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دعمكم المتواصل لألونروا وعلى أتقدم بالشكر الجزيل لأود في البداية ونيابة عن مكتب إقليم األردن بأن 

 .في عمليات الوكالة في المملكة األردنية الھاشمية والمستجدات التطوراتآخر عكم على ھذه الفرصة الطال
 

إدارة خدمات الالجئين حسب مواردنا المالية مع تحديد الكفاءات في أوال : نستمر في تحقيق أھداف عدة
تيجيات اإلصالح تنفيذ استرافي لمعالجة العجز في التمويل للعام المقبل، وثانيا في الميزانية التوفير و

سعينا  في التعليمية والصحية التي وافقت عليھا ھذه اللجنة االستشارية لتحقيق أقصى قدر من التأثير، وثالثا
من خالل وجودنا وواليتنا للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين عن طريق المساھمة في تحقيق 

 .تغيرة في كل مكان حولنااالستقرار في المملكة في الوقت الذي نشھد فيه ظروفا م
 
  

  قطاع التعليم
 

مدرسة  173طالب مسجلين في  120،000ال يزال برنامج التعليم لدينا ھو األكبر مع ما يزيد قليال عن 
ھذا العام انخفاضا قد شھدنا و. طالب مسجلين في معاھد التدريب المھني لدينا 3000ابتدائية وھنالك أيضا 

المسجلين في مدارسنا االبتدائية والتي بدورھا أدت إلى انخفاض بعدد  البالططفيفا يقدر بعدة آالف من 
أما الجزء األكبر من ميزانية الوكالة فھو لقطاع التعليم، وبالتالي فتبقى التشكيالت . المعلمين وفقا لذلك

 وقد شرعنا في ھذا الصيف باستعراض مفصل. المدرسية لدينا السمة األساسية إلدارة الموارد لدينا
تحقيق بعض  باإلمكانوقمنا بدراسة إذا كان  أيلولللتشكيالت المدرسية للعام الدراسي الذي بدأ في شھر 

المدارس، أو بإدخال المزيد من االندماج بدمج بدمج الفصول الصفية أو  قامت الوكالةالتوفير بالتكلفة إذا 
وقد . فصلة تقليديانكور في مدارس مبين الجنسين في فصول دراسية مختلفة بوجود معلمين من اإلناث والذ

فإدخال مثل ھذه التغييرات في بعض الحاالت سيؤدي إلى تحقيق بعض . كانت استنتاجاتنا موجزة جدا
إلى زيادة حجم  باإلضافة. في الحاجة لنقل الطالب باستخدام الحافالتھي التوفير المالي ولكن المشكلة ھنا 

 .القليلة المتاحة للتقليل من الميزانية التشغيلية للتعليم في األردنفھناك بعض الخيارات  ،الصفوف المدرسية
 

مما ال شك فيه أن إصالح برنامج التعليم سيؤدي إلى بناء ثقة المجتمع بأن األونروا ستواصل تقديم فرص 
تنفيذ  إصالح برنامج التعليم لدى الوكالة وبدأنا في بإستراتيجيةنحن ملتزمون . حقيقية لالجئين الفلسطينيين

نحن . في تنمية قدرات المعلمين من خالل الجمع بين التطوير الوظيفي وتعزيز إدارة المدرسة اإلصالحات
قلقون من أننا قد نفتقر  ااإلصالح على شبكة االنترنت ولكن إستراتيجيةنخطط لوضع المزيد من عناصر 

 .نامج التعليم بأكملهإلى الموارد والمصادر الالزمة للتنفيذ الكامل لحزمة اإلصالح في بر
 

من مدارسنا القائمة ضمن مباني  ةالمائ٪ من مدارسنا تعمل بنظام الفترتين، وھنالك عشرة في 91ال تزال 
بحاجة ماسة إلى إعادة تأھيل  ةمدرس ةعشر خمسوھنالك . مستأجرة والتي ال توفر بيئة تعليمية مناسبة

صندوق العام، فقد قمنا بتطوير مشاريع لتحل محل وبدال من اإلضافة إلى ال ،وھذا العام. شامل وفوري
من تكاليف التشغيل السنوية لدينا  ھذا فسوف يقلل إذا نجحو. عشر مدارس مؤجرة بمدارس معدة للتعليم

ومع ذلك، وحتى يتم الحصول على التمويل، فإننا . دوالر أمريكيالمليون بمبلغ يصل إلى مليون ونصف 
ثالث مدارس مستأجرة ونقل الطالب بالحافالت إلى مدارس األونروا  نواجه االحتمال الفوري بإخالء

العديد من بلدانكم الدعم لبرنامج التعليم لدينا، وأود أن أشكر بشكل خاص حكومات كل من تقدم . األخرى
وشكرنا ونعرب أيضا عن تقديرنا . سويسرا والواليات المتحدة التي تدعم العديد من مشاريع إعادة التأھيل



ومة األردنية ودائرة الشؤون الفلسطينية لدعم جھود األونروا الرامية لتحسين نوعية البيئة التعليمية للحك
 .لألطفال الالجئين

 
النتائج على مستوى الدولة وتبقى معدالت التوظيف  أفضلوما زال خريجو معاھد الوكالة المھنية يحرزون 

بزيادة المقاعد الدراسية المتوفرة في معھدي التعليم المھني  وقد قمنا ھذا العام. بالمائة 80لديھم بما يزيد عن 
ويبقى . مقعد للطالب الالجئين مع تركيز خاص على الطالب من قطاع غزة والحاالت األكثر عسرا 300بـ 

ونحن نواصل عملنا مع جميع األطراف المعنية . الطلب على توسيع مراكز التدريب المھني لدينا عاليا جدا
قبلت ستكون ذات رسوم متواضعة ستعمل على جعل المواد  إذادورات الموازية، والتي الستئناف ال

 .اإلضافية تحقق االكتفاء الذاتي
 
  

 الصحةقطاع 
 

على الرغم من العبء الثقيل على العاملين في مجال الصحة لدينا، فقد بدأنا بحوسبة خمسة مراكز صحية، 
النتظار للمرضى والمزيد من الرصد الدقيق لوقت مما سيؤدي إلى خدمة أكثر كفاءة وتقليل وقت ا

 إستراتيجيةوقد حددنا أيضا مركزا صحيا نموذجيا لتنفيذ . الموظفين، واستخدام اإلمدادات الطبية والنفقات
وما زلنا ملتزمين تماما ببرنامج اإلصالح . الصحي والتي تركز على منھج األسرة الصحية اإلصالح

 .القلق إزاء ديمومة التمويل الالزم لضمان التنفيذ الكاملالصحي ولكن مرة أخرى نشعر ب
 
وقد مولت . بسبب المساعدات السخية من المانحين من بناء وإعادة تأھيل مراكز صحية جديدةقد تمكّنا و

في مخيم عمان الجديد، الذي بدأ تشغيله قبل بضعة أسابيع، ويمولون  اجديد اصحي االواليات المتحدة مركز
صحيا جديدا في مخيم اربد حيث سيتم دمج اثنين من المراكز الصحية الصغيرة لخدمة أكثر أيضا مركزا 

ھذا سيحرر الموارد لدينا وسوف يمكننا من توسيع نطاق الخدمات التي نقدمھا في . شخص 154,000من 
 .شخص 20,000مخيم جرش مع إضافة عيادة أسنان جديدة لخدمة 

 
 

  عيةبرنامج اإلغاثة والخدمات االجتما
 

في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية وال تزال استجابتنا لمشكلة التي نواجھھا أكبر التحديات تكمن 
وسوف يطلعكم مدير اإلغاثة . التمويل وبحاجة لإلصالحأنھا تعاني من نقص غير كافية حيث  الفقر

غاية األھمية إذا أردنا إدراج المقترح الذي ھو في  اإلصالح إستراتيجيةوالخدمات االجتماعية الحقا على 
آليات القيام بشكل تدريجي بإدخال ، والشروع في استھداف أدق للفقراء، وضمن برامجناموضوع الفقر 

والخدمات االجتماعية بحذر شديد  اإلغاثةبرنامج ويجب أن يتم أي إصالح في . أكثر كفاءةاجتماعية تحويل 
في الالجئين سيكون له تأثير مباشر على أسر ائية والمالية تأثير على المساعدات الغذنظرا إلى أن أدنى 

تستمر فمن الضروري أن  نقوم بعملية اإلصالح في برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية،بينما و. المملكة
 .وھذا يشمل توزيع المواد الغذائيةكما ھي دون المساس بھا برامج المساعدة القائمة 

 
  

المخصصة للمساعدات في اإلمدادات وشيك انقطاع فھنالك قطاع غزة، ت عمليامن مدير تم كما استمع
بينما نطلب من الجھات و. ينقطع خط المساعداتلدينا بضعة أشھر أخرى قبل أن أما في األردن ف. الغذائية

طوارئ في حال كنا غير قادرين على توزيع خطط نا بتحضير شرعفلقد ، تقديم المزيد من الدعمالمانحة 
الذي  برنامج حاالت العسر الشديدالتحول من ب ناقد سارعفي األردن فو. 2012لغذائية في عام المواد ا

وقمنا . القائم على تحديد االحتياجات شبكة األمان االجتماعيإلى برنامج يعتمد على معايير الوضع العائلي 



من برنامج العسر الشديد  حاليامن أولئك المنتفعين ) الجئ 54,000ما يشكل (عائلة  15,000 ة تقييمإعادب
بحلول نھاية الحاالت جميع لتقييم السيتم االنتھاء من إعادة و. باستخدام صيغة اختبار لتحديد مستوى الفقر

جديدة لتوزيع المساعدات التقييم النستخدم منھجية فسوف  ھنالك انقطاع بالمساعدات الغذائيةكان  إذاو. العام
ھذا سوف و. مدقعاللفقر حاالت االتي تم تحديدھا على أنھا أكثر لحاالت ايزانية لتلك محددة ضمن مالنقدية 
تلقى ييحصل حاليا على الغذاء سوف ه ليس كل من وذلك يرجع إلى أنتوترات في المخيمات بعض اليخلق 

 .مأن المجتمع الدولي يستعد للتخلي عنھبقلق الالجئين يزيد من مساعدات نقدية وسوف 
 
  

 ةقيموتقدم ھذه المنظمات خدمات . المنظمات المجتمعية في األردنمن  24لـ دعم ال بتقديماألونروا تقوم 
فقد أصبحوا يعانون منذ إنشائھا وإصدار تشريعات وطنية للمنظمات غير الحكومية و. لالجئين األكثر ضعفا

نحن . بالكامل من قبل األونرواتتم إدارتھم الحكومة وال  فھم غير مسجلين معقانوني حالة ضياع  من
تمتعھم لھذه المنظمات األھلية ونبذل قصارى جھدنا لضمان الرائع عمل المواصلة دعم بملتزمون تماما 

 .وزيادتھا لالجئين الفلسطينيينيقدمونھا قانوني سليم لمواصلة الخدمات التي بوضع 
 

بشكل منتظم ارة إليھا اإلشالتي يتم  اتاألولويفقد كانت ھنالك إحدى مع الالجئين، وخالل اللقاءات المتعددة 
الزنك، مغطاة بسقوف من اآلالف من المساكن حيث ال تزال  ساكن،إعادة تأھيل المإلى الحاجة وھي  أال

كن قادرين على فلم نالمالية  أوضاعنابسبب و. سوء التھوية والمشاكل الھيكليةتعاني من واألسبستوس، و
لتمويل مثل ھذه  السخية من الجھات المانحة لدينانعتمد على المساعدة وتخصيص أموال من الصندوق العام 

على مساعدة المزيد من  ينكون قادرولكي ناالحتياجات كبيرة وتعتبر ھذه . مثل االتحاد األوروبي األنشطة
، مماثلة لتلك المستخدمة في المقترحةفي جميع المشاريع  ةالذاتيمساعدة دمج عنصر الفنقوم حاليا بالالجئين 

 .لبنان وسوريا
 
  

 اتمخيمالتحسين إقليمي للمشروع للتنمية بنك األلماني الاتفاق مع بتوقيع في شھر مايو ألونروا قامت ا
مخيمات الطالبية والحصن مع أنشطة على  في األردنوسوف نركز . سيتم تنفيذه في األردن ولبنانوالذي 

 .المشاريع التي تم تحديدھا من قبل المقيمين في المخيمات
  
 
نھا على أالتي تم تحديدھا من تلك مدارس  6إلعادة تأھيل تنا ترتيب ميزاني نادفقد أعاألخير  منذ تقريريو

 للتركيز على وذلك 90والتي يزيد عددھا عن  دينالقمنا بتغيير الطريقة التي تدار بھا المقاصف و. غير آمنة
خفض لوكالة في عمان بوقمنا بالتعاون مع رئاسة ا. مع تحسين الصرف الصحيصحي غذاء تزويد الطلبة ب

ونعمل حاليا على . داخل الوكالةتكاليف الطباعة لدينا في برنامج التعليم من خالل تقديم اختبار موحد يتم 
لمعدات واألصول من خالل تركيب نظام الترميز مما أدى إلى التخفيف من االعتماد على النماذج الورقية ل

 معرفةوھذا يمكننا من  200التي تزيد عن تفتيش لمنشآتنا تقارير الوتمت محوسبة . زيادة كفاءة اإلدارة
  .قانون المساعدات الخارجية لتعليمات واالمتثالبشكل أكبر احتياجات الصيانة 

  
  
  

شرعنا في تنفيذ برنامج فقد  ،الذين يحملون درجة الماجستيرلدينا والستفادة من بعض العمال ومن أجل ا
معلمين كومن ثم  ءأوال كمدرسين بدال عملواؤھلھم لين شأنه أن يذي موالفي الوكالة تدريب المعلمين ل

مقارنة مع  2012٪ لعام  1.4بنسبة ميزانية التوظيف لدينا خفضنا أيضا وقد . دائمين عندما تسنح الوظائف
التكاليف من خالل اتخاذ نھج أكثر صرامة  التوفير البسيط والمھم فيلقد حققنا ھذا . 2011ميزانية عام 

موظفين جدد تعيين ، وضمان المياومةمن خالل زيادة االستفادة من موظفين وذلك الموارد البشرية،  إلدارة



يؤدي ساإلدارة  ھذا األسلوب الدؤوب في نحن نقدر أن. لتلبية االحتياجات ياضرورذلك فقط عندما يكون 
  .العاملھذا تقاعد الإلى ميزانية  تضافمليون دوالر أمريكي والتي سوف  1.2 نزيد عإلى توفير ما ي

  
ي ھ ىاألول. األردن إقليمين من المخاطر الجسيمة في تنواجه اثنفنحن  2011عام نھاية قترب من بينما نو

وكالة كما يقع على مستوى جميع عمليات وأقاليم الخطر الھذا و. إلمدادات الغذائيةلمحتمل ال االنقطاع
ار مدمرة على حاالت العسر الشديد ومجتمع إذا ما حدث ذلك فسوف يكون لھا آثومن زمالئي  مسمعت

وف ينظر وس. من أي تخفيض في خدمات األونروا نفواخيوبالضعف حاليا الالجئين عموما الذين يشعرون 
 اتهعن التزامالمجتمع الدولي مظھرا من مظاھر تخلي يعتبر سعلى أن أي تخفيض في األردن ئون الالج

محنة نھتم بعد نلم دليل على أننا  أنھاعلى  إليھاوف ينظر وس. دعم ومساعدة الالجئين الفلسطينيينب
مراكز جديدة من الغضب واإلحباط التي قد  بإثارةن للمخاطرة ومستعد ناوسوف تشير إلى أن. الالجئين

  .ةمنطقالتي تعصف حاليا بالتندمج بسھولة مع تيارات االضطرابات 
 
 

كان االتجاه السائد في لقد . تكاليف الموظفينفي  زيادةالھو  2012والخطر الثاني الذي نواجھه في عام 
بشكل أسبوعي أن ونحن نسمع . رفع مرتبات موظفي الخدمة المدنيةفي " يربيع العربال"المنطقة خالل 

إذا حدث ھذا و. 2012في عام القطاع العام تقارير تفيد بأن الحكومة األردنية تخطط لزيادة رواتب ھنالك 
مماثلة لنظرائھم رواتبھم بأن تكون موظفينا حيث سيطالب األردن  إقليمي على فسوف يكون لھا تأثير فور

 ينغير قادرفنحن بشأن حجم ھذه الزيادات، وبالتالي  ةحضاوصورة ليس لدينا وحاليا ف. في القطاع العام
 .على تحديد المخاطر على ميزانيتنا

 
موظف في األردن  7000نا البالغ عددھم موظفينشكر إال أن ھذه المخاطر  تنا لمثلإدارال يسعنا خالل و

بقيادة جاللة الملك  ،شك في أن األردنفليس ھنالك من أي باإلضافة إلى ذلك، . ھملعملھم الشاق واللتزام
المملكة األردنية ، ونحن نشكر حكومة الجئي فلسطينلجدا وكريما  اسخيضيفا ال تزال  ،عبدهللا الثاني

تحت قيادة  نيةيطسفلالشؤون الدائرة مع الوثيق حن أيضا ممتنون لتعاوننا ون. على دعمھا لألونرواالھاشمية 
  .زمالئه الرائعينومحمود العقرباوي السيد 

  
  

  انتھى
  


