
  2012 الثاني تشرين – ا�ستشارية اللجنة لتوصيات ا�ونروا استجابة حول مذكرة

  
  ا�ستشارية للجنة 2011 الثاني تشرين جلسة لتوصيات ا�ستجابة أ: 

 :ا�ستشارية اللجنة أعضاء فإن التغيير، واستدامة التنظيمي التطوير بتقييم يتعلق فيما

 الخارجي التقييم بإدارة مشترك وبشكل العمل في لتعاونھا با	ونروا يشيدون 1
 بتأسيس البدء على ا	ونروا ويشجعون. وشفافة منفتحة بطريقة التنظيمي للتطوير
 لضمان 2012 شباط نھاية بحلول عمل، خطة على ع*وة شاملة، إدارية استجابة

 .و1يتھا لمھام وفقا با1عتبار أخذت قد التوصيات أن

 التطوير لتقييم باستجابتھا ا1ستشارية الجنة أعضاء بمشاركة ا	ونروا قامت ،2012 شباط 29 بتاريخ: 2012 حزيران في ا	ونروا رد
 قدمت ،2012 أيار 2 في عقد الذي الفرعية اللجنة اجتماع وخ*ل. ا7داري ل5ص*ح عملھا بخطة مشاركتھم على ع*وة التنظيمي
  .العمل مجا1ت من مجال لكل المتوقعة للكلفة عاما عرضا ذلك في بما ا7داري، ا7ص*ح حول تحديثا ا	ونروا

 حول تقرير بمشاركة ا	ونروا قامت الثاني، تشرين 6 في عقد الذي الفرعية اللجنة اجتماع قبل: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 .التنظيمي التطوير لتقييم استجابة ا7دارة عمل خطة عن تحديث تقديم عن فض* التنفيذية ا7دارة

 المضيفة الدول ممثلي( المھتمين الفرعية اللجنة أعضاء يقوم بأن يوصون 2
 استدامة مبادرة تحت ا7ص*حات تنفيذ بمتابعة ا	ونروا جنب إلى جنبا) والمانحة
 والتحديث ا	ھداف فعالية وعلى ل*جئين الخدمة تقديم تحسن على وآثارھا التغيير
 .ا1ستشارية للجنة المنتظم

 	عضاء تحديث بتقديم خ*له ا	ونروا قامت حيث ،2012 أيار 2 في الفرعية للجنة اجتماع عقد تم: 2011 حزيران في ا	ونروا رد
. ا7داري وا7ص*ح والصحة ا1جتماعية والخدمات وا7غاثة التعليم في ا7ص*حات صعيد على إحرازه تم الذي التقدم حول الفرعية اللجنة
 وتستمر. المخيمات وتحسين التحتية والبنية الصغير ا7قراض مجا1ت في المقترحة ا7ص*حات أيضا ا	ونروا قدمت ذك، على وع*وة
 اللجنة جلسة في ھذا عن إضافية تفصي*ت بتوفير وستقوم إص*حاتھا في الفاعلية درجات أقصى ضمان سبيل في بالعمل الوكالة

  .2012 حزيران في ا1ستشارية
 حزيران في ا1ستشارية اللجنة اجتماع خ*ل الفرعية اللجنة رئيس قبل من الرد تقديم سيتم: 2012 حزيران في الفرعية اللجنة أعضاء رد

2012.  
 الذي ا7ضافي التقدم حول تحديثا ا	ونروا قدمت ا	ول، تشرين 9 بتاريخ الفرعية اللجنة اجتماع في: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 .المتوقعة الكلفة وفعالية والكلفة التنفيذ حول تحديثا ذلك وشمل والصحة، ا1جتماعية والخدمات وا7غاثة التعليم مجال في تحقيقه تم

 
 :ا�ستشارية اللجنة أعضاء فإن الموارد، حشد باستراتيجية يتعلق فيما

 بعين وي*حظون. الموارد لحشد المفصلة استراتيجيتھا على با	ونروا يشيدون 3
 دائرة تعزيز إلى يھدف ككل الوكالة في ھذا التنشيط إعادة نھج بأن الرضا

 حشد جھود كافة لتنسيق الرئيسة الھيئة باعتبارھا وا1تصال الخارجية الع*قات
 من يطلبون عينه الوقت وفي الموارد حشد استراتيجية تنفيذ يشجعون وھم. الموارد
 مع بالتشاور خطة، تطوير ىعل العمل وا1تصال الخارجية الع*قات دائرة

 ا	عضاء ويرحب. التمويل في نقص 	ي المحتمل ا	ثر تقليل أجل من المانحين،
 أموال وجمع مانحيھا قاعدة بتوسيع وا1تصال الخارجية الع*قات دائرة بجھود
 .حكومية وغير خاصة مصادر من إضافية

 مجال في قدراتھا تعزيز خ*ل من وا1تصال الخارجية الع*قات دائرة دور بتعزيز ا	ونروا قامت:2012 حزيران في ا	ونروا رد
 الداخلية والمسؤوليات ا	دوار أوضحت والتي 17 رقم التنظيمية التعليمات مراجعة على ع*وة الدائرة ھيكلة بإعادة وذلك الداخلي ا1تصال
 المانحين قاعدة بتوسيع جھودھا تكثيف على وا1تصال الخارجية الع*قات دائرة عملت ذلك، على وع*وة. الوكالة في الموارد تعبئة لجھود
 البدء على عملت للشراكة شعبة بتأسيس قامت ذلك، جانب وإلى. العرب والشركاء الناشئة ا	سواق إلى وصولھا توسيع خ*ل من وذلك
 وذلك والمؤسسات) العالية المالية الم*ءة ذوي ا	فراد ذلك في بما( الخاص القطاع من وا	فراد العرب للشركاء شمولية أكثر توعية بعملية
  .الدائرة في ا	خرى الشعب جھود 7كمال

 الموارد حشد استراتيجية تنفيذ بشأن إحرازه تم الذي التقدم حول شامل تحديث توفير على العمل يتم: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 إن. ثمارھا تؤتي وبدأت واعدة تعد جدد مانحين جذب في الوكالة جھود إن. الثاني تشرين في ا1ستشارية اللجنة اجتماع في لتقديمه وذلك

 بعض إحراز تم كما. اLخر البعض من منخفضة بتبرعات أيضا تأثرت قد لKسف أنھا إ1 زادت قد التقليديين المانحين بعض من التبرعات
 .الخاص القطاع من والشركاء العرب المانحين من إضافي تمويل اجتذاب في التقدم

 
 :ا�ستشارية اللجنة أعضاء فإن ا�جتماعية، والخدمات ا/غاثة مجال في با/ص.ح يتعلق فيما

 حزيران في ا1ستشارية اللجنة توصيات مع متماشية ا7ص*ح خطط بأن يرحبون 4
 المحسنة للجودة وفعالية فاعلية أكثر اجتماعي نقل على التركيز مثل( 2010

 مستوى على القيادة وزيادة والصحة التعليم برامج بين المحسنة ول*رتباطات
 قدما بالمضي ا	ونروا ينصحون فإنھم عليه، وبناء). ذلك وغير العامة الرئاسة

 بھدف وذلك ا7ص*ح، في المبينة ا1جتماعي التحول آليات من واسعة بمجموعة
 وليعززوا بكرامتھم ليتمسكوا فلسطين ل*جئي الخدمات وتحسين الفقر من التخفيف
 مع النقاشات من بالمزيد المضيفة الحكومات رغبة أيضا ي*حظون وھم. تمكينھم
 تحول باعتباره وذلك النقود إلى الغذاء من ا1نتقال حول المانحين ومع ا	ونروا
 .اجتماعي

 الث*ثة ا7ص*حات صعيد على إحرازه تم الذي التقدم عن تفصي* ا	كثر التحديث إلى الرجوع يرجى: 2012 حزيران في ا	ونروا رد
  ).ا1جتماعية والخدمات وا7غاثة والصحة التعليم(
  
 بما ا1جتماعية، والخدمات وا7غاثة والصحة التعليم خدمات عن مفصل تحديث توفير على العمل تم: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 في ا1ستشارية اللجنة على ع*وة ا	ول تشرين 9 في الفرعية اللجنة اجتماع في وذلك الث*ثة ا7ص*حات بين المشتركة الروابط ذلك في

 .2012 الثاني تشرين

  



 

 لھا، المخطط ول5ص*حات الحالي للبرنامج ا	ونروا تمويل نقص با1عتبار آخذين 5
 :يلي ما حول المصلحة أصحاب بين سريعة مناقشات 7جراء حاجة ھناك فإن

 

 أيار 2 بتاريخ الفرعية اللجنة اجتماع في جزئيا عرضھا تم والتي ا7ص*حات كلفة ا	ونروا قدمت: 2012 حزيران في ا	ونروا رد له؛ المستدام التنفيذ أجل من للتمويل المناسب والمستوى ا7ص*ح كلفة أ5
 في ا1ستشارية اللجنة 1جتماع المقدمة الوثائق في الكلفة حول إضافية تفصي*ت ا	ونروا وقدمت. ا7ص*حات على يركز كان والذي

  .2012 حزيران
 اللجنة اجتماع قبل المقدمة الوثائق في وذلك الث*ثة ل5ص*حات إضافية كلفة ا	ونروا قدمت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد

 .2012 الثاني تشرين في ا1ستشارية اللجنة واجتماع 2012 ا	ول تشرين 9 في الفرعية

5
 ب

 رفع يمكن 1 فإنه كبير، بشكل ممول غير يزال 1 ا1جتماعية والخدمات ا7غاثة برنامج إص*ح أن حيث: 2012 حزيران في ا	ونروا رد ا7ص*ح؛ تنفيذ عبر الفقر من الحد مكتسبات
  .الفقر من للتقليل مكتسبات أية بشأن تقارير

 .السابق في بشأنه التقرير تم ما نفس: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد

5
 ج

 بشأن المنفرد التقدم تحديث تقارير في موجودة ا7ص*ح بنود من منفرد بند لكل مفصلة تحديثات: 2012 حزيران في ا	ونروا رد الخدمة تقديم في والفاعلية الكفاءة
 اللجنة اجتماع قبل ا1ستشارية اللجنة 	عضاء تقديمھا تم والتي) ا1جتماعية والخدمات وا7غاثة والصحة التعليم( الث*ثة ا7ص*حات
  .2012 حزيران في ا1ستشارية

 في وذلك ل5ص*حات الخدمة تقديم في والفعالية الكفاءة حول إضافية معلومات ا	ونروا قدمت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 .2012 الثاني تشرين في ا1ستشارية اللجنة اجتماع على ع*وة ا	ول تشرين 9 في الفرعية اللجنة اجتماع قبل تقديمھا تم التي الوثائق

 من واعتبارا. ا	قاليم كافة ليشمل العائلة صحة فريق نھج في التوسع تم فقد الصحي، ل5ص*ح بالنسبة: 2012 حزيران في ا	ونروا رد الريادية المشروعات نتائج د5
. إيجابية نتائج بالفعل الصحية المراكز بعض وتظھر صحيا مركزا 14 في تجريبي بشكل العائلة صحة فريق بنھج البدء تم ،2012 أيار

  .التفاصيل من للمزيد الصحي ا7ص*ح مجال في إحرازه تم الذي التقدم بشأن التحديث إلى الرجوع يرجى
  .ريادية مشاريع أية حول تقرير أي رفع يمكن ف* ا1جتماعية، والخدمات ل5غاثة وبالنسبة

 التحديث إلى الرجوع يرجى( صحي مركز 21 في العائلة صحة فريق نھج توسيع تم تاريخه، حتى: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
  ).التفصي*ت من للمزيد الصحة صعيد على المحرز التقدم حول
 المستقبل، أجل من القيادة ومواد للمدرسة المستند المعلمين تطوير لمواد القبلي ا1ختبار بعمل وبنجاح بالفعل والتعليم التربية دائرة قامت
  .والتسامح النزاعات وحل ا7نسان حقوق منھاج عمل 7طار القبلي با1ختبار البدء بصدد وھي
 ا	قاليم في إثباته تم قد المبدأ أن إ1 الكلي، النقد لنھج التجريبي با1ختبار بعد ا	ونروا تبدأ لم ا1جتماعية، والخدمات ا7غاثة صعيد وعلى
 2010 نيسان منذ الواقع أرض على موجودا كان قد العمل مقابل النقد مبدأ فإن المثال، سبيل فعلى. المشروعات من عدد خ*ل من

 ل*جئي النقدية المساعدة برمجة على ا	ونروا أشرفت ال*جئين، لشؤون السامية المفوضية من وبدعم. البارد نھر في تشردت التي للعائ*ت
 ھذا على ا7بقاء سورية عمليات إقليم مكتب استطاع وقد. البنوك خ*ل من النقدية المبالغ توزيع تم بحيث سورية في العراقيين فلسطين
 ا	دوات أحد النقدي التحويل كان الغربية، الضفة في الطارئ التمويل خ*ل ومن. الطارئة النقدية المساعدة توزيع ليشمل وتوسيعه النھج

 فرص استحداث برنامج في المشاركة على قادرين أفرادا فيھا يكن لم التي العائ*ت أوساط في وتحديدا الفقر، قضية لمعالجة المستخدمة
 .العمل

  
 :ا�ستشارية اللجنة أعضاء فإن ا�ونروا، بموازنة يتعلق فيما

 بأن ويوصون لKونروا المزمن الموازنة عجز من البالغ بالقلق يشعرون يزالون 1 6
 باستكشاف ا	ونروا، مع جنب إلى جنبا والمانحة، المستضيفة الجھات تقوم

 .النقص ھذا لمعالجة إضافية مقاربات

 تشرين في ا1ستشارية اللجنة قبل من عليھا المصادقة تمت والتي الموارد لحشد استراتيجيتھا مع تماشيا: 2012 حزيران في ا	ونروا رد
 جھودا ا	ونروا بذلت ، الموارد حشد استراتيجية مع وتماشيا. الموارد حشد مجال في جھودھا تسريع على ا	ونروا عملت ،2011 الثاني
 العربية البلدات بعض مع حاليا المفاوضات وتجري). البرازيل من تبرع دو1ر مليون 8,5 مثل( العامة للموازنة إضافية تبرعات لتأمين
 وعلى ولKسف،. 2012 عام في ممكنة كلفة كل تقليل الوكالة تبحث ذلك، وبموازاة. العامة للموازنة تبرعاتھا زيادة أجل من الرئيسة
 قبل من إضافية جھودا سيتطلب والذي 2012 عام في التمويل في نقصا تواجه 	ن عرضة تزال 1 قد الوكالة أن إ1 الجھود ھذه من الرغم
  .سواء حد على والمضيفة المانحة والجھات الوكالة

 تحديد خ*ل من وذلك العجز مع للتعامل إضافية مقاربات باستكشاف مستمرة ا	ونروا تزال 1: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 الحكومية غير والمنظمات الخاصة والشركات وا	فراد المؤسسات من الخاص التمويل من ا1ستفادة طريق عن( إضافية تمويل مصادر

 كافة تقليل على ع*وة) الجدد العرب والشركاء وروسيا وتركيا البرازيل( 2013 لعام جدد مانحين إلى والوصول) المحلية والحكومات
 .ممكنا ذلك يكون حيثما وا1قتصاد النفقات وتأخير ووفورات تقشفية إجراءات تطبيق خ*ل من الممكنة النفقات



 

 ھيكلية توضيح أجل من اLن حتى ا	ونروا أخذتھا التي بالخطوات يرحبون 7
 تماشيا الحوار 1ستمرار الحاجة على ويؤكدون القرارات صنع وعملية الموازنة

 عملية حيال الوضوح زيادة ھو العملية ھذه من الھدف إن. السابقة التوصيات مع
 التمويل مصادر وبين البرامج بين المتبادلة والع*قات ا	ونروا في القرار صنع

 نھاية وفي ا	ونروا لموازنة شمولية أكثر لرؤية المجال سيتيح ھذا إن. المختلفة
 أفضل بشكل يفھموا أن من ا1ستشارية اللجنة أعضاء تمكين على سيعمل ا	مر

 .محسنة نصيحة ويقدموا الوكالة تواجھھا التي التحديات

 وعام 2011 لعام الطوارئ ومناشدة العامة بالموازنة المتعلقة المالية للمعلومات عرضا ا	ونروا قدمت: 2012 حزيران في ا	ونروا رد
 معلومات الوكالة قدمت ،2012 عام وفي. الفرعية اللجنة أعضاء مع عليھما ا1تفاق تم الذي الزمني والجدول القالب إلى استنادا 2012
 أعضاء على توزيعھا مت محدثة موازنة مذكرة توفير طريق عن وذلك المختلفة التمويل ومصادر فيھا القرار صنع عملية حول إضافية
 ملتزمة ا	ونروا تزال و1. آذار 28 بتاريخ الفرعية اللجنة اجتماع في بمناقشتھا لذلك إضافة وقاموا شباط 15 في الفرعية اللجنة

 تحديد تم فقد الخصوص، ھذا وفي. ا	ونروا في القرار صنع عملية إيضاح أجل من ا1ستشارية اللجنة أعضاء مع الحوار في با1ستمرار
 وعمليات القرار صنع عملية لتوضيح الوكالة سعت ،2012 عام وطيلة. ا	مور ھذه مثل 7يضاح الرئيسي المنبر أنھا على الفرعية اللجنة
  .الموارد تخصيص في ا	ولويات تحديد
 توزيع خ*ل من وذلك ا1ستشارية اللجنة 	عضاء شاملة مالية تحديثات بتزويد ا	ونروا استمرت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد

 فستقوم ،2012 الثاني تشرين شھر في ا1ستشارية اللجنة 1جتماع وبالنسبة. المالي للقالب فصلية تحديثات على ع*وة شھريا مالية تقارير
 النصف وخ*ل). والمشاريع الطوارئ ومناشدة العامة الموازنة( التمويل مصادر كافة ستتضمن 2013 لعام شاملة ميزانية بتوفير ا	ونروا
 لمحافظ الداخلي ا	من وتكثيف ACRA تعزيز خ*ل من التمويل أولويات تحديد مسألة بمعالجة ا	ونروا قامت ،2012 عام من الثاني

 .بھا الخاصة الميزانية

 
 :ا�ستشارية اللجنة أعضاء فإن معينة، بقضايا يتعلق فيما

 للجنة ا1لكتروني الموقع تأسيس خ*ل من إحرازه تم الذي التقدم يقدرون 8
 بتوفير ا	ونروا تقوم أن أھمية على يؤكدون فإنھم ذلك، ومع. ا1ستشارية

 الفرعية اللجنة اجتماع موعد قبل عمل أيام 8 يتجاوز 1 وقت في الوثائق
 مصاحبة تكون أن ينبغي وا7نجليزية، العربية باللغتين الوثائق، إن. له المخطط
 ع*وة تعميمھا، يتم التي للوثائق مختصرة مقدمة يتضمن الكتروني بريد لرسالة
 أجل من وذلك الفرعية، اللجنة من المرجوة المدخ*ت لنوع واضح تفسير على

 .نصيحتھا تحسين

 اللجنة اجتماعات موعد من أكثر أو عمل أيام 8 قبل متاحة وبجعلھا الوثائق تزويد ا	ونروا قامت: 2012 حزيران في ا	ونروا رد
 سيتم 2012 حزيران في ا1ستشارية اللجنة اجتماع لغايات إكمالھا تم التي الوثائق كافة أن كما. 2012 عام في لھا المخطط الفرعية
  .العربية باللغة أيضا توفيرھا

 في ا1ستشارية واللجنة الفرعية اللجنة 1جتماعات مسبق بشكل متاحة الوثائق بجعل ا	ونروا قامت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 الفرعية اللجنة 	عضاء المقدمة الوثائق جودة بتحسين قامت أنھا على ع*وة مناسب وقت وفي 2012 الثاني وتشرين ا	ول تشرين شھري

 .ا1ستشارية اللجنة/ 

 ورفع المراقبة واتساق جودة وتحسين تعزيز في ا	ونروا بجھود يرحبون 9
 المنسق العمل إطار حول النقاش من المزيد ويشجعون الخارجية التقارير
 بعملية ومعرفة مشترك لفھم التوصل بھدف 2012 عام بداية في للمانحين
 ).2013-2012( القادمين العامين أجل من ھذه المراقبة

 م*حظة وتمت. 2012 أيار 22 في للمانحين المنسق العمل إطار حول مناقشة بتنظيم ا	ونروا قامت: 2012 حزيران في ا	ونروا رد
 لعامي المجدولة التحسينات بشأن التعدي*ت بعض إدخال مع 2012 حزيران نھاية بحلول العمل إطار إكمال يتم كي الراجعة التغذية
2014-2015.  

 إطار حول وتحديدا الخارجية، التقارير ورفع المراقبة حول إضافية نقاشات بتنظيم ا	ونروا قامت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 أعضاء مع مشاركتھا تمت قد المناقشات تلك خ*ل من تنقيحھا تم التي الوثائق إن. ا7ص*ح حول التقارير وكتابة للمانحين المنسق العمل
 والمؤشرات النتائج تقرير باستخدام ا1لتزام على المانحين بتشجيع ا	ونروا وستستمر. الثاني تشرين 6 اجتماع قبل مسبقا الفرعية اللجنة
 .التقارير رفع لعملية أقل موارد تخصيص طريق عن النفقات بتقليل للوكالة سيسمح ھذا إن. العامين خطط في وجدت التي

 للجنة القادمة الجلسة خ*ل السابقة التوصيات معالجة يتم بأن يوصون 10
 ا1ستشارية

 الثاني تشرين في ا1ستشارية للجنة السابقة التوصيات متابعة حول تحديثات بتوفير ا	ونروا قامت: 2012 حزيران في ا	ونروا رد
  .السابقة للتوصيات متابعتھا حول للتوسع 2012 حزيران في ا1ستشارية اللجنة عمل جلسات خ*ل واحدة جلسة وستخصص 2011

 الثاني تشرين في ا1ستشارية للجنة السابقة التوصيات متابعة حول تحديث بتوفير ا	ونروا ستقوم: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 .المتابعة ھذه بشأن للتوسع ا1ستشارية اللجنة خ*ل واحدة جلسة أيضا وستخصص 2012

  
  ا�ستشارية للجنة 2012 حزيران جلسة لتوصيات ا�ستجابة: ب

 :ا�ستشارية اللجنة أعضاء فإن ا�ونروا، بموازنة بتعلق فيما

 تعاني الذي والمزمن الحاد المالي العجز حيال البالغ بالقلق يشعرون يزالون 1 1
 ويرحبون. فلسطين ل*جئي المقدمة الخدمات على السلبية وعواقبه ا	ونروا منه

 العامة الموازنة( التمويل منافذ ومناقشة 7يضاح ا	ونروا تبذلھا التي بالجھود
 وصنع ا	ولويات وتحديد الموازنة وإعداد) الطارئة والمناشدة والمشاريع
 التوصيات مع متوافقة وعملية مستمر حوار ذلك أن على ويؤكدون. القرارات
 يلي ما بتزويد ا1ستمرار على ا	ونروا ويشجعون. ا1ستشارية للجنة السابقة
 :مناسب وقت وفي

 



 

 بوابات قبل من تمويلھا يتم أن ينبغي التي لKنشطة وكاملة واضحة مراجعة أ1
 التمويل

 شاملة موازنة بتوفير ا	ونروا ستقوم ،2012 الثاني تشرين في ا1ستشارية اللجنة 1جتماع بالنسبة: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 قد فھي ذلك على وع*وة). والمشاريع الطوارئ ومناشدة العامة الموازنة( الث*ث التمويل بوابات كافة على تشتمل سوف 2013 لعام
 ).ا1جتماعية والخدمات وا7غاثة والتعليم الصحة( ا7ص*ح لغايات التمويل مصادر حول مفصلة تحديثات بتوفير قامت

 إيراد مع التمويل، ومصادر ا	نشطة بين للروابط عريضة وخطوط تفسير ب1
 .ا	جل قصير بتمويل الممولة الرئيسة با	نشطة يتعلق محدد وضوح

 وجه وعلى. الث*ث التمويل بوابات بين المشتركة الروابط على إضافية إيضاحات ا	ونروا قدمت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 بين الروابط إيضاح أو بدمج فيھا تقوم الطارئة لمناشدتھا شاملة انتقال عملية في شرعت قد الغربية الضفة عمليات إقليم في فھي التحديد،
 من المشاريع تمويل زيادة على أيضا الوكالة عملت ممكنا، ذلك كان وحيثما. م*ئم ھو وحسبما الطوارئ ومناشدة العامة الموازنة بوابات
 .ا1ستراتيجية أولوياتھا مع تماشيا التمويل استخدام وزيادة الرئيسة للخدمات أولوية إعطاء أجل

 لعام شاملة موازنة بتوفير ا	ونروا ستقوم ،2012 الثاني تشرين في ا1ستشارية اللجنة 1جتماع: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد ا	ونروا عمليات كافة تبين شاملة موازنة ج1
 تحديث قدمت قد فھي ذلك على وع*وة). والمشاريع الطوارئ ومناشدة العامة الموازنة( الث*ث ا7نفاق بوابات على ستشتمل 2013
 )ا1جتماعية والخدمات وا7غاثة عليموالت الصحة( الث*ثة ل5ص*حات التمويل مصادر حول مفصل

 الوكالة عملت أع*ه، مذكور ھو كما: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد  د1
 رئيسا دورا لعبت والتي الموارد لتخصيص ا1ستشارية اللجنة دور تعزيز على
 اللجنة قامت كما. 2013 لعام للموازنة النھائية التوصيات وتسليم مراجعة في

 موارد تخصيص إعادة مجال في توصيات برفع الموارد لتخصيص ا1ستشارية
 وإعادة السورية؛ ا	زمة ضوء في ا	قاليم بين ا1جتماعية والخدمات ا7غاثة

 غزة؛ في النقص لمعالجة ا1جتماعية والخدمات ا7غاثة غذاء موازنة تخصيص
 في ا	منية ا1حتياجات لتلبية العامة الرئاسة احتياطيات من جزء وتخصيص
 .البشرية للموارد المرتفعة المخصصات – أخرى حادثة وفي سورية؛

 قبل من المتخذة القرارات ذلك في بما الخدمة، تقديم وعلى الموازنة على تؤثر التي الھامة القرارات بشأن تحديثا المصلحة أصحاب إعطاء
 على ا	ونروا لمساعدة أفضل نصيحة تقديم من ا1ستشارية اللجنة أعضاء ستمكن كتلك خطوات إن. الموارد لتخصيص ا1ستشارية اللجنة
 .سواء حد على والمحتملين والجدد التقليديين المانحين من تمويل على للحصول أكبر وبمصداقية تجادل أن

  

  

 :ا�ستشارية اللجنة أعضاء فإن با/ص.حات، يتعلق فيما

 من الواسعة المجموعة في قدما للمضي ا	ونروا حاجة على يؤكدون 
 :على ا	ونروا ويحثون ا7ص*حات،
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 مع النقاش خ*ل من ا1جتماعية والخدمات ا7غاثة إص*حات حول بحوارھا ا	ونروا استمرت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 )ا1ستشارية اللجنة واجتماعات المضيفة الحكومات مع العام المفوض لقاءات( المضيفة الدول

 ا7غاثة إص*حات بشأن المضيفة الحكومات مع الحوار في ا1ستمرار
 من بمزيد المضيفة الحكومات رغبة م*حظة مع ا1جتماعية، والخدمات
 .الموضوع ھذا حول النقاشات

 أ2

 المقدمة الخلفية ا	وراق في ا7ص*حية 	نشطتھا أولوية ووضعت واضحة كلفة ا	ونروا قدمت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 اللجنة واجتماع ا	ول تشرين 9 في الفرعية اللجنة اجتماع قبل مقدما وذلك ا1جتماعية والخدمات وا7غاثة والصحة التعليم إص*حات حول

 .مشروع أي تنفيذ قبيل المحتملة والكفاءة السھولة ا1عتبار بعين أخذت وقد. الثاني تشرين في ا1ستشارية

 ا	نشطة كلفة وإص*ح ا	ولويات وضع على وشفاف واضح وبشكل القيام
 أي تنفيذ قبل مقدما المحتملة والكفاءة السھولة ا1عتبار بعين ا	خذ على ع*وة

 قرار؛ أو مشروع

 ب2

 في DFID من مستشارين بمساعدة جار العمل فإن والصحة، التعليم حقلي في ل5ص*حات بالنسبة: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 تحديدھا تم قد والفعالية الكفاءة أھداف تكون أن المتوقع ومن. ل5ص*ح النوعية والفعالية الكفاءة أھداف على التطوير من مزيد إدخال
 .2013 الثاني كانون بحلول

 القطاعية إص*حاتھا برامج من واحد لكل نوعية كفاءة أھداف بتطوير القيام
 اللجنة اجتماع قبل مسبقا) ا1جتماعية والخدمات وا7غاثة والصحة التعليم(

 .الثاني تشرين في ا1ستشارية

 ج2

 باستراتيجية الع*قة ذات بالمستجدات والمانحة المستضيفة الجھات ممثلي بإع*م ا	ونروا استمرت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 .2012 الثاني تشرين في ا1ستشارية اللجنة اجتماع خ*ل مفصل تحديث توفير على العمل ويجري. الموارد حشد

 ذات بالمستجدات والمانحة المستضيفة الجھات ممثلي بإع*م منتظم بشكل القيام
 .الموارد حشد باستراتيجية الع*قة

 د2

 

 

 

 



 

 بخصوص معھم والتواصل والمانحين المضيفة والحكومات المستفيدين بتوعية ا	ونروا استمرت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
  .البرامجية ل5ص*حات ا	جل طويلة المنافع
 دمج) 1: (ذلك في بما الصحي، ا1تصال أنشطة تعزيز بھدف العائلة لصحة اتصال ضابط بتوظيف ا	ونروا قامت ،2012 حزيران وفي

 ورسائل مواد تطوير) 2( والمانحين؛ ا	ونروا وموظفي فلسطين 1جئي نحو والموجھة العائلة صحة بفريق الخاصة ا7ص*ح رسائل
 لكسب فيديو أف*م تطوير على العمل يتم فإنه العائلة، صحة فريق 7ص*ح وبالنسبة. والفھم القراءة سھلة تكون أخرى رئيسة صحية تثقيفية
  .لھا التأييد
 5 بتاريخ للمعلم العالمي اليوم في وذلك المستقبل أجل من والقيادة للمدرسة المستند المعلم تطوير برامج والتعليم التربية دائرة أطلقت وقد

 المستوى وعلى العامة الرئاسة مستوى على سواء اليونسكو منظمة مع التعاون أن كما. الخمس عملياتھا مناطق كافة في ا	ول تشرين
. 2012 عام في مستمرا يزال 1 للجميع التعليم أجل من اليونسكو تقوده الذي المعلمين بخصوص الدولي العمل فريق على ع*وة ا7قليمي،
 تعاونھا بتعزيز والتعليم التربية دائرة قامت كما. ا	ونروا مع التفاھم مذكرة تنفيذ بخصوص ل*جئين النرويجي المجلس مع الحوار واستمر

 التعليمية، المنجزات ومراقبة التربوي ا7دارية المعلومات نظام وتحديدا عام بشكل التربوي ا7ص*ح تقديم في المنطقة في اليونيسف مع
 والبنك اليونسكو من ممثلين ضم والذي أفريقيا وشمال ا	وسط الشرق منطقة في التعليم لشبكة اليونيسف في جرى اجتماع خ*ل وذلك
 الدولية العمل ومنظمة GIZ و SDC من مستمرين ودعم حوار وھناك DFID مع والتعليم التربية دائرة التقت كما. وا	ونروا الدولي
 المراجعة اجتماع في وساھمت الفلسطينية الوطنية السلطة مع حوارھا والتعليم التربية دائرة وواصلت. والمھني التقني التدريب لبرنامج
 في العربية الدول جامعة إلى وا7ص*ح التربوي البرنامج حول سنويا تقريرا قدمت وقد. الفلسطينية للسلطة التربوي للبرنامج السنوية
 في والتعليم التربية دائرة ساھمت وأخيرا،. التربوي ا7ص*ح لمناقشة الثاني كانون شھر بداية في ا1تحادات مع با1جتماع وستقوم القاھرة
  .لKونروا دعمھا أجل من ا	سترالية الدوليين المتطوعين مؤسسة به تقوم الذي تراتيجيا1س التخطيط
 الغربية الضفة في للطوارئ ا	ونروا برنامج على بالتغييرات يتعلق فيما للمستفيدين اتصال استراتيجية بتطوير الوكالة قامت وأيضا،

 سلة حول اتصالية خطط إعداد على أيضا الوكالة تعكف كما. 2012 ا	ول تشرين في بدأت الغربية الضفة في المستفيدين مع والتواصل
 .النقدية المساعدة على والتعدي*ت 2013 عام من مبكر وقت في غزة في المنسقة الغذاء

 بالنسبة البرامج 7ص*حات ا	جل طويلة المنافع بشأن التواصل بتعزيز القيام
 .والمانحين المضيفة والحكومات للمستفيدين

 ه2

 العمل إطار حول وتحديدا التقارير، ورفع المراقبة حول إضافية نقاشات بتنظيم ا	ونروا قامت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 أعضاء مع مشاركتھا تمت قد النقاشات تلك خ*ل من تنقيحھا تم التي والوثائق. ا7ص*ح بشأن التقارير رفع على ع*وة للمانحين المنسق
 خ*ل ص*حاتا7 حول منتظمة تحديثات بتوفير ا	ونروا ستقوم لذلك، وبا7ضافة. الثاني تشرين 6 في ا1جتماع قبل مسبقا الفرعية اللجنة

 .التقويمية السنة نھاية من يوما 90

 أصحاب مع المشاورات تعزيز في بجھودھا ا1ستمرار على ا	ونروا تشجيع
 مواصلة ذلك في بما ، التقارير ورفع المراقبة واتساق نوعية وتحسين المصلحة
 المانحين أوساط في له والترويج والمانحين لKونروا المنسق التقرير تطوير

 .المھتمين
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 بما ا1ستشارية، اللجنة أعضاء مع بالتشاور ا	ونروا، تقوم أن وبشدة يشجعون 
 :يلي

4 

 متوسطة الحالية 1ستراتيجيتھا بتقييم القيام ا	ونروا قررت ا1ستشارية، اللجنة أعضاء مع بالتشاور: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 ا	جل متوسطة ل*ستراتيجية التقييم عمل إطار بشأن ا1ستشارية اللجنة أعضاء مع بالتشاور ا	ونروا قامت ،2012 تموز وفي. ا	جل
 المضيفة والدول المانحين من ممثلين من تتألف ا	جل متوسطة ا1ستراتيجية لتقييم توجيھية لجنة بتأسيس أيضا قامت كما. الحالية

 متوسطة ا1ستراتيجية تقييم إجراء بھدف) transtec( خارجية مؤسسة ا	ونروا أشركت التوجيھية، اللجنة مع وبالتشاور. وا	ونروا
 التقدم حول التوجيھية للجنة التقارير برفع منتظم وبشكل الخارجية التقييم مؤسسة وتقوم. المؤسسة تلك قبل من بالفعل العمل بدأ وقد ا	جل
 ).أدناه أنظر( ا1ستشارية اللجنة أعضاء على ا	جل متوسطة ا1ستراتيجية لتقييم النھائي التقرير توزيع وسيتم. عملھم بسير المتعلق

 الحالية المدى متوسطة ل*ستراتيجية متبادلة بصورة عليه متفق تقييم إجراء
 .المقبلة المدى متوسطة ا1ستراتيجية تطوير سبيل في حاسمة كخطوة وذلك

 أ4

 حول ا1ستشارية اللجنة أعضاء مع للتشاور زمني وإطار واضحة مراجعة بتوفير ا	ونروا قامت: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 معلومات توفير على العمل ويتم ،2012 نحزيرا في ا1ستشارية اللجنة اجتماع خ*ل وذلك القادمة ا	جل متوسطة ا1ستراتيجية تطوير
 فإن ا	جل، متوسطة ا1ستراتيجية من ا1نتھاء يتم وحالما. 2012 الثاني تشرين في ا1ستشارية اللجنة 1جتماع مسبق وبشكل محدثة

 كانون في الفرعية للجنة اجتماع وعقد الفرعية اللجنة/  ا1ستشارية اللجنة ضاءعأ على له ا7دارة واستجابة التقرير مشاركة تعتزم ا	ونروا
 .القادمة ا	جل متوسطة ل*ستراتيجية الزمني وا7طار العملية وتعديل لمناقشة 2013 الثاني

 ا1ستشارية اللجنة أعضاء مع للتشاور زمني وإطار واضحة مراجعة توفير
 .القادمة ا	جل متوسطة ا1ستراتيجية تطور حول
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 ا1جتماعات خ*ل وذلك مسبقا تبنيھا تم التي التوصيات حول متابعة بتوفير ا	ونروا ستستمر: 2012 الثاني تشرين في ا	ونروا رد
 .ا1ستشارية للجنة القادمة

 تمت قد سابقا تبنيھا تم التي التوصيات أن ا1ستشارية اللجنة أعضاء يقدر
 .ا1ستشارية للجنة اجتماع كل في شامل بشكل مناقشتھا
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