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 3102 حزيران/يونيواالستجابة لتوصيات جلسة اللجنة االستشارية في 

 تمهيد
مشاوراتيا مع ألونروا في تقديم برامجيا وخدماتيا لالجئين الفمسطينيين في أقاليم عمميا، ومواصمة التزاميا القوي باإلصالحات في الصحة والتعميم، و ستمرار اتشيد المجنة االستشارية با

 . كما تشيد المجنة االستشارية بالوكالة لما تقوم بو من عمل قّيم في توفير االستقرار في مناطق عمميا.6160-6102ي اإلعداد لالستراتيجية المتوسطة األجل التالية لمفترة األطراف المعنية ف

ات االستدامة، واالستجابة لمطوارئ، وتعبئة الموارد، والميزانية، واإلصالحات، ىذه الوثيقة تمخص توصيات المجنة االستشارية بخصوص التخطيط االستراتيجية المتوسط األجل لألونروا وتحدي
 ، الدورة الرابعة(.413قرار الجمعية العامة رقم وفقًا لتفويض األونروا )

 توصي المجنة االستشارية بما يمي:
 

 االستجابة التوصية

 ستدامة، فنن عضاا  اللجنة االستشارية تحديات اال لألونرواالمتوسط األجل  فيما يخص التخطيط االستراتيجي

ال يزالون يشعرون بقمق بالغ تجاه النقص ، 6104باإلشارة إلى الخطوط العريضة لالستراتيجية المتوسطة األجل التي عرضتيا األونروا في اجتماع المجنة االستشارية في حزيران/يونيو 
نقاشات بناءة، وخاصة في سياق االستراتيجية من األونروا ما تجريو ويشيدون بلسمبية عمى الخدمات المقدمة لالجئين الفمسطينيين. المالي الشديد والمزمن الذي تواجيو األونروا وتبعاتو ا

 المتوسطة األجل، نحو تعزيز االستدامة في تقديم الخدمات والتخطيط لمميزانية.
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يحثون األونروا عمى مواصمة ىذه الجيود، واالستفادة من عممية  -
( لمعمل بقدر 2021-2012خطيط لالستراتيجية المتوسطة األجل )الت

أكبر مع جميع األطراف المعنية حول قضايا استدامة تقديم الخدمات 
والتخطيط لمميزانية. يجب أن تراعي ىذه النقاشات التوصل إلى أفضل 
السبل لضمان أن تمبي الخدمات األساسية احتياجات الالجئين مع 

 يير الجودة وتيسر الوصول.األخذ باالعتبار معا

 الجديدة، ومن أجل التأكد من أن تكون االستراتيجية ضمن عممية التخطيط االستراتيجي المتوسط األجل
ذات طبيعة استراتيجية بحق، ركزت دائرة التخطيط بقدر كبير، وبالتعاون مع دوائر األونروا األخرى، 

وفيما أن تحميل الدخل واإلنفاق، الذي يجري لممرة عمى الدخول في النقاشات عمى أرضية تحميمية صمبة. 
األولى عمى نطاق فترة متعددة السنوات، يكشف عن بواعث قمق من احتمال وجود فجوة في التمويل في 

، حتى وفقًا لمسيناريو المتفائل، يظل التركيز 2021الصندوق العام عند نياية فترة االستراتيجية في سنة 
يميا التفصيمي لمخدمات التي تقدميا موجيًا مباشرة نحو ضمان استمرار الخدمات في اىتمام األونروا وتحم

 تغطية الخدمات وجودتيا.األساسية في تمبية احتياجات الالجئين. يتضمن ذلك مراجعة 

حول بعض القضايا  ةأجرى المفوض العام نقاشات موسعة مع عدد من البمدان المضيفة والمانح
إلييا االستراتيجية المتوسطة األجل، وذلك بغية توفير فيم أفضل لمفجوة المالية، االستراتيجية التي ترتكز 

وكيف يمكن لألونروا أن تنجح في االستمرار في ضمان التغطية والجودة الكافية في خدماتيا في أوقات 
الرسمية  الصعوبات المالية. وكانت ىذه النقاشات، إلى جانب الجوالت المختمفة من النقاشات الثنائية غير

مع األطراف المعنية، بمثابة عمل تحضيري قّيم لعقد ورشة عمل لمدة يومين حول االستراتيجية مع البدان 
 المضيفة والمانحة لتفحص حيثيات القضايا التي حددتيا األطراف المعنية بمزيد من التفصيل.

ق االستراتيجية المتوسطة يتضح من ىذه المشاورات المستمرة أن عمى األونروا أن تجدد جيودىا في سيا
األجل لجسر الفجوة المالية من خالل جيود أكثر ابتكارًا في تعبئة الموارد، حيث اتفق عمى أن تكون مثل 

ىذه الجيود جزءًا ميمًا من االستراتيجية المتوسطة األجل ذاتيا، وكذلك عن طريق إعادة النظر في 
تخصيصيا في الميزانية بشكل أكثر حكمة وكفاءة. القضايا االستراتيجية لمتخطيط لموارد األونروا و 

القرارات المترتبة عمى عواقب اليتضمن ذلك تحديد الوفورات التي ستتحقق من خالل الكفاءة،، وتحديد 
 التشغيمية/البرامجية الميمة.

 العام ممتزمًا بمبدأ تعميم وصول الالجئين الفمسطينيين إلى التعميم األساسي ذي الجودة المفوضيظل 
والرعاية الصحية األولية ذات الجودة، من ضمن سبعة مبادئ ترتكز إلييا االستراتيجية المتوسطة األجل. 

استعراض ىذه المبادئ في المخطط األساسي لالستراتيجية، وىي تيدف إلى المحافظة عمى  ويجري
 الجودة وتيسر الوصول.
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اتيجية يحثون األونروا عمى الوفاء بالتزاميا بحساب تكمفة االستر  -
المتوسطة األجل المقبمة، وبالتحديد أن تقدم إلى اجتماع المجنة 

التوقعات المالية والتكاليف  2013االستشارية في تشرين الثاني/نوفمبر 
والدخل، بناًء عمى سيناريوىات مختمفة، وأن تستعرض عواقب الفجوات 

 التمويمية عمى تقديم البرامج األساسية.

في ورشة عمل االستراتيجية المتوسطة األجل في تشرين ة لمدخل واإلنفاق تم عرض سيناريوىات واقعي
-ذلك أول تحميل تجريو الوكالة عمى الدخل واإلنفاق المستقبمي عمى المدى البعيد وكاناألول/أكتوبر، 

المتوسط. أظيرت الحسابات أنو ستحدث فجوة في التمويل، حتى وفقًا لسيناريوىات التمويل األكثر تفاؤاًل، 
 حسب االتجاىات السائدة حاليًا في اإلنفاق وبناًء عمى رؤية واقعية الحتماالت الدخل قائمة عمى التحميل.

المخطط األساسي لالستراتيجية المتوسطة األجل المطروح لمنقاش في جمسة المجنة االستشارية  يتضمن
تعمق بتقديم البرامج األساسية فحصًا أوليًا لما تعنيو ىذه الفجوة فيما ي 2013في تشرين الثاني/نوفمبر 

والعواقب المحتممة عمى ىذه البرامج، مبينًا أنو ال تزال ىناك قرارات استراتيجية بحاجة ألن تتخذ بناًء عمى 
 تحميل سميم لصالح تقميل أثر ىذه الفجوة التمويمية عمى الالجئين.

ا السؤال، وتوجد وجيات نظر فردة أو بسيطة عن ىذنيشدد المخطط األساسي عمى أنو ال توجد إجابة م
مختمفة لما يعنيو تقديم البرامج األساسية. إن التحديد الكامل لمفجوات في تقديم البرامج األساسية يتطمب 

 توفر إطار مفاىيمي يتفق عميو الجميع.

يحثون األونروا عمى مواصمة الجيود إلدارة مسببات التكمفة الرئيسية،  -
موظفي األىمية البالغة لاإلقرار بالموظفين، مع  تكاليفبما فييا 
 باعتبارىم أحد مقوماتيا األساسية.األونروا 

تم تحديد المسببات الرئيسية . مستفيدينتدرك الوكالة ضرورة التدبر مع التكاليف أثناء تقديميا الخدمات لم
تقديم لمتكاليف عمى أنيا أعداد الموظفين ورواتبيم. إن أعضاء طواقمنا يمثمون أىم مقوماتنا في 

العام التوجييات ألن  المفوضالخدمات، ولكن ثمة إقرار بأن أعضاء الطواقم ليم تكمفتيم. وقد أعطى 
تجري مراقبة مستمرة لمعاممين من حيث "إدارة الوظائف" و"نطاق العمل". تشير الحسابات المستقبمية إلى 

مع الزيادة في عدد الطمبة في  زيادات متوقعة في الوظائف الضرورية لمتعميم في غزة فقط، بما يتوافق
 غزة.

شيرًا. ولكن إذا زادت الحكومات المضيفة  12أما فيما يخص الرواتب، فمم تحدث زيادات في آخر 
رواتب الوظائف المقارنة، فستواصل األونروا احترام سياسة الرواتب، وستقوم طبقًا ليذه السياسة بإجراء 

الرواتب ستيدف ىذه الخطوة الدرجات التي تنخفض عن الزيادات المناسبة، بما يتضمن خيارات أن ت
 المقارنة.
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يحثون األونروا عمى إعداد إطار منطقي لالستراتيجية يكون واقعيًا  -
ومحددًا وقاباًل لمقياس، لتسترشد بو عممية اتخاذ القرار االستراتيجي. في 

ن تكفل أن تترجم المرامي ألىذا الخصوص، فإن األونروا مدعوة 
االستراتيجية، بما فييا أىداف التنمية اإلنسانية، إلى أنشطة واألىداف 

محددة وواقعية وممموسة بقدر أكبر مما في االستراتيجية المتوسطة 
 األجل الراىنة.

قيد اإلعداد. مع ذلك، ثمة إقرار بأنو ضروري من أجل اتخاذ القرارات ال يزال اإلطار المنطقي 
الل النقاش المحدد وفحص األنشطة المدمجة في عممية وسيتم العمل عميو من خ ،االستراتيجية

 االستراتيجية المتوسطة األجل، بما في ذلك ورش العمل عمى نحو ما أوصى أعضاء المجنة االستشارية.

إن لدى الوكالة دورًا تقوم بو في السعي من أجل التنمية اإلنسانية بصفتيا طرفًا من بين أطراف فاعمة 
تنمية اإلنسانية لالجئين الفمسطينيين. وىذا األمر يشار إليو صراحًة في المخطط عديدة ليا تأثير عمى ال

جزءًا من االستراتيجية. يشير المخطط األساسي شكل ىذا األساسي لالستراتيجية المتوسطة األجل، وسي
ص إلى إعداد مؤشرات لمتنمية اإلنسانية عمى مستوى النتاجات، وكذلك مستوى ما دون النتاجات فيما يخ

 عمل األونروا المحدد والمتعمق بنيج دورة الحياة في استراتيجية لمفقر خاصة بالوكالة.

باالعتبار توصيات تقييم متوسط المدة  أن تأخذيحثون األونروا عمى  -
الذي أجري عمى االستراتيجية المتوسطة األجل الراىنة أثناء العمل 

في ذلك في (، بما 2021-2012عمى تطوير االستراتيجية الجديدة )
 تحميل فاعمية األنشطة والبرامج القائمة ومستوى الخدمات المقدمة.

توصية. وغالبية ىذه التوصيات قد  12لالستراتيجية المتوسطة األجل الراىنة يقدم تقييم منتصف المدة 
 تم األخذ بيا في االعتبار في العمل عمى االستراتيجية الجديدة حتى اآلن. يشمل ذلك المنيجية التي

دماج أىداف استراتيجية بناًء  اتبعت حتى تاريخو باستخدام مشاورات داخمية وخارجية متعددة ومركزة، وا 
عمى سيناريوىات واقعية، واإلشارة إلى أىداف التنمية اإلنسانية كمبدأ تسترشد بو األىداف االستراتيجية. 

التعامل معيا، وذلك استجابًة وستطور االستراتيجية المتوسطة األجل مساحة لمتأىب لمطوارئ وقدرات 
ناريوىات والتنبؤ بيا يتخطيط الس كما أنلمتوصيات التي دعت إلى إعداد استراتيجيات ألوضاع الطوارئ. 

كأساس لالستراتيجية المتوسطة األجل الجديدة يأخذ باالعتبار تحميل المخاطر، وىو ما سيتم العمل عمى 
 تقويتو بقدر أكبر.

عداد إطار منطقي بالغايات والمؤشرات، ىناك توصيات أخرى، مثل  إعداد استراتيجية اتصال تشاركية وا 
 سيتم العمل عمييا في مراحل الحقة في صياغة االستراتيجية وتنفيذىا.

يحثون األونروا عمى إدراج التأىب والتخطيط لمطوارئ في االستراتيجية  -
 المتوسطة األجل، مع اإلشارة إلى أنو ال يجب تمويل االستجابة

 لمطوارئ من الصندوق العام.

مبية االلتزامات توافق األونروا عمى أن تمويل االستجابة لمطوارئ ال ينبغي أن يكون عمى حساب ت
 األساسية، وبالتالي ال ينبغي أن يأتي من الصندوق العام.

وىذا  تم إدراج التأىب والتخطيط لمطوارئ كمفيوم في المخطط األساسي لالستراتيجية المتوسطة األجل.
إقرار بأن االستجابة ألوضاع الطوارئ تشكل جزءًا كبيرًا مما تفعمو األونروا، وبالتالي فعمى الوكالة أن 

 تكفل توفر قدرات وممارسات مالئمة تتيح ليا التخطط والتأىب بفاعمية ألوضاع الطوارئ بشكل متواصل.
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التأىب والجاىزية لمطوارئ أحد المبادئ يبقى تمويل االستجابة لمطوارئ مسارًا تمويميًا منفصاًل. ويشكل 
 السبعة التي ترتكز إلييا االستراتيجية المتوسطة األجل، عمى النحو الوارد في المخطط األساسي.

يحثون األونروا عمى تعميم النوع االجتماعي واالىتمام بالفئات  -
 المستضعفة في جميع أنحاء االستراتيجية المتوسطة األجل.

شكل إيجابي ليذه التوصية أثناء مواصمة تقدميا في عممية إعداد االستراتيجية تستجيب األونروا ب
. ويعد النوع االجتماعي والضعف من المحاور الواردة في استراتيجية الوكالة لمتعامل مع األجلالمتوسطة 

الفقر، والتي يجري العمل عمى تطويرىا. كما أنيما مكونان رئيسيان في عمل الوكالة في مجال الحماية، 
ينعكس كما سوالذي يواصل الحصول عمى قدر كبير من التركيز في االستراتيجية المتوسطة األجل. 

 ىذان المحوران بشكل مناسب في إطار النتائج والمؤشرات لموكالة.

 فيما يخص االستجابة للطوارئ، فنن عضاا  اللجنة االستشارية 

يحثون األونروا عمى االستمرار في تولي وظيفتيا كآلية طارئة مع األخذ  -
أىميتيا المتعمقة بتقديم البرامج األساسية والحاجة إلى باالعتبار 

 مع تراجع الظروف الطارئة. لمخروجتراتيجية اس

حتى في ىذه المرحمة المبكرة من إعداد االستراتيجية المتوسطة األجل، شكمت األوضاع المتدىورة بسرعة 
فالحرب في األقاليم تحديًا إلمكانية صياغة االفتراضات التشغيمية الضمنية لالستراتيجية من البداية. 

ًا دون وجود أية عالمات آنية عمى أن الوضع الطارئ سيزول، واألزمة في األىمية في سوريا تزداد سوء
غزة تصاعدت بسبب القيود اإلضافية المفروضة عمى حركة البضائع، وتقمب األوضاع في إقميم لبنان 
تزايد كنتيجة لموضع في مخيم نير البارد. كما ال يمكن اعتبار أن الضفة الغربية واألردن في مأمن من 

بما في ذلك من العواقب الجانبية لمطوارئ في األقاليم األخرى. إن األونروا تدرك الدور الذي  ،الطوارئ
 تقوم بو في ىذه األوضاع الطارئة وغيرىا.

أساساتيا، ولكن الوكالة  فيإن التحميل األساسي ليذه األوضاع مدمج في االستراتيجية المتوسطة األجل 
إمكانية التنبؤ بالظروف، والتي يمكن أن تكون إيجابية أو سمبية. نتيجة لغياب تدرك أن المرونة مطموبة 

وفي حال حدث تغير حاد في الوضع األساسي من جديد وبشكل غير متوقع، بما يشمل حتى إمكانية أن 
تؤدي العممية السممية إلى تغيير طبيعة األونروا ودورىا، فسيمزم تعديل االستراتيجية المتوسطة األجل وفقًا 

 لذلك.

يشجعون األونروا عمى مواصمة البحث عن السبل لتقميل اعتماد  -
 الخدمات األساسية عمى التمويل القصير األجل.

الثانية من التحول عن الطوارئ في الضفة الغربية إلى تقميل اعتماد الخدمات األساسية  المرحمةتيدف 
مى موارد الصندوق العام في عمى تمويل الطوارئ، مع أن ىذا يؤدي إلى زيادة المتطمبات المفروضة ع

وعمى نحو مماثل، يتواصل تمويل الخدمات األساسية في سوريا من الصندوق ميزانية الضفة الغربية. 
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العام مع بقاء جزء ضئيل جدًا تحت تمويل المشاريع. وفي لبنان، تم تقميص احتياجات برنامج اإلغاثة 
ير، وىو ما زاد التكمفة التي يتحمميا الصندوق العام في نير البارد التي تغطييا األموال المتاحة ألمد قص

ىنا أيضًا. أما في غزة، فاألونروا اآلن بصدد البدء بدراسة التجارب في األقاليم األخرى لتقميل اعتماد 
 الخدمات األساسية عمى التمويل القصير األجل.

 فيما يخص تعبئة الموارد لألونروا، فنن عضاا  اللجنة االستشارية 

 يدون بنجاحات األونروا منذ االجتماع األخير لمجنة االستشارية في تنويع وتوسيع قاعدة المانحين لما يتعدى المانحين التقميديين.يش

عمى مواصمة تعميق الجيود لموصول إلى االقتصادات  األونروايحثون  -
الناشئة والمانحين اإلقميميين، ومواصمة استكشاف الشراكات مع أطراف 

ى. سيستجيب ذلك ألحد بواعث القمق الرئيسية لدى المجنة معنية أخر 
االستشارية من أن يظل دخل األونروا عرضة لمصدمات في نطاق 
مجموعة صغيرة من المانحين الذين يساىمون بنسبة عالية من ميزانية 

 األونروا اإلجمالية.

شارك األمين ميميين. وقد تواصل األونروا جيودىا لموصول إلى مانحين جدد، بمن فييم المانحين اإلق
اجتماع عمى ىامش جمسة المجنة العمومية في نيويورك، مع األمين العام  عقد العام لألمم المتحدة في
إعادة التأكيد عمى اتفاق سابق بأن تساىم دول الجامعة إلى  ىذا االجتماعأفضى لجامعة الدول العربية. و 

ل المفوض العام جدول زياراتو الموسع في المنطقة % من الصندوق العام لألونروا. وسيواص8.7بنسبة 
 لمتابعة ىذا التأكيد وضمان زيادة المساىمات في ميزانية األونروا من المنطقة.

بما  –عمى نحو مماثل، شمل المفوض العام عددًا من االقتصادات الناشئة في آسيا في جدول زياراتو 
ندونيسيا. جمبت بعض ىذه الزيارات أخبارًا إيجابية، فيما أن البعض  يشمل اليند وماليزيا وسنغافورة وا 

دًا ياآلخر لم يكن مثمرًا بالقدر ذاتو، مما يثبت أن حشد التمويل في تمك المنطقة سيتطمب وقتًا وج
التزاميا بمواصمة تنويع قاعدة المانحين، إلنشاء مكتب صغير لممناصرة  ضمنوتخطط الوكالة، إضافيًا. 

 دعم امتداد جيودىا عبر القارة اآلسيوية. وحشد التمويل في آسيا ل

كما زار المفوض العام اقتصادات جديدة أخرى، حيث تم تحقيق بعض النجاح، حيث تشكل البرازيل 
 المثال األبرز عمى ذلك. ويواصل المفوض العام مساعي االمتداد والوصول ىذه.

لخاص ومؤسسات خاصة في بمدان وقد تم بالفعل إقامة حمالت امتداد نحو بناء شراكات مع القطاع ا
يطاليا. وال تزال ىذه الجيود في مراحميا المبكرة، مع أنو تم  مثل إسبانيا والواليات المتحدة األمريكية وا 

 تسجيل مكاسب تتمثل في تصاعد الدخل اإلجمالي من مصادر القطاع الخاص عبر السنوات.

ارية، وكذلك المساىمات في الصندوق العام، كما يتزايد الدخل اإلجمالي من غير أعضاء المجنة االستش
 بفضل الجيود المثابرة لموكالة.
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يتزايد كذلك امتداد الشراكات مع أطراف معنية أخرى. ويجري التشديد عمى مواصمة تطوير الشراكات 
بخصوص االستراتيجية المتوسطة األجل، حيثما توجد إمكانية واضحة إلتاحة الموارد وزيادة أثر األونروا 

خالل الشراكة. عمى سبيل المثال، من شأن التركيز االستراتيجي عمى تعميم الطفولة المبكرة باالستناد  من
وسيتم استكشاف مثل ىذه اإلمكانيات إلى االحتياجات أن يتيح إمكانية إيجابية لمشراكة مع اليونيسف. 

 فيما يتعمق باالستراتيجية المتوسطة األجل.

 فنن عضاا  اللجنة االستشارية  فيما يخص ميزانية األونروا،

رت تنفيذ حساب التكاليف عمى أساس األنشطة، ويالحظون تقديم استعراضات شمولية واستشرافية لمموازنة بشكل منتظم. ويدركون المصاعب األخيرة التي أخّ في األونروا جيود يشيدون ب
 التطورات التي ساعدت عمى الرجوع بيذا الجيد إلى مساره الصحيح.

ثون األونروا عمى االستفادة الكمية من حساب التكمفة عمى أساس يح -
األنشطة باعتباره يمثل أداة مفيدة تحمل إمكانية التأثير في قرارات 
الميزانية بشكل يعزز الكفاءة. سيساعد ذلك جيود أعضاء المجنة 

وسيساعد األونروا في  ،االستشارية في دعم تعبئة الموارد بفاعمية
ية أكبر من أجل التمويل من المانحين التقميديين والجدد المحاورة بفاعم

 والناشئين.

إن مشروع حساب التكمفة عمى أساس األنشطة قد أصبح مكتماًل باألساس، وبمغ اآلن مرحمة التنفيذ عمى 
وقد جرى استعراض نموذج حساب التكمفة عمى الرغم من بعض التأخيرات التي لم يكن باإلمكان تفادييا. 

 نشطة واستخداماتو أمام أعضاء المجنة الفرعية في اجتماع أخير لمجنة.أساس األ

الالزمة لتحقيق بعد التثبت من النتائج مع مكاتب األقاليم، سيتم استخدام النموذج لتحديد تكاليف الوحدة 
نتائج محددة، سعيًا لمتوصل إلى وسائل لتحقيق النتائج بجدوى عالية مقابل التكمفة، مما يؤدي إلى 

 فيض المتطمبات المنعكسة في الميزانية.تخ

 فيما يخص اإلصالحات، فنن عضاا  اللجنة االستشارية 

عمى ذلك العروض والتقارير التي قدمت إلى المجنة االستشارية في جمسة حزيران/يونيو. ويثنون بشكل خاص  صحية، كما تدليشيدون بالتزام األونروا باإلصالحات في التعميم والخدمات ال
ى تقديم الخدمات بأكبر قدر ممكن من الفاعمية ى قيام األونروا بالخطوات األخيرة لرصد وتقييم ىذه اإلصالحات عمى أساس مؤشرات القيمة مقابل المال المبذول، مما سيساعد األونروا عمعم

 في األمم المتحدة، بما يشمل تعميم النوع االجتماعي.ويدركون الحاجة لمتأكد من أن تكون اإلصالحات منسجمة مع أفضل الممارسات والسياسات والكفاءة. 

 فإنيم ومع مالحظة التقدم الذي تم تحقيقو منذ االجتماع السابق لمجنة االستشارية،
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العمل مع الشركاء لمبحث في أساليب عمل مبتكرة عمى  األونروايحثون  -
الالجئين الفمسطينيين حتى يتمكنوا من  لتقويةومبنية عمى البراىين 

أنفسيم من قبضة الفقر، بما يشمل مراعاة إعداد استراتيجية راج إخ
 ون جزءًا من التخطيط االستراتيجيشمولية لمحد من الفقر، بحيث تك

 لموكالة من خالل االستراتيجية المتوسطة األجل.

ال و . لالستراتيجية المتوسطة األجل أساسيةركيزة لموكالة كبشأن الفقر تم تبني مفيوم تطوير استراتيجية 
المجنة  أعضاءمداخالت أمام عدد من الأنو تم تقديم ، عمى الرغم من في مراحمو التكوينيةالمفيوم زال ي

ىذا يترأس لفقر لموكالة. بشأن ااستراتيجية بناء المفيوم األساسي لحول مختمفة منابر في  االستشارية
توفير موارد الموظفين لمن  حدودمإتاحة قدر ، مع برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية الجيد مدير

 دعم.ال

القائم  وميجري تعميم ورقة في اجتماع المجنة االستشارية في تشرين الثاني/نوفمبر تعتمد عمى ىذا المفي
كبح تناقل الفقر بين األجيال، وتوجيو الموارد نحو المجاالت التي يمكنيا أن تحقق أقصى فائدة في عمى 

المتغيرة لالجئين الفمسطينيين في مختمف مراحل دورة حياتيم. تقر  ىذا الخصوص، وفقًا لالحتياجات
الورقة كذلك بأن عمى األونروا أن تقوم بدور في الحد من الحرمان من الحقوق والضعف، وخاصة في 

 ظل الوضع المتدىور في عدد من أقاليم عمميا.

ئين في ىذا جاه الالجتاجب األونروا و فثمة إدراك أنو ليس دور األونروا أن تسعى بمفردىا لمحد من الفقر، 
مختمف وكاالت األمم المتحدة والييئات األخرى. ومن ينسجم تمامًا مع خبرات ومسؤوليات الخصوص 

أجل تعزيز تأثير األونروا في الحد من تناقل الفقر عبر األجيال بين الالجئين، ومساىمتيا في تمبية 
ونروا إقامة شراكات بناءة حيثما تكون متاحة، وستتعاون االحتياجات األعم لمكافحة الفقر، ستستكشف األ

لممساعدات  ةمع وكاالت األمم المتحدة األخرى عمى مستوى األقاليم من خالل إطار األمم المتحد
 التنموية. وال تزال ىذه الجيود تتواصل.

ستتم متابعة جميع ىذه التوصيات في اجتماع المجنة االستشارية في تشرين 
 .6104مبر الثاني/نوف

في  تمت تغطية جميع بنود توصيات المجنة االستشارية في جدول أعمال اجتماع المجنة االستشارية
، سواًء بشكل فردي أو ضمني، وخاصة أن أغمبيا يتعمق بالنقاش ضمن 2013تشرين الثاني/نوفمبر 

 المخطط األساسي لالستراتيجية المتوسطة األجل في جدول األعمال.

قر بشكل خاص ليس في ما يتعمق باالستراتيجية المتوسطة األجل فحسب، بل وكذلك فيما وسيتم نقاش الف
يتعمق باألزمة والتدىور الجمّي في الوضع اإلنساني في عرض مستجدات األقاليم. وسيكون ىذا األمر 

ستشارية أيضًا محورًا لمزيارات الميدانية إلى الضفة الغربية وغزة في أعقاب االجتماع الرسمي لمجنة اال
 عمى الفور.

 


