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  الجداول واألشكال
  ت اإلصالح في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعيةمجاال: 1الجدول رقم 

 منطق التدخل الستدامة التغيير في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية: 2الجدول رقم 

  الحماية االجتماعية  برنامج: على مستوى الرئاسةالجديدة المقترحة الهيكلية : 1الشكل رقم 

  االجتماعية الحماية ابرنامج : مستوى األقاليم علىالجديدة المقترحة الهيكلية : 2الشكل رقم 

تكاليف تقديم المعونات الغذائية مقابل التكاليف التقديرية الستخدام خيارات تنفيذ بديلة ضمن نهج : 3الجدول رقم 

  )األردن وسوريا والضفة الغربية(مقتصر على النقد 

  املخص آلليات إيصال المخصصات النقدية الموصى به: 4الجدول رقم 

باستخدام خطوط (نتائج مسوح تقصي الفقر للفئات المستفيدة من برنامج شبكة األمان االجتماعي : 5الجدول رقم 

  ، حسب األقاليم2009-2008، )الفقر وصيغة االختبار بالوسائل البديلة

  التعليم والتدريب التقني والمهني كمثال: 1اإلطار رقم 

  واإلظهار الخارجي للصحة النفسيةأعراض االستيعاب الداخلي : 6الجدول رقم 
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  ملخص تنفيذي. 1

مليون من بين الماليين الخمسة من الالجئين الذين تخدمهم عبر أقاليم عملها  1.2تقدر األونروا بتحفظ أن 

أي أن أكثر من . ، عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية األساسيةطلقالخمسة يعيشون في فقر م

ألف الجئ يعيشون في فقر  700وما هو أشد إقالقًا أن حوالي . لالجئين المسجلين لدى األونروا فقراءمن ا% 20

  .مدقع، عاجزين حتى عن تلبية أبسط متطلباتهم من الغذاء

وبالفعل، . يفرض األعباء ويؤثر على نتائج العمل في التعليم والصحة إذإن الفقر يقوض كل استثمارات األونروا 

في % 1ت تم جمعها في مكتب إقليم الضفة الغربية، على سبيل المثال، أنه مقابل كل زيادة بنسبة تظهر بيانا

عن عمل، وسيزداد  اً مقاعد الدراسة بحثاألطفال الذين يتركون  إلىطفًال  135ضاف انعدام األمن الغذائي، سي

مكتب إقليم لبنان والجامعة  وتشير بيانات جمعها. ألف زيارة 67عدد االستشارات الصحية السنوية بحوالي 

األميركية في بيروت أن استراتيجيات التدبر السلبية التي يتبناها الفقراء في جنوب لبنان تتضمن إخراج األطفال 

وهي استراتيجية تساعد على زيادة دخل األسرة بشكل آني ولكنها  –من المدارس وتشغيلهم في أعمال متدنية 

  .يته من بعده رهنًا للفقروذر هو تحكم على الطفل أن يبقى 

حققت األونروا، بدعم من المانحين، خطوات ملموسة في تحسين قدرتها على تحديد الفقر وتقييمه في أوساط 

كما أنجزت الوكالة قدرًا كبيرًا من العمل التحضيري لدعم التغيير، بما في ذلك إجراء تقييمات . مجتمع الالجئين

تغيير في طريقة حداث جانب تقييم اإلمكانيات المبدئية إل إلىعية وهيكليته لبرنامج اإلغاثة والخدمات االجتما

نتائج التقييمات، وفي ظل توفر فهم أفضل للفقر في أوساط الالجئين الفلسطينيين،  إلى استجابةً . تقديم البرنامج

ن اإلصالحات في وفي نطاق كوكبة من التغييرات التنظيمية والتشغيلية، تستجيب األونروا باقتراح مجموعة م

الذي يستعرض منطق التدخل الستدامة  2برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية، ينعكس فحواها في الجدول رقم 

الهدف من هذه اإلصالحات تمكين الوكالة من تقديم المزيد من الخدمات مع . التغيير الذي تستند إليه الدائرة

  .رضين للخطرتحقيق تأثير إيجابي أعظم لصالح الالجئين المع

  :تتضمن اإلصالحات المقترحة ما يلي

األمن الغذائي  إلىستواصل األونروا تقديم المؤن الغذائية كمخصصات اجتماعية لالجئين الذين يفتقرون  .1

الغذاء فيها مشكلة، وخاصة في مجتمعات الرعاة الحالية في المنطقة  إلىفي المناطق التي يعد الوصول 

 .قطاع غزة جيم في الضفة الغربية وفي

سيتم تحديد الالجئين المصنفين ضمن فئتي الفقر المطلق والفقر المدقع واستهدافهم من خالل استخدام  .2

وسيتواصل العمل على . صيغة االختبار بالوسائل البديلة على أرضية نظام معلومات تسجيل الالجئين

 .التوسع في تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي
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النقد بحيث يصبح الشكل الشامل لجميع المخصصات االجتماعية التي  إلى التحول من المؤن الغذائية .3

 .الفقراء إلىتقدمها األونروا 

لذا . ومفهوم التنمية والتمكين" لإلغاثة"كل من المفهوم التقليدي  إلىستتوجه برامج المخصصات النقدية  .4

مساعدات مستمرة غير  إلىفيستهدف برنامج المخصصات النقدية الفقراء الذين يرجح أن يحتاجوا 

كما ستعمل برامج المخصصات النقدية على تشجيع التنمية . أو المعاقين/مشروطة، مثل المسنين و

 .والتمكين من خالل برامج المال مقابل العمل والتشغيل والمخصصات النقدية المشروطة

جاهات داخل أن يعكس وييسر التحول في االت إلىسيسعى برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية  .5

الالجئين المعرضين للخطر تماشيًا مع تركيز األونروا على  إلىاألونروا بشأن الخدمات المقدمة 

من هذا المنطلق، ستبنى البرامج على نهج قائم على الحقوق يقر بقدرات . مسؤوليتها في توفير الحماية

 .جميع الالجئين وكرامتهم

تمكين واتباع نهج تحليل أكثر تكامًال في مكافحة الفقر بين سيتم تعزيز التركيز على برامج التنمية وال .6

 .الالجئين الفلسطينيين، وذلك من خالل البرامج التي تشجع وتدعم مبادرات األسر الالجئة والشباب

بناء وتمتين عمله المشترك مع المجتمع المدني في  إلىالخدمات االجتماعية و سيسعى برنامج اإلغاثة  .7

 .واالستفادة من الشراكات مع الجهات الفاعلة األخرى أقاليم العمل الخمسة

) أ(ستجرى إعادة هيكلة ملموسة في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية على مستوى الرئاسة من أجل  .8

قدرات وتزويد األقاليم بدعم فني و ) ج(واقتراح قائمة جديدة من البرامج واألنشطة، ) ب(تقليل التكاليف، 

 .ر فعالية وقيمةبشكل أكث احتياطية

  مجاالت اإلصالح في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية: 1الجدول رقم 

 صلحةاإلغاثة والخدمات االجتماعية الم اإلغاثة والخدمات االجتماعية التقليدية

تركيز على البناء على رأس المال االجتماعي والقيادة ال  تركيز على االحتياجات والنواقص لدى الفقراءال

  لخبرات ونقاط القوة والقدرات في المجتمع وتوسيعهاوا

التركيز على المخصصات االجتماعية األكثر فاعلية مثل   التركيز على برنامج المؤن الغذائية المدار بشكل مركزي

  الحوافز/المال

قدرات فنية قليلة لدعم برامج التنمية أو المساعدات 

  اإلنسانية أو االستجابة للطوارئ

االحتياطية ى الدعم الفني النوعي والقدرات التركيز عل

  إلسناد البرامج الميدانية التي تتصدى للفقر

دمج غير كاٍف للنوع االجتماعي واإلعاقة والحماية 

  والطوارئ في برامج الفقر

بناء روابط أفضل مع برنامجي التعليم والصحة وكذلك 

قدرات الوكالة وطواقمها في مجاالت الطوارئ والحماية 

نوع االجتماعي واإلعاقة من خالل مجموعة عمل وال

  الفقر بشأن
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دعم وتشجيع الوكالة على االنتقال نحو التحليل والتقييم   "الوكالة"في التعامل مع الفقر بدًال من نهج " الدائرة"نهج 

والتصدي للفقر بناًء على نهج شامل لإلقليم بدًال من 

وم فئات حاالت الصعوبة الخاصة بالمفه إلىالنظر 

  التاريخي

نهج مركزي في البرنامج بدًال من النهج الالمركزي 

  للتطوير التنظيمي

برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية على مستوى 

الرئاسة يدعم األقاليم في بناء نهج تجاه الفقر مكيف 

  حسب السياق والواقع السياسي الخاص بكل منها

بنود مرجعية تستجيب لالحتياجات التي يتم تحديدها في   قاليمألتجاه اتتناقص مالءمة بنود مرجعية الرئاسة 

  األقاليم بهدف تحسين استجابة األونروا للفقر
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 برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعيةمنطق التدخل الستدامة التغيير في : 2الجدول رقم 

 االفتراضات مصادر التحقق  المؤشرات منطق التدخل

من الالجئين األكثر عرضة للخطر الذين × ×××× الهدف العام لإلصالح

يتم تحديدهم يتلقون الدعم والمساعدة الكافية لتلبية 

  .االحتياجات األساسية على مستوى األسرة

من الالجئين يستفيدون من برامج التمكين ××× 

  .االقتصادي والتنمية

المراقبة الميدانية، مسوح الفقر، تحليالت األسباب الكامنة 

سير من االستقرار الذي يتيح لطاقم قدر ي .للفقر

  .األونروا أن يتنقل ويعمل في كل إقليم

إدارة األونروا وطاقمها يدعمون خطط 

  .اإلصالح

استطاعة األونروا أن تتواصل بشكل فعال 

وناجح مع األطراف المعنية، بما في ذلك 

الحكومات المضيفة والسكان الالجئين 

  .والمانحين، وتقنعهم بفوائد اإلصالحات

إمكانية تأمين التمويل الكافي لتنفيذ 

ر الموارد لتقديم الدعم الفني وتوف اإلصالحات

في إجراء مسوح الفقر وما يرافقها من لألقاليم 

  .أنشطة لجمع البيانات وتحليلها

تعمل األقاليم مع الرئاسة من أجل تقديم 

  .الفقراء إلىمساعدات متسقة 

توفر قدرات وكفاءات كافية على جميع 

  .مستويات لتنفيذ برامج اإلصالحال

تمتين حماية الالجئين األكثر عرضة للخطر وضمان 

  .فعاليتها

 نواتج اإلصالح

تحديد الالجئين األكثر عرضة للخطر وتصنيفهم، 

تدخالت هادفة لحماية األسر المعرضة للخطر 

والفقيرة من الصدمات، تدخالت نوعية لدعم سبل 

  .ئينالمعيشة المستدامة لالج

تقديم المساعدات بشكل فعال من خالل المخصصات 

النقدية، وخدمات اجتماعية معتمدة على المجتمع 

 .قتصادياالتمكين الوعالية الجودة، و 

  .تقييم خارجي

  .المراقبة الميدانية

  .تقييمات المشاريع

 اإلصالح مخرجات

األونروا قادرة على تحديد وتصنيف الفقر بين  1-1

  .كل من أقاليم العمل الخمسة الالجئين في

دعم اتخاذ القرارات من خالل التحديث المنتظم  1-1

لصيغة االختبار بالوسائل البديلة ومسوح الفقر لكل 

  .إقليم

  .مسوح الفقر، بيانات الحكومات المضيفة 1-1

تعديل تدخالت شبكة األمان االجتماعي بحيث  1-2

  .تشكل مساعدة أكثر مغزى على مستوى األسرة

االتفاق على سياسة الوكالة وممارستها  1-2

بخصوص المساعدة النقدية وتنفيذها، وتعديل رزمة 

المساعدات بحيث تلبي احتياجات األسرة، ووضع 

 .هيكلية لنظام التحويل، وتحسين جودة الخدمات

سجالت المساعدات، تقييم خارجي، مسوح رضا  1-2

  .المنتفعين، المراقبة الميدانية
 

وتنظيم الشراكات وشبكات العمل لدعم  بناء 1-3

  .الفئات األكثر عرضة للخطر ومساعدتها

وجود مذكرات تفاهم مع الشركاء الخارجيين  1-3

  .المقدمين للخدمات

مذكرات التفاهم، منهجيات التحويل المتفق عليها في كل  1-3

  .إقليم وبين برامج األونروا

تقدم المنظمات المجتمعية الشريكة لألونروا  1-4

  .خدمات من المثبت جودتها وقيمتها

برامج الشباب تحقق نتائج موضوعية من ناحية  1-4

  .تعزيز الدمج االجتماعي

  .التقارير، التقييمات 1-4
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التمكين االقتصادي يحقق نتائج من ناحية  1-4

 .التشغيل وٕادرار الدخل

المستفيدون قادرون على مساءلة برنامج  1-5

 .جتماعية عن الخدماتاإلغاثة والخدمات اال

التقييم والمراجعة والتقرير من جانب المدقق الداخلي  5-1  .آليات التظلم وااللتماس موجودة وتعمل جيداً  1-5

لألونروا، حجم االلتماسات والتظلمات التي نظرت فيها لجان 

  .االلتماس

خدمات التسجيل لالجئين الفلسطينيين تتسم  1-6

 .بالكفاءة واالحترام

ميع عناصر نظام المعلومات لتسجيل ج 1-6

الالجئين تعمل بشكل موثوق في جميع األقاليم 

بطريقة تحمي حقوق جميع الالجئين وتصون 

  .كرامتهم

مسح لطاقم نظام المعلومات لتسجيل الالجئين،  1-6

االنخفاض في عدد العيوب في النظام، عدد طاقم نظام 

ون الموظفين التسجيل الذين تم تدريبهم، إنجاز إجراءات شؤ 

  .تجديدهالتي تم عدد المرافق االخاصة بطاقم نظام التسجيل، 

بناء قدرات برنامج اإلغاثة والخدمات  1-7

االجتماعية ومسؤوليته في دعم جميع أجزاء األونروا 

  .من ناحية بناء البرامج لصالح الفقراء

برامج األقاليم ودوائر الرئاسة تعتمد على دعم  1-7

 .غاثة والخدمات االجتماعيةوخبرات طاقم اإل

عدد طلبات المساعدة من برنامج اإلغاثة والخدمات  1-7

االجتماعية، تقييمات جودة الدعم والخبرات المقدمة من 

  .البرنامج

الخدمات والمساعدات المقدمة للفقراء على  1-8

  .مستوى األقاليم موحدة ومرشدة

 الخدمات والمساعدات متسقة ومحددة باإلقليم 1-8

 .بغض النظر عن مصدر المساعدات

عدد البرامج المتسقة، خارطة الفقر، وثائق المسح العام،  1-8

تحليل الوضع، تقارير األسباب الكامنة للفقر، االتفاقيات حول 

  .رزم المساعدات من منطلق كونها تشكل سياسة

قدرات برنامج اإلغاثة والخدمات بناء وتمتين  1-9

لالجئين ومبادراتهم من أجل االجتماعية لدعم جهود ا

توفير سبل للمعيشة وٕادامتها من خالل برامج التمكين 

  .االقتصادي والتنمية

  .عدد البرامج النوعية التي يتم تنفيذها 1-9

إعادة هيكلة برنامج اإلغاثة والخدمات  1-9

  .االجتماعية على مستوى الرئاسة

يدانية، رزم التقييمات، وثائق مراقبة البرامج والمراقبة الم 1-9

  .التمكين االقتصادي التي تم تصميمها، مسوح رضا المنتفعين

نظام إدارة أداء الموارد البشرية في برنامج  1-10

اإلغاثة والخدمات االجتماعية يلبي المعايير التي 

 .تحددها سياسة إدارة األداء في األونروا

الخدمات و جميع أفراد طاقم برنامج اإلغاثة  1-10

  .ة يكملون دورة أداء سنوية وفقًا للسياسةاالجتماعي

  .سجالت مراجعة األداء 1-10
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  خلفية برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية. 2

اإلسرائيلي -في أعقاب الصراع العربي) األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أنشئت وكالة األمم المتحدة 

مساعدة الالجئين "عامًا على تحقيق رسالتها المتمثلة في  60، وعملت على مدى ما يزيد عن 1948سنة 

وقد  1".الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها

 أن أصبح اآلن يقارب خمسة إلىألفًا في البداية  750نما عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة من 

ماليين، يتواجدون في مختلف أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان والجمهورية العربية السورية، والتي 

ومع تنامي عدد الالجئين واإلخفاق في تحقيق حل سياسي مستدام، تطورت . عمل األونروا الخمسة" أقاليم"تشكل 

كيان شبه حكومي يدير برامج في التعليم والصحة  إلى األونروا من مقدم لإلغاثة اإلنسانية األساسية الطارئة

  .والبنية التحتية واإلقراض البسيط ومجال أوسع من الخدمات االجتماعية األخرى

تلبية االحتياجات األساسية لألسر الالجئة األكثر عرضة للخطر  إلىسعت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية 

ويكشف استعراض تقارير المفوض العام من سنوات السبعينيات . رئيسيمن خالل تقديم المؤن الغذائية بشكل 

وحتى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي أن البرنامج كان قائمًا تاريخيًا على توزيع المؤن الغذائية وأن 

يل بالتالي، فقد كان تمو . حد ما عينية وليست نقدية إلىمساهمات المانحين في البرنامج ظلت حتى وقت قريب 

ومع . اإلغاثة والخدمات االجتماعية على مدى أربعة عقود على األقل يقع خارج الصندوق العام بشكل رئيسي

مرور السنوات وفي مواجهة استمرار واقع اللجوء المطول، انتقل برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية كذلك نحو 

وبالتالي فقد اعتبر النشاط . ادية لالجئين الفلسطينييناالقتص-تحقيق التمكين والتنمية االجتماعية إلىبرامج تهدف 

األبرز في اإلغاثة والخدمات االجتماعية، أال وهو توزيع المؤن الغذائية، على أنه يشكل استجابة طارئة وأصبح 

  .يبدو اآلن شاذًا بشكل أو بآخر

مستوى (انية الثالث لألونروا يساهم برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية بشكل مباشر في هدف التنمية اإلنس

بالنسبة للفئات األكثر عرضة للخطر من ) أقصى حد ممكن إلىالتمتع بحقوق اإلنسان (والرابع ) معيشي الئق

فقد بقي هدفه الرئيسي يتمثل في تقديم الدعم وفيما يدير البرنامج حاليًا العديد من البرامج، . الالجئين الفلسطينيين

  2.تلبية احتياجاتها األساسية للغذاء والمأوىلألسر غير القادرة على 

  بنية برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية  2-1

وتشكل دائرة . ألفًا إحدى أكبر وأقدم المنظمات اإلنسانية في العالم 30تعد األونروا بطاقمها الذي يزيد على 

ضمان أن يظل تقوم بدور مهم في  إذالث، اإلغاثة والخدمات االجتماعية واحدة من الدوائر البرامجية الرئيسية الث

                                                 
  .1949ديسمبر /كانون األول 8من تاريخ ) الدورة الرابعة( 302تم تحديد تفويض األونروا في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم   1
فغالبية المساكن المشيدة من لبنة الباطون التي نراھا . ات االجتماعية في األصلكان بناء المساكن وصيانتھا من مسؤولية برنامج اإلغاثة والخدم  2

الجئين منذ اآلن في مخيمات الالجئين قامت األونروا ببنائھا في أعوام الخمسينيات من القرن الماضي لتحل محل الخيام التي أقام فيھا العديد من ال
التطوير التنظيمي، أصبح مكتب البنية التحتية وتحسين المخيمات المنشأ حديثاً يتولى تيسير  إال أنه، ومنذ خطة. نزوحھم عن ديارھم في فلسطين

  .أعمال بناء المساكن وإصالحھا في المخيمات
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وقد أصبح عمل الدائرة مع . الفقر واحتياجات الالجئين األكثر عرضة للخطر في بؤرة االهتمام في عمل الوكالة

. الوقت، وخاصة دورها التاريخي في االستجابة الطارئة وتوفير المؤن الغذائية، مرادفًا لمحنة الالجئين الفلسطينيين

البرنامج للمؤن الغذائية دليًال مرئيًا وملموسًا على التزام المجتمع الدولي بحل عادل لالجئين يشكل توزيع 

  :تتمثل رسالة اإلغاثة والخدمات االجتماعية المعلنة في. الفلسطينيين، مما يعطيه حساسية خاصة

 .قتصاديتقديم اإلغاثة والخدمات االجتماعية المباشرة لالجئين األكثر معاناة من الحرمان اال •

 .إدارة وتحديث نظام معلومات تسجيل الالجئين في الوكالة •

االقتصادي للفئات ذات االحتياجات الخاصة، وباألخص النساء واألشخاص -تعزيز النهوض االجتماعي •

 .المعاقين والشباب

 .بناء قدرات المنظمات المجتمعية القائمة المرتبطة باألونروا حتى تصبح مستدامة ذاتياً  •

  دمات اإلغاثةخ 2-1-1

  برنامج شبكة األمان االجتماعي إلىبرنامج مساعدات الصعوبة الخاصة من : توزيع المؤن الغذائية

تمثل البرنامج الرئيسي لإلغاثة والخدمات االجتماعية، تاريخيًا، في توزيع المؤن الغذائية، وقد نشأ هذا البرنامج 

شكل تدريجي مع تناقص الموارد وتنامي أعداد على شكل توزيع شامل، ولكن تم تحديده ب 1950في سنة 

، دفعت القيود المالية وزيادة الوعي بالتباين في االحتياجات داخل مجتمع 1983وفي سنة . الالجئين الفلسطينيين

. األسر التي تعاني من صعوبة اقتصادية شديدة فقط إلىتقييد الحصص وتوجيه اإلغاثة  إلىالالجئين البرنامج 

نهج استهداف الفقر، بدأ البرنامج بتحديد الفئات السكانية األشد  إلىمن تقديم الخدمات بشكل شامل ومع االنتقال 

تم تصنيف األسر الفقيرة على أنها حاالت صعوبة خاصة . فقرًا واألكثر عرضة للخطر من الالجئين الفلسطينيين

وتم في . معيل ذكر قادر بدنياً  إلىفتقر وتم تحديدها من خالل إدراجها في مجموعة من الفئات، مثل األسر التي ت

البدء إدخال حاالت الصعوبة الخاصة في برنامج مساعدات الصعوبة الخاصة الذي كان يتم من خالله تقديم 

وعلى الرغم من التباين في نطاق برنامج المساعدات هذا، إال أنه عمل بشكل ثابت . المؤن الغذائية بشكل شهري

في أي وقت، بحيث شكل البرنامج المركزي لدائرة مجموع الالجئين المسجلين من % 5على خدمة ما يقارب 

  .اإلغاثة والخدمات االجتماعية

للجوانب المبهمة لالستهداف بطريقة مصنفة واستجابة ألفضل الممارسات في الحماية والمساعدات إدراكًا 

بتنفيذ عملية تدرجية الستبدال برنامج  2006 اإلنسانية والتنمية، بدأ برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية في سنة

وفي إطار برنامج شبكة األمان . 2009مساعدات الصعوبة الخاصة ببرنامج لشبكة األمان االجتماعي في سنة 

لتغطية فجوة الفقر التي  2008االجتماعي، تم العمل على تزويد األسر بدخل تكميلي في بعض األقاليم سنة 

 .أخذًا بالحسبان كل المساعدات األخرى المقدمة ألسر شبكة األمان االجتماعي 3قع،تواجهها فئات الفقر المد

نهج قائم على الفقر  إلىاسترشد هذا الجهد الجديد برؤية لالنتقال من نهج االستهداف المعتمد على الوضع 

                                                 
  ).أي متوسط االحتياجات الغذائية(يتم تعريف فئات الفقر المدقع بأنھم أولئك غير القادرين على تلبية احتياجات االستھالك الغذائي   3
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لدقة في استهداف أصبح باإلمكان تطبيقه من خالل تطوير صيغة االختبار بالوسائل البديلة التي تتيح زيادة ا

عند كتابة هذا التقرير، تعكف األونروا على تنفيذ برنامجين مختلفين ألسباب تتعلق بالسياق السياسي . المستفيدين

فبعض األقاليم قد تقدمت جيدًا في تطبيق برنامج شبكة األمان االجتماعي . وتوفر الموارد واالعتبارات اللوجستية

ل البديلة، فيما أن أقاليم أخرى قد امتنعت عن تبني هذا النهج، واختارت بناًء على صيغة االختبار بالوسائ

لهذا السبب، تتم . االستمرار إما في برنامج مساعدات الصعوبة الخاصة أو استخدام أدوات بديلة الستهداف الفقر

بما تجدر ور . كل من حاالت الصعوبة الخاصة وشبكة األمان االجتماعي على مدار هذه الوثيقة إلىاإلشارة 

شبكة األمان "اإلصالح في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية بصفة  إلىأنه فيما يشار  إلىاإلشارة 

، فإن التسمية بحد ذاتها يمكن أن تثير توقعات من ناحية الوصول والمرونة والعمق أعلى مما يمكن "االجتماعي

  . أن تسمح به الموارد بأي حال من األحوال

دوالرًا في السنة  185-150م المساعدات الغذائية والنقدية في برنامج شبكة األمان االجتماعي يبلغ متوسط حج

% 5.8 أيألف حالة صعوبة خاصة،  300للفرد، اعتمادًا على اإلقليم، وتوزع على أقساط فصلية على حوالي 

جئين المسجلين في األقاليم من الال% 20وكما سبقت اإلشارة، يعتبر أكثر من . من مجموع الالجئين الفلسطينيين

ومن المهم . الخمسة فقراء، مما يعني أن برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية يلبي جزءًا من االحتياج فحسب

. سعرًا حراريًا للفرد في اليوم في سوريا ولبنان واألردن 630أن السلة الغذائية الحالية لألونروا تكافئ  إلىاإلشارة 

سعر للفرد في اليوم، وهي في كل األحوال تستخدم كوسيلة تكميلية  1800لغربية فهي تكافئ أما في غزة والضفة ا

تنفيذ برنامج  إلىوقد دفعت جملة من الظروف برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية . لتلبية االحتياجات للغذاء

. ئات المستفيدة بشكل أضيقمساعدات الصعوبة الخاصة وبرنامج شبكة األمان االجتماعي، بما يعني تحديد الف

هناك دور في ذلك الرتفاع أسعار األغذية وتناقص الفائض الغذائي العالمي وعدم توفر التمويل الكافي، ولكن 

جعل خدمات األونروا للفقراء مواكبة ألفضل الممارسات المقبولة عالميًا بناًء  إلىالمر يتعلق أيضًا بالحاجة الملحة 

  .مجتمع التنمية على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن على الدروس المستفادة في

، والذي يعد محدودًا في األصل من مع تحسن تدابير االستهداف المتاحة وبناء برنامج شبكة األمان االجتماعي

فئات الفقر المدقع، لم يعد هناك سوى خيارات محدودة لتخفيض  إلىناحية الفائدة التي يقدمها، ومع نقل التركيز 

. ات باستثناء مواصلة تقليص أعداد المستفيدين أو تخفيض رزمة الغذاء التي هي في األصل غير كافيةالخدم

ينطوي كال النهجين على مخاطرة إنسانية وسياسية ذات شأن ومن الواضح أنهما يتجافيان مع هدف األونروا في 

  .تحقيق مستوى معيشي الئق

الضغط المتنامي الواقع عليه حاليًا من خالل البحث في  لىإاستجاب برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية 

إن نهج المساعدات النقدية متبع بشكل واسع . نهج يعتمد على المساعدات النقديةفي استخدام فاعلية الكفاءة و ال

على المستوى الدولي بواسطة وكاالت األمم المتحدة والحكومات واألطراف غير الحكومية العاملة في المجال 

وفي واقع الحال، إن السلطة الفلسطينية . نساني، محققة نتائج ممتازة يمكن مالحظتها في العديد من األوضاعاإل

. الفقراء إلىوحكومة األردن وحكومة سوريا جميعها تدير برامج نقدية كشكل من المخصصات االجتماعية المقدمة 
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بإجراء دراسة للكفاءة مقابل التكلفة  شيرييه ، كلف برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية سيسيل2009في سنة 

وأوصت الدراسة بإجراء اختبارات استطالعية للنماذج المعتمدة على . في توزيع البرنامج للمؤن الغذائية

وتم تحديد آليات المساعدات العينية عل أنها تحمل إمكانية الوصمة والحط من قدر . المساعدات النقدية

، 2011وفي سنة  4.تمت مالحظة جوانب عدم كفاءة مقابل التكلفة في هذا النموذج جانب أنه إلىالمستفيدين، 

من خالل استشارة سعت لمواصلة  شيرييهعمل برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية على متابعة توصيات تقرير 

في برنامج  استكشاف الكفاءة الكامنة في تطبيق نظام للمخصصات االجتماعية يعتمد على المساعدات النقدية

  .ويتم تلخيص كال الدراستين في الجزء الثالث 5.شبكة األمان االجتماعي

  الخدمات االجتماعية 2-1-2

العام لألونروا إجراء تعديل مفاهيمي على نموذج  الديوان، اقترحت مذكرة عرضت في اجتماع 1989في سنة 

عرف على رأس المال االجتماعي الموجود في الت إلىمن خالل إدراج برامج تنموية ترمي " الرعاية االجتماعية"

، تم استيعاب دائرة الرعاية االجتماعية في الدائرة التي سميت 1990وفي سنة . مجتمعات الالجئين والبناء عليه

اإلغاثة والخدمات االجتماعية بدور دائرة عمل تكان المغزى أن . حينذاك بدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية

ومع التغيير في االسم، طرأ تحول، وٕان كان جزئيًا، على . دًال من أن تكون مقدمة للخدماتبميسر للبرامج 

- منظور دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية والنهج الذي اتبعته الدائرة في التعامل مع التأهيل االجتماعي

  .االقتصادي على المدى األبعد لالجئين الفلسطينيين

  المنظمات المجتمعية 1- 1-2- 2

تتواجد مراكز برامج المرأة في األونروا منذ أعوام الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تقدم التثقيف والدعم 

كما أنها وفرت موقعًا إلدرار الدخل والحفاظ على الثقافة الفلسطينية من . للنساء في القضايا االقتصادية والتغذوية

هذه المراكز في مبادرة أشمل للتمكين المجتمعي في سنة  ومع دمج. خالل أنشطة مثل أعمال التطريز التقليدية

، دعمت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية تشكيل منظمات مجتمعية أخرى الستهداف الالجئين 1989

، للمساعدة في تحقيق االعتماد على الفلسطينيين األكثر عرضة للخطر، بما يشمل النساء والمعاقين واألطفال

ومنذ أعوام الثمانينيات من القرن . االقتصادية ذات األولوية-ي تلبية احتياجاتهم االجتماعيةالذات ومساعدتهم ف

يتم تقديم . الماضي، قامت األونروا بتزويد لجان إدارة المنظمات المجتمعية بمساعدات فنية ودعم مالي محدود

ة مدراء المنظمات المجتمعية، ويتم فيما يتم دفع رواتب لغالبي" المتطوعين والمتطوعات"الحوافز المالية لبعض 

تأتي الحوافز والرواتب في معظمها . تحديد مستوى كل من الحوافز والرواتب بواسطة اللجنة اإلدارية لكل منظمة

من ميزانية المنظمة المجتمعية نفسها، مع أن هذه الرواتب أصبحت اآلن تغطى في بعض الحاالت ضمن برنامج 

إن هذه الترتيبات المالية، وكذلك الصفة القانونية المبهمة . في الضفة الغربية وغزة التشغيل الذي تديره الوكالة

                                                 
4 Cherrier, Cécile (2009): “Exploring Alternative Delivery Models for UNRWA’s Social Safety Net Program: Final 
Report.” Commissioned by UNRWA. 
5 Carpio, Maria A. (2011): “UNRWA Social Safety Net Program: Exploring an All‐Cash Approach.” Oxford Policy 
Management. 
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للمنظمات المجتمعية، تثير التساؤالت حول الصفة الشبيهة بمنظمات المجتمع المدني التي تتسم بها هذه 

المنظمات عة من حاليًا، تتشارك دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية مع مجموعة واس. المنظمات المجتمعية

مركزًا للتأهيل المجتمعي، وسبعة  35مركزًا لبرامج المرأة، و 60المجتمعية ذات التوجه الخدماتي، بما يشمل 

لصناديق إقراض تدار من المجتمع منظمة من هذه المنظمات أيضًا برامج  37وتدير . مراكز للتطوير المجتمعي

الدعم قراض البسيط بمساعدة فنية ومالية من برنامج المحلي، حيث تدير المنظمات المجتمعية خدمات اإل

  .القروض البسيطة في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعيةالمجتمعي و 

تبين من تقييم داخلي حديث العهد للمنظمات المجتمعية أجري بمساعدة من البرنامج الدولي للمتطوعين 

ي تقدمها المنظمات المجتمعية للمجتمعات التي تخدمها، التالنمساويين، أنه على الرغم من المساهمات اإليجابية 

فالعديد من الخدمات التي . فإن دورها المقصود في التصدي لألسباب الكامنة للفقر من الثابت أنه كان محدوداً 

تقدمها المنظمات المجتمعية مثل دورات التدريب على التطريز والتجميل تعتبر محدودة من ناحية مدى مالءمتها 

وتشير . اف البرنامج في تخفيف الفقر وتقدم التدريب على مهارات في مجاالت قيمتها االقتصادية صغيرةألهد

أن غالبية األشخاص الذين تمت مقابلتهم ممن يتلقون المساعدة من برنامج الصعوبات الخاصة  إلىالدراسة 

ن عددًا متنوعًا من األسباب، بما في لم يستخدموا المنظمات المجتمعية، ذاكري"وبرنامج شبكة األمان االجتماعي 

استخدام أداة  إلىوفيما أن اإلصالحات األخيرة المرتكزة ). 50: 2011األونروا " (ذلك الرسوم الباهظة والمحسوبية

 إلىستسعى  2011لتقييم القدرات تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض وتوزيعها على األقاليم في أواسط سنة 

لمجتمعية من خالل تحسين القدرات التنظيمية، فال بد من إجراء تفحص أدق لمعادلة تحسين خدمات المنظمات ا

ومن األفضل أن . الفائدة في عالقة األونروا مع المنظمات المجتمعية على النحو الذي هي عليه اآلن/التكلفة

  . سةتتولى األقاليم قيادة هذه المهمة بدعم من دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في الرئا

  األهلية وتسجيل الالجئين الفلسطينيين 2-1-3

  التسجيل ملفات
التسجيل ألكثر من  ملفاتتتمثل إحدى الوظائف المهمة لدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في صيانة نظام 

يتم تحديث السجالت من خالل نظام قاعدة بيانات مركزية متكاملة يتم الوصول  6.خمسة ماليين شخص مسجل

ا على مستوى األقاليم عن طريق اإلنترنت عندما يطلب الالجئون إجراء تعديالت أو تغييرات في وثائق إليه

  .تسجيلهم بما يعكس الوالدات والوفيات والزيجات والطالقات ونقل مكان اإلقامة

ال يسمح حدثت تأخيرات ملموسة على المشروع المتعدد السنوات لنقل نظام التسجيل من نظام يدوي مرهق للغاية 

قاعدة بيانات عصرية تسمح بإجراء أعمال التسجيل في الوقت  إلىالبيانات في الوقت الفعلي  إلىبالوصول 

ال تزال التحديات قائمة ولم يصل عمل النظام إلى المستوى . البيانات السكانية المهمة إلىالفعلي والوصول 

الطاقم والالجئون من مجاالت الكفاءة التي يعطيها، ومع ذلك فهو قائم ويجري العمل به، ويستفيد . المأمول بعد

                                                 
والفئة األكبر من ھذه الفئات ھم . يتضمن األشخاص المسجلون كل الفئات المؤھلة ألن تكون مسجلة لدى األونروا للحصول على خدماتھا  6

  .2011يونيو /حسب أرقام حزيران 4,747,863الالجئون الفلسطينيون، والذين بلغ عددھم 
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ستجري األونروا في خريف سنة . ما تبقى من مصاعب إلىويجري توليد المعلومات، وتتواصل الجهود للتصدي 

تقييمًا خارجيًا للنظام بهدف إعطاء الشرعية لما سيتخذ من قرارات مستقبلية بخصوص إدارة نظام التسجيل  2011

  .هواالستثمار في

 17.5ارتباطًا بتسجيل األونروا لالجئين الفلسطينيين والفئات المؤهلة األخرى، يجري العمل على صيانة حوالي 

مليون وثيقة تاريخية تحتوي عليها ملفات األسر، وحمايتها من أن تتردى حالتها بواسطة إجراء مسح إلكتروني لها 

إال أنه لم يتم . ير على مدى السنوات الست الماضيةحد كب إلىوفهرستها وأرشفتها، وقد أنجزت هذه المهمة 

ولذا فليس من الممكن ربط وثائق األرشيف  ،نظام معلومات تسجيل الالجئين حتى اآلن إلىتحميل األرشيف 

  .وسيتم السعي لتحقيق هذه المهمة في المستقبل. بملفات األسر رقمياً 

حد كبير وستتواصل  إلىالتسجيل في األونروا جارية ألغراض هذه الوثيقة، إن اإلصالحات والتغيير في نظام 

ينبغي أن يظل نظام معلومات  إذاوال يزال النقاش جاريًا حول أي قرار بخصوص ما . على المدى المتوسط

  .التسجيل تحت إدارة برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية أم ينبغي أن يتواجد في مكان آخر في الوكالة
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  غاثة والخدمات االجتماعيةتقييمات دائرة اإل. 3

  مسح الطاقم  3-1

، أجرى مسؤول المراقبة والتقييم في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في مقر الرئاسة 2011أغسطس /في آب

في عمان مسحًا لقياس منظور أعضاء طاقم الدائرة وأعضاء الطواقم األخرى بخصوص التحديات الراهنة 

إدراكًا لحالة الفصل القائم بين . امج، وخاصة دور الدائرة في مقر الرئاسة في عمانوالتوجهات المستقبلية للبرن

مكاتب األقاليم ودائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في مقر الرئاسة، وضمن مبادرة استدامة التغيير الجارية، تم 

 إلىمن البرنامج في سيره م هذا المسح على أنه يمثل فرصة للطاقم للتعبير عن أفكارهم وتوقعاته إلىالنظر 

قامت بتعبئة االستبيانات مجموعة متنوعة من األطراف المعنية، بما في ذلك طاقم الدائرة في مقر الرئاسة . األمام

). ومن ضمنهم طاقم من مقر الرئاسة في القدس(في عمان، وطاقم الدائرة في األقاليم، وطاقم من خارج الدائرة 

ختالفات الملحوظة بين مختلف فئات المجيبين، إال أن النتائج بشكل عام تقترح وعلى الرغم من وجود بعض اال

ضرورة أن يكون تقديم المساعدة الفنية في القضايا المتعلقة بالفقر من الوظائف المركزية للدائرة على مستوى 

  .الرئاسة في عمان في المستقبل

وكالة للدور الذي يتوقع من الدائرة على مستوى الرئاسة تطرح نتائج المسح عددًا من األفكار المتعلقة بتصورات ال

فيما شدد المجيبون من خارج الدائرة على الحاجة ألن تتحول الدائرة في مقر . في عمان أن تقوم به مستقبالً 

، ظلت )القوى المحركة للفقر، ومراقبة خطوط الفقر وتحديثها(التركيز على الفقر بشكل صريح  إلىالرئاسة 

لم تتوفر أموال  إذا"فعند طرح السؤال . ظر من داخل الدائرة منغمسة في الممارسات السابقة والحاليةوجهات الن

ففي أية مجاالت تقترحون وما بعدها،  2012لتوزيع المؤن الغذائية والمساعدات النقدية على لالجئين في سنة 

، قدم "الجديدة لصالح فئات الفقر المدقع؟ على دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في الرئاسة أن تطور برامجها

% 73من المجيبين من طاقم الدائرة إجابات تقترح أن تحسن الدائرة الطريقة التي تعمل بها، بالمقارنة مع % 50

وعلى الرغم من أن السؤال قد صيغ بشكل صريح في . من المجيبين من خارج الدائرة الذين اقترحوا تحسينات

من طاقم اإلغاثة والخدمات االجتماعية اقترحوا أن تواصل % 38التمويل، إال أن  سياق النقص المرجح في

كما انعكس هذا . فقط من المجيبين من خارج الدائرة% 13الدائرة تقديم اإلغاثة على المدى القصير بالمقارنة مع 

لدائرة اإلغاثة والخدمات  في أي من المجاالت التالية سيكون من المفيد: "5الجمود في اإلجابات على السؤال رقم 

حد  إلىفمن جديد، قدم طاقم الدائرة إجابات تتماشى " االجتماعية في الرئاسة أن تزود الطاقم بالمساعدة الفنية؟

، والقوى المحركة للفقر %)53(، والمراقبة %)63(كبير مع الممارسات الراهنة، بالتركيز على الحماية االجتماعية 

إن . من المجيبين المخصصات النقدية باعتبارها مجاًال مهمًا ينبغي التركيز عليه فقط% 11، فيما حدد %)47(

هذه اإلجابات تتناقض بشكل ملموس مع تلك المقدمة التي قدمها أعضاء الطاقم من خارج الدائرة، والذين ركزوا 

أن تقوم بدور قيادي أفضل الممارسات المقرة و على حاجة الدائرة على مستوى الرئاسة في عمان ألن تتحول نحو 
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، والمخصصات النقدية %)57(ووسائل كسب المعيشة  7في تقديم المساعدة الفنية حول القضايا المتعلقة بالفقر،

  %).52(، ومساعدة األقاليم في تحديد الفئات المستثناة اجتماعيًا وبناء البرامج لصالحها %)43(

ية الجمع بين التركيز على الالجئين األكثر فقرًا والتدخالت أهم إلىوقد أشار المجيبون من داخل الدائرة وخارجها 

ومع أن البعض من داخل الدائرة في . مسببات الفقر البنيوية البعيدة المدى إلىالتصدي  إلىالموجهة التي تسعى 

في ) المؤن الغذائية(مقر الرئاسة في عمان قد ركزوا على أهمية االستمرار في اإلغاثة على المدى القصير 

أن هناك إدراكًا  إلىتشير  )المذكورة أعاله( 5اإلجابات على األسئلة المفتوحة، إال أن النتائج من السؤال رقم 

، والمخصصات )من المجيبين من داخل الدائرة% 78(للحاجة لتقديم المساعدة الفنية في وسائل كسب المعيشة 

  %).78(، ومراقبة خطوط الفقر وتحديثها %)78(النقدية 

  8)2009(تكشاف نماذج خدمات بديلة لبرنامج شبكة األمان االجتماعي في األونروا اس  3-2

نهج معتمد على الفقر والذي أكد  إلى، وفي انسجام مع التحول من النهج المعتمد على الوضع 2009في سنة 

ة خارجية بإجراء عليه تبني صيغة االختبار بالوسائل البديلة، كلفت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية مستشار 

وقد تم تحليل األنشطة التي تشكل حجر الزاوية في جهود اإلغاثة . دراسة تقييمية لنظم الخدمات البديلة الممكنة

والخدمات االجتماعية، أي المؤن الغذائية والمخصصات النقدية المحدودة، لتحديد كفاءتها مقابل التكلفة وتقييم 

تم استشارة المستفيدين ألخذ آرائهم عن وسائل المساعدة والوسائل التي إال أنه من المالحظ أنه لم ت. أثرها

  .يحبذونها

ومبادرة التطوير  2009-2005جاء تقرير شيرييه محموًال بالزخم المكتسب من خطة األونروا المتوسطة األجل 

مكن أن تكون قابلة التنظيمي، وكانت إحدى نتائجه األولية في أن المخصصات النقدية االجتماعية فعالة جدًا وي

وقد الحظ التقرير تبلور الدالئل على فعالية البرامج النقدية في . للتطبيق في األقاليم التي تعمل فيها األونروا

جانب أنها تساهم بشكل ملموس في تقليل الفقر المالي، وشدد  إلىتعزيز النمو االقتصادي والتنمية اإلنسانية، 

تتضمن  9".إمكانية أعلى من المخصصات الغذائية في معالجة الفقر"تملك  التقرير على أن المخصصات النقدية

فوائد البرامج النقدية التمكين، وتوفير راحة أكبر، وتحسين مكانة النساء والفئات المهمشة األخرى، وتحقيق تأثيرات 

يدين، وهي كما تبين أن المخصصات النقدية تقلل التكاليف على المستف. مضاعفة داخل األسواق المحلية

وقد أوصى تقرير شيرييه بأن تتبنى األونروا . تركيز األونروا على فئات الفقر المدقع إلىمالحظة مهمة بالنظر 

نظام  إلىومن األسباب الداعية لالنتقال  10.نظام مخصصات نقدية وتمت دراسة أساليب التنفيذ وتحليلها

جوانب الوصمة المرتبطة بتوزيع المؤن الغذائية، و : في التقرير ما يليمخصصات يعتمد على النقد بشكل أساسي 

عدم الكفاءة من ناحية التكلفة في برامج المخصصات الغذائية، واالرتفاع الشديد في أسعار الغذاء بعد سنة 
                                                 

  %).57(، ومعالجة الفقر على مستوى األسرة %)62(الفقر وتحديثھا ، ومراقبة خطوط %)81(يشمل ذلك القوى المحركة للفقر   7
  .يعرف أيضاً باسم تقرير شيرييه  8

9 Cherrier, Cécile (2009): “Exploring Alternative Delivery Models for UNRWA’s Social Safety Net Program: Final 
Report”, p. 8. 

، Valjas 2008: انظـر. في المراجعات الخارجية لبرامج األونروا التي أجراھا االتحاد األوروبيتم تقـديم توصيات مماثلة بشكل دوري   10
Valjas 2011.  
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، والتبسيط الذي يمكن إدخاله على عملية التوزيع من خالل تبني برنامج للمخصصات النقدية يرتبط 2007

  .بالتكنولوجيا

تحميل  إلىظ التقرير تكلفة برامج المخصصات الغذائية، حيث تؤدي المواصالت وتوزيع المؤن الغذائية الح

وينبغي األخذ . الوكالة نفقات ذات شأن، فيصبح السعر األساسي للمواد الغذائية جزءًا فحسب من التكلفة الكلية

  .أيضاً  بة للمستفيدينفي الحسبان األثر السلبي للتكاليف المرتبطة بعملية التوزيع بالنس

استخدم التقرير بيانات مجمعة من مختلف األقاليم توثق تكلفة كل عنصر في عمليات المخصصات ليقترح أنه 

تمت زيادة الجزء النقدي من حزمة المساعدات وتخفيض الجزء الغذائي، فستنخفض التكلفة اإلجمالية بالنسبة  إذا

فضًال عن ذلك، اقترح . المخصصات ذاته بالنسبة للمستفيدينمستوى بمع االحتفاظ % 2.5لألونروا بنسبة 

توفيرات ملموسة بالنسبة للوكالة عبر  إلىالمخصصات النقدية من شأنه أن يؤدي  إلىالتحليل المقارن أن االنتقال 

ل جميع األقاليم، وخاصة في الضفة الغربية حيث تم تقدير التكاليف المرتبطة بتوزيع المخصصات الغذائية مقاب

ومن أجل تحقيق هذه التوفيرات وتقديم خدمات فعالة، . للنقد% 6للغذاء مقابل % 47المخصصات النقدية بأنها 

أنه من الضروري ربط قيمة المساعدات النقدية بالرقم القياسي ألسعار المستهلك في البلد  إلىأشارت الدراسة 

  .المضيف

وأكدت أن لنقدية ال يمكن وال ينبغي تطبيقها بشكل شامل، واقع أن برامج المخصصات ا إلىأشارت الدراسة أيضًا 

واستنتج استعراض سريع ألقاليم . هذه البرامج ال تكون فعالة إال في السياقات التي تسمح فيها أوضاع السوق بذلك

األونروا أن األسواق في األردن وسوريا ولبنان كانت فعالة، إال أن استقرار األسواق في األرض الفلسطينية 

  .المحتلة يمكن أن يمثل مشكلة

كما الحظ التقرير أن . وقد تقرر أن القدرات اإلدارية لألونروا تعد كافية إلدارة برنامج للمخصصات النقدية

المخصصات النقدية يمكن أن يساعد على تقليل الوصمة وقضايا الحماية المرتبطة بتقديم المؤن  إلىاالنتقال 

بواسطة بطاقات الصراف اآللي أو " الدفع"خدام التكنولوجيا لالنتقال نحو آليات وتم االستنتاج أن است. الغذائية

  .السلع ينطوي على إمكانيات تطويرية أعظم قسائمالتحويالت عبر الهاتف النقال أو 

القلق من أن المستشارة لم تحصل  إلىقر تقرير شيرييه بوجود عدد من القيود المنهجية، مشيرًا بشكل خاص أ

االنعكاسات السياسية المحتلمة التي يمكن أن تنشأ  إلىكما أنها أشارت . كافية الستشارة المستفيدينعلى فرصة 

وفي توافق مع هذه الحجة، لفت التقرير . األهمية الرمزية لبرنامج المخصصات الغذائية إلىعن التحول بالنظر 

بة الخاصة وطاقم األونروا بخصوص نقص التواصل بين المستفيدين من برنامج مساعدات الصعو  إلىاالنتباه 

  .اختياراتهم المفضلة ومالحظاتهم العامة على البرامج
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  )2010مارس /آذار( ةمراجعة برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعي  3-3

تحت مظلة التطوير التنظيمي من خالل استشارة أجريت أحدث مراجعة لبرنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية 

 Socialركة قامت بها كل من ش Development  Direct  Ltd.  وشركةDelta  Partnership  Ltd. . تشير

 إلىوتبرز المراجعة الحاجة . االنتقال نحو نهج تنموي بدًال من برامج اإلغاثة البحتة إلىالحاجة  إلىالمراجعة 

  11".لفقرتدخالت تعزيزية فعالة وموجهة نحو الفئات التي لديها الطاقة الكامنة للخروج من قبضة ا"

تمثلت إحدى التوصيات المحورية للمراجعة في الدعوة لتنفيذ نهج محدد حسب كل سياق في برامج المساعدات 

 إلىالغذائية ينفذ من خالل نموذج مقتصر على المساعدات النقدية ومقترن بتحسين الفرص االقتصادية الموجهة 

، توصي المراجعة بأن يركز برنامج اإلغاثة عموماً . فئات الفقر المدقع والفئات األخرى المعرضة للخطر

التمكين االقتصادي، والتركيز على الحماية والحقوق، : والخدمات االجتماعية على عدة مجاالت رئيسية هي

 إلىوتدعو المراجعة األونروا . أفقر الفقراء إلىشبكة األمان االجتماعي والخدمات االجتماعية  12وتحسين توجيه

  .ماعية خاصة بها تضمن أن يتم احترام حقوق الالجئين عبر البرامج التي تديرهابناء هوية حماية اجت

، تقترح المراجعة أن تعمل )المنظمات المجتمعية(بخصوص جهود األونروا الحالية في تمتين المجتمع المدني 

ألهلية المحلية المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات ا إلىاألونروا بشكل متزايد على تفويض هذا العمل 

القوية وأن تقوم المنظمات المجتمعية المرتبطة باألونروا بترتيب أوضاعها حسب األطر التنظيمية للحكومات 

  .المضيفة

وتوصي المراجعة أن يتم ضمن اإلصالح األعم في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية والهياكل التنظيمية 

دائرة أخرى في الوكالة وخاصة أنها وثيقة الصلة  إلىية والتسجيل لألونروا تحويل مهمة اإلشراف على األهل

كما توصي المراجعة بتحويل المسؤولية عن العناصر الطبية والتعليمية في خدمات مراكز . بجميع برامج األونروا

تياجات حقائم على االويجري تسليط الضوء على أهمية تبني نهج . دائرتي الصحة والتعليم إلىالتأهيل المجتمعي 

بدًال من النهج القائم على العرض، وهو ما  أكثر ارتكازًا على الحماية في العمل مع حاالت الصعوبة الخاصةو 

  .يتوافق مع ما جاء في تقرير شيرييه

أن مواطن الضعف في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية تتمثل في جمع البيانات  إلىأشارت المراجعة 

وفي المحصلة، تقترح المراجعة على . رة على التحليل واتخاذ القرارات المبنية على الدالئلوالرصد والتقييم والقد

. البرنامج أن يعد خطة استراتيجية بهدف تنظيم نفسه بشكل أكثر كفاءة وفاعلية للتصدي للقضايا المذكورة أعاله

الخدمات االجتماعية على كل وفي إطار هذا اإلصالح، يوصي التقرير بإعادة هيكلة وظائف برنامج اإلغاثة و 

، وتأسيس أدوار ومناصب جديدة )أدناه، على التوالي 2ورقم  1انظر الشكل رقم (من مستوى الرئاسة واألقاليم 
                                                 
11 Social Development Direct and Delta Partnership (2010): “Review of the Relief and Social Services 
Programme: Final Report ‐ From Relief to Development: Transforming UNRWA’s RSSP into a Dynamic Social 
Protection Programme”. Final Report, March 2010,. p. 9. 

في ضوء عدم التكافؤ في الخدمات المقدمة إلى مختلف األسر الفقيرة، حيث أن بعضاً منھا ) االستھداف(تتم الدعوة إلى تحسين تدابير التوجيه  12
  .ن مخصصات السلطة المضيفة وبرامج األونروا في الوقت ذاته بسبب تمتعھم بأفضلية في المكانة السياسيةيستطيع الوصول إلى كل م
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قد ال تكون إعادة الهيكلة والمسميات . نهج التنمية إلىتحقيق نقلة أفضل لألونروا من نهج اإلغاثة  إلىتهدف 

 لىالذي يجب السير فيه قدمًا، إال أن النتيجة التي تم التوصل إليها تؤكد عالمقترحة بالضرورة تمثل الطريق 

  .ضمان أن يكون برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية قادرًا على تلبية المتطلبات والتحديات إلىالحاجة 

لتقييم على النحو المقترح في ادائرة الحماية االجتماعية : الهيكلية على مستوى الرئاسة: 1الشكل رقم 

  2010مارس /الخارجي لبرنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية في آذار

  

مدير برنامج الحماية 
 االجتماعية

قسم شبكة األمان  م الحماية والحقوققس
والتمكين االجتماعي 

 االقتصادي

قسم البحوث 
  والمعلومات

الخدمات المساندة، 
 السكرتارية، اإلدارة، الكتبة

أخصائي وطاقم بحوث 
والبحوث  الفقر

  االقتصادية-االجتماعية

 الرصدأخصائي وطاقم 
والمعلومات  والتقييم

 واالتصال

طاقم التمكين /أخصائي
 االقتصادي

طاقم الحماية /أخصائيو
 والحقوق

تي
جس
للو
 وا
ري
إلدا
م ا
دع
ال

 

أخصائي وطاقم نظم 
معلومات برنامج 
  الحماية االجتماعية

شبكة طاقم /أخصائي
 األمان االجتماعي

أخصائي وطاقم 
االقتصاد 

صيغة /القياسي
االختبار 

  بالوسائل البديلة
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على النحو المقترح في التقييم الخارجي دائرة الحماية االجتماعية : الهيكلية على مستوى األقاليم: 2الشكل رقم 

  2010مارس /لبرنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية في آذار

  

  )2010 يونيو/حزيران(األونروا التطوير التنظيمي في   3-4

 التطوير التنظيميبجمع التقارير الدورية عن تقديم العمل في  2006قام تقييم سريع لخطة التطوير التنظيمي 

حيث تتبنى  SPARE13يتضمن ذلك تبني نموذج . بغرض إعالم اللجنة االستشارية عن التقدم الحاصل في التنفيذ

السياسات، فيما تركز إدارة األقاليم على بناء  إلىلعام واالستراتيجي والمرتكز الرئاسة دورًا يركز على التخطيط ا

  .المشاريع وتخصيصها وتنفيذها

، إال أن )إيجاد مناصب وأدوار جديدة في الرئاسة ومكاتب األقاليم(ومع أنه حدثت بعض إعادة الهيكلة الضرورية 

تحول في المسؤوليات وزيادة في  إلىاتها، بل دعت إعادة الهيكلة بحد ذ إلىخطة التطوير التنظيمي لم تدع 

                                                 
  . على اإلدارة والموازنة القائمة على النتائج، والمساءلة النشطة، والعمليات المبسطة والمرنة، وتحمل الخطر المحسوب SPAREيركز نموذج   13

المدير اإلقليمي 
لبرنامج الحماية 

مسؤول قسم الحماية 
 والحقوق

مسؤول قسم شبكة 
األمان االجتماعي 

ن االقتصاديوالتمكي
قسم البحوث 
  والمعلومات

نائب المدير اإلقليمي 
لبرنامج الحماية

الخدمات المساندة، 
السكرتارية، اإلدارة، 

نظام التسجيل 

البحوث فريق 
 وضبط الجودة

ھلية ألاتقييم فريق 
وإدخال البيانات 

 وتحليلھا

المتابعة فريق 
والتقييم والتقارير 
 ونشر المعلومات

مسؤول البرنامج 
مسؤول شبكة األمان  بخصوص اإلعاقة

الغذاء، المال، (االجتماعي 
 )القسائم

مسؤول الحماية  مسؤول التمكين االقتصادي
االجتماعية في 

المنطقة

شراف طاقم اإل
واالستئناف 

بخصوص شبكة 
 األمان االجتماعي

مسؤول البرنامج 
اإلشراف بخصوص 

واالستئناف

مسؤول البرنامج 
بخصوص النساء 
واألطفال والشباب 

  والمسنين

قائد فريق األخصائيين 
الحماية محور (االجتماعيين 

يعمل عن قرب من ) والحقوق
  مسؤولي البرامج

قائد فريق األخصائيين 
محور شبكة األمان (االجتماعيين 
يعمل عن قرب من ) االجتماعي

  مسؤولي البرامج

فريق األخصائيين االجتماعيين فريق األخصائيين االجتماعيين
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وضوح وتوحيد للرؤية في بناء وتحقيق األهداف االستراتيجية عبر  إلىالحاجة  إلىوقد أشار التقرير . المرونة

  14.البرامج

مارس /آذار(استكشاف نهج مقتصر على النقد : برنامج شبكة األمان االجتماعي في األونروا  3-5

2011(  

ومراجعة برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية ) 2009(الدراسة على توصيات كل من تقرير شيرييه تبني هذه 

سعت األونروا من . لتتفحص إمكانية تنفيذ نهج مقتصر على النقد في استهداف فئات الفقر المدقع) 2010(

مقابل التكلفة في تقديم فهم واضح للنموذج الذي من شأنه أن يكون أكثر فعالية  إلىخالل الدراسة للوصول 

وتمكن المستشار من زيارة . المستفيدين من برنامج شبكة األمان االجتماعي إلىالمخصصات االجتماعية النقدية 

  .األقاليم في الضفة الغربية واألردن وسوريا

د الماضي تعرض الدراسة االنتقاد العالمي لمجتمع التنمية والعمل اإلنساني للمعونات الغذائية على مدى العق

مع إدراك الدراسة لمالءمة المخصصات الغذائية . بسبب تكلفتها الباهظة وأثرها السلبي على األسواق المحلية

نملك القدرة "أن من المالحظ أن المخصصات النقدية  إلىكاستجابة إلخفاق السوق في توفير السلع، فهي تشير 

يح للمستفيدين أن يحددوا أولوياتهم ويحصلوا على المواد تت إذ، 15"على استحثاث مجال واسع من النواتج التنموية

كما أفاد التقرير بأن فئات الفقر المدقع في األقاليم الثالثة التي تمت زيارتها . الغذائية وغير الغذائية األساسية

  .ويندمجون في أطر اقتصادية قائمة على النقداألسواق  إلىيملكون القدرة على الوصول 

األسواق الوطنية التي تستخدمها الفئات السكانية في برنامج شبكة األمان االجتماعي، تالحظ عند تفحص أوضاع 

الدراسة أن برنامج الغذاء العالمي يصنف األردن وسوريا، وكذلك فلسطين على وجه الخصوص، على أنها تتهدد 

وٕالى جانب التكلفة . األخيرةبشكل خاص باالرتفاعات في أسعار الغذاء والوقود التي شهدها العالم في السنوات 

المضافة التي يستوجبها توزيع المؤن الغذائية في هذا السياق، يمكن أن يعني ارتفاع األسعار أن تصبح األسواق 

ولمجابهة هذا الخطر، توصي الدراسة بأن تكون المخصصات النقدية . معرضة للتضخم أكثر من أي وقت مضى

 إلى، مع وجود إدراك لحدود مثل هذا النهج بالنظر )2009(قرير شيرييه مرتبطة بالتضخم، وهو ما يعكس نتائج ت

  .المرونة في التمويل الالزم وصعوبة تعديل مبالغ المخصصات بشكل متكرر

وقد تم إجراء مناقشات مع المستفيدين وطاقم األونروا واألطراف المعنية الخارجية ألخذ إفاداتهم ومالحظاتهم بشأن 

تقبل هذا النهج من قبل األطراف المعنية  إلىعلى النقد، وذلك من منطلق إدراك الحاجة  مقترح النهج المقتصر

وأفرزت هذه المشاورات وجود دواعي قلق ). 2009(ولمعالجة القيود التي تحد منه كما وردت في تقرير شيرييه 

                                                 
14 Social Development Direct Ltd. / Delta Partnership Ltd. (2010): “Review of the Relief and Social Services 
Program (RSSP): From Relief to Development: Transforming UNRWA’s RSSP into a Dynamic Social Protection 
Program.” Final Report, March 2010. 
15 Carpio, Maria A. (2011): “UNRWA Social Safety Net Program: Exploring an All‐Cash Approach.” Oxford Policy 
Management, p.3. 
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توفير فهم أفضل لسلوكيات توضيح التغيرات التي ستنتج عن هذه النقلة في النموذج، و : إلىمشتركة تبرز الحاجة 

بالنسبة للمستفيدين، كان التغير مرتبطًا . اإلنفاق لدى المستفيدين، وتحديد اآلثار المرغوبة الناتجة عن هذه النقلة

  .أحيانًا بالمخاطرة، وكان يتم إلصاق صفة سلبية ألي تغيير في تصميم النموذج

ر على النقد فيما أبدى المستفيدون في سوريا واألردن عبر المستفيدون في الضفة الغربية عن دعم النهج المقتص

المخاوف من تضخم األسعار، وتأثير تلقي مخصصات نقدية على االستحقاقات  إلىممانعة أكبر، مشيرين 

وعند توضيح أن النهج المقتصر على النقد يعني . ، وموضحين األهمية الرمزية للمخصصات الغذائية16األخرى

نقد، أصبح المستفيدون الذين جرت مقابلتهم في سوريا محبذين للنهج المقتصر  إلىائية تحويل قيمة السلة الغذ

وظهر أن األسر التي فيها عدد أكبر من األفراد تحبذ . على النقد بشكل كبير بسبب المرونة التي سيوفرها لهم

). 2009أحمد وآخرون، (األسواق المحلية بسهولة  إلىالنقد على المعونة الغذائية بسبب قدرتهم على الوصول 

. نهج مقتصر على النقد إلىوعلى الخط ذاته، عبرت األسر األصغر حجمًا في هذه الدراسة عن ممانعتها للتحول 

أسر مخيم نهر  إلى، بادرت وحدة اإلدارة الشمالية في لبنان، المسؤولة عن تقديم المساعدة 2010إبريل /في نيسان

وفيما أن . أسرة الخيار لتلقي مساعدات نقدية بدًال من طرود الغذاء 4000ء إعطا إلىالبارد المهجرة والعائدة، 

ارتفعت نسبة األسر التي تفضل النقد على من األسر اختارت النقد خالل جولة التوزيع األولى، % 5أقل من 

ا أن ذلك يتيح لهم المرونة في شراء م إلى، مشيرين 2010بحلول نهاية سنة من األسر % 25 إلىالغذاء 

وغلب على األسر التي اختارت النقد أنها أكبر حجمًا بسبب إمكانيات التوفير الناتجة . يشاءون ومتى يشاءون

شخصين اختارت مواصلة تلقي  إلىعن الحجم، فيما أن الغالبية العظمى من األسر المكونة من شخص 

بدًال من الغذاء، وعدم قدرة األونروا على وبسبب تكلفة تزويد هذه األسر األكبر حجمًا بالنقد . المساعدات الغذائية

زيادة قيمة المساعدات النقدية وفقًا ألسعار السوق المحلية وبالتالي انخفاض الطلب على النقد، فستتوقف لجنة 

ومع أنه من . تلقي الطرود الغذائية إلىاإلدارة الشمالية عن تقديم المخصصات النقدية وستعود جميع األسر 

لبارد، إال أن هذه التجربة تظهر ا وا لم تتمكن من االحتفاظ بخيار النقد للمهجرين من مخيم نهرالمؤسف أن األونر 

وجود اهتمام بين مجتمع الالجئين بتلقي النقد بدًال من الغذاء، وأنه من الضروري حماية القوة الشرائية لالجئين 

  .من صدمات السوق

مستويات معرفتهم عن المخصصات  إلىحد كبير،  لىإيمكن أن يعزى مجال إجابات المستفيدين والطاقم، 

، حيث أن كًال من المستفيدين وطاقم الوكالة في الضفة الغربية على األخص يملكون هذه المعرفة بالنظر النقدية

ومن المفهوم أن طاقم المشتريات والدعم اللوجستي في األقاليم كانوا قلقين . انتشار مثل هذه البرامج هناك إلى

المحافظة على سمعة األونروا وهويتها، والتي برأيهم  إلىحتمال فقدانهم لعملهم ويشعرون بالحاجة بخصوص ا

  .ترتبط بقوة بالتوزيع الفعال للمؤن الغذائية

                                                 
سيتم تخفيض المخصصات التي تمنح لالجئين الذين يتلقون المساعدة من صندوق المعونة الوطنية الحكومي إذا تم تحويل سلتھم في األردن،   16

خل المبالغ النقدية التي يحصل عليھا المستفيد من مصادر أخرى، ولكن ال يدخل المساعدات الغذائية إلى نقد ألن صندوق المعونة الوطنية يد
  .الغذائية، في حساب استحقاقات األسرة
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اشتركت األطراف المعنية الخارجية في التعبير عن الكثير من المالحظات واإلفادات التي جمعت من طاقم 

ور األونروا يتمحور حول توزيع الغذاء، وعبرت العديد من األطراف المعنية األونروا، فالعديدون يرون أن د

تم إجراء أي تحول في الخدمات، مع أنه يجري تنفيذ  إذاالخارجية عن الخشية من إمكانية حدوث ردة عكسية 

  17.برامج مشابهة تقدم المخصصات النقدية عبر األردن وسوريا والضفة الغربية

ذات األولوية لهذه الدراسة في تقييم الكفاءة مقابل التكلفة في تبني نهج مقتصر على  ومع ذلك، تمثلت الغاية

وقد تبين أن تكاليف تخزين المؤن الغذائية ونقلها . النقد، بما في ذلك إجراء مقارنة بين أساليب التنفيذ المختلفة

% 9.3 إلىفي الضفة الغربية % 53.3تتراوح من  إذمن تكلفة الشراء الفعلية، % 19تمثل بالمتوسط وتوزيعها 

قورن مع توزيع  إذاوقد استخلصت الدراسة أن النهد المقتصر على النقد، . في سوريا% 11.2في األردن وٕالى 

  ).3انظر الجدول رقم (توفيرات ملموسة في تكاليف إيصال المساعدات  إلىالمؤن الغذائية، من شأنه أن يؤدي 

بديلة ضمن  تنفيذات الغذائية مقابل التكاليف التقديرية الستخدام خيارات تكاليف تقديم المعون: 3الجدول رقم 

  18)األردن وسوريا والضفة الغربية(نهج مقتصر على النقد 

التكلفة الكلية لتوزيع  اإلقليم

بما (المؤن الغذائية 

  )يشمل تكلفة الشراء

النهج المقتصر على 

خيارات التنفيذ : النقد

  البديلة

التكلفة التقديرية 

  لخيار التنفيذ البديل

التوفير في (الفرق 

 )التكاليف

 822.57 ,170$ 217.50 ,85$بطاقات الصراف اآللي040.07 ,256$ سوريا

الدفع من خالل شركة 435.60 ,401$ األردن

   البريد األردني

$134, 109.00 $267, 326.60 

بطاقات الصراف اآللي 680.25 ,488 ,1$ الضفة الغربية

 ينلبنك فلسط

$126, 052.50 $1, 362, 627.75 

وتم . تفحصت الدراسة أيضًا الوسائل الممكنة التي يمكن استخدامها، حسب كل إقليم، لتنفيذ المخصصات النقدية

 قسائمبطاقات الصراف اآللي المصرفية، ومكاتب البريد كنقاط للدفع، و : تفحص ثالث وسائل واسعة االستخدام

وقررت الدراسة أن الخيار األفضل بالنسبة ). 2009 –ات شبه النقدية، شيرييه الكوبونات أو المخصص(السلع 

لألردن سيكون في استعمال مكاتب البريد كنقاط للدفع، فيما اعتبرت بطاقات الصراف اآللي أنسب وسيلة تنفيذ 

ود الوسائل الذي يستعرض تكاليف وحد 4تظهر هذه النتائج في الجدول رقم . في كل من سوريا والضفة الغربية

  .الموصى بها في كل إقليم

  ملخص آلليات إيصال المخصصات النقدية الموصى بها: 4الجدول رقم 

                                                 
تتضمن برامح المخصصات النقدية العاملة في المنطقة صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الرفاه االجتماعي في سوريا، وبرنامج المخصصات   17

كما يجري حالياً تطبيق برامج مخصصات بواسطة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج . ة الشؤون االجتماعية في فلسطينالنقدية لوزار
  .الغذاء العالمي في سوريا واألردن والضفة الغربية

عدد ) أ: (لى االفتراضات األساسية التاليةإن التكلفة التقديرية الستخدام خيارات تنفيذ بديلة ضمن نھج مقتصر على النقد تعتمد ع: مالحظة  18
سيتم تقديم ) ب(، )وفق بيانات توزيع المؤن الغذائية( 2010حسابات المستفيدين مكافئ لعدد األسر المستفيدة التي تمت خدمتھا في سنة 

  .(Carpio 2011)المخصصات النقدية بشكل فصلي 
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 الضفة الغربية سوريا األردن 

نقاط دفع في مكاتب البريد  آلية اإليصال

  )شركة البريد األردني(

 بطاقات الصراف اآللي بطاقات الصراف اآللي

تدير شركة (ود الدنيا في الحد التكاليف الالزمة مقدماً 

البريد األردني حاليًا دفعات 

  )صندوق المعونة الوطني

 في الحدود الدنيا  في الحدود الدنيا 

شركة البريد (في الحدود الدنيا  التكاليف على المستفيد

 )األردني واسعة االنتشار

تكاليف المواصالت لفتح 

الحسابات، ورسوم السحب من 

  الصراف اآللي

 دنيا في الحدود ال

يستطيع المستفيدون استالم  الحدود

المال أثناء ساعات عمل البريد 

  فقط

ضعف عمل أجهزة الصراف 

اآللي، القيود على سحب 

  مبالغ صغيرة من المال

سكان المنطقة جيم ال 

 إلىيستطيعون الوصول 

  المصارف

مقتصر على النقد، مع التشديد على قضايا أخرى تنبغي مراعاتها عند تنفيذ النهج ال إلىتنتهي الدراسة باإلشارة 

وأخيرًا، يوصي التقرير بعدد من المراحل التي يجب أن تجري . الوقت الالزم للتخطيط لنظام جديد وتنفيذه وتنسيقه

  :بها النقلة نحو نهج مقتصر على النقد

 .مرحلة التصميم  )أ (

 .مرحلة التحضير للبدء أو التخطيط  )ب (

 .الفعلي) التجريب(مرحلة االستطالع   )ج (

 .نفيذ الكامل للبرنامجالت  )د (
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  التحديات أمام اإلصالح. 4

تقع . هناك العديد من العوامل التي تثبط اإلصالح في البيئة المتقلبة والمشحونة سياسيًا التي تعمل األونروا فيها

يعة المهمة الفريدة لألونروا بين اإلغاثة والتنمية المؤقتة والممتدة، ولذا كثيرًا ما يكون من الصعب تحديد طب

سيكتسب التواصل أهمية حاسمة خالل أي إصالح في برامج دائرة اإلغاثة والخدمات . البرامج وأهدافها

وسيلزم إعالم المستفيدين وطاقم األونروا واألطراف المعنية وٕاشراكهم قبل إجراء أي تغيير على تقديم  ،االجتماعية

  .الخدمات

  :األمام إلىغاثة والخدمات االجتماعية في سيره هناك ثالث قضايا أو متطلبات بالنسبة لبرنامج اإل

سيلزم التعامل مع مقاومة التغيير على جميع مستويات المنظمة، وفي مجتمعات الالجئين، ومع  .1

يمكن معالجة جزء من ذلك بواسطة طاقم دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في . السلطات المضيفة

اليم، على سبيل المثال في تأسيس منهجيات لتحديد وتصنيف الرئاسة من خالل العمل المتناغم مع األق

. المخولين بتلقي المساعدات وما تعنيه حزم المساعدات بالنسبة لألسر األكثر أو األقل عرضة للخطر

أرادت األونروا أن تجري تغييرًا ملموسًا على ممارسة تاريخية، مثل االنتقال من توزيع  إذاومع ذلك، 

المخصصات النقدية أو تصميم المساعدات حسب الالجئين مع حساب المخصصات  إلىالمؤن الغذائية 

، )من السلطات المضيفة على سبيل المثال(التي قد يكون بإمكانهم الحصول عليها من أماكن أخرى 

وسيكون من الصعب على دائرة اإلغاثة والخدمات . فسيلزم أن تكون لقيادة الوكالة مشاركة نشطة وفعالة

 .ة التحرك دون ذلكاالجتماعي

كما أشير أعاله، أثبتت الالمركزية أنها ميزة إيجابية للوكالة بشكل عام، ولكن دائرة اإلغاثة والخدمات  .2

االجتماعية في الرئاسة لم تعد تحتفظ سوى بالقليل من األدوات التي يمكنها استعمالها لبناء توافق في 

أن  إلىوقد تجدر اإلشارة في هذا الخصوص . وتحديد مناهج العمل المتفق حولها بشكل عامالرأي 

مثال اإلصالح في التعليم، والذي يمثل  إلىفإذا نظرنا . حد ما داخل األونروا إلىوضع الدائرة فريد 

تحديًا ومهمة ضخمة ال يمكن التقليل من أهميتها وصعوبتها، نجد أن التركيز ينصب باألساس على 

المعلمون  –وثمة عامل مشترك قوي هنا . غرفة الصفيةتحسين المعلمين والتدريس على مستوى ال

أما بالنسبة لإلغاثة والخدمات . والمعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ليصبحوا معلمين بامتياز

فليس هناك  –ولكن فقر األسرة متعدد األبعاد . االجتماعية، فيمكن اعتبار الفقر أنه المحور الموحد

اعتمادًا على السياق،  إدامتهتلف خطوط الفقر ومحدداته وعوامل شخص فقير مماثل لآلخر، وتخ

لذا فإن دائرة اإلغاثة والخدمات . وبالتالي فهي تظل خاصة بكل إقليم من أقاليم األونروا الخمسة

حد كبير تقوم بتصميم البرامج حسب واقعها  إلىاالجتماعية في الرئاسة تتعامل مع خمسة أقاليم مستقلة 

في صالح أية سياسة أو معايير هذا النهج الالمركزي ال يأتي في بعض األحيان، . بغيالمحلي كما ين

، ويحد من قدرة الوكالة على قياس )أو في غياب مثل هذه السياسة أو المعايير(دنيا واضحة لألونروا 
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لتوازن بين تبعًا لذلك، ثمة حاجة شديدة لتمتين وتحديد ا. وتقييم المخرجات واألثر على المستوى اإلجمالي

االنخراط في العمل عليها بشكل بناء مع األقاليم وقيادة  إلىالرئاسة واألقاليم، وهي مهمة تتطلع الدائرة 

 .الوكالة

ال يد من توفر الموارد حتى تتمكن األونروا من مواصلة التقديم الفعال لمساعدات وخدمات مفيدة لألعداد  .3

وال يمكن للوكالة، من منظور أخالقي وسياسي، أن . المتنامية من الالجئين المعرضين للخطر بشدة

تم تكييف المخصصات حسب معدالت التضخم في  إذاالنقدية إال  إلىتنتقل من المساعدات الغذائية 

فاألونروا مكلفة بخدمة الالجئين، : وينبغي تأطير هذه النقاشات في نطاق اعتبار أوسع. الوقت المناسب

وال يقتصر . مدقع وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية للغذاءوالعديد من هم يعيشون في فقر 

ومن الواضح أنه سيلزم توفر موارد . األمر على أن حجم هذه الفئات يتنامى، بل إن فقرهم يتعمق أيضاً 

 .الالجئين األكثر عرضة للخطر إلىشئنا أن تقدم األونروا مساعدات مفيدة بحق  إذاأكبر حجمًا 
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  حاتاإلصال. 5

  نظرة عامة  5-1

والواقع أن الفقر يعد محورًا  19".خدمة الالجئين الفلسطينيين: يمكن تلخيص هدف األونروا في ثالث كلمات"

تشرف . شامًال بالنسبة لالجئين الفلسطينيين وأن على األونروا أن تكون قادرة على التعامل مع الفقراء بشكل فعال

ى البرامج المعنية بحماية الالجئين األكثر عرضة للخطر من تأثير الفقر دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية عل

  .المزمن والصدمات التي يمكن أن تزج بهم في قبضة الفقر

  :قدرة األونروا على تقليل وتخفيف الفقر بشكل فعالوجهة يجب أن تأخذها ثمة 

لم  إذا. قر بين السكان الالجئينأن تحدد وتصنف الف) دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية(على األونروا  .1

تتمكن األونروا من تحديد الفقراء كفئة متضررة، فلن تتمكن من التخطيط للخدمات وتقديمها بفعالية أو 

 .المناصرة بفعالية

جانب إجراء تدخالت فعالة  إلىيجب تنفيذ استراتيجية ورؤية عملية بهدف تقديم مساعدات مفيدة للفقراء،  .2

 .لتمكين االقتصادي لصالح الفئات التي تملك طاقة كامنة للخروج من قبضة الفقرفي مجال التنمية وا

أن تكفل التناغم في نهجها في المساعدات والخدمات ) دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية(على األونروا  .3

كل  الفقراء في كل إقليم من أقاليم عملها الخمسة، وذلك بناًء على معطيات السياق في إلىالموجهة 

يجب أن تكون جهود تحقيق التناغم على دراية بالمساعدات والخدمات التي تقدمها الحكومات . إقليم

 .المضيفة، سواًء كمقياس للمقارنة أو كشركاء محتملين

 .يجب أن تكون الخدمات رشيدة وأن تكون فعاليتها مثبتة .4

ية عالقاتها الداخلية والخارجية ألن تحسن بن) دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية(تحتاج األونروا  .5

الجهات التي تقدم خدمات نوعية والتأكد من أن يكون نظام التحويل،  إلىلضمان تحويل المستفيدين 

 .وخاصة الداخلي، رشيدًا وفعاًال وممكن التطبيق

 .يعد نظام معلومات تسجيل الالجئين وظيفة ومسؤولية محورية بالنسبة األونروا ويجب أن يعمل بفاعلية .6

- 2010يتمثل الهدف المحوري لبرنامج شبكة األمان االجتماعي في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية للفترة 

ومن شأن برنامج شبكة . تقليل الفقر في أوساط الالجئين الفلسطينيين، وخاصة فئات الفقر المدقعفي  2011

القضاء على الفقر : 1اإلنمائي لأللفية رقم  األمان االجتماعي، عند تنفيذه بالكامل، أن يتصدى مباشرة للهدف

وتثبت مسوح الفقر األخيرة باستخدام صيغة االختبار بالوسائل البديلة أن هناك . (Valjas 2008)المدقع والجوع 

أن عدد الفقراء الذين يعيشون في فقر  إلىحاجة ملحة للخدمات التي تقدمها األونروا في هذا النطاق بالنظر 

  .مرتفعًا بشكل غير مقبولمطلق ال يزال 

                                                 
- 2006خطة األونروا للتطوير التنظيمي  –تعزيز القدرة اإلدارية لألونروا : أكثر فعالية خدمة الالجئين الفلسطينيين بشكل"، )2005(األونروا   19

  .6، ص )2009
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باستخدام (نتائج مسوح تقصي الفقر للفئات المستفيدة من برنامج شبكة األمان االجتماعي : 5الجدول رقم 

  ، حسب األقاليم2009-2008، )خطوط الفقر وصيغة االختبار بالوسائل البديلة

 اإلقليم
 (%)غير الفقراء  (%)الفقر المطلق  (%)فات الفقر المدقع 

 أسر أفراد أسر أفراد أسر دأفرا

 65.9 38.9 33.1 56.9 1.0 4.2 )2008(غزة 

 31.7 48.3 54.0 44.0 14.3 7.7 )2009(الضفة الغربية 

 52.3 63.6 37.4 29.4 10.3 7 )2009(لبنان 

 33.3 37.2 52.5 45.6 14.2 17.2 )2009(سوريا 

 23.1 13.0 64.3 68.2 12.6 18.8 )2008(األردن 

-لبناء تنمية اجتماعيةيلزم بذل جهود أكبر حقيق أهداف األونروا في استهداف فئات الفقر المدقع، من أجل ت

وفي الوقت ذاته، تحمل األونروا واجبًا ومسؤولية مقرة أمام الالجئين الفلسطينيين الذين . اقتصادية دائمة ومحفزة

  .تظل المساعدات اإلنسانية جزءًا من المعادلةليست لديهم أية فرص عملية للخروج من الفقر، وبالتالي ال بد أن 

ستركز اإلصالحات المقترحة على تحسين قدرة األونروا على استهداف وخدمة فئات الفقر المدقع من خالل 

على استخدام صيغة اختبار بالوسائل البديلة في مات االجتماعية ستعمل دائرة اإلغاثة والخد. البرامج التي تديرها

وسيتيح استعمال صيغة االختبار بالوسائل البديلة عبر جميع . ن أجل تحسين دقة استهداف الفقرجميع األقاليم م

األقاليم للوكالة أن تبني فهمًا مشتركًا للفقر في أوساط الالجئين الفلسطينيين وتصوغ سياسات مناسبة على نطاق 

بما في ذلك المستفيدين والحكومات الوكالة ككل يمكن أن تكون مفهومة لمجموعة واسعة من األطراف المعنية، 

المضيفة، مع توفير المساحة لألقاليم ألن تعمل على تصميم برامج متوافقة مع الظروف والتحديات الفريدة في 

  .السياق الذي تعمل فيه

توافق في الرأي حول من هم الفقراء، وأين يجب رسم حدود فاصلة، وما هي المساعدات  إلىمن المهم التوصل 

ففي غياب هذا التوافق في الرأي، سيكون من الصعب على األونروا أن تحقق الكفاءة وأن تكون قادرة . المفيدة

  .على تقديم تأثيرات قائمة على الدالئل
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  اإلصالحات البرنامجية المحددة. 6

  نظرة عامة  6-1

األمن الغذائي  إلىستواصل األونروا تقديم المؤن الغذائية كمخصصات اجتماعية لالجئين الذين يفتقرون  .1

الغذاء فيها مشكلة، وخاصة في مجتمعات الرعاة الحالية في المنطقة  إلىفي المناطق التي يعد الوصول 

 .جيم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة

سيتم تحديد الالجئين المصنفين ضمن فئتي الفقر المطلق والفقر المدقع واستهدافهم من خالل استخدام  .2

وسيتواصل العمل على . البديلة على أرضية نظام معلومات تسجيل الالجئين صيغة االختبار بالوسائل

 .التوسع في تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي

النقد بحيث يصبح الشكل الشامل لجميع المخصصات االجتماعية التي  إلىالتحول من المؤن الغذائية  .3

 .الفقراء إلىتقدمها األونروا 

لذا . ومفهوم التنمية والتمكين" لإلغاثة"كل من المفهوم التقليدي  لىإستتوجه برامج المخصصات النقدية  .4

مساعدات مستمرة غير  إلىفيستهدف برنامج المخصصات النقدية الفقراء الذين يرجح أن يحتاجوا 

كما ستعمل برامج المخصصات النقدية على تشجيع التنمية . أو المعاقين/مشروطة، مثل المسنين و

 .مج المال مقابل العمل والتشغيل والمخصصات النقدية المشروطةوالتمكين من خالل برا

أن يعكس وييسر التحول في االتجاهات داخل  إلىسيسعى برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية  .5

الالجئين المعرضين للخطر تماشيًا مع تركيز األونروا على  إلىاألونروا بشأن الخدمات المقدمة 

من هذا المنطلق، ستبنى البرامج على نهج قائم على الحقوق يقر بقدرات . مسؤوليتها في توفير الحماية

 .جميع الالجئين وكرامتهم

سيتم تعزيز التركيز على برامج التنمية والتمكين واتباع نهج تحليل أكثر تكامًال في مكافحة الفقر بين  .6

 .سر الالجئة والشبابالالجئين الفلسطينيين، وذلك من خالل البرامج التي تشجع وتدعم مبادرات األ

بناء وتمتين عمله المشترك مع المجتمع المدني في  إلىالخدمات االجتماعية و سيسعى برنامج اإلغاثة  .7

 .أقاليم العمل الخمسة واالستفادة من الشراكات مع الجهات الفاعلة األخرى

) أ(رئاسة من أجل ستجرى إعادة هيكلة ملموسة في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية على مستوى ال .8

ة فني قدراتوتزويد األقاليم ب) ج(واقتراح قائمة جديدة من البرامج واألنشطة، ) ب(تقليل التكاليف، 

 .بشكل أكثر فعالية وقيمةواحتياطية 
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  المؤن الغذائية كمخصصات اجتماعية  6-2

، حسب ما 2012ل سنة ستستمر األونروا في تقديم المؤن الغذائية بشكل المخصصات االجتماعية األولية خال

من أجل إتاحة من الضروري ضمتم االستقرار المستمر لهذه الخدمة الرمزية تاريخيًا . تسمح به مستويات التمويل

الوقت للتفاوض والتواصل وٕادارة التغيير مع الفئات السكانية المعرضة للخطر بشدة ومع الجماعات السياسية 

لزم هذا القدر من الوقت على األقل لتحديد وتأمين التمويل لبرامج من ناحية واقعية، سي. والحكومات المضيفة

اإلصالح، والسياق السياسي الذي تعمل فيه األونروا يجعل من غير المحبذ القيام فجأة بإنهاء شيء ما أصبح 

يات ذلك، تملك األونروا قدرات ذات شأن في مجال توريد وتوزيع كم إلىباإلضافة . ينظر إليه على أنه استحقاق

  .كبيرة من المؤن الغذائية، وسيلزم التخلي عن هذه القدرات بطريقة مدروسة واستراتيجية

، تقترح األونروا أن تخفض المساعدات الغذائية في صالح تلك النقدية كآلية للمخصصات 2012وبعد سنة 

مجتمعات الجئة  إلىي ومع ذلك، ستواصل األونروا تقديم الدعم الغذائ. االجتماعية على النحو الموصوف أدناه

أسواق الغذاء اآلمنة أو بناًء على المخاطر التي قد تتعرض لها  إلىمختارة بناًء على عدم قدرتها على الوصول 

من األمثلة على المجتمعات التي تخطط األونروا لمواصلة تقديم الدعم الغذائي لها . قنوات اإلمداد بالغذاء

  .جيم في الضفة الغربية ومجتمعات الالجئين في قطاع غزة مجتمعات الرعاة المتواجدة في المنطقة

  وحدة تحليل الفقر –تحديد واستهداف الفقراء   6-3

تقترح دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية مواصلة وتكثيف العمل الذي قامت به الوكالة حتى اآلن في ضمان 

القدرات واإلرادة  –يتطلب هذا العمل أمرين . قدرتها على تحدي واستهداف الفقراء بطريقة أكثر ثباتًا وفاعلية

أما من ناحية اإلرادة . أدناه 3-7يرد وصف للجزء المتعلق بالقدرات في هذه المعادلة في الجزء . السياسية

إجماع على أن يكون االستهداف موحدًا بما يتيح للوكالة تحليل الفقر بين  إلىالسياسية، فعلى الوكالة أن تصل 

  .سطينيين واإلبالغ عنه والمناصرة بشأنه بدرجة من الموثوقية والصالحيةالالجئين الفل

  وتأثيراته النقد كمخصصات اجتماعية لتقليل الفقر  6-4

  نظرة عامة 6-4-1

  التنمية إلىمن اإلغاثة 
 يمكن أن تحقق برامج المخصصات النقدية نتائج إيجابية في تحويل تركيز األونروا من مساعدات اإلغاثة الطارئة

فمن شأن تقديم المساعدات في هذا الشكل أن تزود المستفيدين بالفرصة للتركيز على . االستراتيجيات التنموية إلى

  .جانب تبسيط جهود التوزيع إلىاحتياجاتهم األكثر إلحاحًا 

راء من حيثما تكون األسواق نابضة بالحياة ويكون الغذاء متاحًا، يكون من شأن المساعدات المالية أن تمكن الفق

وعندما نضع في ذهننا . اتباع آليات تدبر مالئمة لهم شخصيًا من أجل انتشال أنفسهم تدريجيًا من قبضة الفقر
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يمكن االستفادة من المخصصات النقدية في االستثمار واإلغاثة الفردية، أهداف مكافحة الفقر على المدى البعيد، 

العديد من  مهمة في رأس المال كما جرت اإلشارة فياألسواق المحلية مساهمة  إلىجانب أنها تجلب  إلى

). Cherrier 2009 ،Social and Delta 2010 ،Carpio 2011(تقييمات برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية 

فقد تبين أن المخصصات النقدية المحدودة التي يتم توزيعها حاليًا صحبة المؤن الغذائية يتم استخدامها باألساس 

  20.يون وتغطية نفقات الرعاية الصحية وتوفير األساسيات المنزليةلسداد الد

  الحماية االجتماعية
فيمكن . في مجرى السعي لخدمة احتياجات فئات الفقر المدقع، يكتسب التزام الدائرة بحماية السكان أهمية قصوى

دث من خالل عملية توزيع أن تنتج تأثيرات اجتماعية هدامة بسبب الوصمة االجتماعية وفقدان الكرامة الذي يح

. توفير الكفاف" من الكافي"المؤن الغذائية، والتعريف بالشخص على أنه متلق للمعونات، واالفتراض الضمني بأن 

أما برامج المخصصات النقدية فتتيح للمستفيدين شكًال للمساعدة يتسم بقدر أكبر من الخصوصية والكتمان 

  .تهموتمكنهم من اتخاذ اختيارات تحترم كرام

  الفوائد والحدود 6-4-2

هناك مزايا ومساوئ لكل استراتيجيات مكافحة الفقر وهناك مقايضات تنبغي مراعاتها عند تفحص نظام 

قامت دراسة لمجموعة السياسات اإلنسانية  21.للمخصصات النقدية بالمقارنة مع البدائل المعتمدة على السلع

واستخلصت نتائج الدراسة أن برامج . (Harvey 2005)وعة بتفحص مشاريع المخصصات النقدية في بلدان متن

وتزويد المستفيدين ببعض تدابير الدعم ف المخصصات النقدية باإلجمال فعالة في سعيها لتقليل فجوة الفقر 

وفي وقت قريب، درست دائرة التنمية . الحصول على دخل أعلى ألسرهم بشكل مستدام على النحو المفصل أدناه

ففيما أن . الحجة النظرية للمخصصات واضحة المعالم"أن  إلىيطانية أثر المخصصات النقدية مشيرة الدولية البر 

ومن شأن الدخل المتواضع . الفقر متعدد األبعاد، يشغل انخفاض الدخل وعدم ثباته مكانة مركزية في المشكلة

نظيم االستهالك وصيانة تحصل عليه األسر من المخصصات النقدية أن يساعدهم في تولكن المنتظم الذي 

بيع األصول أو  إلىاإلنفاق على الغذاء والتعليم المدرسي والرعاية الصحية في الفترات العجاف دون الحاجة 

من (ومع الوقت، يمكن للدخل المتأتي من المخصصات أن يساعد األسر في بناء رأس مال بشري . االستدانة

قروض  إلى، واالدخار لشراء أصول إنتاجية، والوصول )ليمهمخالل االستثمار في تغذية أطفالهم وصحتهم وتع

دعم (وتعزز بناء الثروة ) تخفيف العوز(بالتالي بإمكان المخصصات النقدية أن تحمي مستويات المعيشة . ميسرة

كما يمكنها أيضًا، اعتمادًا على السياق، أن تساعد على وقاية األسر ). سبل معيشة أكثر استدامة إلىاالنتقال 

  22.من الصدمات وتحويل العالقات داخل المجتمع وبين المواطنين والدولة

                                                 
20 Relief and Social Services Department (2011): “Results from Social Safety Net Program Satisfaction Survey in 
Three Fields of UNRWA Operation: Gaza, Syria and Jordan. UNRWA Amman HQ.” Unpublished report. 

  :يمكن االطالع على قائمة بمزايا ومساوئ المخصصات النقدية في  21
Hadziyiannakis, Yiannis and Michel Leblanc (November 2005): “Evaluation of the 2003 and 2004 Food Aid and 
Cash Assistance Program.” EU/UNRWA, Annex 15. 
22 DFID, 2011. Cash Transfers. DFID Evidence Paper: April 2011. p. i. 
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  الفوائد

إن انخفاض تكلفة النقل والدعم اللوجستي والتوزيع العام لبرامج المخصصات النقدية يتيح : الكفاءة مقابل التكلفة

فضًال عن ذلك، . اإلداري حد كبير على شكل معونة فعلية بدًال من التخطيط والتنفيذ إلىاالستفادة من األموال 

وبسبب زيادة عدد مواقع التوزيع وٕاتاحة . يكون بإمكان المستفيدين الحصول على استحقاقاتهم بتكلفة أخفض

مرونة أكبر بكثير في أوقات االستالم، يتطلب تلقي المخصصات النقدية وقتًا وجهدًا أقل من الناحية البدنية 

  .لسلعبالمقارنة مع المعونات المعتمدة على ا

زيادة تكلفة  إلىإال أنه صحيح أيضًا أن بعض البدائل للمساعدات الغذائية العينية قد تؤدي في واقع الحال 

فمن الثابت . المعونات، على نحو ما ظهر في برنامج القسائم الحضرية لبرنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية

ومع ذلك،  23.على كميات ضخمة في السوق العالميةأن الحصول على منتجات محلية أبهظ ثمنًا من الحصول 

كفاءة أعلى باإلجمال، ألنه يصبح من األيسر استهداف المستفيدين،  إلىيعتبر أن هذه الزيادة في التكاليف تؤدي 

  .(Hedlund 2009: 5)وتحسين التنوع الغذائي، وخدمة أعداد مرنة من المستفيدين 

 أنة الستخدام مخصصاتهم بالطريقة التي يختارونها، مما يتيح لكل أسرة يتيح النقد للمستفيدين الفرص: المرونة

تكمن أهمية هذا . تلبي احتياجاتها المحددة سواًء كانت تتعلق بالغذاء أو الرعاية الصحية أو األساسيات المنزلية

. عنصر واحد فقط األمر في أنه يتيح للمستفيدين أن يستثمروا في األمن المعيشي العام بدًال من االقتصار على

يحصل المستفيدون على حرية تحديد احتياجاتهم وتصميم نفقاتهم لدعم هذه االحتياجات، مما يعني أيضًا غرس 

  .حس بالتمكين في نتيجة ذلك

المرونة التي تتاح للمستفيدين من خالل برنامج المخصصات  إلىباإلضافة : انخفاض التكلفة على المستفيدين

 إلىوقد أشير . قورن ببرامج المساعدات العينية إذايف معامالتها يعتبر أخفض بشكل كبير االجتماعية، فإن تكال

هذا األمر على أنه إحدى الفوائد الرئيسية في برنامج القسائم الحضرية الحالي لبرنامج الغذاء العالمي الذي يعمل 

  .(Prout et al. 2010: 32)في الضفة الغربية 

كما سبقت اإلشارة، يمكن أن يترافق االصطفاف في طابور لتلقي المساعدات : ةتعزيز الكرامة وتقليل الوصم

أما استخدام المخصصات النقدية فال يتيح المرونة في االستخدام فحسب، بل ويساعد من . العينية بالوصمة

  .خالل ذلك في تجنب فقدان الكرامة الذي يمكن أن يسببه توزيع المساعدات العينية

الثابت أن برامج المخصصات النقدية يساعد على تحسين مكانة المرأة والفئات المهمشة ألنها  من: تمكين النساء

 Creti)تستلم المعونات الخاصة وتنفقها بنفسها  and  Jaspars  فآليات تقديم المخصصات النقدية ال . (2006

  .تعاملهم كمستقبلين سلبيين لإلغاثة

                                                 
  :يرجى االطالع على  23

Prout, John, Van Den Briel, Tina and Issa Sanogo. (May 2010): “Cash and vouchers cost effectiveness review” 
WFP PRRO 200037. West Bank, oPt. 

  .ت حول كيفية تحليل الكفاءة والفعالية مقابل التكلفة في برامج القسائم في األقاليم مقابل المساعدات الغذائية العينيةيعد أيضاً مرجعاً القتراحا
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فعندما ينفق . عفة في نطاق المجتمعات المحلية واالقتصاد المحلييتم تحقيق تأثيرات مضا: التأثيرات المضاعفة

المستفيدون ما يحصلون عليه من نقد محليًا، يستفيد التجار والباعة وتستفيد عائالتهم وتتضاعف الفوائد 

أن مبينًا ثبت هذا األثر تحليل برامج المخصصات النقدية، ألقد . االقتصادية من خالل سلسلة من المعامالت

قد استفادت اقتصاديًا من كل عملية شراء يقوم بها متلقو المخصصات فقيرة مجتمعات التي تضم فئات سكانية ال

ويمكن لهذا األثر المتضاعف، في المناطق التي . (Devereux 2008)النقدية، وٕان كان بطريقة تتناقص تدريجيًا 

أن  إلىومع ذلك تنبغي اإلشارة . أيضاً  زراعياإلنتاج الأن يحفز المزيد من تعاني من انعدام األمن الغذائي، 

  .كانت برامج المخصصات النقدية بعيدة األجل إذاالفوائد االقتصادية البعيدة األجل ال يمكن أن تتحقق إال 

يغلب أن تتجنب برامج المخصصات النقدية التأثيرات المعيقة من خالل تزويد الفقراء : تحسن االقتصاد المحلي

وبالنسبة . ط التجارة أو اإلنتاج المحلي بشكل مباشر من خالل إدخال سلع مشتراة في الخارجبالمال وعدم تثبي

لالقتصاد الذي يعاني، يحمل ضخ هذه األموال فوائد كامنة لألسواق والتجارة المحلية، وخاصة عندما تمتلك 

شجيع على شراء منتجات ويمكن أيضًا برمجة طرائق معينة للمخصصات النقدية للت. المجتمعات الفقيرة النقد

  24.محلية الصنع

  الحدود التي يجب التعامل معها

هناك مخاطر تحملها برامج المخصصات النقدية ينبغي التعامل معها عبر مرحلتي التخطيط والتصميم في 

  .تخطيط المخصصات النقدية

ة، إال أن ضخ النقد في مع أن الدراسات تظهر أن هذا األثر يظل محدودًا في الممارس: تضرر االقتصاد المحلي

اقتصاد محلي ضعيف يمكن أن يسبب ارتفاع أسعار السلع، مما يضر باالقتصاد المحلي ويخفض القوة الشرائية 

  .(Fiszbein and Schady, et al. 2009)للمخصصات النقدية 

ائية نتيجة يمكن أن يتأذى المستفيدون المعرضون للخطر بسبب تآكل القوة الشر : ثابتةمبالغ توزيع صعوبة 

ينبغي تقليل هذا الخطر من خالل ربط المخصصات بمقاييس الرقم . التضخم والتقلبات األخرى في األسواق

لقد سبق وأن عانت األونروا والالجئون الفلسطينيون من هذا األثر . القياسي ألسعار المستهلك في الموقع المعني

إن . شبكة األمان االجتماعي وحاالت الصعوبة الخاصة السلبي في برنامج الدعم النقدي الصغير المرتبط بأسر

ومن هذا أحد دواعي القلق الرئيسية لدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية عند اقتراحها للمخصصات النقدية 

  .أن يكون من دواعي القلق لدى الالجئين والحكومات المضيفة كذلك المرجح

  :معالجة المشكلة
، يجب تأسيس صندوق طوارئ يمكن للدائرة أن تسحب منه مبالغ نقدية من أجل التصدي لهذه المسألة •

إجراء تنبؤات  إلىذلك، ستحتاج األونروا  إلىإضافة . إضافية في حاالت التضخم السريع الطارئة

                                                 
  .يمكن أن تتضمن البرامج النقدية توزيع قسائم بشكل يتطلب أن تصرف ھذه القسائم على منتجات محلية الصنع  24
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اقتصادية دقيقة بشكل دائم إلسناد طلباتها من المانحين لزيادة األموال أو تقليلها وقفًا على مستويات 

وسيترافق التنبؤ االقتصادي بمراقبة وتقييم حريصين لضمان أمن . مة في األسواق المحليةالتضخم القائ

 .البرنامج وتقييم أثره

يتعلق أحد دواعي القلق التي يتكرر التعبير عنها بشأن المخصصات النقدية بتحديد من : إساءة استعمال األموال

أي (هدار المال على استعماالت منافية للمجتمع وتثار شكوك من أن يتم إ. في األسرة سيستخدم المال وكيف

  .بدًال من استخدامها لتحسين وضع األسرة) الكحول والسجائر

  :معالجة المشكلة
ومن المعروف أن  –فيما أنه من المشروع وجود قلق بخصوص إساءة استعمال أية مخصصات  •

زمة المعونات الغذائية لألونروا المستفيدين يقومون بتحويل المؤن الغذائية التي يستلمونها من خالل ح

نقد بناًء على شروط غير مواتية لهم، مما يظهر أن سوء االستعمال وارد مهما كانت طريقة تقديم  إلى

فال يوجد في التجربة العملية واألدبيات الكثير من الدالئل التي من شأنها أن تعزز هذا  –المخصصات 

 إلىبثبات في األصول التي توفر لهم دعمًا طويل األجل،  فمن الثابت أن المستفيدين يستثمرون. القلق

 Fiszbein and Schady, et al. 2009 ،Devereux(جانب شراء السلع لتلبية احتياجاتهم األكثر إلحاحًا 

2008 ،Creti and Jaspars, et al. 2006 ،Harvey 2005 ،Dietz and Weighill 2005 ،Arnold, 

Conway and Greenslade 2011.( 

التي أجريت على برامج مماثلة في أماكن أخرى من العالم، وجد البنك  عند تحليل عشرات الدراسات •

الدولي أنه حيثما حلت المخصصات النقدية محل توزيع الغذاء، أنفق المستفيدون أموالهم في الغالب 

يجري شكوك، إذًا فعلى عكس ال 25.على األساسيات المتعلقة بالغذاء وشهد وضعهم التغذوي تحسناً 

عمومًا استخدام األموال لتلبية االحتياجات اآلنية وفيما بعد لالستثمار في السلع التي تعد بتحقيق عوائد 

 .(Fiszbein and Schady, et al. 2009)في المستقبل 

ة من تثار بعض دواعي القلق من أن النساء في األسرة قد يتحكمن باإلمدادات المنزلي: اعتبارات النوع االجتماعي

إضعاف النساء، مع أنه ال  إلىالغذاء فيما يتحكم الرجال بالمال، وبالتالي فيمكن أن تؤدي المخصصات النقدية 

  .يوجد في األدبيات الكثير من البراهين التي تدعم هذا االعتبار

  :معالجة المشكلة
ت المخصصات المخصصات النقدية، وتشير الدالئل من خبرا يمكن استهداف النساء تحديدًا لتلقي  •

وفي الواقع، حيثما يتم توجيه المخصصات . أن النساء يحتفظن بالمسؤولية عن إنفاق األسرة إلىالنقدية 

تشهد تحسنًا كبيرًا ، فإن صحة األسرة ومستويات الفقر )عادة زوجات أرباب األسر(النساء  إلىالنقدية 

(Fiszbein and Schady, et al. 2009). 

                                                 
أظھرت التجربة أن : "واالتحاد الدولي للصليب األحمر لوكالة السويسرية للتنمية والتعاونشتركة لمن االستنتاجات التي توصلت إليھا مراجعة م  25

  . (Dietz and Weighill 2005, p. 34)". القراء واألشخاص المعرضين لضغط اقتصادي شديد قادرون جيداً على التعامل مع المال بمسؤولية
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ي نقل المخصصات من أي نوع على مخاطرة أمنية تكافئ قيمة المخصصات ومدى ينطو : المخاطر األمنية

 إلىومن الواضح أن المخاطر األمنية المتعلقة بنقل المخصصات النقدية تكون عالية . اليأس السائد لدى السكان

  .حد ما

  :معالجة المشكلة
ن أن تكون المبالغ الموزعة يمكن تخفيف هذه المسألة من خالل التحويالت المالية اإللكترونية وضما •

ومع أن التخطيط لذلك يعد من المكونات الضرورية . صغيرة ومتكررة بدًال من أن تكون كبيرة ودورية

لبرنامج المخصصات النقدية، إال أن تحليالت البرامج المنفذة مؤخرًا تظهر القليل من الدالئل على وقوع 

 ..(Creti and Jaspars, et al. 2006)حادثات ذات عالقة باألمن 

بما أن المخصصات النقدية تعد شكًال جذابًا من المعونات في أعين المستفيدين : مصاعب االستهداف

المحتملين، فإن االستهداف يشغل مكانة عالية ليس فقط للجهة المانحة والجهة المنفذة، ولكن أيضًا حتى يفهم 

نظام صيغة االختبار بالوسائل البديلة، فإن  إلىنظر بال. السكان المستفيدون األساس الذي يتم عليه االختيار

  .االستهداف الدقيق يقع في نطاق قدرات دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية

  :معالجة المشكلة
يتيح نظام صيغة االختبار بالوسائل البديلة لألونروا توجيه المساعدات على أساس الفرد الواحد بدًال من  •

األسر " النقص في تمويل"سيساعد ذلك على تجنب . مجموعات األسرأو أن يكون على أساس األسرة 

األسر الكبيرة الحجم، وهي مشكلة نشأت لدى األونروا في برنامج " اإلفراط في تمويل"الصغيرة و

 .المخصصات النقدية في نهر البارد

لكل إقليم وسيتم سيكون مبلغ المخصصات النقدية مرتبطًا بسلعة محددة من السلع في األسواق المحلية  •

وستكون السلة االفتراضية التي تخدم كأساس لحديد مبلغ المخصصات النقدية مبنية . تعديله بشكل دوري

أن أسعار الغذاء هي األكثر عرضة للتقلبات وألن النية لدى  إلىحد كبير على الغذاء، بالنظر  إلى

وية، أي الفئات غير القادرة على تلبية األونروا تتمثل في استهداف فئات الفقر المدفع وٕاعطائهم األول

 .احتياجاتها األساسية للغذاء

  :مخاطر كامنة

تم تحديد التقيد بجداول تنفيذ يمكن التنبؤ بها على أنه عامل رئيسي في نجاح برامج : جدول التنفيذ )1

فيذ إن ضمان سير التن 26.المخصصات النقدية في دراسة شاملة للبرامج النقدية أجراها البنك الدولي

حسب ما هو مخطط له يحسن مصداقية البرنامج في مراحله المبكرة، ويكتسب أهمية حاسمة على 

                                                 
26 Rawlings, Laura B.B. and Gloria Rubio (August 13, 2003): “Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer 
Programs: Lessons from Latin America.” World Bank Policy Research Paper No. 3119. Accessed August 28, 
2011 from: http://ssrn.com/abstract=636482. 
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وينبغي أن يساهم . المدى األطول من ناحية حماية الفئات السكانية المعرضة للخطر من الصدمات

 .ع المسلحتخطيط جدول التنفيذ في مواجهة سيناريوهات مثل األزمة المالية والتقلبات السياسية والصرا

حدد تقييم شامل منفصل لبرامج المخصصات النقدية أجراه البنك الدولي أن األزمات : األزمة المالية )2

المرونة للتعامل مع الطوارئ التي تدفع  إلىفالبرامج تقليديًا تفتقر  27.المالية تشكل خطرًا جديًا كامناً 

وجود فقراء ال  إلىبعض األحيان ما تحت خط الفقر، بحيث تؤدي في  إلىبأعداد كبيرة من الناس 

لذا فعلى أية برامج نقدية . تشملهم الخدمة مع أنهم في وضع أشد صعوبة من أولئك الذين يتلقون الخدمة

 .أن تستكمل بتخطيط للطوارئ في حال حدوث أزمة مالية

 لاصتو  إلىتحليالت عديدة لبرامج المخصصات النقدية الحاجة الحظ ت: عدم الثقة ونقص المعلومات )3

تقرير لبرنامج األمم المتحدة  شيروي. المستفيدين على نطاق موسع توتشارك بالمعلومات مع مجتمعا

الفارق اإليجابي الذي يمكن أن تحدثه  إلىاإلنمائي عن برنامج مخصصات نقدية مشروطة في نيكاراغوا 

 Moore)حمالت اإلعالم العام في تقليل االرتياب ونقص الثقة بالبرنامج الجديد  إن هذه . (2009

 .تقليلها تعد ملحة في سياق عمل األونروا إلىالمخاطرة والحاجة 

أظهرت دراسات برامج المخصصات النقدية أنه عندما تتوقف المساعدات، تختفي العديد من  :االستدامة )4

 Adato)الفوائد التي استحثها توفر النقد  2007:   إلىومع أنه قلما يحدث أن يرجع المستفيدون . (1

ستويات ما قبل المساعدة، إال أنه من الصعب عليهم غالبًا أن يحافظوا على التقدم الذي أحرزوه أثناء م

جانب  إلىلذا فينبغي أخذ االستدامة في االعتبار ضمن جدول التنفيذ، . تلقيهم المساعدات النقدية

الكامن في تكييف  هذا الخطر إلىيكمن أحد السبل للتصدي . المكونات التي تساعد على إدامة النمو

 .المخصصات النقدية مع التطورات في رأس المال البشري كما سيتم تحديده أدناه

  المخصصات النقدية في الممارسة 6-4-3

جانب أنها تخلق  إلىاستخدام أكثر كفاءة للموارد،  إلىأثبتت برامج المخصصات النقدية أنها مع الوقت تؤدي 

ويمكن أن تكون التكاليف التشغيلية منخفضة نسبيًا وأن . ضغوط الفقر المدقعحسًا بالتمكين له أهميته في تجاوز 

  .(Dietz and Weighill 2005)يجري تحدي هياكل النفوذ القائمة 

تضمنت غالبيتها جهودًا نظامية لقياس  28.نجاحهاإن األدبيات حول برامج المخصصات النقدية حول العالم تبرز 

واستنتج تقييم أجرته . (Harvey 2005) فوائد والمخاطر من خالل هذه التحليالتفعاليتها وأثرها، وتم تحديد ال

أكسفام مؤخرًا على قرابة عشرين برنامجًا للمخصصات النقدية أن البرامج اتسمت بالفعالية والكفاءة واألمر األكثر 

                                                 
27 Fiszbein, Ariel and Norbert Schady, et al. (2009): “Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future 
Poverty”. The World Bank: Washington, D.C. 

. (Devereux 2008)على سبيل المثال، تم توظيف برامج المخصصات النقدية بنجاح في مالوي كبديل ومكمل فعال لمساعدات الغذاء العينية   28
  .لتوزيع أنه تم إنفاق أموال المخصصات النقدية بالحد األدنى من سوء االستعمالوأظھر تحليل ما بعد ا
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ويمكن االستنارة بورقة دالئل لدائرة . يدين من قبضة الفقرمنها من خالل انتشال المستف أهمية أنها خدمت الغرض

  .المخصصات النقدية إلىألقت نظرة عميقة  2011التنمية الدولية البريطانية لسنة 

  لدائرة التنمية الدولية البريطانية" ورقة دالئل المخصصات النقدية"

دائرة التنمية الدولية البريطانية مؤخرًا يقدم  إن التجميع العالمي للدالئل حول أثر المخصصات النقدية الذي أجرته

  :نتائج مقنعة

من خالل استثمار الحكومات في البلدان " ثورة هادئة"على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، حدثت  •

 إلىويقدر أن هذه البرامج تصل اآلن . النامية في برامج مخصصات نقدية واسعة النطاق بشكل متزايد

ثانيًا، . الفقر االنتقالي، ويالحظ أن المخصصات تلعب دورًا في تقليل ...ار إنسانملي 1-0.75ما بين 

الفقر المزمن الذي هناك دالئل متنامية على أن المخصصات يمكنها أن تساعد الناس على الخروج من 
تعلقة ، ويتم ذلك جزئيًا بواسطة تحقيق مكاسب في النتائج غير الميكون متوارثًا عبر األجيال في الغالب

وأخيرًا، . بالدخل وذات العالقة بالتنمية اإلنسانية، مما يعجل بالتقدم نحو غايات األهداف اإلنمائية لأللفية

، تتسم برامج المخصصات )مثل إثيوبيا(ثمة إقرار بأنه في أوضاع انعدام األمن الغذائي المزمن 

 .ونات الغذائية الطارئةالممأسسة بالكفاءة والفاعلية بقدر أعلى من التكرار السنوي للمع

تعد الدالئل بخصوص األشكال المتعددة ألثر المخصصات النقدية أحد أشكال التدخالت التنموية األكثر  •

 .تعرضًا للبحث المعمق

توجد دالئل مقنعة من عدد من البلدان على أن المخصصات النقدية تستطيع تقليل التفاوت وعمق الفقر  •

 .أو شدته

لبحوث في الكيفية التي يمكن للمخصصات النقدية من خاللها أن تدعم الخروج يوجد قدر متزايد من ا •

 .من الفقر بالنسبة لألشخاص في سن العمل

هناك دالئل قوية من العديد من البلدان على أن المخصصات النقدية قد حققت مكاسب ذات شأن في  •

 .خدمات الصحة والتعليم إلىالوصول 

 .لمنفذة جيدًا تساعد على تمتين إنتاجية األسر من أجل إدرار الدخلإن المخصصات النقدية المصممة وا •

هناك القليل جدًا من الدالئل على وجود تأثيرات سلبية للمخصصات النقدية في البلدان النامية على  •

 .المشاركة في سوق العمل أو الخصوبة

ل رفع مستوى رأس من المرجح أن تساهم المخصصات النقدية في النمو على المدى البعيد من خال •

 .المال البشري للجيل التالي

بإمكان المخصصات أن تؤثر في عالقات النوع االجتماعي وتمكن الفقراء من اتخاذ قرارات خاصة بهم  •

 .(DFID 2011, Cash Transfers, pp i‐iii)لتحسين حياتهم 

  برنامج القسائم الحضرية في الضفة الغربية لبرنامج الغذاء العالمي
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امج القسائم الحضرية لبرنامج الغذاء العالمي في تحسين الخيارات الغذائية، وعزز النشاط االقتصادي ساهم برن

كما أن . (Hedlund 2009: 3)المحلي، وساعد السكان المعرضين للخطر على التدبر مع ارتفاع أسعار الغذاء 

قتصادية اإلجمالية، كان ملحوظًا كذلك التشغيل وارتفاع اإلنتاجية اال أثره الثانوي، المتمثل في زيادة معدالت

(Prout  et  al.  2010:  ويفاد بأن البطاقات البالستيكية المستخدمة للحصول على االئتمانات الغذائية . (29

في  استخدام القسائمتوجد محطات . إلكترونيًا تعطي المستفيدين إحساسًا باالعتزاز والتمكين وتدعم جهود الرصد

يشترط أن تكون ن للمستفيدين أن يستعملوا بطاقاتهم لشراء منتجات غذائية معينة حيث يمك 29متاجر مختارة

ويتم تحديد مبالغ المساعدات من خالل استخدام وزارة الشؤون االجتماعية لصيغة اختبار بالوسائل . منتجة محلياً 

ويتم تقييم . مل للمستفيدينجانب مقياس الستهالك الغذاء يقوم بتحليل تركيبة النظام الغذائي المحت إلىالبديلة، 

  .المستفيدين على أساس فصلي للتأكد من أنهم ال يزالون مخولين باالستفادة من برنامج القسائم

يتمثل أحد المساوئ في برنامج القسائم الحضرية لبرنامج الغذاء العالمي في أنه يفاد بأن تدابير االستهداف ال 

ميات المساعدات تعتمد على حجم األسرة، باستخدام ثالثة تصنيفات فك. تتسم بالفاعلية والكفاءة بشكلها الكلي

كان عدد أفراد األسرة  إذاوذلك يحمل إمكانية إعطاء حوافز لألسر لكي تنجب المزيد من األطفال، وخاصة . فقط

ت شراء محطانتيجة فضًال عن ذلك، يتم تكبد تكلفة عالية . يقل بطفل واحد عن الحد الالزم لزيادة المساعدة

بل إن التكاليف في . وتقديم قائمة كافية وشبه مغذية من المواد الغذائية للمستفيدين لكي يختاروا منهاالقسائم 

الواقع أعلى مما يمكن أن تكون عليه في توزيع المساعدات الغذائية العينية، مع أن التأثير اإلجمالي إيجابي بقدر 

لغذائية، وكذلك التأثيرات المضاعفة على االقتصاد المحلي بالنظر أخذنا في الحسبان التمكين والفوائد ا إذاأكبر 

  .أنه يشترط أن يستبدل المستفيدون قسائمهم بأغذية منتجة محلياً  إلى

  تجربة األونروا 6-4-4

  الدخل التكميلي لألسر
دقع باإلضافة حاليًا، يقدم برنامج الدخل التكميلي لألسر الصغير النطاق مكمالت نقدية صغيرة لفئات الفقر الم

وقد يسرت صيغة االختبار بالوسائل البديلة التوجيه الدقيق للدخل . الغذاء ومخصصات نقدية محدودة إلى

تأثير  إلىويفترض أن يؤدي توسيع هذا البرنامج . التكميلي وأتاحت المجال لتقديم دعم نفيس لألسر المستفيدة

  .(Valjas 2011)إيجابي على فجوة الفقر 

  الطارئ التجريبي برنامج النقد
تولى مكتب إقليم الضفة الغربية مؤخرًا تنفيذ برنامج تجريبي للمخصصات النقدية من خالل التمويل الطارئ في 

قدم المستفيدون من خدمات األونروا طلباتهم وتم تحليلهم من خالل . أعقاب االرتفاع الحاد في أسعار األغذية

تم من . البديلة التي كيفها مكتب إقليم الضفة الغربية للسياق المحلي، وهي صيغة االختبار بالوسائل "دعم"آلية 

                                                 
مستفيد؟ ويتم تدقيق أصحاب  100يتم اختيار المتاجر بناًء على حجمھا وقربھا من تجمعات المستفيدين ويمكن التوقع منھا أن تخدم حوالي   29

الغذاء العالمي باإلضافة إلى الرصد الرقمي الذي يجري من خالل البيانات المجمعة  المتاجر بشكل عشوائي بواسطة الشركاء المتعاونين مع برنامج
  .والمنقولة عن طريق المحطات اإللكترونية
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خالل استخدام هذا النظام اختيار المستفيدين بناًء على عدد متنوع من العوامل واعتبروا مخولين بالمشاركة فقط 

يقوم مراقبو و  30.عندما ال يوجد في األسرة أي فرد قادر على المشاركة في برنامج التشغيل الطارئ في اإلقليم

األسر التي تلبي المعايير للبت بشأن أهليتها لتلقي المساعدات المالية الطارئة  إلىالمخصصات النقدية بزيارات 

  .ولتوضيح خيارات المساعدات التي يمكن أن تحصل عليها األسرة

ويتيح التنظيم ن األهلية وتتم مراجعة التثبت م. تتلقى األسر شيكًا فصليًا يقوم بتسليمه مراقبو المخصصات النقدية

والمراقبة الوثيقة جمع بيانات بخصوص التغيرات في وضع األسرة، وكيفية استخدام األموال، وتصورات 

  .المستفيدين

  الجئو العراق الفلسطينيون في سوريا
من  سوريا هرباً  إلىنفذت األونروا في سوريا بنجاح برنامج مخصصات نقدية لالجئين الفلسطينيين الذين الذوا 

 إلىأسرة تتلقى بطاقات صراف آلي من أجل الوصول  800يخدم البرنامج حوالي . الصراع في العراق

وقد تبين من خالل رصد البرنامج وتقييمه أن . المخصصات التي تحدد ارتباطًا بالحد األدنى السوري لألجور

  31.كنأغلب األموال تستخدم للدفع مقابل المواد الغذائية ورسوم استئجار المسا

إن البرنامج ناجح في تزويد الالجئين بالمرونة في تلبية االحتياجات التي يحددونها بأنفسهم، ولكن هناك حدودًا 

فالحد األدنى السوري لألجور، الذي ترتبط المخصصات به، ال يتواكب مع التضخم . مهمة للبرنامج أيضاً 

ويالحظ المستفيدون أن المبالغ التي يتلقونها . تتضرروتقلبات األسواق، وبالتالي فإن القوة الشرائية للمخصصات 

يبدون القلق من االلتزام بدعم برنامج ال تكون في الغالب كافية لتلبية احتياجاتهم األساسية، فيما أن المانحين 

  .سيتنامى حجمه مع التضخم في كل سنة

  نهر البارد، لبنان
ر البارد في شمال لبنان بخيار يتمثل في استالم تزويد الالجئين المقيمين في مخيم نه 2009تم في سنة 

وفيما تم حساب مخصصات األسر التي اختارت النقد على أساس عدد األفراد، فقد تم . مخصصات نقدية

نتيجة لذلك، استفادت األسر الكبيرة الحجم من البرنامج النقدي بشكل . تخصيص المؤن الغذائية حسب األسرة

اختيار الغذاء، مدركة  إلىأما األسر األصغر حجمًا فقد مالت . عونات الغذائيةغير متناسب، وفضلته على الم

نتيجة لذلك، كانت تكلفة البرنامج أعلى بكثير مما كان متوقعًا وجرى . عن حق أنه يجلب قيمة أعلى بالنسبة لهم

  .إيقافه فيما بعد

                                                 
مسنون، : في األسرة يلبون واحداً أو أكثر من المعايير التالية) سنة 64إلى  18(كل األفراد في سن العمل "بالتالي إن عدم األھلية يعني أن   30

، غير قادرين على العمل في )مثل النساء المعيالت لألسر(يعانون من مرض مزمن أو علة تمنعھم عن العمل، في المدرسة حالياً، نساء  معاقون،
  :يمكن االطالع غلى)". مثالً، إذا كان برنامج التشغيل الطارئ ال يعمل في ھذا المجتمع للسنة بأكملھا(برنامج التشغيل الطارئ ألسباب أخرى 

UNRWA (June 2011): “Emergency Cash Pilot Guidelines.” West Bank Field Office: East Jerusalem. 
  .العرقيين/مشاريع االستجابة الطارئة لالجئين الفلسطينيين. دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية لألونروا في سوريا  31



 

  41

  الجوانب التشغيلية 6-4-5

في السيناريوهات التي توجد فيها أطر مصرفية وأسواق قوية،  ظهر أن المخصصات النقدية تكون أكثر نجاحاً 

إن هذه العوامل . (Creti and Jaspars, et al. 2006)ويسود فيها األمن واالستقرار، وحيث يكون الفساد منخفضًا 

ف وكذلك تحديد نوع النظام الذي يجب أن يستخدم في صر كان البرنامج النقدي مناسبًا  إذاتساعد في تحديد ما 

  .المخصصات

  :إن على األونروا أن تتناول القضايا التالية عند البدء بتطبيق برامج مخصصات نقدية في أقاليم عملها

  قبول األطراف المعنية ذات الصلة

التشاور مع األطراف المعنية ذات الصلة، بما يشمل المستفيدين  إلىستحتاج دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية 

بالنسبة للمستفيدين، ال  32.والمانحين والسلطات المضيفة حول تبني برنامج للمخصصات النقديةوطاقم األونروا 

تقتصر األهمية على عقد مشاورات فحسب، بل سيكون من األهمية بمكان تنفيذ نهج على مراحل يتم من خالله 

  .إضافيةصدمات  إلىإسناد األسر عبر المرحلة االنتقالية من أجل تجنب تعريض اقتصاد األسر 

على سبيل المثال، نجح برنامج القسائم الحضرية لبرنامج الغذاء . إن أهمية مخاطبة المضيفين والمانحين واضحة

العالمي في كسب دعم المانحين والسلطة الفلسطينية من خالل تقديم البراهين على أن المخصصات النقدية تؤثر 

  .(Prout et al. 2010: 31)تمكين إيجابًا على القطاع الخاص وتحسن مستوى التغذية وال

إن . ينبغي طمأنة جميع األطراف المعنية على أن برنامج المخصصات النقدية سيكون مستدامًا ولن يتسبب بأذى

برنامج دعم  1997لقد أدخلت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية سنة . لدى الالجئين سببًا وجيهًا إلبداء الحذر

ومنذ ذلك الحين، عانى الدعم غير المرتبط بمؤشرات المعيشة من . ت الغذائية العينيةنقدي بقصد تكميل التبرعا

 Hadziyiannakis and)" تآكل ملموس في القوة الشرائية بسبب تضخم األسعار" Leblanc 2005) . يجب أن

مخصصات تكون األونروا والمانحون قادرين على تقديم حجة مقنعة تؤكد أن الموارد ستكون متاحة التقديم 

  .مستدامة ومرتبطة بمؤشرات المعيشة

تتمثل هذه المفاضلة التي كثيرًا ما يتم طرحها في . مفاضلة زائفة بين أمرينفي هذا الخصوص، سيلزم التصدي ل

ما من داٍع إلصالح ما هو لبس "تكمن الحجة المحافظة في المنطق القائل بأنه . االختيار بين النقد أو الغذاء

إن هذا . بعبارة أخرى، إننا نعيش في بيئة من عدم اليقين، فلنكتفي بتقديم الغذاء. خص الغذاءفيما ي" مكسوراً 

المانحين هناك القليل من فالواقع أن . أدركنا أن الوكالة ال تواجه مسألة إما هذا أو ذاك إذاالمنطق يثبت خطؤه 

تزايد االعتراف بأن الغذاء  إلىانعة بالنظر لبرنامج الغذاء في األونروا، ويصبح بعض المانحين الرئيسيين أكثر مم

يمكن المجادلة بأن على الوكالة أن تغير مسار عملها حتى تكون قادرة على . ال يعد أداة فعالة في مكافحة الفقر

                                                 
وينبغي أن تؤخذ ھذه في . (Carpio 2011)أكسفام إلدارة السياسات ضمن دراسة مؤسسة  2011مارس /أجريت مشاورات كھذه في آذار  32

  .الحسبان ويتم البناء عليھا بدالً من البدء من نقطة الصفر من جديد
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لم تكن الوكالة والمانحون  إذامن هذا المنطلق، يبدو من الواضح أنه . تقديم أي نوع من المخصصات للفقراء

فلن يكون هناك سوى حوافز قليلة، إن وجدت، إلحداث أي نوع من  دامة المساعدات النقدية،واثقين من است

فقدان االستحقاق التقليدي ثم فقدان  –التغيير بما أن ذلك ينطوي على صدمة مزدوجة لألسر المعرضة للخطر 

  ).سواًء بالمطلق أو بسبب تناقص قيمته الشرائية(االستحقاق البديل 

يتم سحب المخصصات الغذائية مكن أن تتوقع األونروا مقاومة من الالجئين الفلسطينيين عندما فضًال عن ذلك، ي

تدريجيًا لصالح نظام المخصصات النقدية بسبب األهمية السياسية الرمزية للمعونات الغذائية، مما يبرز الحاجة 

  .لتخطيط وتنفيذ حريصين لعملية التواصل وتقديم المعلومات

  ديناستهداف المستفي

كما هو الحال في تقديم أية مخصصات، سيكون للتوجيه الدقيق أهمية حاسمة من أجل ضمان انخفاض معدالت 

تتبنى دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في الرئاسة صيغة اختبار . التسرب وضمان األثر ومصداقية البرنامج

مكتب إقليم الضفة الغربية صيغة االختبار  كما تتوفر لدى. بوسائل بديلة يجري استخدامها في بعض األقاليم

يمكن أن يستخدم أي من هذين النظامين في أي إقليم مع إجراء التعديالت المناسبة ". دعم"بالوسائل البديلة 

  .للسياق المحلي

  تقييمات السوق

تكون  يجب أن. يمكن أن تتعطل البرامج النقدية بسهولة بسبب إخفاق السوق الناتج عن الصراع أو الحصار

األسواق فاعلة والوصول إليها متيسر ويجب أن يتوفر فيها مخزون كاٍف من المواد األساسية والمقدور على ثمنها 

  .والتي سيقوم المستفيدون بشرائها بالمخصصات النقدية التي يستلمونها

  33المخصصات سليملت تحديد وسيلة مناسبة

بين األونروا وهيئات القطاع  تدابير التعاونبعض المخصصات، وكلها تسمح ب وسائل متنوعة لتسليمتوجد 

وتتضمن الشراكات المحبذة المستقاة من جهود خارجية مماثلة وبرامج استطالعية بقيادة األونروا . الخاص أو العام

  .والسلطات البريدية وشركات الهاتف النقال) سواًء الخاصة أو العامة(كًال من المصارف 

حلل  34.جدوى عاليةاالجتماعية بالمخصصات تكليف من األونروا وسائل تقديم حددت دراسة مؤسسة أكسفام ب

التقرير الصورة العامة للمستفيدين من برنامج شبكة األمان االجتماعي، وتبين له أن النظم االقتصادية التي 

                                                 
  :انظر. تم تحليل النظم المناسبة لتقديم المخصصات في األردن وسوريا والضفة الغربية والتوصية بھا حسب التقرير الذي نوقش أعاله  33

Carpio, Maria Abigail (March 2011): “UNRWA Social Safety Net Program (SSNP): Exploring and All‐Cash 
Approach,” Oxford Policy Management. 

في األردن، من خالل استالم المخصصات في مكاتب البريد األردني، وفي سوريا عبر بطاقات الصراف اآللي لبنك سوريا التجاري، وفي   34
لغربية من خالل بنك فلسطين الذي تستخدم بطاقات الصراف اآللي الخاصة به حالياً بواسطة برنامج التشغيل الطارئ في األونروا الضفة ا

(Carpio 2011).  
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ع مناسب يعيشون فيها، باستثناء المنطقة جيم في الضفة الغربية، تعتمد على التداول النقدي وتوجد في وض

يجب . األسواق إلىوتبين أن األسر تستخدم النقد وتملك قدرة كافية على الوصول . لبرامج المخصصات النقدية

  .سياق الظروف المحلية، بما في ذلك في إقليمي لبنان وغزةوفقًا لهذه النتائج وأية تدخالت الحقة أن تكيف 

تحديد الوسيلة األفضل حسب اإلقليم  لدية من أجلصرف المخصصات النقليات القائمة حاليًا اآليمكن تفحص 

تستخدم دائرة القروض البسيطة لألونروا في الضفة الغربية حاليًا شيكات يتم تسليمها من خالل سلسلة . المعني

وفيما أن التكاليف  35.من اإلجراءات األمنية وال يمكن أن يصرفها أي شخص غير الشخص الذي تحمل اسمه

حد  إلىيا في مثل هذه اآللية، فإن الضوابط والموازين الالزمة لضمان األمن تكون موسعة تكون في الحدود الدن

ويستخدم برنامج التشغيل الطارئ في غزة حسابات بنك فلسطين التي يستطيع . ما وتشكل عبئًا على الوكالة

لعالمي برامج القسائم في ويستخدم برنامج الغذاء ا. المستفيدون أن يسحبوا منها رواتبهم في الوقت المناسب لهم

  .الضفة الغربية للمساعدة على تشجيع شراء أطعمة مغذية وتقليل إساءة استعمال هذه األموال

  الحد من المخاطر األمنية

. آلية ما تكفل األمن في عملها إلىبغض النظر عن طريقة التسليم، ستحتاج جميع برامج المخصصات النقدية 

نية عنصرًا مهمًا في تصميم أي برنامج، بحيث يتم تحديدها من خالل التشاور مع وينبغي أن تكون التدابير األم

يمكن الحد من المخاطر األمنية من خالل توزيع مخصصات أصغر حجمًا بتكرار أكبر، . طاقم التوزيع والشركاء

  .ومن شأن ذلك أيضًا أن يدعم تخطيط األسرة لكيفية إنفاق المخصصات

  الرصد والتقييم

ونروا أن تستفيد الكثير من التخطيط إلجراء تقييم حريص ورصد وثيق للبرنامج النقدي المقترح من بإمكان األ

فضًال عن ذلك، إن تنفيذ برنامج يكتسب ربط مخصصاته بمؤشرات المعيشة . ناحية النتائج، واالستهداف، واألثر

 ةديالت الالزمة على قيمأهمية حاسمة يتطلب إجراء رصد حريص ومنتظم للسوق من أجل دعم إدخال التع

  .المخصصات

  :اعتبارات تشغيلية مهمة أخرى

  استهداف النساء
فأدوار النساء في التحكم بالكثير من  36.أظهرت الممارسة أن توزيع المخصصات النقدية على النساء فعال جداً 

 إلىمخصصات النقدية النفقات األساسية ألسرهن وميلهن الموثق التخاذ قرارات لصالح األسرة يعني أن توجيه ال

سيتضمن جزء من العمل التحضيري النطالق البرنامج تفحص . النساء يعد الوسيلة األكثر فاعلية لمحاربة الفقر

  ,لمستفيدينلدى اكان ذلك يعتبر وسيلة مقبولة  إذاما لمعرفة مسألة توزيع المخصصات النقدية على النساء 

                                                 
  .، مقابلة شخصية2011أغسطس /آب 22فولتير خاروفة، مدير دائرة القروض البسيطة في مكتب إقليم الضفة الغربية،   35
، Fiszbein and Schady, et al. 2009 ،Devereux 2008: (ل ألدوار النساء في برامج المخصصات النقدية، انظرللمزيد من التحلي  36

Creti and Jaspars, et al. 2006 ،Harvey 2005 ،Dietz and Weighill 2005 ،Arnold, Conway and Greenslade 2011(  



 

  44

  كبرمخصصات نقدية بمبالغ صغيرة وموزعة بتكرار أ
من األمثل أن يعكس حجم المخصصات النقدية الفرق بين تكلفة السلع والخدمات األساسية واحتياجات األسرة 

 Creti and)والمبالغ التي يستطيعون تحصيلها من خالل الدخل القائم  Jaspars, et al. 2006) . يمكن لتوزيع

تدبير األموال بكفاءة أعلى ويحميهم من البقاء  مبالغ مالية أصغر حجمًا بتكرار أكبر أن يساعد المستفيدين على

  .قاموا بإنفاق المخصصات بسرعة أكبر مما ينبغي إذالفترات طويلة بدون مال 

  بنود يمكن العمل عليها

تحديد وتأمين التمويل الكافي لبرنامج المخصصات االجتماعية النقدية، بما في ذلك صندوق طوارئ  •

 .م السريع الطارئةللمخصصات النقدية في حاالت التضخ

 .تحليل المخاطر وٕاعداد خطة للحد منها •

 .المعنية ذات الصلة حول برامج المخصصات النقدية فالتشاور مع األطرا •

 .استكشاف اإلمكانية الثقافية ألن تكون النساء هن من يتلقى المخصصات النقدية في األسرة •

 .اختيار طريقة التوزيع لكل إقليم •

 .يم دقيقة يتم تحديثها بشكل روتينيتطوير ممارسات رصد وتقي •

 .إجراء مسوح خط األساس للسوق في جميع األقاليم •

 .مواصلة السعي لتنفيذ أحدث نسخة من صيغة االختبار بالوسائل البديلة •

تأسيس قدرة على التنبؤ االقتصادي الموثوق، وجدول تنفيذ قابل للتطبيق، وحمالت واسعة النطاق  •

 .للتشارك بالمعلومات
 

  برامج المال مقابل العمل والتشغيل الطارئ  6-5

  نظرة عامة 6-5-1

تقدم برامج المال مقابل العمل فوائد من ناحية تحسين دخل األسر المستفيدة وكرامتها وتحمل قيمة اجتماعية 

كامنة للمجتمع ككل نتيجة األعمال المنفذة، وتعزز االقتصاد المحلي من ناحية ضخ المال والحافز االقتصادي 

ويمكن أن تكون لهذه البرامج سلسلة من التأثيرات التابعة من ناحية تحسين الخدمات ). لتأثيرات المضاعفةا(

ويمكن للمشروع أيضًا، اعتمادًا على كيفية تصميمه، أن يدعم نمو القطاع . المجتمع أو البنية التحتية االقتصادية

  .الخاص من خالل زيادة توافر الموارد البشرية

  مقابل العمل في الممارسة العملية المال 6-5-2

تقترح دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية تقديم مخصصات اجتماعية نقدية من خالل وسيلة إضافية، بناًء على 

  .تجربة األونروا في التشغيل ضمن برنامج المال مقابل العمل
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ة على إعادة انطالق أعمالها في مصلحة أعمال صغير  700أكثر من "لقد ساعد برنامج التشغيل الطارئ في غزة 

معلم ومعلمة، وزود قطاعي  1700، ودعم برنامج التعليم في األونروا من خالل توظيف حوالي ..."الحدود الدنيا

عامل سنويًا يساعدون في بناء نظم الري، وتصليح شباك الصيد،  2000 إلىالزراعة وصيد األسماك بما يصل 

وفي الضفة الغربية، تم تحديد غالبية المشاريع . (UNRWA Field 2011) وتأهيل الدفيئات، وحصاد المحاصيل

ويتم تصميم الشراكات مع البلديات والمجالس . التي يعمل فيها المستفيدون بواسطة مجالس المجتمعات المحلية

إن  37.القروية والمنظمات األهلية والمؤسسات والمشاريع الحكومية بما يصب في مصلحة المجتمعات المحلية

تساعد المجتمعات على التعزيز الذاتي من  إذمن المشاريع الحالية ذات طابع موجه نحو الحماية، % 30حوالي 

  .أجل الحد من أثر مصادرة اإلسرائيليين لألراضي وحماية سالمة أفراد المجتمعات من عنف المستوطنين

يقوم البرنامج . ة مصممة لمكافحة الفقريعمل برنامج التشغيل الطارئ بصفة الطبقة العليا لشبكة مخصصات نقدي

ويتم تصنيف مقدمي الطلبات حسب . بتخصيص مشاريع المال مقابل العمل على المستفيدين المقدمين للطلبات

فقرهم باستخدام نظام صيغة االختبار بالوسائل البديلة، ثم يعينون على األعمال بناًء على مستوى األولوية لكل 

الرواتب التي تدفع للمستفيدين، يقدم البرنامج أيضًا  إلىوباإلضافة . هارات قد يمتلكونهامنهم، ومواقعهم، وأية م

فيما  –من احتياجات المشروع في العادة % 65حوالي  –العديد من األدوات والمواد الالزمة الستكمال المشروع 

  .يقوم المجتمع بتوفير ما يتبقى من األيدي العاملة والمواد

شهور بناًء على مستوى الفقر ومستوى المهارات لدى مقدم  6-1ال التي يتم توفيرها ما بين تتراوح مدة األعم

ومع أن الرواتب تقل بقليل عن أجور العمل اليومي . الطلب، وتدفع الرواتب بشكل فصلي على مدار السنة

تمثل هذه الرواتب . حد ما إلىالمعتادة، إال أن األمن الذي تتميز به فترة التشغيل يعطي البرنامج شعبية كبيرة 

مخصصات نقدية أو عينية مشروطة، وبالتالي فإن قدرًا أكبر بكثير مما يمكن أن تتلقاه األسرة من خالل 

فضًال عن ذلك، . المشاركين في البرنامج يمنعون من تلقي أشكال أخرى من المساعدة من األونروا أثناء تشغيلهم

  .م من منظمات معونة أخرىيكفل الرصد أن ال يتلقى المشاركون الدع

يتم في الضفة الغربية دفع المبالغ النقدية بواسطة شيكات باسم الشخص المشارك بالبرنامج، ويتم ضمان األمن 

أما في غزة، فترتب األونروا لفتح حساب مصرفي لكل شخص يتم . من خالل سلسلة قوية من الضوابط والموازين

بالنسبة لنظام الشيكات، تتضرر عناصر الحماية . قه عند انتهاء فترة التشغيلتشغيله يتم إيداع راتبه فيه ويتم إغال

وهذه اإلجراءات اإلدارية تفرض عبئًا . عندما يضطر المستفيدون لالصطفاف في الطابور من أجل سحب مالهم

ودهم بمكتسب أما الحسابات المصرفية، من الجهة المقابلة، فتعطي المستفيدين حسًا بالتمكين وتز . على األونروا

  .حيوي يمكن أن يساعدهم في السعي للحصول على قرض أو البحث عن المزيد من فرص العمل

                                                 
فمشروع . قو في الضفة الغربية وتبين أنھا تجلب فوائد إيجابية ملموسة للمجتمع المحليعلى سبيل المثال، تمت زيارة مشروعين في قرية بيت د  37

من الفواكه والخضراوات % 90تأھيل الدفيئات سيؤدي إلى توزيع منتجات عضوية على سكان المجتمع، فيما أن مرفق تعبئة األغذية يحصل على 
باإلضافة إلى ذلك، إن المحاصيل التي يشتريھا مركز تعبئة األغذية تأتي . المرأة المحليةمن المزارعين المحليين بحيث تذھب األرباح باتجاه لجنة 

في أغلبھا من المزارعين الذين تقع حقولھم على الجانب المقابل لطرق المستوطنين وأسيجتھم، مما يعني أنھم يضطرون للتأخر في حصاد 
قد أغرقت السوق، فإن ھؤالء المزارعين سيتعرضون لخسائر ما لم يقم مركز التعبئة وبما أن المحاصيل األخرى تكون في ھذا الوقت . محاصيلھم

  .بشراء المحاصيل منھم
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إال أنه . يعمل برنامج التشغيل الطارئ حاليًا في إقليمي الضفة الغربية وغزة فقط، ويتم دعمه من التمويل الطارئ

  .توفر التمويل الالزم اإذال يوجد ما يمنع إدخال برامج مماثلة في األردن وسوريا ولبنان 

  الفوائد والحدود 6-5-3

  الفوائد

عندما يحصل الجئ يعاني من فقر مدقع على فرصة عمل ثابتة، فإن ستة أفراد إضافيين في األسرة يصبحون 

في الضفة الغربية، تساهم مبادرة . (UNRWA Field 2011)قادرين على تلبية متطلباتهم األساسية من الغذاء 

خالل تقليل التلوث، والتشجيع على إعادة التدوير، وتطوير حلول ة في االستدامة البيئية من السوسن البيئي

عضوية للمشكالت الزراعية، مما يعني أن التأثيرات التابعة اإليجابية التي تنتج عن برنامج التشغيل الطارئ تكون 

ية إمكانية استخدام برنامج تشغيل وتقترح دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماع. أعلى من مجرد توفير فرص عمل

. لدعم األنشطة المقترحة أدناه لمجابهة السلوكيات االجتماعية السلبية التي تساهم في توارث الفقر عبر األجيال

بالمائة من المجيبين كانوا راضين عن  83بأن  2009إبريل /لقد أفاد تقييم لبرنامج التشغيل الطارئ في نيسان

  . (UNRWA Job Creation 2011)البرنامج 

  الحدود

التشغيل، وهما أن التركيز يمكن أن يكون على عمل ال /ثمة تحديان بارزان يكمنان في برامج المال مقابل العمل

وفيما يتعلق بتمكين . فرص عمل مستقبلية خارج برنامج المساعدات، وأن العمل يكون متدنيًا في طبيعته إلىيقود 

إعداد الطعام، وأعمال اإلبرة  –برامج أن تكون امتدادًا لألدوار التقليدية للمرأة في البيت المرأة، كثيرًا ما ال تتعدى ال

وفيما سيلزم الموازنة . مما يعني إخفاقها في دعم التمكين االقتصادي الفعلي وفي تعزيز فرصه والوصول إليه –

ة من المانحين لكي يتمكن خلق فرص ممول –بين أهداف متناقضة بعض الشيء لمثل هذا النوع من البرامج 

الناس من كسب دخل ألسرهم مقابل بناء مهارات عمل مطلوبة في األسواق وفرص حقيقية للقيام بمبادرات أعمال 

  .فمن شأن التخطيط الحريص والتمويل الكافي أن يساعدا في التصدي لهذه القضايا –

في أنه يلزم وجود نظام تقييم أكثر متانة، مدعم يتمثل أحد الدروس المستفادة المهمة من برنامج التشغيل الطارئ 

برصد حريص للتثبت من كفاءة االستهداف، وقدرة البرنامج على التأثير في الفقر، والتعرف على أية مكاسب 

ستكون مثل هذه اآللية مفيدة الستمرار تدخالت البرنامج وستتيح الحصول . مستدامة تحصلها األسر المشاركة

كما سيكون من المهم التعامل مع درس متفاد آخر تفيد به . ة إنفاق المشاركين لرواتبهمعلى فهم أفضل لكيفي

تجربة برنامج التشغيل الطارئ بخصوص وجود رغبة فعلية في العمل لدى المستفيدين والقضايا المتعلقة بمستوى 

  .أدائهم
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  الجوانب التشغيلية 6-5-4

هذه البرامج على أنها فرص  إلىمدتها ومن المهم أن ال ينظر إن برامج المال مقابل العمل محدودة في مجالها و 

في الوقت ذاته، تكون برامج المال مقابل العمل أكثر مالءمة وفائدة في األوضاع التي تواجه . عمل طويلة األجل

  .طارئًا أو تغيرًا أو ظروفًا ذات طبيعة مؤقتةفيها المجتمعات 

  بنود يمكن العمل عليها

 .ويل الكافي لبرامج المال مقابل العملتحديد وتأمين التم •

 .تحليل المخاطر وٕاعداد خطة للحد منها •

أفضل من ناحية االستفادة من دروس برامج التشغيل الطارئ الحالية من أجل تخطيط العمل بشكل  •

 .في األقاليم األخرى قبل البدء بالتنفيذاالستهداف واإلدارة والرصد 

مجتمعات الالجئين، : صلة، بما يشمل على سبيل المثال ال الحصرالمعنية ذات ال فالتشاور مع األطرا •

والمجتمع المجني، والمانحين، والحكومات المضيفة، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، وذلك لتحديد 

 .األنسب" األشغال"خيارات 

 .ضمان الدمج المناسب لتحليل النوع االجتماعي واإلعاقة •

 .تحديد سلم األجور ووسائل الدفع •

مواصلة السعي لتنفيذ أحدث نسخة من صيغة االختبار بالوسائل البديلة كوسيلة لضمان االستهداف  •

 .الدقيق لألسر المعرضة للخطر
 

  المخصصات النقدية المشروطة  6-6

  نظرة عامة 6-6-1

ية ذات يمكن أن تكون المخصصات النقدية مرتبطة أيضًا بالتقدم في تشكيل رأس المال البشري، والتدابير الوقائ

تكون برامج المخصصات االجتماعية . العالقة بالصحة، وتمكين األسر من أجل انتشال أنفسهم من قبضة الفقر

ال يجب أن تكون المخصصات . من هذا النوع مرتبطة بتحقيق عالمات قياس متفق عليها ويمكن التثبت منها

مان اجتماعي أو برنامج مال مقابل محصورة في المخصصات النقدية كشبكة أالنقدية المشروطة بالضرورة 

  .العمل

  المخصصات النقدية المشروطة في الممارسة العملية 6-6-2

تقترح دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية برنامجًا للمخصصات النقدية المشروطة يتمحور حول تحقيق النتائج 

  .المرغوبة
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هودها لمكافحة الفقر وتقدم هذه البرامج شبكة تستخدم بلدان عديدة برامج المخصصات النقدية المشروطة في ج

البرامج مرتبطة بمعايير معينة  كانتوعندما . أمان اجتماعي للفئات األكثر عرضة للخطر في مجتمعاتهم

، ثبت في العديد من السياقات المختلفة أن المخصصات النقدية المشروطة تستحث نواتج من ناحية لألهلية

أن لبرامج  2009وقد وجد تقرير للبنك الدولي في سنة  38.لدى األطفال الفقراءحي تحسين األداء التعليمي والص

المخصصات النقدية المشروطة تأثيرات إيجابية على استهالك األسر وعلى الفقر، وأنها زادت معدالت االلتحاق 

 Fiszbein)بالمدارس واستخدام الخدمات الصحية الوقائية  and  Schady,  et  al.  أتبع مكسيك، في ال. (2009

بالمائة في معدالت التحاق الفتيان  6على الفور بزيادة بنسبة  Progresaبرنامج المخصصات النقدية المشروطة 

 Adato)بالمائة لدى الفتيات  9في المدارس وزيادة بنسبة  2007:  وتستحث برامج المخصصات النقدية . (1

ادة في معدالت التحاق الفتيات بالتعليم، وانخفاضًا المشروطة، وبشكل ثابت، انخفاضًا في أمراض األطفال وزي

  .(Barrientos and DeJong 2004)ملموسًا في فجوة الفقر 

لم تكن مدروسة ومدارة جيدًا،  إذا، فهناك مخاطرة في برامج المخصصات النقدية المشروطة هي أنها ومع ذلك

وجود أهداف متعلقة بالصحة، يمكنهم أن يحولوا فحيثما يرى المستفيدون . فيمكن أن تخلق حوافز عكسية أو سلبية

وللحد من هذا الخطر، يجب أن تكون . دون تحقيق أطفالهم لهذه األهداف خشية من فقدان مخصصاتهم إثر ذلك

أو بتحقيق األهداف /دفعات البرنامج مربوطة بالتقدم وأن تتجنب ربط توزيع المخصصات بالوضع فقط و

  .المرغوبة

ط بهذا النوع من البرامج هي أنه يمكن رؤيتها على أنها تحط من المكانة وتحمل صفة ثمة قضية أخرى ترتب

اختلفت االختيارات التي يحبذها الفقراء بقدر كاٍف عن  إذا"وقد نبه من أنه  Adato and Hoddinott. أبوية

مكن أن تقلل من الشرطية يمبدأ فرضها يالشروط الموضوعة على سلوكهم من جانب الحكومة، فإن القيود التي 

ويمكن تقليل هذا الخطر من خالل التشاور مع مجتمع ). 2007" (مكاسب الرفاه الكلية من الناحية العملية

خالصة القول، يجب السماح للمجتمع ألن يحدد ما . المستفيدين والوعي بالتحديات واالحتياجات المرتبطة بالسياق

  .يرى أنه المشكلة التي تنبغي معالجتها

  لجوانب التشغيليةا 6-6-3

تركز برامج المخصصات النقدية المشروطة دوليًا على الصحة الوقائية والدوام المدرسي في العادة، مؤكدة على 

وقد قامت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية بتشاور مبدئي . رأس المال االجتماعي الذي يمثله األطفال والشباب

وحتى تنفذ األونروا برنامجًا للمخصصات النقدية المشروطة، . خصوصمع برنامجي الصحة والتعليم في هذا ال

                                                 
تم جمع . المنفذ في كولومبيا وجود تأثيرات إيجابية لبرنامج المخصصات النقدية المشروطة Familias en Acciónأثبت تقييم مفصل لبرنامج   38

وعند مقارنة السكان الذين تلقوا المخصصات النقدية . ص نمو وتطور الطفل ومن سجالت الدوام المدرسيالبيانات من العيادات الصحية بخصو
. المشروطة مع القرى في مجموعة الضغط، تبين أن تأثيرات برنامج المخصصات النقدية المشروطة تزيد مستويات الصحة والنمو لدى األطفال

يادات قوية وملموسة إحصائياً في الدوام المدرسي بين الفئات المستفيدة من المخصصات النقدية باإلضافة إلى ذلك، أظھرت مقارنة البيانات ز
  :انظر. المشروطة بالمقارنة مع مجموعة الضبط

Attanasio, Orazio, et al. (2005): “How Effective are Conditional Cash Transfers? Evidence from Colombia.” The 
Institute for Fiscal Studies. Briefing Note No. 54. University College London, UK. 
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فينبغي أن تحدد، على مستوى األقاليم، أين توجد روابط بين الفقر والدوام المدرسي أو النواتج الصحية، وبالتالي 

  .أين يمكن أن توجد فرص للحد من العوامل المديمة للفقر من خالل التصميم واالستهداف المناسبين

  لتعاون مع التعليما
ومن الجلي أنه يمكن . يعد معدل بقاء التالميذ على مقاعد الدراسة مؤشرًا مهمًا بالنسبة لبرنامج التعليم في األونروا

وثمة إمكانية . بالتعاون مع األقاليم وبرنامج التعليم أن تعرض حوافز على األسر لكي تبقي أطفالها في المدارس

ز مالية لألسر على شكل منح للتعليم والتدريب التقني والمهني لضمان أن يتخرج أخرى هي أن يتم تقديم حواف

. الطالب من البرنامج المهني ويكون قادرًا، نظريًا، على الحصول على فرصة عمل من أجل تحسين دخل األسرة

ما يمكن ويمكن ضمان التشغيل بشكل أفضل من خالل زيادة التنسيق مع برنامج من نوع التشغيل الطارئ، في

  .تقديم تدريب إضافي وٕارشاد وظيفي من خالل خدمات المنظمات المجتمعية

  التأثير في النواتج اإليجابية المستدامة
استراتيجيات تكميلية  إلىتوفرت الموارد، سيكون بإمكان برامج المخصصات النقدية المشروطة أن تؤدي  إذا

لمخصصات المشروطة، وأن تتضمن روابط مع تدخالت لمساعدة المستفيدين بعد أن تنجز األهداف الرسمية ل

طويلة األجل للحماية االجتماعية لقد تضمنت برامج تدار في سياقات أخرى تقديم منح دراسية للطلبة من أجل 

االلتحاق بالجامعة أو المدرسة الثانوية بعد إنجاز التعليم األساسي باالستفادة من برنامج المخصصات النقدية 

ن شأن التنسيق المذكور أعاله مع التعليم والتدريب التقني والمهني في هذا الخصوص أن يكون م( 39المشروطة

  ).فعاًال بقدر عالٍ 

يتم تحقيق األثر المرغوب وكيف ينفق المستفيدون  إذاسيكون من المهم إجراء الرصد والتقييم للتأكد مما 

- البنية االجتماعية: "مات معلومات حوليجب أن تتضمن هذه التقيي. المخصصات النقدية التي يستلمونها

الديموغرافية لألسرة، وأوضاع السكن، وأصول األسرة، والتعليم، واستخدام خدمات الرعاية الصحية، ومؤشرات 

" المقاييس البشرية لألطفال واألمهات، واستهالك األسرة، وتوفير األيدي العاملة، والدخل والمخصصات

(Attanasio 2005).  

  لعمل عليهابنود يمكن ا

 .تحديد وتأمين التمويل الكافي للمخصصات النقدية المشروطة •

 .المستهدفة" الشروط"العمل مع األقاليم وبرنامج التعليم وبرنامج الصحة والمجتمعات المستفيدة لتحديد  •

 .تحليل المخاطر وٕاعداد خطة للحد منها لضمان أن ال تخلق الشرطية حوافز منحرفة •

 .تحليل النوع االجتماعي واإلعاقةضمان الدمج المناسب ل •

 .تحديد سلم األجور ووسائل الدفع •

                                                 
 18. في كولومبيا Familias En Accionنوفوا، مخططة المشروع السابقة مع برنامج المخصصات النقدية المشروطة -لوز ستيال رودريغز  39
  .مقابلة شخصية. 2011أغسطس /آب
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مواصلة السعي لتنفيذ أحدث نسخة من صيغة االختبار بالوسائل البديلة كوسيلة لضمان االستهداف  •

 .الدقيق لألسر المعرضة للخطر

سرب من التعليم إجراء البحوث لربط الفقر بالسلوكيات الهادمة لرأس المال االجتماعي الكامن مثل الت •

 .وضعف الدوام المدرسي

دية المشروطة المقترحة على إجراء تحليالت ما قبل التنفيذ لضمان أن تركز برامج المخصصات النق •

 .م في الشروط الموضوعة وليس على الوضع فقطالتقد

  

  التطوير التنظيمي  6-7

واصلة العمل على إحداث تحول في حتى تحدث اإلصالحات تغييرًا إيجابيًا مستدامًا، سيكون من الضروري م

ينبغي تعزيز التنسيق داخل الدوائر، فيما يمكن . البنية التنظيمية لدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية واألونروا

كما . التشارك بأفضل الممارسات والدروس المستفادة بين البرامج ذات التوجه المتماثل في كل واحدة من الدوائر

ألقاليم والرئاسة، ضمن ذلك، أن تزيد التواصل بينهما لضمان أن يكون كال الطرفين على ينبغي على مكاتب ا

  .كما ينبغي تحقيق زيادة في التواصل بين طاقم األونروا والمستفيدين. الخط ذاته

قدر كبير من الالمركزية في  إلىلقد أدت اإلصالحات التنظيمية األخيرة التي استحثتها خطة التطوير التنظيمي 

وفيما أنه من الضروري أن تكون البرامج مصممة بحيث تتناسب مع السياق المحدد في كل إقليم، فمن . الوكالة

المهم أيضًا أن تعالج دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية القضايا التي تؤثر في كل األقاليم من خالل جهد موحد 

. اية لتحقيق الوضوح التنظيمي والمساواة في الخدماتفالتعاون حول وسائل االستهداف مهم للغ. وتوافق في الرأي

وينبغي تعزيز الكفاءة والفاعلية من خالل . توزيع المعونات إلىهناك أهمية للطريقة التي ينظر بها المستفيدون 

اختصاص جماعي داخل األونروا يمكن التثبت منه بوسائل محسنة في الرصد والتقييم، وهو ما يمكن تحقيقه بدقة 

وحتى تتمكن دائرة اإلغاثة والخدمات . عند توفر قدر من الوحدة في الممارسة بين األقاليم الخمسةأكبر 

االجتماعية من تخطي تحديات التمويل والتحديات ذات الطبيعة السياسية التي تواجهها حاليًا، فسيلزم وجود 

  .صوت قوي وتعاوني

ديد من الفوائد لدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية، إن الالمركزية التي جرى اتباعها حتى اآلن قد حققت الع

ولكنها جعلت الدائرة ككل مشوشة بعض الشيء بوجود الحد األدنى من التنسيق واالنسجام في أساليب عمل 

ولم يترك لدى الدائرة في الرئاسة سوى القليل من األدوات التي يمكنها من خاللها بناء إجماع ومناهج . البرامج

وال بد للرئاسة أن تقوم بدور أقوى في التنسيق واإلدارة حتى يتم تعزيز جهود الحد من . باتفاق عامعمل تحظى 

. من كل واحد من األقاليمالفقر على مستوى الوكالة ككل بالبناء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة 

ثم سيكون . ف والمقاييس والتدخالتستركز الرئاسة جهودها على بناء البرامج ومراقبة األثر، واقتراح األهدا
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بهذا الشكل، سيتم . بإمكان األقاليم أن تختار من قائمة التدخالت المقترحة تلك التي تعتبرها مناسبة لسياق عملها

  .تحديد خصائص برامج الدائرة ككل على مستوى األقاليم فيما سينبع التخطيط والتوجيه اإلجمالي من الرئاسة

اثة والخدمات االجتماعية على التغيير الطويل األجل واالنتقال نحو التمكين الذاتي لفئات فيما تركز دائرة اإلغ

سيتم تنفيذ . الفقر المدقع، ينبغ لها أن تواصل ترشيد مشاريعها بحيث تشمل الفئات األكثر عرضة للخطر

تم إعادة تعريف أدوار طاقم أعاله وست 2ورقم  1التغييرات في تنظيم مكاتب الدائرة التي اقترحت في الشكلين رقم 

وفي مجرى تفحص هيكلية الدائرة وبرامجها، ينبغي العمل على تقييمات . الدائرة من أجل بناء ثقافة لمكافحة الفقر

  .المستفيدين المستهدفين إلىالمنظمات المجتمعية من أجل التأكد من أن الخدمات االجتماعية تقدم 

ئرة وفي الهيكلية التنظيمية، ال بد من تجديد التركيز على التنسيق هذه اإلصالحات داخل الدا إلىباإلضافة 

سعي الوكالة نحو الحد من الفقر من خالل ن الضروري اتباع نهج متعدد األوجه في وم. والتعاون بين الدوائر

 40الخدمات االجتماعية، من خالل عملها مع دائرة التعليم والصحةو وعلى دائرة اإلغاثة . برامجها المختلفة

. والقروض البسيطة والدوائر األخرى، أن تقوم بدور في مساعدة برامج األونروا على تحسين استهدافها للفقراء

بإمكان الدائرة أن تساعد في تحديد المستفيدين وتساعد الدوائر األخرى في دمج عناصر لمكافحة الفقر والوقاية 

ة لمكافحة الفقر والوقاية منه من خالل إدخال تحسينات في فكثيرًا ما تكون الطريقة األكثر فاعلي. منه في برامجها

وعلى دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية أن تدرك هذا األمر وأن تخصص مواردها وجهودها . التعليم والصحة

  .وفقًا له

  

  

  التعليم والتدريب التقني والمهني كمثال: 1اإلطار رقم 

فالبرنامج يزيد من إمكانيات التشغيل . التعليم والتدريب التقني والمهني يوجد مثال في إدارة دائرة التعليم لبرنامج

المتاحة لدى المشاركين فيه من خالل تقديم المنح الدراسية لحضور تدريبات على مختلف مجموعات المهارات، 

ساس المتسربين إن الدورات ذات الوجهة التجارية تجتذب باأل. سواًء في البرامج ذات الوجهة التجارية أو التقنية

االقتصادية، فيما أن الدورات ذات الوجهة التقنية -من المدارس والشباب المحرومين من الناحية االجتماعية

  .تتطلب شهادة البكالوريوس

البرنامج، إال أن هناك إمكانية كبيرة للتحسين في  إلىمع أن حاالت الصعوبة الخاصة تحظى بأفضلية عند التقدم 

فالنظام الحالي يقوم على اعتبارات نوعية فيما أن  41.امج التعليم والتدريب التقني والمهني للفقركيفية استهداف برن

                                                 
العينية، ينبغي أن تعمل دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في شراكة مع دائرة الصحة لتشكيل سلة حيثما يستمر العمل بالمخصصات الغذائية   40

كما أنه إذا تم تنفيذ برنامج للقسائم بشكل كلي أو جزئي، فسيكون من الضروري أن يتم . أغذية ذات قيمة غذائية أعلى، بما يحسن النواتج الصحية
 ً   .التنسيق ذاته على ھذه الجبھة أيضا

  .2011أغسطس /آب 22تم تقديم ھذه المالحظة من قبل طاقم التعليم الذي تمت مقابلته في مكتب إقليم الضفة الغربية،   41
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وعلى دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية أن تتحرك لتقديم . عناصر الحماية االجتماعية ليست مدمجة جيداً 

ن للمساعدة في تحديد األسباب الجذرية مساعدة أفضل لدائرة التعليم من خالل االستفادة من الباحثين االجتماعيي

لقد تم مؤخرًا . للفقر الذي يعاني منه الالجئون الفلسطينيون وكيف يمكن الحد منها بواسطة جهود دائرة التعليم

مع أن عملياته قد تغيرت قليًال وبقيت ) مستوى معيشي الئق(وضع البرنامج تحت هدف التنمية اإلنسانية الثالث 

  42.لعمل غير كافيةالروابط مع سوق ا

من خالل التنسيق مع فرص يمكن أن تقدم دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية المساعدة في هذا الخصوص 

، وزيادة تقديم المنظمات المجتمعية للتدريب على )في الضفة الغربية وغزة(العمل في برنامج التشغيل الطارئ 

باحثيها االجتماعيين لاللتقاء مع المشاركين في التعليم والتدريب مهارات التوظيف والتوجيه المهني، واالستفادة من 

ذلك، يمكن للدائرة أن تستفيد من برنامج  إلىإضافة . التقني والمهني والخريجين الذين قد يكونون معرضين للخطر

ج في الصندوق المدار من المجتمع المحلي لمساعدة المستفيدين الفقراء على تغطية تكاليف التعليم والعال

كما يمكن إشراك برنامج القروض البسيطة لمساعدة الخريجين على . المستشفى وتكاليف المشاريع األساسية

إن هناك الكثير من المجاالت التي يكون فيها التنسيق بين الدوائر ليس . توظيف مهاراتهم الجديدة بشكل منتج

  .مالئمًا فحسب، بل ومطلوباً 

 إلىبين الدوائر أيضًا على إجراء حوار واسع حول تحويل المسؤولية عن الفقراء  يجب أن تركز الزيادة في التعاون

فكما سبقت اإلشارة بخصوص عالقة األونروا مع المنظمات المجتمعية، . الحكومات المضيفة والمنظمات األهلية

و مناسبًا في السياق هناك العديد من المجاالت التي قد ال يكون تقديم األونروا للخدمات والدعم فيها ضروريًا أ

إصالحات واسعة القاعدة، ينبغي أن تسعال دائرة  إلىوفي ضوء تزايد القيود على الميزانية والحاجة . الراهن

  .تضييق مجال تركيزها وجهودها وفقًا لذلك إلىاإلغاثة والخدمات االجتماعية 

  

  بنود يمكن العمل عليها

 .االستهداف التركيز على التعاون داخل الوكالة حول تدابير •

 .تحسين تدابير الرصد والتقييم بحيث تكون جزءًا من كل برنامج •

تعديل الهيكلية التنظيمية لدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية وٕاعادة تعريف أدوار الطاقم من أجل زيادة  •

 .تركيز الدائرة على الحد من الفقر

على التصدي للفقر بشكل شمولي  تحسين التنسيق والتخطيط بين الدوائر من أجل تحسين القدرة •

 .باالشتراك مع دائرتي الصحة والتعليم

                                                 
42 UNRWA (2011): “Tertiary Education Reform: Towards a Self‐Reliant Confident Youth.” Draft. UNRWA West 
Bank Field Office: East Jerusalem. 
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مساعدة دائرة التعليم في تحسين االستهداف ونواتج مكافحة الفقر بالنسبة لبرنامجها الخاص بالتعليم  •

 .والتدريب التقني والمهني

لخدمات التي من األفضل إجراء تقييم لخدمات دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية لتحديد المستفيدين وا •

 .واألنسب أن يتم تقديمها من خالل برامج المنظمات األهلية والسلطات المضيفة

  

  سريةاأل المبادراتبرنامج   6-8

وفي . إن لدى األونروا تاريخًا راسخًا في السعي لتعبئة رأس المال االجتماعي من خالل المنظمات المجتمعية

. لمهم توضيح وترشيد وتنظيم عالقة األونروا وشراكتها مع المجتمع المدنياألمام، سيكون من ا إلىمجرى السعي 

فضعف تحديد وهيكلة العالقة بين األونروا . إن العمل في هذا الخصوص جاٍر حاليًا في مكتب إقليم األردن

ات المنظم إلىوالمنظمات المجتمعية يخلق توقعات بين المستفيدين تصعب تلبيتها عندما ينظر المستفيدون 

إعاقة قدرة المنظمات المجتمعية  إلىيمكن أن تؤدي هذه العالقة . المجتمعية على أنها جزء ال يتجزأ من األونروا

مصادر التمويل بسبب شيوع التصور بأن هذه المنظمات تتلقى دعمًا ماليًا وماديًا كامًال من  إلىعلى الوصول 

  .(UNRWA 2011: 37)األونروا 

أن العديد من هذه  إلىمؤخرًا على أداء المنظمات المجتمعية المرتبطة باألونروا  أشار تقييم متواضع أجري

المنظمات تتقاضى رسومًا مقابل المشاركة، مما يجعلها ويجعل خدماتها غير ميسرة للفئات األكثر عرضة 

أي منظمات  –" حلقة مغلقة"ذلك، يسود تصور للعديد من المنظمات المجتمعية على أنها  إلىباإلضافة . للخطر

وبالتالي فإن هدف  43.كمبدأ وممارسة" مساعدة الذات"لقيادة، مما يحد من الدمج ويبطل مفهوم ا تداول إلىتفتقر 

خصوصًا على المشاركة والدمج االجتماعي "وهو التركيز  –الدمج الذي تسعى إليه الخدمات االجتماعية لألونروا 

ال يتم السعي لتحقيقه  –" يرة والمحرومة واألطفال والمسنينلألشخاص ذوي اإلعاقات والنساء من األسر الفق

كما أن فرض الرسوم وما ينتح عن ذلك من صعوبة الوصول بالنسبة . (UNRWA 2008: 3‐4)بالقدر الكافي 

مكافحة الفقر بين األسر التي تعيش : "لمستفيدين الفقراء يعني عدم تحقيق هدف آخر للخدمات االجتماعية، وهو

  .(UNRWA 2008: 4)" تقاليفي فقر ان

تقدم المنظمات المجتمعية التدريب من أجل تعزيز االكتفاء الذاتي، ولكن المهارات ليست قابلة للتسويق بشكل 

إن على تخطيط المنظمات المجتمعية أن . خاص وال تقدم الكثير من المساعدة للفقراء في دخول القوى العاملة

وأن يعاد توجيه " لبعض المهارات المعينة مثل الخياطة والنسيج والتجميلسوقًا محدودة نسبيًا "يدرك أن هناك 

ومهما كانت طبيعة اإلجراء الذي . (UNRWA 2011: 41)التدريب على المهارات الذي تقدمه هذه المنظمات 

ى سيتخذ، ال بد من إجراء تحليل على مستوى الوكالة ككل للمنظمات المجتمعية من أجل تقييم مدى تأثيرها عل

  .الفقر

                                                 
43 UNRWA (2011): “Considering the Impact of UNRWA’s Partner Community Based Organizations.” Draft. 
UNRWA: Amman HQ, p. 36. 
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مع ذلك، على الوكالة أن تدرك التاريخ المهم والعالقات داخل مجتمعات الالجئين وأن تستخدمها لدعم العمل في 

شراكة مع المجتمع المدني وشركاء التنمية اآلخرين، والذي يركز على التنمية ويساهم في إضعاف المسببات 

  .البنيوية التي تديم الفقر

  نظرة عامة 6-8-1

ونروا لزيادة تركيزها وسعيها لتحقيق نتائج قابلة للقياس بشكل أفضل في مجال التنمية التي تشجع ستسعى األ

مبادرات الالجئين وتكافؤها، وتبني رأس المال االجتماعي في مجتمعات الالجئين، وتعتمد على القيادة والخبرات 

االنحراف "ات االجتماعية، وحس التمكين، ويتضمن هذا النهج استخدام التعلم عن مكامن القوة في الشبك. المحلية

 سريةتقترح دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية تجريب برنامج للمبادرات األ. كأدوات للتغلب على الفقر" اإليجابي

يتمثل محور تركيز هذا البرنامج على  44.بناًء على نموذج مماثل وناجح بشكل كبير في الواليات المتحدة

تبني هذه المبادرة المقترحة . والمجتمعية القائمة سريةتيسير التمكين الذاتي من خالل األطر األ التمكين، وتحديداً 

على األطر والخبرات والعالقات الموجودة في األصل من خالل عالقات عمل األونروا مع المنظمات المجتمعية 

وهي . لقائمة في المجتمعات بحد ذاتهاكما تعطي أهمية بالغة للعالقات االجتماعية افي كل من األقاليم الخمسة، 

تقترح القيام بالعمل بطريقة مختلفة، ولكنها تبني على المبادرة والمعرفة واالستثمارات المجتمعية القائمة من ذي 

  .قبل

  الجوانب التشغيلية 6-8-2

مل في مجموعات سيتم تشجيع األسر على الع. ستركز التجارب االستطالعية للبرنامج على األسر الفقيرة العاملة

إن األسر في هذا النموذج تتولى القيادة . للمساعدة الذاتية من أجل وضع حلول للمشكالت التي تقوم بتحديدها

في اختيار األهداف وتحقيقها، بما في ذلك حل المشكالت، ولكنها تحصل على الهيكلية والتشجيع والتعزيز من 

  .األونروا

ات متواضعة تركز باألساس على قضايا نوعية الحياة التي يمكن أن يقصد من األهداف أن تكون بمثابة خطو 

ويعد . المحصالت التعليمية وسوء الوضع الصحيضعف عوامل إضعاف تساهم في الفقر، مثل  إلىتترجم 

التخطيط والرصد الحريصان سمة مميزة للنهج، وتتلقى األسر مبالغ صغيرة مقابل مساهمتها في جمع البيانات 

قد تختار مجموعات األسر أن تركز على تحسين محصالت التعليم . ول الجهود التي تبذلهابشكل موسع ح

المدرسي لألطفال، أو تحسين الصحة من خالل النشاط البدني، أو تقليل الديون، أو أنشطة تحسين األوضاع 

بتيسير من وتتعرف مجموعات األسر بعضها على بعض . السكنية، أو الجهود المشتركة في تنظيم المشاريع

طاقم األونروا، وتجتمع بانتظام لتحديد المشاكل التي تريد العمل عليها معًا، ثم تضع جدول عمل يتضمن 

ال يتدخل طاقم األونروا في تيسير تحديد المشاكل أو الحلول، بل يأتي ذلك من . عالمات قياس يمكن التثبت منها

                                                 
44 Kubo, Melanie M., et al. (January 2011): “Family Independence Initiative: The Role of Control, Options, and 
Social Connectedness in Lifting Families Out of Poverty.” Boston Baseline Report conducted by See Change. 
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ة مكافئة لتحقيق عالمات القياس الموضوعة، ضمن سقف ويتم تقديم حوافز صغيرة أو دفعات مالي. األسر ذاتها

  .معين عبر فترة زمنية محددة

تقترح دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية، ضمن مبادرتها لضمان استدامة التغيير، أن يتم تجريب هذا النهج 

ر في كل إقليم في كل من األقاليم الخمسة بدءًا من ال أكثر من ثالث مجموعات من األسعلى نطاق متواضع 

وستقوم الدائرة على مستوى الرئاسة . ستتضمن كل مجموعة من األسر ما ال يقل عن خمس أسر. بشكل مبدئي

  .الموظفين في األقاليم إلىبتحديد متطلبات التدريب والمساعدة الفنية على تطبيق هذا النهج وتقديمه 

  الرصد والتقييم 6-8-3

اعدة على فهم الدور الذي يلعبه االختيار في تمكين األسر لكي تختار سيلزم إجراء رصد وتقييم حريصين للمس

تكون منخرطة ومن الجوانب المهمة في هذا النهج أن األسر  –بنفسها المسار الذي ستسلكه للخروج من الفقر 

ات في الرصد والتبليغ عن النتائج بشكل مباشر، حيث تعمل في تعاون وثيق مع الباحثين والباحثات االجتماعي

يمكن استخالص بيانات كمية ونوعية من تجارب هذه األسر، حيث يقوم طاقم األونروا بتسجيل . في األونروا

  ,الدخل والنفقات ويتم تحليل عمليات اتخاذ األسر لقراراتها من خالل مقابالت الرصد، ويتم تقييم النواتج

  الفوائد 6-8-4

. بالنسبة للمستفيدين وسهل التنفيذ نسبيًا بالنسبة لطاقم األونروافعاًال  سريةينبغي أن يكون برنامج المبادرات األ

فبدًال من فرض الحلول على السكان الالجئينـ تعمل األونروا في دور الميسر لحلول يحددها المجتمع للمشاكل 

اضعة ويكافئ البرنامج المبادرات الشخصية والجماعية من خالل تقديم حوافز مالية متو . التي يحددها المجتمع

وتتم مكافأة المبادرات الشخصية . لتحقيق عالمات القياس التي يختارها الالجئون بأنفسهم وتتفق عليها األونروا

  .من خالل إتاحة الفرصة ألصحابها ألن يقرروا احتياجاتهم الخاصة والسبل األكثر فعالية في تلبيتها

لى النجاح من خالل تخفيض الدعم اإلغاثي الذي نظم المعونات الراهنة على أنها تعاقب ع إلىكثيرًا ما ينظر 

ينبغي االهتمام بأن ال يتم فصل األسر المندرجة في برامج المبادرات األسرية عن أشكال . يترافق مع النجاح

لقد أظهرت برامج شبيهة نتائج إيجابية بشكل . المعونات األخرى التي قد يكونون مخولين بالحصول عليها

تنويع مصادر الدخل حتى بعد أن توقف تقديم الدفعات من خالل  إلىل األسر، مما أدى استثنائي في تحسين دخ

  45.البرنامج

  بنود يمكن العمل عليها

 .تصميم المشاريع لبرنامج المبادرات األسرية •

                                                 
في الواليات المتحدة، عملت برامج مبادرات االستقالل األسرية المشابھة بنجاح في األحياء الفقيرة في بوسطن وسان فرانسيسكو وأوكالند   45

وفي . بالمائة بالمتوسط في دخل األسر خالل فترة البرنامج الممتدة على سنتين 27نسبة ونتج عن أول ھذه البرامج، في أوكالند، زيادة ب. وھاواي
  .(Bornstein 2011)بالمائة  13السنة األولى ألحدث ھذه البرامج في بوسطن، ارتفع متوسط الدخل بنسبة 
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 .تحديد وتأمين التمويل األساسي لبرنامج للمبادرات األسرية •

 .ليم مع المجتمع والمنظمات المجتمعيةتشاور دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األقا •

 .تحديد األسر المحورية التي تبدي االهتمام والمهارات في القيادة والتشبيك المجتمعي •

 .استكشاف الروابط المحتملة مع القروض البسيطة في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية •

 .استكشاف الروابط المحتملة مع المخصصات النقدية المشروطة •

  

  برامج الشباب  6-10

  نظرة عامة 1- 6-10

التي يختبرها األطفال المقيمين في مناطق الصراع والتي تتصف بها  والمركبةبإمكان الصدمة الطويلة األجل 

وال يقتصر األمر . غالبية أقاليم األونروا أو التي يتم اختبارها من خالل الحرمان الشديد أن تتسبب بتأثيرات دائمة

 فعلى األرجح أن نشأة األطفال في بيئة من. طفال لعالمات اضطراب توتر ما بعد الصدمةعلى إظهار هؤالء األ

فيغلب على األطفال والناشئة الذين يعانون من . هذا النوع تسبب تأثيرات عميقة على العديد من جوانب تطويرهم

ة، ويعانوا من صعوبات في الصدمة أن يبدوا سلوكيات عدوانية وعنيفة، وأن ينخرطوا في سلوكيات عالية الخطور 

الذهاب بعيدًا في االستقراء لكي يدرك أن الصغار الذين  إلىوال يحتاج المرء . المدرسة وفي العالقات االجتماعية

العنف كخيار مفضل  إلىيعيشون في مثل هذه البيئة يعانون من مجموعة واسعة من األعراض ويرجح أن يلجئوا 

عزيز مسار آخر لألطفال حتى ينضجوا وهم يحملون القي االجتماعية ال بد من تشجيع وت. لحل النزاعات

  .اإليجابية التي تقوم بدور حاسم في األداء الصحي ألي مجتمع

  الجوانب التشغيلية 2- 6-10

يتمثل هدف البرنامج في تشديد تركيز األونروا على الشباب وخاصة الشباب نم السر األكثر عرضة للخطر في 

ومحو العوامل التي تديم تيسير الحصول على نواتج أفضل من استثمارات األونروا في التعليم، األقاليم الخمسة، و 

سيعمل البرنامج مع شركاء التنمية، بمن فيهم المنظمات المجتمعية، لتطوير برامج . الفقر المتوارث عبر األجيال

ى يتمكنوا من بناء عالقات إيجابية حت -بدنيًا وعاطفيًا  –بحق  آمنةمساحات بالمنهجية منتظمة تزود األطفال 

يقوم تصميم هذا . مجتمع مميز إلىويكسبوا الثقة بأنفسهم، ويعبروا عن أنفسهم، ويشعروا بحس من االنتماء 

  :تغيير السلوكالتدخل على ثالثة عوامل محددة في 

م كل نشاط يتم تصمي. أنشطة مقصودة وتصاعدية تشرك األطفال في التعلم من خالل التجربة: البرنامج .1

 .مع تحديد أهداف ونواتج واضحة

يتم اختيار هؤالء الشباب من . الترابط الفريد والفعال بين األطفال وأحد الشباب المهتمين :العالقة .2

المجتمع المحيط باألطفال، ويقدم لهم التدريب بجودة عالية على النهج المحدد، ويتم تزويدهم بالنصح 
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غ متواضعة لهم، مع تيسير الربط الممكن مع برنامج المال مقابل كما يتم دفع مبال. الشخصي بعناية

 .العمل

بل يكون لها ثقافة مميزة، . أفضل البرامج الشبابية تكون أكثر من مجرد مجموعة من األنشطة :الثقافة .3

 .وهذه الثقافة بحد ذاتها تحمل تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا على السلوك

  :ث منيعتمد تصميم هذا التدخل على البحو 

 .األدبيات الجارية لتحديد العوامل الحامية الرئيسية التي تعزز قدرة األطفال على التحمل •

 .مناهج العمل الريادية في تغيير السلوك، والحد من النزاعات، وتعزيز التطور اإليجابي لألطفال •

 .الممارسات المتقدمة في العمل مع السكان المتضررين من الصدمة المركبة •

يم كذلك اهتمامًا خاصًا بالمعايير والثقافة المحلية، وكذلك الدروس المستفادة من التدخالت السابقة في يولي التصم

ويتم . العمل مع الفلسطينيين الشباب واألطفال اآلخرين الذين يعيشون في مناطق الصراع لفترات طويلة األمد

 الثقافةوعلى  العالقةمقصود على بشكل ديد شالتركيز الفي تصميم التدخل مع " المخيم نمطعلى "استخدام إطار 

  .باعتبارهما العاملين األوليين في تغيير السلوك

  :خصائص التدخل

 .سنة 13 إلى 9األطفال في عمر : الفئة المستهدفة •

 3-2.5حوالي  إلىالبرنامج ثالث مرات في األسبوع وتمتد كل حلقة  إلىيحضر األطفال  :تواتر التدخل •

 .ساعات

 .ستة أشهر :مدة التدخل •

ساعة من وقت البرنامج خالل فترة  200سيحصل األطفال على زهاء  :العدد الكلي لساعات التدخل •

سينخفض العدد الكلي للساعات بسبب األعياد واألحداث األخرى التي تقع خالل (التدخل لستة أشهر 

 ).األشهر الستة من التدخل

  :ةالمجتمعي تيتم تنفيذ البرنامج في مرافق المنظما

تكون كل منظمة مجتمعية على مسافة يمكن لجميع األطفال الذين يحضرون البرنامج أن يصلوا إليها  •

 .سيرًا على األقدام

 .من داخل كل مجتمع بعينه الموجهينيتم استقطاب  •

. أطفال 5-4ويتم تحديد موجه لكل فريق مكون من . يتم تعيين كل طفل في فريق صغير من األقران •

 .أطفال 10 إلى 6ثنان لكل فريق مكون من فيما يعين موجهان ا

 .للطفل ويبقى دون تغيير طوال األشهر الستة للبرنامج" القاعدة األصلية"يشكل فريق األقران  •

 ".إطار الموجهين الراعين"يعمل الموجهون ضمن إطار برنامجي مفصل يعرف على أنه  •
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  الرصد والتقييم 3- 6-10

ع جوانب البرنامج من أجل تحديد أثره، بما في ذلك تقرير قبلي وبعدي سيتم تبني نهج معمق في رصد وتقييم جمي

التي يفيد بها المشاركون " أبرز التغييرات"األهل، وتتبع الحضور، وتنفيذ مجموعات بؤرية، وتوثيق /عن الطفل

واألهالي يستخدم تقرير األهل قائمة مراجعة سلوك الطفل التي تم اختبارها مع عدة آالف من األطفال . بأنفسهم

تقيم قائمة المراجعة ثمانية مجاالت من األعراض، تركز أربعة منها على أعراض الصحة . من شتى الثقافات

). اإلظهار الخارجي(وتركز أربعة على األعراض في سلوك الطفل ) االستيعاب الداخلي(النفسية داخل الطفل 

  :وهي كالتالي

  هار الخارجي للصحة النفسيةأعراض االستيعاب الداخلي واإلظ: 6الجدول رقم 

 أعراض اإلظهار الخارجي أعراض االستيعاب الداخلي

 السلوك العدواني. 1 القلق. 1

 )النشاط المفرط(االنتباه . 2 االكتئاب. 2

 )عدم االمتثال(كسر القواعد . 3 شكاوى جسدية. 3

 )االنطواء(مشاكل اجتماعية . 4  )أفكار سلبية(مشاكل في األفكار . 4

  الفوائد 4- 6-10

فقد . نتائج مثيرة لالنطباع شعر بها األطفال المشاركون إلىتم تجريب المنهجية استطالعيًا في قطاع غزى وأدت 

تتداخل مع قدرتهم على أظهر األطفال انخفاضًا ملموسًا في مستويات األحاسيس والسلوكيات التي من شأنها أن 

ذلك، يربط البرنامج األطفال  إلىباإلضافة . ية وفي البيتاألداء بفاعلية في المدرسة والشبكات االجتماع

المعرضين للخطر بشبكة من األشخاص والمؤسسات التي تستطيع أن تدعم الطفل وتتدخل قبل أن يتخذ الطفل 

  .أو أسرته اختيارات تحمل إمكانية أن تؤذي أو تحد من حاضر الطفل أو مستقبله
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  خطوات العمل الالحقةفي الرئاسة في  ةاعيدور دائرة اإلغاثة والخدمات االجتم. 7

  خلفية  7-1

مستوى الرئاسة واألقاليم في األونروا على أن العمق والتوسع المتنامي للفقر واالنكشاف في  ىعلهناك إجماع 

كما أن هناك اتفاقًا داخل األونروا على أنه من أجل . أوساط الالجئين الفلسطينيين يتطلب استجابة مقنعة وعاجلة

مصادر التمويل، على الوكالة أن تطور  إلىصدي للفقر واالنكشاف ومن أجل المناصرة الفعالة والوصول الت

لم تتمكن األونروا من تحديد الفقراء كفئة مستهدفة،  إذا. القدرة على تحديد الفقر وتصنيفه بين السكان الالجئين

وعلى الوكالة أيضًا . فاعلية أو المناصرة بفاعليةفإنها بالنتيجة لن تكون قادرة على التخطيط للخدمات وتقديمها ب

أن تكون قادرة على تطوير استراتيجية ورؤية عملية لتقديم مساعدات إنسانية ذات مغزى للفقراء، وكذلك تقديم 

وحتى . تدخالت فعالة في التنمية والتمكين االقتصادي للفئات التي تملك طاقة كامنة للخروج من قبضة الفقر

سيلزم أن تحصل على فهم روا من ضبط مساعداتها والتخطيط لها وحساب موازناتها بهذه الطريقة، تتمكن األون

  .أكثر تفصيًال للفقر في كل من أقاليم عملها الخمسة

تولت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية، تقليديًا، مهمة تقديم الخدمات لالجئين األكثر عرضة للخطر، وشملت 

وفي ضوء مبادرات اإلصالح األخيرة، وفي مواجهة التحديات . لنقد والخدمات االجتماعيةالمساعدات الغذاء وا

مواصلة التركيز على أفقر الفقراء والفئات األكثر عرضة للخطر،  إلىالمستمرة في تأمين التمويل، تسعى الدائرة 

  .ون ذات تأثير مثبت أكبرمع السعي لتنفيذ تدخالت ذات فعالية وكفاءة أعلى، وربما األهم من كل ذلك أن تك

. جعل األونروا أكثر المركزية بقدر كبير وزودت األقاليم بالتمكين والحيوية إلىأدت عملية التطوير التنظيمي 

من ناحية سواًء وتبين في المراجعة السريعة لبرنامج التطوير التنظيمي أن الالمركزية كانت عمومًا إيجابية جدًا 

ومع ذلك، الحظت المراجعة أن نجاح الالمركزية . ط المدراء على نطاق الوكالة ككلالكفاءة التشغيلية أو تنشي

وهذا يتطلب . أي الرئاسة –على المدى الطويل ال يكفيه أن تكون األقاليم قوية، بل يجب أن يكون المركز قويًا 

 21لرئاسة في منظمات القرن إن الحاجة لبناء أدوار جديدة ناشئة ومناسبة بين األقاليم وا 46".إعادة توازن"عملية 

  .ليست بالتحدي الخاص باألونروا دون سواها

دور " إعادة توازن"تقدم دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية هذا المقترح المفاهيمي ضمن عملها وتطورها من أجل 

أبعد من دور  إلى التحرك إلىلهذه الغاية، تسعى الدائرة على مستوى الرئاسة . الرئاسة في عالقتها مع األقاليم

تقديم الخدمات الذي يركز ببساطة على أسر حاالت الصعوبة الخاصة التقليدية وباتجاه دور أوسع يدعم األقاليم 

في تحديد وتصنيف الفقر في أوساط الالجئين، وتقديم المساعدة الفنية في تصميم وصيانة وتنفيذ التدخالت التي 

الحد الممكن عمليًا، بطريقة متسقة  إلىر عرضة للخطر، وضمان حقوقهم تقدم حماية فعالة وحقيقية للفئات األكث

                                                 
46 Doran, Kevin (2010): “UNRWA Review of Organisational Development Programme”. Oxford Policy 
Management. June 2010. 
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دور وتؤمن الدائرة أن بإمكانها أن تعطي قيمة مضافة من خالل التطور باتجاه . ومتوافقة مع السياق في كل إقليم

تستهدف األسر أكثر حيوية في دعم األقاليم في تحديد وتمويل وتنفيذ تدخالت التنمية والتمكين االقتصادي التي 

  .الفقر المدقع إلىالمعرضة للخطر قبل أن تنزلق 

بحيث تمهد األرضية التي تتيح لها أن تكون قادرة على تحديد الواقع المتغير  إلىإن الدائرة تعمل على االستجابة 

دات الغذائية مثًال من خالل االنتقال من المساع –القفر وتصنيفه بفاعلية بين الالجئين، وترشيد تقديم المساعدات 

  .الالجئين المعرضين للخطر إلىالنقدية، وتمتين الشراكات وشبكات العمل لتحسين تقديم الخدمات  إلى

يتضح من المشاورات التي أجريت في الميدان وتوجيهات إدارة الوكالة أن على دائرة اإلغاثة والخدمات 

احتياجات  إلىمهارات لديها حتى تستجيب االجتماعية في الرئاسة أن تعدل في أنماط طاقمها وفي توافر ال

  .الوكالة

  تمتين قدرات مكافحة الفقر لدى األونروا  7-2

تقترح دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية إحداث تغييرات ملموسة في تركيبة مواردها البشرية على مستوى الرئاسة 

وتحقيق أقصى استخدام للموارد ) ب(معه،  تحسين قدرة الوكالة على تحديد واستهداف الفقر والتعامل) أ(من أجل 

  .الشحيحة المتاحة

والطاقم الذي سيشغل ، على النحو الذي تم توضيحه أعاله ستتضمن الدائرة على مستوى الرئاسة وحدة للفقر

مواقع العمل هذه يشغلها مستشارون اآلن . لذا فإن هذه الخطوة محايدة من ناحية التكلفة. مواقع العمل فيها متوفر

. وظائف ثابتة في األونروا يدعمها الصندوق العام إلىدعم من المفوضية األوروبية وسيتم تحويل هذه المواقع ب

  .وال تلزم وظائف إضافية أو تمويل إضافي من أجل ذلك

ستتضمن الدائرة على مستوى الرئاسة أيضًا وحدة برامج مصممة لكي تقدم القيادة حول القضايا المحيطة بالفقر 

كالة ككل، ولكي تدعم األقاليم من خالل تقديم مساعدة فنية عالية الجودة في مجال المساعدات التنموية عبر الو 

  .واإلنسانية، ولكي تدعم القدرات االحتياطية في األقاليم عندما يكون ذلك مطلوباً 

نروا وتشجيع تحسين سيتم تشكيل فريق عمل بشأن الفقر ليساهم في تحسين دمج الفقر باعتباره محورًا شامًال لألو 

تفاعل المحاور الرئيسية مثل الحماية والنوع االجتماعي واإلعاقة والطوارئ مع عمل دائرة اإلغاثة والخدمات 

  .االجتماعية

  وحدة الفقر   7-3

تقترح دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية تشكيل وحدة مكرسة للفقر تتمثل غايتها في دعم الوكالة في تحديد 

توفير المزيد من ) أ(حاجة متنامية ومدركة من خالل  إلىهذه الوحدة جديدة بمعنى أنها تستجيب . قروتصنيف الف

وٕاعادة الهيكلة داخل الدائرة على مستوى الرئاسة ) ب(القدرات سواًء من ناحية الخبرات أو الموارد البشرية، 
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) ج(ات والتحليالت في قضايا الفقر، لضمان استجابة ذات كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات الوكالة للمعلوم

  .وتلبية جزء من الرؤية المصاغة في مبادرة استدامة التغيير

تطور الدائرة على مستوى الرئاسة حتى تصبح قادرة على  –أما الجزء اآلخر المصاغ في مبادرة استدامة التغيير 

دخالت التنموية، فهي ال تقل أهمية عن وحدة دعم األقاليم بفاعلية أكبر من ناحية ترشيد المساعدات اإلنسانية والت

  .الفقر، وتعتمد على البيانات والتحليل واالستهداف وبيانات الفئات المستهدفة التي ستنتجها وحدة الفقر

سيكون لوحدة الفقر الوظائف التالية تحديدًا، والتي سيتم أداؤها بالتنسيق مع األطراف المعنية ذات الصلة، 

  :ارجيةالداخلية منها والخ

رصد وتحليل وتفسير االتجاهات السائدة في مستوى الفقر وتركيبته والعوامل المرتبطة به، وخصائص  .1

 .الفئات الفقيرة والمعرضة للخطر

تحليل العوامل األعم الكامنة خلف االتجاهات السائدة في الفقر واالنكشاف ومراجعة العواقب المرجحة  .2

 .رية والبديلةللسياسات االقتصادية واالجتماعية الجا

تحسين جمع اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية حول الالجئين الفلسطينيين في أقاليم عمل األونروا  .3

 .الخمسة

تعميم تحليل بيانات الفقر، بما في ذلك إصدار تقرير سنوي عن رصد مؤشرات الفقر والمؤشرات  .4

 .االجتماعية

 .تحديد خطوط الفقر وتحديثها .5

 .بالوسائل البديلة حسب الحاجة بناًء على بيانات ممثلة عن األسرتحديث صيغ االختبار  .6

  :ستتكون وحدة الفقر من الموظفين التالين

 .(P5)محلل مسؤول في مجال الفقر / باحث  .1

 ).17الدرجة (إحصائي  .2

 ).عقد توكيلي(أخصائي تكنولوجيا المعلومات  .3

  وحدة البرامج في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية  7-4

يستجيب . كون وحدة البرامج من طاقم مهني يمتلك خلفية عميقة في مجال التنمية وفي المساعدات اإلنسانيةستت

تشكيل الوحدة لواقع التطوير التنظيمي، أي الالمركزية، واآلراء التي تم التعبير عنها داخل الوكالة في استطالع 

, اإلغاثة والخدمات االجتماعية على مستوى الرئاسة أخير للرأي حول القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها دائرة

  :تتضمن بنود المرجعية لوحدة البرامج في الدائرة ما يلي

 .المساعدة الفنية لألقاليم •
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 .توفير القدرات االحتياطية لدعم األقاليم •

 .زيادة القيادة والقدرات في مكافحة الفقر والحد منه •

 .المناصرة •

 .مويلمصادر الت إلىدعم جهود الوصول  •

لن يلزم . من الواضح أن ذلك يعني توفر مهارات ال تتوفر حاليًا بالضرورة لدى الدائرة على مستوى الرئاسة

وستكون نتيجة ذلك . تخصيص وظائف جديدة وسيتم االنتقال بشكل تدرجي، بحيث يتم خالل فترة السنتين الجديدة

لرئاسة لدعم األقاليم بشكل فعلي أثناء تصمميها وتنفيذها توفر القدرة لدى دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في ا

وستتمثل . للتدابير الموجهة نحو الفقر، وتوفير القيادة من ناحية تشكيل سياسات الوكالة بخصوص الفقر

  .المحصلة أيضًا في وجود فريق أصغر حجمًا وأعلى فاعلية مقابل التكلفة على مستوى الرئاسة

  رفريق العمل بشأن الفق  7-5

فريق العمل بشأن الفقر عبارة عن آلية مقترحة لتحسين دمج االهتمامات والمهارات الرئيسية داخل الوكالة في 

وفي عمل دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية دون إجراء تغيير فعلي على التسلسل اإلداري أو العمل على الفقر 

دائرة تحت رئاسة نائب المفوض العام أو مدر اإلغاثة سيعمل الفريق بصفة فريق استشاري لل. إضافة كوادر جديدة

والخدمات االجتماعية وسيتضمن طواقم مهنية تركز على الطوارئ والنوع االجتماعي واإلعاقة والتعليم والصحة 

  .جنب مع طواقم مختارة من دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية إلىوالبنية التحتية للمخيمات، بحيث تعمل جنبًا 
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  بنود يمكن العمل عليها: 1لحق رقم الم

 بناء برامج فعالة لمكافحة الفقر: األونروا ودائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية .1

 التطوير التنظيمي  .أ 

 .زيادة التعاون واالتصال داخل الدائرة )1(

 .التعاون بين الوكاالت حول تدابير االستهداف )2(

 .برنامجتحسين تدابير الرصد والتقييم بحيث تكون جزءًا من كل  )3(

تعديل الهيكلية التنظيمية لدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية وٕاعادة تعريف أدوار الطاقم من  )4(

 .أجل زيادة تركيز الدائرة على الحد من الفقر

تحسين التنسيق والتخطيط بين الدوائر من أجل تحسين القدرة على التصدي للفقر بشكل  )5(

 :شمولي

ستهداف ونواتج مكافحة الفقر بالنسبة لبرنامجها الخاص مساعدة دائرة التعليم في تحسين اال  ) أ

 بالتعليم والتدريب التقني والمهني

إجراء تقييم لخدمات دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية لتحديد المستفيدين والخدمات التي من  )6(

 .األفضل واألنسب أن يتم تقديمها من خالل برامج المنظمات األهلية والسلطات المضيفة

 م فعالية المنظمات المجتمعيةتقيي  .ب 

لمجتمعية وقدرتها على خدمة أهداف مكافحة ا إجراء تقييم على مستوى الوكالة ككل للمنظمات )1(

 .الفقر

 المخصصات النقدية االجتماعية  .ج 

توفير التمويل الكافي لبرامج التشغيل الطارئ، بما في ذلك صندوق طوارئ للمخصصات النقدية  )1(

 .ارئةفي حاالت التضخم السريع الط

 .تطوير ممارسات دقيقة للرصد والتقييم يتم تحديثها بشكل روتيني )2(

 .استكشاف اإلمكانية الثقافية ألن تكون النساء هن من يتلقى المخصصات النقدية في األسرة )3(

 .مواصلة السعي لتنفيذ أحدث نسخة من صيغة االختبار بالوسائل البديلة )4(

قدية، يجب أن تسعى دائرة اإلغاثة والخدمات في مجرى اإلعداد لتنفيذ برنامج للمخصصات الن )5(

وحمالت واسعة تنبؤات اقتصادية دقيقة، وجدول تنفيذ قابل للتطبيق، : تأمين إلىاالجتماعية 

 .النطاق للتشارك بالمعلومات

 .يجب إجراء مسوح للفعالية مقابل التكلفة قبل تنفيذ برنامج المخصصات النقدية )6(

دة في هذه المراجعة في الحسبان في التخطيط السابق يجب أن تؤخذ جميع المقاييس الوار  )7(

 :لعملية التنفيذ
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 .المعنية ذات الصلة حول برامج المخصصات النقدية فيجب إنجاز تشاور مع األطرا  ) أ

 .سيلوم إجراء مسوح خط األساس في جميع األقاليم قبل بدء التنفيذ  ) ب

تتبع في القروض  يجب تحليل طريقة توزيع المخصصات النقدية بواسطة الشيكات التي )8(

البسيطة والدخل التكميلي لألسر وبرامج المساعدات النقدية الطارئة في مكتب إقليم الضفة 

 .الغربية، وذلك من ناحية الفعالية مقابل التكلفة، وأن تقارن مع طرائق توزيع بديلة

 برامج المال مقابل العمل والتشغيل الطارئ  .د 

الحالية والقيام بالتحضيرات من أجل عمليات  مالحظة النواقص في برامج التشغيل الطارئ )1(

 .أفضل من ناحية االستهداف واإلدارة والرصد في األقاليم األخرى قبل البدء بالتنفيذ

 .رصد التقدم في مشروع الشراكة مع القطاع الخاص التجريبي في مكتب إقليم الضفة الغربية )2(

 المخصصات النقدية المشروطة  .ه 

االجتماعية أن تشرك كًال من برنامج الصحة وبرنامج التعليم في على دائرة اإلغاثة والخدمات  )1(

 :مناقشة الشروط المناسبة في كل من األقاليم الخمسة

يجب إجراء المزيد من البحوث لتحديد كيف سيتم استهداف المتسربين من التعليم   ) أ

 .والمتخلفين عن الدوام والشباب في المدارس األساسية

التنفيذ لضمان أن تركز برامج المخصصات النقدية المشروطة  ينبغي إجراء تحليالت ما قبل )2(

 .المقترحة على التقدم في الشروط الموضوعة وليس على الوضع فقط

يجب التشاور مع المستفيدين المحتملين للتقرير بشأن مدى قبولهم للشروط المقترحة من  )3(

 .األونروا

 برامج المبادرات األسرية  .و 

جتماعية أن تشرك كًال من برنامج الصحة وبرنامج التعليم في على دائرة اإلغاثة والخدمات اال )1(

 .تحديد األهداف الممكنة التحقيق التي يمكن لألسر أن تبلغها في فترات زمنية محدودة

يجب إجراء تحليل لمستويات االستدانة وخصائص فئات الفقر المدقع والمطلق لتحديد مدى  )2(

 .مالءمة تخفيض الدين كهدف للمبادرات األسرية

يجب أن تجتمع دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية مع موظفي القروض البسيطة والتشغيل  )3(

 .الطارئ لتحديد الكيفية التي يمكن بها ربط األسر المشاركة في المبادرات األسرية مع برامجهم
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