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متهيد
يعتبر دور الوكالة االنساني وكذلك دورها في التنمية البشرية لألربعة ماليني
ونصف ( 4.6مليون) الجئ فلسطيني حيوي اليوم مثلما كان سابقا .وقد
كانت الوكالة خالل العقود التي مرت منذ تأسيسها عام  1949متجاوبة مع
احتياجات الالجئني ومتطلبات بيئتها العملية ،حيث عملت بشكل وثيق مع
األطراف ذات الصلة ،وسعت بشكل مستمر من خالل االصالح واإلبداع إلى أن حتقق برامجها اقصى
درجات التأثير والنتائج.
تعتبر االستراتيجية املتوسطة األجل تعبير لهذه الروح ،وحسب مخططات البرامج والعمليات امليدانية
من عام  2010لغاية  ، 2015تؤكد االستراتيجية املتوسطة األجل وتركز على االلتزام األساسي واجلوهري
للوكالة بتلبية طموحات وتطلعات التنمية البشرية لالجئني الفلسطينيني ،مع التركيز بشكل خاص
على اجملموعات املهددة واملعرضة للخطر بشكل أكبر .وتؤكد بقاء األدوات الرئيسية لعمل الوكالة مثل
برامج التعليم األساسي ،والرعاية الصحية األولية ،وشبكة األمان االجتماعية ،وحتسني وتطوير البنية
التحتية ،والتمويل الصغير .كما حتدد االستراتيجية املتوسطة األجل األهداف واألولويات التي سيتم
االسترشاد واالهتداء بها في استخدام املوارد وكذلك في االجتاه الذي تعمل به الوكالة.
وفي نفس الوقت ،تعكس االستراتيجية املتوسطة األجل االصالحات واألساليب اجلديدة في البرامج
وفي إدارة العمليات والتي جرى طرحها من خالل عملية التطوير التنظيمي والتي تعتبر اآلن جزءا من
ثقافة الوكالة .وتشمل هذه التركيز بشكل صارم على كافة عناصر إدارة دورة البرنامج ،وكذلك احملاسبة
واملسائلة على تقدمي اخلدمات ذات اجلودة الرفيعة.
جرى اجناز االستراتيجية املتوسطة األجل من خالل عملية تفكير وتشاور شاملة مع الدول املضيفة
والسلطات والدول املانحة .بناء عليه ،تعكس هذه االستراتيجية الفهم املشترك حول كيفية تستطيع
الوكالة تعزيز وزيادة فعاليتها في املستقبل .أننا ال نؤمن باألوهام بالنسبة للتحديات املاثلة أمامنا ،إال
انني واثقة أن استراتيجيتنا املتوسطة األجل لن تكون مرشدا ميكن الوثوق اليه فحسب ،بل ستحقق
نتائج ملموسة على شكل خدمات أكثر كفاءة وفعالية لالجئني الفلسطينيني.
أنني فخورة بتقدمي االستراتيجية املتوسطة األجل لألطراف ذات الصلة بالوكالة ،واهمهم الالجئني الذين
نقوم على خدمتهم .وكلي ثقة بأت تستمر جهود الوكالة ضمن هذا اإلطار من اجل بـث الثقة والدعم
من اجلميع ،بينما نقدم لالجئني الفلسطينيني اخلدمات الرفيعة اجلودة التي يستحقونها.

كارين كونينج أبوزيد ،املفوض العام
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ملخص تنفيذي

1عند إنشاء وتأسيس األونروافي عام  ،1949تنبأ القليل بأنه سيطلب من األونروا خدمة احتياجات ثالثة أجيال من الالجئني
.1
الفلسطينيني .وطاملا بقى التوصل إلى حل دائم وعادل للصراع الذي أدى الى جلوئهم مجرد خيال ،فإن األونروا سوف تستمر في لعب دورها املميز
والفريد في املدافعة واملناصرة وفي توفير التنمية البشرية واالحتياجات االنسانية لالجئني الفلسطينيني .تعتبر هذه االستراتيجية املتوسطة
األجل مبثابة استراتيجية األونروا لبرامجها وعملياتها امليدانية للفترة املمتدة من عام  ،2015 – 2010وسوف يتم االسترشاد واإلهتداء بها
في ثالث دورات للتخطيط امليداني والتي تتكون كل واحدة منها من سنتني .من املمكن فهم االستراتيجية املتوسطة األجل بشكل أفضل
مع الوئاثق املهمة األخرى والتي تشرح بالتفصيل كيف سيتم تنفيذ وتطبيق استراتيجية الوكالة بواسطة املكاتب امليدانية للوكلة ودوائر
الرئاسة ومن خالل ميزانية السنتني للبرامج.
2يشرح الفصل األول مهمة األونروا والسياق الذي ستعمل به وافتراضات التخطيط التي تسترشد وتهتدي بها االستراتيجية:
.2
( )1بينما تستند االستراتيجية املتوسطة األجل على سيناريو الوضع القائم والسائد ،إال أنه يجب على األونروا أن تكون مستعدة للتكيف
مع الواقع امليداني )2( ،استمرار التكلفة العالية للموظفني )3( ،احلاجة لبيانات أفضل لدعم التخطيط ،و ( )4اخملاطر التي تواجه أداء األونروا،
خصوصا االلتزام باجلودة مع نقص وقلة التمويل ،واحلاجة للتمويل الكلي اجليد من أجل التمكن من تنفيذ االستراتيجية.
3يشرح الفصل الثاني اإلطار االستراتيجي اجلديد للبرنامج الذي يحدد توجه األونرواباالستناد على األهداف االستراتيجية الـ  ، 15التي
.3
يساهم كل واحد منها في حتقيق واحد أو أكثر من أهداف التنمية البشرية :حياة طويلة وصحية ،اكتساب املعرفة واملهارات ،مستوى معيشة
كرمي ومحترم ،والتمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى حد .مساعدة األونروافي تركيز مواردها الشحيحة ،كما حتدد االستراتيجية املتوسطة األجل
األولويات املتعلقة بخدمات األونرواحيث ستظل وستبقى بعض اخلدمات األساسية عادية في كافة ميادين العمل.
4يتضمن جوهر االستراتيجية االلتزام بالتركيز على حتسني جودة خدمات األونروا .ومع مرور الوقت ،ونظرا لنمو وتزايد عدد الالجئني
.4
مع ثبات املوارد ،فقد حدث تراجع في جودة خدمات األونروا .إذ أن توفير اخلدمات ذات اجلودة العالية والرفيعة ليس ضرورة للتنمية البشرية
فحسب ،بل من املهم احترام حقوق الالجئني وكرامتهم .يشرح الفصل الثالث التزام األونروابتقدمي خدمات ذات جودة عالية ،والتعامل مع
اجلودة الرديئة في األماكن التي تتواجد فيها ،وحتديد أولويات االستثمار املتعلقة بالنشاطات التي حتسن من اجلودة بالنسبة للمتطلبات األخرى.
يعتبر التركيز القوي على حماية وتلبية احتياجات اجملموعات املهددة واملعرضة للخطر ،مبا في ذلك إعطائهم األولوية في الوصول واحلصول
على بعض اخلدمات ،مبثابة محور أساسي ثاني ،جتاوبا مع االحتياجات العميقة بني بعض الالجئني .ومن احملاور األخرى املهمة على املدى املتوسط
األجل هو دمج الوعي حواللنوع االجتماعي "اجلندر" ،وتعزيز الشراكات ،وزيادة مشاركة الالجئني.
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5يحدد الفصل الرابع توجهات برنامج األونروابالنسبة لإلطار االستراتيجي .وطبقا لألهداف املتعلقة مبساعدة الالجئني في احلصول
.5
على حياة طويلة وصحية واحلصول على املعرفة واملهارات ،فإنه جرى شرح استراتيجيات ضمان احلصول والوصول إلى اخلدمات ،والتعامل مع
اجلودة الرديئة للخدمات في برامج الصحة والتعليم للوكالة .ومن أجل مساعدة الالجئني في احلصول على مستوى معيشة كرمي ومحترم،
فإن على األونروا( )1تعزيز وتقوية تدخالت احلماية االجتماعية لديها من اجل مساعدة أفقر الالجئني )2( ،زيادة اخلدمات وتكاملها بشكل أفضل
مما يساعد الالجئني على الهرب من الفقر من خالل العمل والوظيفة ،مثل التعليم والتدريب الفني واملهني ،وفرص االستفادة من التمويل
الصغير جدا و ( )3حتديد أولويات حتسني املأوى لالجئني املهددين واملعرضني للخطر ،وتبني اسلوب جديد في حتسني وتطوير اخمليمات .ومن
أجل مساعدة الالجئني في التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى حد ممكن ،فإن على األونروالعب دور نشط في حماية الالجئني الفلسطينيني
والتشجيع على احترام حقوقهم ،وتشجيع الالجئني على االعتماد على أنفسهم ،واالستمرار في اإلشراف واملراقبة على تسجيل الالجئني
طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
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6هناك أمور متشابهة في ميادين العمل اخلمسة التي تعمل بها األونروا ،لكنها تتميز عن بعضها البعض بشكل كبير .يحدد
.6
الفصل اخلامس اخلصائص والقضايا التي متيز كل واحد من ميادين العمل  ،واألولويات الرئيسية واملهمة على املدى املتوسط األجل .ومع مرور
الوقت أدت اخلصائص التي متيز سياق وواقع كل واحد من ميادين العمل إلى فروق بالنسبة للظروف التي وجد فيها الالجئني أنفسهم ،وحددت
ما الذي تستطيع األونروااجنازه وحتقيقه  ،وأين يجب تركيز موارد وجهود األونروا .يوجد في األردن ،العدد األكبر من الالجئني الفلسطينيني مقارنة
بكافة ميادين عمل الوكالة .أما في سوريا ،فهناك اكبر نسبة بطالة بني صفوف الشباب من الالجئني ،أما في لبنان ،فإن االحتياجات ملحة
وشديدة لكن الفرص محدودة بسبب االستمرار في انكار احلقوق .وفي قطاع غزة ،هناك دمار اجتماعي ومادي واسع النطاق بسبب الصراع
املسلح واملكثف .أما في الضفة الغربية فإن اخلطر يزداد بسبب األزمة الطويلة وبسبب السياسات التي حتكم عملية االنتقال واحلركة.
خططت كافة املكاتب امليدانية للوكالة اخلطط الثالثة األولى التي تغطي كل واحدة منها مدة سنتني ،مما يشكل االستراتيجية املتوسطة
األجل التي متتد لفترة ست سنوات ،والتي وضعت بناء على غايات األونروا وأهدافها االستراتيجية الـ  .15كما يتطابق التخطيط امليداني الوارد
في خطط التنفيذ امليدانية مع تصنيف األونروالألولويات املتعلقة باخلدمات (الفصل الثاني) حيث يعتبر التعليم األساسي والصحة من
اخلدمات األساسية واجلوهرية في كافة ميادين العمل اخلمسة للوكالة .ويختلف التركيز على أولوية اخلدمات بناء على احتياجات وواقع كل
ميدان من ميادين العمل.
7أرست عملية التطوير التنظيمي التي ستصل إلى نهايتها في عام  ،2009األساس واألرضية اخلاصة بعملية التحول واالنتقال
.7
في األونروا ،حيث تعتبر الالمركزية واإلبداع من احملاور األساسية فيها .يجب احملافظة على زخم ومزايا التطوير التنظيمي بشكل كبير في
املستقبل .يسلط الفصل السادس الضوء على عناصر هذا االصالح – التي حتققت واخملططة – والتي سيكون لها األثر املباشر والكبير في
حتسني قدرة األونروا على توفير اخلدمات والبرامج احملددة في االستراتيجية املتوسطة األجل .أوال ،ستؤدي عملية التخطيط االستراتيجي،
التي نتج عنها االستراتيجية املتوسطة األجل إلى ترجمة هذه االستراتيجية إلى أفعال من خالل ثالث دورات من خطط التنفيذ امليدانية
التفصيلية وهي :خطط التنفيذ لدى الرئاسة ،وميزانية السنتني للبرنامج التي تستند على االستراتيجية .وتتضمن احملركات والدوافع
األخرى للنجاح :تنفيذ امليزانية التي تستند على النتائج حيث جرى ربط املوارد باالستراتيجية املتوسطة األجل ،حتسني ترتيبات إدارة املعلومات،
خصوصا احلاجة لبناء قدرات أفضل في جمع واستخدام البيانات املتعلقة بالالجئني ،وترتيبات وتدابير أقوى بالنسبة للتقييم  ،وإصالح إدارة
املوارد البشرية  ،وإدارة ومسائلة ومحاسبة أقوى للمخاطر.

7
االستراتيجية املتوسطة األجل للوكالة "األونروا" 2015 - 2010

الفصل 1
مقدمة
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اخللفية

.4

1 .1عند إنشاء وتأسيس األونروا في عام  ،1949تنبأ القليل بأنه
سيطلب من األونروا خدمة وتلبية احتياجات ثالثة أجيال من
الالجئني الفلسطينيني .وطاملا بقى التوصل إلى حل دائم
وعادل للصراع الذي أدى الى جلوئهم مجرد خيال ،فإن األونروا
سوف تستمر في لعب دور مميز وفريد في املدافعة واملناصرة
وتوفير التنمية البشرية واالحتياجات االنسانية لالجئني
الفلسطينيني .ومن أجل ذلك ،متارس األونروا تأثيرها من اجل
حتقيق االستقرار بني الالجئني ،وفي اجملتمعات احمللية من خاللهم،
وفي الدول املضيفة باملنطقة حيث يعيشون.
2 .2تشكل هذه الوثيقة االستراتيجية املتوسطة األجل لبرامج
األونروا) (MTSخالل الفترة من عام  .2015 – 2010يجب النظر
إلى هذه االستراتيجية مع العديد من الوثائق واملستندات
األخرى التي تشمل خطط التنفيذ امليدانية  ،خطط التنفيذ
لدى رئاسة الوكالة ،وميزانية البرنامج التي توفر التفاصيل التي
توضح كيف سيتم تنفيذ االستراتيجية احملددة في االستراجتية
املتوسطة األجل في كافة القطاعات واجملاالت اخملتلفة للوكالة.
تتضمن االستراتيجية املتوسطة األجل:
•تشرح السياق والوضع الذي تعمل به األونرواوتداعيات
ذلك عليها.
•حتدد  15هدفا استراتيجيا ،كما حتدد اولوية اخلدمات،
حتى تسترشد وتهتدي بها األونروافي عملها ،بشكل
ينسجم ويتطابق مع رؤية األونروا ومع األهداف األربعة
للتنمية البشرية.
•تشرح تطبيق األهداف االستراتيجية للوكالة في كل
ميدان من ميادين العمل اخلمسة التي تعمل بها األونروا.
•تشجع توفير اخلدمات التي تتمتع بجودة عالبة ورفيعة
لالجئني الفلسطينيني والتركيز على اجملموعات املهددة
واملعرضة للخطر على اعتبار انها احملور األساسي
بالنسبة لها.
•االستمرار بتوفير احلماية ،واملساواة في النوع االجتماعي
"اجلندر" ،والشراكة واملشاركة على اعتبار انها من
العناصر األساسية واجلوهرية في عمل األونروا.
•تسليط الضوء على التوجهات واألولويات الرئيسية
للسياسة العامة التي ستتبعها األونروافي تقدمي
خدماتها التي تشمل – التعليم والصحة واإلغاثة
واخلدمات االجتماعية وحتسني وتطوير اخمليمات والبنية
التحبة والتمويل الصغير ،وجتاوبها مع األوضاع الطارئة.
•تشرح عناصر التحول املؤسسي الذي تبنته األونرواوالذي
سيكون له األثر املباشر والكبير على حتسني جودة
ونوعية وتقدمي اخلدمات خصوصا في أسلوب دورة إدارة
البرنامج اجلديدة ،التي تتضمن تركيز أكبر على التقييم.

 .5رؤية األونروا هو ان يتمتع كل الجئ فلسطيني بأفضل معايير
التنمية البشرية ،خصوصا:
•حتقبق كامل طاقاته وامكانياته الفردية كعضو في
األسرة واجملتمع
•أن يكون مشاركا نشطا ومنتجا في احلياة االجتماعية –
االقتصادية والثقافية ،و
•الشعور باإلطمئنان أنه يتم الدفاع عن حقوقه أو حقوقها
4
وحمايتها واحملافظة عليها.

السياق
.6

.3

تعمل األونروافي ظل حتديات وضغوط وتوجهات جوهرية وجـدية
تؤثر في قدرتها على حتقيق اهدافها ،ومتثل حتديات بالنسبة ملا
حتاول هذه االستراتيجية التجاوب معه .تشمل هذه العوامل
غياب وعدم وجود حل سلمي للصراع الفلسطيني – االسرائيلي،
واالستمرار في إنكار حقوق الالجئني ،وكذلك استمرار الصراع
املسلح في بعض املناطق التي تعمل بها األونروا ،وسياسات
ومساهمات الدول املانحة للوكالة ،والتغيرات التي حتدث داخل
وضمن الالجئني انفسهم.

السعي للوصول إلى حل عادل
.7

يساهم غياب وعدم التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني
– االسرائيلي منذ عام  1948في انتشار شعور واحساس قوي
بالظلم وعدم االنصاف بني الالجئني الفلسطينيني .ويساعد
ذلك في إذكاء التوتر الذي يتفاقم ويتزايد بسبب االحتالل منذ
عام  1967لألراضي الفلسطينية وفي تكرار الصراع املسلح.
كما ان االنقسام الفلسطيني الداخلي يزيد من سوء وتدهور
هذا الوضع السياسي الهش ،ويؤدي إلى خلق بيئة تتسم
بالتحدي بالنسبة لعمل األونروا.

.8

باإلضافة إلى ذلك ،يؤدي االخفاق في التوصل إلى حل ملشكلة
الالجئني واستمرار الصراع إلى خلق مناخ يتسبب في ضياع
املوارد الشحيحة ،مبا في ذلك أموال املعونات واملساعدات.
على سبيل املثال جرى توقف وتعليق مشاريع األونرواالتي تبلغ
قيمتها  93مليون دوالر في غزة خالل عام  2008بسبب إغالق
احلدود  ، 5كما تخسر األونرواالكثير من وقت موظفيها ومواردها
6
بسبب القيود املفروضة على حرية احلركة والتنقل.

صالحات واختصاصات ومهمة ورؤية األونروا
جرى إنشاء األونروا بناء على قرار اجلمعية العمومية رقم
) 302 (IVالصادر في شهر كانون األول "ديسمبر"  ،1949الذي
دخل حيز التنفيذ في  1آيار "مايو"  .1950تتجاوب صالحيات
واختصاصات األونروا مع احتياجات الالجئني الفلسطينيني
لغاية الوقت الذي يتم في التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية
الالجئني 1.وتعتبر األونروااآلن من اكبر برامج األمم املتحدة ،حيث
تقدم خدماتها حلوالي  4.67مليون الجئ فلسطيني ،وتضم
2
حوالي  29000موظف.

مهمة األونرواهي "مساعدة الالجئني الفلسطينيني على حتقيق
كامل طاقاتهم في التنمية البشرية حتت الظروف الصعبة التي
يعيشون فيها" .تقوم األونروا مبهمتها من خالل توفير العديد
من اخلدمات األساسية ضمن إطار املعايير الدولية لالجئني
الفلسطينيني في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان
واجلمهورية العربية السورية .وتتميز األونروا من بني الوكاالت
والهيئات األخرى لألمم املتحدة بقدرتها على تقدمي اخلدمات
بشكل مباشر لالجئني ،وانها تشبه إلى حد كبير منظمات
تقدمي اخلدمات العامة .تنبثق صالحيات واختصاصات الوكالة
من اجلمعية العمومية ،وقد تطورت مع مرور الوقت من اجل
التجاوب مع التطورات واملستجدات التي طرأت على املوقف
مبجمله في املنطقة ،ويشمل اآلن توفير التعليم والصحة
واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والتمويل الصغير ضمن مخيمات
الالجئني ،وحماية الالجئني .ال تتحمل الوكالة مسؤولية إدارة
اخمليمات او تطبيق القانون أو األمن داخل اخمليمات أو اجملتمعات
احمللية لالجئني.
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بني األونرواواحلكومات املضيفة عنصرا حيويا بالنسبة لنجاح
األونروا .سوف تستمر قدرة األونرواعلى توفير وتقدمي اخلدمات
باإلعتماد إلى حد كبير على إرادة وقدرة الدول املضيفة املساعدة
في حتمل أعباء حماية حقوق وآمال الالجئني الفلسطينيني في
العيش بكرامة.
العوامل اخلارجية األخرى

السياق واألوضاع امليدانية
.9

تشكل إمكانية عيش الالجئني دون خوف من العنف أو انتهاك
حقوقهم ،وكذلك التحرك بحرية والوصول الى اخلدمات العامة
والوظائف والعمل ،عوامل مهمة بالنسبة لتحقيق تنمية
بشرية ذات مغرى بالنسبة لهم .إال أن هذه الشروط مفقودة
بشكل جوهري في بعض ميادين العمل ،مما يضاعف من االخطار
والتهديدات التي حتيط بالالجئني ويزيد من الضغط على
اخلدمات التي توفرها األونروا.

 .10في قطاع غزة ،أدت سياسات اإلغالق التي فرضت خالل عام
 2007إلى تعريض اخلدمات العامة والقطاع اخلاص واألوضاع
االجتماعية – االقتصادية إلى شبه انهيار تام .كما أدى الصراع
املسلح املكثف خالل الفترة من  27كانون األول "ديسمبر"
 2008حتى  18كانون الثاني "يناير"  2009إلى وفاة وإصابة املئات
من املدنيني والتسبب في دمار واسع النطاق ملنازل الالجئني
وللبنية التحتية املدنية والعامة .وأصبح جــل وأكثرية
الالجئني الفلسطينيني في قطاع غزة يعتمدون على املعونات
واملساعدات .في الضفة الغربية ،فرضت السياسات والقيود
املشددة على التحرك والتنقل مع استمرار العنف املنخفض
املستوى ،اعباء تتصف بالدميومة والتحدي بالنسبة للحياة
اليومية ،باإلضافة إلى زيادة الطلب والتكلفة بالنسبة للوكالة
والالجئني .كما أدى التوتر واالقتتال الفلسطيني الداخلي إلى
نتائج سلبية إضافية في األراضي الفلسطينية احملتلة .أما في
لبنان ،وبرغم دعم احلكومة لتحسني وضع الالجئني من خالل
العمل على موضوع وثائق الهوية ،والتوظيف وحتسني اوضاع
اخمليمات ،إال ان قلة ونقص احلقوق املقدمة لالجئني ال زالت تقيد
وحتد من تطوير طاقات التنمية البشرية لديهم .عالوة على
ذلك ،غالبا ما يتأثر الالجئني في لبنان بشكل مباشر باألزمات
السياسية والصراع املسلح الذي ظهر جليا في تدمير مخيم
نهر البارد عام  ،2007وما نتج عنه من نزوح  31.000ألف الجــئ.
 .11في سوريا واألردن ،تعتبر البيئة والوضع هناك أفضل بالنسبة
لالجئني الفلسطينيني ،ونتوجه بالشكر لرغبة وارادة حكومات
الدول املضيفه هناك في السماح لالجئني بالتمتع بحقوق
مدنية واقتصادية مشابهة ملا يتمتع به مواطنيها ،أو كما هو
7
احلال في األردن الذي مينحهم أشكال التجنس.
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 .12يعتمد عمل األونروا والالجئني الفلسطينيني على مساعدة
وضيافة احلكومات والشعوب في كل امليادين التي تعمل بها
األونروا .تعتبر العالقة القوية القائمة على التقة املتبادلة
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 .13يعتبر املناخ والوضع االقتصادي العاملي الذي ساد خالل وضع
وإعداد االستراتيجية املتوسطة األجل أمرا يدعو الى القلق
الكبير بالنسبة للوكالة .فقد كان لألزمة االقتصادية التي
بدأت عام  2008تأثيرا مباشرا على األونروا ،وعلى الدول املضيفة
وعلى الالجئني أنفسهم .فقد تقافم الوضع املالي غير املؤكد
للوكالة خالل تلك السنة بشكل مباشر وفوري بسبب زيادة
األسعار العاملية للمواد الغذائية والوقود والسلع وتراجع الدوالر
األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى .وقد شعر الالجئني
املتأثرين بالفقر الى حد كبير بهذه الصدمات بشكل حاد
وفوري ،حيث امتصت زيادة أسعار املواد الغذائية والوقود جزءا
كبيرا جدا من دخلهم ولم يعد مقدورهم حتمل هذه التكلفة
بشكل كامل.
التغير في أعداد الالجئني
 .41في عام  ،1950كان هناك حوالي  750000الجئ فلسطيني 8،إال
انهم عددهم ازداد ووصل إلى  4.67مليون الجئ في عام ،2008
ومبعدل منو سنوي يصل إلى ثالثة باملائة (رغم ان هذه النسبة
تتضاءل) 9 .تضاعف عدد الالجئني خالل الـ  20سنة املاضية
تقريبا 10.كما تعتبر كثافة وازدحام السكان في مخيمات
الالجئني من أعلى النسب السائدة في العالم وقد ازدادت
بنسبة  %18.5خالل العقد املاضي  . 11كما أن هناك الكثير من
التحوالت الدميغرافية "السكانية" .يتكون السكان الالجئني
بشكل أساسي وكبير من الشباب :هناك اكثر من  56باملائة
من الالجئني حتت سن الـ  25في عام  .2000باإلضافة إلى ذلك،
يعيش  30باملائة فقط من الالجئني داخل مخيمات الالجئني اآلن.
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 .15بينما يعتبر وضع الالجئني مماثل ومشابه ملا هو سائد في الدول
املتوسطة الدخل طبقا لبعض مؤشرات التنمية البشرية
مثل معدل وفيات األطفال ،متوسط العمر ،األمية بني الكبار
والتطعيم ،إال أن الصورة أقل ايجابية في بعض املناطق .حيث
تزداد نسبة األمراض غير املعدية ذات الصلة بأسلوب احلياة،
حسب التوجهات العاملية .هناك درجة عالية من الفقر واخلطر
في كافة ميادين العمل ،وهناك اشارات واضحة تدل على
التدهور في بعض ميادين العمل .كما ان مستويات ومعدالت
13
البطالة بني صفوف الالجئني عالية في كافة ميادين العمل.

سيناريوهات وفرضيات التخطيط
 .16ان استمرار غياب احلل السلمي للصراع الفلسطيني –
االسرائيلي وعدم التوصل إلى حل بالنسبة حملنة وقضية
الالجئني ،مينع انعتاق األونروا وانطالقها بشكل جذري من الوصع
القائم على املدى املتوسط األجل .بالتالي ،يؤثر وميلي استمرار
الوضع القائم على عملية التخطيط لدى األونروا .لكن تكميال
لدورها الرئيسي املتمثل في تقدمي وتوفير اخلدمات ،وضمن حدود
دورها غير السياسي ،فقد عملت األونروا وستستمر في العمل
على احملاور واملواضيع الرئيسية واملهمة التي ستعد وتهيئ

تغيير على بعض األمور التي تركز عليها األونروا في ميادين
معينة ومحددة من ميادين عملها ،مثل مستوى املوارد املطلوبة
لتخطيط الطوارئ ،وتكلفة تلبية احتياجات الالجئني الذين
ينزلقون بشكل أعمق في الفقر إذا استمرت االقتصاديات احمللية
في التدهور .وإذا ما حتسنت البيئة السياسية واالقتصادية في
بعض امليادين مثل الضفة الغربية وقطاع غزة ،أو إذا ما أعطي
الالجئني املزيد من احلقوق في لبنان ،فإنه سيكون هناك امكانية
كبيرة وعظيمة للتركير على حتسني فرص ومستويات املعيشة
واحلد من الفقر في هذه امليادين .وبالرغم انه يستحيل التنبؤ
باألوضاع بأي شكل من أشكال الدقة ،إال أنه يتوجب على
الوكالة أن تكون مستعدة للتجاوب مع التغيرات الكبيرة جدا
التي ميكن أن تؤدي إلى سيناريوهات مختلفة جدا ،في حالة
ظهور حل عادل ملشكلة الالجئني.
 .18من فرضيات التخطيط األخرى هو أن تستمر التكاليف
املتعلقة باملوظفني بإمتصاص معظم ميزانية األونروا .ويعود
هذا إلى ان توفير اخلدمات بشكل مباشر ويومي يتطلب وجود
عدد كبير من املوظفني (يصل حاليا إلى  29000موظف تقريبا).
ونظرا للضغوط على األونروا بأن تتماشى وتواكب وتيرة الرواتب
السائدة في القطاع العام لدى الدول املضيفة ،فإن من احملتمل
أن يستمر هذا الوضع ،مما يجعل متويل األونروا عرضة للوضع
االقتصادي غير املستقر والذي ال ميكن التنبؤ به.

األونروا والالجئني بشكل أفضل إلمكانية التوصل إلى حل في
املستقبل .ويتضمن ذلك )1( :اتخاذ اخلطوات الكفيلة بتعزيز
وتقوية قدرتها املؤسسية على تلبية احتياجات ومتطلبات
عملية التحول واالنتقال مبجرد تطبيق احلل العادل )2( ،تشجيع
بعض النشاطات والفعاليات مثل تعليم وتدريس حقوق
االنسان ،التشاركية واالكتفاء الذاتي للمجتمع احمللي الالجئني
حتى يكون في وضع اقوى وأفضل ميكنه من املساهمة بشكل
إيجابي عند حلول السالم (انظر الفصل  3حول املشاركة).
كما يؤكد غياب وعدم وجود حل الدور املستمر للوكالة في
حماية الالجئني ،ويتضمن هذا االجراءات اخلاصة بتعزير احترام
حقوقهم طبقا للقانون الدولي من خالل املراقبة وتقدمي التقارير
والتدخل لدى اجلهات ذات الصلة والقادرة على تناول هذه األمور
والتعامل معها (انظر الفصل  3حول احلماية).
 .17بينما تعتمد هذه االستراتيجية املتوسطة األجل على الوضع
القائم والسائد ،إال انه يجب على األونروا أن تكون مستعدة
للتجاوب مع التغييرات املمكنة واحملتملة في السيناريوهات
السياسية واالقتصادية التي قد تتطلب بشكل خاص إجراء

 .19تدعو التوجهات املتعلقة بأعداد الالجئني والتي جرى شرحها
اعاله إلى التركيز بشكل أقوى على جمع املعلومات ،والتحليل
االحصائي ،واملرونة والتخطيط بشكل أفضل داخل وضمن
األونروا (انظر الفصل  .)6يعتبر هذا ضروريا بالنسبة لضمان
بقاء خدمات األونروا متحسسة ومستشعرة ومتجاوبة مع
االحتياجات املتغيرة لالجئني ..توكد االستراتيجية املتوسطة
األجل ) (MTSعلى ضمان الوصول بشكل عام لبعض اخلدمات،
واالعتراف واالقرار بأن بعض الالجئني يواجهون صعوبات في
الوصول واحلصول على هذه اخلدمات ،التي غالبا ما تعود إلى
وجود األخطار التي تهددهم .يعتبرالتركيز على التوظيف وزيادة
فرص التعليم والتدريب الفني واملهني في غاية األهمية بسبب
الوضع الدميغرافي وارتفاع مستويات البطالة بني الالجئني.
وبالتالي ،فإن تعزيز وتقوية أسلوب األونروا في احلد والتخفيف
من الفقر هو دليل على االشارات التي تعكس عمق وزيادة الققر
في العديد من ميادين العمل.
 .20اذا استمرت الدول املضيفة واملانحة في التعرض للضغوط
االقتصادية ،فإن ذلك سيكثف ويزيد الطلب على خدمات
األونروا .سيؤدي خفض اخلدمات التي تقدمها وتوفرها الدول
املضيفة مثل سوريا واألردن ،أو تراجع قيمة املساهمات التي
تتبرع بها الدول املانحة إلى األونروا ،إلى حتقيق جناح محدود
فقط لطموحات األونروا املنصوص عليها في هذه االستراتيجية
املتوسطة األجل .وقد اظهرت التجربة في عام  2008كيف
يستطيع الوضع التمويلي غير املريح التسبب في حدوث
عجز بالصندوق العام للوكالة ،بشكل يؤثر على توفير األونروا
للخدمات األساسية.
 .21تعكس أهداف األونروا كما وردت في هذه االستراتيجية املتوسطة
األجل تقييم األونروا ملا هو ضروري ومطلوب من اجل التجاوب
بشكل كامل وتام مع احتياجات الالجئني (كما هي موضحة
في تقييم االحتياجات لعام  )2008على املدى املتوسط األجل،
وكذلك قدرة األونروا على توفير وتقدمي اخلدمات .في املاضي ،كانت
ميزانية األونروا أكثر إعتداال بالنسبة لتقييمها لالحتياجات،
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بناء على جتربتها وخبرتها مع االمناط الفعلية للدخل
من اجلهات والدول املانحة .سوف تستمر ترتيبات
متويل البرامج الطوعية للوكالة في جتنب وحتاشي
التنبؤ الدقيق للدخل على املدى املتوسط األجل.
إال أنه سيتم استخدام األهداف االستراتيجية
لالستراتيجية املتوسطة األجل وحتديد أولوية
اخلدمات كوسائل في التجاوب مع مستويات املوارد
في املستقبل .وحتت الضغوط املالية املستمرة،
سوف تسترشد األونرواوتهتدي بهذه االستراتيجية
في تخصيصاتها للموارد الشحيحة.
 .22اذا بقيت مساهمات الدول املضيفة واملانحة ثابتة
كما هي ،فإنه سيكون مبقدور األونروا توفير وتقدمي
اخلدمات بجودة أقل مما هي عليه حاليــا وقد يحدث
ضغوط إضافية على حكومات الدول املضيفة .ومع
انخفاض قيمة املساهمات على املدى املتوسط
األجل ،فإن جودة اخلدمات سوف تتأثر بشكل إضافي
 ،او سيتم اجراء تخفيضات في بعض املناطق ،ولن
يكون باإلمكان جتنب خفض عدد املوظفني .يتطلب
توفير وتقدمي اخلدمات بشكل كامل متويل أفضل مما
كان عليه احلال في األوقات األخيرة .وسوف تتمكن
األونروا من خالل زيادة املوارد املقترنة مع الزيادة
املستمرة في مستويات الكفاءة والفعالية التي
تسعى اليها األونروا ،من أن تكون في وضع أفضل
ميكنها من احراز تقدم في سبيل حتقيق األهداف
االستراتيجية ،واملقترحات اخلاصة بتطوير وحتسني
اجلودة .وفي الوقت الذي نسلط فيه الضوء على
حاجة الوكالة إلى موارد إضافية ،إال أن الوكالة تدرك
أن املناخ االقتصادي احلالي قد يضع قيود على قدرتها
احلصول على الدعم االضافي من الدول املانحة.
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الفصل 2
األهداف والتوجه
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2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1991

السنة

امليزانية العادية1
الدخل لكل الجئ PPP $US 1990
94.85
99.69
100.77
92.55
69.82
84.85
72.97
66.52
66.04
59.68
65.28
58.08
61.48
59.51
60.93
60.28
62.84
60.60
66.51

امليزانية العادية1

الدخل لكل الجئ PPP $US 1990

1989

 .23شهدت الفترة الطويلة لعمل األونروا اتساع وامتداد خدماتها
وكذلك تكيفها بشكل مستمر مع االحتياجات اجلديدة في
الوقت الذي تراجعت فيه املوارد األساسية للوكالة بشكل
حقيقي .وتوضح البيانات أنه باسثتناء فترتني (،1991 – 1989
 )1995 – 1993أن دخل الصندوق العام للوكالة قد تراجع بشكل
ثابت من  100دوالر لكل الجئ في عام  1991إلى  60.6دوالر في
عام  ،2006ثم ارتفع بشكل بسيط في عام  .2007تعتبر امليزانية
العادية التي تشمل الصندوق العام واملساهمات العينية
الوسائل الرئيسية لدى الوكالة والتي متكنها من استمرار
ودميومة اخلدمات األساسية .بالتالي فإن التراجع في قيمة هذه
املوارد سوف يضع ضغوطا على العمليات الرئيسية للوكالة.
وسوف تتضاغف آثار ونتائج هذا التراجع بواسطة التكاليف
الطويلة األجل والناشئة عن انخفاض االستثمار ،كما هو احلال
في تدهور البنية التحتية أو األوضاع الصحية احلادة املتسببة
عن األوضاع املعيشية السيئة .كما أن من النادر أن يكون هناك
تراجع مماثل في االنفاق العام لدى احلكومات املسئولة عن تقدمي
مثل اخلدمات التي تقدمها الوكالة.

املصدر :شعبة إحصائيات األمم املتحدة ،دائرة االغاثة واخلدمات االجتماعية ودائرة العالقات
اخلارجية بالوكالة

 .24نتيجة لهذه األسباب وغيرها من الضغوط األخرى ،فإن التراجع
في أوضاع الالجئني الفلسطينيني وفي قدره الوكالة على تقدمي
خدمات جيدة قد أصبح دليال متزايدا وقويا في السنوات األخيرة.
وقد جرى إدراك ذلك في املؤمتر الدولي الكبير الذي عقد في
جينيف عام  .2004وعقب مؤمتر جينيف حددت اخلطة املتوسطة
األجل للوكالة لألعوام  2009 – 2005اطار عمل جديد للتخطيط
بهدف استعادة األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني بحب
تتماشى وتلبي املعايير الدولية املقبولة .وفي املراحل األخيرة من
فترة اخلطة املتوسطة األجل ،اعتقدت الوكالة ان هناك حاجة
لترميم عمليات التخطيط لديها بشكل أكثر شمولية .ومن
اجل حتقيق هذا ،فقد كانت السنتني  2009 – 2008وحسب ما
جرى شرح ذلك في االستراتيجية االنتقالية للبرنامج عبارة عن
فترة انتقاليــــة جرى خالل إرساء ووضع اسس االستراتيجية
املتوسطة األجل والتي تشمل :تقييم اإلحتياجات ،ومراجعة
السياسات ،والتفكير واحلوار مع الدول املضيفة واملانحة حول
أهداف وأداء الوكالة ،مما ادى إلى حتديد أولويات واهداف جديدة.15
وشارك الكثير من موظفي الوكالة والالجئني واألطراف املهمة
األخرى ذات الصلة في إعداد االستراتيجية املتوسطة األجل.

أهداف التنمية البشرية
 .25كجزء من االنتقال إلى اسلوباها اجلديد في التخطيط ،حددت
األونروا أربعة أهداف للتنمية البشرية حتى تركز عليها عملها.
وتشرح األمم املتحدة التنمية البشرية على النحو التالي:
"التنمية البشرية هي عملية توسيع وزيادة خيارات الناس.
يتحقق توسيع خيارات الناس عن طريق زيادة القدرات البشرية....
وفي كافة مستويات التنمية ،فإن القدرات الثالث الرئيسية
للتنمية البشرية هو العيش طويال وبصحة جيدة ،وأن يكون
املرء على إطالع ومعرفة جيدة ،والتمتع مبعايير احلياة والعيش
الكرمي .إذا لم تتحق هذه القدرات األساسية ،فإن هذا يعني ان
الكثير من اخليارات غير متوفرة وأن هناك الكثير من الفرص التي
ال ميكن الوصول إليه .لكن مجال التنمية البشرية ميتد اكثر
من ذلك :اجملاالت األساسية لالختيار والتي حتظى بتقدير عال
من قبل الناس ،تتراوح ما بني الفرص السياسية واالقتصادية
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واالجتماعبة بأن يكون مبدعا ومنتجا يتحقق فيه احترام الذات
والقدرة والشعور باإلنتماء إلى اجملتمع.16

•التأكد ان اخلدمات املقدمة تلبي احتياجات احلماية
للمستفيدين مبا في ذلك اجملموعات املهددة
•حماية واحترام حقوق الالجئني الفلسطينيني عن طريق
تعزير احترام حقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي
وقانون الالجئني الدوليني.
•تعزيز قدرة الالجئني على صياغة وتنفيذ اخلدمات
االجتماعية املستدامة في مجتمعاتهم احمللية
•التأكد ان تسجيل الالجئني الفلسطينيني وأحقيتهم
في احلصول على خدمات األونروا يتم طبقا للمعايير
واملقاييس الدولية ذات الصلة.

 .26بعد مضي  60عاما على إنشاء األونروا ،فإن تعريف األونروا
الختصاصاتها وصالحياتها في القرن احلادي والعشرين يعكس
طموح األونروا في تيسير وتعزيز التنمية البشرية واعتماد
الالجئني على أنفسهم إلى أقصى حد ممكن لغاية التوصل إلى
حل عادل حملنتهم .وقد تعزز التركيز األصلي للوكالة مع مرور
الوقت بشكل يعكسالفكر الفكر الدولي في التنمية البشرية،
وفهما أوسع الحتياجات الالجئني الفلسطينيني .تسعى الوكلة
من خالل توفيرها للخدمات ذات اجلودة العالية ودعمها حلقوق
االنسان إلى توسيع وزيادة اخليارات والفرص املتوفرة لالجئني.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب ان يكون دورها انسانيا بشكل واضح
وصريح ومتجاوبا مع االزمات ،مثلما حدث في الصراع الذي
نشب في مخنيم نهر البارد في لبنان عام  ،2007واحلرب على
غزة خالل شهر كانون األول "ديسمبر" .2008

 .28توفر الغايات واألهداف االستراتيجية واملؤشرات املرفقة بها اجتاه
واضح بالنسبة للوكالة على املدى املتوسط األجل (انظر امللحق
رقم  .)1اطار العمل طموح وميثل تغيير املمارسات القدمية
للوكالة عن طريق التأكيد على ( )1النتائج بدال من املدخالل
كمقاييس لألداء )2( ،التأثير الكلي للوكالة على عمل البرامج
املنفصلة .قامت ميادين العمل والبرامج بتطبيق إطار العمل
اجلديد  -وكذلك النتائج املستخلصة من تقييم االحتياجات
امليدانية – أثناء حتديد األولويات واالستراتيجيات وخطط العمل
التي جرى وضعها في امليزانية ألول سنتني (انظر الفصل رقم
 .)6لن يتم حتقيق الكثير من األهداف االستراتيجية من خالل
جهود األونروا لوحدها .إذا ان هناك أهداف مثل احلد من الفقر،
وتوفير الوظائف والعمل ،واحترام حقوق االنسان ،تعتمد بشكل
كبير وجوهري على عوامل أخرى مثل األوضاع في الدول املضيفة
أو العمليات السياسية .سيكون تأثير األونروا ومحاسبتها
على النتائج بشكل مباشر اكثر وقابل للقياس على مستوى
اخملرجات في خطط التنفيذ امليدانية ،رغم انطباق الكثير من
نفس العوامل اخلارجية.

بناء على هذا التعريف ،فإن أهداف األونروا اخلاصة بالتنمية
البشرية لالجئني الفلسطينيني كما يلي:
•حياة طويلة وصحية
•احلصول على املعرفة واملهارات املناسبة
•مستوى معيشة كرمي ومحترم
•التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى حد ممكن.

األهداف والتوجهات االستراتيجية
سوف تركز الوكالة برامجها على حتقيق  15هدفا
استراتيجيا
 .27باإلضافة إلى ذلك ،حددت األونروا  15هدفا استراتيجيا على
كافة مستويات وقطاعات األونروا ،مشتقة ومستمدة من
مهمتها ودعمها لتحقيق أهداف التنمية البشرية األربعة
احملددة أعاله .سوف تركز األونروا برامجها من اجل حتقيق االهداف
االستراتيجية ،وفيما يلي هذه األهداف:
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•ضمان الوصول بشكل عام إلى الرعاية السصحية
األولية الشاملة ذات اجلودة العالية
•حماية وتعزيز صحة األسرة
•منع ومكافحة األمراض
•ضمان احلصول على التعليم األساسي وتغطيته بشكل
عام
•حتسني وتطوير جودة ومخرجات التعليم بالنسبة
للمعايير واملقاييس احملددة
•الوصول بشكل أفضل لفرص التعليم بالنسبة
للمتعلمني من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة.
•التقليل من الفقر املدقع
•تخيف آثار احلاالت واألوضاع الطارئة على األفراد.
•خدمات مالية شاملة وزيادة احلصول على تسهيالت
القروض والتوفير ،خصوصا للمجموعات املهددة مثل
املراة والشباب والفقراء
•حتسني القدرة على التوظيف
•حتسني وتطوير البيئة احلضرية من خالل التطوير والتنمية
املستدامة للمخيمات وحتسني البنية التحتية واملساكن
املتدنية املقاييس
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اخلدمات التي حتظى باألولوية
سوف تعمل كافة ميادين العمل على استمرار
ودميومة اخلدمات االساسية لألونروا وتنفيذ اخلدمة
التي حتتل األولوية الثانية طبقا لالحتياجات
امليدانية والسياق.
 .29توفر األهداف االستراتيجية اطار عمل واضح لالجتاه املستقبلي
للوكالة .مع ذلك ،تدرك األونروا أن إمكانية شح وقلة املوارد
في املستقبل املقترنة مع منو وتزايد املتطلبات سواء نتيجة
لزيادة السكان او بسبب تعمق االحتياجات ،يتطلب أن يكون
لدى األونروا منظور واضح بالنسبة لكيفية تركيز جهودها.
أما العنصر الثالث في عملية دراسة ومراجعة السياسات
فقد تضمن حتليل لكامل نطاق خدمات ونشاطات األونروا.
اخلدمات التي وردت في اجلدول رقم  2هي اخلدمات التي تعتبرها
األونروااألكثر أهمية من بني النطاق الواسع لنشاطاتها.
 .30حددت األونروا مجموعة من اخلدمات األساسية التي تتجاوب
بشكل أفضل مع احتياجات الالجئني والتي تعتبر أساسية
وجوهرية بالنسبة لتمكينهم من التمتع بحقوقهم
األساسية .سوف حتافظ األونروا على هذه اخلدمات في صلب
عملها ،وبالتالي سيكون لدى العمليات امليدانية تشابها قويا
في تقدمي هذه اخلدمات األساسية .تتشاابه وتتطابق خطط
التنفيذ امليدانية اخلاصة بأول سنتني إلى حد كبير في التركيز
على هذه النشاطات .ومن احملتمل أن تنال اخلدمات األساسية
وحتظى باألولوية بالنسبة للموارد املتاحة في الصندوق العام،

مع ان متويل املشروع في بعض احلاالت ميكن أن يساهم في
حتقيقها أيضا.
 .31زيادة على اخلدمات األساسية غير القابلة للتفاوض واملساومة،
هناك خدمات اخرى تظل مهمة بالنسبة للعمليات امليدانية
للوكالة .تتضمن هذه اجملموعة اخلدمات التي ( )1تلبي احتياجات
اجملموعات املهددة جدا )2( 17 ،اخلدمات التي توفر مساهمات
واضحة وقابلة للقياس للتنمية البشرية لالجئني .الفرق بني
هذه اخلدمات وتلك احملددة في في اخلدمات األساسية (أو األولوية
األعلى) هو أن التركيز ونطاق االستثمار في اخلدمات التي حتظى
باألولوية الثانية تعتمد بشكل أكبر على األوضاع والتفاصيل
اخلاصة مبيدان العمل ،اكثر من اخلدمات األساسية .على سبيل
املثال ،في ميادين عمل األونروا املتأثرة بالصراعات مثل الضفة
الغربية وقطاع غزة ولبنان ،من احملتمل أن حتظى اخلدمات التي
تلبي احتياجات اجملموعات املهددة أو املدافعة واملناصرة لقضايا

احلماية باألولوية العالية .باملقابل ،من احملتمل أن حتظى التنمية
االقتصادية أو تعزيز خدمات التوظيف في ميادين العمل األكثر
استقرارا مثل سوريا واألردن ،باألولوية بالنسبة الحتياجات
الالجئني هناك .وبينما سيتم متويل بعض خدمات املستوى
الثاني من الصندوق العام ،فقد تكون بعض هذه النشاطات
مالئمة اكثر لتمويل املشروع.
 .32اخلدمات أو النشاطات املشمولة في اجلدول رقم  2ليست قائمة
شاملة لكافة نشاطات األونروا ،وتعتبر اخلدمات التي لم تظهر
أقل مركزية بالنسبة لعمل األونروا على املدى املتوسط األجل.
كما جرى ذكر بعضها على وجه التحديد على إعتبار انها تقع
خارج نطاق عمل األونروا اخلاص بتوفير وتقدمي اخلدمات بشكل
فعال مثل ،تقدمي اخلدمات عندما يكون هناك مزود خدمات بديل
ومناسب ومقبول ،وتوفير خدمات املستشفى بشكل مباشر.
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اجلدول رقم  – 2أولوية خدمات األونروا
األولوية

اخلدمات

األولوية القصوى :عام لكافة ميادين العمل
اخلدمات األساسية التي يجب أن تضمنها األونروا من أجل :متكني الالجئني
من التمتع بحقوقهم األساسية ،والتجاوب مع احتياجات التنمية البشرية
وأولويات الالحئني

•التعليم األساسي
•الرعاية الصحية األولية الشاملة
•اإلغاثة الدعم املباشر (النقدية ،املواد الغذائية ،واملأوى) للفقراء
18
املدقعني (من خالل شبكة األمان وبرامج الطوارئ
•الصحة البيئية :وحتسني املساكن واملرافق والبنية التحتية املتدنية
19
املقاييس بشكل كبير

األولوية على املستوى رقم  :2يختلف الوزن من ميدان إلى آخر.
)

أاخلدمات التي تلبي احتياجات اجملموعات املهددة جدا

و
) باخلدمات التي تكون مساهماتها واضحة وقابلة للقياس بالنسية
للتنمية البشرية لالجئني الفلسطينيني.
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•حتسني املأوى والسكن بالنسبة للمجموعات املهددة جدا
•اخلدمات االجتماعية للمجموعات املهددة بشكل أكبر
•دعم خدمات املستشفى حلاالت مختارة من اجملموعات املهددة جدا
•املدافعة واملناصرة حول قضايا احلماية
•التعليم الفني واملهني
20
•اإلقراض والتمويل الصغير جدا من أهداف التنمية األلفية
•تعزيز التوظيف
•نشاطات حماية البيئة
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الفصل 3
احملاور واملواضيع الرئيسية
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 .33سوف تتبع األونروا سياسات واستراتيجيات واضحة في تقدمي
كافة برامجها في عدد من احملاور الرئيسية التي متس كافة
القطاعات والتي تعتبر على درجة متساوية من األهمية:
اجلودة ،واجملموعات املهددة ،والنوع االجتماعي "اجلندر" ،واحلماية،
والبيئة ،والشراكة ،ومشاركة الالجئني.

حتديد أولويات اجلودة
تلتزم األونروا بتوفير اخلدمات ذات احلودة العالية
والتعامل مع النوعية الرديئة حيثما وجدت ،وحتديد
أولوية االستثمار في النشاطات التي تعزز اجلودة،
وإعطائها األفضلية على الطلبات األخرى للوكالة.
 .34يسلط التفكير في أداء األونروا الضوء إلى ان زيادة املتطلبات
مثل الضغط من اجل توسيع نطاق اخلدمات مع وجود قيود
التمويل قد أدى مع مرور الوقت إلى حدوث تراجع في بعض
نواحي اخلدمات التي تقدمها األونروا .إذا كانت اخلدمات دون
املعايير واملقاييس ،فإن األونروا ستكون بعيدة عن حتقيق أهداف
التنمية البشرية التي حددتها .لكن توفير اخلدمات اجليدة ليس
ضرورة للتنمية البشرية فحسب ،بل تعتبر اساسية وجوهرية
بالنسبة الحترام حقوق الالجئني واحملافظة على كرامتهم .ال
ميكن الفصل بني التزام األونروا باجلودة وبني اختصاصها بحماية
حقوق الالجئني .تؤكد املواثيق واالتفاقيات الدولية فيما بينها
على احلق في احلصول على خدمات الصحة والتعليم والسكن.
متثل اخلدمات الرديئة اجلودة إخفاقا جماعيا للمسؤولية جتاه
الالجئني.
 .35لذا يعتبر تطوير وحتسني اجلودة محورا أساسيا على املدى
املتوسط األجل .ويتضح من اطار العمل االستراتيجي اجلديد أن
هناك التزام بزيادة ورفع اجلودة عند تدنيها ،وكذلك تعزيز أو حتسني
اجلودة بشكل إضافي ضمن القيود املفروضة على املوارد .سوف
يتم حتديد اوليوات االستثمار في نشاطات زيادة وتعزيز اجلودة

وإعطائها األفضلية بالنسبة للمتطلبات األخرى للوكالة ،مثل
توسيع وزيادة التغطية ،نطاق أو كمية اخلدمات للمجموعات
اجلديدة أو املوجودة من املستفيدين .يتطلب التحقيق واالجناز
الكامل اللتزام األونروا باجلودة األفضل تخصيص موارد إضافية
لبعض املبادرات.
 .36تعكف األونروا على مراجعة ثالتة من برامجها الرئيسية
(التعليم ،الصحة ،واإلغاثة واخلدمات االجتماعية) ،وسوف
تستخدم نتائج هذه املراجعة في حتديد بدائل تطوير اجلودة
على املدى املتوسط األجل .هناك وضوح في العديد من
استراتيجيات حتسني اجلودة ،إال أنه يجب على األونروا أن تسعى
أوال إلى االستثمار في اصالحات تعزيز اجلودة مبا في ذلك حتسني
مهارات املمرضات ،وحتسني نسية املعلمني إلى التالميذ ،وبناء
نظم معلومات إدارية أفضل ،وضمان احلد األدنى من املعايير
في تسجيل الالجئني .ومبا ان هناك تكاليف مرتبطة بهذه
االصالحات ،فإن النجاح سوف يعتمد على توفر املوارد املناسبة.
 .37ثانيا ،قد يكون حتقيق كفاءة أكبر في العمليات احلالية طريقا
وسبيال مهما ورئيسيا نحو اجلودة األفضل ،ومن املمكن القيام
به في أغلب األحيان ضمن احلد األدنى من املوارد أو بدون موارد
إضافية مثل إصالح نظام املواعيد في القطاع الصحي حتى
يحصل املرضى على وقت كاف مع الطبيب بشكل يؤدي إلى
احلصول على استشارات طبية جيدة ،وتطوير مستوى وجودة
املناهج الدراسية هما من البدائل ذات التكلفة املنخفضة التي
تستكشفها األونروا.
 .38ثالثا ،وكما هو موضح أدناه ،فإن العمل على شكل شراكة مع
اآلخرين ،وإعطاء األولوية للمهددين واملعرضني للخطر سوف
يساعد في حتقيق خدمات ذات جودة أفضل النها سوف متكن
األونروا من تركيز مواردها في األماكن واجملاالت التي حتتاج إليها
بشدة .رابعا ،ستحسن األونروا وتطور الدمج والتكامل بني
البرامج مثل الدمج بني برنامج الصحة والتعليم في توفير
الصحة املدرسية ،اسلوب تطوير اخمليمات والبنية التحتية ،وبني
برنامج الطوارئ وبرنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية في توفير
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اإلغاثة لشديدي الفقر .وقد نشأت امكانية التكامل األفضل
بني كافة القطاعات والنواحي الفنية من خالل إعادة توجيه
األونروا ألهداف التنمية البشرية األربعة ،ألن نطاق نشاطات
إدارات برنامج األونروا في العديد من احلاالت ميتد ويغطي أكثر من
هدف واحد .ومن املتوقع ان ينتج عن التغييرات في العمل على
املستوى امليداني التي هي جزء من عملية التطوير التنظيمي
عمل قوي بني مختلف القطاعات والبرامج.
 .39أخيرا ،يجب أن تلبي اخلدمات إلى احلد الذي تسمح به املوارد
معايير ومقاييس املدخالت املعتمدة دوليا (انظر امللحق  .)2حتدد
دوائر البرنامج هذه املعايير للوكالة التي تأخدها كنقطة انطالق
وتطمح للوصول اليها .إال أن املعايير الدولية تقع أحيانا خارج
نطاق وقدرة األونروا على توفير اخلدمات بسبب عمق احتياجات
الالجئني وقلة موارد األونروا ،وقد تكون في بعض احلاالت عدمية
الصلة .في مثل هذه احلاالت ،تقوم األونروابـ ( )1حتديد املعايير
ذات الصلة بوضعها ،و ( )2تقوم اثناء التخطيط الذي يستند
على الواقع امليداني ،بتحديد األهداف التي تصبو اليها ،من
اجل تقريب اخلدمات من املعايير الدولية أو املعايير السائدة لدى
الدول املضيفة أو املعايير التي حتددها األونروا كما هو مناسب.
 .40الغرض من التركيز على اجلودة هو حتسني وتطوير التنمية
البشرية لالجئني الذي يتم قياسه بواسطة إطار املؤشرات احملدد
في الفصل  ،2والوارد في امللحق  .1تشمل هذه املؤشرات أهداف
محددة تتعلق باجلودة األفضل ،وكذلك مؤشرات اجلودة احملسنة
التي ستقيسها األونروا على املدى املتوسط األجل.

اجملموعات املهددة "املعرضة للخطر"
سوف تعطي األونروا األولية لتناول االحتياجات
احملددة للمجموعات املهددة «املعرضة للخطر»
 .41معظم الالجئني الذين تخدمهم األونروا في أمس احلاجة .مع
ذلك ،حددت األونروا مجموعات معينة مهددة بشكل خاص
وبحاجة للحماية .تشمل هذه اجملموعات وال تقتصر على
الفقراء املدقعني ،وكبار السن ،وذوي األمراض املزمنة ،واألطفال
ذوي االحتياجات اخلاصة ،واألسر والعائالت التي ترأسها وتعولها

املرأة ،والالجئني الذين ليس لدينهم مأوى .21من الواضح أن اخلطر
مرتبط بظروف وأوضاع معينة سائدة في مختلف ميادين األونروا.
في سوريا ،جرى حتديد فئة الشباب على أساس انها اجملموعة
املهددة بشكل خاص .في الضفة الغربية( ،املنطقة سي)،
يعتبر البدو والالجئني الرعاة الفئة املهددة بشكل أكبر بسبب
االغالقات والقيود املفروضة على التحرك والتنقل ،بينما في
قطاع غزة ،ميكن مشاهدة أعلى مستويات اخلطر والتهديد بني
النساء والفقراء واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة .وهناك بعض
اجملموعات التي لديها احتياجات أكبر من غيرها من اخلدمات
األساسية ،مثل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من التعليم،
واملرضى املزمنني ،أو املعاقني ،بالنسبة لتوفير اخلدمات الصحية.
 .42عززت األونروا جتاوبها مع األخطار احملددة خملتلف اجملموعات مؤخرا
من خالل ( )1استخدام صيغة فحص وسيلة التوكيل كاساس
في حتديد أحقية املساعدة طبقا لبرنامج شبكة األمان ،وبرنامج
التغذية التكميلي للنساء احلوامل واألمهات املرضعات و ()2
العمل على إعداد وتطوير االستراتيجيات املناسبة لألطفال ذوي
االحتياجات التعليمية اخلاصة (انظر الهدف االستراتيجي .)6
 .43حلماية املهددين بشكل اكبر على املدى املتوسط األجل ،فإن
األونروا سوف:
•تستكشف بدائل التطبيق الواسع لألساليب مثل
فحص – الوسائل ،الذي ينتج عنه إعطاء اجملموعات
املهددة أولوية الوصول واحلصول على بعض اخلدمات
 .22.من األمثلة على ذلك ،تشديد السياسات املتعلقة
باإلحالة إلى املستشفيات أو تسهيل حصول اجملموعات
املهددة وبشكل تفضيلي على التدريب املهني .سوف
يكون هناك حاجة للمزيد من العمل على األساليب
والعمليات املناسبة من اجل تيسير وتسهيل هذا األمر.
•أن تشمل اخلدمات التي حتظى باألولوية :اإلغاثة والدعم
املباشر للفقراء املدقعني (اخلدمات األساسية) واملأوى
واخلدمات االجتماعية ،وخدمات املستشفى واملدافعة
واملناصرة للمجموعات املهددة بشكل كبير (انظر اجلدول
رقم  – 2الفصل .)2
•التأكد أن التخطيط والبرامج تشمل حتديد اجملموعات
املهمشة على نحو دقيق ،ووضع استراتيجيات فعالة
لتلبية احتياجاتهم (مشابه لألسلوب الذي جرى شرحه
.23
ووصفه لدمج النوع االجتماعي "اجلندر"
•وضع وتطبيق السياسات واإلرشادات حول مجموعات
محددة ،مبا في ذلك الشباب واملعوقني ،حتى تكون األونروا
متمشية ومنسجمة مع أفضل املمارسات وااللتزامات
السائدة على املستوى الدولي.

النوع االجتماعي "اجلندر"
ستقوم األونروا بـدمـج االلتــزام بالنــوع
االجتماعـي «اجلندر».
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 .44تبنت األونروا سياسة جديدة بالنسبة للمساواة بني النوع
االجتماعي "اجلندر" عام  ،2007وقد ألزمت هذه السياسة
األونروا مبا يلي )1( :أن تطبق بشكل نشط وفعال نتائج وتوصيات
اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة املتعلقة بدمج النوع
االجتماعي "اجلندر" )2( ،23استخدام التدخالت التي تستهدف
النساء والفتيات من اجل احلصول على التمكني ،واملشاركة،
واحلصول على اخلدمات بشكل أكبر )3( ،حتقيق توازن النوع

االجتماعي "اجلندر" عند توظيف الرجال والنساء في األونروا،
و( )4توفير القيادة القوية واجليدة للتأكد أن سياسات وبرامج
األونروا تعكس منظور النوع االجتماعي "اجلندر" .ومن اخلطوات
الرئيسية املهمة التي جرت مؤخرا حيال مساواة النوع االجتماعي
هو تقدمي اخلدمات ألطفال النساء الالجئات اللواتي تزوجن من
غير الالجئني .وقد جرى تبني اسلوب تدريجي بالنسبة لتطبيق
هذا االلتزام جتاه النساء الالجئات املتزوجات من غير الالجئني،
خصوصا في بعض املناطق مثل الضفة الغربية ،حيث هناك عدد
كبير من هذه الفئة .وسيظل تقدمي جميع اخلدمات لهذه الفئة
مشكلة في ظل سيناريوهات التمويل احلالية للوكالة.
 .45على املدى املتوسط األجل ،سوف تتأكد األونروا من تنفيذ
وتطبيق هذه السياسة .وبشكل خاص ،يجب أن يصبح حتليل
النوع االجتماعي الذي يسلط االحتياجات احملددة للرجال،
والنساء ،واألوالد ،والبنات في مختلف األوضاع التي تؤدي الى
تدخالت املتابعة املناسبة ،امـــرا روتينيــــا وجزءا ال يتجزأ من
برامج األونروا .وقد مت اتخاذ االجراءات املتعلقة بقضايا النوع
االجتماعي في كافة ميادين العمل ،مثل برنامج املساواة في
العمل في قطاع غزة والذي يوفر املساحات الترفيهية ،ويساعد
النساء اللواتي يواجهن العنف األسري ،وتقدم أشكال أخرى
من الدعم االجتماعي والنفسي .كما جرى تسليط الضوء
على القضايا األخرى للنوع االجتماعي مثل ضعف التحصيل
الدراسي لألوالد ،واالحتياجات الصحية للرجال في تقييم
االحتياجات امليدانية والتي حتتاج إلى تدخالت هادفة.
 .46تشمل النشاطات األخرى املرتبطة بتطبيق سياسة النوع
االجتماعي ودمج الوعي بهذا املوضوع )1( :استخدام نظام نقاط
تركيز النوع االجتماعي الذي جرى صياغته مؤخرا في األونروا،
( )2تنفيذ االلتزامات التي تتحسس النوع االجتماعي في إدارة
املوارد البشرية )3( ،بناء قدرات املوظفني في مجال حتليل النوع

االجتماعي ،بشكل يؤدي إلى دمج كافة اخملاوف املتعلقة بالنوع
االجتماعي في كافة البرامج واخلطط امليدانية )4( ،فرز بيانات
املؤشرات الرئيسية حسب النوع االجتماعي )5( ،ضمان االتصال
والتواصل الفعال حول مساواة النوع االجتماعي في األونروا ،من
اجل تعزيز التفاهم بني املتلقني الداخليني واخلارجيني بشكل
أفضل.

احلماية
لالجئني الفلسطينيني احلق بأن يتم احترام حقوق
االنسان لديهم كما هو محدد ومنصوص عليه في
املواثيق القانونية الدولي .يجب على األونروا لعب دور
مهم في احلماية ،والذي يعني حماية هذه احلقوق
وتطويرها طبقا للقانون الدولي.
 .47تتحمل األونروا مسؤولية توفير احلماية وفقا ملا جرى حتديده من
قبل اللجنة الدائمة للوكالة ،حيث أن "كافة النشاطات تهدف
إلى احلصول على االحترام الكامل حلقوق الفرد طبقا ملا ورد نصا
وروحا في القوانني ذات الصلة (قانون حقوق االنسان ،القانون
االنساني الدولي ،قانون الالجئني) .وقد أكدت القرارات الصادرة
عن اجلمعية العمومية لألمم املتحدة املتعلقة باألونروا وبشكل
ثابت ومستمر دور األونروا في توفير احلماية عن طريق اإلشارة
إلى "العمل القيم الذي قامت به األونروافي توفير احلماية
للشعب الفلسطيني ،خصوصا الالجئني الفلسطينيني ،25
وعن طريق تشجيع األونرواعلى "احراز تقدم أكبر" على صعيد
تناول احتياجات وحقوق األطفال واملرأة في عملياتها ،طبقا
مليثاق حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد املرأة.26
 .48احلل الدائم والعادل هو املفتاح النهائي والرئيسي لتحقيق
احلماية الكاملة لالجئني الفلسطينيني وضمان حقوقهم.
بينما تركز األونروا على توفير املساعدات اإلنسانية والتنموية،
إال أنها في وضع فريد ومميز ميكنها من تقدمي املشورة والدعم
كلما امكن للجهود الضرورية التي تبذلها األطراف األخرى
للوصول إلى حل وتطبيقه .سوف يستمر كبار موظفي األونروا
في املساهمة بخبراتهم ورؤيتهم حول املواضيع ذات الصلة
وبالشكل املناسب.
 .49كما أدركت األونروا أيضا ضرورة التركيز بشكل واضح وصريح
على"احلماية" في عملياتها .احلماية هي ما تقوم به األونروا من
اجل احملافظة على حقوق الالجئني الفلسطينيني واحراز تقدم
فيها ،وبالتالي حتقيق رؤيتها بأن يشعر كل الجئ بالطمأنينة
وبأنه يتم الدفاع عن حقوقه وحقوقها وحمايتها واحملافظة
عليها  .27وقد اتخذت األونروا بعض اخلطوات الستكشاف كيفية
جتسيد ووضع افكار احلماية وممارستها على كافة مستويات
األونروا .أهمية هذا املوضوع واضحة بالنسبة للوكالة،
وخصوصا أن حقوق االنسان واحلماية تقع في صميم عمل
األونروا وحتتل موقع الصدارة فيها ،كواحد من أهداف التنمية
البشرية األربعة في إطار العمل االستراتيجي للوكالة .وعقب
االبحاث واالستشارات املستفيضة ،انبثقت عناصر استراتيجية
احلماية وركزت على حتقيق احلماية من خالل تقدمي اخلدمات ذات
اجلودة العالية (الهدف االستراتيجي رقم  ،)12والعمل على
احلماية الدولية (الهدف االستراتيجي رقم  .)13كما جرى زيادة
قدرات كبار املوظفني في قضايا احلماية من أجل التقدم بهذه
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األجندة على املدى املتوسط األجل .ويعتبر التزام األونروا حيال العمل على شكل شراكة
النوع االجتماعي واجملموعات املهدة كما هو موضح اعاله ،
منسجما ومتطابقا مع تركيز األونروا على احلماية.

البيئة
 .50جتاوبا مع التزام األمم املتحدة جتاه تغير املناخ ،تعمل األونروا على
وضع أطار عمل إدارة البيئة ) (EMFالذي سوف يسترشد به في
جهودها املكثفة من اجل احلد من التأثيرات البيئية املتسببة
عن األونروا ،واالستفادة القصوى كلما أمكن من فرص خلق مزايا
بيئية  . 28تعتبر تدخالت األونروا فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي
الثالث (مياة شرب سليمة ،الصرف الصحي املناسب ،تصريف
املياه ،وإدارة النفايات الصلبة) ذات صلة وأهمية كبيرة جدا
في هذا الصدد .هناك مجال للمزيد من البرمجة النشطة
لتشجيع حماية البيئة واستدامتها ضمن اجملتمعات احمللية
لالجئني ،والعمل مع الالجئني كشركاء في هذا املوضوع .سوف
يتم متابعة هذه النشاطات بناء على األولويات امليدانية كجزء
من البرامج الروتينية (انظر اجلدول رقم  .)2باإلضافة إلى ذلك،
وكجزء من إطار عمل إدارة البيئة ،تلتزم األونروا بلعب دورها في
مساعدة األمم املتحدة بشكل جماعي بتحقيق مناخ محايد على
هدي عمل مجموعة إدارة البيئة لألمم املتحدة  .29وقد جرى البدء
في حتليل مخلفات الكربون من منشأت األونروا كخطوة أولى.
سوف تسعى األونروا مع مرور الوقت الى خفض استهالكها من
الطاقة واملياه واملواد في منشأتها ومرافقها ،من اجل تخفيض
مخلفاتها البيئية املرتبطة بعملها.

سوف تسعى األونروا إلى حتقيق شراكات مع مزودي
اخلدمات اآلخرين ،كوسيلة لتوفير وصول وحصول
الالجئني بشكل أفضل على اخلدمات اجليدة،
وستعمل مع الالجئني والشركاء من اجل ضمان
تلبية احتياجات الالجئني بشكل مناسب مبوجب
هذه الترتيبات.
 .51تعمل األونروا على شكل شراكة مع العديد من املنظمات األخرى
ومع حكومات الدول املضيفة ،لكنها تدرك احلاجة إلى زيادة
نطاق وعمق هذه العالقات في املستقبل .تعتبر الشراكة وسيلة
مهمة في حتسني جودة خدمات األونروا ،ألنها توفر إمكانية رؤى
جديده ومهمة لعمل األونروا من قبل األطراف اخلارجية التي ميكن
أن تؤدي إلى ممارسات أفضل  .ثانيا ،قد متكن الشراكات األونروا
من تركيز مواردها احملدودة بشكل أفضل وتوفير ما ال تستطيع
اجلهات األخرى توفيره وتقدميه .على سبيل املثال ،عندما يكون
باستطاعة املنظمات األخرى توفير خدمات ذات جودة مقبولة
الى الالجئني بتكلفة تتسم بالكفاءة والفعالية ،فإن الشراكة
أو االتفاقيات التعاقدية ميكن تطويرها بحيث تكون اخلدمات
مستدامة .سوف تستكشف األونروااخليارات بالنسبة لهذه
الترتيبات خالل املدى املتوسط األجل ،وسوف تعمل مع الالجئني
والشركاء للتأكد من االنتقال والتحول السلس في هذه احلاالت
لضمان تلبية احتياجات الالجئني .ثالثا ،بالرغم من اخلصائص
الفريدة التي تتميز بها ،ستستمر األونروا بلعب دور نشط
وفعال في احلوار مع املنظمات املانحة ،ومنظمات وهيئات األمم
املتحدة األخرى ،ومع الدول املضيفة والشركاء غير احلكوميني
للتأكد أن جهود األونروا متطابقة ومنسجمة ومنسقة متاما
مع اجلهود التنموية واإلنسانية األخرى .رابعا ،سوف تستكشف
الوكالة طرق تعزيز التنسيق والتكامل مع حكومات الدول
املضيفة كوسيلة لزيادة فعالية اخلدمات .تدرك الوكالة ان
الشراكات القوية واملعززة سوف حتسن من قدرة الوكالة على
التجاوب مع أية تغييرات جوهرية تطرأ على السياق الذي تعمل
فيه ،وبالطريقة التي تتمكن من خاللها الوفاء بالتزاماتها جتاه
الالجئني الفلسطينيني.

مشاركة الالجئني
سوف تركز األونروا بشكل اكبر على مشاركة
الالجئني.
 .52تستخدم األونروا العديد من اآلليات للتاكد من أنه يتم سماع
صوت الالجئني ،وانهم يستطيعوا أن يحددوا شكل البرنامج في
كل ميدان عمل .حيث ساهم برنامج مدارس التميز في قطاغ
غزة بإشارك الوالدين في عملية إصالح التعليم .كما تضمن
تخطيط إعادة إعمار مخيم نهر البارد مشاورات مستفيضة
ومطولة مع الالجئني طبقا ألسلوب تطوير وحتسني اخمليمات
الذي يشارك فيه الالجئني كعنصر أساسي ومركزي ،كما تدعم
األونروا أكثر من  100منظمة من منظمات اجملتمع احمللي التي
يديرها الالجئني.
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 .53يتضمن اسلوب إدارة دورة البرنامج اجلديد في األونروا التزام
مبشاركة الالجئني .ستقوم األونرواوعلى وجه التحديد ،بإشراك

اجملتمعات احمللية لالجئني بشكل أكبر في عملية تصميم
وتنفيذ البرامج .كما ستضع خطط التنفيذ امليدانية FIP
للسنتني الالحقتني املزيد من التركيز بالنسبة للتشاور مع
الالجئني .وستسعى األونروا من خالل اتباع هذه الطرق ألن
تكون اكثر جتاوبا مع احتياجات الالجئني .لكن األونروا تدرك ايضا

العالقة بني نشاطاتها احلالية واالحتياجات املستقبلية لالجئني
عندما يحل السالم ويتحقق احلل العادل .وتسعى األونرواعن
طريق بناء قدراتهم واعتمادهم على انفسهم من خالل
مشاركتهم الكبيرة الى املساعدة في بناء استعداد الالجئني
آلفاق املستقبل.
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الفصل 4
حتقيق األهداف االستراتيجية
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استراتيجيات البرنامج
حياة طويلة وصحية

يكون فيها عدم استعمال اخلدمات ناجت عن احلواجز والعراقيل،
مثل التعرض للخطر ،أو العيش في أماكن نائية ال تتوفر فيها
مثل هذه اخلدمات .كما أظهر التقييم امليداني الذي مت القيام
به في عام  2008أن جودة الرعاية الصحية لدى األونروا تتعرض
للعراقيل واملصاعب في كافة ميادين العمل بسبب النقص
املزمن في املوظفني وصعوبة جذب واستقطاب املوظفني
املؤهلني واالحتفاظ بهم في العمل لدى األونروا ،وتدهور البنية
التحتية الصحية ،واملعدات القدمية التي عفا عليها الدهر
وأصبحت قدمية ،نيتجة لتدني االستثمار. 34وصل معدل عدد
االستشارات لكل طبيب في اليوم الواحد إلى  95استشارة ،مما
يعني قصر مدة االستشارة ،الذي يؤدي بدوره إلى خفض جودة
التعامل بني الالجئني والطواقم الطبية .35كما أن هناك ارتفاع
في اسعار التوريدات واللوازم الطبية والرعاية في املستشفيات.
 .57تنبع التوجهات األخرى املتعلقة بصحة الالجئني من الظروف
التي يعيشون بها مثل :البطالة ،وانعدام األمن ،والفقر املدقع،
وسوء األوضاع املعيشية .بالرغم ان الربط بشبكة املياه متوفر
حلوالي  98باملائة في كافة امليادين التي تعمل بها األونروا ،إال
ان هناك مشاكل تتعلق بجودة املياه وتوفرها بشكل مستمر.36
وتشكل الشبكات غير املالئمة لتصريف مياه األمطار،
وشبكات اجملاري املتدنية املستوى ،مبا في ذلك اجملاري املفتوحة
في الكثير من اخمليمات ،مخاطر صحية عامة في بعض األماكن.
وال تزال األمراض املعدية خصوصا تلك املرتبطة باألوضاع البيئية
السيئة حتــدث ،رغم انها على نفس املستويات السائدة لدى
سكان الدول املضيفة .كما ينتشر فقر الدم "األنيميا" ونقص
احلديد املرتبط بسوء التغذية بشكل كبير بني األطفال قبل وبعد
سن دخول املدرسة ،وكذلك بني النساء احلوامل واملرضعات.37
كما يشير نقص وزن املواليد إلى سوء التغذية بني النساء.38

 .54ستتمكن األونروا من خالل االسترشاد باهداف التنمية األلفية
) (MDGاملتعلقة بالصحة واالستدامة البيئية ،28وميثاق األمم
املتحدة حلقوق الطفل ،وسياسات ومعايير منظمة الصحة
العاملية ،من توفيـــر اخلدمات الصحية األساسية ،كما
انها مسؤولة عن توفير املياه السليمة والصرف الصحي في
مخيمات الالجئني .29ساهمت األونرواعلى مر الزمن ،بشكل
جوهري وكبير في تطوير وحتسني الوضع الصحي لالجئني
الفلسطينيني .وبالرغم من الظروف واألوضاع الصعبة التي
يعيش فيها الالجئني الفلسطينيني ،إال أن األمراض التي ميكن
الوقاية منها عن طريق التطعيم واألمراض املعدية األخرى ال
زالت حتــت السيطرة ،كما ان معدل وفيات األطفال الرضع
واألطفال قد تراجع خالل العقدين املاضيني.30
 .55للمحافظة على األداء القوي حتى هذا اليوم ،يجب على األونروا
تكييف تدخالتها ونشاطاتها من اجل التجاوب بشكل أفضل
مع الضغوط ،مثل تزايد عدد السكان ،وتدهور األوضاع والظروف
التي جتعل الالجئني مهددين وعرضة للخطر بشكل أكبر،
وكذلك التحديات الوبائية اجلديدة ،حيث تضع هذه الضغوط
الكثير من األعباء على النظام وتقوض من جودته.
 .56يحصل حوالي ثالثة ماليني  --ستة وستون باملائة --من الالجئني
الذين يتمتعون باألحقية على اخلدمات الصحية لدى األونروا .33ال
يستعمل الالجئني خدمات األونروا إذا كانوا ليسوا بحاجة إليها،
أو ألنهم يستطيعوا استخدام خدمات أخرى ،أو ألنهم يعيشون
خارج املناطق التي تعمل بها األونروا .هناك حاجة للحصول
على بيانات جيدة وافضل حتى نستطيع حتديد احلاالت التي
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أخيرا ،مير الالجئون الفلسطينيون بأوضاع صحية مشابهة ملا
متر به الدول املتوسطة الدخل التي يزداد بها انتشار األمراض غير
املعدية مثل أمراض األوعية الدموية والقلب والسكري ،وارتفاع
ضغط الدم والسرطان.
اإلهداف االستراتيجية
 .58هناك بعض االشارات التي تدل على أن النظام الصحي لدى
األونروا ميكن ان يستفيد من اإلصالحات اجلوهرية والتحديث
خالل األعوام القادمة حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل
مع الضغوط املتنامية واملتزايدة .كما حتتاج األساليب اجلديدة
إلى املزيد من الدراسة والفحص قبل تطبيقها ،لكن من املمكن
ان تتضمن العناصر املزيد من الشراكات ،واملزيد من اجناز اخلدمات
عن طريق جهات من خارج األونروا ،والتركيز على اخلدمات التي
أهملها اآلخرين .39في االستراتيجية املتوسطة األجل ،ال بد
من اتخاذ خطوات رئيسية ومهمه من أجل دعم النظام قبل
احلاجة إلى إجراء إصالحات واسعة .وحتت الهدف الذي يدعوا إلى
متكني الالجئني الفلسطينيني من العيش حياة صحية وطويلة،
فإن لدى األونروا ثالثة أهداف استراتيجية على املدى املتوسط
األجل .وسيتم حتقيق واجناز هذه األهداف من خالل التدخالت
والفعاليات التي يقودها برنامج الصحة وبرنامج تطوير اخمليمات
والبنية التحتية في األونروا.
 )1 .59ضمان الوصول بشكل عام إلى الرعاية الصحية األولية
الشاملة ذات اجلودة (املؤشر :نسبة الالجئني الفلسطينيني
املسجلني الذين يحصلون على اخلدمات الصحية) .سوف تستمر
األونروا بتوفير الرعاية الصحية األولية الشاملة ،ودمج وتكامل
الوقاية والعناية املشددة والعناية املزمنة .تشكل خدمات
العيادات اخلارجية ،واخملتبرات ،واألسنان وخدمات األشعة ،وتوفير
اللوازم الطبية ،وإعادة التأهيل اجلسدي العناصر الرئيسية
للرعاية الصحية األولية التي تقدمها .وبالرغم أن األونروا تسعى
إلى أن يحصل جميع الالجئني الذين لديهم األحقية ويرغيون
في استخدام اخلدمات الصحية لألونروا على هذه اخلدمات،
إال أن هناك تركيز خاص في االستراتيجية املتوسطة األجل –
ينسجم ويتطابق مع التزام األونروا باجملموعات املهددة – حيث
سيتم التأكد بأن اجملموعات املهددة بسبب بعض االحتياجات
الصحية احملددة ،سوف ينالوا ويحظوا باألولوية .سيتم تطوير
الطرق الكفيلة بتحقيق ذلك ،مثل االستفادة من البيانات
احملسنة الناجتة عن نظام معلومات تسجيل الالجئني الذي جرى
إصالحه( .انظر الهدف االستراتيجي رقم .)15
 .60سوف تستمر األونروا مبساعدة الالجئني عن طريق دعم تكلفة
الرعاية الطبية الثانوية في املنشآت واملرافق الصحية العامة
وغير احلكومية واخلاصة .سيتم تشديد سياسة التحويل
إلى املستشفيات من اجل ضمان تركيز املوارد على املرضى
الشديدي احلاجة .إال أن تقدمي العالج والرعاية في املستشفيات
بشكل مباشر ال يعتبر مبثابة أولوية بالنسبة للوكالة .خالل
فترة االستراتيجية املتوسطة األجل هذه ،سوف تدرس األونروا
وتفحص خيارات االنسحاب من إدارة وتشغيل املستشفيات ،مع
االخذ بعني االعتبار احتياجات الالجئني التي سوف تتأثـــر.
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 .61كان تطوير وحتسني جودة اخلدمات الصحية وال يزال محورا
رئيسيا ومهما بالنسبة للوكالة ،وأن التأكد وضمان حصول
الالجئني على الرعاية الصحية الرفيعة املستوى أمرا جوهريا
وأساسيا بالنسبة للمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
وستسلك األونروا عقب املراجعة األخيرة لبرنامج الصحة لديها
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عددا من األساليب من اجل حتقيق جودة افضل وكفاءة اكبر
في اخلدمات الصحية خالل املدى املتوسط األجل .وسيكون من
املمكن حتقيق العديد من هذه املبادرات فقط ممن خالل توفير
موارد وإمكانيات إضافية.
•اتخاذ االجراءات املتعلقة بزيادة االتصال مع املريض
والتعامل مع مشكلة الزيارات القصيرة واملتكررة
للطبيب من خالل استخدام مجموعة من اإلجراءات مثل:
تدريب املوظفني على إدارة وقتهم ،تسهيل عملية إعطاء
وحجز املواعيد ،خصوصا مباعدة املواعيد بشكل أفضل
خالل يوم العمل ،وتعليم اجملتمع احمللي على التعامل مع
اسباب الزيارات الكثيرة واملتكررة التي يقوم بها املريض
للعيادة ،وعدم تشجيع االستخدام غير الضروري للرعاية
في العيادات اخلارجية.
•إدخال بعض املمارسات مثل قيام املمرضات بإعطاء
الوصفة الطبية ،طبقا لتوصيات منظمة الصحة
العاملية والتي طبقت بنجاح في الكثير من البلدان.
•التأكد أن لدى املهنيني واخملتصني الصحيني مبا في ذلك
مدراء الصحة ،املهارات والقدرات الصحيحة من خالل
توفير التدريب والتوظيف.

•إدخال أنظمة افضل ملعلومات إدارة الصحة ،عقب املعرفة واملهارات
املشاريع التجريبية األولى في لبنان وقطاع غزة.
•السعي الى املزيد من التكامل وجتنب التكرار واإلزدواجية
مع مزودي اخلدمات الصحية األخرين عن طريق مسح
السوق واجملتمع احمللي في ميدان العمل من اجل
استكشاف فرص تطوير شراكات أقوى.

السياق والتحديات

 )2( .62حماية وتعزيز صحة األسرة (املؤشرات :معدل وفيات األطفال
الرضع ،انخفاض وزن املواليد) .سوف تستمر األونروا في القيام
بعملها احليوي في التثقيف الصحي  ،واعطاء النساء اللواتي
في سن االجناب الرعاية الصحية قبل وبعد احلمل ،وتقدمي خدمات
تنظيم األسرة ،ومعاجلة األمراض التي تنتقل عن طريق اجلنس،
والتغدية ،والكشف املبكر عن سرطان الثدي ،وكذلك الرعاية
الصحية للرضع واألطفال وخدمات الصحة املدرسية (بالتعاون
مع برنامج التعليم) .في امليادين التي تعاني من احلاالت الطارئة
احلادة أو املزمنة ،والتي تكون فيها الصحة العلقية معرضة
للضرر ،سوف تستمر األونروا في توفير برنامج الصحة العقلية
للمجتمع ،خصوصا دعم األطفال املتأثرين بالعنف أو الصدمات.
 .63مكافحة األمراض والوقاية منها (املؤشر :إنتشار األمراض
املعدي،نسبة املساكن التي يوجد فيها بنية حتتية للمجاري،
ونسبة املساكن التي تتوفر فيها مياه الشرب) .حققت
اجراءات الوقاية نتائج طيبة في املاضي .سوف تستمر األونروا
طبقا لبرنامجها الصحي بتوفير التطعيم ومراقبة االمراض،
وتقصي انتشار األمراض ،ومكافحة السل في كل ميادين
العمل .هناك إمكانية إلعادة توازن جهود األونروا لصالح الوقاية
مقارنة باخلدمات العالجية ،خصوصا بالنسبة لرعاية األسنان،
واألمراض غير املعدية ذات الصلة بأسلوب احلياة .يجب تكثيف
جهود الوقاية واملكافحة ملرض السكري وارتفاع ضغط الدم
على سبيل املثال إذا ما اردنا جتنب التكاليف املتزايدة واملتصاعدة
للمستشفيات واالخصائيني في املستقبل .كما تعتبر اجلهود
املشتركة بني برنامج الصحة والبرامج ا؟ألخرى خصوصا برنامج
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية وبرنامج التعليم مهمــــة من
اجل االستفادة القصوى من الفرص اخلاصة بنشاطات الوقاية.
 .64باإلضافة إلى ذلك ،سوف تستمر األونروا في عملها للمحافظة
على األوضاع البيئية املقبولة في مخيمات الالجئني ،سواء
بشكل مباشر أو بالتعاون مع شركائها في البلدية ،وكجزء
من أسلوب تطوير وحتسني اخمليمات (الهدف االستراتيجي رقم
 .)11تشمل اخلدمات الرئيسية واملهمة التي يجب احملافظة
عليها واستمرارها ما يلي :تشغيل وصيانة شبكات توريد
املياه ،فحص ومعاجلة جودة املياه ،جمع النفايات الصلبة
والتخلص منها ،مكافحة احلشرات والقوارض ،تطوير وصيانة
شبكات اجملاري وتصريف مياه األمطار في اخمليمات ،والتفتيش
الصحي على املرافق واملنشآت العامة .وتعتبر إزالة النفايات
الصلبة والتثقيف الصحي املكثف في اخمليمات من املمارسات
األكثر فعالية في مجال تشجيع البيئة الصحية التي هي
من العناصر واملكونات املهمة واألساسية للنجاح .كما تعتبر
البيانات اجليدة املتعلقة بوضع وحالة هذه الشبكات واألنظمة
امرأ حيويا ومهما بالنسبة لتخطيط وحتديد اولويات فعاليات
وتدخالت الصحة البيئية في املستقبل ،ومن اجل مراقبة حتقيق
هذا الهدف االستراتيجي (انظر امللحق رقم .)1

سوف حتدد األونروا األولويات بالنسبة لتطوير
وحتسني اجلودة في برامج الصحة والتعليم

 .65لألطفال احلق في احلصول على التعليم .يعتبر احلصول على
التعليم األساسي مبثابة الهدف الثاني من أهداف التنمية
األلفية ،وقد التزم اجملتمع الدولي على العمل من اجل توفير
تعليم ذو جودة أفضل للجميع  .40تشغل األونروا  668مدرسة
ابتدائية وإعدادية ،وتوفر التعليم األساسي اجملاني حلوالي نصف
مليون طفل الجئ .ومع مرور الزمن ،حصلت مدارس األونروا على
سمعة جيدة من حيث انخفاض معدل التسرب من املدراس
وكذلك بالنسبة لإلجنازات األكادميية .كما تعتبر نسبة األمية
بني الالجئني الفلسطينيني أفضل على املستوى االقليمي
والعاملي ،و يشهد التسجيل مساواة في النوع االجتماعي
"اجلندر" منذ الستينات.41
 .66بالرغم أن هناك الكثير من االجنازات ،إال ان هناك حتديات جوهرية
يتوجب تناولها والتعامل معها من اجل احملافظة على السجل
اجليد للوكالة في قطاع التعليم .أوال ،بينما يتفوق طالب األونروا
في سوريا واألردن على اندادهم وزمالئهم في املدارس احلكومية
التابعة للدول املضيفة ،إال أن البيانات تشير إلى تراجع مستويات
التعليم في بعض مواقع األونروا خالل السنوات األخيرة .42في
قطاع غزة ،اظهرت نتائج امتحانات الطلبة في اللغة العربية
والرياضيات عام  ،2007أن هناك تراجعا كبيرا يتطلب ويحتاج
إلى عمل ضخم من اجل تصحيح هذا الوضع .كما يظهر أن
هناك تراجع في اداء طلبة املدارس األساسية التابعة للوكالة
في كل من لبنان والضفة الغربية .43ثانيا ،بالرغم ان التسجيل
في املدارس مرتفع بني الالجئني في بعض ميادين العمل مثل
الضفة الغربية وقطاع غزة ،إال أن هناك مؤشرات توضح عكس
ذلك في أماكن أخرى مثل سويا واألردن حيث أن نسبة التسجيل
أدنى مما هو متوقع .44وبالرغم ان التسرب من املدارس منخفض
بشكل عام في الدول املتوسطة الدخل ،إال أن بعض الطالب ال
يكملون تعليمهم األساسي :أشار تقييم االحتياجات امليدانية
إلى العوامل االجتماعية – االقتصادية والثقافية – مثل الضغط
من اجل العمل إلعالة ودعم األسرة ،الذي قد يفسر تدنى
وانخفاض مستويات التسجيل ونسبة التسرب من املدارس في
العديد من امليادين التي تعمل بها األونروا.45
 .67تتمتع األونروا من خالل نظامها التعليمي باإلمكانيات الكبيرة
والهائلة ملساعدة أطفال الالجئني الفلسطينيني في حتقيق
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 .70سواء في مدارس األونروا أو في املدارس احلكومية للدول املضيفة،
تهدف األونروا وتسعى إلى أن يتمتع األطفال الالجئني بحقهم
في التعليم .إال أنه بسبب صعوبات احلصول على بيانات دقيقة
ومفصلة شاملة حول عدد الالجئني ،فإنه لم يكن باإلمكان
حتى هذا التاريخ أن نتأكد على وجه اليقني فيما إذا كان
احلصول والوصول إلى التعليم األساسي قد حتقق بني الالجئني
الفلسطينيني .هذا يعني أن هناك بعض اخملاطر التي تتضمن
حرمان وفقدان اطفال الالجئني من احلق في التعليم.
 .71يجب حتديد صورة أوضح ملعدالت ونسب التسجيل بني كافة
الالجئني ،وكذلك اإلجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع
كافة معيقات وعراقيل احلصول على التعليم واكماله .سوف
تعمل األونروا بالشراكة مع الشركاء املناسبني وحكومات
الدول املضيفة على مسح مستويات التسجيل ،وستعمل
كذلك مع دائرة اإلغاثة واخلدمات االجتماعية في األونروا من
اجل فهم بعض األسباب التي حتدو بعض الطالب لعدم احلضور
الى املدرسة ،باإلضافة إلى تصميم استراتيجيات التواصل
املناسبة مع األطفال في املدرسة ،خصوصا اولئك الذين ينتمون
للمجموعات املهددة.

امكانياتهم واالجتهاد وفهم حقوقهم واحترام حقوق األخرين.
لذا يعتبر التعليم األساسي الذي يتم توفيره بواسطة برنامج
التعليم لدى األونروا من أهم وأعلى األولويات بالنسبة للخدمات
التي تقدمها األونروا لالجئني (انظر اجلدول رقم  2الفصل رقم
 .)2كما يساهم برنامج التعليم لدى األونروا في حتقيق الهدف
االستراتيجي املتعلق بالقدرة على إيجاد وظيفة أو عمل (الهدف
االستراتيجي رقم )10
األهداف االستراتيجية
 .68تركز أهداف األونروا خالل املدى املتوسط األجل على حتسني
وتطوير جودة التعليم ،وضمان حصول كافة اطفال الالجئني
الفلسطينيني ،مبا في ذلك ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة
على التعليم .سيتم القيام مبراجعة شاملة ألسلوب ونهج
األونروا في قطاع التعليم خالل عام  .2009وسوف يساعد ذلك
األونروا في حتديد فرص اإلبداع واألساليب اجليدة التي سوف
حتسن وتطور جودة التعليم وكذلك احلصول عليه ،مبا في ذلك
حتقيق كفاءة اكبر في توفير البرنامج .كما ستساعد املراجعة
ايضا في إعادة حتديد األدوار والهيكليات على املستوى امليداني
وعلى مستوى الرئاسة .وستنعكس نتائج املراجعة على
تخطيط األونروا املستقبلي.
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 )4( .69ضمان احلصول على التعليم األساسي وتغطيته بشكل
عام (املؤشر :صافي معدل تسجيل الالجئني الفلسطينيني
املسجلني في التعليم األساسي) .حتى يتحقق هذا الهدف،
حتتاج األونروا أوال إلى ضمان استمرار عمل مدارسها وتوفير
أماكن إضافية مع ازدياد عدد الالجئني .هذا يعني احملافظة
على العناصر األساسية خلدمات التعليم لدى األونروا :تكلفة
املوظفني ،الكتب املدرسية ،األثاث ،املعدات واللوازم .سوف تعزز
بيانات تسجيل الالجئني األكثر دقة ،والتي جرى تطويرها من
خالل نظام التسجيل اجلديد لدى األونروا ،عملية التخطيط
اخلاصة بتوفير التعليم في املستقبل.
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 .72يعتبر توفير املعلمني املدربني بشكل جيد عنصرا مهما وحيويا
في برنامج التعليم لدى األونروا .وسيتم فحص تدريب املعلمني
قبل واثناء اخلدمة في الوكالة كجزء من املراجعة التي جتريها
الوكالة لبرنامج التعليم ،وسيتم وضع أساليب جديدة
ومناسبة لضمان حصول الوكالة على العدد الصحيح من
املعلمني املدربني بشكل جيد في كافة ميادين عملها.
 )5( .73حتسني جودة ونتائج التعليم بالنسبة للمعايير واملقاييس
احملددة (املؤشر :مستويات اجناز الطلبة بالنسبة لالختبارات
املوحدة للوكالة) .متشيا مع التزام األونروا القوي بتحسني
وتطوير جودة اخلدمات ،فإن حتسني جودة التعليم يحظى
باألولوية القصوى ،حيث تنعكس جودة التعليم على التحصيل
األكادميي ،وايضا في السلوك الذي يعد األطفال للحياة.
 .74لكي نعرف فيما إذا كان التعليم الذي توفره األونروا يحقق هذه
النتائج ،فإن هناك حاجة ماسة للحصول على معلومات افضل
من املعلومات التي توفرت حتى هذا اليوم .سوف تضع األونروا
آليات لفحص أداء الطلالب مقابل معايير التحصيل الدراسي
القياسية خملتلف األعمار ،وكذلك األبعاد األخرى جلودة التعليم.
سيكون االختبار مستقال ويتسم بالشفافية ،ويقارن مستويات
األداء بني مدارس األونروا ،ووضع طالب مدارس األونروا مقارنة
بأندادهم وزمالئهم في االختبارات الوطنية والدولية .سوف
تعمل األونروا مع الهيئات املعترف بها على املستوى الدولي
واإلقليمي من أجل تصميم وتطبيق ترتيبات هذه االختبارات،
مثل اليونسكو ،واجلمعية الدولية للتقييم التعليمي )(IAEA
ووزارات التربية والتعليم .46وسوف تستخدم نتائج االختبارات من
اجل حتديد املشاكل على وجه الدقة ،بهدف وضع استراتيجيات
املتابعة الفعالة ،واستخدام املوارد واخلبرات بالشكل املناسب
بهدف إصالح تدني األداء في مدارس األونروا أينما وجد.
 .75تبني التجربة ان العوامل التالية مهمة في حتقيق جودة أفضل
التعليم :نفقات املدرسة ،منشآت ومرافق املدرسة ،توفير الكتب
الدراسية ،صغر حجم الفصل الدراسي ،وقت التدريس املناسب،
تدريب املعلمني ،وممارسات التدريس السليمة واجليد ،خصوصا
لألطفال من اخللفيات احملرومة واألقل حظا .47وقد وفر تقييم
االحتياجات امليدانية الذي مت القيام به في عام  2008صورة
عامة وواسعة للتحديات التي تواجهها جودة التعليم في كافة

ميادين عمل األونروا :حيث انخفضت وتراجعت نفقات التعليم
بالنسبة للطفل الواحد بشكل حقيقي 48،إذ أن  17باملائة من
مدارس األونروا تعتبر موجودة في مباني غير مناسبة ،49وقت
التدريس والنشاطات غير املنهجية قصيرة نتيجة لنظام
الفترتني املطبق في  70باملائة من مدارس األونروا ،عدد الطالب
في الفصل الدراسي مرتفع عادة 65 - ،باملائة من مدارس األونروا
في الضفة الغربية وقطاع غزة يتراوح فيها عدد الطالب ما 41
–  50طالب ،50كما ان نوعية املعلمني ليست مناسبة بشكل
دائم .عالوة على ذلك ،يكتنف العمل امليداني للوكالة حتديات
ذات مستوى عالي من العنف في املدارس.
 .76يجب حتديد االسباب اجلذرية ملشاكل التعليم في كل ميدان
من ميادين العمل ،ومتابعة ذلك باالستراتيجيات ذات الصلة
ومبستويات التمويل املناسبة .يعتمد حتقيق التزام األونروا
الكامل والتام بتوفير التعليم اجليد على املزيد من التمويل

املناسب للوكالة بشكل كلي .هناك حاجة ومجال لإلبداع
والتعلم من التجربة – مثل برنامج مدارس التميز في قطاع
غزة – وفي تصميم االستراتيجيات ذات الصلة بامليدان .إال أن
األونروا ترى ضرورة االستثمار في اجملاالت التالية على اعتبار انها
تشكل أولوية على املدى املتوسط األجل ،من اجل التعامل مع
القيود املعروفة التي تواجه اجلودة.

•حتسني جودة املعلمني :سوف تقوم األونروا بذلك عن طرق
تطبيق استراتيجية تطوير املعلم واملدرسة ،والتركيز
على تطوير املهارات التدريسية للمعلمني بشكل خاص،
واستخدام األساليب التي تعتمد على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بشكل اكبر.
•تعزيز وتشجيع احترام حقوق االنسان والقضاء على
العنف من املدارس .مستويات العنف في بعض مدارس
األونروا مرتفعة بشكل غير مقبول .سوف تتخذ األونروا
اإلجراءات اخلاصة بالقضاء على كافة اشكال العنف مبا
في ذلك العقاب اجلسدي .كما ستطبق األونروابرامج
مصممة بشكل جيد بالشراكة مع الشركاء اخلارحيني
املؤهلني من اجل إعطاء الطالب اقوى األسس في حقوق
اإلنسان من خالل البرامج اخملصصة لهذا الهدف ،وأيضا
من خالل تبني مناهج وكتب مدرسية تعمل على تعزيز
التتسامح واحترام حقوق اإلنسان.
•تطوير وحتسني إدارة وحكم املدرسة :سوف تسعى األونروا
إلى مترير املسؤولية واحملاسبة إلى املدراء املتمكنني ،كي
يستطيعوا تطبيق احللول املتعلقة مبدارس محددة،
وسوف تزيد من مشاركة اجملتمع احمللي في تطبيق املبادرات
التي جتري على مستوى املدرسة.
• التعامل مع نظام الفترتني ،ومع املباني غير املالئمة
للمدارس ،وتقريب نسبة املعلمني الى الطالب طبقا
للمعادالت السائدة في املنطقة .51أما األسلوب الفعال
جدا للتعامل مع هذه القضايا فهو بناء فصول دراسية
أو احلصول على فصول "صفوف" دراسية إضافية أو زيادة
عدد املعلمني كلما أمكن وفي األماكن التي بأمس احلاجة
لذلك ،وسوف تعمل ميادين العمل على حتقيق ذلك (األردن،
قطاع غزة ،وسوريا) .لكن لم يكن ذلك ممكنا بسبب القيود
املالية والقيود األخرى .وسيتم العمل على بدائل أخرى
مثل تطوير مواد التعليم الذاتي لألطفال ،والشراكة
مع الهيئات األخرى إليجاد سبل للقيام بالنشاطات غير
املنهجية ،وتزويد املعلمني باملهارات التدريسية التي
تساعدهم على التعامل مع األحجام الكبيرة للفصول
والصفوف الدراسية.
 )6( .77تطوير الوصول واحلصول على فرص تعليمية أفضل
للمتعلمني من ذوي االحتياجات اخلاصة( .املؤشر :نسبة األطفال
الذين لديهم إحتياجات تعليمية خاصة من بني جميع األطفال
املسجلني) .الوضع احلالي للخدمات ال يلبي احتياجات %20
من الطالب الذين لديهم احتياجات تعليمية خاصة والذين
يحتاجون ملساعدة خاصة .52خالل السنتني القادمتني ،ستقوم
األونروا بتطببق إطار عمل جديد لدعم األطفال ذوي االحتياجات
التعليمية اخلاصة ،بدءا من التقييم على املستوى امليداني الذي
يتضمن التشخيص الطبي والنفسي املتخصص ،وسوف يعقب
هذا التقييم تدخالت مناسبة تشمل :موائمة املرافق واملنشأت
بحيث يسهل الوصول اليها من قبل األشخاص الذين يعانون
من اإلعاقات احلركية ،وتوفير معلمني مدربني بشكل خاص في
املدارس ،أو إنشاء مراكز يستطيع فيها الطالب ذوي االحتياجات
التعليمية اخلاصة احلصول على الدعم التخصصي االضافي.
كما أن هناك حاجة كبيرة الستخدام الشراكات بشكل كبير مع
مزودي اخلدمات األخرين ،والتي ميكن ان توفر مدخالت متخصصة
أو تقدمي املساعدة لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة
في املرافق واملنشأت التي ال متلكها األونروا .أما في قطاع غزة
ولبنان حيت متتازا مبواقع تشهد صراعا نشطا ،فإنه سيتم بذل
جهود خاصة من اجل التعامل مع اآلثار والنتائج السلوكية
والعاطفية الدائمة الناجتة عن التعرض للعنف والصدمات،
والتي تعقيق التقدم والتطور األكادميي للطلبة.
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االنسان على توفير مستوى معيشة كرمي ومحترم ،من خالل
توفير املأوى واملسكن املناسب ،والطعام واللباس والعمل ،كما
جرى التأكيد على ذلك في الهدف األول من أهداف التنمية
األلفية الذي يتضمن "اجتثات الفقر الشديد واجلوع" ،حيث
يشمل هذا التوظيف املنتج والعمل اجليد واحملترم .53كما تلتزم
األمم املتحدة أيضا ببناء خدمات مالية شاملة للفقراء.54
 .79توفر األونروا الدعم املباشر لالجئني الشديدي الفقر من خالل
برنامج شبكة احلماية حلوالي  250000الجئ كل سنة ،وقد دربت
أكثر من  60000خريج على املهارات الفنية واملهنية ،وقدمت
التمويل الصغير حلوالي  20000الجئ ،وأعادة تأهيل حوالي
13500مسكن.55

مستوى معيشة كرمي ومحترم
سوف تعزز األونروا اسلوبها في تخفيف حدة الفقر
عن طريق بناء القدرات اخلاصة بإجراء حتليل أفضل
للفقر ،وتعزيز تدخالت احلماية االجتماعية ،ومن
خالل توسيع ودمج وتكامل اخلدمات التي تساعد
الالجئني على الهرب من الفقر.
السياق والتحديات
 .78من أجل العيش بكرامة ،يجب أن يكون الالجئني قادرين على
احلصول على مستوى معيشة كرمي ومحترم مثل :املأوى اآلمن
للعيش فيه ،الثقة بأن مياه الشرب نظيفة ،وأن الطعام كاف،
وأن هناك فرصة لتعلم املهارات التي توفر لهم العمل ،باالضافة
إلى توفر فرصة الهرب والفرار من الفقر .تنص اتفاقيات حقوق

 .80لكن مستويات الفقر بني الالجئني مرتفعة ويبدو أنها في ازدياد،
وهي واضحة للعيان في الضفة الغربية وقطاع غزة .56تشير
البيانات الرسمية لعام  2007أن حوالي  24باملائة من اسر
الالجئني في الضفة الغربية و  50باملائة من األسر في قطاع غزة
حتت خط الفقر الرسمي ،وأن هناك حوالي  13باملائة (في الضفة
الغربية) و  35باملائة (في قطاع غزة) حتت خط الفقر الشديد.57
وخالل الفترة بني عامي  2006و  ،2007كان هناك زيادة بنسبة
 23باملائة في عدد األسر الالجئة التي تعيش في فقر شديد
باألراضي الفلسطينية احملتلة حتى بعد تقدمي املساعدات .58وفي
ظل غياب البيانات الدقيقة ،تفترض األونروا أن مستويات الفقر
لدى الالجئني في ميادين العمل األخرى مشابهة ملستويات
الفقر السائدة في الدول املضيفة 13 :باملائة في األردن ،و 28
باملائة في لبنان ،و  30باملائة في سوريا.59
 .81بالرغم أن هناك تعريفات مختلفة للفقر ،إال أن األونروا تعتبر
وتعرف "الفقير املدقع" بالالجئ الذي ال يستطيع تلبية
احتياجاته االستهالكية من الغذاء ،بينما ميكن وصف اآلخرين
بـ "الفقر املطلق" ،على اساس انهم اكثر قدرة من غيرهم
على تلبية احتياجاتهم من الغذاء واالحتياجات األساسية
األخرى ،وأنهم يعيشون حياة تكتنفها مصاعب بالغة الشدة
 .60بالنسبة إلى الفقراء املدقعني ،من احملتمل أن يظل الكثير
منهم في وضعهم احلالي ،ألن اإلعاقة أو كبر السن يقلالن من
إمكانية قيامهم بتغيير أوضاعهم وظروفهم بشكل كبير.
تضاعف الفقر في األراضي الفلسطينية احملتلة وفي لبنان
خالل السنوات األخيرة بسبب باآلثار والنتائج املترتبة عن احلاالت
الطارئة التي توثر على الكثيرين ،ولكن تؤثر بشكل أكبر على
اجملموعات املهددة واملعرضة للخطر.
 .82يستطيع الفقراء اآلخرين من الالجئني اخلروج من الفقر ،إذا
ما اختفت االوضاع الطارئة ،وحصلوا على التعليم الصحيح،
وعلى فرص التدريب والتوظيف .وبينما يعتبر الوضع االقتصادي
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك الفرص احملدودة لعمل
الالجئني في لبنان من العوامل الشديدة واملقيدة للتخفيف
من حدة الفقر ،إال أن بوسع األونروا حتقيق تأثير كبير على حياة
الالجئني عن طريق إعدادهم وتزويددهم بالتدريب والتمويل
الصغير – ومساعدتهم في احلصول على الفرص الصحيحة
للخروج من الفقر .يعتبر هذا األمر مهما وحيويا في بعض
ميادين العمل مثل سوريا التي يصل فيها معدل البطالة إلى
 56باملائة.61
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 .83لكن بالنسبة جلميع الالجئني ،خصوصا اجملموعات املهددة
واملعرضة للخطر ،يظل عمل األونروا من أجل رفع جودة
املساكن بحيث تكون مطابقة مع املعايير املقبلة امرا حيويا

ومهما إذا ما اردنا ان يعيش الالجئني بكرامة كواحد من
حقوقهم ،حيث أن مستويات اإلزدحام واالكتظاظ في السكن
بني الالجئني الفلسطينيني عالية جدا ،خصوصا مبخيمات
الالجئني في لبنان واجلمهورية العربية السورية واألردن .62وفي
األردن وحدها ،هناك حوالي  %15من املساكن في حالة متهالكة
وبحاجة إلى إعادة التأهيل.63
 .84تتطلب تدخالت األونروا لدعم هذا الهدف ردا وجتاوبا متكامال من
برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية لديها ،وكذلك من برنامج
التمويل الصغير ،وبرنامج التعليم ،وبرنامج تطوير وحتسني
اخمليمات والبنية التحتية.
اإلهداف االستراتيجية
 )7( .85التقليل من الفقر املدقع( .املؤشرات :مستوى الفقر
للفقير املدقع ،ونسبة الفقراء املدقعني إلى جميع الالجئني
الفلسطينيني املسجلني) .يتطلب تخفيض الفقر والتقليل منه
أوال القيام بتدخالت مباشرة من اجل تخفيف حدة اليأس لدى
الفقراء املدقعني عن طريق مساعدتهم في تلبية االحتياجات
االستهالكية األساسية من خالل برنامج شبكة األمان
االجتماعية لدى األونروا (الذي كان يطلق عليه سابقا برنامج
حاالت العسر الشديد) ،ومن خالل دعم احلماية االجتماعبة من
خالل موظفي اخلدمة االجتماعية لدى األونروا .باإلضافة إلى
هذه اخلدمات التي يقدمها برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
في األونروا ،تتطلب املساعدة في تخفيف حدة الفقر بني
صفوف الالجئني ان تقوم األونروا بعمل املزيد من اجل توفير
الفرص لالجئني الذين لديهم فرص الهروب من الفقر ،خصوصا
في ميادين عمل األونروا مثل سوريا واألردن .لذا ستقوم األونروا
بتعزيز نطاق التدريب والفرص االقتصادية التي ميكن أن تساعد
الالجئني في الهرب من الفقر ،كما هو موضح في الهدف رقم 9
و  10أدناه.
 .86جرت الكثير من اإلصالح والتجديد على برنامج شبكة األمان
االجتماعية في األونروا .تصنيف الالجئني"ابالفقراء املدقعني"
في االستراتيجية املتوسطة األجل يعني – اولئك الذين ال
يستطيعون تلبية احتياجاتهم االستهالكية األساسية- ،
سوف يحظى باألولوية العالية في اإلغاثة الغذائية والنقدية.
يعتبر هذا مبثابة حتول مهم بعيدا عن مبدأ األحقية الذي يستند
إلى وضع وحالة الالجئني ،وتركيز املساعدة على أساس وجود
احتياجات حقيقية لها .كما جرى مراجعة وإعادة دراسة رزمة
املساعدات التي تصل حاليا إلى ما يعادل  110دوالر أمريكي
للشخص الواحد حتى نتأكد بأن ذلك يحدث تأثير بالنسبة
لشديدي الفقر .تترك املساعدات املقدمة عند مستوياتها
احلالية ،الكثير دون الوصول إلى كمية السعرات احلرارية
الكافية واملطلوبة عادة أو حتى الوصول إلى خط الفقر املدقع
(االحتياجات االستهالكية األساسية).
 .87إال انه ال يوجد لدى األونروا بيانات شاملة حول الالجئني ميكن
أن توفر صورة عامة عن االحتياجات أو تسهل استهداف
الالجئني الذين هم في أمس احلاجة من بني جميع الالجئني
بشكل حقيقي .تتوفر لدى األونروا بيانات فقر دقيقة فقط حول
250000من الالجئني املسجلني كـ "حاالت العسر الشديد".
ومن خالل الشراكة مع جهاز االحصاء املركزي الفلسطيني
الذي سمح للوكالة ألول مرة في عام  2007االستفادة من
البيانات التفصيلية املتعلقة باألوضاع املعيشية لالجئني في
األراضي الفلسطينية احملتلة وفي امليادين األخرى التي تعمل بها

األونروا ،توفر للوكالة فهما أكثر دقة عن مستويات الفقر في
األراضي الفلسطينية احملتلة مقارنة بامليادين األخرى التي تعمل
بها األونروا .لذا يعتبر تعزيز عملية جمع البيانات كوسيلة
للوصول إلى غير املسجلني حاليا في برنامج شبكة االمان
االجتماعية مبثابة أولويــــة .ستسعى األونرو اكلما أمكن إلى
الشراكة مع حكومات الدول املضيفة من اجل جمع واستخدام
البيانات املتعلقة بالفقر .كما يعتبر بناء القدرات املتخصصة
القوية داخل األونروا جلمع وحتليل البيانات واستخدامها في
تخطيط التدخالت والفعاليات مبثابة أولويـــــة عالية أيضا.
(انظر الفصل  6حول إدارة املعرفة "املعلومات").
 .88بالرغم من عدم ثبات ودقة البيانات املتوفرة إال أنها تشير إلى
أن هناك عدد كبير من الالجئني الفقراء الذين لم تصلهم
املساعدات املباشرة .يتلقى 4ر 2باملائة من الالجئني في األردن
املساعدة طبقا لبرنامج شبكة األمان االجتماعي ،بينما تشير
معدالت الفقر احمللية أنه من احملتمل ان يكون هناك حوالي 13
باملائة من الالجئني الفقراء .في سوريا ،الفجوة أكبر ،حيث
يتلقى 5ر 6باملائة من الالجئني املساعدة مقارنة مبعدالت الفقر
احمللية التي تصل إلى  30باملائة .تظهر الدراسات املسحية
أن املساعدات اخلارجية كانت هادفة بشكل جيد لكنها غير
كافية في تقليل وتخفيض نطاق وعمق الفقر في االراضي
الفلسطينية احملتلة في عام .200764

 .89يتم العمل في برنامج شبكة االمان االجتماعي لدى األونروا من
خالل وكجزء من إطار عمل احلماية االجتماعية الواسع .ومن
خالل الشبكة التي تضم  266من موظفي اخلدمة االجتماعية،65
تهدف األونروا وتسعى إلى توفير الدعم االجتماعي الشامل إلى
أفقر الالجئني ،والتأكد من حتديد احتياجاتهم بشكل دقيق
ومن وضع االستراتيجيات ملساعدتهم في الهرب من الفقر.
يوفر موظفو اخلدمة االجتماعية صلة وربط حيوي ومهم بني
الالجئني والفرص املتاحة واملتوفرة لدى األونروا أو لدى املزودين
االخرين للخدمات .عانى هذا اجلزء من عمل األونروا من قلة
املوارد واإلمكانيات ،كما ان أعباء العمل والقضايا التي يعمل
عليها موظفي اخلدمة االجتماعية عالية جدا  .66هناك حاجة
لالستثمار في امليادين التي تشكل احلماية االجتماعية أولويـــة،
من اجل تخفيض أعباء القضايا الى مستويات مقبولة أو تطوير
الشراكات التي ميكن أن حتسن وتطور تغطية وجودة خدمات
احلماية االجتماعية.
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 .90تفحص املراجعة الشاملة لبرنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
للوكالة تدخالت وفعاليات احلماية االجتماعية للوكالة ،وسوف
حتدد اكثر األساليب فعالية على املدى املتوسط األجل .وبشكل
خاص ،سوف تتأكد األونروا أن أسلوبها في احلماية االجتماعية:
( )1يستخدم أفضل املمارسات واألساليب اجملدية من حيث
التكلفة وانها على صلة بسياق وخصوصيات ميادين عمل
األونروا )2( ،حتسني التغطية ،خصوصا الوصول إلى الالجئني
الذين هم في أمس احلاجة وال تخدمهم األونروا في الوقت
احلالي )3( ،أنها فعالة في التخفيف من حدة الفقر املدفع ،و()4
مترابطة مع املساعدات الطارئة ،التي توفر مدخالت متشابهة.
من احملتمل أن يكون هناك حاجة للمزيد من االستثمار في هذا
الهدف االستراتيجي على املدى املتوسط األجل ،خصوصا إذا
استمرت اسباب الفقر في االنتشار أو الشدة.
 )8( .91سوف تخفف األونروا من حدة أثار األوضاع الطارئة (كل
من األسر الصغيرة واألزمات الوطنية) على األفراد( .املؤشر:
نسبة الالجئني الفلسطينيني املسجلني املتأثرين الذي جرى
الوصول إليهم من خالل املساعدات الطارئة) .يتطلع الالجئون
الى األونروا من اجل احلصول على مساعداتها عند تعرضهم
لألزمات .قد تكون هذه عبارة عن كوارث اسرية صغيرة ،أو قد
يتمثل في العسر والعوز الناجم عن احلاالت الطارئة الطويلة.
(كما هو احلال في الضفة الغربية وقطاع غزة) ،أو األوضاع
الطارئة الواسعة النطاق التي تتسبب في دمار مباشر وفوري
ألعداد كبيرة ولها تداعيات ونتائج على املدى الطويل األجل
(مثل مخيم نهر البارد في لبنان ،والصراع في قطاع غزة).
 .92سوف يستمر برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية في األونروا
بالتجاوب بشكل سريع مع احتياجات الالجئني في حاالت
الكوارث األسرية الصغيرة النطاق مبساعدة من برنامج شبكة
األمان .وقد يكون من الصعب في حالة وجود األزمات الطويلة،
متييز الققر املزمن املتسبب عن العوامل األخرى .سوف يسمح
استخدام األساليب التي تستند على الفقر (التي تقيس احلاجة)

باستهداف الفقراء في احلاالت الطارئة وفي برامج شبكة االمان
االجتماعي العادية في قطاع غزة والضفة الغربية بتحقيــق
انسجام أكبر بني دعم األوضاع الطارئة ومساعدات شبكة
األمان.
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 .93كما ستعطي األونروا أألولوية أيضا إلدامة واستمرار اجلاهزية
للتجاوب بقوة مع األوضاع الطارئة ذات النطاق الواسع .يجب
أن يتوفر لدى األونروا األنظمة واإلجراءات الصحيحة والقدرات
بشكل كلي وكامل من اجل دعم وتعزيز التجاوب مع األزمات.
وقد جرى إحراز تقدم في هذا السبيل كجزء من مبادرة التطوير
التنظيمي .بنت األونروا القدرة على التخطيط بشكل أفضل،
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وعملت على إدارة ومراقبة الردود على األوضاع الطارئة من خالل
القدرات املكرسة على مستوى الرئاسة .أما على املستوى
امليداني ،فإن هناك شبكة تضم حوالي  30من مسؤولي
الدعم العملياتي في كافة انحاء قطاع غزة والضفة الغربية،67
وموظفي اخلدمات اإلنسانية األخرين الذين يدعمون البرامج
الطارئة .كما مت إجراء تغييرات على إجراءات املشتريات من اجل
دعم االستجابة السريعة عند حدوث األزمات.
 .94في ميادين العمل املهددة واملعرضة حلدوث األزمات بشكل كبير،
هناك حاجة أيضا للتخطيط واالستعداد لألوضاع واحلاالت
الطارئة بشكل فعال .في قطاع غزة ،ثبت أن التخطيط لألوضاع
الطارئة والذي يشمل تخزين املواد ،حتديد املأوى ،ترتيبات إدارة
األزمة ،وتدريب املوظفني ،أمرا مهمـا وحيويا لالستجابة الفعالة
عقب الصراع املسلح الذي اندلع في شهر كانون األول "ديسمبر"
 .2008على املدى املتوسط األجل ،سوف تعمل األونرواعلى
تعزيز وتوحيد ترتيباتها من هذا النوع ،من أجل ضمان أعلى
درجات ومستويات اجلاهزية في ميادين العمل ذات الصلة .كما
حتتاج األوضاع واحلاالت الطارئة الواسعة النطاق إلى اجلاهزية
واالستعداد وإلى ردود متكاملة بشكل تام مع برامج األونروا،
مثل متكني األجهزه الصحية من العمل خالل األزمة ،باالضافة
إلى االستمرار في توفير أو إعادة بدء اخلدمات التعليمية بسرعة،
والقيام بالتصليحات املهمة ،أو إعادة إعمار املساكن أو البنية
التحتية للمخيمات .أخيرا ،األونروا ملتزمة بالعمل بشكل فعال
وعند احلاجة ،مع الشركاء األخرين من األمم املتحدة واملنظمات
غير احلكومية كجزء من اجلهود املبكرة واملنسقة إلعادة التأهيل
أو إعادة اإلعمار.

سوف تصل األونروا إلى مرحلة االعتماد الذاتي
الكامل واالكتفاء الذاتي املالي في برامج التمويل
الصغير بأسرع ما ميكن ،وسوف يتسعيى الى
التحول نحو االستقالل الكامل في نهاية الفترة
املتوسطة األجل ،بشكل يتطابق وينسجم مع
أفضل املمارسات الدولية.
 )9( .95تقدمي خدمات مالية شاملة وزيادة احلصول على القروض
والتوفير ،خصوصا للمجموعات املهددة واملعرضة للخطر مثل
النساء ،والشباب ،والفقراء( .املؤشر :التقدير االجتماعي لدائرة
التمويل الصغير في األونروا) .قامت إدارة التمويل الصغير في
األونروا منذ إنشائها عام  1991بتمويل ما يزيد عن 000ر166
قرض بلغت مجموع قيمتها  181مليون دوالر أمريكي من
صندوق راسمال القروض الدوارة ،الذي زاد مبعدل  1.4مليون دوالر
سنويا ووصلت قيمته إلى  23مليون دوالر مبا في ذلك صندوق
وقفي يتم إدارته لصالح الغير قيمته 6.88مليون دوالر .68قدم
برنامج التمويل الصغير خدماته ألكثر من  20000الجئ ،تلقوا
 100000قرض من خالل شبكته الذي تضم  17مكتبا فرعيا
موزعه على اربعة من ميادين العمل اخلمسة للوكالة .69علما ان
سبعة عشر باملائة من عمالئه هم من النساء وان  27باملائة هم
من ربات األسر.
 .96تتمتع خدمات التمويل الصغير املصممة واملقدمة بشكل جيد
ومناسب بتأثير مباشر جدا على مستوى معيشة الناس ،وعلى
مستوبات الفقر ،حيث تعمل على تشجيع األمن االقتصادي
وإتاحة الفرص للمجموعات املهمشة .كما تساهم أيضا في
حتقيق األهداف الثالثه األخرى للتنمية البشرية في األونروا ،ألن

باستطاعة الالجئني االستفادة من حصولهم على القروض في
حتسني صحتهم ،وتعزيز مهاراتهم وحتسني متتعهم بحقوق
االنسان .اشار واحد وخمسون باملائة من عمالء التمويل الصغير
في األونروا إلى حدوث تغير ايجابي بالنسبة لديونهم األسرية ،و
 85باملائة زيادة في االستقالل الذاتي لألسرة ،و  49باملائة زيادة في
مستويات االحترام داخل األسرة نتيجة حصولهم على خدمات
التمويل الصغير.70
 .97تهيمن املشاريع الصغيرة على األوضاع االقتصادية التي يعيش
فيها الالجئني ،والتي توفر أهم مصدر خللق الوظائف املستدامة
على املدى الطويل األجل .إال ان هناك استخدام محدود
للخدمات املصرفية أو التوفيرية ،بحيث يصبح من الضروري أن
يكون بوسع الالجئني الوصول إلى مؤسسات التمويل الصغير
جدا من اجل السماح لهم بتمويل احتياجات املشاريع أو املنازل،
التي ال يستطيعون تلبيتها من املصادر األخرى للدخل ،وقد
أظهر الدارسات أن  62باملائة من العالء اجلدد في برنامج التمويل
الصغير لعام  2006لم يسبق لهم وان حصوال على القروض من
البنوك أو من املؤسسات املالية األخرى.
 .98تشير البيانات إلى أن هناك سوق محتمل حلوالي  1.22مليون
عميل ميكن أن يستفيدوا من خدمات التمويل الصغير مقارنة
بـ  24500عميل تخدمهم األونروا في كل سنة .كما أن هناك
طلب كبير لم يتم تلبيته بخصوص خدمات التوفير ،خصوصا
بني الفقراء الذين ال يستطيعون االستفادة من اخلدمات البنكية
واملصرفية بسبب السياق والوضع االقتصادي اإلقليمي .يسعى

 .99من خالل القيام بهذه اخلطوات املهمة واالستمرار في
االصالحات الداخلية املصممة بتعزيز االكتفاء املالي الذاتي
للبرنامج ،سيكون التمويل الصغير مستعدا إلى حد كبير ألن
يكون مؤسسة مستقلة عن األونروا ،وألن تصبح عملية مالية
مستدامة من ذاتها وبشكل كامل ،بحيت تكون شبيهة بهيئة
مصرفية دولية صغيرة .سوف تسعى األونروا إلى حتقيق هذا
التحول خالل فترة االستراتيجية املتوسطة األجل ،ومبجرد ان
تسمح األوضاع السياسية والتجارية القيام بذلك.
 )10( .100حتسني قدرة احلصول على الوظائف والعمل( .املؤشر :معدل
توظيف خريجي مراكز التدريب الفني واملهني) .جرى استقبال
اكثر من  6000طالب في مراكز التعليم والتدريب الفني واملهني
لدى األونروا) (TVETعام  .2008ومع مرور الزمن ،تخرج أكثر من
 60000طالب من دورات مراكز التعليم والتدريب الفني واملهني
لدى الوكالة .كما يعتبر برنامج تدريب املعلمني لدى األونروا الذي
يزود مدارس األونروا باملعلمني املدربني من السبل والطرق املهمة
في توظيف اجملتمع احمللي لالجئني .ومن خالل برنامج التدريب
على املشاريع الصغيرة والصغيرة جدا في برنامج التمويل
الصغير ) ، (SMETتوفر األونروا  60دورة تدريبية قصيرة األجل
على إدارة املشاريع الصغيرة حلوالي 200ر 1مشارك كل سنة في
قطاع غزة .كما توفر برامج خلق الوظائف في برامج الطوارئ
لدى األونروا فرص اخرى قصير األجل للعمل كما هو احلال في
قطاع غزة ،حيث اعطي  10000من الالجئني املتضررين فرص
عمل مؤقته خالل عام  .71 2008يعتمد معدالت وفرص التوظيف
لدى الالجئني بشكل كبير على املناخ االقتصادي السائد وعلى
السياسات التي تطبقها حكومات الدول املضيفة .إال أن هناك
دور مهم يجب أن تلعبه األونروا في حتسني قدرة الالجئني على
االستفادة من فرص التوظيف عندما تظهر ،وانها من خالل هذا،
تساعد الالجئني في جتنب البطالة والفقر أو الهرب منهما.
 .101عدد الطالب الذين يشاركون ويدرسون في برامج التدريب
الفني واملهني يقل بشكل كبير عن الطلب .تستطيع بعض
ميادين العمل تسجيل  20باملائة فقط من املتقدمني .على
املدى املتوسط األجل ،تنوي األونروا زيادة عدد املقاعد في هذه
الدورات حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الالجئني .ومن
اجل حتقيق ذلك ،سيتم استخدام مرافق ومنشأت التدريب
املوجودة حاليا بشكل أفضل ،وذلك عن طريق تطبيق نظام
الفترتني "الدوامني" ،أو تصميم دورات تدريبية ذات مدة أقصر
على سبيل املثال .يعتبر هذه األمر أولوية عالية ،خصوصا في
ميدان العمل بسوريا ،حيث يستطيع الالجئني املشاركة بشكل
تام في التوظيف.

برنامج التمويل الصغير خالل فترة هذه االستراتيجية ،إلى
التجاوب مع واقع هذا السوق وتعزيز نفسه على إعتبار انه احد
مؤسسات التمويل الصغيرة الرائدة والرئيسية في املنطقة،
وذلك من خالل اتباع طريقني رئيسيني.
•توسيع شبكة مكاتبها الفرعية من اجل تغطية كافة
املدن والبلدات الرئيسية التي حتتوي على عدد كبير من
الالجئني في كافة امليادين اخلمسة التي تعمل بها األونروا،
خصوصا سوريا ،واألردن ولبنان .يتوقع البرنامج من خالل
القيام بذلك ،بأن يتضاعف اإلقراض السنوي احلالي إلى
اربع مرات بحيث يزيد عن  120مليون دوالر أمريكي.
•تنويع قروضها في كافة األماكن ،مبا في ذلك إطالق مبادرة
رائدة للتوفير الطوعي للعمالء الفقراء.

 .102تبدو معدالت توظيف خريجي دورات األونروا قوية حتى هذا
التاريخ :حصل  80باملائة من الطلبة الذين أمتوا دورات التدريب
الفني واملهني على وظيفة خالل سنة واحدة من اكمال الدورة،
كما حصل كل اخلريجني تقريبا على الوظيفة بعد التخرج من
أحد املؤسسات التدريبة الثالثة التي تسبق اخلدمة لدى األونروا.
مع ذلك ،هناك مجال لتعديل وتكييف نوع وجودة الدورات بحيث
تكون منسجمة ومتطابقة متاما مع طلب وواقع السوق .تسعى
األونروا من خالل القيام بذلك إلى مساعدة الالجئني في احلصول
على املهارات الضرورية وذات الصلة من اجل املنافسة في سوق
العمل.
 .103تتضمن األولويات األخرى تقدمي مساعدة اكبر لالجئني في العثور
على فرص العمل ،على سبيل املثال ،من خالل مراكز العمل
ومن خالل املزيد من اجلهودة املتكاملة بني موظفي اخلدمة
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االجتماعية في دائرة اإلغاثة واخلدمات االجتماعية وموظفي
برنامج التعليم من اجل استهداف الفرص املتعلقة بالالجئني
الذين هم في أمس احلاجة.

سوف تقوم األونروا بتحديد األولويات املتعلقة
بتحسني وتطوير املساكن لالجئني املهددين
واملعرضني للخطر ،وسوف تتبع اسلوب تشاركي
شامل في حتسني اخلدمات يعكس اجلانب
االجتماعي وكذلك اجلانب املادي للمخيمات.
 )11( .104تطوير وحتسني البيئة احلضرية من خالل التطوير والتنمية
املستدامة للبنية التحية واملساكن التي هي دون املقاييس.
املؤشرات :نسبة املساكن املتدنية املقاييس التي جرى تأهيلها
مقارنة بالعدد االجمالي للمساكن التي حتتاج الى تأهيل .عقب
مؤمتر جينيف الذي عقد عام  ،2004والذي خلص إلى أن تطوير
السكن والبنية التحتية في مخيمات الالجئني يجب أن يحظى
بأولوية أعلى ،قامت األونروا مبراجعة اسلوبها بالنسبة للمأوى
والسكن والبنية التحتية ،وانشأت في عام  2006برنامج جديد
لتطوير اخمليمات والبينة التحتية .72يعتبر برنامج تطوير اخمليمات

والبنية التحتية  CIIPمسؤوال عن صيانة منشآت ومرافق
األونروا مثل املدارس واملرافق الصحية والبنية التحتية البيئية
مبا في ذلك شبكات املياه واجملاري (انظر الهدف االستراتيجي رقم
ثالثة) ،وتطوير مخيمات الالجئني وحتسني السكن واملأوى.
 .105سلط تقييم االحتياجات امليدانية لعام  2008والدراسات األخرى
الضوء على أن املشاكل املهمة ظلت وبقيت في كافة املناطق،
حيث تعاني كافة املواقع من تدني مستويات السكن وازدحامها
واكتظاظها (خصوصا في لبنان واجلمهورية العربية السورية
واألردن) ،ومن املدارس واملرافق الصحية القدمية واملتهالكة،
وكذلك من البيئة السيئة في اخمليمات .73وقد أدى ضعف وقلة
االستثمار مقارنة بزيادة عدد الالجئني واحتياجات السكن
املرتبطة بذلك ،مع مرور الزمن ،الى زيادة حدة هذه املشاكل.
تعتقد األونروا أن ظروف املعيشة املالئمة لالجئني أمرا أساسيا
وجوهريا لكرامتهم اإلنسانية وانها ال متس حقهم في العودة.
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 .106على املدى املتوسط األجل ،سيتم إعطاء األولوية القصوى
لتحسني املساكن التي تعاني من تدني املستويات بشكل كبير،
خصوصا بالنسبة للمجموعات املهددة من الالجئني (انظر
اجلدول رقم  ،2الفصل رقم  .)2هناك منهجية خاصة بأحقية
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تطوير وحتسني السكن ،مثل التأكد من استفادة اجملموعات
املهددة واملعرضة للخطر أوال .يهدف برنامج إعادة تأهيل السكن
واملأوى لدى األونروا إلى تزويد األسر املهددة بغرفة واحدة ومطبخ
على األقل ،بناء على حجم العائلة .74كما يعتبر احلصول على
املياه اجليدة ومرافق الصرف الصحي من الشروط واملتطلبات
األساسية.
 .107بالنظر إلى حجم التحديات املتعلقة باملساكن – والتي ازدادت
سوءا بسبب األزمات التي اندلعت في غزة – والدروس والعبر
املستفادة من مشاريع االسكان األخيرة لدى األونروا ،يتضح
ان األونروا بحاجة إلى تبني اسلوب منهجي ومنظم اكثر
في تخطيط وتطبيق حتسني وتطوير املساكنز بالتالي ،يعتبر
التركيز على تهيئة أسوأ املساكن حتى تفي باحلد األدنى من
املعايير ،بدال من األسلوب املكلف الذي يقوم على الهدم وإعادة
البناء ،مهمـــا للتأكــد ان املزيد من الالجئني يستفيدوا
وينتفعوا من تطوير وحتسني السكن .سوف تعطى األولوية
للفقرادء املعدمني .وسيكون حتديد خط مرجعي واضح لعدد
املساكن التي حتتاج الى إعادة تأهيل مبثابة نقطة البــداية في
هذا املوضوع.
 .108رغم أن نسبة األسر الفقيرة في اخمليمات أعلى من نسبة األسر
املقيمة خارج اخمليمات ،إال ان الالجئني الذين يعيشون خارج
اخمليمات اكثر في من الذين يعيشون داخلها .75ومن املعروف جيدا
أن هناك مجموعات من الالجئني املهددين واملعرضني للخطر
يعيشون خارج اخمليمات ،وفي جتمعات غير رسمية على سبيل
املثال ،حيث تكون أوضاع السكن منخفضة ومتدنية بشكل
غير مقبول .سوف تتخذ األونروا اخلطوات الالزمة للتاكد أن إعادة
تأهيل السكن ال تغفل الالجئني املهددين واملعرضني للخطر.
 .109يوجد لدى األونروا دور مهم كي تلعبه ضمن وخارج موضوع
السكن واملأوى ،وهو تسهيل وتيسير التخطيط اجليد لبيئة
اخمليمات ككــل ،مبا في ذلك مرافق ومنشآت األونروا ،ألن لألخير
تأثير مباشر على جودة خدمات األونروا .جرى تصميم أسلوب
جديد لتطوير وحتسني اخمليمات ،كما مت الشروع في تطبيقه
بالضفة الغربية كتجربـــة .سوف تتخذ األونروا على املدى
املتوسط األجل اخلطوات الالزمة لتجسيد مبادئ هذا األسلوب
على املستوى امليداني كلما ظهرت الفرص ،مثل مخيم نهر
البارد في لبنان .تتضمن العناصر الرئيسية ما يلي:76

•التخطيط االستراتيجي لالحتياجات داخل اخمليمات،
استبدال األسلوب غير الرسمي الذي كان مطبقا في
املاضي .يجب القيام مبثل هذا التخطيط بالتعاون
والتنسيق الوثيق مع الشركاء األخرين ،خصوصا حكومات
الدول املضيفة التي تتحمل املسؤولية النهائية عن
اخمليمات .من املمكن شرح نتائج هذا التخطيط في خطة
تطوير وحتسني اخمليمات ،التي سوف ترشد االستثمارات
وتكون مرجعا خلطط التنفيذ امليدانية للوكالة في
املستقبل.
•تساعد مشاركة اجملتمعات احمللية لالجئني في التخطيط
والتدخالت إلى تعزيز شعورهم باالنتماء لعملية
تنميتهم ويناء مهاراتهم وقدراتهم ،وبالتالي املساهمة
في حتقيق الهدف الرابع للوكالة الذي يتعلق بحقوق
االنسان واحملور الرئيسي اخلاص مبشاركة الالجئني.
•جمع مختلف برامج األونروا في جهد موحد ومتكامل
(مثل العمل مع برنامج الصحة لتخطيط تطوير
العيادات الصحية).
•تنظيم وإعداد خبرات التخطيط احلضري ،من اجل إضفاء
الترابط والتماسك على األسلوب الذي يضم ويدمج
اجلهود املنفصلة السابقة لبرنامج الهندسة والصحة
البيئية للوكالة.
• استخدام اسلوب شامل يأخد بعني االعتبار النواحي
واجملاالت االجتماعية – االقتصادية لتطوير وحتسني
اخمليمات ،وكذلك قضايا ومواضيع البنية التحية واملادية.

التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى حد ممكن
سوف تلعب الوكالة دورا فعاال ونشطا في حماية
حقوق الالجئني واحملافظة عليها.
السياق والتحديات
 .110تتطلب التنمية البشرية العادلة واملتساوية احترام حقوق
اإلنسان .لذا ،يعتمد حتقيق واجناز أهداف التنمية البشرية
الثالثة األولى على الهدف الرابع :التأكد من التمتع بحقوق
اإلنسان إلى أقصى حد ممكن .من حق الالجئني الفلسطينيني
ان يتم احترام حقوقهم االنسانية طبقا ملا نصت عليه املواثيق
القانونية الدولية .يجب على األونروا لعب دور مهم في احلماية،
التي تعني حماية هذه احلقوق وتقدمها طبقا للقانون الدولي.
 .111باإلضافة إلى احلل العادل والدائم ،تعني حماية الالجئني تطبيق
ودعم القانون الدولي ،وحتقيق حقوق الالجئني من خالل توفير
اخلدمات اجليدة ،وان موظفي األونروا يدركوا قضايا احلماية
ويأخذوها بعني االعتبار في كافة مجاالت عملهم .77وكما هو
موضح في الفصل  ،3يعتبر األسلوب املتعدد الوجوه للحماية
نقطة مركزية مهمة بالنسبة ملهمة األونروا على املدى
املتوسط األجل .وألغراض العمل على املستوى امليداني ،حددت
األونروا اربعة أهداف استراتيجية ملساعدة الالجئني في التمتع
بحقوق االنسان إلى أقصى حد ممكن.
 )12( .112التأكد أن تقدمي اخلدمات يلبي احتياجات احلماية
للمستفيدين ،مبا في ذلك مجموعات الالجئني املهددة واملعرضة
للخطر( .املؤشر :االشارة إلى مؤشرات األهداف  ،6 ،5 ،4 ،1و .)11
تتحمل األونروا من خالل دورها في تقدمي اخلدمات ،مسؤوليات
مباشرة تتضمن القيام بوظائف الصحة والتعليم والرعاية

االجتماعية مثل مؤسسات تقدمي اخلدمات العامة ملعظم
احلكومات .ومثلما جرى شرحه في أماكن أخرى ،فإن األونروا
ملتزمة بتقدمي اخلدمات ذات اجلودة الرفيعة ،والتأكد من خالل
القيام بذلك من الوصول إلى اجملموعات املهددة واملعرضة للخطر
متاما مثلما تصل الالجئني األخرى ،أو الوصول إليهم بشكل
تفضيلي كلما أمكن .يعني دعم حقوق االنسان لالجئني حماية
حقوقهم املتفق عليها دوليا في احلصول على التعليم والصحة
واملأوى ،عن طريق توفير اخلدمات التي تنسجم مع املعايير
املتفق عليها دوليا .يتم تخطيط اإلجراءات الكفيلة بتحقيق
هذه الهدف بواسطة ميادين العمل فيما يخص األهداف رقم
واحد واثنني وثالثة .بعبارة أخرى ،سيتم دمج معايير احلماية في
عملية تخطيط وتقدمي اخلدمات األساسية للوكالة .باإلضافة
إلى ذلك ،يجب على األونروا التأكد أنه يتم تناول احتياجات
احلماية والتعامل معها في كافة مجاالت ونواحي البرمجة ،وفي
تصميم املشروع ،والسياسات والبرتوكوالت واإلجراءات ،وأيضا
في عملية تدريب املوظفني.
 )13( .113حماية وتقدم حقوق الالجئني الفلسطينيني عن طريق
تشجيع احترام حقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي،
وقانون الالجئني الدوليني( .املراقبة ،مبا في ذلك مراجعة السنتني
للمؤشرات املعترف بها دوليا ،حول التقدم بالنسبة لضمان
حماية الالجئني الفلسطينيني) .جرى النص على حقوق وحريات
الالجئني الفلسطينيني في القانون الدولي والقانون اإلنساني
وقانون الالجئني  78التي يتم جتاهلها أو مخالفتها في أغلب
األحيان من قبل الدول والسلطات التي تعمل فيها األونروا،
خصوصا كما هو احلال في األراضي الفلسطينية احملتلة ولبنان
حيث تظهر احتياجات مهمة جدا للحماية .تتعلق اخملالفات
مبجموعة مختلفة من احلقوق (i) :الهوية والوضع القانوني(ii) ،
احلق في احلياة وحرية وأمن الشخص ،وانكارها من خالل أجراءات
مدروسة ومدبره من قبل السلطات ،او بسبب فقدان األمن
والنظام وعمل السلطات امليدانية في اخمليم ،و) (iiiحق اإلعتراف
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بهم كأشخاص أمام القانون ،مثل االعتقال واالحتجاز بدون
توجيه تهمة او محاكمة (iv) ،احلق في حرية احلركة والتنقل من
خالل السياسات املفروضة على التنقل والتحرك في األراضي
الفلسطينية احملتلة ،و) (vحق احلماية من الطرد التعسفي.
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 .114هناك حدود واضحة لقدرات األونروا على تناول الكثير من
التحديات والتعامل معها .إال ان احلضور والتواجد الواسع النطاق
للوكالة واالتصال املباشر واملستمر مع الالجئني يعطي األونروا
فهما مميزا وفريدا لوضع الالجئني الفلسطينيني ،وبالتالي ارضية
وأساس صلب للعمل .وضمن حدود صالحياتها واختصاصها،
وبناء على دعوة اجلمعية العمومية "لكافة األطراف في األمم
املتحدة لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  ،79هناك دور
مهم يجب أن تلعبه األونروا في :العمل املباشر لردع االنتهاكات،
مراقبة االنتهاكات والتدخالت للضغط من اجل اتخاذ االجراءات
التصحيحية ،والتدخالت لضمان القيام باالجراءات املناسبة أو
اإلفراج من االعتقال التعسفي ،تقدمي الدعم واملشورة لألفراد،
تقدمي التقارير الى اجلهات والهيئات التي تستطيع التأثير على
نتائج احلماية ،واملدافعة واملناصرة على كافة املستويات ،من
خالل وسائل اإلعالم وحكومات الدول املضيفة واجملتمع الدولي
من اجل تعزيز حقوق الالجئني .كما أن تواجد املوظفني الدوليني
مثل شبكة مسؤولي الدعم العملياتي ،ميكن أن يشكل أداة
قوية حتت تصرف األونروا ،وملراقبة هذا الهدف ،ستقوم الوكالة
بإجراء مراجعة داخلية كل سنتني ،ملعرفة التقدم احلاصل
بالنسبة للمؤشرات املعترف بها دوليا واملتعلقة بحقوق
الالجئني وصلتها بوضع الالجئني الفلسطينيني .سيتم القيام
بهذا املراجعة متشيا مع صالحيات واختصاصات الوكالة،
وسيتضمن استعدادها احلوار مع جميع األطراف ذات الصلة،
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وسيتم حتديد وتنقيح طريقة إجراء هذه املراجعة في مرحلة
مبكرة من فترة االستراتيجية املتوسطة األجل.
 )14( .115تعزيز قدرات الالجئني على صياغة وتطبيق خدمات
اجتماعية مستدامة في مجتمعاتهم احمللية( .املؤشر :عدد
الناس املستفيدين من خدمات منظمات اجملتمع املدني) .تعمل
األونروا مع شبكة من منظمات اجملتمع املدني التي يزيد عددها
على  103منظمة في امليادين اخلمسة التي تعمل بها ،كما
تدخل في شراكات مع اكثر من  300منظمة .باملقابل ،ونظرا
لشخصية األونروا على اعتبار انها مزود مباشر للخدمات ،فإن
منظمات اجملتمع املدني هذه واخلدمات التي تقدمها يقودها
الجئني .تتطلب التنمية البشرية مبعناها الواسع أن يتوفر للناس
الفرص واخليارات اخلاصة بتشكيل حياتهم اخلاصة بهم .وعن
طريق دعم هذه املنظمات ،فإن هدف األونروا يتكون من شقني:
( )1تعزيز مشاركة اجملتمع احمللي والقدرة على تناول احتياجات
الالجئني ،من خالل اخلدمات مثل القروض الصغيرة وإعادة تأهيل
املعاقني التي تعتمد على اجملتمع احمللي ،و ( )2تشجيع االعتماد
على النفس من خالل مشاركة ومتكني الالجئني.
 )15( .116التأكد من تسجيل وأحقية الالجئني الفلسطينيني في
احلصول على خدمات األونرو اتتم طبقا للمعايير الدولية ذات
الصلة( .املؤشر :تطوير ومراقبة معايير األونروا ذات الصلة) .تقوم
األونروا بتسجيل الالجئني الفلسطينيني ،وتعمل على تسجيل
وحتديث بياناتهم والتثبت من صحتها طبقا لإلجراءات املتفق
عليها .جرى حتديث وتطوير االنظمة التي تدعم هذا النشاط
املهم واحليوي مؤخرا ،حيث سيعزز هذا من جودة وسالمة بيانات
الالجئني وكذلك السماح للوكالة بجمع البيانات االجتماعية

– االقتصادية األخرى الضرورية للتخطيط (انظر الفصل رقم
 )6كما يحدد موظفو األونروا األحقية في احلصول على خدمات
األونروا حسب كل حالة على حدة ،وطبقا ملعايير املشددة
لألحقية.
 .117تلتزم األونرواعند تقدمي هذه اخلدمات احليوية واملهمة باملعايير
واملقاييس الدولية ذات الصلة بعلمية التسجيل ،خصوصا تلك
التي تتعلق بحماية الالجئني .سيتم حتديد املقاييس التي تنطبق
على وضع األونروا في مرحلة مبكرة من فترة االستراتيجية
املتوسطة األجل ،وسيتم مراقبتها مع املؤشرات األخرى على
مستوى الهدف االستراتيجي .80الغرض من هذه املقاييس

واملعايير هو أن ال يحدث خالل عملية التسجيل بأكملها وفي
اإلجراءات التي حتدد أحقية اخلدمات اي شي ميكن أن يؤثر بشكل
عكسي على فرص الالجئني في حتقيق نتائج عادلة .خالل فترة
هذه االستراتيجية ،ستركز األونروا من جديد على ضمان التزام
كافة املوظفني املشاركني في هذه العمليات بأعلى املعايير.
وحيث أن معايير احلماية في التسجيل هي من النواحي اجلديدة
التي تركز عليها األونروا ،فقد يكون من الضروري اتخذا االجراءات
للتأكد من تشديد املمارسات احلالية كلما كان ضروريا ،وانه
سيجري تطويرها وحتسينها من خالل التدريب وزيادة الوعي
والرقابة اإلدارية القوية.
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الفصل 5
حتقيق األهداف االستراتيجية:
العمليات امليدانية
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تتقاسم امليادين اخلمسة التي تعمل فيها األونروا
بعض أوجه الشبه فيما بينها ،لكن هناك ايضا
بعض اجملاالت اخملتلفة واملتميزة .تعتببر اخلدمات
األساسية مثل التعليم األساسي والصحة أمرا
شائعا في كافة امليادين اخلمسة .سوف يختلف
التركيز على اخلدمات التي تتمتع باألولوية الثانونية
على احتياجات وواقع وموارد ميادين العمل .في
الوقت ذاته على درجة عالية من التميز.
األولويات امليدانية
 .118تتقاسم امليادين اخلمسة التي تعمل فيها األونروا بعض أوجه
الشبه فيما بينها ،و لكنها في الوقت ذاته على درجة عالية من
التميز .في سوريا و األردن يتمتع الالجئون بحقوق مماثلة لتلك
التي يتمتع بها السكان احملليون ،و أوضاع اجتماعية مستقرة
نوعا ما ،مما يتيح لهم فرص كبيرة للتنمية البشرية .أما في
لبنان ،فإن الظرف الغالب هو افتقار الالجئني حلقوقهم ،مما
يعكس توترات داخلية طويلة األجل داخل لبنان.الدمار الواسع
النطاق الذي خلفته العملية العسكرية اإلسرائيلية في كانون
األول /ديسمبر  2008جاء في أعقاب أزمة طال أمدها في قطاع
غزة.العنف املتواصل ذو املستوى املتدني ،و القيود املفروضة على
التنقل و احلركة هي أمور متيز الضفة الغربية .مع مرور الوقت،
أدت العوامل احمليطة إلى وجود اختالفات في الظروف التي يجد
فيها الالجئون أنفسهم ،كما أدت إلى حتديد ما ميكن أن حتققه
األونروا و ماذا ينبغي أن يكون محور جهودها و مواردها.
 .119خططت جميع املكاتب امليدانية التابعة لألونروا للدورة األولى
من الدورات الثالت التي تتكون كل واحدة منها من فترة سنتني،
مسترشدة في ذلك بأهداف األونروا باإلضافة إلى ( )15من
األهداف االستراتيجية .يتماشى التخطيط امليداني كذلك مع
تصنيف األونروا للخدمات ذات األولوية (أنظر اجلدول  ،2الفصل
 .)2اخلدمات اجلوهرية ،كالتعليم األساسي و الصحة هي خدمات
مشتركة بني كافة امليادين اخلمسة .ولكن في حني أن العديد من
املكاتب امليدانية تقترح إجراء حترك بشأن اخلدمات ذات األولوية
الثانية ،فإن التركيز على هذه سيكون عرضة لالختالف بحسب
االحتياجات امليدانية وبسبب احلقائق املوجودة على أرض الواقع.
يوجز هذا الفصل م السمات و االجتاهات احملددة لكل سياق
ميداني ،و األولويات الرئيسية للفترة متوسطة األجل.

 .121ينتفع الالجئون في األردن من قدر كبير من االندماج في اجملتمع
األردني ،مما يزيد من آفاقهم في احلصول على تنمية بشرية
و التخفيف من وطأة الفقر مقارنة بغيرهم من الالجئني
الذين يعيشون في امليادين األخرى لألونروا.معظم الالجئني
الفلسطينيني ممن طلبوا اللجوء لألردن عام  1948و السنوات
التي تلتها مباشرة منحوا اجلنسية األردنية مبوجب قانون
اجلنسية األردني لسنة  ،83 1954على الرغم من أن هذا احلق
ال ميتد ليشمل الذين هم سكان غزة السابقون والذين يبلغ
عددهم  130000و يتمتعون بحقوق محدودة مما يجعلهم أكثر
عرضة للخطر.
 .122تقوم احلكومة األردنية ،و من خالل دائرتها اخملتصة بالشؤون
الفلسطينية ،باإلشراف على األمور اإلدارية و األمنية في
اخمليمات .كما تتولى أيضا مهمة اإلشراف على البنية التحتية،
مبا في ذلك أنابيب املياه ،أنظمة الصرف الصحي ،الكهرباء و
صيانة الطرق (مما يقلل من حاجة األونروا لتقدمي خدمات صحة
البيئة) ،باإلضافة إلى بناء وحدات سكنية و جتارية في اخمليمات.
 .123على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يتمتع بها الالجئون في
األردن نظرا لسياسة احلكومة ،فإن ذلك يأتي في سياق حتديات
فريدة بالنسبة لعمليات األونروا في األردن .معظم الالجئني
ينتفعون من خدمات األونروا أو غيرها من املنظمات .لذلك فإن
التحدي الرئيسي هو احملافظة على جودة اخلدمات ودميومتها
ألكبر عدد من الالجئني ،بعضهم ممن يصعب الوصول إليهم
باخلدمات ،نظرا ملواقعهم اجلغرافية خارج مخيمات الالجئني.
في بعض األحيان يتم جتاهل مدى عمق حاجة بعض الالجئني
في األردن ،حيث أن هناك  25000الجئ يصنفون بأنهم يعيشون
في فقر مطلق .مبا في ذلك  35000الجئ يعيشون في فقر
مدقع .84
 .124على الرغم من أن األونروا لم تواكب حجم التحدي و ارتفاع
التكاليف في األردن ،فإنه من الصعب نسبيا إيجاد الدعم من
اجلهات املانحة ،مثل متويل مشاريع لالجئني في األردن أكثر من
غيرها من امليادين األخرى حيث تعمل األونروا ،نظرا لالستقرار
النسبي الذي يتمتع به معظم الالجئني هناك.

األردن
السياق
 .120يستضيف األردن غالبية الالجئني من امليادين اخلمسة التي
تعمل فيها األونروا .يعيش في األردن ( )1.9من الجئي فلسطني
املسجلني لدى األنروا مما يشكل ( )42في املائة من مجموع
الالجئني الفلسطينيني املتواجدين في الشرق األدنى .82يعيش
( )18في املائة من الالجئني فقط في اخمليمات العشرة الرسمية ،و
يعيش اآلخرين في ثالثة مخيمات غير رسمية ،و في أماكن اخرى
في املناطق احلضرية و الريفية ،علما أن جميعهم يتشاركون
في ظروف اجتماعية و اقتصادية متشابهة .يظهر املدى العمري
لهؤالء الالجئني ارتفاعا في أعداد الشباب ،مع وجود ( )49في
املائة من الالجئني ممن تتراوح أعمارهم بني  24عاما أو أقل.
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األولويات
 .125استجابة لهذه التحديات ،فإن لدى األونروا ثالث أولويات رئيسية
للفترة متوسطة األجل .أوال ،سيقوم املكتب امليداني في األردن
بالتركيز على احلفاظ على اخلدمات األساسية ذات النوعية
املقبولة مقارنة مع ما تقدمه احلكومة .تستمر ألونروا موظفي
الصحة الذيي يعلمون لديها بسبب انتقالهم للعمل في
منظمات أخرى تقدم استحقاقات ورواتب أفضل للموظفني  ،هذا
باإلضافة إلى أن أسعار اللوازم الطبية ،خدمات املستشفيات ،و
أسعار الوقود آخذة في االرتفاع .في مجال الصحة ،فإن اإلبقاء
على موظفني ذوي كفاءة عالية ،وتعزيز الشراكة و التعاون،
و التكامل مع السلطات الصحية األردنية حيثما كان ذلك
ممكنا ،هي جميعها توجهات رئيسية ينبغي إتباعها .في مجال
التعليم ،و حيث يوصف أداء طالب مدارس األونروا بأنه الفت
مقارنة مع املدارس األخرى في األردن ،ينجح الطالب على الرغم

كبيرا من سكان املناطق احلضرية من الالجئني الفلسطينيني.
سوف يسعى املكتب امليداني في األردن جلعل التدريب املهني
متوفرا على نطاق أكثر اتساعا في املستقبل ،و كذلك جعل
الدورات التدريبية أكثر مالئمة لسوق العمل في املنطقة ،و
ذلك بغرض تزويد عدد أكبر من الالجئني مبهارات ذات صلة و
قابلة للتسويق .هذه الفرص ستصب في تركيزها على الفئات
الضعيفة ،و خاصة الشباب ،استجابة للصورة الدميوغرافية
لألردن ،باإلضافة للنساء.
 .127ثالثا ،سوف تكثف األونروا في األردن مساعداتها للفئات األكثر
ضعفا ،خاصة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع ،باإلضافة
لسكان غزة السابقني .سيكون هؤالء الالجئني محور تركيز
اجلهود املبذولة للحد من الفقر في مكتب األردن امليداني خالل
املرحلة األولى من فترة السنتني ،مبا في ذلك املساعدات املادية و
املالية املباشرة ،باإلضافة إلى املبادرات الرامية إلى تعزيز االعتماد
على الذات .و متشيا مع التزام األونروا بتقدمي احلماية ،فإن األونروا
في األردن ستركز على الدفاع و الدعم لسكان غزة السابقني،
و لكن أيضا ستكون حقوق اإلنسان في صلب اهتماماتها
خالل كافة عملياتها ،و دعم الفئات الضعيفة األخرى ،خاصة
الالجئني من ذوي اإلعاقات في برامج مستهدفة.

لبنان
السياق
 .128حوالي الجئ فلسطيني مسجل لدى األونروا في
لبنان .(415,000)128،هنالك ما يقارب حوالي ( )%50منهم
يعيشون في ( )12مخيما رسميا ،بينما يعيش آخرون في ()27
"جتمعا" مع غيرهم من اللبنانيني و مجتمعات األخرى.

من تواجدهم في بيئات مدرسية غير مالئمة لدرجة كبيرة.
( )%50من املدارس تعتبر أماكن غير مالئمة .االكتظاظ املدرسي،
و تطبيق نظام الفترتني في أكثر من ( )%90من مدارس األونروا في
األردن (مقارنة مع تطبيق نظام الفترتني فيما نسبته  %10فقط
في املدارس التابعة للحكومة املضيفة) ،جعل التعليم أمرا دون
املستوى األمثل .للحفاظ على األداء التعليمي و جودة التعليم،
هناك أولوية بالنسبة لفترة السنتني األولى في األردن باحلفاظ
على املعلمني ذوي اجلودة العالية ،باإلضافة إلى رفع مستوى
البنية التحتية للتعليم ،و معاجلة العنف في املدارس .هناك
حاجة التخاذ إجراء من أجل التحقق و التأكد من كون أطفال
الالجئني يحصلون على التعليم إما من خالل األونروا أو من خالل
املدارس احلكومية.
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 .126ثانيا ،ستقوم األونروا في األردن بالتكثيف من جهودها من أجل
مساعدة الالجئني على االستفادة من فرص التشغيل و التنمية
البشرية املعطاة لهم مبوجب احلقوق التي يتمتعون بها في
األردن ،و ذلك بغرض التقليل من اعتمادهم على املساعدات .في
املرحلة األولى من فترة السنتني ،سيتجه برنامج األونروا للتمويل
الصغير لفتح فرع جديد له في املناطق التي تستضيف عددا
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 .129اتخذت احلكومة في لبنان خطوات مهمة في اآلونة األخيرة
ملعاجلة وضع الالجئني الفلسطينيني ،خصوصا جلنة احلوار
اللبناني – الفلسطيني التي تأسست من قبل احلكومة في
عام  ،2005والتي عملت بنشاط من اجل التعامل مع بعض
القضايا مثل زيادة عدد املهن التي يستطيع الالجئون االشتغال
بها ،وإضفاء الصفة القانونية حلوالي  3000الجئ ال يحملون
بطاقات هوية ،واملدافعة بنشاط وهمة من أجل تطوير وحتسني
كافة مخيمات الالجئني الفلسطينيني في لبنان .وعلى الرغم
من كون الالجئني يشكلون جزءا كبيرا من سكان لبنان البالغ
عددهم ( )4.5مليون نسمة ،فإنهم ال يستفيدون من اخلدمات
االجتماعية للدولة ،مثل اخلدمات الصحية أو االجتماعية ،أو

خدمات املياه و الصرف الصحي ،األمر الذي يزيد من اعتمادهم
على اخلدمات التي تقدمها األونروا .الالجئون الفلسطينيون
في لبنان ممنوعون من االشتغال في العديد من املهن احلرفية.
و مبوجب القانون الصادر مؤخرا ،فإنهم محرومون من حق
التملك ،أو من نقل امللكية التي بحوزتهم ألفراد من أسرتهم.
إن احلرمان من حقوق كهذه يشكل عقبة رئيسية أمام تنمية
بشرية ذات معنى.
 .130نتيجة للقيود التي يواجهونها ،فضال عن العوامل التي جعلت
تأثير األونروا محدودا ،فإن الجئي لبنان يظهرون ارتفاعا في
مستوى الصعوبات االجتماعية و االقتصادية ،و حتصيال تعليميا
أقل من املتوقع ،و اعتالال في الصحة .إن معدل البطالة داخل
مجتمع الالجئني الفلسطينيني يبلغ ما بني  21-13في املائة 85و
في حال كانوا يعملون ،فإنهم غالبا ما يتقاضون أجورا متدنية
و منافع اجتماعية قليلة أو معدومة .احلالة املؤملة لالجئني في
لبنان تتجلى أيضا في االجتاهات الصحية :معدالت الوفاة بني
الرضع حسب ما أوردته األونروا قد ساء خالل عام  ،2004العديد
من الالجئني يصفون ظروفهم الصحية بالسيئة أو السيئة
جدا ،و يعتقد أن مستويات األلم النفسي باتت مرتفعة.86
مستويات األمية /اإلملام بالقراءة و الكتابة بني الذكور من
الالجئني الفلسطينيني هي أسوأ مقارنة مع السكان احملليني
(األمية بني الذكور تبلغ  %17مقارنة مع املعدل الوطني بتسعة
في املائة) و كذلك باملقارنة مع امليادين األخرى لألونروا.87
األولويات
 .131إزاء هذه اخللفية ،فإن األونروا ستواصل كونها شريان احلياة
بالنسبة لالجئني في لبنان ،كما و ستواصل كونها الوسيلة
األساسية حلصولهم على التعليم ،الصحة ،املساعدات
االجتماعية ،و الدفاع احلاسم عن حقوقهم .في سياق كهذا،
فإن هنالك مجال ضئيل لتقليص اخلدمات التي تتجاوز ما
تقدمه األونروا في أماكن أخرى مثل التعليم الثانوي ،و الرعاية
الصحية املتقدمة .سيكون التركيز في املدى املتوسط سيكون
على )1( :نوعية أفضل من الصحة و التعليم )2( ،مستوى
معيشي أفضل لالجئني األشد فقرا )3( ،و تركيز على احلماية.
 .132إن الرعاية الصحية األولية التي تقدمها األونروا في لبنان حتتاج
لإلصالح بوصفها ضرورة قصوى ،و ذلك حتى تتمكن األونروا من
تقدمي مجموعة مركزة من اخلدمات الصحية ،بكفاءة و فعالية.
اخلطوات الرئيسية لتحقيق ذلك ستكون من خالل )1( :تطوير
إطار أقوى من الشراكات مع أصحاب املصالح اخلارجيني ،لضمان
استفادة الالجئني من الرعاية الصحية الشاملة ،مبا في ذلك
الرعاية الصحية الثانوية و املتقدمة )2( ،إعادة تنظيم مراكز
الرعاية الصحية ،مبا في ذلك حتسني تفويض السلطة من أجل
زيادة الكفاءة و الفعالية .حتسني جودة التعليم ،وخاصة فيما
يتعلق بتعزيز اإلجناز العلمي في املرحلة االبتدائية في بعض
املواقع ،ومعاجلة مشكلة تدني النتائج ،والتقليل من معدالت
التسرب من املدارس ،كما أن هنالك حاجة للقضاء على العنف
املدرسي أيضا.
 .133سيكون هنالك تركيز قوي أيضا على حتسني املستوى املعيشي
ألولئك األشد ضعفا ،و ذلك من خالل مساعدة (شبكة األمان)،
واملأوى ،والعمل ،احلصول على قروض ،و التدخالت من أجل بناء
القدرات اجملتمعي ،واتخاذ تدابير لتحسني العمل ،من خالل
التدريب على املهارات ذات الصلة و حتسني خدمات التوظيف
لتمكني الالجئني من املنافسة على العمل في بيئة غير محابية،
كل ذلك سيكون أيضا عنصرا هاما .إضافة إلى ذلك ،فإن األونروا

في لبنان ستواصل القيام بدور هام في تلبية احتياجات أعداد
كبيرة من الالجئني الذين ما زالوا نازحني و يعيشون في ظروف
مزرية في أعقاب التدمير احلاصل خمليم نهر البارد عام .2007
إال انه حدث تقدم جوهري في نهاية عام  2008بالنسبة إلزالة
األنقاض من اخمليم ،واستمالك األرض من قبل احلكومة اللبنانية
واتخاذ اخلطوات األولية باجتاه إعادة اإلعمار .وقد جرى حتقيق ذلك
من خالل الدعم واملشاركة الفعالية والنشطة للجنة احلوار
اللبناني – الفلسطيني.
 .134إن البيئة التي يعيش فيها الالجئون في لبنان تتسم بالعنف،
و االستخدام العشوائي و املسيء للقوة و اخلروج على القانون،
مما يضع هؤالء الالجئني في خطورة كبيرة .هذه القضايا تصب
في جل عمليات األونروا ،و تشكل حتديا لها يتمثل في توفير
احلماية االجتماعية و االقتصادية .سيتم التركيز بشكل خاص
على معاجلة انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي ،و
غيرها من أنواع العنف األخرى التي يعاني منها الالجئون .كما
تعتبر جهود احلكومة اللبنانية في ارساء اسلوب جديد لألمن
اإلنساني والترتيبات األمنية أمرا مهما.

سوريا
السياق
 .135هناك ما يقارب  450000الجئ فلسطيني مسجل في سوريا.
يوجد ( )13مخيم لالجئني في سوريا ،ويعيش حوالي ( )%75من
الالجئني في مدينة دمشق أو حولها ،داخل أو خارج اخمليمات.
 .136يتمتع الالجئون الفلسطينيون بحقوق مماثلة لتلك التي يتمتع
بها السوريون ،عدا اجلنسية .وهم مخولون بالعمل ،و االنتقال
للعيش خارج مناطق مخيمات الالجئني الرسمية ،و االشتغال
في األعمال و التمتع بحق امللكية مع وجود بعض القيود وهم
يعاملون بكرامة و احترام من قبل احلكومة السورية .هذه البيئة
املستقرة ،باإلضافة إلى ازدياد الفرص االقتصادية و ما نتج عن
اإلصالحات االقتصادية في سوريا ،خلقت بيئة مواتية لألونروا
للعمل نحو تنمية بشرية في أوساط الالجئني.
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من ميادين عمليات األونروا .سينصب تركيز األونروا بشكل
رئيسي ) (iعلى احلفاظ على جودة اخلدمات األساسية ،و)(ii
محاربة البطالة في أوساط الشباب باإلضافة إلى مكافحة
معدالت الفقر اآلخذة في االزدياد.
 .140األونروا في سوريا بحاجة لتكثيف اجلهود من أجل حتسني
اخلدمات الصحية من خالل التاكد من توفير التوريدات املناسبة
من األدوية اجليدة النوعية لكافة الالجئني ،تخفيض أعباء
العمل على موظفيها الطبيني ،زيادة التحويل للمستشفيات
والرعاية الصحية بعد احلمل لكافة النساء احلوامل ،و كذلك
حتسني الظروف الصحية في بعض اخمليمات .سوف يقوم برنامج
التعليم في األونروا بسوريا بالتركيز على تعزيز إيجاد بيئة
تعليمية صحية و آمنة لألطفال و الشباب ،فضال عن حتسني
معدالت االلتحاق بالتعليم و إمتامه بني األوالد.
 .141ملعاجلة الفقر و البطالة ،سوف يقوم مكتب سوريا امليداني
بإعطاء األولوية لزيادة كبيرة في عدد األماكن املتاحة في دورات
التدريب املهني ،دمج الدورات القائمة ،و إضافة املزيد من الدورات
قصيرة األجل ،و زيادة فرص التدريب خارج دمشق .باإلضافة
لذلك ،سوف تعمل خطة مكتب سوريا امليداني للعمل
والشباب على مساعدة الشباب الصغار في حتسني اإلعداد
للحياة و حتديات العمل ،وتعريفهم باملبادرات و تقدمي املشورة
املهنية لهم ابتداء من الصف السادس .توفير نطاق أوسع من
خدمات التمويل الصغير هي إحدى الطرق الهامة األخرى في
 .137إال أنه  ،ال زالت هناك حتديات كبيرة تواجه األونروا بالنسبة
للتجاب مع ااحلقائق املهمة واألساسية التي تتعلق بالالجئني
من السكان .خمسون باملائة من مجموع الالجئني في سوريا هم
دون اخلامسة و العشرين من العمر .أكثر من  %50من الشباب
ممن هم في سن العمل عاطلون .88تبلغ معدالت البطالة في
بعض اخمليمات ضعفي املعدل املوجود في اجملتمعات السورية
اجملاورة ،مما يشير إلى أن الالجئني يكافحون من أجل املنافسة
في سوق العمالة .املشاكل االجتماعية كاخملدرات و إساءة
استخدام الكحول هي في ازدياد مستمر بني أوساط الالجئني
في سوريا ،و كذلك األمر بالنسبة لعالمات التعرض ألشد
التأثيرات و السلوكيات تطرفا.
 .138هنالك مؤشرات أخرى تدل على أن مستوى املعيشة لالجئني
الفلسطينيني في سوريا آخذ في االنحدار .تبلغ معدالت الوفاة
بني األطفال الرضع ( )26حالة لكل ( )1000بينما تبلغ ()1000/14
بالنسبة للمواطنني السوريني .إن البنية التحتية لألونروا في
مجال التعليم بسوريا متهالكة وتعمل حوالي 100باملائة من
املدارس بنظام الفترتني .ضعف البنية التحتية للتعليم و
الصفوف املدرسية املزدحمة أمور تسهم في ارتفاع معدالت
التسرب من املدارس و في هذا خطر متزايد حلصول عدم استقرار
اجتماعي .تبلغ مستويات االلتحاق باملدارس بني الالجئني ما
نسبته ( )%82.6فقط مقارنة مع ( )%95بني املواطنني السوريني،
بينما تكون معدالت التعليم الثانوي منخفضة إذ تبلغ نسبتها
( )%43مقابل ( )%62بني أوساط الشباب السوري .89كما تواجه
النساء أيضا عقبات كبيرة من حيث الفرص ،القيود املفروضة
على احلركة و التنقل ،فضال عن ارتفاع مستويات الفقر و األمية.
األولويات
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 .139نظرا لسياق البيئة املستقرة نسبيا ،فإن توجه األونروا في
سوريا سيكون مركزا كما هو احلال أيضا في األردن ،بشكل أكثر
وضوحا على التنمية البشرية بأوسع معانيها أكثر من غيرها
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سبيل احلد من الفقر و حتسني العمالة .باإلضافة إلى ذلك ،سوف
يسعى املكتب امليداني في سويرا إلى إعطاء املرأة واألشخاص
الذين لديهم إعاقات املساعدة مثل االرشاد واملشورة القانونية
واالرشاد املهني من خالل اجملتمع احمللي واملراكز النسوية .في حال
جناحها  ،فإن هذه التدخالت بإمكانها تخفيف الضغط على
خدمات اإلغاثة األساسية .و مع ذلك ،يبقى دور طواقم األونروا
في توفير احلماية االجتماعية دورا حيويا ،على سبيل املثال ،في
مساعدة الالجئني في احلصول على فرص للخروج من الفقر.
 .142إن حقوق الالجئني الفلسطينيني في سوريا مدعومة إلى حد
كبير إزاء التمسك بالقانون الدولي و قوانني الالجئني .و لكن
حماية الفئات الضعيفة في سوريا ،و خاصة أولئك الذين
يعيشون في فقر مدقع ،الشباب ،النساء ،و كذلك املعوقني،
سيكون موضوعا رئيسيا.

األراضي الفلسطينية احملتلة
قطاع غزة
السياق
. 143هنالك ما يقارب  1.06مليون الجئ فلسطيني مسجل في غزة،
( )%47منهم تقريبا يعيشون في ثمانية مخيمات .يشكل عدد
الالجئني ( )%74من إجمالي عدد السكان الغزيني.90
 .144من بني امليادين اخلمسة لعمليات األونروا ،فإن غزة هي السياق
األشد عنفا و األكثر عرضة لعدم االستقرار سواء بالنسبة
لالجئني أو بالنسبة لتقدمي اخلدمات .وقد اندلعت الصراعات
في العديد من األحيان ونتج عن آثار مدمرة على السكان .في
الفترة الواقعة ما بني  27ديسمبر-كانون األول  ،2008و  18يناير-
كانون الثاني  ،2009قتل ما يقدر ب  1300فلسطيني ،بينهم
 410من األطفال ،و جرح  5015آخرون ،أثناء العملية العسكرية
التي شنها جيش الدفاع االسرائيلي .91 .كما قتل  13اسرائيليا
وجرح اكثر من  200خالل الصراع .تعرضت آالف املنازل للدمار
أو األضرار ،وكذلك املئات من املنشآت الصناعية والتجارية .وقد
تعرضت منشأت ومرافق األونروا أيضا إلى اضرار جسيمة ،مبا في
ذلك املستودع الرئيسي للوكالة في املكتب امليداني مبدينة غزة
نتيجة تعرضه للقصف اإلسرائيلي.
 .145ضاعف الصراع من اآلثار اخلطيرة املترتبة أصال من جراء 18
شهرا من احلصار املفروض على غزة بعد فوز استيالء على
القطاع في شهر يونيو -حزيران ( 2007والذي أدى إلى إعالن

غزة كيانا معاديا من قبل إسرائيل).أعيقت التنمية البشرية
في غزة بشكل كبير ،حتى قبيل اندالع النزاع عام  .2008كانت
مستويات الفقر في القطاع مرتفعة ،مع ما نسبته ( )%35من
أسر الالجئني يعيشون في فقر شديد عام  ،92 2007و معدل
بطالة بنسبة ( .93 )%46هذه الظروف املزرية نتجت بشكل
جزئي من جراء انهيار القطاع اخلاص ،وبسبب نظام اإلغالق الذي
أعيق في إطاره تدفق السلع اإلنسانية ،كما جرى إعاقة السلع
الضرورية للحياة اليومية أيضا.
 .146آثار العملية العسكرية كانت على نطاق واسع من التدمير
لرأس املال البشري و املادي ،األمر الذي أدى إلى انعكاس اجتاهات
التنمية و تعميق االعتماد على املساعدات لدى كافة سكان
غزة ،مبا في ذلك الالجئني .فور انتهاء الصراع ،ارتفع معدل انعدام
األمن الغذائي من ( )%56حلوالي ( .94)%75تدمير البنى التحتية
للقطاعني العام و اخلاص كان واسع النطاق ،مع عواقب وخيمة
بالنسبة لالقتصاد ،العمالة ،و تقدمي اخلدمات العامة .أما اآلثار
االجتماعية و النفسية ،خاصة لدى األطفال ،ستكون عميقة
و طويلة األمد.
 .147إن عمليات األونروا و جهود اإلنعاش على نطاق أوسع في مرحلة
ما بعد الصراع سوف تعتمد على ظروف مواتية معينة ،و التي
كانت غائبة بشكل خطير في السنوات األخيرة ،جزئيا بسبب
تعليق ( )93مليون دوالر من مشاريع األونروا في عام  .2008هذه
الشروط هي )1(:تشغيل املعابر احلدودية لتمكني إيصال السلع،
و املبالغ النقدية ،و األشخاص )2( 95،تشغيل القطاع املصرفي
و السيولة النقدية ،لتمكني القطاع اخلاص من مواصلة
عمله و استئناف نشاطه )3( .املتطلبات السياسية للسماح
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الطارئة أو برنامج شبكة األمان االجتماعي الذي مت إصالحه.
جهود إعادة اإلعمار سوف تلعب دورا هاما في حتفيز نشاط
القطاع اخلاص و خلق فرص ملساعدة الناس على الهرب من
احللقة املفرغة املتمثلة في البطالة والفقر .و لكن فقط في حال
حتسن الوضع في غزة ،و مت رفع احلصار ،سيكون باإلمكان إحداث
أثر مستمر على الفقر ،بدال من تلبية احلاجات املستعجلة.
 .151ثالثا ،سيعمل مكتب غزة امليداني على احلفاظ على جودة
اخلدمات األساسية و تعزيزها ،كالصحة في مستوياتها احلالية،
خاصة في إيصال اخلدمات ملستواها األمثل و أثر ذلك على الفئات
الضعيفة ،والتركيز بشكل أكبر على الوقاية ،مثل التثقيف و
التعليم لتعزيز أمناط احلياة الصحية.

للعمليات اإلنسانية و تقدمي اخلدمات بالشروع في مهمتها دون
أي تدخل سياسي ،و ضمان وجود وضع أمني مستقر )4( .احترام
جميع األطراف للقانون الدولي فيما يتعلق بوصول املساعدات
اإلنسانية و عمليات األمم املتحدة.
األولويات
 .148لعبت األونروا دورا قياديا في االستجابة اإلنسانية الفورية لألزمة
األخيرة ،و ذلك يتمثل في توفير املأوى لـ  50000شخص خالل
أعمال العنف ،إعادة فتح املدارس بعد ستة أيام من وقف إطالق
النار ،و من ثم في جهود اإلنعاش األولية خالل الشهور التي تلت
الصراع من أجل إتاحة الفرصة لعودة احلياة الطبيعية لالجئني
في غزة .و لكن مهمة إعادة بناء  4000منزل مت تدميرها (مبا في
ذلك أكثر من  2000منزل لالجئني) ،و حياة الناس في ظل آثار
النزاع سوف تتطلب جهود إنعاش وإعادة إعمار منسقة ،و ممولة
متويال جيدا و على نطاق واسع جدا.
 .149في الفترة األولى من مرحلة السنتني في املدى املتوسط األجل،
سيكون الهدف الشامل لألونروا هو متكني الالجئني من العيش
بكرامة ،من خالل تقدمي اخلدمات ذات النوعية اجليدة .لدى مكتب
غزة امليداني ثالث أولويات رئيسية ضمن اإلطار العام ألهداف
األونروا و استهدافاتها .أوال ،إحياء نظام التعليم وسيتم حتقيق
ذلك من خالل مواصلة تطبيق برنامج األونروا املبتكر ملدارس
التميز في غزة .إن احلاجة لهذا البرنامج أصبحت أعظم اآلن
بعد الصراع ،نظرا للضرر الذي حلق بالنظام التعليمي و تعرض
األطفال للعنف .سيستمر البرنامج في معاجلة مسألة
انخفاض التحصيل العلمي و تعزيز حياة أفضل ألطفال
الالجئني في غزة عن طريق :السعي للتخلص من نظام الفترتني
في املدارس ،االستثمار في تدريب املعلمني على نحو أفضل،
توفير التثقيف على نحو مكثف في مجال حقوق اإلنسان،
التعامل مع املشاكل السلوكية ،و وضع استراتيجيات مالئمة
لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة.
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 .152كما تعتبر مواصلة جهود احلماية ستكون أيضا مسألة حيوية،
خصوصا بعدما أصبحت احلاجة لدى بعض الفئات الضعيفة
أكثر حدة تدريجيا ،و باتت االنتهاكات املباشرة حلقوق اإلنسان
الدولية ،و انتهاك القانون الدولي و قوانني الالجئني شيئا مألوفا.
سوف تواصل األونروا كذلك إصرارها على وجود أعلى مستويات
احلياد السياسي ،وعدم التسامح مطلقا مع أعمال العنف في
جميع عملياتها.

الضفة الغربية
السياق
 .153هناك ما يقرب من( )750000من الالجئني املسجلني في الضفة
الغربية  )% 25.4( ،منهم يعيشون في  19مخيما لالجئني .وميثل
الالجئون  32في املائة من إجمالي عدد السكان في الضفة
الغربية .96تسعة وثالثون باملائة من الالجئني الفلسطينيني في
سن الثامنة عشرة فما دون.
 .154بعد ثماني سنوات من اندالع االنتفاضة ،ال تزال الضفة الغربية
تواجه أزمة طويلة األمد ،ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية
وسياسية وإنسانية  ،ويعود ذلك أساسا إلى سوء سياسات
الدخول التي تفرضها السلطات االسرائيلية .أصبحت ظروف
الالجئني تتدهور بصورة مطردة ،مع وجود أزمة متقطعة ،األمر
الذي أفضى إلى معاناة أكثر حدة .وفضال عن ذلك ،فإن التوترات
السياسية التي أثرت على اجملتمع الفلسطيني في السنوات
القليلة املاضية ال يبدو أنها في انخفاض وخاصة منذ أزمة غزة
في عام .2008
 .155بني عامي  2006و  2007وحدهما  ،ارتفع عدد أسر الالجئني في
الضفة الغربية ممن يعيشون في فقر مدقع  ،حتى بعد زيادة
مساعدة األونروا  ،من(  ) 9.9%إلى ( .97)٪ 12.9مستويات البطالة
بني الفلسطينيني الذين يعيشون في الضفة الغربية تزيد
بنسبة(  )% 9عما كانت عليه قبل االنتفاضة التي وصلت حينئذ
الى نسبة (  ، )% 26مع تزايد في القوى العاملة لالجئني ثالث
مرات أسرع من غير الالجئني .كما تظهر أيضا مستويات عالية
من األمن الغذائي ( 29في املائة في أوساط الالجئني) .باإلضافة
إلى ذلك ،أدى الصراع إلى تدهور البنية التحتية للمخيمات ،
مع الناس الذين يعيشون في بيئات أسوأ  )% 16 (:من الالجئني
في مخيمات الضفة الغربية يفتقرون للكميات الكافية من
املاء النظيف الصالح للشرب .هذه االجتاهات تؤثر على جميع
الالجئني الفلسطينيني  ،ولكن هنالك مجموعات معينة من
الالجئني أصبحت أكثر عرضة نتيجة التأثر من القيود املفروضة
على الوصول.

 .156املؤشرات الصحية والتعليمية تزداد سوءا كذلك .لقد كان
هنالك زيادة ( )% 100بالنسبة لعدد االستشارات على مدى
السنوات الثماني املاضية في مرافق األونروا الصحية :الفقر يؤدي
إلى صحة أسوأ  ،مبا فيها نظام غذائي أكثر سوءا ،قيود الدخول
متنع مجموعات محددة من الفئات الضعيفة من الوصول إلى
املرافق الصحية ،98والصحة النفسية ترزأ حتت الضغوط بسبب
وجود مناخ عام من العنف .نتائج االختبارات املدرسية تظهر
انخفاض نتائج عام  2007باملقارنة مع عام  2001في املواضيع
الرئيسية خملتلف املراحل.
 .157تأثرت عمليات األونروا في الضفة الغربية بشكل مباشر بنظام
الوصول  ،مبا في ذلك آثار اجلدار الفاصل .هذه القيود غالبا ما
تشكل انتهاكا للقانون الدولي في إيصال املساعدات اإلنسانية
 ،ولكنها أيضا تؤدي إلى تبديد موارد األونروا .ما يقرب من ربع
موظفي األونروا الذين يحتاجون إلى تصاريح لدخول القدس
للذهاب إلى العمل لم يتمكنوا من احلصول عليها بحلول
كانون األول  /ديسمبر  .2007ضياع وقت موظفي األونروا بسبب
حوادث متعلقة بأمور الدخول و الوصول بلغ عشرة أضعافه
في النصف األول من عام  2008مقارنة مع نفس الفترة من
عام .2007
األولويات
 .158بناء على االجتاهات احلالية -أزمة طويلة األمد تشهد تصاعدا
دوريا في العنف والضغط على الالجئني -السمات الرئيسية
مليدان عمليات الضفة الغربية تتضمن ما يلي )1( :إحلفاظ
على خدمات منتظمة و ذات نوعية جيدة )2( ،تلبية االحتياجات
اإلنسانية األساسية الطارئة و املتزايدة للسكان الالجئني )3( ،
ضمان أن أولئك الذين هم أكثر ضعفا و أكثر عرضة يتم الوصول
إليهم على نحو كاف  ،وإعطاءهم االولوية وحمايتهم.
 .159لقد عملت أجهزة األونروا الصحية بشكل جيد في الضفة
الغربية  ،ولكن في الفترة املتوسطة األجل سيكمن التحدي
في االستجابة لتزايد الضغوط على النظام أثناء سعي النظام
الصحي لدى السلطة الفلسطينية إلى إرساء وتعزيز نفسه ،

وارتفاع أعداد طالبي اخلدمات  ،مبا فيها ذلك من هم متزوجون
من غير الالجئني .تنبع الضغوط أيضا من ظهور مشاكل صحية
جديدة  ،مثل مشاكل الصحة العقلية و النفسية  ،واملرتبطة
باحلياة وسط الصراع الذي طال أمده  ،وانتشار األمراض املعدية ،
والتي تزداد سوءا نظرا لتدمير البنية التحتية وضعف الصحة
البيئية بسبب عمليات التوغل العسكرية.
 .160ينبغي أيضا اتخاذ إجراءات قوية لتحسني نظام التعليم لدى
األونروا في الضفة الغربية .ومن املعتقد أن تكون نوعية التعليم
في حاجة إلى عناية خاصة لعكس هذه االجتاهات  ،وكذلك
حتسني البنية التحتية  ،وعدد الطالب في الصف الواحد و األمن
(السالمة) املدرسي .ومن أجل ضمان أن الالجئني ذوي االحتياجات
التعليمية اخلاصة يتمكنون من احلصول على التعليم  ،فإن
مكتب الضفة الغربية امليداني سيقوم أيضا بوضع اإلطار
اخلاص بذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة والذي مت تطويره من
قبل البرنامج التعليمي للوكالة .ومبا أن القيود املفروضة على
التنقل تشكل عقبة رئيسية أمام فئات معينة من األطفال،
فإن املكتب امليداني في الضفة الغربية سيقوم برصد ،ومن
ثم تبني نهج فوري في محاولة لضمان حصول األطفال على
التعليم واخلدمات.
 .161سوف تهدف األونروا في الضفة الغربية إلى ضمان مستوى
مقبول من اإلعالة في أوساط الالجئني األكثر فقرا وحرمانا ،
وخاصة أولئك الذين ال يستطيعون التأقلم بشكل يومي ،
مثل الالجئني الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت ومنتظم،
وأرباب األسر من النساء ،أو املتضررين بشكل كبير جراء قيود
التنقل مثل البدو في املناطق النائية .لقد ازداد عدد األشخاص
الذين يجب الوصول إليهم بهذه املساعدات نظرا لتعمق
االحتياجات .كما سيعمل املكتب امليداني في الضفة الغربية
أيضا على حتسني البيئة احلضرية من خالل التنمية املستدامة
و تطوير اخمليمات ،مع إعطاء أولوية كبيرة ملشاركة الالجئني في
التخطيط في إطار النهج اجلديد لتحسني اخمليمات.
 .162إن التصاعد املتقطع في حدة التوتر ،وانعدام األمن بشكل
تدريجي ،يقلل من قدرة املواطنني على تأمني قوت يومهم .وهذا
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يعني أن حالة التأهب للطوارئ واالستجابة لها ستظل جزءا
رئيسيا من العمليات امليدانية لألونروا في الضفة الغربية.
يهدف املكتب امليداني في الضفة الغربية الى ضمان ذلك من
خالل نهج متكامل للتخطيط حلاالت الطوارئ  ،وبرنامج األونروا
لشبكة األمان االجتماعي  ،ودعم األشخاص ممن يعيشون في
فقر مدقع باملواد الغذائية و املساعدات النقدية  ،و توفير الدعم
النفسي واالجتماعي املناسب ملساعدة الالجئني على التأقلم.
 . 163هناك مجال كبير في الضفة الغربية لألونروا لتوسيع نطاق
فرص التدريب املهني والتقني وتصميم الدورات بشكل أفضل
ليتالءم مع ظروف السوق ،من أجل مساعدة الالجئني في
تامني عمل مستقر ووظيفة ذات مغزى .كما يحتاج الالجئون
أيضا إلى حتسني فرص احلصول على القروض وغيرها من
الفرص املتاحة لتمكينهم من املشاركة في سوق العمل.
 .164أدى االستمرار في مصادرة وضم األراضي ،وزيادة بناء املستوطنات
وهدم البيوت واملنازل ،ومنع الوصول إلى األراضي او األسواق
واخلدمات اإلساسية إلى التسبب في أزمة حماية بالضفة
الغربية .لذا أصبحت مسألة حماية الالجئني مبثابة أولوية كبرى
لألونروا في الضفة الغربية .سيتكفل املكتب امليداني لألونروا
في الضفة الغربية بالتحقق من تلبية االحتياجات املتعلقة
باحلماية من خالل دمج مخاوف احلماية في عملية تقدمي
اخلدمات ،الى جانب التركيز على الوصول إلى الفئات الضعيفة،
ووضع طرق منتظمة ملراقبة وتوثيق اخملالفات واالنتهاكات ضد
الالجئني وضد موظفي الوكالة ومرافقها ،وكذلك آليات إحالة
اخملاوف املتعلقة باحلماية إلى املنظمات الشريكة ذات الصلة.
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أرست االصالحات األخيرة أسس التحول في إدارة
األونروا التي تتيح ترسيخ التغيير واالبتكار في
املستقبل ،خصوصا في مجال البرامج .وبالرغم ان
عملية التطوير التنظيمي سوف تصل إلى نهايتها
في عام  ،2009إال انه يجب إدامة الزخم والفوائد
الناجتةعنها في الوكالة في املستقبل البعيد.

 .167يقوم هذا الفصل بتسليط الضوء على عناصر اإلصالحات
املؤسسية لدى األونروا –سواء تلك التي حتققت بالفعل  ،أو
اخملطط لها  -والتي سيكون لها أكبر األثر و بشكل مباشر
على قدرة األونروا على تقدمي اخلدمات والتحسينات النوعية
املبينة في هذه االستراتيجية .هذه العوامل الدافعة للنجاح
هي :اجلهود املتجددة في حشد وحتريك املوارد ،تطبيق عملية
التخطيط االسترايتجي خالل الدورات الثالثة التي تتشكل كل
دورة منها سنتني ،تنفيذ موازنات معتمدة على أساس النتائج
والتي تربط املوارد بهذه االستراتيجية ؛ حتسني الترتيبات الالزمة
إلدارة املعرفة والتقييم ،وامتام اصالحات إدارة املوارد البشرية،
وإدارة أقوى للمخاطر واملساءلة.

حشد وحتريك املوارد
 .168باستثناء الوظائف الدولية املمولة من قبل اجلمعية العمومية
من خالل املساهمات املقدرة ،فإنه يتم متويل العمليات واملشاريع
واملناشدات الطارئة للوكالة بواسطة املساهمات الطوعية
للدول واجلهات املانحة ،حيث توفر  15منها اجلزء األكبر من
التمويل .وقد حفز إعداد االستراتيجية املتوسطة األجل الوكالة
على مراجعة اسلوب حشد وحتريك املوارد لديها ،التي قادتها
دائرة العالقات اخلارجية ،من اجل التعامل مع قيود التمويل،
والسماح للوكالة بتطبيق االستراتيجية املتوسطة األجل.

 .165قامت األونروا بتنفيذ عملية إصالحات تنظيمية (مؤسسية)
بعيدة املدى لتعزيز قدرتها على خدمة الالجئني الفلسطينيني
بشكل فعال بدعم من الدول املانحة وحكومات الدول املضيفة
 .99أرست عملية التطوير التنظيمي حجر األساس بالنسبة
للتحول اجلذري في األونروا ،بحيث تسمح بترسيخ التغيير
واالبتتكار واستمرار ذلك في املستقبل ،خصوصا في مجال
البرامج .وبالرغم ان عملية التطوير التنظيمي سوف تصل إلى
نهايتها في عام  ،2009إال انه يجب إدامة الزخم والفوائد الناجتة
عنها في الوكالة في املستقبل البعيد.

 .169الهدف املركزي لألونروا بالنسبة جلهود حتريك املواد هو جسر
فجوة التمويل في الصندوق العام ،وميزانية الطوارئ واملشاريع،
من خالل التدفقات املالية الكافية واملستدامة والتي ميكن
التنبؤ بها .سوف تولى عناية خاصة بالنسبة لتقليص فجوة
التمويل في الصندوق العام بسبب أهمية ومركزية الصندوق
العام للعمليات األساسية لألونروا .يعتبر توسيع قاعدة الدول
املانحة بحيث تشمل نطاق أوسع من الدول املانحة مبا ذلك دول
املنطقة احد وسائل حتقيق هذا الهدف .ومن املهم أيضا أن
يكون لدى األونروا شروحات وعروض منسقة ومنظمة بشكل
أفضل حول عمل واجنازات الوكالة إلى اجلهات اخلارجية التي
تدعمها واألطراف األخرى املهتمة بها.
 .170دعما لهذا الهدف الرئيسي ،فإن هناك حاجة لوجدود قدرات
داخلية أقوى من اجل ترؤس وقيادة حشد وحتريك املوارد .ومن
أجل حتقيق ذلك ،يجب على الوكالة حتقيق االستفادة القصوى
من العمليات والقدرات الداخلية من أجل تعزيز فدرة التمويل
واألداء على املدى القصير واملتوسط األجل ،وإشراك نطاق واسع
من موظفي األونروا في جتنيد األموال والنشاطات األخرى حلشد
وحتريك املوارد ،من اجل تعزيز اجلهود املشتركة داخل الوكالة
دعما ألهداف حشد وحتريك املوارد.

 .166تشمل النتائج واالجنازات الرئيسية التي حققتها عملية التخطيط االستراتيجي
التطوير التنظيمي حتى اآلن (i) :تغيير في التصممي اإلداري
للوكالة من اجل تسهيل الالمركزية بالنسبة للوظائف
والعمليات :وكذلك تفويض صالحيات اتخاذ القرارات للمدراء،
)(iiإرساء عمليات التخطيط االستراتيجي وإدارة دورة البرنامج
التي تعتبر االستراتيجية املتوسطة األجل ،وخطط التنفيذ
امليدانية وخطط التنفيذ على مستوى الرئاسة وميزانيات
البرامج من منتجاتها (iii) ،إعادة هندسة العمليات الرئيسية
من اجل زيادة الفعالية والكفاءة في تقدمي البرامج ،و ) (ivمجال
اوسع لالبتكار في برامج الوكالة ،كما هو واضح في برنامج
مدارس التميز في قطاع غزة  ،ومبادرة الشباب واملشاريع في
سوريا .وخالل الفترة املتوسطة األجل سوف يتكثف زخم
التغيير واالبتكار في أساليب البرامج.

 .171أحد اإلصالحات الرئيسية التي حتققت في إطار مبادرة التطوير
التنظيمي كان "مأسسة" التخطيط االستراتيجي في األونروا.
كما مت القيام مبجموعة من التغييرات الكبيرة والطموحة
بالنسبة للطرق التي تستخدمها الوكالة في تخطيط وحتدي
املوارد وتطبيق نشاطاتها .أصبحت عمليات التخطيط اجلديدة
أكثر شموال  ،وجزءا ال يتجزأ من املنظمة  ،وأكثر انسجاما مع
ممارسات االمم املتحدة األفضل بالنسبة "إلدارة دورة البرنامج" مما
كان عليه احلال سابقا في الوكالة .وكما شرحنا في الفصل ،2
شرعت األونروا في فترة من التفكير اجلدي واحلوار مع أصحاب
املصلحة حول مستقبل توجهات األونروا خالل عام .2007
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باستخدام املعايير املتعلقة مبؤشرات التنمية البشرية مثل
الفقر ،بهدف حتديد مستويات املوارد .و مبا أن قدرة األونروا على
جمع املعلومات الشاملة و ذات الصلة بالنسبة إلطار املؤشر
اجلديد هي في حتسن على املدى املتوسط األجل ،فإنه سيكون
باإلمكان تطبيق منوذج تخصيص املوارد هذه مع زيادة في الدقة،
مما سيؤدي إلى املزيد من الشفافية في تخصيص املوارد استنادا
على األدلة ،مبا يتفق وينسجم مع واقع امليدان.
 .173إلى جانب اخلطط التنفيذية امليدانية ،ستقوم األونروا بإعداد 12
من خطط التنفيذ امليدانية للرئاسة ،مبعدل خطة لكل دائرة من
دوائر الرئاسة ،مبا في ذلك دوائر برنامج األونروا و دععم اخلدمات.
ستكون هذه اخلطط مبثابة خطط تنفيذية تقوم بتحديد
كيفية قيام أقسام األونروا الرئيسية بتقدمي الدعم الالزم
للوكالة من أجل تقدمي اخلدمات و اخملرجات املدرجة في اخلطط
التنفيذية امليدانية لكل فترة من فترات السنتني .في بعض
احلاالت ،سيكون حاجة للتغيير في التركيز والعمليات املطلوبة
من دوائر الرئاسة من اجل حتقيق أهداف التطوير التنظيمي
واطار العمل االستراتيجي اجلديد لبرامج الوكالة.

وأعقب ذلك في عام  2008أول دورة مفصلة لتقييم االحتياجات
على املستوى امليداني .إن موضوع تقييم االحتياجات  ،إضافة
إلى البيانات والنتائج التي توصلت إليها الدراسات الهامة
حول موضوع الظروف املعيشية الالجئني  ، 100قد أعطى األونروا
أساسا متينا ميكن من خالله اإلرساء لتوجه استراتيجي على
املدى املتوسط (ممثال بهذه االستراتيجية متوسطة األجل)،
وإعداد اخلطط التنفيذية امليدانية ( ، )FIPsو خطط التنفيذ
اخلاصة بالرئاسة ( ،)HIPsوميزانية خاصة للبرنامج ملدة سنتني
لفترة السنتني األولى .يجب النظر الى االستراتيجية املتوسطة
األجل واخلطط اإلضافية على اعتبار انها رزمة ،حيث توفر
االستراتيجية املتوسطة األجل التوجه واالستراتيجية للوكالة
ككل ،بينما توفر خطط التنفيذ امليدانية وخطط التنفيذ
اخلاصة بالرئاسة وميزانية البرامج تفاصيل إضافية حول
التنفيذ مثل املؤشرات واخلطوط املرجعية واألهداف.
تنفيذ االستراتيجية متوسطة األجل

52

 . 172سوف تتم ترجمة االستراتيجية ذات املدى املتوسط إلى فعل
حقيقي من خالل كل من خطط التنفيذ امليدانية ،خطط
التنفيذ في مقرات العمل ،و كذلك ميزانية البرنامج ذات
السنتني .جميع خطط التنفيذ امليدانية تقوم على نفس أهداف
التنمية البشرية واألهداف االستراتيجية .أول خطط التنفيذ
امليداني تلك ،للفترة ما بني(  ) 2011-2010سوف تدخل حيز
التنفيذ في بداية فترة االستراتيجية متوسطة األجل .و من
ثم ،سيتم إضافة دورتني اثنتني من خطط التنفيذ امليدانية
للفترة ما بني ( )2013 - 2012ثم ( ) 2015 - 2014و التي ستكون
جميعها معتمدة أيضا على االستراتيجية ذات املدى املتوسط.
ستكون اخلدمات األساسية املقدمة من قبل األونروا (أنظر
الفصل  )2موجودة في جميع خطط التنفيذ امليدانية ،كما هو
احلال أيضا بالنسبة للخدمات ذات األولوية من الدرجة الثانية،
علما أن التركيز على ذلك سوف يختلف تبعا الختالف امليدان.
على مستوى امليدان ،ستكون األهداف االستراتيجية للوكالة
مبثابة نقطة االنطالق لتعريف النتائج احملددة التي ينبغي
حتقيقها خالل فترة السنتني ،و بدورها ،فإن اخملرجات و األنشطة
من شأنها أن تؤدي إلى النتائج .وأخيرا ،فإن خطط التنفيذ
امليدانية هذه ترتكز على تغطية املوارد اخلاصة بكل ميدان ،وذلك
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 .174لقد عزز وجود تصميم تنظيمي جديد في األونروا النموذج
اخلاص بالتخطيط االستراتيجي .هذا التصميم يسند للمكاتب
امليدانية التابعة لألونروا مسؤولية واضحة عن تخطيط وتنفيذ
وإدارة العمليات .مت بناء قدرات املوظفني للتخطيط أثناء
التحضير لل-FIPsخطط التنفيذ امليدانية لفترة السنتني

 ، 2010-2011أوال من خالل التجربة املباشرة  ،وكذلك نتيجة
للتدريب املكثف للموظفني والتوجيه من قبل رئاسة األونروا
لدعم كل مرحلة من مراحل الدورة .سوف جتعل هذه القدرات
واخلبرات اجلديدة العملية أقوى في الدورات الالحقة .باإلضافة
إلى ذلك  ،فإن التصميم التنظيمي يحمل أقسام البرنامج
مسؤولية االستجابة االستراتيجية والتقنية لالحتياجات
احملددة  ،فضال عن دور وضع املعايير  ،وتطوير النظم واألدوات،
ورصد األداء إزاء املعايير  .101تقوم وحدة تنسيق ودعم البرامج
) ،)PCSUفي الرئاسة ،مبساعدة امليادين و أقسام البرامج على
االضطالع بأدوارها.
 .175تضمن إعداد االستراتيجية اشراك الكثير من املوظفني
على كافة مستويات املنظمة .وعند بدء فترة االستراتيجية
املتوسطة األجل ،سيتم تشجيع املدراء ذو الصلة على اتخاذ
كافة اخلطوات الضرورية للتعبير عن االستراتيجية وتعزيزها من
خالل التدريب على سبيل املثال ،خصوصا بني املوظفني الذين
لم يشاركوا بشكل مباشر في عملية التخطيط ،من اجل
زيادة الشعور باالنتماء إلى اجتاه الوكالة وما يتضمنه ذلك من
تغييرات.

امليزانية املستندة على النتائج
 .176إن كال من االستراتيجية متوسطة األجل ،وخطط التنفيذ
امليدانية ،واخلطط التنفيذية للرئاسة سوف تشكل األساس
ملوازنة البرنامج في فترة السنتني ،حيث ستدخل األولى منهما
حيز التنفيذ في مطلع العام  .2010سوف تقوم موازنة البرنامج
بتطبيق ميزانيات مستندة على النتائج ،األمر الذي يجري
تطبيقه ألول مرة في األونروا ،متاشيا مع أنظمة األمم املتحدة في
اإلصالح .الهدف من هذا االبتكار هو ربط املوارد بشكل مباشر
باإلستراتيجية املتوسطة األجل .جرى تبني واستخدام رموز
امليزانية السابقة التي اعتمدت على مدخالت البرنامج ،بحيث
يكون ذلك مستندا على النتائج على املستوى امليداني .هذه
النتائج تشكل املستوى األعلى من خطط التنفيذ امليدانية ،و
التي يرتبط كل منها بواحد من األهداف االستراتيجية ال()15
لألونروا.

إدارة املعرفة "املعلومات"
الرقابة
 .177اختارت األونروا مؤشر واحد على األقل لكل هدف من األهداف
االستراتيجية الـ ( 15انظر امللحق  .)1إن جمع مثل هذه املعلومات
سوف ميكن األونروا من حتسني رصد و قياس أثرها بشكل عام،
تسهيل عملية تخطيط ذات دقة أكبر و مستندة على األدلة،
وقرارات لتخصيص املوارد تكون أكثر مالئمة (مثال ،تعديل
التوازن حسب احلاجة فيما بني األهداف االستراتيجية اخملتلفة)
على مستوى األونروا في املستقبل .العديد من املؤشرات التي مت
اختيارها ألهداف األونروا االستراتيجية سوف تولد مصدرا هاما
للمعلومات التي لم يتم جمعها من قبل األونروا في السابق،
حول ظروف وأوضاع الالجئني بشكل كامل عبر امليادين اخلمسة
 .102إن محاولة قياس أوضاع جميع الالجئني -ليس أولئك الذين
ينتفعون حاليا من خدمات األونروا فحسب -و من ثم تصنيف
مؤشرات محددة من خالل النوع االجتماعي هي ابتكارات هامة
جرى تضمينها في إطار العمل.تخطيط البرامج للحد من
الفقر ،و الصحة و التعليم سوف يجري حتسينها ،خصوصا
بسبب احلصول على معلومات أفضل عن كافة الالجئني .إضافة

لذلك ،هذه املعلومات ستكون مصدرا قيما لدعم جهود دفاع
األونروا عن الالجئني ،مع الشركاء اخلارجيني ,وألغراض التخطيط
في حال تغير السياق.
 .178ستحتوي اخلطط التنفيذية امليدانية حوالي  50مؤشر على
مستوى النتائج و  120مؤشر مقابل اخملرجات ،وكذلك خطوط
مرجعية واهداف  ،مما يسهل عملية الرصد و املساءلة لنتائج
األونروا و تأثيراتها على املستوى امليداني .و مع مرور الوقت،
سوف يزيد هذا من قدرات املكاتب امليدانية التابعة لألونروا
على اتخاذ قرارات نابعة من اطالع جيد فيما يتعلق بتخصيص
املوارد ضمن املوارد اخلاصة بها .تعكس املؤشرات على مستوى
التنفيذ امليداني املؤشرات على مستوى األهداف االستراتيجية
للوكالة ككل ،لكنها تتخطى ذلك ،للتأكد من تضمني كل
ابعاد الهدف االستراتيجي في اطار عمل املراقبة .على سبيل
املثال ،لو كان هناك مؤشر في االستراتيجية املتوسطة األجل
يركز على موضوع الدخول والوصول ،فإن من املمكن تكملة هذا
املؤشر مبؤشرات أخرى على املستوى امليداني (في خطة التنفيذ
امليدانية) لقياس اجلودة.
 .179إن احلاجة التخاذ قرارات عاجلة بشأن حتسني البيانات اخلاصة
بالالجئني بدا أكثر وضوحا في اآلونة األخيرة بالنسبة لتقييم
االحتياجات و التخطيط لفترة السنتني األولى .في بعض احلاالت،
ميكن حتقيق ذلك من خالل الشراكات االستراتيجية اجلديدة مع
شركاء خارجيني ،مبا في ذلك حكومات الدول املضيفة .سوف
حتتاج األونروا الستثمار موارد إضافية في موضوع جمع البيانات،
عندما تكون مثل تلك البيانات غير متوفرة بالفعل .و لذلك ،فإن
هناك حاجة إلدخال حتسينات هامة خالل فترة السنتني األولى
بالنسبة جلمع البيانات اخلاصة باألونروا (خاصة من أجل وضع
اخلطوط األساسية لبعض املؤشرات) ،و لبعض قدراتها اخلاصة
بالرصد و اإلحصاء ،بغية تسهيل القياس مقابل املؤشرات
على جميع املستويات ،و بشكل خاص على مستوى الهدف
االستراتيجي .تتوفر البيانات املرجعية للوكالة لعدد قليل
من املؤشرات على مستوى الهدف االستراتيجي في الوقت
احلالي (معدل وفيات األطفال الرضع ،انخفاض وزن املواليد عن
الوالدة ،نسبة املساكن التي تتوفر بها مياه شرب وبنية حتتية
للمجاري ،معدل توظفيف خريجي ماركز التدريب املهني).
ويعود هذا ألن الوكالة لم تقم بقياس املؤشرات على مستوى
عال من قبل ،وألن العديد من املؤشرات تتضمن حتديات كبيرة
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 .180لقد مت تعزيز عملية الرصد على مستوى املقر الرئيسي ،من
خالل زيادة قدرة وحدة التنسيق و الدعم ،بواسطة موظفي
املراقبة والرصد في دوائر البرنامج ،و على املستوى امليداني من
خالل تعيني وحدات خاصة من موظفي املراقبة والرصد .مع
وجود مستويات صحيحة من االستثمار ،فإنه ميكن حتقيق فوائد
اإلطار اجلديد و رصد القدرات خالل الفترتني الثانية و الثالثة من
فترات السنتني ضمن اخلطة االستراتيجية متوسطة األجل.
انظمة معلومات اإلدارة
 .181تعتبر أنظمة املعلومات الداخلية ذات العالقة غير كافية لدعم
التخطيط االستراتيجي و إدارة األداء .مت إدخال حتسينات فورية
على األنظمة بغرض تتبع املعلومات املالية و متكني املدراء من
تنفيذ امليزانيات حسب ما أوكل لهم كجزء من فحوى التطوير
التنظيمي املتعلق مبوضوع الالمركزية .و لكن هذه النظم
بحاجة ألن يتم دمجها و االستعاضة عنها بنظام تخطيط
موارد املؤسسات املقترح ،والذي يوفر معلومات أكثر شمولية و
دقة و تكامال عن العمليات التشغيلية املتداخلة مثل التمويل،
املشتريات ،و املوارد البشرية .حتتاج األونروا ملثل هذه املعلومات
لدعم التخطيط وفي صناعة القرارات ،من أجل زيادة شفافية
النشاطات ،و كذلك للمساعدة في رصد األداء ،كما هو مبني
أعاله .مع مرور الوقت ،فإنه من املتوقع أن تقود هذه الفوائد إلى
تعزيز الفعالية التنفيذية ،و بالتالي حتسني نوعية اخلدمات
املقدمة لالجئني و الذي هو هدف االستراتيجية املتوسطة األجل.
إن نظام تخطيط موارد املؤسسات هو مشروع طموح سيستغرق
الكثير من وقت اخلطة االستراتيجية حتى يتم اكتماله.

تعزيز املوارد البشرية
 .182إن إدارة أفضل للموارد البشرية هي أيضا عنصر أساسي للنجاح.
العدد الكبير ملوظفي األونروا احملليني  ،و البقية األقل عددا من
املوظفني الدوليني هم مبثابة أهم املوارد بالنسبة لألونروا .مت
االبتداء بجدول أعمال طموح من اإلصالحات كجزء من عملية
التطوير التنظيمي ،جلعل األونروا تسير وفقا ألفضل املمارسات
املتعلقة باملوارد البشرية ،ودعم التحول إلى الالمركزية في إطار
التطوير التنظيمي .بعض هذه اإلصالحات جار على قدم وساق
 ،مثل تعزيز القدرات في كل مجال من مجاالت تخطيط وإدارة
املوارد البشرية  ،وذلك حتى يصبح باإلمكان القيام مبجاالت إدارة
املوارد البشرية مباشرة بواسطة املكاتب امليدانية.
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بالنسبة جلمع البيانات .سوف يتم التقدم في العمل بخصوص
وضع خطوط مرجعية للمؤشرات املتبقبة من خالل الدراسات
املسحية والوسائل األخرى ،بشكل سريع خالل أول سنتني،
طبقا للموارد املتاحة .تتوقع األونروا أنه سيتم وضع اخلطوط
املرجعية للمؤشرات ضمن خطط التنفيذ امليدانية في بداية
فترة االستراتيجية املتوسطة األجل.
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 .183سيجري تنفيذ املزيد من اإلصالحات في املوارد البشرية
خالل اجلزء األول من الفترة املتوسطة األجل  ،و التي تعتبر
حيوية لتعزيز أداء األونروا في تقدمي البرامج .أوال  ،ستعمل
األونروا على ضمان نشر موظفيها وفقا ألولويات األونروا
بإجراء استعراض شامل لعدد املوظفني في امليدان .103ثانيا،
سيتم تقييم املوظفني في املستقبل ضمن إطار إدارة جديدة
تستند على أساس الكفاءة ،مما سيمكن من متييز األداء القوي
ليتم اإلشادة به ،و توجيه األداء السيئ ،و امتالك املوظفني
ألهداف شخصية مرتبطة مباشرة بأهداف الوكالة .ثالثا ،سوف
تقوم األونروا باتخاذ خطوات لضمان القدرة على استقطاب
وابقاء أفضل املوظفني لديها ،من خالل إجراء إصالحات في
التصنيف والتعويض "الرواتب" من شأنها أن تنظم الدرجات
واألجور جلميع املوظفني .رابعا  ،إعادة هيكلة بعض الوظائف على
املستوى امليداني مبا يكفل وجود املستوى الصحيح من املوارد
البشرية  ،ورتب الوظائف األساسية  ،في مكانها الصحيح
لدعم دور أقوى للميادين في مجاالت التخطيط والتنفيذ خالل

الفترة املتوسطة األجل .وأخيرا  ،سيتم إعطاء أولوية عالية
للتدريب ولتنمية املهارات في جميع املستويات  ،وذلك من خالل
وضع استراتيجية جديدة للتدريب ترتكز على تقييم منهجي
لالحتياجات التدريبية .إن االستثمار املتواصل في تطوير املهارات
القيادية واإلدارية سيستمر في كونه محور التركيز بالنسبة
الستراتيجية التدريب.

إدارة اخملاطر

التقييمات اخلارجية حول القضايا ذات األهمية االستراتيجية
 ،وستعمل على ضمان أنه سيتم استخدام نتائج التقييم في
قيادة مسيرة التعلم واالبتكار  ،وحتسني األداء واملساءلة داخل
الوكالة .سوف تقوم األونروا بتحديد اآلليات املناسبة لضمان
أن الدروس املستفادة من عملية التقييم ستؤدي إلى متابعة
العمل على نحو مناسب .توفر االستراتيجية املتوسطة األجل
وإطار أهدافها وغاياتها ومؤشراتها اساس عملية التقيمم التي
ستتم فيما بعد.

 .184األونروا معرضة جملموعة واسعة ومعقدة من األخطار .وهذه املساءلة
اخملاطر هي  :من البيئة اخلارجية  ،مثل عدم االستقرار السياسي؛
اخملاطر التي تتعرض لها البرامج والعمليات مثل تلك التي تنشأ
عن نقص االستثمار مبرور الوقت  ،واخملاطر على موظفي األونروا
مثل موضوع األمن .إدارة اخملاطر تتيح للمنظمات واملؤسسات
فهم ،وتقييم ،وإدارة اخملاطر  ،وبالتالي زيادة احتماالت حتقيق
األهداف و االستهدافات  .104إن األونروا تدرك احلاجة إلى زيادة
التركيز على إدارة اخملاطر لديها  ،مبا في ذلك حتديد مستويات
مقبولة من التسامح مع مخاطر معينة .وفي ضوء ذلك ،
و متشيا مع زيادة التركيز على تعزيز إدارة اخملاطر في إطار األمم
املتحدة ككل  ،قامت األونروا بتحليل اخملاطر التي تواجهها ،
ووضع إطار خاص بإدارة اخملاطر قيد التنفيذ.سوف يتألف هذا من
تدابير وقائية من اخملاطر وكذلك السياسات واألدوات لتسهيل
اتخاذ القرارات على أسس أكثر منهجية لتحليل اخملاطر مما كان
يجري سابقا .105
 .185تواجه األونروا مستوى عال من اخملاطر األمنية بسبب
البيئة املتقلبة في العديد من ميادينها .األونروا ملتزمة
بأعلى معايير اليقظة والعمل للحد من اخملاطر التي تواجه
املوظفني .و تسعى األونروا لتطبيق أعلى مستويات االمتثال
لدائرة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن فيما يخص املوظفني
الدوليني واحملليني .إحدى نتائج هذا االلتزام مبوضوع األمن هو أن
األونروا ستأخذ في االعتبار مبدأ)" (iال وجود لبرنامج من دون
أمن" وبالتأكد من أن الظروف التي ستجري فيها البرامج أو
املشاريع تثمن ضمنيا أمن املوظفني فيه واإلستفادة من أطار
عمل إدارة مخاطر األمن لدى األمم املتحدة كما هو مناسب؛ )(ii
"ال أمن بدون موارد" .106

التقييم
 .186تهدف األونروا ألن تكون منظمة تستفيد من الدروس وتستخلص
العبر من التجارب و ،تستخدم التعلم في التغيير واالبتكار في
عملياتها .من أجل تعزيز ثقافة التعلم هذه  ،وتصحيح نقاط
الضعف السابقة في مجال الرصد والتقييم  ،وضعت األونروا
سياسة للرصد والتقييم ،و ربطت بها الترتيبات املؤسسية من
أجل إيجاد توفيق بني األونروا و املمارسات الدولية األفضل  .107وقد
مت اتخاذ خطوات كبيرة بالفعل في مجال تدريب املوظفني على
الرصد والتقييم كجزء من مقدمة منهج إدارة الدورة البرامجية
اجلديدة املذكورة أعاله .كما جرى البدء مبراجعة رئيسية وكبيرة
لبرامج الصحة والتعليم واإلغاثة واخلدمات االجتماعية في
األونروا لتحديد إمكانيات إجراء حتسينات وإبتكارات في تقدمي
هذه اخلدمات.
 .187في الفترة املتوسطة األجل  ،ستضمن األونروا تنفيذ سياسة
الرصد والتقييم  ،من خالل إنشاء وظيفة التقييم داخل
الرئاسة  ،مع وجود ميزانية مخصصة تكون مستقلة عن
باقي البرامج .ستقوم وظيفة التقييم بتفويض ودعم

 .188اإلصالحات التي مت وصفها في هذا الفصل تشكل أحد العناصر
األساسية لثقافة جديدة في املساءلة يجري التأسيس لها في
األونروا من اجل حتقيق نتائج أفضل خالل املدى املتوسط األجل.
مبا أن عملية التطوير التنظيمي قد أعطت نتائجها ،فإن هذه
العناصر مع غيرها مثل التغييرات في التصميم التنظيمي
و التي مت وصفها في وثائق أخرى لألونروا  ،قد جرى تشكيلها
ووضعها بشكل رسمي في إطار واضح للمساءلة .سيتم في
هذا اإلطار التأكد من وجود تعريف واضح عبر األونروا ملا يلي :
األدوار واملسؤوليات ؛ السلطة املفوضة ؛ و مساءلة املدراء وكبار
املوظفني عن جميع اخلطوات الرئيسية بالنسبة للعمليات
التشغيلية واإلدارية.
 .189سيتم إيالء أولوية كبيرة خالل الفترة املتوسطة األجل بالنسبة
ملوضوع تقدمي تقارير حول املساءلة عن األداء على أساس برنامج
اإلطار االستراتيجي (امللحق  .)1فيما يتعلق بالنتائج و اخملرجات،
و مستوى األنشطة  ،الواردة في خطط التنفيذ امليدانية ،
فإن املساءلة عن األداء تقع على عاتق املدراء املناسبني ،وحتت
اإلشراف العام للمساءلة من قبل املدراء امليدانيني .ستقوم
األونروا بإنشاء منوذج منتظم للمراجعة والتفتيش ،وكذلك
دورة كل سنتني للمراجعة الداخلية من قبل جلنة إدارة األداء
على اخلطط التنفيذية امليدانية .كما و ستقوم األونروا برصد
التقدم احملرز نحو حتقيق األهداف االستراتيجية ال( ) 15للوكالة،
عن طريق تتبع املؤشرات اخلاصة بكل هدف .إن حتقيق جميع
األهداف االستراتيجية متوقف على ما يلي  )1( :أداء األونروا )2( ،
توفير ما يكفي من املوارد التي حتتاجها األونروا من قبل اجلهات
املانحة  )3( ،والعوامل اخلارجية .عند تقدمي التقارير بشأن اإلطار
االستراتيجي للبرنامج  ،فإن األونروا ستسلط الضوء على تأثير
العوامل األخرى  ،فضال عن أدائها .في املستقبل  ،سيشكل
اإلطار االستراتيجي للبرنامج األساس للتقارير التي سيتم
رفعها من قبل املفوض العام إلى اجلمعية العمومية مبا يتفق
وااللتزامات املقررة .كما أن األونروا سوف تقوم بتبادل املعلومات
مع اللجنة االستشارية حول التقدم الذي جرى حتقيقه عند
هذا املستوى.
 .190إن اإلطار اجلديد للمساءلة  ،واإلصالحات املتعلقة بتنفيذ
البرامج املبينة في هذا الفصل  ،إذا أخذت مجتمعة ،سوف توفر
أساسا أقوى للمساءلة على كل مستوى من املستويات داخل
األونروا  :املساءلة للوكالة ككل من قبل مجتمع املانحني الذي
تتلقى منه الدعم املالي ؛ املساءلة ملوظفي األونروا عن أدائهم
من قبل ذوي العالقة من املسؤولني  ،وفي نهاية املطاف مساءلة
ومسؤولية األونروا جتاه لالجئني الذين يتلقون خدماتها  ،عن
جودة البرامج واخلدمات.
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خدمات مالية شاملة وزيادة احلصول على تسهيالت القروض
والتوفير ،خصوصا اجملموعات املهددة مثل املرأة والشباب والفقراء
املؤشر:
التقدير االجتماعي لدائرة التمويل الصغير لدى األونروا

الهدف االستراتيجي  :3الوقاية من األمراض ومكافحتها
املؤشر:
انتشار األمراض املعدية
الوصول بشكل أفضل لفرص التعليم بالنسبة للمتعلمني من ذوي
االحتياجات اخلاصة
املؤشر:
نسبة الطالب الذين لديهم إعاقات حركية وحسية بالنسبة جلميع
الطالب املسجلني

الهدف االستراتيجي  :2حماية وتعزيز صحة األسرة
املؤشرات:
معدل وفيات األطفال الرضع
انخفاض وزن املواليد

الهدف االستراتيجي  :1ضمان الوصول بشكل عام إلى الرعاية
الصحية األولية الشاملة ذات اجلودة العالية
املؤشرات:
نسبة الالجئني الفلسطينيني الذين يحصولن على خدمات الرعاية
الصحية.
(سيتم حتديد معايير توفير اخلدمات الصحية في نهاية السنتني
) 2011 – 2010
(بالنسبة خلطة التنفيذ امليدانية للسنتني  :2011 – 2010نسبة
املهمشني الذين جرى الوصول إليهم كمه هو محدد من قبل
ميادين العمل للمهمشني)

الهدف االستراتيجي  :15التأكد أن تسجيل الالجئني الفلسطينيني
واحقيتهم في احلصول على خدمات األونروايتم طبقا للمعايير
واملقاييس الدولية ذات الصلة
املؤشر:
وتطوير ومراقبة معايير ومقاييس األونرواذات الصلة

* where not stated baselines are being established

الهدف االستراتيجي  :10حتسني القدرة على التوظيف
املؤشر:
معدل التوظيف خلريجي مراكز التدريب الفني واملهني

SO 9: Offer inclusive financial services and increased
access to credit and savings facilities, especially for
vulnerable groups such as women, youth and the
poor
Indicator:
Social rating of UNRWA Microfinance Department

الهدف االستراتيجي  :14تعزيز قدرة الالجئني على صياغة وتنفيذ
اخلدمات االجتماعية املستدامة في مجتمعاتهم احمللية
املؤشر:
عدد الناس املستفيدين من خدمات منظمات اجملتمع املدني

الهدف االستراتيجي  :11حتسني وتطوير البيئة احلضرية من خالل
التطوير والتنمية املستدامة للمخيمات وحتسني البنية التحتية
واملساكن املتدنية املقاييس
املؤشرات:
ننسبة املساكن التي تتوفر لها مصادر مياه الشرب بشكل دائم
ننسبة املساكن التي تتوفر فيها بنية حتتية للمجاري.

SO 6: Improve access to education opportunities for
learners with special educational needs
Indicator:
Percentage of SEN children of all children enrolled

الهدف  :5حتسني وتطوير جودة ومخرجات التعليم بالنسبة
للمعايير واملقاييس احملددة.
املؤشر:
مستويات اجناز الطالب بالنسبة الختبارات األونروااملوحدة

الهدف االستراتيجي  :8تخفيف آثار احلاالت واألوضاع الطارئة على
األفراد
املؤشر:
نسبة الالجئني الفلسطينيني املسجلني الذين مت الوصول اليهم
بواسطة املساعدات الطارئة (من خالل األونرواأو املنظمات األخرى).

الهدف االستراتيجي  :13تعزيز احترام حقوق االنسان والقانون
االنساني الدولي وقانون الالجئني الدولي
املؤشر
سيتم تقدمي التقارير حول هذا الهدف االستراتيجي من خالل تقرير
السنتني حول التقدم على صعيد حقوق االنسان ،والقانون الدولي،
وقانون الالجئني

الهدف االستراتيجي  :4ضمان احلصول على التعليم األساسي
بشكل عام
املؤشر:
صافي معدل تسجيل الالجئني الفلسطينيني في التعليم
األساسي
(بالنسبة خلطة التنفيذ امليدانية للسنتني )1( 2011 – 2020
نسبة املهمشني/الذين يحصلوا على خدمات قليلة كما هو محدد
بواسطة ميادين العمل ( )2نسبة األطفال الذين ليدهم اعاقات
حركية وحسية من بني جميع األطافال املسجلني

الهدف االستراتيجي  :7احلد من الفقر املدقع
املؤشرات:
مستوى الفقر لدى الفقير املدقع كما هو محدد من قبل برنامج
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية لدى األونروا
ننسبة الفقراء املدقعني (كما هو محدد من قبل األونروا) جلميع
الالجئني الفلسطينيني املسجلني

الهدف االستراتيجي  :12التأكد أن اخلدمات املقدمة تلبي احتياجات
احلماية للمستفيدين مبا في ذلك اجملموعات املهددة
املؤشر:
انظر املؤشرات املتعلقة باألهداف االستراتيجية رقم  ،6 ،5 ،4 ،1و 11

Goal 3
A decent standard of living

Goal 4
Human rights enjoyed to the fullest
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Goal 1
A long and healthy life

Goal 2
Knowledge and skills

امللحق رقم  :1اطار العمل االستراتيجي للبرنامج
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امللحق  :2معايير املدخالت
املعايير الدولية أو معايير األونروا ذات الصلة

القطاع

دوليا
اليونيسف :معايير مدرسية صديقة لألطفال ،من أجل مدارس آمنة و خالية من العنف.
معايير البلد املضيف لالتصال أو الوقت التعليمي الرسمي واملنهاج الدراسي.

التعليم

معايير محددة خاصة باألونروا
نسبة التالميذ إلى الصفوف.
نسبة التالميذ إلى املعلمني.
املساحة لكل طفل.
دوليا
بروتوكوالت منظمة الصحة العاملية بالنسبة للتشخيص و العالج.
معايير منظمة الصحة العاملية اخلاصة بتعريف احلالة للوقاية.
قواعد منظمة الصحة العاملية حول نظام التغطية الصحية.
معايير اإلستراتيجية والسياسة واملسائلة واحملاسبة والنتائج واملوارد )(SPARE

الصحة

الطوارئ

البنية التحتية

معايير محددة خاصة باألونروا
التعليمات التقنية اخلاصة باإلدارة العيادية.
التعليمات التقنية خلدمات اخملتبرات.
منوذج لدساتير األدوية األساسية .
معايير ملراقبة األوبئة.
معايير لتتبع البيانات الصحية.
معايير لبناء البنية التحتية الصحية
معايير عبء العمل لألطباء وأطباء األسنان
دوليا
معايير  SPHEREاخلاصة بحاالت الطوارئ (الغذاء ،الدواء ،الصحة ،املياه ،الصرف الصحي ،املأوى ،و البنود غير الغذائية.
معايير محددة خاصة باألونروا
قياس الفقر في حاالت الطوارئ لدعم شبكة األمان االجتماعي (املعونة الغذائية ،واملساعدة النقدية ،والتوظيف املؤقت).
دوليا
املعيار البريطاني ( )8110للتصميم الهيكلي
قانون البناء املوحد في الواليات املتحدة األميركية ملقاومة الزالزل.
احلد األدنى الذي حددته منظمة الصحة العاملية مبا مقداره  20لترا من املاء لكل شخص في اليوم.
معايير منظمة الصحة العاملية لتصميم املراكز الصحية
السالمة من احلريق :الئحة البناء لعام ( 2000قاعدة ( )2531/2000اململكة املتحدة).
الوصول (الدخول):القانون األمريكييني من ذوي اإلعاقة ( ، )ADAوذلك استنادا للمؤسسة األمريكية الوطنية للمقاييس – ANSI A117.1
1980.
معايير محددة خاصة باألونروا
حتديد مواصفات للمواد و اختبارها.

متويل املشاريع الصغيرة

دوليا
املعايير الدولية لكتابة التقارير املالية.
التدقيق اخلارجي السنوي للحسابات.
تصنيف التمويل (ثالث مرات سنويا).
الدراسة السنوية لتقييم األثر.
معايير محددة خاصة باألونروا
األداء االجتماعي و التصنيفات اإلدارية.
دوليا
امليثاق ( )1951و البرتوكول ( )1967املتعلق بوضع الالجئني.
امليثاق اخلاص بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ((CEDAW
مدونة قواعد السلوك اخلاصة بالعاملني االجتماعيني على أساس مدونة قواعد السلوك التي أقرتها الرابطة األميركية للعمل
االجتماعي.

اإلغاثة و اخلدمات

معايير حفظ التقارير
التأهيل اجملتمعي  :وضع استراتيجية إلعادة التأهيل  ،وحتقيق املساواة في الفرص واحلد من الفقر و االحتواء االجتماعي لألشخاص ذوي
اإلعاقات.
(منظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية).
معايير محددة خاصة باألونروا
اخلطوط امليدانية اخلاصة بالفقر املدقع والفقر الشديد.
معايير البلد املضيف اخلاصة باحلماية االجتماعية مبا في ذلك مستويات االنتفاع.
معايير خاصة بعملية تسجيل الالجئني.
معايير خاصة بعبء احلاالت للعاملني االجتماعيني.
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الهوامش
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1 .1الالجئون الفلسطينيون":هم األشخاص الذين اقامتهم األصلية في فلسطني،
وكان فلسطينيا خالل الفترة من  1حزيران  1946إلى  15أيار  1948،والذين
فقدوا بيوتهم ومعيشتهم نتيجة الصراع الذي اندلع في عام  1948.الالجئون
الفلسطينيون وذرياتهم من من الذكور الفلسطينيني مبا في اطفالهم الذين
جرى تبنيهم بشكل قانوني  ،لهم األحقية في التسجيل من اجل احلصول على
خدمات الوكالة .تقبل األونروا الطلبات اجلديدة من األشخاص الذين يريدون أن
يسجلوا كالجئني فلسطينيني .مبجرد التسجيل في األونروا يتم االشارة إلى
األشخاص من هذه الفئة كالجئني مسجلني أو كالجئني فلسطينيني مسجلني.
يتم تسجيل اجملموعات اإلضافية التالية لغرض تلقي خدمات الوكالة ،لكن ال
يعتبروا جزءا من الالجئني املسجلني رسميا لدى الوكالة :فقراء القدس وفقراء
غزة ،قرى احلدود األمامية ،املتزوجني من عائالت غير الجئة ،الزوجات غير الالجئات،
أبناء كاالفاه .باإلضافة إلى ذلك ،فإن العديد من اجملموعات الغير مسجلة في نظام
تسجيل األونروا يصنفوا على اساس أن لديهم األحقية في احلصول على خدمات
الوكالة ،ويشمل ذلك ،األشخاص النازحني نتيجة حلرب عام  1967،واألعمال
العدائية التي أعقبت ذلك ،األشخاص احملددين من قبل  CGبأن لهم األحقية
في احلصول على اخلدمات ،املستفيدين مبوجب برامج الطوارئ ،املستفيدين من
برنامج التمويل الصغير لدى الوكالة ،عائالت موظفي الوكالة ،األشخاص غير
املسجلني ممن يقطنون في مخيمات ومجتمعات الالجئني .التعليمات املوحدة
لألحقية والتسجيل لدى األونروا الصادرة عام2006.
2 .2تقرير املفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق
األدنى التابعة لألمم املتحدة بتاريخ  1كانون األول "ديسمبر " 2007،الوثيقة رقم
A/63/13.السجالت الرسمية للجمعية العمومية لألمم املتحدة  ،اجللسة الثالثة
والستني ،امللحق رقم13 .
3 .3االستراتيجية االنتقالية للبرنامج  2008 – 2009،األونروا ،أيلول2007
4 .4االستراتيجية االنتقالية للبرنامج  2008 – 2009،األونروا ،أيلول2007
5 .5الالجئون الفلسطينيون في أزمة مستمرة  :نظرة األونروا "خطاب املفوض العام
لألونروا السيدة /كارين ابو زيد أمام معهد نيوزيلندا للشؤون الدولية ،جامعة
فيكتوريا ، 8تشرين أول" اكتوبر" 2007.
6 .6أدت القيود على حرية احلركة والتنقل املفروضة من قبل السلطات االسرائيلية
على األراضي الفلسطينية احملتلة إلى فقدان األونروا أليام عمل املوظفني،
واستبدال املوظفني مما ترتب على ذلك تكاليف ادارية بلغت قيمتها 263ر 92في
عام  2007.الوثيقة  A/63/13.تقرير املفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني في الشرق األدنى التابعة لألمم املتحدة  01كانون الثاني " يناير"
لغاية  31كانون األول" ديسمبر " 2007.السجالت الرسمية للجمعية العمومية
لألمم املتحدة  ،اجللسة الثالثة والستني ،امللحق رقم  13،الفقرة55.
7 .7الالجئون الغزيون في األردن ال يستطيعون احلصول على احلقوق واخلدمات
األساسية من حكومة الدول املضيفة.
8 .8تقرير املفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق
األدنى التابعة لألمم املتحدة  01كانون الثاني" يناير "لغاية  31كانون األول
"ديسمبر " 2007.السجالت الرسمية للجمعية العمومية لألمم املتحدة،
اجللسة الثالثة والستني ،امللحق رقم  13،الفقرة1.
9 .9األونروا" ) (2006حتليل اجتماعي – اقتصادي لألسر التي تعاني من حاالت العسر
الشديد في ميادين العمل اخلمسة للوكالة ،الصفحة18.
1010معهد الدراسات العليا للتنمية  IUED 2007.األوضاع املعيشية لالجئني
الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا في األردن ،ولبنان ،واجلمهورية العربية
السورية ،وقطاع غزة ،والضفة الغربية .تقرير مختلط ،الصفحة11.
1111املرجع السابق ،الصفحة  92،وبيانات اجلهاز املركزي الفلسطيني لإلحصاء.
1212األونروا ) (2007التقرير السنوي لدائرة الصحة معهد الدراسات العليا للتنمية
IUED 2007.األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا في
األردن ،ولبنان ،واجلمهورية العربية السورية ،وقطاع غزة ،والضفة الغربية .تقرير
مختلط ،الصفحة91.
1313انظر تقييم االحتياجات امليدانية لألونروا2008
1414تشمل امليزانية العادية :الصندوق العام لألونروا واملساهمات العينية .وال تشمل
املساهمات الطارئة أو متويل املشروع
1515األونروا" ) (2005اخلطة املتوسطة األجل ":مستقبل أفضل لالجئني
الفلسطينيني  2008 - 2009ولألونروا ) (2007االستراتيجية االنتقالية لبرامج
األونروا2008 – 2009
http//hdr.endp.org/en/humandev/1616
1717االحتياجات التي هي إضافية لتلك التي يتم تلبيتها بواسطة اخلدمات
األساسية.
1818يعتمد عدد الناس الذين تستطيع األونروا الوصول اليهم في هذه املساعدات
على موارد املشروع
1919هذه اخلدمات جزء مما يتم تقدميه مبوجب برنامج تطوير اخمليمات والبنية التحتية
CIIP.
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 MD2020هي دائرة التمويل الصغير في األونروا التي تختلف عن خدمات اإلقراض
الصغير التي يتم تقدميها من قبل منظمات اجملتمع احمللي كجزء من برنامج
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية في األونروا.
2121التعريف الكامل لدى األونروا بالنسبة للمجموعات املهددة هو" :األشخاص
املهددين هم األشخاص الذين لديهم احتياجات حماية محددة ،مبا في ذلك
األطفال املتاثرين من العنف ،األيتام ،األطفال ،الشباب الذين يتعرض خلطر
االستغالل ،األطفال املعتقلني ،األطفال الذين لديهم احتياجات تعليمية خاصة،
الناس الذين لديهم إعاقات ،ربات األسر ،كبار السن ،حاالت العسر الشديد( أو
الفقير املدقع )،واألشخاص األخرين ممن لديهم ظروف اقتصادية صعبة ،الالجئني
الذين ليس لديهم بطاقات هوية ،الالجئون الذين نزحوا او املهددين بالنزوح،
األشخاص املتأثرين بالعنف بسبب النوع االجتماعي" اجلندر "،املرضى املزمنني،
واولئك الذين ميكن ان يتعرضوا للتهديد أو اإلقصاء من قبل مجموعات اخرى.
ارشادات خطط التنفيذ امليدانية للوكالة2008.
2222باستثناء اخلدمات التي تعتبر استحقاقا عاما مثل التعليم األساسي والرعاية
الصحية األولية.
2323انظر تقييم االحتياجات امليدانية الذي اجرته األونروا للضفة الغربية الذي يذكر
مجموعات محددة من الالجئني املهددين فيما يتعلق ببعض اخلدمات.
2424انظر http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/a1997.66htm
2525قرار اجلمعية العمومية  A/RES/62/104الصادر في  17كانون األول" ديسمبر"
2007،عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى
التابعة لألمم املتحدة
2626املرجع السابق
2727مورس أن" ). (2008ما الذي تعنيه احلماية بالنسبة لألونروا على صعيد الفكرة
واملمارسة "تقرير استشاري ،صفحة  2-3،الفقرة  1-3،انظر أيضا استراتيجية
البرنامج االنتقالية  2008 – 2009،األونروا ،الفقرة2-1.
2828إطار عمل اإلدارة البيئية لدى الوكالة .مسودة سياسة البيئة .أيلول
"سبتمبر"2008،ومسودة استراتيجية وخطة تنفيذ إدارة البيئة لدى الوكالة،
شباط" فبراير" 2009.
2929تقرير االجتماع السنوي جملموعة اإلدارة البيئية لدى األمم املتحدة  ، 8تشرين
أول" اكتوبر" 2007 http://www.unemg.org/MeetingsDocuments/
EMGSeniorOfficialsMeetings2007/Oct8AnnualEMGmeetingGeneva
وكلمة املدير التنفيذي جمللس إدارة تنسيق التحرك باجتاه مناخ محايد لألمم
املتحدةHttp://www.unemg.org/climateneutralun/Portals/24/
Documents/CEBStatement.pdf
3030الهدف  4من أهداف التنمية األلفية :خفض معدل وفيات األطفال ،الهدف
5:حتسني الصحة الذهنية ،الهدف  6:مكافحة اإليدز واملالريا واألمراض األخرى،
الهدف  7:ضمان االستدامة البيئية( مبا في ذلك الهدف"  3بحلول عام2015
يكون جزء من السكان بدون وصول دائم إلى مياه الشرب السليمة ،والصرف
الصحي األساسيhttp://www.un.org/millenniumgoals/
3131يتم توفير خدمات املياه والصرف الصحي إما مباشرة من قبل األونروا أو بالتعاون
الوثيق مع البلديات احمللية أو من خالل الترتيبات التعاقدية.
3232تراجع معدل وفيات األطفال الرضع من  160لكل  1000والدة حية في الستينات
إلى  22في عام 2003،الصفحة  67،معدل الوفيات 7ر 27لكل 000ر 100،الصفحة
61،األونروا  (2007)،التقرير السنوي لدائرة الصحة.
3333املرجع السابق ،الصفحة14.
3434تقييم خارجي لبرنامج الصحة لدى الوكالة ،مسودة التقرير2009
3535ارقام عام  2007،كانت االستشارات مبعدل  3دقائق في العيادات اخلارجية .األونروا
)(2007التقرير السنوي لدائة الصحة.
3636برنامج تطوير البنية التحية واخمليمات .تقرير الردود االستراتيجية على
االحتياجات امليدانية التي جرى حتديدها .األونروا، 2008.
3737ازداد انتشار االنيميا" فقر الدم "بني السناء احلوامل واملرضعات بني عامي2004
و  2006من 7ر 35%إلى 9ر 44%في قطاع غزة ،استراتيجية السنوات اخلمسية
لبرنامج الصحة في األونروا2008 – 2012.
3838في قطاع غزة ،تضاعف انخفاض وزن املواليد بني شهر كانون الثاني  2006وشهر
آذار  2007.من 2ر 4%إلى 6ر 9%.أنظر املرجع السابق ،الصفحة رقم22
3939عندما يكون لالجئني حرية اختيار مزود اخلدمة
4040الهدف  2للتنمية األلفية حتقيق التعليم األساسي بشكل عام .الهدف1:
التاكد انه مع حلول عام  2015انه سيكون بوسع األطفال من البنات واألوالد
على حد سواء إنهاء التعليم األساسي بشكل كامل. Htto://www.right-to-
education.org/node/234جرى االعتراف في احلق بالتعليم منذ صدور اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان في عام  1948.تنص املادة  26من اإلعالن أنه" :لكل فرد
احلق في التعليم .يجب أن يكون التعليم مجاني ،خصوصا في املراحل االبتدائية
واألساسية .يجب أن يكون التعليم اإلبتدائي إجباريا ،ويجب أن يكون التعليم
موجها من اجل تنمية الشخصية اإلنسانية بشكل كامل وتعزيز احترام
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وان يعزز التفاهم والتسامح والصداقة
بني اجملموعات الدينية والعرقية .كما جرى التأكيد على احلق في التعليم
في مجموعة واسعة من املواثيق الدولية ،مبا في ذلك امليثاق الدولي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  (ICESCR 1966).واتفاقية القضاء على
كافة أشكال التمييز ضد املرأة" سيداو " (CEDAW1979)،ومؤخرا ،اتفاقية

حقوق الطفل  (CRC 1989).انظر أيضا الهدف رقم  2إلطار عمل داكار ) (1التأكد
انه بحلول عام  2015أن كافة األطفال وخصوصا البنات ،واألطفال الذين يعيشون
في ظروف صعبة ،وأولئك الذين ينتمون إلى اقليات أثنية ،يستطيعون احلصول
على التعليم األساسي األجباري واجملاني ذو النوعية اجليدة ،والهدف رقم(4)،
تطوير كافة نواحي التعليم اجليد وضمان التميز والتفوق للجميع بحيث تتحقق
كافة النتائج التعليمية املعترف بها والقابلة للقيسا ،خصوصا في محو األمية
والعــد واملهارات احلياتية الضرورية: http://www.unesco.org/education/efa/
ed_for_all/dakram_eng.shtml.
24141ر % 50من الطلبة هم من اإلناث منذ عام  2001،بيانات الوكالة.
4242بيانات  TIMSلألردن لعام  2007،تعطي مدارس األونروا املرتبة اخلامسة بني
الدول املشاركة في العلوم واخلامسة عشرة في الرياضيات ،مع مستويات قوية
من التحسني مقارنة مع نفس االختيارات في عام  2003.انظر أيضا مناشدة
الصندوق العام للوكالة2008.
4343البنك الدولي "الضفة الغربية وقطاع غزة :حتليل قطاع التعليم – أجنازات ثثير
اإلعجاب حتت ظروف قاسية ،والطريق إلى األمام نحو نظام تعليمي يتسم
باجلودة .الشرق األوسط وشمال افريقيا ،مجموعة التنمية البشرية ،واشنطن
دي سي ،البنك الدولي
4444املرجع السابق .معدالت التسجيل هي 5ر 95%لألعمار من سن  6-9،و3ر 96لألعمار
من  10 – 15لالجئني في الضفة الغربية وقطاع غزة ,في سوريا معدل التسجيل
في التعليم األساسي هوي 6ر 79%مقارنة بـ  95%مع املعدالت الوطنية .تقييم
االحتياجات امليدانية للوكالة في سوريا ،عام2008.
4545تقييم االحتياجات امليدانية للضفة الغربية وقطاع غزة من قبل األونروا، 2008،
الصفحة36.
4646اجلمعية الدولية لتقييم التعليم.
4747تقارير مراقبة التعليم للجميع .تقرير رصد لعام 2005املراجعة االقليمية للدول
العربية
4848الكتاب السنوي إلحصائيات التعليم – األونروا
4949ميزانية برنامج األونروا  2008 -2009،الصفحة رقم24
5050البنك الدولي  (2006):حتليل قطاع التعليم – أجنازات ثثير اإلعجاب حتت ظروف
قاسية ،والطريق إلى األمام نحو نظام تعليمي يتسم باجلودة .الشرق األوسط
وشمال افريقيا ،مجموعة التنمية البشرية ،واشنطن دي سي ،البنك الدولي
5151تقارير مراقبة التعليم للجميع .تقرير رصد لعام 2005املراجعة االقليمية للدول
العربية .تشير بعض مؤشرات التعليم أن املعدل اإلقليمي للنسبة بني عدد
املعلمني إلى غعدد الطالق هو 7ر 21طالب /لك مدرس في الدنل العربية ،وان
النسبة في الدول النامية هي 1ر 28طالب /معلم.
5252وجدت احدى الدراسات املسحية في لبنان أن 2ر 57%من الطالب لديهم إعاقات
تعليمية  .الدراسة املسحية للوكالة لالحتياجات التعليمية اخلاصة في مدراس
األونروا  2008.هناك ما يزيد عن 000ر 40طفل يعتقد ان لديهم احتياجات
تعليمية خاصة  ،مبادرة االحتياجات اخلاصة ،غزة ،األونروا2008.
5353املادة  25من UDHR, "http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.pdf" .و
http://www.2.ohchr.org/english/law/cescr.htmوhttp://www.un.org
millenniumgoals/poverty.shtml
5454املنابر واملبادرات الدولية األخرى مثل مشورع األلفية لألمم املتدة ،سنة األقراض
الصغير للوكالة ،إعالن الدول الثمانية  G8في عام  2005، 2006.برنامج العمل
وتقرير جلنة افريقيا ،تشير كلها إلى اهمية التمويل الصغير في تخفيف وتقليل
الفقر.
5555احصائيات األونروا ،اإلغاثة واخلدمات االجتماعي ،التمويل الصغير ،وتطوير
اخمليمات.
5656الورقة املوجزة لألونروا "مستويات املعيشة ،الفقر ومساعدات شبكة األمان
االجتماعي في األراضي الفلسطينية احملتلة  2007،تشرين ثاني" نوفمبر" 2008.
ملخص تنفيذي.
5757املرجع السابق ،اجلدول"  9.خطوط الفقر املطلق والعميق في األراضي
الفلسطينية املتحتلة تعتمد على سلة االستهالك احملددة من قبل اجلهار
املركزي الفلسطيني لإلحصاء.
5858املرجع السابق اجلدول4.
5959بيانات الدول املضيفة لعام( 2004سوريا( )، 2005لبنان( )، 2006األردن).
6060خطوط الفقر املستخدمة في األراضي الفلسطينية احملتلة جرى إعدادها
من قبل اجلهاز املركزي الفلسطيني لإلحصاء ،وهي خطوط للفقر" املطلق"
و" العميق "،بينما تستخدم األونروا تعريفها اخلاص بها للفقر" املطلق "و
"املدقع "لألردن وسوريا ولبنان .تختلف السالت االستهالكية املستخدمة في
حتديد خطوط" الفقر املطلق ".يشمل خط الفقر" العميق "للجهاز املركزي
الفلسطيني لالحصاء السكن وامللبس باإلضافة إلى الغذاء ،بينما يشمل خط
"الفقر املدقع "للوكالة الغـذاء فقـــط.
6161تقييم احتياجات ميدان العمل العمل في سوريا من قبل الوكالة، 2008.
6262معهد الدراسات العليا للتنمية  IUED 2007.األوضاع املعيشية لالجئني
الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا في األردن ،ولبنان ،واجلمهورية العربية
السورية ،وقطاع غزة ،والضفة الغربية .تقرير مختلط ،الصفحة11.
6363خطط التنفيذ امليدانية في األردن ،كانون األول" ديسمبر" 2008.
6464ورقة ايجاز األونروا" مستويات املعيشة .الفقر واملساعدة من خالل شبكة األمان

االجتماعية في األراضي الفلسطينية احملتلة  2007،تشرين الثاني" نوفمبر"
2008.
6565بيانات اإلغاثة واخلدمات االجتماعية لدى الوكالة ،تشرين أول" اكتوبر" 2008.
6666القاعدة هي أن ال يزيد عدد احلاالت عن  200حلة لكل واحد من موظفي اخلدمات
االجتماعية ،بينما يصل معدل األونروا في كافة ميادين العمل إلى  256حالة
لكل موظف خدمة اجتماعية ،بيانات اإلغاثة واخلدمات االجتماعية لدى الوكالة،
تشرين أول" اكتوبر" 2008.
6767املناشدة الطارئة للوكالة، 2008
6868بيانات دائرة التمويل الصغير لدى الوكالة ،كانون األول2008.
6969من املتوقع ان تبدا عمليات التمويل الصغير في لبنان في عام2008.
7070دراسات دائرة التمويل الصغير لدى األونروا  2006و2008
7171خطة الرد السريع من اجل إعادة اخلدمات احليوية لالجئني في قطاع غزة – كانون
الثاني" يناير – "أيلول" سبتمبر " 2009،األونروا.
7272مؤمتر جينيف ،حزيران" يونيو" " 2004تلبية االحتياجات االنسانية لالجئني
الفلسطينيني في الشرق األدنى .ملخص الرئيس ملداوالت املؤمتر ،الفصل4.
HYPERLINK "http://www.un.org/unrwa/genevaconferencde/con_report/
con_report_april05.pdf" http://www.un.org/unrwa/genevaconferencde/
con_report/con_report_april05.pdf
7373بلغت مستويات اكتظاط السكن في اخمليمات بلبنان  71%،وفي سوريا  73% ،وفي
األردن  70%،معهد الدراسات الدولية للتنمية"  IUED (2007)،األوضاع املعيشية
لالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا في األردن ،لبنان ،اجلمهورية العربية
السورية ،قطاع غزة ،والشفة الغربية :تقرير مختلط.
7474برنامج تطوير اخمليمات والبنية التحتية CIIP،وثيقة داخلية.
7575األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا في األردن،
لبنان ،اجلمهورية العربية السورية ،قطاع غزة ،والشفة الغربية :تقرير مختلط،
الصفحة رقم93.
7676بالشراكة مع املفوضية األوروبية وجامعة شتوجتارت
7777موريس أن" ). (2008ما الذي تعنيه احلماية بالنسبة لألونروا على صعيد الفكرة
واملمارسة "تقرير استشاري
7878انظر بشكل خاص اتفاقية جينيف لعام  1949،وبروتوكوالتها اآلضافية لعام
1977،اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ،االتفاقية الدولية
حول احلقوق املدنية والسياسية ،وبروتوكالها االختيارين ،االتفاقية الدولية
حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اتفاقية القضاء على كافة
اشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكولها االختياري ،االتفاقية املناهضة للتعذيب
وبروتوكولها االختياري ،اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريني ،اتفاقية
حقوق السجناء الذين لديهم إعاقات وبروتوكولها ،االتفاقية الدولية حلماية كل
األسخصا من النزوح القسري ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
7979قرار اجلمعية العمومية  A/Res/60/1 2005،نتائج القمة العاملية ،الفقرة119
8080االستفادة من معايير  UNHCRاملتعلقة بتسجيل الالجئني كما هو مناسب.
8181توجد معايير تسجيل الالجئني في التعليمات املوحدة لألحقية والتسجيل في
الوكالة ) (2006دائرة اخلدمات االجتماعية واإلغاثة
8282النشرة االحصائية لتسجيل الوكالة .ربع السنة األول2008.
8383أي شخص له جنسية فلسطينية سابقة( ما عدا اليهود)قبل تاريخ  14أيار
1948،ويعيش في اململكة خالل الفترة املمتدة من  20كانون األول" ديسمبر"
1949و  16شباط" فبراير " 1954هو مواطن أردني ":قانون اجلنسية األردني.
8484نقييم االحتياجات مليدان العمل في األردن من قبل األونروا2008.
8585باستخدام معايير منظمة العمل الدولية"  ILOخريطة توظيف الالجئني
الفلسطينيني ) (2005دراسة أجرتها وحدة البحوث الفلسطينية ومعهد
دراسات التنمية العليا)(2005
8686تقييم االحتياجات مليدان العمل في لبنان من قبل األونروا2008
8787األمية بني الذكور  17باملائة مقارنة باملعدل السائد بني املواطنني احملليني  9باملائة
8888مسودة خطة التنفيذ مليدان العمل في سوريا  ،األونروا ،كانون األول" ديسمبر"
2008.
8989تقييم االحتياجات امليدانية لسوريا من قبل األونروا2008
9090تقييم االحتياجات امليدانية لقطاع غزة من قبل األونروا2008
9191خطة الرد السريع من اجل إعادة اخلدمات احليوية لالجئني في قطاع غزة – كانون
الثاني" يناير – "أيلول" سبتمبر " 2009،األونروا.
9292ورقة ايجاز األونروا" مستويات املعيشة .الفقر واملساعدة من خالل شبكة األمان
االجتماعية في األراضي الفلسطينية احملتلة  2007،تشرين الثاني" نوفمبر"
2008.و" حتليل تعريفات الفقر ،املعلومات االحصائية املتوفرة وأمناط الفقر في
األراضي الفلسطينية – قطاع غزة ،األونروا.
9393يتعلق بالنصف الثاني من عام"  2007.سوق العمل في قطاع غزة في عام
2007"،ورقة ايجاز من قبل األونروا ،أيار" مايو " 2008،اجلدول ب  – 4،ارتفاع البطالة
بعد منتصف عام  2007،كان بسبب الظروف االستثنائية وغير العادية ): 1عدم
ذهاب موظفي السلطة الفلسطينية الى مكان عملهم بناء على تعليمات
قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهلل )، 2نزوح عمال القطاع اخلاص( بسبب
قلة املواد املواد اخلام والوقود نتيجة احلصار اإلسرائيلي املكثف.
9494األراضي الفلسطينية احملتلة ،املناشدة املستعجلة لقطاع غزة ، 2009،عملية
املناشدة املوحدة لألمم املتحدة

59

االستراتيجية املتوسطة األجل للوكالة "األونروا" 2015 - 2010

9595اتفاقية شهر تشرين ثاني" نوفمبر " 2005حول احلركة والتنقل والدخول
9696تقييم االحتياجات امليدانية للضفة الغربية من قبل األونروا2008
9797ورقة ايجاز األونروا" مستويات املعيشة .الفقر واملساعدة من خالل شبكة األمان
االجتماعية في األراضي الفلسطينية احملتلة  2007،اجلدول رقم  9،تشرين الثاني
"نوفمبر" 2008.
9898يشمل هذا الالجئني في اجملتمعات واألماكن املعزولة مثل أولئك الذين يحيط
بهم احلاجز في منطقة التماس ،واولئك القريبني من نقاط التفتيش ،أو مخيمات
البدو ،واجملموعات املهددة مثل كبار السن ،واملرضى املزمنني ،والشباب  ،والنساء
من القرى املعزولة ،والنساء في سن اإلجناب ،واألطفال ،واألشخاص املعرضني
للعنف واالنتهاكات .تقييم االحتياجات امليدانية للضفة الغربية من قبل
األونروا، 2008.
9999خدمة الالجئني الفلسطينيني بشكل أكثر فعالية :تعزيز القدرات اإلدارية
لألونروا "،خطة التطوير التنظيمي لألونروا ، 2006 – 2009،الصفحة3
10100معهد الدراسات العليا للتنمية  IUED 2007.األوضاع املعيشية لالجئني
الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا في األردن ،ولبنان ،واجلمهورية العربية
السورية ،وقطاع غزة ،والضفة الغربية .تقرير مختلط.

10101جرى وضع دائرة التمويل الصغير في اجملموعة اإلدارة التشغلية بسبب طبيعتها
وكأهتمام مستمر.
10102البيانات التي دعم بعض املؤشرات لن تتوفر بشكل فوري
10103حصلت مراجعة املوظفني الدوليني في عام2008.
10104اجلمعية العمومية"  A/62.701إطار عمل احملاسبة ،إدارة مخاطر املشروع واطار
عمل السيطرة الداخلية ،واطار عمل اإلدارة التي تستند على النتائج ".تقرير
األمني العام ،اجللسة  62، 19شباط" فبراير" 2008.
10105املرجع السابق
10106رئيس مجلس إدارة األمم املتحدة للتنسيق ،اجللسة العادية الثاني لعام2008،
املقر الرئيسي لألمم املتحدةCEP/2008/2
10107سياسة املراقبة والتقييم لدى األونروا ،أيار" مايو" 2008.

مسرد باملصطلحات واالختصارات
منظمة في اجملتمع احمللي Community Based Organisation
برنامج حتسني اخمليمات والبنية التحتية Camp Improvement and Infrastructure Programme
اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة United Nations Economic and Social Council
إطار عمل إدارة البيئة Environmental Management Framework
تخطيط إدارة املشروع Enterprise Resource Planning
خطة التنفيذ امليدانية Field Implementation Plan
الصندوق العام General Fund
خطة التنفيذ لدى الرئاسة Headquarters Implementation Plan
جلنة احلوار اللبناني – الفلسطيني Lebanese-Palestinian Dialogue Committee
أهداف التنمية األلفية Millennium Development Goal
متزوج (ة) من غير الجئ (ة) Married to a Non-Refugee
االستراتيجية املتوسطة األجل Medium Term Strategy
التطوير التنظيمي Organisational Development
األراضي الفلسطينية احملتلة occupied Palestinian territory
مسؤولو الدعم العملياتي Operations Support Officers
السلطة الفلسطينية Palestinian Authority
وحدة تنسيق ودعم البرنامج Programme Coordination and Support Unit
نظام معلومات تسجيل الالجئني Refugee Registration Information System
اجلمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic
احتياجات تعليمية خاصة Special Educational Needs
شبكة األمان االجتماعية Social Safety Net
Technical and Vocational Education and Training
التعليم والتدريب الفني واملهني
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
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وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
الدوالر األمريكي United States Dollar
الضفة الغربية West Bank
منظمة الصحة العاملية World Health Organisation
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		ECOSOC
		EMF
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		GF
		HIP
		LPDC
		MDG
		MNR
		MTS
		OD
		oPt
		OSOs
		PA
		PCSU
		RRIS
		SAR
		SEN
		SSN
		 TVET
		UNRWA
		
		USD
		WB
		 WHO

املكتب االعالمي
رئاسة األونروا

www.unrwa.org

الصور :جون تورداي ،ستيف سابيال ،شرين فهمي ،نيكوالس ماركروفت ،دسنت اوكازاكي ،ناتالي ڤان دا اه ،ارشيف االونروا
تصميم وطباعة :بيلسان

info@bailasan.com
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