال يزال الوضع القانوين لالجئني الفلسطينيني يف منطقة عمليات الوكالة إىل حـد بعيـد               - ٤٤
  .)١٤(كما وصف يف التقرير السنوي للعام املاضي

  

__________ 
  .٥٥-٥٢، الفقرات A/64/13انظر   )١٤(  
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  عرض مايل عام  -هاء   
  مصادر التمويل  -  ١  

نـصبة  باستثناء وظائف املوظفني الدوليني املمولة من قبل اجلمعيـة العامـة عـن طريـق األ                 - ٤٥
املقــررة الــيت تــساهم هبــا الــدول األعــضاء يف امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة، ُتمــّول عمليــات     

انظـر الـشكل    (األونروا ومشاريعها ونداءاهتا يف حاالت الطـوارئ عـن طريـق تربعـات املـاحنني                
ــربامج     ). األول ــة لـ ــددة ومكملـ ــصة ألنـــشطة حمـ ــق تربعـــات خمصـ ــشاريع عـــن طريـ ــول املـ ومتـ
  .عاديةال الوكالة

  الشكل األول
  توزيع مصادر التمويل حسب فئات املاحنني وقنوات التمويل    
  مصادر التمويل حسب فئات املاحنني    

  

  

  

  

  

  
            

  مصادر التمويل حسب قنوات التمويل    
  

  

  

  

  

  

جهات ماحنة حكومية دولية
22%

وكاالت األمم املتحدة
منظمات غري حكومية3%

3%

حكومات
72%

نداءات طوارئ
34%

مشاريع
9%

صناديق عادية
57%
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  النفقات  -  ٢  
ــة يف عــام    - ٤٦ ــة مــن   ٨٨١,٦، ٢٠٠٩أنفقــت الوكال ــشطتها املمول ــون دوالر علــى أن  ملي

ة العادية وأنشطة مشاريعها وأنشطة نداءاهتا للطوارئ، وذلك من ميزانيـة إمجاليـة قـدرها              امليزاني
 مليــون دوالر يف إطــار ٥١٤,٧ويتمثــل العنــصر األكــرب يف إنفــاق  .  مليــون دوالر١ ١٩٨,٥

أمــا أنــشطة نــداءات الطــوارئ .  يف املائــة مــن إمجــايل النفقــات٥٨,٤امليزانيــة العاديــة، ممــا ميثــل 
ويف الــضفة الغربيــة وقطــاع .  يف املائــة علــى التــوايل١٠,٥ يف املائــة و ٣١,١تمثــل واملــشاريع ف

غزة وحـدمها، تقـدر األونـروا التكلفـة املاليـة لتلبيـة احتياجـات الالجـئني يف حـاالت الطـوارئ                      
ــدره  ــانون الثـــاين  ٤٥٦,٧مببلـــغ قـ ــرة مـــن كـ ــاير إىل / مليـــون دوالر يف الفتـ ــانون األولينـ / كـ

هناية العام، بلغ جمموع التعهدات املؤكدة ألنشطة نـداءات الطـوارئ           وحبلول  . ٢٠٠٩ ديسمرب
ومل يـزد برنـامج   .  يف املائة من إمجايل االحتياجـات ٧١ مليون دوالر، أي     ٣٢٤التابعة للوكالة   

  . يف املائة من إمجايل النفقات١التمويل الذايت البالغ الصغر عن 
ــشكل       - ٤٧ ــيم ي ــسابق، ظــل التعل ــشأن يف ال ــا كــان ال ــام    وكم ــا يف ع ــربامج حجم  أكــرب ال

  ).٢انظر اجلدول ( يف املائة من جمموع امليزانية العادية ٥٩، إذ بلغت نفقاته ٢٠٠٩
  ٢اجلدول 

  ٢٠٠٩ميزانية األونروا العادية لعام     
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  امليزانية  
النفقــــــــــــات 

  )املبلغ(
النـــــسبة (النفقـــــات 

  )املئوية من اجملموع
ــزء غـــ  ــول اجلـ ري املمـ

  )املبلغ(
ــري املمـــول    ــزء غـ اجلـ

  )النسبة املئوية(

 (٣,٦) (١٩,٨) ٥٩ ٣٠٣,٣ ٢٨٣,٥  التعليم

 ٢,٩ ١٥,٧ ١٧ ٨٩,٧ ١٠٥,٤  الصحة

ــدمات ــة واخلــــ ــدمات اإلغاثــــ خــــ
 (١,٣) (٧,٣)  ١٢ ٦٠,٨ ٥٣,٥  االجتماعية

 (٠,٦) (٣,٣) ٧ ٣٧,٤ ٣٤,١  الدعم التشغيلي

 ٤,٤ ٢٤,١ ٥ ٢٣,٥ ٤٧,٦  اخلدمات املشتركة

 - ٢٤,٥ - - ٢٤,٥  برامج أخرى

 ٦,٢ ٣٣,٩ ١٠٠ ٥١٤,٧ ٥٤٨,٦  اجملموع  
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 مليـون دوالر عـن الفـارق بـني ميزانيـة قائمـة         ٣٣,٩وقد نتج اجلزء غري املمـّول البـالغ           - ٤٨
واستوجب هـذا العجـز اعتمـاد تـدابري تقـشفية صـارمة يف              . على االحتياجات وتربعات املاحنني   

  .كالةمجيع مكاتب الو
 والنفقــات الفعليــة يف مجيــع منــاطق ٢٠٠٩ويــبني الــشكل الثــاين امليزانيــة العاديــة لعــام   - ٤٩

عمليـات الوكالـة، ويقـدم الــشكل الثالـث مقارنـة بـني النفقــات املدرجـة يف امليزانيـة والنفقــات         
  .الفعلية حبسب فئات النفقات

    
  الشكل الثاين

   والنفقات الفعلية حسب املكتب امليداينمقارنة بني النفقات املدرجة يف امليزانية    
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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  الشكل الثالث
  مقارنة بني النفقات املدرجة يف امليزانية والنفقات الفعلية حسب فئة النفقات    

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩ة لعام النفقات املدرجة يف امليزانية والنفقات الفعلي    
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بلغ
امل
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 لفصل الثالثا
 أولويات امليدان    

 األردن   - ألف  
احلفــاظ علـى نوعيــة   :ردن امليــداين علـى ثـالث أولويــات رئيـسية هـي    ركـز مكتـب األ    - ٥٠

؛ وتكثيف اجلهود الرامية إىل مساعدة الالجـئني علـى االسـتفادة            األساسيةمقبولة من اخلدمات    
ــة  ــات الالجــئني     - مــن الفــرص االجتماعي ــة إىل أشــد فئ ــساعدة املقدم ــز امل ــصادية؛ وتعزي  االقت

 نفس غـزة الـسابقني، الـذين ال يتمتعـون بـ           مـواطين ، مثـل الـذين يعـانون مـن فقـر مـدقع و             اضعف
 .ع هبا غريهم من الالجئني وال يعتربون مواطنني أردنينيتاحلقوق اليت يتم

  
 لبنان  - باء  

. نوعيـة الرعايـة الـصحية   علـى  ان إدخال حتـسينات  ركز مكتب لبنان امليداين على ضم    - ٥١
علـى إجـراء إصـالحات مماثلـة لالرتقـاء مبـستوى             ٢٠١٠ التركيـز يف عـام       من املقرر أن يوجه   و

إجنـاز املـرحلتني   يف وقد متثلت إحـدى األولويـات الرئيـسية    . التعليم واهلندسة وخدمات اإلغاثة  
وقـد بـدأت   .  خميم هنر البـارد يف مشـال لبنـان   األوىل والثانية من أصل مثاين مراحل إلعادة إعمار   

ديـسمرب  / كـانون األول   لغايـة مل ميول   ولكن  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥عملية إعادة اإلعمار يف     
 مـــن امليزانيـــة املرصـــودة إلعـــادة إعمـــار املخـــيم والبالغـــة  ا يف املائـــة تقريبـــ٣٠ ســـوى ٢٠٠٩
الالمركزي علـى إدارة     طابعالفاء  إض: ومشلت األولويات األخرى ما يلي    . مليون دوالر  ٣٢٨

ــة        ــصاالت الداخلي ــد؛ وحتــسني االت ــيني والتعاق ــات التع ــهم؛ واســتعراض عملي ــوظفني ومتكين امل
ــشأن حــق الالجــئني         ــة ب ــسلطات اللبناني ــع ال ــل م ــز العم ــة؛ وتعزي ــل واخلارجي ــدمي يف العم وتق

 .الفلسطينيني اخلدمات إىل
  

 اجلمهورية العربية السورية  - جيم  
تقيـيم  عمليـة  نتيجة بناء على   ، وذلك كالة تنفيذ مبادرة ملعاجلة بطالة الشباب     الو بدأت  - ٥٢

ــادرة  .  ومــشاورات أجريــت مــع جمتمــع الالجــئني  ٢٠٠٩لالحتياجــات يف عــام   وستــضمن مب
حتــسني جتهيــز مــدارس األونــروا مــن أجــل إعــداد الالجــئني الــشباب حليــاة  “إشــراك الــشباب”

التنظيمـي أيـضا ميثـل    اإلصـالح  ومـا زال   . ريب املهـين  نطاق فـرص التـد    من  توسع  سالراشدين و 
 .أولوية
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 قطاع غزة  - دال  
 اإلجنـازات الـيت حتققـت يف الـسنوات األخـرية            كـريس تضمنت أولويات غزة امليدانية ت      - ٥٣

تـوفري التثقيـف يف      يف الرياضـيات واللغـة العربيـة؛ وحتـسني        التحـصيل العلمـي     لالرتقاء مبـستوى    
ومواصـلة  للطالب ذوي االحتياجات اخلاصـة؛      املقدمة  ساعدة العملية   جمال حقوق اإلنسان وامل   

 االحتــرام واالنــضباط يف مــدارس األونــروا؛ ومواصــلة أنــشطة   عزيــزتترمــي إىل مبــادرة تطبيــق 
ـــ يةلعــاب الــصيفاأل ــة ٢٥٢ ٠٠٠ ل  االقتــصادية للمــرأة؛ -  طفــل؛ وحتــسني الفــرص االجتماعي

 املــشاركة قيــق مــستوى أفــضل مــنحتكفالــة ؛ وافقــروزيــادة املــساعدة املقدمــة ألشــد الالجــئني 
 .اجملتمعية يف الربامج الصحية

  
 الضفة الغربية  - هاء  

حتـسينات  إدخـال   تـستتبع لتعليم انعاش إلركز مكتب الضفة الغربية امليداين على خطة    - ٥٤
 شاركة عــن إدارة املــدارس واملــ  اليف املنــاهج التعليميــة ويف التــدريس والتعلــيم التقــوميي فــض     

 األولويـات األخـرى احلفـاظ علـى مـستويات نظامـه للرعايـة               تومشلـ . اجملتمعية ورفاه األطفـال   
 مـــساعدة شـــبكة األمـــان صلالـــصحية األوليـــة يف مواجهـــة الطلـــب املتزايـــد؛ وضـــمان أن تـــ  

فيمـا يتعلـق بتـوفري     وتنفيذ واليـة الوكالـة   اأفقر الالجئني وأشدهم ضعف   إىل   للوكالةاالجتماعي  
لقـانون  لدميها للخدمات ورصدها الحترام احلقـوق وملـا يرتكـب مـن انتـهاكات          احلماية عرب تق  

 .ها عنبالغاإلنساين الدويل واإل
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 الفصل الرابع
 ةاستعراض الربامج الفرعي    

-٢٠١٠ املتوســـطة األجـــل للفتـــرة الوكالـــةمـــدت اســـتراتيجية ، اعُت٢٠٠٩يف عـــام   - ٥٥
 .اربنامج الفرعي ضمن إطار عملهقدم استعراض ال، سُي٢٠١٢عام اعتبارا من و. ٢٠١٥

  
 التعليم :  األداء للهدف الفرعي األولحتليل  - ألف  

ويـستفيد  ). التعلـيم الثـانوي يف لبنـان      (يوفر برنامج الوكالة التعليمي التعلـيم األساسـي           - ٥٦
التعلـيم الـتقين    التـدريب علـى     تـوفر األونـروا     كمـا   .  حنو نـصف مليـون طفـل       اتمن هذه اخلدم  

.  مـن املـنح الدراسـية      ا حمدود اعددتقدم  والوظيفي  والتوجيه  والتنسيق   املعلمنيريب  واملهين وتد 
 : على ما يلي٢٠٠٩واشتملت األنشطة الرئيسية يف عام 

ــصف     )أ(   ــة ال ــارات التحــصيل العلمــي لطلب ــامن  نيرصــد اختب ــع والث ــة يف  الراب اللغ
ــد    ــا يزي ــة والرياضــيات مل ــى العربي ــب امل  ٦٠ ٠٠عل ــع املكات ــل يف مجي ــع    طف ــيم وتتب ــة لتقي يداني

وقــد مثلــت النتــائج اخلطــوة األوىل حنــو حتديــد معــايري شــاملة،    . مــستويات التحــصيل العلمــي 
انظـــر  (واحلـــصول، للمـــرة األوىل، علـــى بيانـــات أداء مقارنـــة مـــن معظـــم مـــدارس األونـــروا  

 ؛)٣ اجلدول

ورية اجلمهوريـة العربيـة الـس     املوجـودة يف    دارس  املـ االختبارات يف مجيـع     إدارة    )ب(  
 ؛اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة اإلنكليزيةمواد يف بداية العام الدراسي يف 

ــدعم   مواصــلة   )ج(   واملعلمــني بــشأن املــدارس ملــديري خطــة إنعــاش غــزة تقــدمي ال
مواضـــيع تتعلـــق بتحـــسني تـــدريس وتعلـــم اللغـــة العربيـــة والرياضـــيات للـــصفوف مـــن األول  

 الرابع؛ حىت

 والتـسامح، مبـا يف      اتالرتاعوفض  لربنامج حقوق اإلنسان    ضافية  إوضع مواد     )د(  
التربية اإلسالمية واللغة العربية واللغـة اإلنكليزيـة        دروس  ذلك أدلة لتدريس حقوق اإلنسان يف       

 والدراسات االجتماعية؛

، علـى   “مؤسـسة األمـل   ”لة بالشراكة مـع     املئات من الكامريات املسجِّ   توزيع    )هـ(  
إلنـشاء  واجلمهوريـة العربيـة الـسورية        غزة والضفة الغربيـة واألردن ولبنـان         مدارس األونروا يف  

 على اإلنترنت؛للمنطقة ولية املرئية األوىل احل

 حاسـوب حجـري     ٥ ٠٠٠ بــ “ حاسـوب حجـري لكـل طفـل       ”رابطة  تربع    )و(  
 ستوزع يف مدارس األونروا يف قطاع غزة والضفة الغربية؛
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لربنامج التعليمـي الـذي سيـشكل       الستعراض ا إجناز فريق استشاريني خارجي       )ز(  
 على الربنامج يف املستقبل؛نظميه األساس إلدخال تعديالت 

 األونروا للتعليم التقين واملهين يف مركز دمـشق للتـدريب           هيكلة برنامج إعادة    )ح(  
 .مبا يتماشى مع املمارسات الدولية

  
 ٣اجلدول 

 )أ(األداء حبسب املؤشرات: التعليم
  

 اإلجنازات مؤشرات األداء املتوقعةاإلجنازات 
 املقــدماحلفــاظ علــى جــودة التعلــيم  

للــــسكان الفلــــسطينيني الالجــــئني   
 علـى   بقـاء واالرتقاء هبـا، وذلـك باإل     

؛ وتلبيـــــــة مالئمـــــــةتعلـــــــم بيئـــــــة 
االحتياجــــات الناشــــئة عــــن النمــــو 
الطبيعــي مــن خــالل تطــوير املرافــق   
وبنائها، وتعزيز مهـارات وكفـاءات      

 .لتدريب وادريسموظفي الت

حملافظة على معدل جنـاح     ا  ‘١’
عـــال نـــسبيا للتالميـــذ يف 

 املرحلة االبتدائية

ئويةاملنسبة ال: وحدة القياس
 ٩٦ :اهلدف
  ٩٠,٩٥: النتيجة

 

حملافظة على معدل جنـاح     ا  ‘٢’
عـــال نـــسبيا للتالميـــذ يف 

 املرحلة اإلعدادية

ئويةاملنسبة ال: وحدة القياس
 ٩٨ :اهلدف
 ٩٢,٨٤ :النتيجة

 

حملافظـــــة علـــــى معـــــدل ا  ‘٣’
منخفض نـسبيا للتـسرب     
مــن الدراســة يف املرحلــة   

 االبتدائية

ئويةاملسبة الن: وحدة القياس
 ٠,٣٧.:اهلدف
 ٠,٤٠: النتيجة

 

فـــض معـــدل التـــسرب خ  ‘٤’
مــن الدراســة يف املرحلــة   

 عداديةاإل

النسبة املئوية: وحدة القياس
 ٢,٦٠ :اهلدف
 ٢,٤١: النتيجة

 

ليميــــة عــــدد املرافــــق التع  ‘٥’
اإلضـــافية أو غريهـــا مـــن 
مرافــق اهلياكــل األساســية 
 اليت أنشئت أو جددت

 عدد املرافق: وحدة القياس
 ٢٠٠: اهلدف
 ١٥٠: النتيجة
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 اإلجنازات مؤشرات األداء املتوقعةاإلجنازات 

 

عدد مـوظفي التعلـيم مـن         ‘٦’
مـــــن (خمتلـــــف الفئـــــات 

) املعلمــنيوغــري املعلمــني 
 الذين مت تدريبهم

عدد املوظفني: وحدة القياس
 ١,٠٠٠: اهلدف
 ٩٦٠: النتيجة

 

حتسني نـسبة التالميـذ إىل        ‘٧’
ــني  يف املرحلـــــــة املعلمـــــ
 االبتدائية

 املئويةالنسبة: وحدة القياس
 ١:  ٣٠: اهلدف
 ٣٠,٦٧: ١: النتيجة

 

حتسني نـسبة التالميـذ إىل        ‘٨’
ــني  يف املرحلـــــــة املعلمـــــ
 اإلعدادية

   النسبة: وحدة القياس
 ١:  ٢٣اهلدف 
 ٢٣,٨٦: ١:النتيجة

 

مـل  عدد املـدارس الـيت تع       ‘٩’
 على أساس الفترتني

عدد املدارس: وحدة القياس
 ٤٧٠: اهلدف
 ٥٠٣: النتيجة

مواءمة وحتـسني حمتويـات املقـررات       
واملناهج الدراسية يف بـرامج التعلـيم       
ــة التطــورات يف    العــام والفــين ملواكب

 البلدان املضيفة 

النسبة املئوية للمناهج الدراسـية     
املواءمــة أو احملــسنة بالقيــاس إىل  

  عدد التعديالت الالزمة جمموع

النسبة املئوية: وحدة القياس
 ١٠٠: اهلدف
  ١٠٠: النتيجة

 ات مواءمة وحتسني حمتويات املقـرر    
ــد   ــية يف معاهــــ ــاهج الدراســــ واملنــــ
التــدريب املهــين لتلبيــة االحتياجــات  

 املتغرية للسوق

النسبة املئوية للمناهج الدراسـية     
املواءمــة أو احملــسنة بالقيــاس إىل  

 دد التعديالت الالزمة جمموع ع

النسبة املئوية: وحدة القياس
 ١٠٠: اهلدف
  ١٠٠: النتيجة

          
سبتمرب وتنتـهي   /وتبدأ السنة الدراسية يف أيلول    . ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ إىل العام الدراسي     املدرجةتشري األرقام     )أ(

 .يونيه من العام التقوميي التايل/يف حزيران
  

 النتائج

 طلبــا ١٠ ٧٤٣قــد ورد مــا جمموعــه  ف.  واملهــينالــتقينلتــدريب طلــب علــى ايتزايــد ال  - ٥٧
 .٣ ٦٧٠لشغل أماكن من األماكن املتاحة وعددها 

مراتــب مراكــز األونــروا للتــدريب املهــين والــتقين يف األردن والــضفة الغربيــة واحتلــت   - ٥٨
 احلكومــة علــىنظمتــها االمتحانــات الــيت واجملتمعيــة األخــرى مــن اخلاصــة الكليــات أعلــى مــن 
 .نطاق البلد
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وظـف  فقـد   . األونـروا للتـدريب املهـين مرتفعـاً       مراكـز   وما زال معدل توظيف خرجيي        - ٥٩
من مراكز تـدريب الوكالـة   من عدد املتدربني الذين خترجوا  يف املائة  ٧٧يف غضون عام واحد     

 . متدربا٢ ٩١٣ وعددهم ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنة يف 

 الـيت متنحهـا   “كـل املـصاعب   ب علـى    التغلـ جـائزة   ”وحاز مركز غـزة للتـدريب علـى           - ٦٠
ــشبكي    ــسكو للتواصــل ال ــة سي ــتعلم     عــن اأكادميي ــذي أجنــز يف جمــال توســيع نطــاق ال لعمــل ال

 .اإللكتروين وتعزيز مهارات تكنولوجيا املعلومات يف أوساط الالجئني الفلسطينيني
  

 الصحة: لهدف الفرعي الثاينلحتليل األداء   - باء  
روا الـصحي يف محايـة احلالـة الـصحية لالجـئني الفلـسطينيني               برنامج األون  هدفيتمثل    - ٦١

. )٤انظـر اجلـدول      (املسجلني واحملافظة عليها والنهوض هبا ضمن مناطق عمل الوكالة اخلمس         
 : على ما يلي٢٠٠٩اشتملت األنشطة الرئيسية يف عام قد و

حة بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، صدر كتيب جديـد عـن صـ               )أ(  
معـايري منظمـة الـصحة العامليـة اجلديـدة لرصـد النمـو، ومـن                يف األردن   ت  اعتمـد األم والطفل و  

 ؛٢٠١٠ ولبنان يف عام اجلمهورية العربية السوريةاملقرر أن يوسع نطاق تطبيقها ليشمل 

اســتمر تنفيــذ أنــشطة مــشتركة مــع مراكــز منظمــة الــصحة العامليــة والواليــات   )ب(  
الدراسـة االستقـصائية عـن     كـل مـن     اض والوقايـة منـها وصـدرت نتـائج          املتحدة ملكافحة األمـر   

ــالت ــشباب يف العــامل  ب ــة عــن العــاملني يف املــدارس    غ وال ــل والدراســة االستقــصائية العاملي يف أوائ
 ؛٢٠٠٩ عام

وتنظـيم  ُنقحت التوجيهات التقنية املتعلقـة بتـوفري خـدمات الرعايـة لألمهـات                 )ج(  
قبـل احلمـل والفحـص       اء فتـرة مـا    نـ جديدة مثـل الرعايـة أث     خدمات  األسرة واستكملت لتشمل    

يف احلـاالت الطارئـة     منـع احلمـل     و والرعايـة الالحقـة لإلجهـاض        األسـري للكشف عن العنـف     
 الوقائية؛وصحة الفم 

ــل      ُن  )د(   ــساء احلوامـ ــة للنـ ــة التكميليـ ــة بالتغذيـ ــة املتعلقـ ــات التقنيـ ــت التوجيهـ قحـ
 جديـدة النتقـاء املـستفيدات بنـاء علـى حالـة             املرضعات واسـتكملت لتـشمل معـايري      األمهات  و

 ؛يالضعف الصح

، وبــني ٢٠٠٩ أثنــاء عــام الرضــعلوفيــات الدراســة االستقــصائية صــدر تقريــر   )هـ(  
أو يف منــط ) حــي مولــود ١ ٠٠٠ يف املائــة لكــل ٢٢(عــدم حــدوث أي تغــيري هــام يف املعــدل 

 ؛٢٠٠٤سابق يف عام  الواردة يف التقرير البالنتائجوفيات الرضع، عند املقارنة 



A/65/13 
 

25 10-29589 
 

 تـدريب للمـوظفني يف   ُنظـم دورات تدريبية للمراقبة الوبائية ولعقد  مت اإلعداد   )و(  
 مجيع املكاتب امليدانية؛

وتتنــاول هــذه . ١ إن١تقنيــة للتــصدي إلنفلــونزا إتــش التوجيهــات الصــدرت   )ز(  
 ضادة للفريوسات؛املعقاقري الالتوجيهات مسأليت التدابري الوقائية وتوفري 

نطـــاق  علـــى  للربنـــامج الـــصحياخـــارجيون استعراضـــأجـــرى استـــشاريون   )ح(  
يف اجلمهورية العربية الـسورية ولبنـان والـضفة         ميدانية حمددة    اتأجروا استعراض كما  الوكالة،  
ــذلك أجريـــت . الغربيـــة ــكـ ــية و اتاستعراضـ ــة األساسـ ــام إدارة األدويـ ــة ل لنظـ ــامج الوكالـ ربنـ
 .العقلية للصحة

  
 ٤اجلدول 

 ألداء حبسب املؤشراتا: الصحة

 مؤشر األداء
  

 النتيجة اهلدف 

 ٢٢ ٢٢ من املواليد األحياء ١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل 

 ٢٤,٤ ٢٥ من املواليد األحياء ١ ٠٠٠معدل وفيات األطفال لكل 

النساء احلوامـل املـسجالت يف مـستوصفات األونـروا للرعايـة            
ر الثالثــة األوىل الــصحية لفتــرة مــا قبــل الــوالدة خــالل الــشهو 

 )من بني مجيع النساء احلوامل املسجالت حديثاً(

 يف املائة  ٧٧,٣  يف املائة٧٠

النـساء احلوامـل الـاليت قمــن بـأربع زيـارات علـى األقــل       
 للمستوصفات خالل فترة ما قبل الوالدة

 يف املائة ٨٩  يف املائة٩٠

 يف املائة ٩٩,٨ يف املائة ٩٨ مدربنيأفراد املواليد الذين متت والدهتم على أيدي 

  يف املائة٩٢  يف املائة٩٦ النساء الاليت تلقني عناية بعد الوالدة 

انتشار وسـائل منـع احلمـل بـني أمهـات ألطفـال رضـع دون                
سن الثالث سنوات، الاليت يزرن مستوصفات األونروا الـيت         

 تقدم خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفال

 املائةيف  ٥٥,٤  يف املائة٥٥

 ٣,٢ ٣,٢ معدل اخلصوبة اإلمجايل

 يف املائة ٩٩,٦  يف املائة٩٥فوق  النساء احلوامل الاليت تلقني حتصينا ضد الكزاز 

 يف املائة ٩٩,٧  يف املائة٩٥فوق   شهرا الذين تلقوا كامل التحصينات١٢سن يف الرضع 
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 النتيجة اهلدف 

 شــهرا الــذين تلقــوا مجيــع جرعــات  ١٨ســن يف الرضــع 
 التحصني الداعمة

  املائةيف ٩٩,٤  يف املائة٩٥فوق 

 صفر صفر بالكزاز وشلل األطفالاملواليد معدل إصابة 

  يف املائة١٠٠  يف املائة١٠٠ معدل عالج حاالت وجود مرض السل يف اختبار املسحة

 ٩٨,٥  ٧٠ )أ(متوسط عدد االستشارات الطبية اليومية لكل طبيب

 يف املائة ٩٩,٨  يف املائة٩٨ )ب(أمونةمآوى املخيمات اليت حتصل على مياه شرب م

  يف املائة٨٧  يف املائة٨٥ مآوى الالجئني املوصولة بنظام جماري حتت األرض

  يف املائة٤٥  يف املائة٥٠ العامالت يف اجملال الطيب 
  

ــبء اخنفــض   )أ(   ــصحية    ع ــة ال ــق الرعاي ــل يف مراف ــة العم ــن  األولي ــروا م ــة لألون مرضــى يف  ١٠٣ التابع
 .٢٠٠٩عام حبلول هناية  موظف طيب لكل ا مريض٩٨,٥ إىل ٢٠٠٨ عام

مــع أن إمــدادات امليــاه يف قطــاع غــزة مأمونــة مــن منظــور بكترييولــوجي، فإهنــا حتتــوي مــن الناحيــة    )ب(  
 .الكيميائية على معدالت مرتفعة من النيترات والكلوريدات

  
 النتائج

 ١٠,٤ يف املائة ليـصل إىل     ٤,٦سبة  ارتفع عدد االستشارات الطبية املقدمة لالجئني بن        - ٦٢
ــني ــشارة مالي ــشكل  ( است ــر ال ــعانظ ــالج يف     و). الراب ــتلقني لع ــي لالجــئني امل ــدد الكل ازداد الع

حـني اخنفـضت استـشارات األسـنان        الجئ يف    ٨٦ ٩٤٧صل إىل لي املائة   يف ٣ املستشفى بنسبة 
 . استشارة٧٢٤ ٣٢٠ يف املائة فوصلت إىل ٤,٨بنسبة 
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 الشكل الرابع
 ٢٠٠٩-١٩٩٩خالل الفترة الستفادة من اخلدمات الطبية العالجية ا

    
 

  

  

  

  

  
  

 ١٠٢ ٩٩٤ يف املائة ليصل إىل    ٠,٨ حديثاً بنسبة املسجالت  ازداد عدد النساء احلوامل       - ٦٣
 يف املائـة ليـصل إىل      ٠,٠٢للرعايـة الالحقـة للـوالدة بنـسبة         املتلقيات  ، واخنفض عدد    امرأة حامل 

 يف املائة ليـصل إىل     ٢,٨ قات على تنظيم األسرة بنسبة    وازداد عدد املوافِ   ؛امرأة حامل  ٨٧ ٥٧٨
  .)اخلامسانظر الشكل (امرأة  ١٣٤ ٧٢٩

  
 الشكل اخلامس

ــل واملوافِ    ــساء احلوامـ ــدد النـ ــني عـ ــصلة بـ ــرة    الـ ــالل الفتـ ــرة خـ ــيم األسـ ــى تنظـ ــات علـ   قـ
٢٠٠٨-١٩٩٨   
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املرافـق  يف  والذين خيضعون لإلشـراف     ارتفع عدد املرضى املصابني بأمراض غري معدية          - ٦٤
  .امريض ١٨٨ ٢٧٦ إىل ١٧٧ ٢٢٣منالصحية التابعة لألونروا 

  
 واالجتماعية الغوثية اخلدمات :الثالث الفرعي للهدف األداء تقرير  - جيم  

 عـسرا  تعـاين  الـيت  لألسـر  النقدية املساعدة وتقدمي الغذائي الدعم اخلدمات هذه تشمل  - ٦٥
 الالجــئني ســجالت ومــسك احمللــي؛ اجملتمــع علــى القائمــة جتماعيــةاال واخلــدمات شــديدا؛
 : ما يلي٢٠٠٩ عام يف الرئيسية األنشطة قد مشلتو .)٥انظر اجلدول  (املسجلني

 يف واملطلــق املــدقع الفقــر خطــوط لتحديــد مباشــرة غــرياختبــار  صــيغتطبيــق   )أ(  
 ؛بني الالجئني ةاخلمس املواقع امليدانية

 يف املواقــع امليدانيــة تــسجيل الالجــئني يف ملعلومــات إللكتــروينا النظــام تطبيــق  )ب(  
املـوقعني  فيـذ النظـام يف      تن وسـيبدأ  .الغربيـة  والـضفة  السورية العربية واجلمهورية لبنان، من كل

 السـتكمال  الـالزم  الوقـت اختـصار    وجـرى  .٢٠١٢ عـام  بواكري يف واألردن غزة يف امليدانيني
ــسجيل  بطاقــات ــة مــن الت ــوم إىل أشــهر ثالث ــع ميكــن كمــا واحــد ي ــسجيل الالجــئني جلمي  الت
 نظــام مــشروع عمــر مــناخلمــس  سنواتالــ وخــالل .أســرهم تــسجيل إىل باإلضــافة كــأفراد،
مــسحا  األســرية امللفــات وثــائق مــن مليــون ١٧,٥ مــسح جــرى الالجــئني تــسجيل معلومــات

 تارخيي؛ وردكم حفظها وضمان ،رقميا

 الـيت  احمللـي  اجملتمع منظمات من ١٠٤ يفات  القدر لتقييمبدء استحداث أداة      )ج(  
 األونروا؛ فيها تشارك واليت الالجئون يديرها

ــش  )د(   ــن   إن ــديريات يف كــل م ــعاء م ــة املواق ــوم ةاخلمــس امليداني ــداد تق ــوائم بإع  ق
 خـارج  مـن  اخلـدمات  مقـدمي  إىل اإلحالـة  نظـم  تعزيـز  أجـل  مـن  االجتماعيـة  اخلدمات قدميمب

 األونرو؛

 تقـــدميلفعاليـــة التكـــاليف املتعلقـــة ب مـــستقلة دراســـة ٢٠٠٩ عـــام يف أُجنـــزت  )هـ(  
 الوكالـة  منـوذج  أن إىل الدراسـة  وتوصـلت  .شـديدا  عسرا تعاين اليت لألسر الغذائية املساعدات

ــة لتقــدمي ــة كــبرية   يتــسم األغذي ــه الكلفــة، حيــث مــنبفعالي  بعــض لوصــم عرضــةأيــضا  ولكن
 يف املناسـبة  التغـيريات إجـراء    حاليـا  الجتماعيـة االغوثيـة و   اخلدمات برنامج ويدرس .املستفيدين

 ؛ اخلدماتتقدمي طرائق

 اخلــدمات لربنــامج خــارجي اســتعراض ٢٠٠٩ أكتــوبر/األول تــشرين يف بــدأ  )و(  
 وأهدافـه،  وعملياتـه،  الربنامج، سياسات فحص االستعراض من والغرض .االجتماعيةالغوثية و 
 .تهاوفعالي كفاءهتا مدى لتحديد ومسؤولياته وأدواره
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 ٥ اجلدول
 املؤشرات حبسب األداء :واالجتماعية الغوثية اخلدمات    

  
  اإلجنازات    

  النتائج  اهلدف  مؤشر األداء  اإلجنازات املتوقعة

الفـصلي حلـصص اإلعاشـة    قدمي ن الت ّسحت
ــة واإل ــة عانـ ــان ”(النقديـ ــبكة األمـ ) “شـ

ــة  ــر حبــاالت    املقدم ــيت مت ــدعم األســر ال ل
 عسر شديد

عانـــات واإل حلـــصص اإلعاشـــة النـــسبة املئويـــة
 النقدية املوزعة بالنسبة للسقف املتوقع

  يف املائة٩٨  يف املائة١٠٠

 متـــر حبـــاالتاألســـر الـــيت 
  يف املائة١٢: عسر شديد

زيادة ما يقدم، يف الوقت املناسـب، مـن           يف املائة٢,٣
ــيت    ــئني الـ ــر الالجـ ــائي ألسـ ــد االنتقـ النقـ

 تواجه أزمات مالية طارئة

عـدد األسـر الـيت متـر        يف  لزيـادة   لالنسبة املئويـة    
يـست يف حالـة     حبالة عسر شديد وتلـك الـيت ل       

عـــسر شـــديد، الـــيت تلقـــت مـــساعدة نقديـــة، 
ر حبـاالت   األسر الـيت ال متـ      التقرير السابقاملشمولة بفترة الباملقارنة ب

   يف املائة٣: عسر شديد
  يف املائة٣,٦

ــساك     ــى إمـــ ــدرة علـــ ــاظ باملقـــ االحتفـــ
مـــستكملة جلميـــع ســـجالت حاســـوبية 

الالجئني املـسجلني عـن طريـق عمليـات         
 حتقق وتعديل تتم يف الوقت احملدد

النسبة املئويـة لعمليـات التعـديل والتحقـق الـيت          
الالجــئني واحلكومــات، لــصاحل متــت معاجلتــها 

 ووكاالت األمم املتحدة أو املوظفني املعنيني

 يف املائة ١٠٠  يف املائة١٠٠

ــة للتــسج   ــام  النــسبة املئوي يالت اجلديــدة الــيت ق
 املقر مبعاجلتها خالل فترة أسبوعني

   يف املائة٧١  يف املائة١٠٠

ــستفدن مـــن أنـــشطة       املرأة النهوض بزيادة فرص  ــدد النـــساء الـــاليت يـ عـ
 التدريب على املهارات

١٠ ٩١٢ ٩ ٠٠٠ 

ــتفادة   ــادة اســـ ــة زيـــ ــن ذوي اإلعاقـــ مـــ
  املتاحةاخلدمات والفرص

الــذين يتلقــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــدد 
 خدمات تأهيل مباشرة

٤٢ ٢٦٦ ١٧ ٥٠٠ 

حتــسن اســتفادة األطفــال والــشباب مــن   
 األنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية

 ٧١ ٥٢٤ ٣٧ ٥٠٠ عدد األطفال املشاركني

زيادة توفري االئتمانات وفرص التـدريب      
 على املهارات لالجئني

خــدمات عــدد العمــالء الــذين يــستفيدون مــن  
 القروض

٣ ٢٨٨ ٢ ٥٠٠ 

    
 النتائج    

 املوقـع امليـداين يف    ( يف املائـة     ٦٥ بـني    مـا  أنغـري مباشـرة      اختبـار  صـيغ  تطبيـق تبني من     - ٦٦
 برنــامج يف حاليــا املــسجلني األشــخاص مــن )األردن املوقــع امليــداين يف( يف املائــة ٢٣ و) غــزة

 مبلـغ  وقُـدم  .قعافقـرا مـد    يعـانون  أشـخاص  هم شديد عسر حالة من تعاين اليت األسر مساعدة
فقـرا  نون  يعا الذين األشخاص من ١٣٤ ٧٠٥ جمموعه ملا دوالر ١٢ ٦١٢ ٥٢٢ قدره نقدي

 املنتظمــة الفــصلية والغذائيــة النقديــةإلعانــات  اإىل باإلضــافة ةاخلمــس املواقــع امليدانيــةيف مــدقعا 
 .يف األغذية ما يعانونه من نقصوذلك لسد 
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ــداين يف يف  العمــل االجتمــاعي  موظفــو واســتأنف  - ٦٧ ــهم غــزة املوقــع املي مــن أجــل   تدريب
 إلينـوي  جامعـة  مـع  كةاشـر يف   ٢٠٠٨ عامالذي بدأ    االجتماعي للعمل عام هنج بشأنالتأهيل  
 . األمريكيةاملتحدة الواليات يف اجلنوبية

 مـن حـادة    ماليـة  طـوارئ  حـاالت  تواجـه  الـيت  الالجـئني  أسـر  مـن  ١ ٦٦٦ واستفادت  - ٦٨
ــة املــساعدة ــةاالنت النقدي  ميكــن ومل .الفقــر وهــدةهتا علــى عــدم الــسقوط أكثــر يف  ملــساعد قائي
 الالجـئني  أسـر  قلـص  مما امليزانية ختفيضاتبسبب    املساعدة طلبات مقدمي من الكثري مساعدة
 .٢٠٠٨ بعام مقارنة ٢٠٠٩ عام يف املائة يف ٥٠ بنسبة املساعدات إليهم املقدمة

 منظمـات اإلداريـة لل   للمعلومـات  انظامـ  عيـة االجتماالغوثيـة و   اخلدمات برنامجووضع    - ٦٩
 .الالجئون يديرها اليت يةاجملتمع

  
 الصغر البالغ التمويل :الرابع الفرعي للهدف األداء حتليل - دال  

تقدم إدارة التمويل البالغ الصغر التابعة للوكالة ائتمانات للمؤسسات التجارية الـصغرية              -  ٧٠
ألسر املعيـشية هبـدف حتـسني       االستهالكية والسكنية ل  ياجات  حتاالواملشاريع بالغة الصغر ولتلبية     

نوعيــة حيــاة أصــحاب املــشاريع البالغــة الــصغر واحلــد مــن البطالــة والفقــر وبنــاء األصــول لألســر 
 الية للـشباب  املقتصادية و االفرص  الوحتسني رصيد املساكن القائمة ومتكني املرأة وإتاحة        املعيشية  

 : ما يلي٢٠٠٩شطة الرئيسية يف عام األنقد مشلت  و.)٦انظر اجلدول(

حيـث بلغـت نـسبة       تـام  بشكل ذاته على معتمدا ٢٠٠٩ عام يف الربنامج ظل  )أ(  
 مليـون  ٣٧ وقـدره املقدم منه كائتمانـات      باملبلغ يتعلق فيما املائة يف ١٢٤ عامال ذايتال كتفاءاال

 الغربيــة، الــضفة يف املائــة  يف١٤٤التــشغيلي بــني  ت نــسبة االكتفــاء الــذايت   حــووترا .دوالر
 يف املائـة  يف ٩٧ و األردن يف املائة يف ١٠٩ و السورية، العربية اجلمهورية يف املائة يف ١٢٤ و

 غزة؛ قطاع

 الـذي حتقـق يف      اخلدمات لتقدمي القياسي املستوى العام هذا يف الربنامج جتاوز  )ب(  
 وتكبــد ر،دوال مليــون ٣٧ عــن قلــيال تزيــد قيمتــها قــرض ٢٨ ٣٠٠فقــد مــول . ٢٠٠٨عــام 

 مــن دوالر مليــون ١,٤٤ بلغــت إيــرادات وحقــق دوالر ماليــني ٦,١١ بلغــت تــشغيل نفقــات
 بلغـت  قـرض  ١٩٤ ٠٠٠ مـن  أكثر عاما ١٩ مدى على الربنامج لمووقد   .االئتمانية عملياته
  ؛ دوالر مليون ٢١٨,٥٠ قيمتها

ــالغ التمويـــل جمـــال يف الرائـــدة املنظمـــة الربنـــامج ظـــل  )ج(    رضاأل يف الـــصغر البـ
 النقديـة  الـسلطة  مـع  تفـاهم  مـذكرة  الربنامج ع، وق ٢٠٠٩أبريل  / ويف نيسان  .احملتلة الفلسطينية
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ــسطينية، ــا الفل ــل مؤســسة أول أصــبح حينم ــالغ للتموي ــصغر الب ــشارك ال ــب يف ت ــوطين املكت  ال
  احملتلة؛ الفلسطينية األرض يف تعملاليت  مصرفا العشرين جانب إىل لالئتمان،
ــ  )د(   ــامج عوقّ ــة يف ،الربن ــام هناي ــى ٢٠٠٩ ع ــاقني عل ــبني إلجيــار اتف ــرعيني مكت  ف
 سـيتلقى  أنـه بتأكيـدا    أيـضا    وتلقـى  .الـسورية  العربية اجلمهورية يف وحلب، دمشق يفجديدين  

 مكتـب  إنـشاء  أجـل  مـن  البـشري  لألمـن  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  خـالل  من متويال
 مكتبا؛ ٢٠ إىل ١٧ من الفرعية كاتبامل شبكة نطاق سيتسع مث ومن .أرحيا يف جديد فرعي

 مــن الربنــامج وســعف وتنويعهــا،النــواتج  تطــوير مــن امزيــد ٢٠٠٩ عــامشــهد   )هـ(  
نطـاق  و غـزة  قطـاع  شمليـ ل الصغر بالغة للمشاريع اإلضافية االئتمانات جمال يف خدماته نطاق

 الـضفة  شمليـ ل النـساء  تعيلـها  الـيت  املعيـشية  لألسـر  اإلسكان وقروض االئتمان جمال يف خدماته
 األردن يف لإلســـكاناملقــدم   الــصغر  البــالغ  االئتمــان  نطـــاق توســيع  إرجــاء  وجــرى  .الغربيــة 

 ؛ التمويلقيودبسبب  السورية العربية واجلمهورية

 مببلـغ الدوليـة    التنميـة  جـل أملصدرة للـنفط مـن      ا البلدان منظمة صندوق ساهم  )و(  
 الـذي  احملتلـة،  الفلـسطينية  رضلـأل  ئمايناالسـت  فلسطني صندوق لصاحل إضافية دوالر ماليني ٣

 ماليــني ٩,٨٧ حاليــا االســتئماين فلــسطني صــندوق قيمــة وتبلــغ .عنــه بالنيابــة األونــروا تــديره
 بلغـــت الـــصغر بالغـــة للمـــشاريعقـــرض  ٢٥ ٠٠٠ها الربنـــامج مـــا جمموعـــه منـــ لمـــّو دوالر،
 .دوالر مليون ٣٦,٤٦ قيمتها

  
 ٦ اجلدول

 املؤشرات حبسب اءاألد :الصغر البالغ التمويل    
  

  اإلجنازات    
  النتائج  اهلدف   األداءاتمؤشر  اإلجنازات املتوقعة

ائتمانات املشاريع البالغة الصغر وائتمانـات      
 املشاريع البالغة الصغر اإلضافية

   

زيادة فرص تنمية األعمال التجارية وتوليد       ١٧ ١٧٩ ٢٥ ٨٠٠  عدد القروض املصروفة ‘١’
 مليون دوالر ٢٥,٨٣  مليون دوالر٣٥,٦٤  ة القروض املمولةقيم‘ ٢’ الدخل

 ١٢ ٦٤٣ ١٥ ٠٠٠  عدد القروض القائمة ‘١’

 دوالر مليون ١٢,٩٩  مليون دوالر١٤,٥٠  القروض املستحقة السداد  قيمة‘٢’

حتسني حافظة القروض غري املسددة وعـدد       
 القروض القائمة

   يف املائة٩٧   يف املائة٩٧   معدل السداد‘٣’
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  اإلجنازات    
  النتائج  اهلدف   األداءاتمؤشر  اإلجنازات املتوقعة

ــات    ــضامين وائتمانـ ــاعي التـ ــراض اجلمـ اإلقـ
 لها النساء ياألسر املعيشية اليت تع

   

زيـــــــادة قـــــــدرة صـــــــاحبات املـــــــشاريع   ٤ ٧٣٧ ٥ ٨٠٠  عدد القروض املصروفة للنساء‘١’
  مليون دوالر١,٩٧  مليون دوالر٢,١٧   قيمة القروض املمولة‘٢’ الصغر البالغة

 ٢ ٩٥٦ ٤ ٠٠٠ عدد القروض القائمة  للنساء ‘١’

  مليون دوالر٠,٨٤  مليون دوالر١,٥٠   قيمة القروض املستحقة السداد‘٢’

 ساءحتسني حافظة القروض املستحقة على الن

   يف املائة٩٩   يف املائة٩٧   معدل السداد‘٣’
    اإلقراض االستهالكي

للفقـراء غـري    املقدمـة   زيادة اخلدمات املاليـة      ٦ ٢٧٨ ٩ ٦٠٠  عدد القروض املصروفة‘١’
نــات القــادرين علــى احلــصول علــى االئتما  

  ماليني دوالر٦,٣٨ دوالريني  مال٨,٥٥   قيمة القروض املمولة‘٢’ املصرفية

 ٥ ٢١٢ ٦ ٠٠٠  عدد القروض القائمة ‘١’

  ماليني دوالر٣,٢٤ ني دوالري مال٤,٢٥   قيمة القروض املستحقة السداد‘٢’

حتــسني حافظــة القــروض املــستحقة علــى     
 العمالء االستهالكيني

   يف املائة٩٥   يف املائة٩٧   معدل السداد‘٣’
    قروض اإلسكان

ــة ألر  ١٧٦ ٢٧٨   عدد القروض املصروفة‘١’ ــة املقدمـ ــدمات املاليـ ــادة اخلـ ــابزيـ  بـ
 مليون دوالر ١,٢٨  مليون دوالر١,٦٧   قيمة القروض املمولة‘٢’  األفقراألسر املعيشية

 ٥٣١ ٦٠٠  عدد القروض القائمة‘١’

  مليون دوالر٢,٠٥  دوالريني مال٣   قيمة القروض املستحقة السداد‘٢’

 علــى  حتــسني حافظــة القــروض املــستحقة   
 مالكي املساكن

  يف املائة٩٦   يف املائة٩٧   معدل السداد‘٣’
    

 النتائج    

 الـسياق،  هـذا  ويف .شـديد  فقـر  يف الـسكان غالبيـة   يعـيش    يف قطاع غـزة،      للحالةنظرا    - ٧١
 عـام  يف فقـط  قرضـا  ٢ ٣٩٨ مـول    فقـد  .ركـود يف   الصغر البالغ التمويل برنامج طانش لزا ما

، ٢٠٠٨ ماليـني دوالر يف عـام        ٥,٠٥ باملقارنة مع    دوالر ماليني ٣,٦٧ قيمتها بلغت ٢٠٠٨
 هـذا  برغمإال أنه    ).والسابع السادس الشكلني نظرا( ٢٠٠٥ ماليني دوالر يف عام      ١٠,٣٨ و

 إىل ٢٠٠٨ عـام  يف خـسارته  ختفـيض ة احلافظة ومتكن الربنـامج مـن         نوعي حتسنت فقد السياق،
  .٢٠٠٩ عام يففقط  دوالر ٣١ ١٠٠ لتبلغ النصف
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 السادس الشكل

  املمولة القروض عدد    
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أنـشطة  منـت  فقـد  اخنفـض،  قـد  غـزة  قطـاع  يف االئتمانـات  متويـل  أن مـن  الـرغم  وعلى  - ٧٢
 بـني  املائـة  يف ١٧ بنـسبة  االئتمانـات  متويـل  حتـسن  كما ئةاملا يف ١٦ بنسبة عام بشكل الربنامج
 .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي

ــة يف اإلقــراض عمليــات مــرة، ألول جتــاوزت، وقــد  - ٧٣ ــة اجلمهوري  مجيــع الــسورية العربي
 أكثـر  نـامج مـول الرب   فقـد  املائة،  يف ٤٤مبعدل منو يف األنشطة بنسبة      و . األخرى امليدانية املواقع
 فقـد  الـسنوي،  للنمـو  الكـبري  املعـدل  وبرغم .دوالر  ماليني ٧,١٢ قيمتها قرض ١٠ ٠٠٠ من

واء ويعـزى ذلـك إىل      سـ  حـد  علـى  ردنواأل الغربيـة  الضفة يف القروض يف االستثمارات ختلفت
 يف دوالر ١ ٦٠٠ مبلــغ مـع  مقارنـة  ادوالر ٦٧٠ بلـغ حيـث   القـرض اخنفـاض متوسـط حجـم    

 .الغربية الضفة يف  دوالرا١ ٧٢٠ و األردن

 يف كــان ممــا أبطـــأ مبعــدل ولكــن الغربيــة، الــضفة يف منــوا تــشهد احلافظــة زالــت اومــ  - ٧٤
 تباطـأ  األردن، ويف .دوالر مليـون  ١٦,٠٦ قدره باستثمار قرض ٩ ٣٠٠ مولت فقد .السابق

 املتوقـع  ومـن  .دوالر يـني  مال ١٠,١٦ قيمتـها  قرض ٦ ٣٠٠ الربنامج ومول .أيضااحلافظة   منو
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 املنـاطق  مـن  منطقـة  كـل  يف جديـدة  فرعية مكاتب الربنامجيفتتح  إذ   جديد من النمو يرتفع أن
 .٢٠١٠ عام يف

 إدارة تعمـيم  جمـال  يف املنطقـة  يف العاملـة  الربامج بني من الصدارة موقع الربنامج وحيتل  - ٧٥
 البــالغ التمويــل مــن اجتماعيــا املهمــشني األشــخاص اســتفادة كفالــةهبــدف  االجتمــاعي األداء
 بـادل تن  أشاركة يف نظـام إعـداد التقـارير بـش         املـ  يف يتمثـل  رئيـسي  اريمعيـ  نشاطمثة  و .الصغر

 الـصغر  البـالغ  التمويل مؤسسات من ٢٠٠ جانب إىلبالتمويل البالغ الصغر     املتعلقة املعلومات
نح رات االجتماعيـة، فقـد مُـ   باملؤشـ  املتعلقـة   الربنـامج  ونتيجة جلودة تقارير .العامل أحناء مجيع يف

 ميـشيل  ومؤسـسة  الفقـراء،  ملساعدة االستشاري الفريق من ٢٠٠٩ لعام بيةالذه اجلائزة شهادة
 . وفرقة العمل املعنية باألداء االجتماعيفورد ومؤسسة ديل وسوزان

فيمــا يتعلــق بتقــدمي   االجتمــاعي األداء مؤشــرات لتحــسني اإلدارة عمــل مــن وكجــزء  - ٧٦
 بطاقـات  إلعداد الصغر البالغ مويلالتقييم  لت وكالة مع العمل بدأت فقد الفقراء،اخلدمات إىل   

ــيم ــستقلة تقيـ ــن  مـ ــل مـ ــة يف كـ ــع امليدانيـ ــر للمواقـ ــسطينية ألرضا  للفقـ ــة، الفلـ  ،واألردن احملتلـ
ــة ــة واجلمهوري ــسورية العربي ــدى عمــق      ال ــاس م ــن قي ــتمكن م ــك كــي ت ــ وذل خــدماهتا  ةشطأن

 .لفقراءل املقدمة
  

 السابع الشكل
 املمولة القروض قيمة    
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ــامج  يست  - ٧٧ ــة كــشف الربن ــادةإمكاني ــة إع ــه هيكل ــد وجــرى .عمليات ــع التعاق ــصرف  م م
Shore Bank International الدراسـة  نتـائج  دم وسـُتق .جدوى على إعداد خطة انتقالية ودراسة 

 .٢٠١٠ عام يف للوكالة اإلدارية جنةلال وإىل للربنامج االستشاري اجمللس إىل
  

 واملخيمات األساسية اهلياكل حتسني :مساخلا الفرعي للهدف األداء حتليل  -هاء   
فئـات الـضعيفة مـن       لل احمـسن  مـأوى  واملخيمـات  األساسية اهلياكل حتسني برنامج يوفر  - ٧٨

 للمخيمــات االجتماعيــة - واالقتــصادية املاديــة األساســية اهلياكــلنــهض مبــستوى الالجــئني وي
 األنـشطة مشلـت   و .)٧جلـدول   انظـر ا   (احمللـي  اجملتمـع  علـى  وقائمـا  تشاركيا هنجا ذلك يف متبعا

 : ما يلي٢٠٠٩ عام يفاملضطلع هبا  الرئيسية

 لتحـــسني عمـــل دليـــل ووضـــع املتكامـــل تـــشاركيال التخطـــيط هنـــج اعتمـــد  )أ(  
 يعرامـــش  تنفيـــذليهتـــدى بـــه يف   والـــربامج امليدانيـــة  املواقـــع مجيـــع  إىل رســـلأو املخيمـــات

 املخيمات؛ حتسني

 عناصـر  علـى  يتنطوو املخيمات،   نيلتحس االستراتيجية اخلطط إعداد اكتمل  )ب(  
 والطالبية؛ الدهيشة ملخيمي االجتماعية، والتنمية املادية للتحسينات

ــشاريع اهل  اكت  )ج(   ــا م ــت تقريب ــية مل ــة ياكــل األساس ــات لثالث ــة يف خميم  اجلمهوري
 تكتمـل  أن املقـرر  مـن  لبنـان،  يف بينمـا  )التـل  وعـني  الـشيح  وخان دانون خان( السورية العربية
 وُشــرع .٢٠١٠ عــام يف اليــاس ومــار وشــاتيال ضــبية، خميمــات يف األساســية اهلياكــل ريعمــشا
 .الرباجنة برج خميم يف األساسية للهياكل جديد مشروع تنفيذ يف ٢٠٠٩ عام خالل

حلاالت الطـوارئ    اإليواء أماكن عدد من األونروا زادت البارد، هنر خميم ويف  )د(  
 يف أســرة ١٢٠ بقيــت مواقــع، وةمخــس يف أســرة ٨٥٠ حنــو تــستوعب مكانــا ١ ٨٠٣فبلغــت 
ــة املراكــز ــاه األساســية اهلياكــل تركيــب وجــرى .اجلماعي ــصرف للمي ــصحي وال ــدات ال  ومول
 ايناملخـيم إىل مثـ    قـسمت    رئيـسية شـاملة      خطـة  وأُعـدت  .للمخـيم  املتامخـة  املنـاطق  يف الكهرباء
 تنفيـذ  يف ٢٠٠٩ عـام خـري مـن     الربـع األ   يف وُشـرع  .للبناء جمموعات مثاين بالتايل إىل و مناطق،
 .ســواء حــد علــى األساســية واهلياكــل ســكاناإل تــشمل الــيت األوىل، اجملموعــة إطــار يف البنــاء
 النـهائي  التـصميم  مرحلة يف الثالثة اجملموعة ال تزال و الثانية للمجموعة العطاءات طرح وجرى

 الرابعـة  للمجموعـة  ويلاأل التـصميم  أُجنـز  وقـد  .الالزمـة  األمـوال أمني  تـ  فور اعطاءاهت وستطرح
 اخلامسة؛ للمجموعة  األويلميالتصم إعداد يف ُشرع نفسه الوقت ويف

ــ مت خــالل  )هـ(   ــه      ٢٠٠٩ام ع ــا جمموع ــاء م ــادة بن  ١٠١إصــالح أو توســيع أو إع
 وجيـري  .التمويـل يف   نقـص  إىل ذلـك  ويعـزى  ردن،ألموقعني ميدانيني، لبنـان وا     يف فقط وىأم
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 اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةيف  نــرياب، خمــيم يفاملخيمــات صــالح إل كــبري مــشروع يف العمــل
  ويف قطاع غـزة،    .الثكنات منطقة يف سكنية وحدة ١٠٠صالح  إل التحضريية األعمال وجتري

 الطوارئ؛ برنامج إطار يف مأوى ٣٠ ٥٦٢جرى إصالح 

 املنــشآت مــن ٣٢ توســيع أو بنــاء إعــادة أو بنــاء، ٢٠٠٩ عــام  خــاللجــرى  )و(  
 صحية؛ ومراكز جمتمعية تنمية ومراكز ،ارسدمل اتوتوسع ،يدة جدمدارسمشلت 

 ووضـع  القادمـة؛  الـستة  األعـوام  غطـي ت الربنامج عملية ختطيط اسـتراتيجي   بدأ  )ز(  
 وصـول   سهلليـ  واراألونـ  مبـاين  جلميـع  تصاميمه ف وكيّ الصحية؛ املراكز لتصميم أفضل معايري

 .اجلنسانية للشؤون عمل خطة ووضع ؛األشخاص ذوي اإلعاقة إليها
  

  ٧ اجلدول
  املؤشرات حبسب األداء :واملخيمات األساسية اهلياكل حتسني    

  
 اإلجنازات  األداء اتمؤشر اإلجنازات املتوقعة 

 صفر يف املائة: خط األساس

   يف املائة٩٠: ٢٠٠٨  لعامالفعلية
ــني ) أ( ــخاص ذوي متكـــــ األشـــــ

 مـــن الوصـــول إىل كافـــة اإلعاقـــة
 املرافق اجلديدة لألونروا

النسبة املئويـة للمـشاريع املـصممة مـن         
 ذوي اإلعاقــة األشــخاصجــل متكــني أ

 من دخوهلا 
   يف املائة٨٦: ٢٠٠٩الفعلية لعام 

  يف املائة ١٠٠: اهلدف  

ــوارد   ) ب( صفر: خط األساس ــة مــــ ــسن معرفــــ حتــــ
 - املاديــة واالجتماعيــة اتاملخيمــ

 االقتصادية 

الــــــيت االستقــــــصاءات عــــــدد   ‘١’
 تأجريت يف مناطق املخيما

 االجتماعيـــة ءاتعـــدد االستقـــصا  ‘٢’
 االقتصادية اليت أُجريت

  ٥ :٢٠٠٩-٢٠٠٨الفعلية للفترة 
  ١٠: اهلدف

  صفر: خط األساس
  ٥: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفعلية للفترة 

  ١٠ :اهلدف
٣٥٧ اجملمــوع التراكمــي :خــط األســاس

 ٢٠٠٥عام  منذ ٢

 مكانا لإليواء٧٧١: ٢٠٠٨الفعلية لعام 
)أ( مكانا لإليواء٦٣: ٢٠٠٩الفعلية لعام 

ــرة   ــة للفتــ ٨٣٤: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفعليــ
  مكانا لإليواء

زيــادة عــدد الالجــئني الــذين ) ج(
 يعيشون يف أماكن إيواء الئقة

ــر   ــواء الــــيت جــ ــاكن اإليــ ــدد أمــ  ىعــ
 ، أو توسيعها أو إعادة بنائهااإصالحه

 مكـان١ ١٠٠: اهلدف يف فتـرة الـسنتني     
 لإليواء

  
  . مأوى إضافيا يف قطاع غزة يف إطار برنامج الطوارئ٣٠ ٥٦٢جرى إصالح   )أ(  
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 النتائج    

 وعلـى  .٢٠٠٩ عـام  يفخطـة حتـسني خمـيم واحـد فقـط         إىل إجنـاز    نقص التمويـل    أدى    - ٧٩
  الــــسنتني فتــــرة يف يمـــات  خمةجنـــاز خطــــط لتحـــسني مخــــس  إ كــــان اهلـــدف  أن مــــن الـــرغم 
ــد، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــ جــرى فق ــلأمني الت ــدء تموي ــرة خــالل فقــط خطــتني يف للب ــسنتني فت  ؛ال

 .٢٠٠٩ عام يف وواحدة ٢٠٠٨ عام يف واحدةوأجنزت 

 مليـون  ٧٦ تـها مقي تبلـغ تابعـة لألونـروا       بنـاء  مـشاريع إىل بقـاء     غزة قطاع إغالقأدى    - ٨٠
 .بالتقرير املشمولة الفترة هنايةدون تنفيذ حىت  دوالر

 عـدم قدرتـه علـى       جـراء  مـن  الربنـامج  معانـاة  اسـتمرت  واملقـر،  امليـدان  صعيدي وعلى  - ٨١
 الوكالـة  تـدفعها  الـيت  األجـور  معـدالت ألن   الوظائف   لشغلرئيسيني   مؤهلنياستقدام موظفني   

 .غري تنافسية

عـادة  إلاخلطـط   إعـداد    يفاملوضوع حـديثا     ي التشارك التخطيط أسلوبوجرى تطبيق     - ٨٢
صلحة واجملتمــع احمللـــي  املـــمجيـــع أصــحاب   إشــراك  يف جناحــا  وحقـــق ،البــارد  هنـــر يمبنــاء خمــ  
  .شركاء بوصفهم
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