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تثني اللجنة االستشارية على الجهود التي تبذلها األونروا لالستمرار في تقديم برامجها وخدماتها لالجئين 

  ).، الدورة الرابعة302 قرار الجمعية العامة رقم(الفلسطينيين في أقاليم عملها في توافق مع تفويض األونروا 

هذه الوثيقة تلخص توصيات أعضاء اللجنة االستشارية بخصوص تقييم التطوير التنظيمي لألونروا، واستراتيجيات 

  .إصالح البرامج، والموازنة، وبعض القضايا المحددة األخرى

  :فيما يخص تقييم التطوير التنظيمي واستدامة التغيير، فإن أعضاء اللجنة االستشارية

مبادرة التطوير التنظيمي بشكل مشترك خضعت له يثنون على األونروا لتعاونها في إدارة التقييم الذي  .1

، بما يشمل بناء خطة عمل إدارية متينةويحثون األونروا على تأسيس استجابة . وبطريقة مفتوحة وشفافة

التأكد من أن تؤخذ التوصيات ، كمتابعة تهدف إلى 2012فبراير /شاملة ومتفق عليها بنهاية شهر شباط

 .المتعلقة بتنفيذ مبادرة استدامة التغيير في االعتبار

الذين لديهم ) األونروا وممثلو الحكومات المضيفة والمانحين(يوصون بأن يقوم أعضاء اللجنة الفرعية  .2

أثيرها في بمتابعة تنفيذ اإلصالحات بشكل مشترك ومتابعة ت" استدامة التغيير"اهتمام محدد في مبادرة 

تحسين الخدمات المقدمة لالجئين وتحقيق غايات الكفاءة، مع إعالم اللجنة االستشارية بالمستجدات 

 .بشكل منتظم

 :فيما يخص استراتيجية تعبئة الموارد، فإن أعضاء اللجنة االستشارية

إلى أن هذا النهج ويشيرون بعين الرضا . يثنون على األونروا بشأن االستراتيجية المفصلة لتعبئة الموارد .3

الذي يعاد تنشيطه على نطاق الوكالة ككل يهدف إلى تمتين دائرة العالقات الخارجية واالتصاالت 

ويحثون على تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد، . بصفتها هيئة التنسيق الرئيسية لجميع جهود تعبئة الموارد

لمخاطر من أجل الحد من األثر الذي يمكن دارة اإلمع الطلب من الدائرة في الوقت ذاته أن تعد خطة 

أن ينتج عن إمكانية عدم قدرة المانحين التقليديين على المحافظة على مستويات التمويل الراهنة أو 

ومع ذلك، ينبغي اعتبار األموال التي يتم حشدها من مصادر القطاع الخاص دعمًا إضافيًا،  .زيادتها

 .تماشيًا مع تفويض األونروا

 :إصالح اإلغاثة والخدمات االجتماعية، فإن أعضاء اللجنة االستشارية فيما يخص

مثل ( 2010يونيو /يرحبون بانسجام خطط اإلصالح مع توصيات اللجنة االستشارية من شهر حزيران .4

جودة، وتحسين الروابط مع برنامجي على التركيز على مخصصات اجتماعية أكثر فاعلية وكفاءة وأ

ولذلك، فإنهم ينصحون األونروا بالسير إلى ). التعليم والصحة، وتعزيز القيادة على مستوى الرئاسة، الخ



األمام في تنفيذ المجال الواسع آلليات المخصصات االجتماعية الموضحة في وثيقة إصالح اإلغاثة 

بما يصون كرامتهم ويعزز  تحسين الخدمات المقدمة لالجئينو تخفيف الفقر والخدمات االجتماعية، سعيًا ل

ويالحظون أن االنتقال من المساعدات الغذائية إلى النقدية . تمكينهم، وذلك تماشيًا مع تفويض األونروا

كمخصصات اجتماعية يمكن أن يتطلب المزيد من النقاشات بين المانحين والمضيفين واألونروا في 

 .بعض األقاليم

أخذًا باالعتبار افتقار األونروا للتمويل لبرنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية الحالي وكذلك للبرنامج  .5

 :في أوساط األطراف المعنية حولالخاضع لإلصالح، يلزم إجراء مناقشات عاجلة 

  .تكاليف اإلصالح ومستوى التمويل الكافي الالزم لتنفيذه بشكل مستدام •

تحسين الخدمات (قها في الحد من الفقر من خالل تنفيذ اإلصالح المكاسب التي يمكن تحقي •

 ).المقدمة إلى أعداد متزايدة من الالجئين

 .في تقديم الخدمات الكفاءات والفعالية •

 .نتائج المشاريع التجريبية •

 :فيما يخص موازنة األونروا، فإن أعضاء اللجنة االستشارية

أن تقوم الحكومات يشعرون بالقلق تجاه النواقص المزمنة في موازنة األونروا ويوصون ب يزالونال  .6

 .المضيفة والمانحة المهتمة باستكشاف مناهج عمل إضافية لمعالجة النواقص

دون على الحاجة إلى كحتى اآلن لتعزيز شفافية الموازنة ويؤ يرحبون بالخطوات التي قامت بها األونروا  .7

استذكارًا للتوصيات السابقة بشأن هذه القضية، تتمثل الغاية من هذه العملية في زيادة  .مواصلة الحوار

. الوضوح في عملية صنع القرار في األونروا والعالقات المتبادلة بين البرامج ومختلف مصادر التمويل

ستشارية أن بتوفر رؤية أكثر شمولية لموازنة األونروا، وبالتالي يتيح ألعضاء اللجنة االسيسمح ذلك 

 .يتوصلوا إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجهها الوكالة وتقديم النصح بشكل أفضل

 :لمحددة، فإن أعضاء اللجنة االستشاريةافيما يخص بعض القضايا 

يكررون التركيز بقوة على أهمية أن تكفل األونروا أن تكون الوثائق التي سيجري تفحصها متاحة قبل ما  .8

ويجب أن تكون الوثائق، . المحددال يقل عن ثمانية أيام عمل قبل موعد اجتماع اللجنة الفرعية 

التي يتم تعميمها، إلى باإلنجليزية والعربية، مصحوبة برسالة إلكترونية تحتوي على تقديم موجز للوثائق 

 .جانب تفسير واضح لشكل المساهمة المطلوبة من اللجنة الفرعية

يرحبون بجهود األونروا لتمتين وتحسين الجودة والثبات في المراقبة والتقارير الخارجية ويحثون على  .9

 ".اإلطار التوافقي للمانحين"إجراء المزيد من النقاش حول 

يات السابقة كبند ثابت على جدول األعمال في اجتماعات اللجنة يوصون بأن تدرج متابعة التوص  .10

 .االستشارية في المستقبل

  


