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     اإلحالةكتاب    

أعمــال وكالــة األمــم املتحــدة   املتعلــق بتقريــرالأتــشرف بــأن أقــدم إىل اجلمعيــة العامــة    
ويقـدم هـذا    . ٢٠٠٨ لعـام    )األونـروا (إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن           

 ١٣١٥قـرار   ال مـن    ٨والفقـرة   ) ٤-د (٣٠٢ العامة    من قرار اجلمعية   ٢١التقرير امتثاال للفقرة    
  ).١٣-د(

ومـوجزا   ةلوكالـ لـسياق عمليـات ا    التقريـر وصـفا     يتضمن  وكما يف السنوات السابقة،       
اســتحوذت علــى اهتمــام نونيــة الــيت اويــبني التقريــر املــسائل الق. اعلــى عملياهتــاملــؤثرات هــم أل
  .  وأداء براجمها املالية للوكالةاحلالة و،ظيميالتنإصالحات التطوير ، والتقدم احملرز يف ونروااأل

 دولـة عـضوا وثالثـة       ٢٣ ممثلـي    تتألف مـن   لألونروا اليت    ةاللجنة االستشاري قد أيدت   و  
وتـرد آراء  . ٢٠٠٩يونيـه   /مسودة التقرير خالل الدورة اليت عقـدهتا يف حزيـران         وفود مراقبني،   

ملا أبدتـه اللجنـة   عرب عن تقديري أود أن أ و. رئيسهااليت وجهها إيلّاملرفقة الرسالة اللجنة يف  
التقليـد املتبـع بعـرض      كمـا حافظـت علـى       . من مشاركة فعالة وملا أسدته يل مـن مـشورة بنـاءة           

، شاوراتاملـ ونتيجـة هلـذه العمليـة مـن         . ممثلـي حكومـة إسـرائيل     علـى   التقريـر الـسنوي     مسودة  
  . للوكالةيسيني  وجهات نظر أصحاب املصلحة الرئخمتلفهذا التقرير تجلى يف ت

وأغتــنم هــذه الفرصــة ألطلــع اجلمعيــة العامــة علــى آخــر مــا اســتجد يف مــسألتني يــشري   
  .٢٠٠٨التقرير إىل تطورمها يف هناية عام 

ــسمرب / كــانون األول٢٧ففــي    ــدأ هجــوم عــسكري إســرائيلي يف غــزة  ٢٠٠٨دي . ، ب
ينـاير  /لثـاين  كـانون ا   ١٨وحني أعلنـت إسـرائيل عـن وقـف إطـالق النـار مـن طـرف واحـد يف                     

وقتـل  .  طفـال علـى األقـل   ٤٣١ فلسطينيا، من بينهم  ١ ٣٨٠، كان قد قتل ما يقدر بـ        ٢٠٠٩
طـالق الـصواريخ وقـذائف      يف القتال أو كنتيجـة إل     )  عسكريني ١٠ مدنيني و    ٣( إسرائيليا   ١٣

لقد كانت حربـا سـتزرع يف الـذاكرة الفلـسطينية ملـا جلبتـه مـن معانـاة لرجـال ونـساء                       . اهلاون
وتعرض للـهجوم املباشـر،     . ال مل يتعاطفوا مع أي مجاعات مقاتلة ومل ينتموا إىل أي منها           وأطف

ــابر،         ــل، واملق ــدنيني، واملعام ــات امل ــدارس، وإقام ــشفيات وامل ــن املست ــا، كــل م واملتكــرر أحيان
وأماكن العبادة، واملوظفني العاملني يف اجملال اإلنـساين، واجملمـع اخلـاص بـاألونروا، إذ اسـتهان                 

وسـيذكر الـرتاع أيـضا باالسـتجابة الطارئـة          . انبان بقوانني احلرب أو بقدسـية حيـاة املـدنيني         اجل
ــوا، إىل جانــب زمالئهــم مــن      ــذين عمل ــروا ال ــوظفي األون ــة مل ــصليب األمحــر  الرائع ــات ال مجعي

  .، لتقدمي اإلغاثة اإلنسانية بشجاعة والتزام بطويل بالواجبواهلالل األمحر
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فقـد  . ، قائمـا بعـد الـرتاع      ٢٠٠٧يونيـه   / منـذ حزيـران    وبقي حصار غزة، الـذي فـرض        
ظلت معابر غزة مغلقة أمام التدفق احلر لإلمدادات التجارية واإلنسانية ولوازم البناء، ما جعـل               

وملــصلحة الفلــسطينيني واألمــن اإلقليمــي والــدويل، مــن  . اإلعمــار واإلنعــاش جهــدا مــستحيال 
ومـن األساسـي أن يكـون هنـاك         . لفقر هـذه  الضروري إزالة الظروف املصطنعة للعزل وفرض ا      

نظام للدخول املفتوح ومزيد مـن احلريـات للفلـسطينيني إلجيـاد بيئـة تـشجع وتعـزز فيهـا قـوى                    
  .الوسطية واالعتدال والتسامح

 تــدعو ويف الــسنوات الــسابقة، ٢٠٠٨، اهلــشة يف عــام املاليــةاألونــروا  ةحالــوال تــزال   
ويــل مــشكل يــشل بــشدة الــصندوق العــام للوكالــة،  فــنقص التم. ٢٠٠٩ يف عــام  البــالغقلــقلل

الذي هو الوقود الذي ميكن من االستمرار يف تـوفري اخلـدمات العامـة األساسـية الـيت أصـبحت              
ولـذلك، فكفالـة    . األونروا بفضلها الدعامـة األساسـية ملـساعدة ومحايـة الالجـئني الفلـسطينيني             

ــع   وألالتمويــل الكامــل للــصندوق العــام عامــل أساســي يف قــدرة ا    ــروا علــى االضــطالع جبمي ن
ويف . جوانـــب مهمتـــها، مبـــا يف ذلـــك قـــدرهتا علـــى االســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية

، أبلغنا اللجنة االستشارية بتوقع حدوث عجز يف الـصندوق العـام قـدره              ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
ــه مبلــغ  ٢٠٠٩ ماليــني دوالر بالنــسبة لعــام  ١٠٧ ء علــى  مليــون دوالر لإلبقــا٣٩، حيتــاج من

وأعلمنا اللجنة بأن األونـروا لـيس لـديها         . ٢٠٠٩اخلدمات يف مستوياهتا احلالية حىت هناية عام        
إن األونـروا حيـال بينـها       . رأمسال عامل تلجأ إليه إذ اسـتنفذته بعـد سـنوات مـن نقـص التمويـل                

 وبني تقدمي خدمات من اجلودة اليت حيتاج إليها ويستحقها الالجئون يف وقـت هـم فيـه أحـوج                  
وإننـا واثقـون مـن أن اجلهـات املاحنـة سـتحيط علمـا               . إىل تلك اخلـدمات مـن أي وقـت مـضى          

  .بالوضع املقلق للغاية وتستجيب مبزيد من السخاء
وإننــا حنتفــل هبــذا . نــشاء األونــرواالــستني إلالــسنوية الــذكرى  ٢٠٠٩عــام  ويــصادف  

وزاري سـتعقد يف األمـم      احلدث البارز بتنظيم أنشطة حول العامل، منها مناسـبة علـى مـستوى              
ــورك يف أيلــول  ــتفكري ال يف   . ٢٠٠٩ســبتمرب /املتحــدة بنيوي ــسنوية فرصــة لل ــيح الــذكرى ال وتت

إسهام الوكالة يف التنميـة البـشرية لالجـئني الفلـسطينيني واجملتمعـات الـيت يعيـشون فيهـا ولكـن                 
 وتـسوية املنازعـات     احلياد والرتاهـة واحتـرام التنـوع      : أيضا يف دورها يف نشر قيم األمم املتحدة       

وهــي أيــضا . بــالطرق الــسلمية وتعزيــز حقــوق اإلنــسان وكفالــة الكرامــة للجميــع، دون متييــز  
مناسبة لألمم املتحدة ودوهلـا األعـضاء لتكـرس نفـسها مـن جديـد لـدعم األونـروا، مـع تأكيـد                       

  .التزامها بتسريع البحث عن حل عادل ودائم حملنة الفلسطينيني والالجئني الفلسطينيني
  

  بو زيدأكونينغ كارين ) توقيع(
  ة  العامةاملفوض
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 ةمن رئيس اللجنـة االستـشاري      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠رسالة مؤرخة       
ألمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق              وكالة ا ل
   للوكالةمة العاةدىن إىل املفوضاأل
  

ثة وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني      ألمم املتحدة إلغا  وكالة ا لنظرت اللجنة االستشارية      
يونيــه / حزيــران١٠ و ٩ يــومي عمــان الــيت عقــدت يف  ة العاديــادىن يف دورهتــيف الــشرق األ

 الفتـرة مـن   ي يغطـ ي، الـذ اتقريركم السنوي عـن أنـشطه األونـروا وعملياهتـ    مسودة   يف   ٢٠٠٩
إىل قدم والــذي ســي ، ٢٠٠٨ديــسمرب  / كــانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨ينــاير  /كــانون الثــاين  ١

  .  والستنيرابعةاجلمعية العامة يف دورهتا ال
 براجمهـا وخـدماهتا املقدمـة إىل   واصـلة  ملا تبذلـه مـن جهـود مل   األونروا تثين اللجنة على    و  

اإلســهام يف  وتــشيد بــدور األونــروا احليــوي يف هامجيــع الالجــئني الفلــسطينيني يف ميــادين عملــ
ل، وفقـا لقـراري األمـم املتحـدة ذوي الـصلة      ن يـتم التوصـل إىل حـل عـاد     استقرار املنطقة إىل أ   

  ).٤-د (٣٠٢و ) ٣-د (١٩٤قرارا اجلمعية العامة (
 واملـصاعب الـيت عـاىن       ٢٠٠٨إزاء فقـدان األرواح يف عـام        القلـق   بـالغ   وتشعر اللجنة ب    

فقــد أدت القيــود املفروضــة علــى . منــها غالبيــة الالجــئني الفلــسطينيني يف الــضفة الغربيــة وغــزة
زة، إىل جانب فترات العنف، إىل تفـاقم شـديد لالزمـة االقتـصادية واالجتماعيـة             الدخول إىل غ  

وحتـث اللجنـة علـى إتاحـة وصـول      . ونتج عن ذلك زيادة الطلب أكثر على خـدمات األونـروا         
مجيع السلع الالزمة للوكالة لالضـطالع بأنـشطتها اإلنـسانية واملتعلقـة بالتنميـة البـشرية، مبـا يف         

  . بناءذلك العملة ومواد ال
ــة قلــق بــالغ ألن     غــالق وحظــر التجــول  اجلــدار الفاصــل، وحــاالت اإل ويــساور اللجن

 يف الـضفة الغربيـة وقطـاع       التنقـل وغريها مـن القيـود الـيت تفرضـها الـسلطات اإلسـرائيلية علـى                
ــزة،  ــؤدي غ ــن مع ت ــد م ــاة اإىل مزي ــسكان ــضررينال ــوق   ف. ن املت ــود تع ــذه القي ــة  ه ــق التنمي حتقي

وهـي  ،  ساسـية السلع واخلدمات األ  والوصول إىل مصادر العمالة والعمل،      ا  االقتصادية، وحتديد 
ن إ فـ ،ولـذلك . ليهـا إ ةقـدرة األونـروا علـى االضـطالع باملهـام املوكلـ      عـوق  تعالوة على ذلك،   

زالة القيود املفروضة علـى حركـة مـوظفي األونـروا           إ إىل   ةاللجنة تؤكد من جديد احلاجة امللح     
التنقـــل والعبـــور املـــربم بـــني حكومـــة إســـرائيل والـــسلطة تعلـــق باملتفـــاق الفقـــا ل، وهاوبـــضائع

بـني الوكالـة     ميتـشيلمور املـربم      -اتفـاق كومـاي      و ٢٠٠٥نـوفمرب   /الفلسطينية يف تشرين الثاين   
  . ١٩٦٧ عام وحكومة إسرائيل
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مـام اخلـدمات الـيت تقـدمها        املوضـوعة أ  زاء العقبـات    إبـالغ   اللجنة تشعر بقلق    وال تزال     
ضريبة الـ أن تـدرس  معية العامة باجلاللجنة وهتيب .  بأماكن عملهاار اليت حلقت  ضرالوكالة واأل 

 ،وكالـة عـرب معـابر غـزة       الحاويـات   مـرور   علـى   اليت فرضتها إسرائيل    ضافية  اإلقيود  الباشرة و امل
 يــدعو إىل تــسديد هــذه ااألونــروا، بنــدالــذي يتنــاول عمليــات قرارهــا أن تــدرج يف يف تنظــر و

  .  حسب االقتضاءات اإلسرائيليةالرسوم من قبل السلط
وتـدعو اللجنــة مجيـع األطــراف إىل إبـداء احتــرام كامـل للقــانون الـدويل، مبــا يف ذلــك        

القانون اإلنساين الدويل، وحتث األونروا على مواصلة تقدمي تقارير عن أثر انتـهاكات القـانون               
  .اإلنساين الدويل على عملياهتا يف األرض الفلسطينية احملتلة

 اللجنة قلقة من عدم إمكانيـة وصـول الوكالـة إىل املـوظفني الـيت حتتجـزهم كـل                    وتظل  
  .من السلطات اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية ومن عدم توافر معلومات عنهم

تــربز ن ون الفلــسطينيولالجئــالــيت يكابــدها اشاق املــبــأن تأكيــد رأيهــا وتكــرر اللجنــة   
 صـعوبات يف   ٢٠٠٨وكالـة واجهـت يف عـام        ال نوتالحظ مع القلـق أ    . ألونروالالدور احلاسم   

فيــه ويف الوقــت الــذي تعــرب . بلــوغ مــستوى التمويــل الكــايف ملواصــلة تقــدمي خــدمات كافيــة
 الرئيـسية لعمليـات     ةحنـ امـن اجلهـات امل    املقـدم   جـل   للـدعم طويـل األ    اللجنة عن تقـديرها البـالغ       

وارد الالزمـة، وخاصـة يف إطـار        على حشد املـ    ككل   حنني الدويل احتث جمتمع امل  ا  هنإاألونروا، ف 
يف الوقـت   اللجنـة   عـرب   وت. الصندوق العام للوكالة، لتأمني تقدمي اخلـدمات بالـشكل املناسـب          

 وتـشجع األونـروا علـى تكثيـف هـذه      حننيالجهود املبذولة لتوسيع قاعـدة املـ    ن تقديرها ل  ذاته ع 
  .اجلهود

 واملـساعدة الغوثيـة   ر البـارد خمـيم هنـ  تدعو اللجنة إىل تقدمي الدعم الكامل إلعادة بنـاء       و  
وحتـث اللجنـة أعـضاءها وغريهـم علـى دعـم نـداء          . ٢٠٠٧للمشردين على أثر تدمريه يف عـام        

  .األونروا من أجل إعادة بناء املخيم ودعم اجملتمعات اجملاورة
 للحـــصول علـــى مبلـــغ ٢٠٠٨الطـــوارئ الـــذي وجهتـــه األونـــروا عـــام وكـــان نـــداء   
جـات األرض الفلـسطينية احملتلـة أكـرب نـداء مـن نوعـه توجهـه         مليون دوالر لتغطيـة احتيا   ٢٦٢

 مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل ١٧٦وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق أن األونــروا تلقــت . حــىت اآلن
وتـدعو اللجنـة املـاحنني إىل مـضاعفة جهـودهم لـدعم عمليـات األونـروا         . مبلغا أقل مـن الـالزم    

  .الطارئة يف الضفة الغربية وغزة
ــشدد اللج   ــروا هبــدف حتــسني       وت ــستمر لإلصــالح املتواصــل لألون ــا امل ــى دعمه ــة عل ن

وتالحـظ اللجنـة أن ميزانيـة خطـة التطـوير التنظيمـي             . فعاليتها يف تقدمي اخلدمات إىل الالجـئني      
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وتتوقـف االسـتدامة الطويلـة األمـد إلصـالحات األونـروا علـى              .  وظيفـة دوليـة    ١٤متول حاليـا    
ــذه الوظــائف يف امليز   ــدى اســتيعاب ه ــم املتحــدة  م ــة لألم ــة العادي ــا   . اني ــة دعمه وتؤكــد اللجن

 وإقامـة عالقـة أوضـح بـني         ٢٠١٥-٢٠١٠جل للفتـرة    استراتيجية متوسطة األ  املتواصل لوضع   
  .هذه االستراتيجية وميزانيات فترات السنتني الثالث ذات الصلة

. ةمتواصـل والتـزام ومـشاركة   مـن تفـان     يبدونـه    مـوظفي الوكالـة ملـا        وتثين اللجنة علـى     
وتــشجع اللجنــة علــى زيــادة توثيــق عالقتــها بــاألونروا وتتطلــع إىل إبقائهــا علــى علــم تــام            

  .بالتحديات اليت تواجهها الوكالة على مستويي التمويل والعمليات
  .أعمال األونروا وأنشطتها ها لدعمةن املضيفالبلدثين اللجنة بشدة على اتو  
لاللتـزام الشخـصي الـشديد للمفوضـة     وتغتنم اللجنة هذه الفرصة لتعرب عن تقـديرها          

 ولتعـرب هلـا عـن خـالص شـكرها لـسنواهتا العديـدة يف                الجئني الفلـسطينيني  العامة لألونروا بـال   
  .اخلدمة والقيادة

  
  ونسلندتور ) توقيع(

  ةرئيس اللجنة االستشاري
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  الفصل األول
  مقدمة    

فلـسطينيني يف الـشرق األدىن   أُنشئت وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني ال          - ١
. ١٩٤٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٨املؤرخ  ) ٤-د (٣٠٢عمال بقرار اجلمعية العامة     ) األونروا(

، مــستجيبة الحتياجــات حنــو   ١٩٥٠مــايو  / أيــار١وبــدأت الوكالــة االضــطالع مبهامهــا يف    
ــسطيين ٧٥٠ ٠٠٠ ــرامج األمــم املتحــدة،    وهــي.  الجــئ فل ــا أحــد أكــرب ب ــغ عــدد  إذ  حالي يبل

  مليــون نــسمة، ويتجــاوز عــدد املــوظفني    ٤,٦٧لالجــئني الفلــسطينيني املــشمولني بواليتــها    ا
  . موظف ٣٠ ٠٠٠ فيها العاملني

 املـسامهة يف التنميـة البـشرية لالجـئني الفلـسطينيني يف           هـو الغرض من إنشاء األونـروا      و  - ٢
 أن يـتم التوصـل إىل       قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية إىل         

وحتقق الوكالة هذا الغرض عـن طريـق تـوفري جمموعـة متنوعـة مـن                . حل عادل لقضية الالجئني   
، )يف لبنــانالتعلــيم الثــانوي و (األساســيوتــشمل تلــك اخلــدمات التعلــيم . اخلــدمات األساســية

ــة يف حــاالت الطــوارئ، واملبــادرات االجت    ــة الــشاملة، واإلغاث ــة، والرعايــة الــصحية األولي ماعي
وتنفـرد الوكالـة بـني وكـاالت        . والتمويل البالغ الـصغر، واإلسـكان، ودعـم اهلياكـل األساسـية           

  . األمم املتحدة بتقدمي جمموعة متنّوعة من اخلدمات إىل الالجئني مباشرة
وتتمثل رؤية الوكالة يف أن يتمتع كل الجئ فلـسطيين بأفـضل املعـايري املمكنـة للتنميـة             - ٣

يف ذلــك حتقيــق إمكاناتــه كاملــة، ســواء إمكاناتــه كفــرد أو كعــضو يف األســرة    اإلنــسانية، مبــا 
 االقتـصادية والثقافيـة؛   -واجملتمع؛ ويف أن يكون مـشاركا فعـاال ومنتجـا يف احليـاة االجتماعيـة         

  . وأن يشعر بالثقة بأن هناك من يدافع عن حقوقه وحيميها ويصوهنا
ويف األزمـــات .  الفلــسطينيني ورعايتــهم  واألونــروا مناصــرة عامليــة حلمايــة الالجــئني       - ٤

ــوزا        ــا رم ــة يف حــاالت الطــوارئ ووجوده ــادرات الوكال ــل مب ــسلّح، متث ـــزاع امل ــسانية والن اإلن
  .ملموسة الهتمام اجملتمع الدويل، وتسهم يف هناية املطاف يف هتيئة بيئة مستقرة
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  الفصل الثاين
  عرض عام لسياق األوضاع    

  
  االقتصادية واألمنيةالتطورات السياسية و  - ألف  

ــام تتواصــل  - ٥ ــة يف     ٢٠٠٨ يف ع ــات الوكال ــة عملي ــر التطــورات خطــورة يف منطق  أكث
. ففي قطـاع غـزة، بـدأت الـسنة وانتـهت علـى وقـع نزاعـات كـبرية                  . األرض الفلسطينية احملتلة  

فقد تأثر مجيع نواحي احلياة الفلـسطينية إىل درجـة خطـرية باحلـصار الـذي فرضـته إسـرائيل يف                     
 الـرئيس حممـود عبـاس        بعد أن استولت محاس على مقاليد األمـور وحـلّ          ٢٠٠٧يونيه  /رانحزي

 اســترياد بعــض  أن احلــصار اســتثىن حلكومــة الوحــدة الوطنيــة الفلــسطينية، علــى الــرغم مــن       
اإلمــدادات اإلنــسانية األساســية، وعمليــات اإلجــالء الطــيب الطارئــة وعبــور أعــداد صــغرية مــن  

ــدخول إســرائيل الفلــسطينيني احلاصــلني علــى  ــة   .  إذن خــاص ب وتواصــل ارتفــاع معــدل البطال
 أكثـر قــدرة اجملتمـع الفلـسطيين علـى إعالــة     اسـترتف وأغلـق املزيـد مـن الـشركات اخلاصــة، ممـا      

  . )١(نفسه
 شـــحنة ٥٧٩ ســـوى، مل يـــدخل إىل قطـــاع غـــزة ٢٠٠٨ نـــوفمرب/يف تـــشرين الثـــاين  - ٦

 ٢٠٠٥ديـسمرب  / يف كـانون األول  الـشحنات حجـم  يف املائـة مـن   ٤ أيمستوردة مـن الـسلع،      
وأدى . )٢()قبل شهر واحد من تنظيم االنتخابـات الربملانيـة الفلـسطينية الـيت فـازت هبـا محـاس                  (

صص، وامتدت الطوابري عند مراكز التوزيع وأغلق نـصف         احلنقص غاز الطهي إىل تنفيذ نظام       
ــزة  ــاع غـ ــابز قطـ ــسبة    . خمـ ــة بنـ ــواد الغذائيـ ــة املـ ــت تكلفـ ــ٢٨وارتفعـ ــن   يف املائـ ــرة مـ ة يف الفتـ

 معاجلـة النفايـات     وكـان الـضغط كـبريا علـى       . ٢٠٠٨يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
الصلبة ومياه اجملـاري بـسبب الـنقص يف الوقـود وكـذلك يف قطـع الغيـار، وبـسبب عـدم قـدرة                        

يف البحـر    مليـون لتـر مـن ميـاه اجملـارير     ٤٠ وشـكل الـضخ اليـومي حلـوايل    . ى الـدفع  الزبائن علـ  
تراكم اليـومي ملئـات األطنـان مـن النفايـات الـصلبة يف الـشوارع خطـراً كـبرياً علـى الـصحة                   وال

ــأثرت اخلــدمات الــصحية إىل درجــة  . العامــةً  بــسبب عــدم قــدرة املستــشفيات علــى   كــبريةوت
. إصالح معدات إنقاذ احلياة وصيانتها أو استرياد األدوية لعالج السرطان وغريه من األمـراض              

__________ 

 يف  ٤٢ ما قـدره   ٢٠٠٨العاطلني عن العمل من القوة العاملة يف غزة خالل النصف األول من عام               بلغت نسبة   )١(  
  . يف املائة من العمليات الصناعية يف غزة٩٨وقدر االحتاد العام للصناعات الفلسطينية تعطل نسبة  .املائة

 The Humanitarianنــشرة مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، قاعــدة بيانــات معــابر غــزة علــى اإلنترنــت، و     )٢(  

Monitor ديـــسمرب / كـــانون األول٢٦ إىل ١ يف الفتـــرة مـــن ).٢٠٠٨نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين(، ٣١، العـــدد
 شــحنة ٧١٦ديــسمرب، مســح بــدخول / كــانون األول٢٧، أي قبــل اهلجــوم العــسكري الــذي بــدأ يف ٢٠٠٨

)The Humanitarian Monitor ٢٠٠٨ديسمرب /، كانون األول٣٢، العدد(.  
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 البـضائع الـيت منـع إدخاهلـا         مشلـت و. قي الرعاية الصحية خارج قطـاع غـزة       وتزايدت صعوبة تل  
إىل قطاع غزة اللوازم واملـواد املدرسـية، كـاألقالم والقرطاسـية والـورق واحلـرب الـالزم إلعـداد                    

وأدى نقص الوقود، يف مجلة أمور، إىل تعليق الدراسـة يف أربـع جامعـات يف                . الكتب الدراسية 
وعنــد هنايــة الــسنة، .  املــواد الغذائيــة بعــضقمامــة، وتعليــق توزيــعقطــاع غــزة، وتوقــف مجــع ال

 يف املائـة مـن   ٩٠قدرت نسبة البضائع اليت أدخلت عن طريق األنفاق عرب احلدود مع مـصر بــ               
 اختــراق للجــدار احلــدودي مــع مــصر متينــاير، / كــانون الثــاين٢٣ويف .  ككــلأنــشطة الــسوق

، مما أتاح ملئـات اآلالف مـن دخـول مـصر والعـودة      فرباير/وأعيد إغالق الفجوة يف بداية شباط  
  . منها
ــرائيل يف    - ٧ ــلت إسـ ــانون     ٢٠٠٨وواصـ ــدأهتا يف كـ ــت بـ ــسكرية كانـ ــة عـ ــذ عمليـ  تنفيـ

وبلـغ الـرتاع ذروتـه      . ، كمـا تواصـل إطـالق الـصواريخ مـن قطـاع غـزة              ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
ويف . ٢٠٠٨مـارس  /ر آذا ٤فربايـر إىل    /  شـباط  ٢٤ عملية يف الفترة مـن       عندما نفذت إسرائيل  

 سـتة   ةدملـ  “طـالق النـار   إلوقـف   ”، وافقـت إسـرائيل ومحـاس علـى          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩
صـاروخ وقذيفـة هـاون       ٣ ١٠٠ أكثـر مـن   وأطلق  . نوفمرب/انتهى يف مطلع تشرين الثاين    أشهر  

ــام       ــوب إســرائيل يف ع ــزة أصــابت جن ــن قطــاع غ ــن   ٢٠٠٨م ــر م ــها أكث ــق من  ٢ ٢٨٠، أطل
قذيفـة   ٢٦ يونيه، وحـوايل  /يناير إىل حزيران  /يف الفترة من كانون الثاين     وقذيفة هاون    اصاروخ

نـوفمرب إىل   /من تشرين الثـاين   قذيفة   ٧٩٥ أكتوبر، و /يوليه إىل تشرين األول   /يف الفترة من متوز   
ديسمرب، شـنت إسـرائيل هجومـا كـبريا علـى           / كانون األول  ٢٧ ويف   .)٣(ديسمرب/كانون األول 
  .قطاع غزة

 مـن  ٤٠٢ قُتـل  ديـسمرب، / كـانون األول ٢٦لفتـرة املـشمولة بـالتقرير حـىت       ومن بداية ا    - ٨
.  طفـال أثنـاء العمليـات العـسكرية الـيت نفـذهتا إسـرائيل يف قطـاع غـزة                   ٥٧نيني، بينهم   يالفلسط

 جنـدياً  ٥٨ مـدنياً و  ٥١ جنـود إسـرائيليني، وجـرح     ٨ مـدنيني و     ٦وخالل نفس الفتـرة، قتـل       
وخـالل األيـام اخلمـسة األوىل    . الـيت أطلقـت مـن قطـاع غـزة     بنريان الصواريخ وقذائف اهلـاون     

لطــائرات اإلســرائيلية ، قــصفت اديــسمرب/ كــانون األول٢٧ الــذي بــدأ يف للــهجوم اإلســرائيلي
 غزاويـاً، منـهم     ٣٥٠ديـسمرب، قتـل حـواىل       / كـانون األول   ٣١وحبلول  . هدف ٣٠٠أكثر من   

 آخــرين ٢٠ ليني وجــرح حــوايل إســرائي٤ قتــل  نفــسهاوخــالل الفتــرة.  طفــالً علــى األقــل٣٨
  . صواريخ فلسطينية أطلقت باجتاه إسرائيلب

__________ 

  .انظر موقع وزارة الشؤون اخلارجية اإلسرائيلية على شبكة اإلنترنت  )٣(  
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، أدت سلـسلة تفجـريات بـسيارات مفخخـة وانـدالع            أغـسطس /آبيوليـه و  /ويف متوز   - ٩
ــزة إىل مقتـــل    ــاع غـ ــال بـــني الفـــصائل يف قطـ ــابةاً، منـــهم طفـــالن، وي فلـــسطين١٣قتـ  إىل إصـ

  . ا بني محاس وفتحه ضربة إىل جهود املصاحلة فيم وّجوهذا. شخصا ١٣٠
ويف الضفة الغربية، تواصل تطبيق نظـام اإلغـالق وهـدم املنـازل وتوسـيع املـستوطنات                   - ١٠

. وفرض حظر التجول وعمليـات املـصادرة مـع زيـادة طـول اجلـدار الفاصـل يف الـضفة الغربيـة                     
عيـشية  املظـروف   الوكما حدث يف السنة السابقة، فقد عاىن السكان الفلسطينيون مـن تـدهور              

وعنـد هنايـة الـسنة، أبلـغ مكتـب تنـسيق الـشؤون              . من حقوقهم اإلنـسانية األساسـية     وحرماهنم  
 حـاجزاً يف خمتلـف أحنـاء الـضفة الغربيـة، يف حـني               ٦٢٠اإلنسانية التابع لألمم املتحدة عن بقاء       

. تواصــل توســع املــستوطنات اإلســرائيلية واملواقــع األماميــة واجلــدار الفاصــل يف الــضفة الغربيــة 
 يف  ٤٠، فإن نسبة األراضي مـن الـضفة الغربيـة احملظـورة فعليـاً علـى الفلـسطينيني تبلـغ                     االوإمج
 إذ أنــه يزيــد مــشقة ،وكــان لنظــام تقييــد التنقــل أثــر خطــري علــى اقتــصاد الــضفة الغربيــة . املائــة

ويف النـصف   . السكان وحيد من وصوهلم إىل خدمات التعلـيم والـصحة وغريهـا مـن اخلـدمات               
 يف  ٢٤,٤٥ العاطلني عن العمل من القـوة العاملـة يف غـزة             بلغت نسبة ،  ٢٠٠٨األول من عام    

ة الفلـسطينية يف    لطوكانت احملاوالت اليت بـذلت لبنـاء قـدرات قـوات األمـن التابعـة للـس                . املائة
 بتخفيـف القيـود املفروضـة علـى         اقترنـت مشال الضفة الغربية ناجحة جزئيـاً علـى األقـل عنـدما             

  .التنقل
 عدد اهلجمات املبلغ عنها الـيت قـام هبـا مـستوطنون إسـرائيليون               ازداد ٢٠٠٨ عام   يفو  - ١١

كتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية، فقـد وقعـت         ووفقا مل . ضد مدنيني فلسطينيني يف الضفة الغربية     
يف حـني قتـل   . ٢٠٠٨ مـن عـام   حادثة مرتبطة مبستوطنني خـالل األشـهر العـشرة األوىل          ٢٩٠

ويف  .هجوم انتحاري قام بـه فلـسطيين  يف فرباير يف دميونة /طمدين إسرائيلي واحد يف شهر شبا     
جرافة فلـسطينيان، يف حـادثني منفـصلني، يف القـدس           عمدا سائقا   وقت الحق من العام، اندفع      

مـارس، قتـل فلـسطيين مـن        /ويف آذار . وصدما حافالت ومركبـات أخـرى فقـتال ثالثـة مـدنيني           
 مدرســة ضــدامــات يف هجــوم نفــذه  خرجيــي مدرســة حاخ مــنســكان القــدس الــشرقية مثانيــة 

  . كرييات موشييهودية دينية يف 
ويف لبنان، شهدت األشهر األربعة األوىل من العام ترديـاً يف احلالـة الـسياسية واألمنيـة                   - ١٢

مـايو  / يف أيـار   أشـدها  التـوترات    وبلغـت . انتخـاب رئـيس جديـد     الغموض الذي اكتنف    بسبب  
حزب اهللا يف خمتلـف منـاطق البلـد، ممـا أسـفر عـن               عندما اشتبك مؤيدون من حركة املستقبل و      

 الفـصائل اللبنانيـة يف    يف الدوحـة بـني    مت التوصل إليه  وأدى اتفاق   .  يف ستة أيام    قتيالً ٨٠وقوع  
ــار ٢١ ــوزراء      /أي ــيس ال ــة رئ ــد ومــشاركة حــزب اهللا يف حكوم ــيس جدي ــايو إىل انتخــاب رئ م
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ا يف الـشمال، مـع حـدوث قتـال عنيـف      سـيم  وبقيت احلالة األمنية متـوترة، وال   . السنيورة فؤاد
ويف تلــك . أغــسطس/يونيــه وآب/متقطــع بــني خمتلــف أطــراف الــرتاع يف الفتــرة بــني حزيــران   

األثناء، بدأت التوترات تتصاعد بني الفصائل الفلسطينية يف النصف الثاين من العـام، ممـا جعـل                 
  . احلالة غري مستقرة يف خميم عني احللوة لالجئني بصورة خاصة

ونــروا والالجــئني  األحـظ ويف اجلمهوريـة العربيــة الــسورية واألردن، كـان مــن حــسن     - ١٣
الالجــئني وجــود  اســتمرار غــري أن. آمنــة ومــستقرةالــذين يــستفيدون مــن خــدماهتا أن بيئتــهم  

ل ضـغطاً علـى اخلـدمات الـيت تقـدمها           يف زيادة التـضخم وشـكّ     ساهم  العراقيني يف كال البلدين     
  .احلكومة والوكالة

 خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، فقـد           بـدأت تـربز للعيـان     أما األزمة املالية العاملية اليت        - ١٤
وأدى خفض بعض اإلعانـات احلكوميـة والزيـادة         .  مجيع مناطق عمل الوكالة اخلمس     أثرت يف 

. الكـــبرية يف تكلفـــة املعيـــشة إىل بـــث القلـــق يف أوســـاط الالجـــئني واملـــواطنني علـــى الـــسواء  
وأثر ذلـك بـصورة     . لبلدان املضيفة إىل رفع مرتبات موظفي اخلدمة املدنية       سلطات ا واضطرت  

 مـوظفي اخلدمـة املدنيـة     حتـدد مرتبـات العـاملني لـديها وفقـاً ملرتبـات         اليت على الوكالة،    ةمباشر
  .البلد يف
  

  التطورات التشغيلية  - باء  
حتياجـــات  عمليـــات األونـــروا، يف مجيـــع منـــاطق عملـــها اخلمـــس، يف تلبيـــة ا تتركـــز  - ١٥

ــة و     ــة واخلــدمات االجتماعي ــصحة واإلغاث ــيم وال اهلياكــل األساســية  الالجــئني يف جمــاالت التعل
 بـذلت الوكالـة    الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        ويف. وحتسني املخيمات وبرامج التمويل البالغ الصغر     

ط تقـدمي خـدمات     ي لتحسني نوعية هذه اخلدمات عن طريـق تعزيـز إدارة الـربامج وتبـس              اجهود
، تـستجيب األونـروا   وإضـافة لتقـدمي تلـك اخلـدمات    . ظيمـي دعم يف إطـار عمليـة التطـوير التن    ال

وكما كان عليه احلال منذ بداية االنتفاضـة        . حلاالت الطوارئ أينما حدثت يف مناطق عملياهتا      
رب حتـد   ، شكلت حاالت الطوارئ يف قطـاع غـزة والـضفة الغربيـة أكـ              ٢٠٠٠سبتمرب  /يف أيلول 

إىل تـدعيم براجمهـا الرئيـسية بـربامج دعـم           األونـروا   ضـطر   ا ممـا    الوكالـة، لعمـل   تشغيلي بالنـسبة    
. غذائي ومساعدات نقدية وعمليات إصالح للمالجئ وتوفري فرص عمل لالجـئني املتـضررين            

ونظـراً لالرتفـاع    .  مليـون دوالر   ٢٣٨وقد أصدرت األونروا نداء طارئاً للحـصول علـى مبلـغ            
، مت تنقـيح ميزانيـة النـداء     ٢٠٠٨ خالل النـصف األول مـن عـام          احلاد يف أسعار الغذاء والوقود    

وحبلول هناية الفترة املشمولة بالتقرير، تعهد املاحنون بتقـدمي         .  مليون دوالر  ٢٦٢ ليبلغ حجمها 
  . مليون دوالر١٧٦
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 أســرة مــن الالجــئني يف  ١٩٠ ٠٠٠وقــدمت األونــروا مــساعدات غذائيــة طارئــة إىل     - ١٦
 طالــب مــن طــالب ٢٠٠ ٠٠٠وبــدأ تنفيــذ برنــامج تغذيــة لفائــدة  . لــةاألرض الفلــسطينية احملت

ــدارس ــدم حــوايل   م ــزة، وق ــة يف قطــاع غ ــون دوالر ١٢  الوكال ــة إىل   يف ملي ــنح نقدي  شــكل م
 ماليـني دوالر يف قطـاع غـزة لتغطيـة تكـاليف العـودة       ٦ أسرة فقرية من الالجئني و      ٣٠ ٠٠٠

  .  الجئ٥٦ ٠٠٠اليني يوم عمل لـ  م٣وإضافة إىل ذلك، وفرت األونروا . إىل املدارس
واضطرت األونروا بسبب نفاذ أوراق العملة جراء احلصار املفروض على قطـاع غـزة                - ١٧
 دفعـات الرعايـة االجتماعيـة الـيت     ،٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩أن تعلق، اعتبـارا مـن      إىل  

لــول كــانون وحب.  أســرة مــن الالجــئني املعــوزين يف قطــاع غــزة  ١٩ ٠٠٠كانــت تقــدمها إىل 
ــتديــسمرب /األول ــروا  بات ــاًفارغــة  مــستودعات األون ــدعيم   ف ،تقريب ــة مــن ت ــتمكن الوكال ــم ت ل

اضـطرت الوكالـة إىل تأجيـل       و. االحتياطات االستراتيجية على الـرغم مـن وقـف إطـالق النـار            
   .العام عونة الغذائية الطارئة إىل هناية أسرة بامل١٣٥ ٠٠٠تزويد 
 األونـروا   وفـرت ديـسمرب،   / كـانون األول   ٢٧لي الذي بـدأ يف      وخالل اهلجوم اإلسرائي    - ١٨

وواصـلت  .  فلـسطيين جلـأوا إىل منـشآت الوكالـة اخلمـسني     ٥٠ ٠٠٠مالجئ مؤقتة ألكثر من    
  . ، مبا فيها توزيع األغذية، كلما كان ذلك ممكناًالبالغة األمهيةالوكالة تنفيذ العمليات 

ــروا صــعو     - ١٩ ــة، واجهــت األون ــضفة الغربي ــدة يف الوصــول إىل جتمعــات  ويف ال بات متزاي
 حادثـة   ٩١٨جمموعـه    وأبلـغ عـن وقـوع مـا       . الالجئني مـن أجـل الوفـاء باحتياجـاهتم اإلنـسانية          

  . ٢٠٠٧ حادثة يف عام ٢٣١ مقابل، ٢٠٠٨  عاميف املساعدة وصولتتعلق ب
ــان، متك       - ٢٠ ــة اهلــشة يف لبن ــة األمني ــوترة واحلال ــسياسية املت ــة ال ــرغم مــن احلال نــت وعلــى ال

مـايو، قـرر جملـس الـوزراء        /ويف أيـار  . قليلـة  انقطاعـات    الـيت ختللتـها   األونروا من تنفيذ عملياهتـا      
يونيه، أصدرت األونـروا    /ويف حزيران . اللبناين نزع ملكية األراضي املقام عليها خميم هنر البارد        
. خـيم املء  عـادة بنـا   إل مليـون دوالر     ٤٤٥واحلكومة اللبنانية نداًء مشتركاً للحصول علـى مبلـغ          

ــة عــام   ــتم التعهــد إال مببلــغ  ٢٠٠٨ويف هناي ــون دوالر٤٢ مل ي ــوفري  .  ملي ــروا ت وواصــلت األون
 املؤقتــة واملــدارس اجلــاهزة واملراكــز الــصحية وإعانــات اإلجيــارات واملعونــة الغذائيــة        آوياملــ

  .لالجئني من خميم هنر البارد
روا ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية       واختذت احلكومة اللبنانية خطوات بالتعاون مع األون        - ٢١

 لعـدد يتـراوح بـني     ومنظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية هبـدف تعـديل األوضـاع القانونيـة              
لـديهم   يف لبنان الـذين مل يكـن         “ اهلوية وعدمي”فلسطيين ممن يطلق عليهم      ٥ ٠٠٠ و ٣ ٠٠٠

  .إقامة أو وثائق معترف هبا
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ــة     - ٢٢ ــة العربي ــسطينيون   ويف كــل مــن األردن واجلمهوري ــون الفل ــسورية، واصــل الالجئ ال
كما وردت اإلشارة إىل ذلك سابقا، وكـذلك        االستفادة من البيئة السياسية واألمنية املستقرة،       

  . من تعاون احلكومتني املمتاز مع األونروا
قتــــل يف فــــي قطــــاع غــــزة، ف. وظــــل أمــــن مــــوظفي األونــــروا مــــصدر قلــــق بــــالغ   - ٢٣
 أشـهر   ٦ة يقـيم داخـل منـشأة تابعـة لألونـروا عمـره              فربايـر، حفيـد مـشرف مدرسـ       /شباط ٢٧

مـارس، أصـيب أحـد مـوظفي       / آذار ١يف  و. بضربة عسكرية إسرائيلية أحلقـت أضـراراً باملنـشأة        
 كـــانون ٢٩ويف . الوكالـــة جبـــروح عنـــد مـــستودع رفـــح خـــالل ضـــربة عـــسكرية إســـرائيلية 

ديـسمرب،  /نون األول  كـا  ٢٧خالل اهلجوم اإلسرائيلي على غـزة الـذي بـدأ يف            ديسمرب،  /األول
أثنـاء أدائـه لواجبـه مـن جـراء           قتل أحد حراس مدرسة تابعة لألونروا نتيجة إصابات تعرض هلا         

أغـسطس، أصـيب موظـف      / آب ٢٠يف  وويف لبنـان،    .  أحلقت أضراراً باملدرسة   عسكريةضربة  
  . من جراء قذيفة غري منفجرة أثناء عمله يف منطقة هنر البارد

وتـثين خـصوصاً علـى      .  ملوظفيهـا وتقـر بتفـانيهم ووالئهـم        اهنامتناعن  األونروا  تعرب  و  - ٢٤
وتالحظ مع األسف أن موظفي األونـروا احمللـيني         . العاملني يف األرض الفلسطينية احملتلة ولبنان     

هم املوظفون الوحيدون من بني موظفي األمم املتحدة العـاملني يف املنطقـة الـذين ال يتقاضـون                  
  . بدل املخاطر

  
  طورات التنظيميةالت  -جيم   

ــروا /يف آب  - ٢٥ ــادرة طموحــة لإلصــالح اإلداري   ، يف أغــسطس، شــرعت األون ــق مب تطبي
خدمـة الالجـئني   ”ونشرت خطة التطوير التنظيمي حتت عنوان  . ٢٠٠٩-٢٠٠٧لفترة  ا تغطي

وتــستند العمليــة إىل . “تعزيــز قــدرة األونــروا علــى اإلدارة : الفلــسطينيني بــصورة أكثــر فعاليــة 
 ؛ والـنظم والعمليـات التنظيميـة      ؛ وإدارة املـوارد البـشرية     ؛إدارة الـربامج  : تغيري، هي  رأربعة حماو 
  . اإلدارةووالقيادة 

 املمارسـة يف    بلـوغ أفـضل معـايري      تقدماً كبرياً حنـو      األونروا، أحرزت   ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٦
-٢٠١٠لفتـرة   لووضعت األسس من أجل اسـتراتيجية متوسـطة األجـل           . إدارة دورة الربنامج  

 تقيـيم   على ان يف املواقع امليدانية ويف الربامج تدريب      و املوظفون الرئيسيون العامل   وتلقى. ٢٠١٥
 ت لالحتياجات يف مجيع املواقع امليدانية، وبـدأ       ا تقييم ت الوكالة وأجر. االحتياجات وختطيطها 

 إطــار تواستعرضــ. ١٠١١-٢٠١٠تنفيــذ عمليــة ختطــيط قائمــة علــى النتــائج لفتــرة الــسنتني  
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 وبــاالقتران مــع هــذه اجلهــود االســتراتيجية     .)٤( بنــاء علــى ذلــك  هونقحتــ هــاات إجنازمؤشــر
والتخطيطية، واختذت الوكالة خطـوات أوليـة هامـة باجتـاه اعتمـاد امليزنـة القائمـة علـى النتـائج                  

   .واملمارسة الفضلى
يـد   وجمموعـة مبـادئ لنظـام جد   ا إطـار  ت الوكالة ويف جمال إدارة املوارد البشرية، وضع       - ٢٧

إلدارة األداء وتصنيف الوظائف والتعـويض هبـدف اعتمـاده يف فتـرة الحقـة عنـد تنفيـذ عمليـة                     
  . التطوير التنظيمي

ــضاً    - ٢٨ ــة أي ــة التطــوير التنظيمــي   ،ونفــذت الوكال ــن عملي ــة  ، كجــزء م ــيريات يف طريق  تغ
يريات وتتماشـى هـذه التغـ     .  واختاذ القـرارات بـشأن إدارة األصـول        ، والشراء ،استقدام املوظفني 

مع التزام الوكالة بتحقيق الالمركزية يف عملية اختاذ القـرارات وتـدعيم مبـدأ املـساءلة وحتـسني                 
  . الرصد واإلبالغ والرقابة

ــروا   - ٢٩ ــاتوواصـــلت األونـ ــةا إصـــالح آليـ ــة الداخليـ ــا حـــىت تـــستجيب لرقابـ ــة هلـ   التابعـ
  . ٢٠٠٧لالستعراض اخلارجي لتقييم اجلودة الذي أجري يف أواخر عام 

. تخطـيط املـوارد يف املؤسـسة وتطبيقـه        ل لـشراء نظـام      يف بذل حماولة  ت األونروا   عوشر  - ٣٠
  . نظامهذا ال استشاريون خارجيون ضرورة تطبيق قام بهوأظهر حتليل للثغرات 

ويعـد  . ووضعت خطة عمل لتبسيط اإلجراءات األمنية على كافـة مـستويات الوكالـة              - ٣١
  . ياسة األونروا األمنيةخطوة باجتاه اعتماد ساإلجراء هذا 
وإضـافة إىل التقييمـات الـيت أجرهتـا األونـروا يف إطـار خطـة التطـوير التنظيمـي، شـرع             - ٣٢

مكتب املساءلة احلكومية التابع للواليات املتحدة األمريكيـة يف إجـراء اسـتعراض لـنظم الرقابـة                 
ة الـيت تقـدمها الواليـات       اإلدارية لألونروا، وذلـك لكفالـة االسـتخدام املناسـب للتربعـات املاليـ             

  .املتحدة
  

__________ 

ــاً         )٤(   ــدوهنا غالب ــر، والــيت ب ــة أكث ــر اســتراتيجية وعملي ــة يف هــذا الــصدد بــضرورة وضــع مؤشــرات أكث تقــر الوكال
جري وسـي . اضطرت الوكالة إىل قياس أنشطتها واإلبالغ عنها باستخدام مقاييس أداء قائمة على املدخالت         ما

. ٢٠٠٩تطوير قدرة الوكالة على رصد أنشطتها واإلبالغ عنها استناداً إىل إطار املؤشرات اجلديد خـالل عـام                 
  .وسيطبق إطار املؤشرات اجلديد يف التقارير السنوية الالحقة
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  املسائل القانونية  - دال  
  موظفو الوكالة    

واصلت السلطات اإلسـرائيلية، حبجـة الـشواغل األمنيـة، تقييـد حريـة حركـة مـوظفي                    - ٣٣
ومشلت هذه القيود إغـالق الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة؛      . األونروا يف األرض الفلسطينية احملتلة  

ني الذين يـستقلون مركبـات األمـم املتحـدة مـن اسـتخدام معـرب إيريتـز بـني                   ومنع املوظفني احمللي  
إسرائيل وقطاع غزة أو استخدام جسر اللـنيب، أو حظـر تنقّلـهم يف إسـرائيل ويف األجـزاء الـيت                     

 حــصول  مــن أجــلضــمتها إســرائيل مــن األرض الفلــسطينية احملتلــة؛ وفــرض إجــراءات مرهقــة 
ويف العديـد مـن     .  هلم بدخول إسـرائيل والقـدس الـشرقية        املوظفني احملليني على تصاريح تسمح    

  .  اإلجراءاتامتثالاحلاالت، مل ُتمنح هذه التصاريح رغم 
وعندما كـان املوظفـون احملليـون ُيمنحـون التـصاريح، كـان ُيفـرض علـيهم قطـع معـرب                       - ٣٤

ات بطاقــالوأعفــي فقــط حــاملو جــوازات مــرور األمــم املتحــدة أو   .إيريتــز ســريا علــى األقــدام
ــاز معــرب إيريتــز ســريا علــى األقــدام   الــصفراء الــ ــة مــن اجتي وكــثرياً . صادرة عــن وزارة اخلارجي
 وقتـاً طـويالً، ويتـراوح متوسـط مـدة االنتظـار            تستغرق اإلجراءات املفروضة عند هذا املعـرب       ما

وغالبـا مـا ُمنـع      .  دقيقة، مما يعرض سالمة املـوظفني للخطـر        ٥٠يف جانب قطاع غزة من املعرب       
ومنعت الـسلطات اإلسـرائيلية، يف مناسـبات كـثرية     . وظفون احملليون كليا من استخدام املعرب امل

 ويف مناســبات عــدة عنــد  ومنعــت كــذلك،عنــد نقــاط التفتــيش للــدخول إىل القــدس الــشرقية،
معــرب إيريتــز، مــوظفني دولــيني تــابعني لألونــروا كــانوا يــستقلون مركبــات لألمــم املتحــدة مــن   

  .اع املركبة لتفتيش ينتهك حصانة األمم املتحدة دون إخض منالعبور
وتتنــاىف القيــود املــذكورة أعــاله مــع ميثــاق األمــم املتحــدة، واتفاقيــة امتيــازات األمــم      - ٣٥

ــة عــام   (١٩٤٦املتحــدة وحــصاناهتا لعــام   ــشلمور لعــام  -، واتفــاق كــومي  )١٩٤٦اتفاقي  ميت
 يف وســعها لتــسهيل مهمــة تبــذل كــل مــا” الــذي تلتــزم حكومــة إســرائيل مبوجبــه بــأن ١٩٦٧

  .“األونروا، رهنا فقط بالقواعد أو الترتيبات اليت قد تقتضيها اعتبارات األمن العسكري
ــةوتــرى   - ٣٦  أنّ ُجــل التــدابري ال متــّت لألمــن العــسكري بــصلة، وإمنــا تعــزى علــى    الوكال

لـى أن القيـود     بيـد أن الـسلطات اإلسـرائيلية تـصّر ع         . األرجح إىل املالئمة اإلداريـة أو الـشرطية       
  .ضرورية حلماية إسرائيل من التهديدات اإلرهابية

بيـد أن   . ويف الضفة الغربية، تعزز التنسيق مع ضباط االتصال العسكريني اإلسـرائيليني            - ٣٧
 عند عدة نقاط تفتـيش إسـرائيلية        وبات من املتعذر التنبؤ هبا    حركة املوظفني غدت أكثر تقييداً      

وأدت القيـــود الـــيت فرضـــتها الـــسلطات . ىل القـــدس الـــشرقيةســـيما عنـــد نقـــاط العبـــور إ وال
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 يومــا مــن أيــام عمــل املــوظفني  ٢ ١٩٩اإلســرائيلية علــى التنقــل يف الــضفة الغربيــة إىل فقــدان  
وال يــزال مــن .  دوالر٨٦ ٠٠٠خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وهــو مــا ميثــل فقــدان حنــو    

واقعـة بـني جـدار الـضفة الغربيـة وخـط اهلدنـة              الصعب على الوكالة تقدمي خدماهتا يف املنطقة ال       
ويف قطاع غزة، تـأثرت حركـة املـوظفني بعمليـات           . ، وخصوصا يف منطقة برطعه    ١٩٤٩لعام  

  . التوغل العسكرية اإلسرائيلية واحلالة األمنية عموماً
ومبـا  . وحيتاج املوظفون احملليون لتصاريح من السلطات اإلسرائيلية الجتياز معرب إيريتز           - ٣٨

من الطلبات اليت تقدم هبـا موظفـو        )  طلباً ٥١٥ طلباً من أصل     ١١٤( يف املائة    ٢٢أنه مت رفض    
الوكالة للحصول على تـصاريح، فقـد تعـذر علـى بعـض املـوظفني احمللـيني مغـادرة قطـاع غـزة                      

ــة  ــشاطهمملزاول ــاين .  الرمســين ــشرين الث ــدة   /ويف ت ــسلطات اإلســرائيلية مل ــوفمرب، احتجــزت ال ن
 خدمــة صــاحلة عنــد وصــوله إىل مطــار بــن غوريــون يف حيمــل تأشــرية دوليــاً ســاعة موظفــاً ٤٨

. ســتجوبته ومنعتــه مــن الــدخول إىل إســرائيل    ا و،إســرائيل للعمــل يف وظيفــة يف قطــاع غــزة    
وحىت هنايـة   . ١٩٤٦عام    التفاقية ا خمالف  ذلك واحتجت الوكالة على منعه من الدخول باعتبار      

  . املسألة دون حلالفترة املشمولة بالتقرير بقيت هذه 
وعلـى سـبيل   .  يومـا يف اجملمـوع  ٩٢وكان معـرب رفـح بـني مـصر وغـزة مفتوحـا طيلـة                - ٣٩

 من مـوظفي األونـروا بـالعبور إىل         ١٣االستثناء، وبتنسيق مسبق مع السلطات املصرية، مسح لـ         
اح  يوما قبـل الـسم     ١٦وانتظر ثالثة من هؤالء املوظفني      . مناطق العمل األخرى يف مهام رمسية     

  .هلم مبعاودة دخول غزة
ــة         - ٤٠ ــة العربي ــا األردن واجلمهوري ــرض حكومت ــشمولة بــالتقرير، مل تف ــرة امل وخــالل الفت

  .السورية أو السلطة الفلسطينية أي قيود ذات شأن على حركة موظفي األونروا
ــة     - ٤١ ــسلطات اللبناني ــان، طلبــت ال ــة واألخــرى ويف مشــال لبن ــشواغل   بــني الفين ، حبجــة ال

ــة ملتفتــيش  عمليــات إجــراءة، األمنيــ حتجــت وا. عنــد مــدخل خمــيم هنــر البــارد  ركبــات الوكال
وقـد  .  على أساس أن هذه العمليات تنتهك حـصانة األمـم املتحـدة            الوكالة على هذه احلوادث   

أكتــوبر مل تقــدم بعــده أي طلبــات / تـشرين األول ١٠حلـت هــذه املــسألة يف اجتمــاع عقــد يف  
  .ة إىل املخيملتفتيش مركبات الوكالة الداخل

منـهم  موظفـا   ١١  كان موظفا حمتجزا،٢٠، كان ال يزال هناك ٢٠٠٨ويف هناية عام    - ٤٢
ــرائيلية، و  ــسلطات اإلسـ ــدى الـ ــسطينية، و  ٦ لـ ــسلطات الفلـ ــدى الـ ــسلطات يف  ٢ لـ ــدى الـ  لـ
وقــد مسحــت الــسلطات األردنيــة  .  لــدى الــسلطات األردنيــة١ اجلمهوريــة العربيــة الــسورية و

ومل تــتح الــسلطات اإلســرائيلية للوكالــة مقابلــة  . ىل املوظــف احملتجــز لــديها بوصــول الوكالــة إ
تقــدم أّي معلومــات عنــهم، علــى الــرغم مــن الطلبــات املتكــررة الــيت     موظفيهــا احملتجــزين ومل
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ــة وفقــا لقــرا  ــة العامــة قدمتــها الوكال ــالتقرير،  . ٣٦/٢٣٢ر اجلمعي ــة الفتــرة املــشمولة ب ويف هناي
ــة مقابلــة موظفيهــا    وعلــى الــرغم مــن الطلبــات ا  ملقدمــة، مل تــتح الــسلطات الفلــسطينية للوكال

  .احملتجزين
  

  خدمات الوكالة ومبانيها    
 يف إدخال شحناهتا مـن الـسلع واإلمـدادات          الوكالةالطريق االعتيادي الذي تستخدمه       - ٤٣

اع عـن   اإلنسانية إىل قطاع غزة هو طريق معرب كارين، باستثناء مواد البناء اليت تدخل إىل القط              
وقد واصلت السلطات اإلسرائيلية فرض رسوم عبـور علـى الـشحنات الـيت              . طريق معرب صوفا  

. ٢٠٠٨ دوالرا يف عـام  ١٢٢ ٦٤٠تدخل إىل قطاع غزة، مما أرغم األونـروا علـى دفـع مبلـغ        
ــة عــام          ــها مبوجــب اتفاقي ــى من ــذه الرســوم ضــريبة مباشــرة جيــب أن تعف ــة أن ه ــرى الوكال وت

معــرب كــارين يف الــسلطات اإلســرائيلية  تأغلقــتنفارات أمنيــة، ســحبجــة حــوادث واو. ١٩٤٦
، وطلب إىل الوكالة إدخال مجيـع شـحناهتا عـن طريـق             ٢٠٠٨ طوال عام    وجه مجيع احلاويات  

ومبا أنّ أيا مـن تلـك املعـابر مل يكـن قـادرا علـى اسـتقبال           . معابر ثانوية يف صوفا وكريمي شالوم     
وعـالوة  . اويـات يف املينـاء قبـل نقلـها إىل قطـاع غـزة            احلاويات، تعّين تفريغ مجيع شـحنات احل      

 يومـا مـن أصـل أيـام عملـه املقـررة             ١٣٧على ذلك، أُغلق معرب صوفا يف وجـه الـواردات ملـدة             
 يومـا   ١٩١، وأُغلق معرب كريمي شالوم يف وجه الواردات ملدة          ) يف املائة  ٤٦( يوما   ٢٩٩البالغة  

وتـسبب إغـالق معـرب كـارين        ).  يف املائـة   ٥٢(ا   يومـ  ٣٦٦من أصـل أيـام عملـه املقـررة البالغـة            
وضرورة تفريغ مجيع شحنات احلاويات يف زيادة تكاليف العمـل املتعلقـة بـالتخزين وغرامـات                

ــها حــواىل   ٢,١٧التــأخري، ونقلــها وتفريغهــا حبــواىل      مليــون دوالر ٠,٦٦ مليــون دوالر، من
  .تكاليف تفريغ

ــاء إىل قطــاع غــزة     - ٤٤ ــع اســترياد مــواد البن ــام ومن ــاً شــبه ت ــرغم مــن مســاح   .  منع ــى ال وعل
السلطات اإلسرائيلية بدخول بعض املـواد لـتمكني الوكالـة مـن بنـاء منـشآت مؤقتـة مـن أجـل                      
األلعاب الصيفية اليت تنظمها، إال أن منع دخول مواد البناء أسفر عن تعليـق مـشاريع لألونـروا                

ــال  مليــون دوالر٧٦تبلــغ قيمتــها  ــة الفتــرة املــشمولة ب وحبجــة الــشواغل األمنيــة،  . تقرير يف هناي
رفضت السلطات اإلسرائيلية أيضا أن تسمح بإدخال ألـواح بيـضاء إلكترونيـة وزجـاج مـضاد                 

ــة   نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ابتــداء مــن و. للرصــاص إىل قطــاع غــزة خمصــصة ملكاتــب الوكال
 حقائـب   إدخـال ب، الـسماح     أيضا ، منعت السلطات اإلسرائيلية، حبجة الشواغل األمنية      ٢٠٠٨
وقــد .  الدبلوماســية عــن طريــق معــرب إيريتــز دون إخــضاعها لتفتــيش باألشــعة الــسينية   الوكالــة

  . ١٩٤٦عام  احتجت األمم املتحدة على هذه األعمال باعتبارها خمالفة التفاقية



A/64/13
 

09-28506 12 
 

ويف لبنان، كان دخـول مـواد البنـاء إىل املخيمـات يف اجلنـوب مرهونـاً مبوافقـة اجلـيش                 - ٤٥
 مل يـؤدِّ إىل  ن هـذا اإلجـراء   ساعة ولذلك فـإ ٢٤إصدار مجيع املوافقات يف غضون      ومت  . اللبناين

  .٢٠٠٨ خالل عام  كبريتأخريحاالت 
. وواصل برنامج موظفي دعم العمليات أعماله يف كل من الضفة الغربية وقطاع غـزة               - ٤٦

يـسري دخـول    تون حيـاد األمـم املتحـدة؛ و       يف املـساعدة علـى صـ      وأدى هذا الربنـامج دوراً قيِّمـاً        
املــوظفني ومركبــات األونــروا عــرب نقــاط التفتــيش وإىل املنــاطق املتــضررة مــن جــراء العمليــات  
العسكرية اإلسرائيلية؛ ودعم برامج ومبادرات الوكالـة؛ ورصـد األزمـة اإلنـسانية الـيت يعيـشها                 
 السكان الفلسطينيون؛ وإخضاع منشآت األونروا للتفتيش؛ وتـوفري قـدر مـن احلمايـة لالجـئني               

ويف غزة، ساعد الربنامج يف االسـتجابة اإلنـسانية الطارئـة للوكالـة خـالل               . مبن فيهم النازحون  
  .الرتاع املسلح وبعده

وقــد . “مبــاين األمــم املتحــدة تتمتــع باحلــصانة ” علــى أنّ ١٩٤٦وتــنص اتفاقيــة عــام   - ٤٧
يــة ســبع مــرات اقتحمــت القــوات العــسكرية اإلســرائيلية مبــاين تابعــة لألونــروا يف الــضفة الغرب  

ويف قطـاع غـزة، أحلقـت ضـربات عـسكرية أو عمليـات قـصف                .  القـانوين  االلتـزام خمالفة هـذا    
 منـها خـالل األيـام اخلمـسة األخـرية           ٢٨، وقـع    ة حادثـ  ٣١إسرائيلية أضراراً مبباين األونـروا يف       

  . ٢٠٠٨من عام 
ــة، اقتحمــت قــوات األمــن التابعــة للــسلطة الفلــسطينية     - ٤٨  مبــاين تابعــة ويف الــضفة الغربي

ويف حـادثني منفـصلني، أطلـق مـسلح فلـسطيين النـار داخـل منـشأة لألونـروا،                   . لألونروا مرتني 
ويف قطـاع غـزة، دخلـت    . ودخل والد طالب إىل مدرسة تابعـة لألونـروا وهتجـم علـى مـدرس          

قوات أمن فلسطينية منشآت تابعة لألونروا ثـالث مـرات، كمـا اقـتحم مـسلحون فلـسطينيون                  
وألقى فلسطيين مسلح قنبلة يدويـة علـى غرفـة حـارس مـشروع             . ة لألونروا مرتني  منشآت تابع 

طلـق مـن جهـة      أ مدرسة تابعة للوكالة من جراء رصـاص         وتضررتلألونروا إلعادة اإلسكان،    
  .ميادين تدريب عسكرية

يف اجلمهوريـة   تابع لألونـروا    مرفق  روضة أطفال يف     أغلقت   ،نوفمرب/ويف تشرين الثاين    - ٤٩
وأعيـد فتحهـا بعـد أن أوضـحت الـسلطات احلكوميـة أهنـا قـد                 . ملدة ثالثة أيـام    السورية   العربية

  .ومل حتدث أي عملية اقتحام ملباين األونروا يف األردن أو يف لبنان. أغلقت خطأ
  

  مسائل أخرى    
 دوالراً  ١ ٠٧٦ ٠٤٩  مبلـغ  ، سددت السلطة الفلسطينية لألونـروا     ٢٠٠٨خالل عام     - ٥٠

 جممــوع ضــريبة بلــغ، ٢٠٠٨ديــسمرب /  كــانون األول٣١ يفو. يمــة املــضافة ضــريبة القمقابــل
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.  مليـــون دوالر تقريبـــا٢٦,٣القيمـــة املـــضافة املـــستحقة علـــى الـــسلطة الفلـــسطينية للوكالـــة  
  .تزال السلطة الفلسطينية ُمقّرة بواجبها تسديَد ضريبة القيمة املضافة للوكالة وال
 طولبــت الوكالــة بــدفع رســوم املــوانئ وغريهــا إىل  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  - ٥١

 املربم بني األمـم     ١٩٤٨السلطات السورية أسوة بالسنوات السابقة، وذلك خالفا التفاق عام          
، ُدفعـت أجـور ورسـوم بلـغ         ٢٠٠٨ام  ـي عـ  ـوفـ . املتحدة وحكومة اجلمهورية العربية الـسورية     

ــوع ــهاجمم ــة  .  دوالرا١٧ ٣٢٨  قيمت ــع أن وزارة اخلارجي ــر،    وم ــتنظر يف األم ــا س ــادت بأهن أف
  . هناية الفترة املشمولة بالتقريردون حل حىت املسألة طلبت

  
  املركز القانوين لالجئني الفلسطينيني يف منطقة عمليات الوكالة    

ــسطينيون، داخــل األرض         - ٥٢ ــون الفل ــيهم الالجئ ــن ف ــسطينيني، مب ــنقالت الفل خــضعت ت
بــة صــارمة ولنظــام تــصاريح معقــد تنفــذه الــسلطات       الفلــسطينية احملتلــة ومنــها وإليهــا، لرقا   

اإلسرائيلية، على الرغم من سريان اتفاقات شىت مبا فيها االتفاق بـشأن التنقـل والعبـور املـؤرخ                  
وميكـن لالجـئني الفلـسطينيني احلـصول علـى وثـائق هويـة،            . ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥

ــسلطات اإلســرائيلية   ــيت لكــن ال ــسك  هــي ال ــوىل إدارة ال ــة    تت ــائق اهلوي ــتحكم بإصــدار وث ان وت
وحيصل الالجئون الفلسطينيون بصورة كاملـة      . يتعلق بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة      فيما

  . سائر املقيمنيمثل يف التصويت احلقعلى اخلدمات اليت تقدمها السلطة الفلسطينية وهلم 
 معظمهــم وحيمــل. نويقــيم أكــرب عــدد مــن الالجــئني الفلــسطينيني املــسجلني يف األرد   - ٥٣

اجلنسية األردنية، وهلم احلـق قانونيـا يف العمـل واحلـصول علـى خـدمات املؤسـسات احلكوميـة            
 ١٩٦٧أمــا الالجئــون الفلــسطينيون الــذين غــادروا قطــاع غــزة عــام . وغريهــا مــن املــساعدات

م  هلـم أرقـا  ولـيس وذريتهم، فإهنم حيملون جوازات سفر أردنية قابلة للتجديد وصاحلة لسنتني،          
 بأن يكون غري األردنيني مقيمني إقامـة قانونيـة          ١٩٩٦ويقضي قانون العمل لعام     . هوية وطنية 

أمـا احلـصول    . وحائزين على جـوازات وتـصاريح سـارية املفعـول ليتمكنـوا مـن العمـل قانونيـا                 
على استحقاقات الضمان االجتماعي فيخضع لالمتيـازات املتبادلـة مـع البلـد األصـلي للعامـل،                 

وتـوفر احلكومـة األردنيـة لالجـئني        . عـن الالجـئني الفلـسطينيني أهليـة احلـصول عليهـا           مما يرتع   
الفلسطينيني وللنازحني التعليم واملرافق واإلعانـات وحـصص اإلعاشـة، وخـدمات املخيمـات،               

  .والرعاية الصحية، واألمن العام، واخلدمات االجتماعية
ــه /ويف حزيـــران  - ٥٤ ــة لالجـــئني الفلـــسطينيني  ، مسحـــت وزارة العمـــل اللب٢٠٠٥يونيـ نانيـ

املسجلني املولودين يف لبنان مبزاولة األعمـال اليدويـة والعمـل يف الوظـائف املكتبيـة وباحلـصول            
 إال أن الالجــئني الفلــسطينيني  .كالمهــا ممنوعــا يف الــسابق  قــد كــان  علــى تــصاريح عمــل، و  



A/64/13
 

09-28506 14 
 

الجئني وظروفهم املعيـشية    والبطالة مرتفعة بني ال   . يزالون ممنوعني فعليا من مزاولة عدة مهن       ال
وحيصل مجيـع الالجـئني املـسجلني لـدى األونـروا علـى وثـائق هويـة وميكنـهم احلـصول                  . قاسية

يزال سـاري املفعـول،       ال ١٩٥٧ مرسوم صادر يف عام      وينظم. على وثائق سفر قابلة للتجديد    
 يف  ن إقامتـهم  مكـا حبريـة   أن يغـريوا    ، الـذين جيـوز هلـم يف املمارسـة           لالجـئني الفلـسطينيني   اتنقل  
 وفرص حصول الالجئني الفلسطينيني على اخلدمات احلكومية حمدودة، وهـم مـضطرون         .البلد

ومــا زالــت . للتعويــل علــى األونــروا بــشكل كامــل تقريبــا للحــصول علــى اخلــدمات األساســية
  .القوانني اليت متنع الالجئني الفلسطينيني من شراء املمتلكات غري املنقولة سارية املفعول

وظل الالجئون الفلسطينيون املقيمون يف اجلمهورية العربية الـسورية حيـصلون بـصورة               - ٥٥
 أنـه ال ُيـسمح لالجـئني الـذين          غـري كاملة على اخلدمات احلكومية وعلى فـرص سـوق العمـل،            

 أو بعـد هـذا التـاريخ بـشغل     ١٩٥٦يوليـه  / متـوز  ١٠وصلوا إىل اجلمهورية العربيـة الـسورية يف         
ويتمتع الالجئون الفلسطينيون تقريباً بـنفس احلمايـة القانونيـة الـيت            . كومةمناصب مدنية يف احل   

ــسوريون ولكــن ال    ــون ال ــا املواطن ــع هب ــصويت   يتمت ــة  . حيــق هلــم التجــنس أو الت ــوفر حكوم وت
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية لالجــئني الفلــسطينيني خــدمات مثــل التعلــيم والــصحة واإلســكان  

  .ماعيةواملرافق واألمن واخلدمات االجت
  

  استعراض مايل عام  -هاء   
  مصادر التمويل  -  ١  

باستثناء وظائف املوظفني الدوليني املمولة من قبل اجلمعيـة العامـة عـن طريـق األنـصبة                   - ٥٦
، ُتمـوَّل عمليـات األونـروا     اليت تقدمها الدول األعضاء إىل امليزانية العادية لألمم املتحدة        املقررة

). انظـر الـشكل األول    (ت الطـوارئ عـن طريـق تربعـات املـاحنني            ومشاريعها ونداءاهتا يف حاال   
   .ومتول املشاريع عن طريق تربعات خمصصة ألنشطة حمددة وهي تكمل برامج الوكالة العادية
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United Nations agencies
3%

Intergovernmental
25%

Non-governmental organizations 
and others

3%
Governments

69%

Projects
12%

Emergency appeals
22%

Regular budget
66%

  الشكل األول     
  سب فئات املاحنني والتمويل من موارد امليزانيةحبتوزيع مصادر التمويل 

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  النفقات  -  ٢  
علـى أنـشطتها املمولـة      دوالر   ماليني ٨٠٧,١ قدره ما   ٢٠٠٨أنفقت الوكالة يف عام       - ٥٧

من امليزانية العادية وأنشطة املشاريع وأنشطة نـداءات الطـوارئ، وذلـك مقابـل ميزانيـة إمجاليـة                  
 مليـون دوالر يف إطـار       ٤٩٦ويتمثـل العنـصر األكـرب يف إنفـاق          .  مليـون دوالر   ٨٩٧,١قدرها  

أمـــا أنـــشطة نـــداءات الطـــوارئ .  يف املائـــة مـــن إمجـــايل النفقـــات٦١,٥ أيعاديـــة، امليزانيـــة ال
 برنـامج التمويـل الـذايت       ومل يـزد  .  يف املائة علـى التـوايل      ١٥,٤  يف املائة و   ٢٣واملشاريع فتمثل   

  .  يف املائة من إمجايل النفقات١ عنالبالغ الصغر 
 تبلـغ ، إذ   ٢٠٠٨ يف عـام      حجما امجيف السابق، ظل التعليم أكرب الرب     هو الشأن   وكما    - ٥٨

  ).١انظر اجلدول (يف املائة من جمموع امليزانية العادية  ٦٠ميزانيته 
  

 ٣وكاالت األمم املتحدة 
جهات ماحنة حكومية دولية

حكوميـــةمنظمــات غــري
 ٣ومنظمات أخرى 

 ٦٩احلكومات 

مصادر التمويل حسب فئات املاحنني

٦٦امليزانية العادية 

١٢املشاريع
 نداءات الطوارئ

٢٢ 

 مصادر التمويل حسب موارد امليزانية
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   ١اجلدول 
   ٢٠٠٨ميزانية األونروا العادية لعام 

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة (
  

 )املبـــلغ(النفقات   امليزانية  

النسبة (النفقات  
ــن   ــة مـــــ املئويـــــ

  )اجملموع
 غـــــــــرياجلـــــــــزء 
  )املبلغ: (املمول

غـــــــــري اجلـــــــــزء 
النـــسبة : (املمـــول
  )املئوية

 (٥,٨) (١٦,٤) ٦٠ ٢٩٨,٠ ٢٨١,٦  التعليم

 ١٦,٣ ١٧,٣ ١٨ ٨٨,٨ ١٠٦,١  الصحة

ــة ــدمات الغوثيــــ اخلــــ
 (٠,١) (٠,٤) ١١ ٥٢,٩ ٥٣,٣  واالجتماعية

 ١٩,٠ ٦,٩ ٦ ٢٩,٥ ٣٦,٤   التشغيليالدعم

 ٤٤,٦ ٢١,٧ ٥ ٢٧,٠ ٤٨,٧  اخلدمات املشتركة

 - ١٨,٥ - - ١٨,٥  أخرىبرامج 

 ٨,٩ ٤٨,٤ ١٠٠ ٤٩٦,٢ ٥٤٤,٦  اجملموع  
    

 مليـون دوالر عـن الفـارق بـني ميزانيـة قائمـة              ٤٨,٤ اجلزء غري املموَّل البـالغ       نشأوقد    - ٥٩
واستوجب هـذا العجـز اعتمـاد تـدابري تقـشفية صـارمة يف              . على االحتياجات وتربعات املاحنني   

  .مجيع مكاتب الوكالة
 والنفقـات الفعليـة يف مجيـع منـاطق عمليـات            ٢٠٠٨ويبني الشكل الثاين امليزانية العادية لعام         - ٦٠

ويعزى اإلنفـاق الزائـد يف مكتـب غـزة امليـداين إىل تعـيني مـوظفني إضـافيني للـسنة الدراسـية                       . الوكالة
  . تنفيذاً ملبادرة مدارس االمتياز اليت بدأها املكتب٢٠٠٨/٢٠٠٩
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  الشكل الثاين 
  قارنة بني امليزانية والنفقات الفعلية حبسب املكتب امليداينم
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  . حسب فئة اإلنفاق٢٠٠٨يقارن الشكل الثالث بني امليزانية والنفقات لعام   - ٦١

Budgeted and actual expenditure 2008
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ألردنا الضفة الغربية املقر
املكاتب امليدانية

ــة اجلمهوريـــــــــ
العربية السورية
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 ٢٠٠٨امليزانية والنفقات الفعلية لعام
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  الثالثالشكل 
  فئة اإلنفاقمقارنة بني امليزانية والنفقات الفعلية حسب 

  )ني دوالرات الواليات املتحدةمبالي(
  
  
  
  
  
  
  

  
  

املعدات والبناء املباين املنح واإلعانات
 واإلعانات

 اخلدماتاللوازم

 فئة اإلنفاق

تكاليف 
 املوظفني احملليني

تكاليف املوظفني 
 الدوليني

بلغ
امل

 

٢٠٠٨عام امليزانية والنفقات الفعلية ل

  امليزانية
 النفقات
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  الفصل الثالث
  استعراض للربامج الفرعية    

  
  التعليم:  الفرعي األولاهلدفحتليل األداء على مستوى   - ألف  

 برنـامج الوكالـة يف جمـال التعلـيم خـدمات تعليميـة للمرحلـة االبتدائيـة، واملرحلـة                    يوفر  - ٦٢
د حـواىل نـصف مليـون طفـل مـن هـذه         يويـستف . لة الثانوية يف لبنان   اإلعدادية، إىل جانب املرح   

خدمات التعليم التقين واملهين وتدريب املعلمـني والتوظيـف         هذا الربنامج   قدم  ياخلدمات، كما   
ــه املهــين وعــدد حمــدود مــن املــنح الدراســية    ــسية يفاألنــشطةوفيمــا يلــي بعــض  . والتوجي   الرئي

  .٢٠٠٨ عام
رة املــدارس اآلمنــة مبــشاركة جهــات ماحنــة ومنظمــات   مبــاد األونــرواأطلقــت  )أ(  

وزودت املـدارس مبجموعـة مـواد       . ألمم املتحـدة  تابعة ملنظومة ا  اجملتمع املدين ووكاالت أخرى     
  ؛لتيسري وضع وتنفيذ قواعد وهنج للسلوك هبدف تعزيز بيئة تعليمية فعالة ومتسقة

ــارات رصــد للتحــصيل العلمــي      )ب(   ــروا تطبيــق اختب ــصف جربــت األون ــة ال ني لطلب
وستــستخدم نتــائج تلــك االختبــارات  .الرابــع والثــامن يف األردن واجلمهوريــة العربيــة الــسورية

ــتعلم لتطبيقهــا علــى مجيــع      ــاطق العمليــاتلوضــع مقارنــات بــني خمتلــف جمــاالت ال  يف عــام من
  ؛٢٠٠٩

رس يف جمــال اقــدمت خطــة إنعــاش لقطــاع غــزة الــدعم ملــشريف ومعلمــي املــد    )ج(  
  ؛يم يف ماديت اللغة العربية واحلساب للطلبة من الصف األول إىل الصف الرابعحتسني التعل

  .أنتجت مواد إضافية يف برامج حقوق اإلنسان وفض الرتاعات والتسامح  )د(  
  

  ٢اجلدول 
  )أ(سب املؤشراتحباألداء : التعليم    

  اإلجنازات  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
ــيم لالجــئ   ــة تعل ــى  حتــسني نوعي ــسطينيني عل ني الفل

مجيع املستويات واحملافظة عليه، فضال عن احلفـاظ        
لتعلـــيم؛ وتلبيـــة االحتياجـــات مالئمـــة لعلـــى بيئـــة 

الناشــئة عــن النمــو الطبيعــي يف عــدد الالجــئني مــن 
خــالل حتــسني وإنــشاء املرافــق؛ وحتــسني مهــارات  
ــابعني    ــدريب التـ ــيم والتـ ــوظفي التعلـ ــاءات مـ وكفـ

  .للوكالة

 جنــاح نــسبةلــى احملافظــة ع  ‘١’
 نـــسبيا للتالميـــذ يف دورة يـــةعال

  املرحلة االبتدائية

  النسبة املئوية: وحدة القياس
   ٩٦: اهلدف
  ٩٠,٩٥: النتيجة
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  اإلجنازات  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  

 جنــاح نــسبةاحملافظــة علــى   ‘٢’
 نـــسبياً للتالميـــذ يف دورة يـــةعال

  املرحلة اإلعدادية

   ٩٨: اهلدف
   ٩٢,٨٤: النتيجة

  

 تسرب  نسبةاحملافظة على     ‘٣’
 نـسبياً يف    ةسة منخفـض  من الدرا

  دورة املرحلة االبتدائية

   ٠,٣٥: اهلدف
   ٠,٣٢: النتيجة

  

 التسرب مـن    نسبةخفض    ‘٤’
الدراســــــــة يف دورة املرحلــــــــة 

  عداديةاإل

   ٢,٦٥: اهلدف
   ٢,٦٠: النتيجة

  

ــة    ‘٥’ ــق التعليميــ ــدد املرافــ عــ
ــافية أو ــق  اإلضــ ــل مرافــ اهلياكــ

 األخـرى الـيت ُشـيَدْت       األساسية
  .أو ُرِممْت

  عدد املرافق: دة القياسوح
   ٣٥٠: اهلدف
   ٢٨٢: النتيجة

  

عــدد مــوظفي التعلــيم مــن   ‘٦’
فــئيت املدرســني وغــري املدرســني  

  الذين جرى تدريبهم

  عدد املوظفني: وحدة القياس
   ١ ٨٠٠: اهلدف
   ١ ٩٣٧: النتيجة

  

حتــسني نــسبة التالميــذ إىل   ‘٧’
املدرســـــــني يف دورة املرحلـــــــة 

  االبتدائية

   النسبة:وحدة القياس
  ٣٠:١: اهلدف
  ٣٠,٦٧:١: النتيجة

  

حتــسني نــسبة التالميــذ إىل   ‘٨’
املدرســـــــني يف دورة املرحلـــــــة 

  اإلعدادية

  ٢٣:١): ٢٠٠٨(اهلدف 
  ٢٣,٨٦:١): ٢٠٠٨(النتيجة 

  

املــدارس الــيت تعمــل علــى    ‘٩’
  أساس الفترتني

  عدد املدارس: وحدة القياس
   مدرسة٤٧٠: اهلدف
   مدرسة٥٢٩: النتيجة

  
سـبتمرب  /ويبـدأ العـام الدراسـي يف أيلـول        . ٢٠٠٧/٢٠٠٨شري األرقـام املدرجـة إىل العـام الدراسـي           ت  )أ(  

  .التايل يونيه من العام التقوميي/وينتهي يف حزيران
  

  أنشطة هامة    
ــه       - ٦٣ جــرى تطبيــق منــاذج جديــدة مــن نظــام تــسجيل التالميــذ ونظــام التنــسيب والتوجي

  . الوظيفي
ضــيع تكنولوجيــا املعلومــات مــن أجــل اعتمادهــا مــن خــالل  بــدأت عمليــة توحيــد موا  - ٦٤

تطبيـــق نظـــام أساســـيات سيـــسكو للـــشبكة احملليـــة الالســـلكية، وأساســـيات سيـــسكو ألمـــن   
الشبكات، والربنامج األكادميي ألساسيات سيسكو لتكنولوجيا املعلومات، والرخـصة الدوليـة           
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 موضـوعاً يف    ٥٠لـت اإلدارة    كما أدخ . لتشغيل احلاسوب، وبرنامج التصميم مبعونة احلاسوب     
  . جمال التعلم اإللكتروين الستخدامها يف مرافق التدريب التابعة هلا

 دورات شـبه    ٩ جديد للتعليم املهين والـتقين يقـدم         يبوأنشئ يف مشال لبنان مركز تدري       - ٦٥
 مركــز تــدريب هنــر البــارد ودخــل. مهنيــة وحرفيــة لفائــدة الــشباب مــن الالجــئني الفلــسطينيني 

ــتقين ــينالـ ــشغيل  واملهـ ــور التـ ــلال  طـ ــه   ،كامـ ــق بـ ــد التحـ ــية  ١٨٢ وقـ ــسنة الدراسـ ــدرباً للـ    متـ
٢٠٠٩-٢٠٠٨ .  

 مدتـه سـنة واحـدة لـسبع مـن دوراتـه       باختبـار برنـامج  وبدأ مركز التـدريب يف دمـشق        - ٦٦
يف كجزء من اجلهد العام الرامي إىل االستفادة من التطورات يف سوق العمل السورية اآلخـذة                

 املزيــد مــن االبتكــارات خــالل الفتــرة القادمــة كجــزء مــن أولويــة الربنــامج   وســيطبق. التوســع
 من فـرص العمـل لـصاحل        الرامي إىل توفري أقصى ما ميكن     سورية  اجلمهورية العربية ال  امليداين يف   

  . الالجئني من الشباب
وال يـزال معـدل عمالـة خرجيـي التـدريب املهـين والـتقين الـذي تـوفره األونـروا مرتفـع              - ٦٧
ــن أصــل  . اًجــد ــام        ٢ ٨٠٠فم ــروا يف الع ــة لألون ــدريب التابع ــن مراكــز الت ــب خترجــوا م طال

  .  يف املائة منهم على عمل يف غضون عام واحد٧٧,٤، حصل ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي 
  

  الصحة :  الفرعي الثاينعلى مستوى اهلدف األداء حتليل  - باء  
الـصحية لالجـئني الفلـسطينيني       محايـة احلالـة      هـو الربنامج الصحي لألونروا    من  دف  اهل  - ٦٨

وفيمـا يلـي    .  الوكالـة اخلمـس    يـات املسجلني واحملافظـة عليهـا والنـهوض هبـا ضـمن منـاطق عمل             
  :٢٠٠٨  عاميف الرئيسية األنشطةبعض 

بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، جرى إصدار كتيب جديـد عـن               )أ(  
دة ملنظمـة الـصحة العامليـة لرصـد النمـو يف            صحة األم والطفل، كما بدأ استخدام خرائط جديـ        

ــي        ع اســتخدامها ليــشمل األردن يف  كــل مــن الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومــن املقــرر توس
  ؛٢٠٠٩ عام

تواصل تنفيذ أنشطة مـشتركة مـع مراكـز الواليـات املتحـدة ملراقبـة األمـراض                   )ب(  
 العـامل يف مجيـع منـاطق        والوقاية منـها، وأجريـت الدراسـة االستقـصائية عـن التبـغ والـشباب يف               

  ؛٢٠٠٩وستنشر النتائج يف أوائل عام .  األونرواياتعمل
  نقحت التعليمات التقنية املعنية باألمراض غري املعدية واستكملت؛  )ج(  
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ربنــامج التلقــيح املوســع وفقــاً  املتعلقــة باســتكملت املبــادئ التوجيهيــة للمراقبــة  )د(  
   العاملية؛ألحدث التعليمات الصادرة عن منظمة الصحة

ــات      )هـ(   ــام املعلومـ ــات الـــصحة ونظـ ــشأن خمططـ ــات بـ ــرة تعليمـ أعـــدت ألول مـ
  اجلغرافية؛
بالتعــاون مــع استــشاري مــن منظمــة الــصحة العامليــة، وضــع جمموعــة مــن    مت   )و(  
  .ملركز األونروا الصحي ليستخدمها املديرون يف امليداناهلياكل األساسية معايري 

  
 ٣جلدول ا

  املؤشراتسب حباألداء : الصحة
  

  اهلدف  العدد الفعلي  مؤشر األداء

  ٢٢  ٢٢   من املواليد األحياء١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل 
  ٢٥  ٢٤,٤   من املواليد األحياء١ ٠٠٠معدل وفيات األطفال لكل 

النساء احلوامل املسجالت لدى مستوصفات األونروا اليت تقـدم خـدمات        
مـن   (الـشهور الثالثـة األوىل    خـالل   الرعاية الصحية لفترة مـا قبـل الـوالدة          

  )بني مجيع النساء احلوامل املسجالت حديثاً

   يف املائة٧٠   يف املائة ٧٤,٩

ــارات علــى األقــل للمــستوصفات      ــأربع زي ــساء احلوامــل الــاليت قمــن ب الن
  خالل فترة ما قبل الوالدة

   يف املائة٩٠   يف املائة٩٠,٣

   يف املائة٩٨   يف املائة٩٩,٩  ني مدربنياملواليد الذين متت والدهتم على أيدي موظف
انتشار أساليب منع احلمل بني أمهات األطفـال الرضـع دون سـن الـثالث        
ســنوات الــاليت يــزرن مــستوصفات األونــروا الــيت تقــدم خــدمات الرعايــة  

  الصحية لألمهات واألطفال

   يف املائة٥٥   يف املائة٥٥,٤

  ٣,٢  ٣,٢  معدل اخلصوبة اإلمجايل
  . يف املائة٩٥فوق    يف املائة٩٩,٦  امل الاليت تلقني حتصينا ضد الكزازالنساء احلو

  . يف املائة٩٥فوق    يف املائة٩٩,٦   شهرا الذين تلقوا كامل التحصينات١٢الرضع يف سن 
  . يف املائة٩٥فوق    يف املائة٩٩,٤   شهرا الذين تلقوا مجيع جرعات التحصني الداعمة١٨الرضع يف سن 
  صفر  صفر  لنفاسية بالكزاز وشلل األطفالمعدل اإلصابة ا

   يف املائة١٠٠   يف املائة١٠٠  معدل عالج حاالت وجود مرض السل يف اختبار املسحة
   ٧٠  ١٠٣  )أ(متوسط عدد االستشارات الطبية اليومية لكل طبيب
   يف املائة٩٨   يف املائة٩٩,٨  مآوى املخيمات اليت حتصل على مياه شرب مأمونة

  
 ٩٦ يف املائة، إذ ارتفع مـن        ٧,٣عبء العمل يف مرافق األونروا للرعاية الصحية األولية بنسبة          ازداد    )أ(  

  .٢٠٠٨ مرضى لكل موظف طيب حبلول هناية عام ١٠٣ إىل ٢٠٠٧مريضاً يف عام 
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  النتائج    
 يف املائــة ليــصل إىل  ٢,٢نــسبة ارتفــع عــدد االستــشارات الطبيــة املقدمــة لالجــئني ب       - ٦٩
كما ارتفع جمموع عـدد الالجـئني الـذين حـصلوا      ). انظر الشكل الرابع  (تشارة  ماليني اس  ٩,٦

 شخــصاً، بينمــا ازدادت ٨٤ ٣٢٣ يف املائــة، ليــصل إىل ١٤علــى عــالج يف املستــشفى بنــسبة  
  . استشارة٧٤٨ ٩٩٥ يف املائة ليصــل إىل ١,٦عدد استشارات األسنان بنسبة 

 
  الشكل الرابع

  ٢٠٠٨-١٩٩٨ العالجية خالل الفترة االستفادة من اخلدمات الطبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ـــ   - ٧٠  يف املائــــة ليــــصـل إىل ٢,٤سبة زاد عــــدد النــــساء احلوامــــل املــــسجالت حــــديثا بنـ
 يف املائـة  ٣,٧وارتفع عدد النساء الاليت يتلقني رعايـة بعـد الـوالدة بنـسبة             . حامال ١٠٢ ١٤٥

فــق علــى تنظــيم األســرة بنــسبة  وا امــرأة، بينمــا ارتفــع عــدد األســر الــيت ت ٨٩ ٤١٨ليــصل إىل 
  .)انظر الشكل اخلامس( أسرة ١٣٢ ٩٧٥يف املائة ليصل إىل  ٧,٣
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  الشكل اخلامس
ــات علـــ      ــل واملوافقـ ــساء احلوامـ ــدد النـ ــني عـ ــصلة بـ ــرة   الـ ــالل الفتـ ــرة خـ ــيم األسـ   ى تنظـ

٢٠٠٨-١٩٩٨  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
    

يف املرافــق  لإلشــراف واخلاضــعنيعــدد املرضــى املــصابني بــأمراض غــري معديــة  ارتفــع   - ٧١
  . مريضا١٧٧ ٢٢٣ مريضاً إىل ١٦٤ ٣١٢الصحية التابعة لألونروا من 

ــة :  الفرعــــي الثالــــثعلــــى مــــستوى اهلــــدف  األداء حتليــــل  - جيم   اخلــــدمات الغوثيــ
  واالجتماعية 

ــة       - ٧٢ ــدعم الغــذائي؛ وإصــالح املــأوى وتقــدمي املــساعدة النقدي تــشمل هــذه اخلــدمات ال
واخلـدمات االجتماعيـة القائمـة علـى اجملتمـع احمللـي؛ ومـسك              ؛  ا شـديد  ا عـسر  تعـاين لألسر اليت   

  : ٢٠٠٨ عام  الرئيسية يفاألنشطةوفيما يلي بعض . سجالت الالجئني املسجلني

 صــيغ غــري مباشــرة الختبــار ووضــعمت حتديــد خطــوط الفقــر املــدقع واملطلــق،   )أ(  
  ؛دن وقطاع غزةوجرى اختبار الصيغ يف األر.  ملناطق العمليات اخلمسالقدرات املالية
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 مــن املعونــة الغذائيــة  ضــعيفات احلــالد النــساء احلوامــل واملرضــعات يستــستف  )ب(  
 شهراً مبوجب هنج جديد يستند إىل الفقر؛  وخيتلف هذا النـهج عـن النـهج    ١٢لفترة تصل إىل   

  ؛السابق القائم على احلالة يف تقدمي الدعم السابق والالحق للوالدة
ديد مدى كفاءة وفعاليـة هنـج إعـادة التأهيـل القـائم             أجري تقييم خارجي لتح     )ج(  

  ؛على اجملتمع احمللي بالنسبة لالجئني املعوقني
ــشئت وحــدتان    )د(   ـــأن ــان ١٧٥ ل ــاً يف لبن  ووظــف فيهمــا أخــصائيو  ، طفــالً معاق

  . املهينعالج طبيعي وأخصائيون يف تصحيح النطق والعالج 
  

   ٤اجلدول 
    سب املؤشراتحباء األد: اخلدمات الغوثية واالجتماعية

  اإلجنازات  
  ٢٠٠٨النتائج لعام   ٢٠٠٨اهلدف لعام   مؤشر األداء   املتوقعاإلجناز

َتَحسُّن التوريد الفصلي حلصص اإلعاشـة
لـدعم  “ شـبكة األمـان   ”واملعونة النقديـة

  ا شديدا عسرتعايناألسر اليت

النـــــسبة املئويـــــة حلـــــصص اإلعاشـــــة 
ــة ب  ــة املوزعـ ــات النقديـ ــسبة واملعونـ النـ

  للسقف املتوقع

بلغ املتوسط الفصلي للمـستفيدين الـذين تلقـوا            يف املائة١٠٠
 ٢٥٠ ٠٢٤حــصص إعاشــة ومعونــات نقديــة  

ــا ميثّـــل نـــسبة   ــة مـــن ٩٨مـــستفيداً، ممـ  يف املائـ
الــــــــسقف الــــــــسنوي املتوقــــــــع حلــــــــصص  

  )٢٥٤ ٢٤٩(املعونات النقدية /اإلعاشة
زيادة ما يقدم، يف الوقـت املناسـب، مـن

ــساعدة ــر   املـــ ــة ألســـ ــة االنتقائيـــ  النقديـــ
  الالجئني اليت تواجه أزمات مالية طارئة

النـسبة املئويــة لزيــادة عـدد األســر الــيت   
متـــر حبالـــة عـــسر شـــديد وتلـــك الـــيت   

، الـــيت تلقـــت ا شـــديداعـــسرتعـــاين  ال
مساعدة نقدية، باملقارنة بفترة التقريـر      

  السابقة

ــيت   ــر الـ ــايناألسـ  تعـ
: ا شـــــــديداعـــــــسر

  يف املائة ١٢
 تعـاين يت ال   األسر الـ  

 يف  ٣: ا شديد اعسر
  املائة

مــن )  يف املائــة٤,٥( أســرة ٣ ٠٦٤اســتفادت 
؛ ا شـديد  ا عـسر  تعاينالعدد اإلمجايل لألسر اليت     

ــساعدة   ــت مـ ــرة ال ٦٥ومتـ ــاين أسـ ــسرتعـ  ا عـ
 قي املائة من مجيـع      ١، وميثل ذلك نسبة     اشديد

ــيت   ومل يتحقــق . ا شــديدا عــسرتعــايناألســر ال
شف الـــيت فرضـــتها اهلـــدف نظـــرا لتـــدابري التقـــ

  الوكالة
االحتفاظ بالقدرة على إمساك سـجالت
ــع الالجـــئني ــوبية مـــستكملة جلميـ حاسـ
ــق ــات حتقـ ــق عمليـ ــن طريـ ــسجلني عـ املـ

  وتعديل تتم يف الوقت املناسب

النـــــسبة املئويـــــة لعمليـــــات التعـــــديل 
والتحقق الـيت متـت معاجلتـها واملتعلقـة         
بــــالالجئني واحلكومــــات ووكــــاالت 

   املوظفني املعنينياألمم املتحدة أو

ــت  ٤٧٣ ٦٣٥أُكملـــت   يف املائة١٠٠ ــديل، ومتـ ــة تعـ  عمليـ
 طلب حتقق، وهـو مـا ميثـل        ١٦٢ ٨٩٠معاجلة  
   يف املائة من الطلبات الواردة١٠٠

النـــسبة املئويـــة للتـــسجيالت اجلديـــدة    
ــرة      ــها خــالل فت ــر مبعاجلت ــام املق ــيت ق ال

  أسبوعني

ــت إدارة اخلــدمات الغوثيــة      يف املائة١٠٠ واالجتماعيــة وافق
 طلــب تــسجيل جديــد، ممــا ميثــل     ٢١١علــى 
ــسبة  ــة مــن احلــاالت الــيت أوصــَي    ٨٦ن يف املائ

ــسبة   ــا ونــ ــوع  ٣٦بقبوهلــ ــن جممــ ــة مــ  يف املائــ
يبـــت فيهـــا بعـــد والطلبـــات  الطلبـــات الـــيت مل
  الواردة واملرفوضة

عدد النساء الاليت يستفدن من أنـشطة         زيادة فرص تنمية املرأة 
  التدريب على املهارات

   مستفيدة؛ حتقق اهلدف٩ ٦١٩   ٩ ٠٠٠

ــن ــوقني مـ ــتفادة املعـ ــة اسـ ــادة إمكانيـ زيـ
  اخلدمات والفرص

عــدد املعــوقني الــذين يتلقــون خــدمات 
  إعادة تأهيل مباشرة

ــراً   ١٦ ٤٩٠   ١٧ ٥٠٠ ــدف نظـ ــق اهلـ ــاً؛ مل يتحقـ  معوقـ
  حملدودية امليزانية
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  اإلجنازات  
  ٢٠٠٨النتائج لعام   ٢٠٠٨اهلدف لعام   مؤشر األداء   املتوقعاإلجناز

زيادة إمكانية استفادة األطفال والـشباب
  ة والثقافية والترفيهيةمن األنشطة التعليمي

 طفالً؛ يعـزى ازديـاد عـدد األطفـال          ٤٩ ٢٥٠  ٣٧ ٥٠٠  عدد األطفال املشاركني
ة إىل  والشباب املـشاركني يف األنـشطة الترفيهيـ       

  مبادرة ألعاب غزة الصيفية
زيادة توفري االئتمانـات وفـرص التـدريب

  على املهارات لالجئني
عــدد العمــالء الــذين يــستفيدون مــن     

  راضخدمات اإلق
   عميالً؛ حتقق اهلدف٩ ٦١٩  ٢ ٥٠٠

    
  النتائج    

 علـى مـساعدة إمـا غذائيـة أو نقديـة            اً عراقي اً فلسطيني اً الجئ ٤ ٣٩٦حصل ما جمموعه      - ٧٣
  .أو كليهما يف األردن واجلمهورية العربية السورية

 طلـــب تـــسجيل ألطفـــال أمهـــات الجئـــات متزوجـــات مـــن غـــري  ٧٥٠جهـــز فقـــط   - ٧٤
ومل تـتمكن الوكالـة مـن تـسجيل مجيـع           . اً الجئـ  ٤ ٩٥٢غذيـة ونقـود إىل      الالجئني، وقـدمت أ   

  . نقص املواردل نظراأسر النساء املتزوجات من غري الالجئني 
 وثيقة ملفات أسرية وحفظـت      ١٤ ٥٢٧ ٥٤٦، جرى مسح    ٢٠٠٨حبلول هناية عام      - ٧٥

ز عمليـة مـسح     ومـن املقـرر إجنـا     . إلكترونياً كجزء من مشروع سجالت الالجئني الفلسطينيني      
  . ٢٠٠٩ األول من عام الربعمجيع وثائق امللفات األسرية يف 

 قرضــاً ٢ ٠٦١ ومدعومــة مــن األونــروا حمليــة منظمــة ٢٠خــالل هــذا العــام، منحــت   - ٧٦
  .  يف املائة٩٨تسديد ال وبلغت نسبة)  يف املائة منها٨٥حصلت النساء على (

 أسـرة الجئـة تواجـه حـاالت         ٣ ١٢٩ئيـة   استفاد من صندوق املساعدة النقدية االنتقا       - ٧٧
ــة  ــة متنوعـ ومل ميكـــن مـــساعدة العديـــد مـــن مقـــدمي طلبـــات املـــساعدة إذ أن   . طـــوارئ ماليـ

 مقارنـة مبـا    يف املائـة     ١٦ مـن متويـل املـساعدات النقديـة بنـسبة            تالتخفيضات يف امليزانيـة قلـص     
  . ٢٠٠٥كان خمصصاً هلا يف عام 

ــاء     - ٧٨ ــام إصــالح أو بن ــذا الع ــان    ٤٤٩ مت خــالل ه ــشبكة األم ــشمولة ب ــأوى لألســر امل  م
 يف املائة مـن إمجـايل عـدد املـآوي الـيت تقـرر أهنـا حباجـة إىل                    ٢,٥وميثل هذا العدد    . االجتماعي
  . إعادة تأهيل

نظام معلومات تسجيل الالجئني القائم على شبكة اإلنترنـت بـسبب عـدم              تأخر تنفيذ   - ٧٩
ت املستخدم يف الوكالة وبسبب القيـود املفروضـة   كفاية عرض النطاق الترددي لنظام االتصاال     

  . على سفر املوظفني داخل األرض الفلسطينية احملتلة ألغراض التدريب
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   يف قطـــاع غـــزة  هـــم يف ضـــائقة شـــديدة   شخـــصاً  ٦٥ ٠٤٠حـــصل مـــا جمموعـــه     - ٨٠
 شخــصاً يف األردن علــى مبلــغ تكميلــي لــدخل األســرة لــسد فجــوة الفقــر الغــذائي   ٧ ٠٣٢و 

  . ٢٠٠٨ الستة األخرية من عام خالل األشهر
يف لبنان، يعمل برنامج دعـم اجملتمعـات احملليـة باالئتمانـات البالغـة الـصغر، بـدعم مـن                      - ٨١

 ماليـني يـورو     ٣االحتاد األورويب، مع ثالث منظمات غري حكومية على تنفيذ مـشروع قيمتـه              
وحبلـول  . م هنـر البـارد  يرمي إىل إعادة النشاط للمؤسسات التجارية اليت تضررت من تدمري خمي     

 يقـــدر قيمـــة حجـــم أعماهلـــا مببلـــغ مؤســـسة جتاريـــة ١٨٨، أعيـــد تنـــشيط ٢٠٠٨هنايـــة عـــام 
  . دوالرا٦٥٤ً ١٥٠

  
  التمويل البالغ الصغر: عي الرابع الفرعلى مستوى اهلدف األداء حتليل  - دال  

ــة       - ٨٢ ــة للوكال ــصغر التابع ــالغ ال ــل الب ــدم إدارة التموي ــات للمؤســسات ال اتق ــة ئتمان تجاري
ــشية واحتياجــات         ــة احتياجــات اســتهالك األســر املعي ــصغر ولتلبي ــة ال ــشاريع بالغ ــصغرية وامل ال
السكن هبدف حتسني نوعية حياة أصـحاب املـشاريع البالغـة الـصغر واحلـد مـن البطالـة والفقـر                     
وبناء األصول لألسـر وحتـسني رصـيد املـساكن القائمـة ومتكـني املـرأة وإتاحـة فـرص اقتـصادية                      

  :٢٠٠٨  عاميف الرئيسية األنشطة وفيما يلي بعض .للشباب
ــه  يف الربنــامج كــان  )أ(    وبلــغ معــدل االكتفــاء الــذايت    امــا متاذاتيــ مكتفيــا   جممل

 مليـون  ٣٢ يف املائـة فيمـا يتعلـق بـاملبلغ املخـصص لالئتمانـات وقـدره             ١١٢التشغيلي اإلمجايل   
  املائـــة يف الـــضفة الغربيـــة، يف ١٢٨وتـــراوح معـــدل االكتفـــاء الـــذايت التـــشغيلي بـــني  . دوالر

 يف املائـة    ٩٥ يف املائـة يف األردن، و        ١٠٠ يف املائة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، و            ١٠٨و  
  ؛يف قطاع غزة

، إذ أنـه    جمـال تقـدمي اخلـدمات      مـستوى قياسـياً يف       ٢٠٠٨عـام   حقق الربنامج     )ب(  
فقـات تــشغيل   مليـون دوالر، ونـتج عــن ذلـك ن   ٣١,٦٩ قـرض بقيمــة  ٢٥ ٠٠٠مـول حـواىل   

وقـد مـول الربنـامج علـى مـدى          .  دوالر ٦٠٠ ٠٠٠ ماليني دوالر وإيـرادات بلغـت        ٥قاربت  
  ؛ مليون دوالر١٨١ قرض بقيمة ١٦٦ ٠٠٠ عاماً ١٨

على موقعه كمنظمة رائـدة يف جمـال التمويـل    الربنامج ، حافظ  ٢٠٠٨يف عام     )ج(  
ه وســع عملياتــه لتــشمل األردن  البــالغ الــصغر يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، ويف الوقــت نفــس  

ــسورية   ــة ال ــة العربي ــب   . واجلمهوري ــبكة مكات ــددها    وتوســعت ش ــصبح ع ــة لي ــامج الفرعي الربن
  ؛٢٠٠٨مكتباً يف عام  ١٧
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نّوع الربنامج قاعدة خدماتـه بـإطالق خدمـة ائتمانـات مـشاريع بالغـة الـصغر                   )د(  
 يف   اليت تعيلها النـساء    عيشيةألسر امل لجديدة إضافية يف الضفة الغربية واألردن، وخدمة جديدة         

ــيع خدمــــة اإلقــــراض االســــتهالكي لتــــشمل األردن    اجلمهوريــــة العربيــــة الــــسورية، وبتوســ
  واجلمهورية العربية السورية؛  

   مليــــون دوالر ليــــصل إىل١,٥  مبــــا قــــدرهازداد صــــايف رأمســــال القــــروض  )هـ(  
ة لالسـتثمار والتنميـة      مليون دوالر بفضل مسامهات قدمتـها لكـسمربغ واهليئـة العربيـ            ١٦,٣٥

  ؛يف اجملال الزراعي
، الـذي ميولـه صـندوق األوبـك         )PalFund(مول صندوق فلسطني االستئماين       )و(  

  للتنميــــة الدوليــــة لــــدعم املــــشاريع التجاريــــة الفلــــسطينية يف األرض الفلــــسطينية احملتلــــة،       
. والر مليــون د١١,٠٥قرضــاً ملــشاريع خاصــة بــصندوق فلــسطني االســتئماين بقيمــة  ٦ ٧٣٦

 دوالر، وقـد مـول الـصندوق        يـني  مال ٦,٨٧وتبلغ قيمة األموال املوجـودة يف الـصندوق حاليـاً           
  . مليون دوالر٢٣,٤٧  بلغتقروض مشاريع جتارية قيمتها

  
  ٥اجلدول 

  سب املؤشرات حباألداء : التمويل البالغ الصغر
  

    اإلجنازات
  ٢٠٠٨م نتائج عا  ٢٠٠٨هدف عام   مؤشر األداء   املتوقعاإلجناز

 املـشاريع   ات املشاريع البالغة الصغر وائتمانـ     اتائتمان
  البالغة الصغر اإلضافية

      

  ١٧ ٩٤٩  ٣٦ ٠٠٠  عدد القروض املصروفة  ‘١’  زيادة فرص تنمية األعمال التجارية وتوليد الدخل
   مليون دوالر٢٣,٨٩   مليون دوالر٣٠  قيمة القروض املمّولة  ‘٢’  

 املـسددة وعـدد القـروض       حتسن حافظة القروض غري   
  القائمة

  ١١ ٥٧٥  ١٥ ٠٠٠  عدد القروض القائمة  ‘١’

   مليون دوالر١١,٠١   مليون دوالر١٤,٥٠  قيمة القروض املستحقة السداد  ‘٢’  
   يف املائة٩٨   يف املائة٩٧  معدل السداد  ‘٣’  

ســــر األ اتاإلقــــراض التــــضامين اجلمــــاعي وائتمانــــ
   اليت تعليها النساءاملعيشية

      

  ٢ ٧٧٦  ٩ ٦٠٠  عدد القروض املصروفة للنساء  ‘١’  يادة القدرة لدى صاحبات املشاريع البالغة الصغرز
   مليون دوالر١,٢٠   مليون دوالر٤,١٢  قيمة القروض املمّولة  ‘٢’  

  ١ ٨٤٧  ٥٣٠٠  عدد القروض القائمة للنساء  ‘١’  حتسن حافظة القروض املستحقة على النساء
   مليون دوالر٠,٥٠   مليون دوالر١,٧٥  قيمة القروض القائمة  ‘٢’  
   يف املائة٩٨   يف املائة٩٧  معدل السداد  ‘٣’  
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    اإلجنازات
  ٢٠٠٨م نتائج عا  ٢٠٠٨هدف عام   مؤشر األداء   املتوقعاإلجناز

        اإلقراض االستهالكي
زيادة اخلدمات املاليـة املقدمـة للفقـراء غـري القـادرين

  على احلصول على ائتمانات مصرفية
  ٣ ٨٧١  ١٦ ٨٠٠  عدد القروض املصروفة  ‘١’

   مليون دوالر٤,٥٢  يون دوالر مل١٠,٨٠  قيمة القروض املمّولة  ‘٢’  
ــالء ــة القـــروض املـــستحقة علـــى العمـ حتـــسن حافظـ

  املستهلكني
  ٣ ٣٣٦  ٦ ٦٠٠  عدد القروض القائمة  ‘١’

   مليون دوالر٢,٤١   مليون دوالر٤,٦٠  قيمة القروض املستحقة السداد  ‘٢’  
   يف املائة٩٦   يف املائة٩٧  معدل السداد  ‘٣’  

        قروض اإلسكان
  ٢٦٧  ١ ٠٤٤  عدد القروض املصروفة  ‘١’  نمية التجارية للمشاريع الصغريةزيادة فرص الت

   مليون دوالر١,٩٥   مليون دوالر٥,٩٤  قيمة القروض املمّولة  ‘٢’  
  ٦١٧  ٧٠٠  عدد القروض القائمة  ‘١’  حتسن حافظة القروض املستحقة

   مليون دوالر٢,٣٩   مليون دوالر٣,٢٠  قيمة القروض املستحقة السداد  ‘٢’  
   يف املائة٩٨   يف املائة٩٧  معدل السداد  ‘٣’  
    

  النتائج    
 شهراً واحلصار االقتصادي املفروض على قطاع غـزة إىل          ١٨أدى إغالق احلدود ملدة       - ٨٣

ويعتمد استمرار عمل املشاريع التجاريـة بـصورة متزايـدة          . عرقلة القطاع اخلاص بدرجة كبرية    
ومـع أن   . علـى طـول احلـدود املـصرية مـع غـزة           على تدفق السلع عرب شـبكة األنفـاق املفخخـة           

ا النظـام  وفر شرياناً اقتصادياً حيوياً يبقـي علـى حـد أدىن مـن النـشاط التجـاري، فـإن هـذ                    ي اهذ
احملافظـة علـى القطـاع اخلـاص وال دعـم اسـتمرارية القاعـدة الـصناعية الـيت             غري املنظم ال ميكنـه      

ــة فــرص العمــل     نطــاق ائتمانــات ظــلا الــسياق، ويف هــذ. حيتاجهــا قطــاع غــزة مــن أجــل هتيئ
قرض بقيمـة    ٢ ٨٠٠ إال   ٢٠٠٨ يف مكانه، فهو مل ميول يف عام         يراوحالربنامج يف قطاع غزة     

 ٢٠٠٥ دوالر يف عــام ماليــني ١٠,٣٨ قرضــاً بقيمــة ١٢ ٦٨٥ مقابــل،  دوالرماليــني ٥,٠٥
  .)انظر الشكل السادس(
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  الشكل السادس
  
  

  

  
  

  

  

  
    

 يف قطـــاع غـــزة يف مكانـــه، زاد الربنـــامج مـــن نطـــاق تقـــدمي اخلـــدماتح وبينمـــا راو  - ٨٤
، وبلـغ أعلـى مـستوى       ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ يف املائة بني عـامي       ٥٠االئتمانات اليت يقدمها بنسبة     

  .  مليون دوالر١٤ قرض بقيمة ٩ ٠٠٠له يف الضفة الغربية، حيث مول 
 يف األردن واجلمهوريـة العربيـة       وإضافة للتوسع يف الضفة الغربية، واصل الربنامج منـوه          - ٨٥

مـن  الربنامج  ومكن توسيع أنشطة التمويل البالغ الصغر يف هذه املناطق الثالث إدارة            . السورية
 يف قطــاع غــزة تكبــدهتا والتعــويض عــن اخلــسائر الــيت  ٢٠٠٨حتقيــق االكتفــاء الــذايت يف عــام  

  .  دوالر٧٠ ٠٠٠والبالغة 
 دوالر عـن    يني مال ٧,٧٧ قرض بقيمة    ٥ ٦٠٠وعه  ويف األردن، مول الربنامج ما جمم       - ٨٦

  . طريق مكاتبه الفرعية األربعة يف عمان والزرقاء
وتأخر التوسيع املقـرر للربنـامج يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ليـشمل حلـب يف عـام               - ٨٧

ومـع ذلـك، توسـع نـشاط الربنـامج يف عـام             .  بسبب عدم وجود عقـار بإجيـار مناسـب         ٢٠٠٨
 علـى   النـساء حـصلت   و.  ماليـني دوالر تقريبـاً     ٥ قرض بقيمة    ٧ ٠٠٠ من    فمول أكثر  ٢٠٠٨
  .   يف املائة من جمموع القروض املمولة يف اجلمهورية العربية السورية٣٣
  

  قيمة القروض املمولة
حدة

 املت
ات
والي

ت ال
الرا

بدو
  

 السنة

  اجملموع

الـــــــضفة
  الغربية

 غزة

األردن

اجلمهورية 
العربية 

  السورية 
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  الشكل السابع

  

  

  

  

  

  

  

  

وشكل قطاع التمويل البالغ الصغر العاملي فرقة عمل معنية باألداء االجتمـاعي لكفالـة       - ٨٨
وتبنت األونروا هـذه املبـادرة وهـي تعمـل علـى كفالـة              . خلدمات املالية اجتماعياً ومالياً   مشولية ا 

الوصول إىل الفئات األكثر فقراً وهتميـشاً، مبـا يف ذلـك الالجئـون           يف   مهمتها املتمثلة    مجرأن تت 
وكجـزء مـن هـذه األنـشطة، اخـتريت          . معـايرة مؤشرات  يف شكل   والنساء والشباب وغريهم،    

 سـنابل هبـدف   -  مبـادرة تدريبيـة مـع شـبكة التمويـل األصـغر يف البلـدان العربيـة             للمشاركة يف 
وضع دليل عمل األداء االجتماعي من أجل إدماج إدارة األداء االجتمـاعي يف املنظمـة والقيـام              

ويعكف الربنامج أيضاً على إنـشاء وحـدة إلدارة األداء         . أثرهاللوقوف على   مبراجعة اجتماعية   
 األوسـع   الوكالـة رصد وتقييم هذا العمـل الـذي يقـع أيـضاً يف إطـار مبـادرة                 االجتماعي هبدف   
  .للتطوير التنظيمي

وكجــزء مــن عمليــة وضــع خــط أســاس لقيــاس التقــدم احملــرز يف جمــال مبــادرات إدارة    - ٨٩
 األونــروا أول برنــامج للتمويــل البــالغ الــصغر يف منطقــة الــشرق       تاألداء االجتمــاعي، كانــ 
ــ ا ينفــذ تقييمــاً اجتماعيــاً بواســطة وكالــة خمتــصة بتقيــيم التمويــل البــالغ   األوســط ومشــال أفريقي

ــيم يف تـــشرين األول . الـــصغر ــوبر /وقـــد أجـــرى التقيـ ــانزا ذات ٢٠٠٨أكتـ ــركة ميكروفينـ  شـ
 درجــة متوســطة يف التقيــيم وهــي، BBBاملــسؤولية احملــدودة، وحــصلت األونــروا علــى درجــة  
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 أدائهــا االجتمــاعي، فإهنــا ســتجري تقييمــاً  دترشــيومــع مواصــلة األونــروا عمليــة . االجتمــاعي
  .اجتماعياً كل سنتني إىل ثالث سنوات

 ائنــهاوباملثــل، ومــن أجــل إبــراز أثــر أنــشطتها االئتمانيــة البالغــة الــصغر علــى حيــاة زب     - ٩٠
. اوأسرهم، تعهدت األونروا بإجراء دراسة مستقلة سنوياً لتقيـيم أثـر خمتلـف جوانـب أنـشطته                

 دراسة لتقيـيم أثـر أنـشطة    )PlaNet Finance (نيت فاينانست منظمة بال، أجر٢٠٠٨ويف عام 
وأظهرت الدراسة الفوائد اإلجيابية الكبرية الـيت حـصل         . األونروا يف اجلمهورية العربية السورية    

عليهــا زبــائن مــن مــشاركتهم يف مــشاريع التمويــل البــالغ الــصغر، مبــا يف ذلــك علــى مــستوى    
  .واالستقاللية واألمن الغذائيح االستثمار واملبيعات واألربا

  
ــستوى    -هاء    ــى مــ ــي اهلــــدف حتليــــل األداء علــ ــامس الفرعــ ــل : اخلــ حتــــسني اهلياكــ

 واملخيمات األساسية
 لالجـئني الـضعفاء وحيـسن       ىيوفر برنامج حتـسني اهلياكـل األساسـية واملخيمـات املـأو             - ٩١

ت يف إطــار هنــج تــشاركي االقتــصادية للمخيمــا - مــن اهلياكــل األساســية املاديــة واالجتماعيــة
وتقوم استراتيجية الربنامج على كفالة التخطـيط واالسـتخدام الفعـالني للمـوارد مـن            . وجمتمعي

ــددة         ــات احمل ــاً لألولوي ــذها وفق ــات ميكــن تنفي ــاملة للمخيم ــراح خطــط حتــسني ش  .خــالل اقت
  :٢٠٠٨يف عام  ةالربنامج الرئيسي أنشطةيلي بعض  وفيما

مـشروع جتـرييب يف     باسـتخدام   ي تـشاركي متكامـل      منهجية هنـج جمتمعـ    وضع    )أ(  
  ؛ثالثة خميمات يف الضفة الغربية

ــة          )ب(   ــت إجــراء حتــسينات مادي ــات مشل ــتراتيجية لتحــسني املخيم ــة اس أجنــز خط
وبـدأ العمـل علـى وضـع خطـة        . وعناصر تنمية اجتماعية خاصة مبخيم الفوار يف الضفة الغربيـة         

  خيم الطالبية يف األردن؛ملمماثلة 
ال يزال قيد اإلنشاء ثالثة مشاريع رئيسية هلياكـل أساسـية بيئيـة تـشمل تـوفري                   )ج(  

. املياه وصرف ميـاه العواصـف ومجـع امليـاه املـستعملة ملخـيمني يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                    
  يف لبنان والضفة الغربية؛ا نطاقأصغر وأجنزت عشرة مشاريع 

 مركزاً مجاعياً جـرى إنـشاؤها       ١١ أسرة يف    ١٧٠وفر السكن يف هنر البارد لـ         )د(  
 لفائـدة  وحدات سكنية كمآوي للطـوارئ  ٨٠٦وبين ما جمموعه   . من خالل جتديد أبنية قائمة    

 هياكـل أساسـية للمجـارير وصـرف الفـضالت وإمـدادات امليـاه، وركـب                 أوأنـش .  أسرة ٦٦٦
ف وأعـد خطـة رئيـسية شـاملة ونـسق مـع خمتلـ             . مولدات كهربائيـة يف منـاطق جمـاورة للمخـيم         
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وأجنـز التـصاميم اهلندسـية األوليـة        . أصحاب املصلحة، مبن فيهم الالجئـون والـسلطات اللبنانيـة         
  .صدر دعوة لتقدمي العطاءاتأوالتفصيلية لبعض أجزاء املخيم و

ــا جمموعــه  أعــادد تأهيــل أو توســيع أو  اأعــ  )هـ(   ــاء م  مــأوى يف منطقــة  ١ ٨٧١ بن
ديــدة يف خمــيم عــني التــل يف اجلمهوريــة   وحــدة ســكنية ج٤٧كمــا مت بنــاء . عمليــات الوكالــة
   وحدة سكنية جديدة ال تزال قيد اإلنشاء؛٣٥ اكنهالعربية السورية و

، مبــا يف ذلــك مــدارس ومراكــز صــحية ومكاتــب متامــا اً مــبىن جديــد١٣أجنــز   )و(  
   مبىن؛١٤ومراكز جمتمعية، إضافة إىل توسيع 

ليــة التخطــيط التــشاركي   يف املقــر وامليــدان علــى عم ني رئيــسينيب مــوظفدّر  )ز(  
وهندسة القيمة املعتمـدة، واإلدارة املهنيـة املعتمـدة للمـشاريع، وإدارة العقـود، وإدارة الوقـت،                 

  والتوعية اجلنسانية، وتكوين األفرقة؛
 الوكالة للتطوير التنظيمي، بدأ الربنامج تنفيـذ عمليـة ختطـيط            خطةكجزء من     )ح(  

 إىل لينتقــل وغّيــر شــروط عقــود البنــاء اخلاصــة بــه اســتراتيجي يــشمل الــسنوات الــست املقبلــة؛
تـصاميم  الاملعايري املقبولة دولياً؛ ووضع معايري أفضل يف جمال تصميم املراكز الـصحية؛ وكيــّف        

 يعتمدها جلميع مباين األونروا بطريقة تتـيح للمعـوقني الوصـول إليهـا، ووضـع خطـة عمـل                    يتال
  جنسانية؛
لـــصغرية، بقيمـــة تقريبيـــة قـــدرها    ألعمـــال ايف قطـــاع غـــزة، مل تنجـــز إال ا    )ط(  
ــ دوالر، وذلـــك بـــسبب ٤٥٠ ٠٠٠ وتـــشمل . الوصـــول واملـــسائل األمنيـــة املتعلقـــة بسائلاملـ

  .األعمال اليت أجنزت مرافق األلعاب الصيفية
  

  ٦اجلدول 
   حبسب املؤشراتاألداء: حتسني اهلياكل األساسية واملخيمات

    اإلجناز  مؤشر األداء  اإلجناز املتوقع

متكـــني املعـــوقني مــــن   ) أ(
الوصــول إىل مجيــع مرافــق  

   األونروا اجلديدة

ــة    ــصممة بطريقـ ــشاريع املـ ــسبة املـ نـ
  تيسر وصول املعوقني إليها

  :خط األساس
  :٢٠٠٨الفعلي لعام األداء 
   :اهلدف

  صفر يف املائة
   يف املائة٩٠
   يف املائة١٠٠

حتــسني ربــط شــبكة  ) ب(
مياه املخيمات بالـشبكات    

  شبكات املنطقة/البلدية

ــة   ــة املربوطـ عـــدد املخيمـــات الرمسيـ
  بشبكات املياه البلدية

  :خط األساس
  :٢٠٠٨الفعلي لعام العدد 
  :اهلدف

٥٧  
٥٩  
٥٩  
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    اإلجناز  مؤشر األداء  اإلجناز املتوقع

حتسني معرفـة مـوارد     ) ج(
املخــيم مــن الناحيــة املاديــة 

ــة  - واالجتماعيـــــــــــــــــــــ
  االقتصادية

عــدد االستقــصاءات املنفــذة يف  ‘١’
  منطقة املخيم

  :خط األساس
  :٢٠٠٨لي لعام  الفعالعدد
  :اهلدف

  صفر
٥   
١٠  

 عــــــــــــدد االستقــــــــــــصاءات  ‘٢’  
  االقتصادية املنفذة - االجتماعية

  :خط األساس
  :٢٠٠٨لعام الفعلي العدد 
  :اهلدف

  صفر
٤  
١٠  

زيــادة عــدد الالجــئني  ) د(
  مالئمة آويالقاطنني يف م

ــها أو    ــد تأهيل عــدد املــآوي الــيت أعي
  عيد بناؤهاأتوسيعها أو 

  :خط األساس
  :٢٠٠٨لعام  الفعلي العدد
  :اهلدف

١ ١٠٠  
١ ٨٧١  
٢ ٢٠٠  

    
  النتائج    

 وضـــع خطـــط حتـــسني ملخـــيمني فقـــط يف عـــام الـــشروع يفأدى نقـــص التمويـــل إىل   - ٩٢
 يف وضـع    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويتمثـل اهلـدف لفتـرة الـسنتني         . ومل ينجز إال واحد منهما    . ٢٠٠٨

 - يــة واجتماعيــة وقــد أجنــزت أربعــة استقــصاءات طبغراف   .  خميمــاتةخطــط حتــسني خلمــس  
  .اقتصادية من أصل االستقصاءات اخلمسة املقررة

 مليــون ٧٦ البالغــة قيمتــهاوأدى إغــالق قطــاع غــزة إىل بقــاء مــشاريع األونــروا للبنــاء   - ٩٣
نتيجــة إضــافية  الوكالــة تكــاليف كبــدتدوالر معلقــة حــىت هنايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وت 

حالت القيود املفروضـة علـى حركـة مـوظفي الوكالـة يف             كما   . املشاريع  هذه يفإيقاف العمل   
  .غزة دون مشاركتهم يف االجتماعات وحلقات العمل والتدريب خارج قطاع غزة

وتضرر الربنامج على مستويي امليدان واملقر نتيجة عدم قدرته علـى اسـتقدام مـوظفني                 - ٩٤
  .افسة عن املنالوكالةلعجز األجور اليت تدفعها رئيسيني مؤهلني نظراً 

ومل تتمكن الوكالة مـن إجنـاز بعـض مـشاريع اهلياكـل األساسـية الـيت كـان مـن املقـرر                         - ٩٥
 والبلديـة بـسبب عـدم إحـراز         املنطقـة والـشبكات   تنفيذها لـربط شـبكات املخيمـات بـشبكات          

  . ألي تقدمجهات فاعلة أخرى
يم هنـر   طبق هنج التخطيط التشاركي اجلديد يف وضع خطط مـن أجـل إعـادة بنـاء خمـ                 و  - ٩٦

البارد وجنح يف إشراك مجيع أصحاب املصلحة واجملتمع احمللي كشركاء كاملني بـدل اعتبـارهم               
  .جمرد متلقني للخدمة
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تـيح وصــول املعـوقني إليهــا،   ت بطريقـة  تمـع أن معظـم تــصاميم مرافـق األونـروا أعــد    و  - ٩٧
زادت كـثريا   لتكـاليف   أن ذلك مل يكن ممكناً بالنسبة ملبنيني مؤلفني مـن طـابقني نظـراً ألن ا                إال

  . املشروعحصلت عليها األونروا لتنفيذ اليت عن املبالغ
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