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الملخص التنفيذي
فــي عــام  ،2015متكنــت وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) مــن تقــدمي التنميــة
اإلنســانية واملســاعدات اإلنســانية بصــورة عاجلــة وفعالــة بالبنــاء علــى
مكامــن القــوة التشــغيلية لديهــا ،وال ســيما فريــق عملهــا القــوي
املكــون مــن  30,000شــخص ،وغالبيتهــم مــن الالجئــن الفلســطينيني
ومــن أفــراد اجملتمعــات احملليــة التــي يخدمونهــا.
جنحــت الوكالــة فــي تعليــم  500,698طفــا ً فــي العــام الدراســي
 ،2016/2015وتقــدمي أكثــر مــن  9.1مليــون استشــارة فــي الرعايــة
الصحيــة ،وتزويــد  290,967شــخصا ً مبســاعدات شــبكة األمــان
االجتماعــي (مبــا يشــمل املــال والغــذاء) ،وتقــدمي فــرص التعلــم والتــدرب
علــى املهــارات إلــى  6,855شــابا ً وشــابة ،وقــروض التمويــل الصغيــر
إلــى أكثــر مــن  38,000شــخص .ومت تأهيــل أو تشــييد أكثــر مــن 36,000
مســكن .كمــا قدمــت املســاعدات اإلنســانية الطارئــة إلــى أكثــر مــن
 1.2مليــون الجــئ ،والســيما فــي األرض الفلســطينية احملتلــة وســوريا.
وخــال عــام  ،2015واصلــت األونــروا تعزيــز التغييــرات املؤسســية
اإليجابيــة علــى نطــاق الوكالــة وتنفيــذ إصالحات شــاملة علــى البرامج
لتحســن التخطيــط االســتراتيجي املتوســط األجــل وتعبئــة املــوارد
واملســاءلة وجــودة وفعاليــة اخلدمــات املقدمــة لالجئــن الفلســطينيني.
فقــد حقــق إصــاح التعليــم تغيــرا ً حتوليــا ً فــي املمارســات الصفيــة
حســن مــن نتاجــات التعلــم .وفــي إطــار إصــاح الصحــة،
وبالتالــي ّ
ســاهم اعتمــاد نهــج فريــق صحــة األســرة علــى نطــاق الوكالــة وتنفيذ
نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي إحــراز حتســن كبيــر فــي الرعايــة
الصحيــة .كمــا واصلــت األونــروا إدراج املســاواة بــن اجلنســن فــي
برامجهــا األساســية وتعزيــز تعميــم االســتجابة الفعالــة للعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر جميــع مناطــق عملهــا .ومت كذلــك
حتقيــق تقــدم ملمــوس فــي مواصلــة بنــاء إطــار سياســة األونــروا بشــأن
احلمايــة .فضــا ً عــن ذلــك ،عــززت الوكالــة الكفــاءة التشــغيلية مــن
خــال اعتمــاد نظــام جديــد لتخطيــط املــوارد املؤسســية فــي نيســان/
إبريــل  2015لتوفيــر هيكليــة متكاملــة للمعلومــات عبــر مجــاالت
املاليــة وإدارة القطــاع العــام وإدارة سالســل التوريــد واملــوارد البشــرية.
فــي غــزة ،واصلــت األونــروا دعــم جهــود إعــادة اإلعمــار فــي أعقــاب
القتــال الــذي دار فــي متوز/يوليو-آب/أغســطس  .2014تقــدر الوكالــة أنــه
يلــزم باإلجمــال  720مليــون دوالر أمريكــي إلعــادة بنــاء أكثــر مــن 14,000
مســكن متضــرر أو مدمــر مــن مســاكن الالجئــن الفلســطينيني .إال أنه
مت التعهــد مببلــغ  247مليــون دوالر فقــط حتــى نهايــة عــام  .2015وفــي
نطــاق هــذه احلــدود ،تنســق األونــروا جهود إعــادة اإلعمــار مــع وكاالت األمم
املتحــدة األخــرى واملنظمــات غيــر احلكوميــة الدوليــة وحكومــة الوفــاق
الوطنــي لضمــان تقــدمي اســتجابة فعالــة .ولــم تتــم حتــى اآلن تلبيــة
احلاجــة للمســاءلة أمــام الضحايــا.
واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني
فــي غــزة الذيــن عانــوا مــرة أخــرى مــن النــزوح بســبب القتــال فــي متــوز/
يوليو-آب/أغســطس  ،2014مبــا شــمل إصــاح املســاكن املتضــررة وإعــادة

إعمارهــا ،وقــد تســارعت وتيــرة هــذا النشــاط تدريجيـا ً خــال العــام فــي
أعقــاب اتفــاق بــن إســرائيل ودولــة فلســطني علــى توريــد بعــض مــواد
البنــاء املقيــدة .خــال النصــف األول مــن العــام  ،2015انتقــل جميــع
النازحــن الذيــن كانــوا ال يزالــون يقيمــون فــي مراكــز األونــروا اجلماعيــة
( 18,259شــخصاً) تدريجيــا ً إلــى ترتيبــات إقامــة بديلــة .وأغلــق آخــر
مركــز جماعــي فــي  17حزيران/يونيــو  ،2015إال أنــه يقدر أن  16,000أســرة
(حوالــي  90,000فــرد) كانــت ال تــزال نازحــة حتــى نهايــة عــام .2015
واصلــت الوكالــة االســتثمار فــي التعليــم عــن طريــق تزويــد أكثــر مــن
 250,000طالــب وطالبــة 1بإمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم فــي 257
مدرســة فــي غــزة ،فيمــا اســتمرت حوالــي  %73.9مــن هــذه املــدارس
بالعمــل علــى نظــام الفترتــن فــي اليــوم.
وفــي الضفــة الغربيــة ،قدمــت األونــروا التعليــم األساســي إلــى 48,884
طفــا ً والتدريــب املهنــي والتقنــي إلــى  1,773طالبــا ً وطالبــة .وفــي
مجــرى االســتجابة للتصعيــد فــي العنــف خــال الربــع األخيــر مــن
العــام  ،2015عــززت األونــروا تدخالتهــا البرامجيــة ،مبــا يشــمل تقــدمي
املســاعدة النفســية-االجتماعية ،لتخفيــف أثــر الوضــع الراهــن علــى
األطفــال وجهــود املناصــرة مــن أجــل الدعــوة التخــاذ إجــراءات متنــع
حــدوث املزيــد مــن التصعيــد فــي العنــف .وواصلــت األونــروا تقــدمي دعــم
شــبكة األمــان االجتماعــي إلــى  36,139الجئــا ً باملتوســط علــى مــدار
العــام علــى شــكل مســاعدات غذائيــة عينيــة ،ومســاعدات طارئــة
مــن خــال قســائم األغذيــة فــي شــراكة مــع برنامــج األغذيــة العاملــي
وفــرص املــال مقابــل العمــل لصالــح أكثــر مــن  16,400أســرة فقيــرة
(حوالــي  95,077فــرداً) .كمــا عملــت األونــروا فــي شــراكة مــع برنامــج
األغذيــة العاملــي لتقــدمي الدعــم العينــي بالغــذاء إلــى  85جتمعــا ً
لالجئــن البــدو املعرضــن للخطــر ،مبــا يشــمل حوالــي  32,000شــخص.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام  43مركــزا ً ونقطــة صحيــة ،جنبـا ً إلــى جنــب
مــع ســت عيــادات صحيــة طارئــة متنقلــة ،بتقــدمي أكثــر مــن  1.4مليون
استشــارة طبيــة فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة.
فــي ســوريا ،حافظــت األونــروا علــى تقــدمي الرعايــة الصحيــة والتعليــم
والتدريــب املهنــي والتمويــل الصغيــر ودعــم الشــباب واخلدمــات
االجتماعيــة ،وعملــت علــى تكييــف هــذه اخلدمــات مــع القيــود التــي
تفرضهــا ظــروف الصــراع املســلح ،مســتفيدة مــن شــبكتها الواســعة
مــن املوظفــن واملرافــق واملــوارد .فقــد واصلــت  44مدرســة تابعــة لألونروا
عملهــا بعــد أن كانــت تعمــل  118مدرســة قبــل األزمــة ،باإلضافــة
إلــى  55مدرســة تســتضيفها مرافــق وزارة التربيــة والتعليــم فــي فتــرة
تعليــم مســائي .باإلجمــال ،تســتوعب هــذه املــدارس  45,541طالبــا ً
وطالبــة .كمــا أن  15مركــزا ً مــن أصــل  23مركــزا ً صحي ـا ً تابع ـا ً لألونــروا
ال تــزال تعمــل ،باإلضافــة إلــى فتــح  11نقطــة صحيــة موزعــة فــي
مختلــف أنحــاء البــاد .وحســب كانــون األول/ديســمبر  ،2015اســتمرت
تســعة مبــان مدرســية تابعــة لألونــروا ومركــز تدريــب دمشــق واثنتــان
مــن منشــآت األونــروا األخــرى فــي توفيــر إقامــة مؤقتــة مســتضيفة
 4,795شــخصا ً مــن املدنيــن النازحــن داخليــاً .وفــي شــمال ســوريا،
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budget requirements
حيــث يقيــم حوالــي  50,000الجــئ فلســطيني ،مبــن فيهــم النازحــون،
واصلــت األونــروا تقــدمي اخلدمــات واملســاعدات اإلنســانية فــي ظــل
الصــراع املســلح املتواصــل.
فــي ظــل نقــص التمويــل ،متكنــت األونــروا مــن توفيــر ثــاث جــوالت
فقــط مــن ســت جــوالت مــن املســاعدات النقديــة فــي ســوريا ،مبــا
يغطــي ســتة أشــهر فقــط مــن االحتياجــات .وغطــت املســاعدات
الغذائيــة املتطلبــات الغذائيــة الفرديــة ملــدة خمســة أشــهر فقــط.
وبالنســبة لالجئــن القادريــن علــى العثــور علــى عمــل ،بلــغ متوســط
األجــر اليومــي  1125ليــرة ســورية فقــط (أي مــا يعــادل  3دوالرات تقريبـا ً
حســب شــهر كانــون األول/ديســمبر  .)2015وقــد تأثــرت خدمــات الصحة
والتعليــم واخلدمــات العامــة األخــرى بشــدة بســبب الصــراع املســلح.
إن مــا يقــرب مــن  %80مــن الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا يقيمــون
فــي دمشــق ،مبــا فــي ذلــك فــي مناطــق يتقيــد وصــول املســاعدات
اإلنســانية إليهــا .وقــد حافظــت األونــروا علــى عملياتهــا االعتياديــة
والطارئــة فــي معظــم أنحــاء دمشــق خــال العــام  .2015وبــرزت
مصاعــب شــديدة فــي الوصــول إلــى جتمعــات الالجئــن الفلســطينيني
فــي اليرمــوك وخــان الشــيح وقدســيا والرمــدان .فقــد توقفــت شــحنات
مســاعدات األونــروا لليرمــوك فــي شــهر نيســان/إبريل بســبب وقــوع
املنطقــة فــي قبضــة جماعــات مســلحة متطرفــة ،فــي حــن توقــف
الوصــول إلــى املناطــق اجملــاورة يــوم  23أيلول/ســبتمبر .وفــي متــوز/
يوليــو ،متكنــت أكثــر مــن  6,000أســرة مــن الالجئــن الفلســطينيني
مــن العــودة إلــى بلــدة احلســينية بعــد أن نزحــوا عنهــا منــذ أكثــر
مــن عامــن .واســتأنفت األونــروا تقــدمي جميــع اخلدمــات فــي احلســينية
بنجــاح ،إذ أعــادت فتــح املركــز الصحــي واملركــز اجملتمعــي وأربــع مــدارس
تخــدم أكثــر مــن  3,300طالــب وطالبــة ،بعضهــم غــاب عــن التعليــم
ألكثــر مــن عامــن .وفــي منطقــة وســط البــاد ،بقيــت خدمــات األونــروا
لالجئــن الفلســطينيني فــي حمــص وحمــاة والالذقيــة تعمــل بكامــل
طاقتهــا ،حيــث يتــم نقــل املســاعدات اإلنســانية مــن دمشــق بصــورة
منتظمــة.
إن غالبيــة الالجئــن الفلســطينيني املســجلني فــي لبنــان ،والبالــغ
عددهــم  ،458,369يعتمــدون علــى اخلدمــات التــي تقدمهــا األونــروا
كونهــم محرومــن فعلي ـا ً مــن الوصــول إلــى أغلــب اخلدمــات العامــة،
ســوا ًء بســبب القوانــن أو املمارســة العمليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
هنــاك  41,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا يقيمــون فــي لبنــان
ويتعرضــون خملاطــر خاصــة بالنظــر إلــى القيــود املفروضــة علــى احلــدود
ووضعهــم القانونــي غيــر املســتقر واملصاعــب التــي تعتــرض تنظيــم
إقامتهــم بشــكل قانونــي ومحدوديــة خدمــات احلمايــة االجتماعيــة
املتاحــة لهــم .يقــدر أن  %93مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
معتمــدون بشــدة علــى األونــروا للحصــول علــى مجموعــة واســعة مــن
املســاعدات االعتياديــة واإلنســانية.

فــي عــام  ،2015قدمــت عمليــات األونــروا فــي لبنــان اخلدمــات األساســية
احلرجــة لالجئــن الفلســطينيني ضمــن ميزانيــة البرامــج ،مبــا يشــمل
تقــدمي التعليــم األساســي إلــى  38,173طالبــا ً وطالبــة فــي الســنة
الدراســية  ،2015/2014وخدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــال
 27مركــزا ً صحيــاً ،واإلحالــة إلــى خدمــات حمايــة الطفــل والعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي والدعــم النفســي-االجتماعي .ومت
تقــدمي الدعــم مــن خــال برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي لصالــح
 61,709الجئــن فقــراء ،إلــى جانــب إتاحــة الوصــول إلــى مبــادرات
اإلقــراض الصغيــر وفــرص التدريــب املهنــي لصالــح  1,100شــخص.
ودعمــت األونــروا حتســن فــرص توظيــف الالجئــن مــن خــال التدريــب
املهنــي املوجــه واملناصــرة لــدى األطــراف املعنيــة لتعزيــز تشــغيلهم.
كمــا مت تقــدمي املزيــد مــن الدعــم مــن خــال تزويــد ســكان اخمليمــات
بامليــاه الصاحلــة للشــرب وتأهيــل  430مســكناً .جــرى أيضــا ً دعــم
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مــن خــال إتاحــة وصولهــم
إلــى خدمــات األونــروا الصحيــة والتعليميــة واملســاعدات اإلنســانية
املباشــرة .إذ اســتفاد  41,882الجئ ـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا باملتوســط
مــن املســاعدات النقديــة لتأمــن الغــذاء مــن خــال الدعــم املقــدم
فــي شــراكة بــن األونــروا وبرنامــج األغذيــة العاملــي .وحصلــت 11,748
أســرة علــى مســاعدات فــي الســكن ملــدة ســتة أشــهر ،فيمــا حصلــت
 10,735أســرة علــى مســاعدات ضروريــة للتدبــر مــع ظــروف الشــتاء.
كمــا دعمــت األونــروا االســتجابة إلــى أوضــاع النــزوح التــي ســببتها
االشــتباكات العنيفــة فــي مخيــم عــن احللــوة فــي أواســط العــام
 ،2015وأحــرزت تقدمــا ً فــي معاجلــة التحديــات التــي تعتــرض إعــادة
إعمــار مخيــم نهــر البــارد ،مبــا كفــل أن يتمكــن مــا ال يقــل عــن  %50مــن
الالجئــن إجمــاال ً مــن العــودة لإلقامــة فــي اخمليــم .وقــد أعطــت األونــروا
األولويــة ملواصلــة البحــث عــن الدعــم الــازم بشــكل ملــح مــن أجــل
اســتكمال أعمــال البنــاء ومســاعدة الالجئــن النازحــن.
وفــي األردن ،واصلــت خدمــات األونــروا املســاهمة فــي التنميــة اإلنســانية
لالجئــن فــي عــام  2015مــن خــال تقــدمي التعليــم األساســي حلوالــي
 119,606أطفــال ،مــن ضمنهــم  1,696الجئ ـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا،
وتزويــد  1,213طالبــا ً وطالبــة بالتعليــم العالــي ،وتزويــد  2,246شــابا ً
وشــابة بالتدريــب التقنــي واملهنــي .وقــدم  25مركــزا ً صحي ـا ً ومنظمــة
أهليــة محليــة صحيــة مــا يصــل إلــى  1,598,989استشــارة فــي الرعاية
الصحيــة األوليــة .وحصلــت  58,937حالــة مــن حــاالت العســر الشــديد
علــى دعــم شــبكة األمــان االجتماعــي .ومت تقــدمي مســاعدات نقديــة
منتظمــة – للغــذاء واملــواد غيــر الغذائيــة – لتلبيــة االحتياجــات احلرجــة
ألســر الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا .مــع ذلــك ،لــم يكــن مــن
املمكــن تقــدمي مســاعدات التأهــب لفصــل الشــتاء وتأمــن املســكن.
وأتيــح وصــول  7,065الجئ ـا ً إلــى مبــادرات التمويــل الصغيــر .واســتفاد
مــا مجموعــه  133أســرة الجئــة مــن أشــد الفقــراء مــن املســاعدة فــي
تأهيــل مســاكنها.
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 .1مقدمة ولمحة عامة عن التقرير
فــي ظــل البيئــة اإلقليميــة املضطربــة التــي ســادت العــام  ،2015ظلــت
عوامــل الفقــر والعنــف والتهميــش تؤثــر علــى الالجئــن الفلســطينيني
بدرجــات متفاوتــة فــي جميــع أقاليــم عمــل األونــروا اخلمســة – األردن
ولبنــان واجلمهوريــة العربيــة الســورية (ســوريا) والضفــة الغربيــة ،مبــا
فيهــا القــدس الشــرقية ،وقطــاع غــزة .فــي هــذا الســياق ،ومتاشــيا ً مــع
واليــة األونــروا املســتمدة مــن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة واملتمثلــة
فــي مســاعدة وحمايــة الالجئــن الفلســطينيني ،اســتمرت الوكالــة في
تقــدمي خدمــات التنميــة اإلنســانية فــي مجــاالت التعليــم والصحــة
واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة وحتســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات
والتمويــل الصغيــر .كمــا قدمــت الوكالــة املســاعدات اإلنســانية
ألكثــر مــن  1.2مليــون الجــئ ،وخاصــة فــي األرض الفلســطينية احملتلــة
وســوريا.
علــى الرغــم مــن اســتمرار النزاعــات املمتــدة والبيئــة التشــغيلية
املقيــدة وغيرهــا مــن التحديــات املعترضــة فــي عــام  ،2015حققــت
األونــروا نتائــج مهمــة مــن حيــث جــودة البرامــج االعتياديــة والطارئــة
وعمقهــا وتغطيتهــا علــى النحــو الــذي يــرد فــي تقريــر العمــل الســنوي
هــذا .تضمنــت اجلوانــب البــارزة فــي البرامــج إجــراء حمــات حتصــن
لالجئــن الفلســطينيني فــي مختلــف أنحــاء األردن ولبنــان والضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة حققــت نســبة تغطيــة تصــل إلــى  ،%99.9وتقــدمي
خدمــات التعليــم األساســي لصالــح  493,500شــخصاً .فــي العــام
الدراســي  .22015/2014مت كذلــك حتقيــق تقــدم فــي تنفيــذ سياســات
واســتراتيجيات اإلصــاح التحولــي فــي التعليــم فــي جميــع أقاليــم
العمــل ،والتــي تخــص املعلمــن والتعليــم اجلامــع وحقــوق اإلنســان.
وضمــن إصــاح الصحــة ،ســاهم اعتمــاد نهــج فريــق صحــة األســرة
فــي حتســن جــودة الرعايــة الصحيــة األوليــة املقدمــة مــن خــال إعــادة
توزيــع املهــام بــن الفريــق الطبــي بكفــاءة اعلــى ،ممــا قلــل مــن أعبــاء
العمــل وأتــاح وقت ـا ً أكبــر لالستشــارات .واســتفادت أكثــر مــن 80,000
أســرة مــن برامــج األونــروا فــي مجــال إصــاح املســاكن واإلعمــار وإعــادة
اإلعمــار ،فيمــا مت إرســاء األســاس للتحــول اخملطــط إلجرائــه فــي عــام
 2016مــن التقــدمي املباشــر للمســاعدات الغذائيــة والنقديــة إلــى
تقــدمي القســائم اإللكترونيــة واملســاعدات النقديــة لدعــم حتســن
الظــروف املعيشــية لــدى أكثــر مــن  155,000الجــئ والجئــة .ونفــذت
األونــروا كذلــك تدخــات للمناصــرة لــدى الســلطات واألطــراف املعنيــة
بخصــوص طائفــة مــن قضايــا احلمايــة تشــمل وضــع الالجئــن
الفلســطينيني الهاربــن مــن الصــراع املســلح فــي ســوريا ،والتهجيــر
القســري لالجئــن الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة وغــزة .باإلجمال،
مت حتقيــق إجنــازات البرامــج علــى الرغــم مــن وجــود عجــز متويلــي مقــداره
 101مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2015وهــو مــا هــدد بالتســبب فــي
تأخيــر افتتــاح جميــع مــدارس األونــروا للعــام الدراســي .2016/2015
يجــري تفصيــل عمليــات األونــروا فــي تقريــر العمــل الســنوي ،والــذي
يشــكل وثيقــة تصــف التقــدم الــذي أحرزتــه األونــروا نحــو حتقيــق
أهدافهــا للتنميــة اإلنســانية علــى النحــو الــوارد فــي اســتراتيجية
الوكالــة املتوســطة األجــل  .2015-2010اســتنادا ً الــى جهــود توحيــد

التبليــغ عــن النتائــج علــى مــدار فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل
ومتشــيا ً مــع مبــادئ إعــان باريــس بشــأن فعاليــة املعونــات للعــام ،2005
يقــدم هــذا التقريــر نظــرة شــمولية إلــى عمليــات األونــروا .فهــو يقــدم
جتميع ـا ً لتقريــر املفــوض العــام إلــى اجلمعيــة العامــة ،وتقريــر األونــروا
الســنوي عــن النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة لعــام ،2015
وتقريــر األونــروا الســنوي عــن النــداء الطــارئ لعــام  2015بشــأن أزمــة
ســوريا اإلقليميــة (واملتــاح علــى املوقــع  .)www.unrwa.orgكمــا يحتــوي
علــى حتليــل ومعلومــات تفصيليــة عــن )1( :تقــدم األونــروا نحــو الغايــات
البرامجيــة املســتهدفة التــي تــرد فــي مصفوفــة املراقبــة املشــتركة
املســتخدمة فــي االســتراتيجية املتوســطة األجــل وخطــط التنفيــذ
لفتــرة الســنتني  )2( ،2015-2014وتنفيــذ برنامــج اإلصــاح فــي التعليــم
والصحــة )3( ،وحتقيــق األونــروا لألهــداف الــواردة فــي اســتراتيجية تعبئــة
املــوارد .إن تقريــر العمــل الســنوي هــذا يفصــل كال ً مــن اإلجنــازات وتلــك
اجملــاالت التــي لــم يتــم حتقيــق الغايــات فيهــا .وترفــق مــع التقريــر
سلســلة مــن املالحــق املفصلــة ،والتــي تضــم فيمــا تضــم إحصــاءات
أساســية وحتلي ـا ً للمخاطــر التشــغيلية.
يســتقى التبليــغ عــن النتائــج وحتليلهــا مــن نظــام املراقبــة القائمــة
علــى النتائــج فــي الوكالــة ،والــذي يتيــح جمــع البيانــات وحتليلهــا
باملقارنــة مــع النتائــج االســتراتيجية الــواردة فــي االســتراتيجية
املتوســطة األجــل وخطــط البرامــج لفتــرة الســنتني علــى مســتوى
مكاتــب األقاليــم ودوائــر الرئاســة .كمــا أن نظــام املراقبــة القائمــة علــى
النتائــج يســتضيف هيــاكل مثــل النــداءات الطارئــة واملشــاريع واألطــر
األخــرى التــي تنشــئها الوكالــة ،ويقــوم بالربــط بينهــا حيثمــا أمكــن.
يتــم جمــع البيانــات وحتليلهــا ربعي ـا ً علــى مســتوى مكاتــب األقاليــم
ونصــف ســنويا ً مــن خــال مراجعــات النتائــج علــى نطــاق الوكالــة.
وتركــز األونــروا ،أثنــاء هــذه املراجعــات ،علــى التقــدم احملــرز باجتــاه
اخملرجــات والنتاجــات عبــر فــروع التمويــل اخملتلفــة.
تواصــل األونــروا متتــن قدراتهــا فــي املراقبــة والتحليــل ،مبــا فــي ذلــك
مــا يتعلــق بتطويــر فهــم أفضــل لالنكشــاف أمــام الفقــر والتهميــش
االجتماعــي وكيــف ميكــن لبرامــج األونــروا وشــركائها تقــدمي اســتجابة
أكثــر فاعليــة.
تقريــر العمــل الســنوي هــو التقريــر النهائــي عــن العمليــات التــي
أجريــت تبعـا ً لالســتراتيجية املتوســطة األجــل وخطــط التنفيــذ لفتــرة
الســنتني  .2015-2014ومت تطويــر التقريــر مــن خــال املســاهمات الــواردة
مــن مكاتــب أقاليــم عمــل األونــروا ،ودوائــر الرئاســة ،ومجموعــة عمــل
التقاريــر املوحــدة التــي تضــم ممثلــن عــن البلــدان املضيفــة واملانحــة.
وفيمــا يلــي املبــادئ املتفــق عليهــا التــي يســتند إليهــا تقريــر العمــل
الســنوي:
•يعــد تقريــر العمــل الســنوي مــرة واحــدة فــي العــام التقوميــي
خــال  120يومــا ً مــن نهايــة العــام.3
•تســتند املؤشــرات وخطــوط األســاس والغايــات املســتهدفة إلــى
ترتيبــات الرصــد الداخليــة علــى نطــاق الوكالــة (أي خطــط عمــل
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budget requirements
العامــن) والنــداءات الطارئــة.
•يتــم عــرض بيانــات النتائــج ،متبوعــ ًة بأقســام التحليــل
الوصفــي التــي تشــير إلــى التقــدم احملــرز باجتــاه حتقيــق الغايــات
املســتهدفة وأثــر اإلجنــاز احملــرز أو نقصــه أو عدمــه علــى حتقيــق
أهــداف االســتراتيجية املتوســطة األجــل واألهــداف االســتراتيجية
للنــداءات الطارئــة وأولوياتهــا بشــكل عــام.
•يتــم وصــف بيانــات النتائــج فــي اجلــزء الوصفــي باألرقــام املطلقــة،
وليــس بالنســب املئويــة فقط.
•يتــم تصنيــف النتائــج حســب مكاتــب األقاليــم ،كمــا تصنــف –
حيثمــا يكــون ذلــك متاحـا ً – حســب اجلنــس ،وحالــة الفقــر وفقـا ً
للتعريــف املطبــق علــى نطــاق الوكالــة ،وحســب اإلعاقــة وفق ـا ً
إلرشــادات األونــروا فــي تعريــف اإلعاقــة ،وحســب التوزيــع املكانــي

(مخيــم ،منطقــة حضريــة ،منطقــة ريفيــة) ،وحســب الفئــات
العمريــة الرئيســية (مث ـاً ،الشــباب).
تتبــع الفصــول مــن الثالــث إلــى الســابع أهــداف التنميــة اإلنســانية
الــواردة فــي االســتراتيجية املتوســطة األجــل  .2015-2014ولكــي يراعــى
االكتمــال ،يتضمــن كل فصــل محتــوى األنشــطة اإلنســانية ذات الصلة
التــي أجريــت باســتخدام التمويــل املقــدم اســتجابة للنــداء الطــارئ
بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة (مظلــل باللــون األحمــر) والتمويــل
املقــدم اســتجابة للنــداء الطــارئ لصالــح األرض الفلســطينية احملتلــة
(مظلــل باللــون البرتقالــي).

 .2نظرة عامة الى السياق
 1-2التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية

 1-1-2السياق االقليمي

 2-1-2غزة

فــرض الوضــع فــي أقاليــم عمــل األونــروا اخلمســة فــي عــام  2015عــددا ً
كبيــرا ً مــن التحديــات أمــام مجتمعــات الالجئــن الفلســطينيني .ففــي

تأثــرت غــزة علــى مــدار العــام  2015بــاإلرث املدمــر للقتــال الــذي دار
فــي صيــف عــام  .2014وقــد حافظــت األونــروا علــى التزامهــا بتلبيــة
احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني فــي غــزة فــي بيئــة سياســية
وأمنيــة واجتماعية-اقتصاديــة متقلقلــة إلــى حــد كبيــر ،وأعطــت
األولويــة لتقــدمي املســاعدات اإلنســانية للنازحــن .وعلــى خلفيــة
الوضــع السياســي املتزايــد اضطرابـاً ،واجهــت حكومــة الوفــاق الوطنــي
التــي شــكلتها الفصائــل الفلســطينية فــي حزيران/يونيــو  2014حتديات
كبيــرة فــي ممارســة القيــادة .واســتمر موظفــو اخلدمــة املدنيــة الذيــن
وظفتهــم حكومــة األمــر الواقــع فــي اســتالم رواتبهــم بشــكل جزئــي
فحســب ،ممــا أدى إلــى تقويــض اخلدمــات العامــة وأنشــأ توتــرات مــع
موظفــي الســلطة الفلســطينية .وبقــي الوضــع األمنــي متقلبـاً ،حيــث
تكــرر وقــوع حــوادث شــملت إطــاق صواريــخ واضطرابــات متكــررة،
مبــا فــي ذلــك حــدوث مظاهــرات فــي املنطقــة التــي يتقيــد الوصــول
إليهــا ارتباطـا ً بالتوتــرات التــي شــهدتها القــدس الشــرقية وأجــزاء مــن
الضفــة الغربيــة ،ممــا أدى إلــى مقتــل مــا ال يقــل عــن  18فلســطينيا ً
وإصابــة أكثــر مــن  750فــي قطــاع غــزة (مــع عــدم وجــود بالغــات عــن
إصابــات أو قتلــى مــن اجلانــب اإلســرائيلي) .ولــم تتــم حتــى اآلن تلبيــة
احلاجــة للمســاءلة أمــام الضحايــا .وقــد أدى الصــراع املتكــرر واحلصــار
إلــى تدهــور حــاد فــي األوضــاع االجتماعية-االقتصادية ،وانتشــار مشــاعر
اليــأس واإلحبــاط بــن أهالــي غــزة ،وتزايــد أعــداد الفئــات املعتمــدة علــى
خدمــات األونــروا .وقــد ســجلت خدمــات األونــروا فــي عــام  2015زيــادة
فــي العنــف أو الســلوكيات العدائيــة جتــاه موظفيهــا امليدانيــن فــي
ظــل تصاعــد مشــاعر اليــأس بــن الســكان.

غــزة ،وبســبب الفاعليــة احملــدودة آلليــة إعمــار غــزة ،لــم تتــم تلبيــة
االحتياجــات للمــواد الالزمــة إلعــادة اإلعمــار فــي أعقــاب القتــال فــي
شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس  .2014وســاهم تأثيــر احلصــار فــي زيادة
التــردي فــي الظــروف املعيشــية فــي غــزة .فمعــدالت البطالــة تصنــف
ضمــن األعلــى فــي العالــم ،وأصبــح  %80مــن الســكان معتمديــن علــى
املســاعدات الدوليــة .وشــهدت الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس
الشــرقية ،مصادمــات حــول مخيمــات الالجئــن ومقتــل الجئــن
فلســطينيني ،مبــن فيهــم أفــراد هاجمــوا قــوات األمــن اإلســرائيلية
ومدنيــن فــي األشــهر األخيــرة مــن العــام .وتســببت القيــود املفروضــة
علــى احلركــة وحجــب عائــدات الضرائــب عــن الســلطة الفلســطينية
بتأثيــر مدمــر علــى االقتصــاد فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس
الشــرقية .وفــي ســوريا ،يســتمر الصــراع فــي إحــداث تأثيــر بالــغ
الشــدة علــى الالجئــن الفلســطينيني ،حيــث أن أكثــر مــن  %60مــن
الالجئــن الفلســطينيني الذيــن بقــوا فــي ســوريا ،والذيــن يقــدر عدهــم
بحــدود  450،000شــخص ،عانــوا مــن التهجيــر .باإلجمــال ،كان  %95مــن
الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا معتمديــن علــى األونــروا للحصــول
علــى املســاعدات خــال العــام .وبقــي االضطــراب العــام فــي املنطقــة
والنــاجت عــن الصــراع فــي ســوريا يفــرض مخــاوف اجتماعية-اقتصاديــة
وأمنيــة كبــرى علــى األردن ولبنــان اللذيــن يســتضيفان أعــدادا ً كبيــرة
مــن الالجئــن مــن ســوريا ،مبــا فــي ذلــك الجئــن فلســطينيني ،باإلضافــة
إلــى الالجئــن الفلســطينيني املقيمــن هنــاك.
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ضمــن ميزانيــة النــداء الطــارئ ،تزايــدت أعمــال إعــادة إعمــار املســاكن
تدريجيــا ً منــذ حزيران/يونيــو  2015فــي أعقــاب اتفاقيــة بــن إســرائيل
ودولــة فلســطني علــى توريــد بعــض مــواد البنــاء املقيــدة .ومتثلــت
أبــرز التحديــات فــي املتطلبــات املرهقــة والشــاقة للوثائــق القانونيــة
املطلوبــة مــن األســر املؤهلــة .ومنــذ بــدء اســتجابة املــأوى الطــارئ،
وزعــت األونــروا أكثــر مــن  144مليــون دوالر أمريكــي علــى األســر الالجئــة
الفلســطينية التــي تضــررت مســاكنها أثنــاء القتــال فــي شــهري
متوز/يوليــو وآب/أغســطس  .2014وبحلــول كانــون الثاني/ينايــر ،2016
اســتكملت الوكالــة تقــدمي الدفعــات املاليــة إلــى  66,300أســرة إلجــراء
أعمــال التصليــح البســيطة والكبيــرة احلجــم ،باإلضافــة إلــى 1,499
أســرة إلعــادة بنــاء مســاكنها التــي تعرضــت ألضــرار بالغــة ،وإلــى 33
أســرة إلعــادة إعمــار مســاكنها التــي دمــرت بالكامــل .4وتنســق األونــروا
جهــود إعــادة اإلعمــار مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى واملنظمــات غيــر
احلكوميــة الدوليــة وحكومــة الوفــاق الوطنــي لضمــان تقــدمي اســتجابة
فعالــة.
خــال النصــف األول مــن العــام  ،2015انتقــل النازحــون الذيــن كانــوا ال
يزالــون يقيمــون فــي مراكــز األونــروا اجلماعيــة تدريجيــا ً إلــى ترتيبــات
إقامــة بديلــة .وأغلــق آخــر مركــز جماعــي فــي  17حزيران/يونيــو  ،2015إال
أنــه يقــدر أن  16,000أســرة (حوالــي  90,000فــرد) كانــت ال تــزال نازحــة
حتــى نهايــة عــام  2015بســبب القتــال الــذي دار فــي شــهري متوز/يوليــو
وآب/أغســطس  ،52014ممــا يزيــد مــن حــدة اخملــاوف بشــأن االكتظــاظ،
وال ســيما فــي املراكــز احلضريــة واخمليمــات ،ومحدوديــة الوصــول إلــى
اخلدمــات األساســية ،واالفتقــار إلــى اخلصوصيــة ،والتعــرض لظــروف
الطقــس املعاكســة.
نتيجـ ًة للحصــار املشــدد ،ارتفــع معــدل البطالــة بــن خريجــي غــزة إلــى
 %69.5فــي عــام  ،62015فيمــا بقــي معــدل البطالــة اإلجمالــي فــي غــزة
فــي تلــك الفتــرة مــن بــن األعلــى فــي العالــم ،بنســبة  .%41وبقيــت
الفئــات الضعيفــة بشــكل خــاص تتمثــل فــي الالجئــن الفلســطينيني
( )%43والشــباب ( )%63والنســاء ( )%63والالجئــات الفلســطينيات
الشــابات ( .)%84ويســتمر نقــص القــدرة االقتصاديــة علــى الوصــول إلــى
الغــذاء فــي رفــع معــدالت انعــدام األمــن الغذائــي ،حيــث تواصــل النمــو
فــي عــدد احلــاالت التــي تتلقــى املســاعدات الغذائيــة مــن الوكالــة
علــى مــدار عــام  ،2015وبحلــول نهايــة العــام كانــت الوكالــة تســاعد
حوالــي  900,000شــخص .وال زالــت الوكالــة تســتثمر فــي التعليــم عــن
طريــق تزويــد أكثــر مــن  250,000طالــب وطالبــة بإمكانيــة الوصــول إلــى
التعليــم فــي  257مدرســة فــي غــزة ،فيمــا اســتمرت حوالــي  %73.9مــن
هــذه املــدارس بالعمــل علــى نظــام الفترتــن فــي اليــوم.
شــهد عــام  2015تخفيف ـا ً بســيطا ً فــي القيــود علــى التجــارة ،ولكــن
تأثيــر ذلــك علــى االقتصــاد لــم يكــن محسوسـا َ وبقــي حجم الصــادرات
يشــكل جــزءا ً ضئيــا ً مــن الكميــات التــي كانــت تغــادر غــزة قبــل
فــرض احلصــار .باإلجمــال ،غــادرت غــزة حمولــة  1,353شــاحنة فــي عــام
( 2015مبــا يشــمل  730حمولــة نقلــت إلــى الضفــة الغربيــة) ،مبتوســط

 113حمولــة فــي الشــهر ،أي مــا يعــادل  %10فحســب مــن املتوســط
الشــهري قبــل احلصــار .72007ومــن جهــة الــواردات ،وســعت إســرائيل
قائمــة مــواد «االســتعمال املــزدوج» لتشــمل األلــواح اخلشــبية ضمــن
العديــد مــن املــواد األخــرى الضروريــة لالقتصــاد احمللــي .8ال يــزال االقتصاد
مســتنفدا ً وال تتوقــع التقديــرات احلديثــة العهــد مــن اقتصــاد غــزة
أن يبلــغ مســتواه الســنوي لعــام  2013قبــل حلــول عــام  .92018وقــد
تســبب االرتفــاع الشــديد فــي معــدالت البطالــة وارتفــاع أســعار الغــذاء
وتــردي القــوة الشــرائية بــزج العديــد مــن الالجئــن الفلســطينيني فــي
حالــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي .فقــد قـ ّدر فــي عــام  2014أن  %47مــن
األســر فــي غــزة كانــت تفتقــر إلــى األمــن الغذائــي ،10مبــا ميثــل زيــادة
مبقــدار نقطتــن مئويتــن باملقارنــة مــع العــام الســابق.

 3-1-2الضفة الغربية
ظــل الالجئــون الفلســطينيون املســجلون فــي الضفــة الغربيــة،
وعددهــم  ،11792,081يعيشــون أوضاع ـا ً اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة
فــي عــام  ،2015كمــا يتضــح من خــال االرتفــاع امللحــوظ في مســتويات
العنــف وهــدم املســاكن وتصاعــد اإلحبــاط بســبب الركــود االقتصــادي
وغيــاب أي تقــدم سياســي فــي التفــاوض حــول حــل الدولتــن.
وقــد فــرض تقييــد الوصــول إلــى األراضــي واخلدمــات واألســواق حتديــات
صعبــة أمــام ســكان الضفــة الغربيــة ،وال ســيما أولئــك الذين يعيشــون
فــي املنطقــة (ج) و»منطقــة التمــاس» (املنطقــة وراء اخلــط األخضــر
واجلــدار) أو ميتلكــون أراض هنــاك .واســتمر الركــود االقتصــادي وعــدم
وجــود فــرص عمــل فــي خنــق ســبل العيــش الفلســطينية ،مســببا ً
تــآكل القــوة الشــرائية وزيــادة االعتمــاد علــى املســاعدات اإلنســانية
فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية .وظلــت معــدالت البطالــة بــن
الالجئــن الفلســطينيني أعلــى مــن مثيالتهــا لعمــوم الســكان فــي
عــام  ،2015حيــث بلغــت  %19.3بــن الالجئــن مقابــل  %18.5بشــكل عام.
وكانــت البطالــة بــن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي اخمليمــات أعلــى ممــا
هــي لــدى اآلخريــن ( .12)%25.7عــاوة علــى ذلــك ،كان  %29مــن الالجئــن
املقيمــن فــي اخمليمــات يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،مبســتوى
أعلــى مــن الفئــات الســكانية األخــرى .13اســتجابة لذلــك ،واصلــت
ً14
األونــروا تقــدمي دعــم شــبكة األمــان االجتماعــي إلــى  36,129الجئــا
باملتوســط علــى مــدار العــام علــى شــكل مســاعدات غذائيــة عينيــة،
مــع مواصلــة تقــدمي املســاعدات الطارئــة لتعزيــز األمــن الغذائــي مــن
خــال قســائم األغذيــة وفــرص املــال مقابــل العمــل لصالــح 16,499
أســرة (حوالــي  95,077فــرداً) والعمــل فــي شــراكة مــع برنامــج األغذيــة
العاملــي لدعــم  85جتمعـا ً لالجئــن البــدو املعرضــن للخطــر مــن خــال
تزويدهــم باملــواد الغذائيــة العينيــة .15كمــا واصلــت الوكالــة أيضــا ً
تعميــم نهــج فريــق صحــة األســرة فــي برنامــج الصحــة ،حيــث جنحــت
فــي تغطيــة جميــع املراكــز والنقــاط الصحيــة فــي الضفــة الغربيــة
والبالــغ عددهــا ( 43ممــا دعــم تقــدمي مــا يقــرب مــن  1.4مليــون استشــارة
طبيــة) .16وقدمــت الوكالــة أيض ـا ً التعليــم األساســي إلــى مــا يقــرب
مــن  50,566فتــى وفتــاة والتدريــب املهنــي والتقنــي إلــى  1,773طالب ـا ً
وطالبــة فــي الضفــة الغربيــة.17
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budget requirements
وفقــا ً ملكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،قتــل
 170فلســطينيا ً 18و 26إســرائيليا ً خــال العــام  2015فــي هجمــات
ومصادمــات فــي األرض الفلســطينية احملتلــة وإســرائيل .مت تســجيل %83
( )141مــن القتلــى الفلســطينيني و )22( %85مــن القتلــى اإلســرائيليني
منــذ بــدء التصعيــد احلالــي فــي العنــف يــوم  1تشــرين األول/أكتوبــر.
وكان حوالــي  %63مــن القتلــى الفلســطينيني منــذ  1تشــرين األول/
أكتوبــر قــد ارتكبــوا أو يزعــم بأنهــم ارتكبــوا هجمــات ضــد إســرائيليني.
وأفيــد بــأن  15,377فلســطينيا ً و 350إســرائيليا ً باإلجمــال أصيبــوا
بجــروح خــال العــام ،وأكثــر مــن  %90مــن اإلصابــات بــن الفلســطينيني
مت تســجيلها فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية .19كمــا
تواصــل عنــف املســتوطنني دون عقــاب نســبياً ،مؤديــا ً إلــى اإلضــرار
مبمتلــكات الفلســطينيني اخلاصــة ومســببا ً لهــم اإلصابــات واملــوت.20
كمــا أن القيــود اإلســرائيلية علــى وصــول الفلســطينيني إلــى األماكــن
املقدســة فــي القــدس ،وخاصــة املســجد األقصى ،ســاهمت في إشــعال
فتيــل التوتــر .عــاوة علــى ذلــك ،واصلــت إســرائيل طــرح مخططــات
لترحيــل  46جتمع ـا ً بدوي ـاً ،أغلبهــم مــن الالجئــن الفلســطينيني ،مــن
وســط الضفــة الغربيــة وتركيزهــم فــي ثــاث بلــدات .وقــد اكتمــل
العمــل التأسيســي فــي أحــد املواقــع املرشــحة الســتيعاب الســكان
املســتهدفني بالترحيــل فــي آب/أغســطس  .2015ويتعــرض الســكان
املســتهدفون ألوامــر بوقــف العمل وأعمــال هــدم ومصادرة للمســاعدات
التــي تقــدم لهــم بعــد هــدم مســاكنهم وتصاعــد الدعــاوى القانونيــة
التــي يرفعهــا املســتوطنون الذيــن يعيشــون فــي املنطقــة اجملــاورة ،ممــا
يتســبب بتزايــد اعتبــارات احلمايــة ودواعــي القلــق اإلنســانية .ففــي عــام
ـان ميلكهــا
 ،2015نفــذت الســلطات اإلســرائيلية  550عمليــة هــدم ملبـ ٍ
فلســطينيون غيــر حاصلــن علــى رخصــة بنــاء ،ممــا أثــر علــى 3,340
شــخصا ً مــن بينهــم  692الجئـا ً فلســطينياً .هــذا الرقــم يعكــس زيــادة
كبيــرة عــن عــدد الالجئــن املتضرريــن فــي عــام  ،2014والــذي بلــغ .411
وشــهد شــهر آب/أغســطس عــددا ً قياســيا ً مــن عمليــات الهــدم ،إذ مت
مبنــى ،ممــا أدى إلــى تشــريد  203فلســطينيني ،وهــو أكبــر
هــدم 143
ً
عــدد مــن الفلســطينيني الذيــن يتــم تهجيرهــم فــي شــهر واحــد فــي
األعــوام األخيــرة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تواصلــت فــي عــام  2015أعمــال
الهــدم العقابــي ،وهــي ممارســة تســتهدف منــازل عائــات األشــخاص
الذيــن يرتكبــون أعمــال عنــف ضــد املدنيــن اإلســرائيليني وقــوات األمــن
اإلســرائيلية .وأدت أعمــال الهــدم هــذه ،والتــي تعــد غيــر قانونيــة
مبوجــب القانــون اإلنســاني الدولــي ،إلــى تشــريد  151فلســطينيا ً علــى
األقــل ،بينهــم  26الجئــاً ،خــال فتــرة التقريــر .21وشــهدت األشــهر
الثالثــة األخيــرة مــن عــام  2015كذلــك زيــادة فــي احلواجــز أمــام احلركــة،
وخاصــة فــي القــدس وفــي منطقــة اخلليــل .مت نشــر  41حاجــزا ً جديــدا ً
فــي القــدس فــي شــهر تشــرين األول/أكتوبــر ،ومــع أن معظمهــا أزيــل
بنهايــة العــام ،إال أن الوصــول إلــى القــدس الشــرقية بقــي خاضعــا ً
لنظــام التصاريــح اإلســرائيلي الــذي يؤثــر ســلبا ً علــى أكثــر مــن %80
مــن ســكان الضفــة الغربيــة .أمــا نقــاط التفتيــش واحلواجــز اجلديــدة
التــي أنشــئت فــي منطقــة اخلليــل ،مبــا فــي ذلــك علــى مداخــل مدينــة
اخلليــل ومخيمــي العــروب والفــوار ،فقــد جــاءت لتضــاف إلــى احلواجــز
القائمــة وعددهــا  ،95مبــا يشــمل  19نقطــة تفتيــش فــي منطقــة H2

فــي اخلليــل .وقــد أثــرت القيــود املفروضــة علــى احلركــة علــى وصــول
الســكان إلــى اخلدمــات وســبل العيــش ،مبا فــي ذلــك الصحــة والتعليم،
22
وكذلــك علــى قــدرة األونــروا علــى إيصــال املســاعدات اإلنســانية.

 4-1-2الجمهورية العربية السورية
فــي عــام  ،2015بقــي ســياق العمــل فــي ســوريا يتصــف بالصــراع
املســلح املكثــف وتأثيراتــه اإلنســانية الشــديدة الوطــأة .ومــن بــن
 560,000الجــئ فلســطيني مســجلني لــدى األونــروا ،بقــي 450,000
فــي ســوريا ،وهــم يواجهــون احتياجــات إنســانية بالغــة الشــأن.
فقرابــة  280,000الجــئ حتولــوا إلــى نازحــن داخليــن ،فيمــا أن 110,000
آخريــن غــادروا البــاد التماســا ً للســامة فــي أماكــن أخــرى .وعلــى
غــرار الســوريني أنفســهم ،كان الالجئــون الفلســطينيون مــن ضمــن
الضحايــا فــي ســوريا ،مــع أنــه ال تتوفــر إحصــاءات دقيقــة عــن ذلــك.
وحتــى نهايــة العــام  ،2015أودى الصــراع بحيــاة  14موظفــا ً وموظفــة
مــن طواقــم األونــروا وال يــزال  28غيرهــم فــي عــداد املفقوديــن أو
احملتجزيــن أو اخملطوفــن.
عانــى أكثــر مــن  280،000الجــئ فلســطيني مــن النــزوح داخلي ـا ً مــرة
واحــدة أو أكثــر .إن النــزوح يجعــل الالجئــن أكثــر هشاشــة بكثيــر،
ويســقط العديــدون منهــم بســرعة فــي دوامــة مــن الفقــر املتزايــد.
وقــد أضــر التهجيــر املطــول باجملتمعــات التــي كانــت تعــد قويــة فــي
الســابق فأصبحــت مفككــة ،وأصبحــت العائــات – التــي توفــر هــي
أيضــا ً شــبكة أمــان اجتماعــي ألفرادهــا ،وخصوصــا ً الشــباب وكبــار
الســن – مقســمة عبــر خطــوط الصــراع واحلــدود ،فيمــا يتســع نطــاق
اخلــوف ممــا ميكــن أن يحملــه املســتقبل.
فيمــا مت متويــل النــداء الطــارئ لســوريا لعــام  2015بنســبة  ،%48متكنــت
األونــروا مــن توفيــر ثــاث جــوالت فقــط مــن املســاعدات النقديــة
لالجئــن الفلســطينيني علــى مــدار العــام ،مبــا يغطــي ســتة أشــهر
فقــط مــن االحتياجــات ،باإلضافــة إلــى املســاعدات الغذائيــة التــي
قدمــت مبــا يكفــي لتغطيــة متطلباتهــم الغذائيــة ملــدة خمســة
أشــهر .يتصــف الســياق االقتصــادي بارتفــاع شــديد فــي األســعار،
وارتفــاع معــدالت البطالــة والتضخــم ،ونقــص الســلع األساســية،
وانخفــاض قيمــة الليــرة الســورية ،ويتفاقــم هــذا الوضــع بقــدر أكبــر
نتيجــة تأثيــر العقوبــات .وعلــى هــذه اخللفيــة ،أصبــح  %95مــن الالجئــن
الفلســطينيني معتمديــن علــى مســاعدة األونــروا للبقــاء علــى قيــد
احليــاة.
وبالنســبة لالجئــن القادريــن علــى العثــور علــى عمــل ،يبلــغ متوســط
األجــر اليومــي فــي الوقــت احلاضــر  1125ليــرة ســورية فقــط (أي مــا
يعــادل  3دوالرات تقريب ـا ً حســب شــهر آذار/مــارس  .23)2016وقــد تأثــرت
خدمــات الصحــة والتعليــم واخلدمــات العامــة األخــرى بشــدة بســبب
الصــراع املســلح.

|8االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

ميلــك الالجئــون الفلســطينيون قــدرا ً أقــل نســبيا ً مــن آليــات التدبــر
باملقارنــة مــع نظرائهــم الســوريني ،كمــا أن خياراتهــم للســفر إلــى
خــارج ســوريا بطريقــة مشــروعة مقيــدة بشــدة .ويقيــم حوالــي 47,000
الجــئ فلســطيني فــي مناطــق متضــررة مــن الصــراع وفــي مواقــع
يصعــب الوصــول إليهــا.
رغم ـا ً عــن التحديــات املعقــدة ،حافظــت األونــروا علــى تقــدمي الرعايــة
الصحيــة والتعليــم والتدريــب املهنــي والتمويــل الصغيــر ودعــم
الشــباب واخلدمــات االجتماعيــة والتــي يتــم دعمهــا مــن خــال ميزانيــة
البرامــج ،وعملــت علــى تكييــف هــذه اخلدمــات مــع القيــود التــي
تفرضهــا ظــروف الصــراع املســلح ،مســتفيدة مــن شــبكتها الواســعة
مــن املوظفــن واملرافــق واملــوارد .فقــد واصلــت  44مدرســة تابعــة لألونروا
عملهــا بعــد أن كانــت تعمــل  118مدرســة قبــل األزمــة ،باإلضافــة إلــى
 55مدرســة تســتضيفها مرافــق وزارة التربيــة والتعليــم .باإلجمــال،
تســتوعب هــذه املــدارس  45,000طالــب وطالبــة .كمــا أن  15مركــزا ً مــن
أصــل  23مركــزا ً صحيــا ً تابعــا ً لألونــروا ال تــزال تعمــل ،باإلضافــة إلــى
فتــح  11نقطــة صحيــة موزعــة فــي مختلــف أنحــاء البــاد .وتقــوم
الوكالــة بتعويــض مــا يصــل إلــى  %95مــن تكاليــف الرعايــة الطبيــة
الثانويــة والتخصصيــة .وحســب كانــون األول/ديســمبر  ،2015اســتمرت
تســعة مبــان مدرســية تابعــة لألونــروا ،ومركــز تدريــب دمشــق واثنتــان
مــن منشــآت األونــروا األخــرى فــي توفيــر إقامــة مؤقتــة مســتضيفة
 4,795شــخصا ً مــن املدنيــن النازحــن داخلي ـاً.
فــي شــمال ســوريا ،حيــث يقيــم حوالــي  50,000الجــئ فلســطيني،
مبــن فيهــم النازحــون ،واصلــت األونــروا تقــدمي اخلدمــات واملســاعدات
اإلنســانية فــي ظــل الصــراع املســلح املتواصــل الــذي يؤثــر أيضـا ً علــى
الطــرق املؤديــة إلــى حلــب .وقــد كان الوصــول إلــى مخيــم النيــرب
متاحـا ً فــي أغلــب أوقــات العــام ،فيمــا بقــي الوصــول إلــى مخيــم عــن
التــل متعــذرا ً بســبب وجــود جماعــات مســلحة منــذ عــام  .2013وفــي
محافظــة درعــا فــي اجلنــوب ،تواصلــت االشــتباكات املســلحة الكثيفــة
علــى مــدار العــام  2015مــع حــدوث ارتفــاع كبيــر فــي حــدة االشــتباكات
خــال شــهر حزيران/يونيــو  .2015وبقــي الطريــق املــؤدي مــن دمشــق إلــى
مدينــة درعــا مفتوحــاً ،وإن كان فــي ظــل تهديــدات شــديدة .وظلــت
األونــروا غيــر قــادرة علــى الوصــول إلــى قــرى املزيريــب وجلــن غــرب
مدينــة درعــا .وقــد ســمح للعديــد مــن الالجئــن الفلســطينيني الذيــن
يقيمــون فــي هــذه البلــدات بعبــور نقــاط التفتيــش للوصــول إلــى درعــا
مــن أجــل احلصــول علــى املســاعدات ،وإن كان الوصــول محفوفـا ً باخلطــر
وباهــظ التكلفــة .وحافظــت الوكالــة علــى بعــض اخلدمــات فــي هــذه
القــرى بفضــل وجــود موظفــن لألونــروا يواصلــون العمــل علــى الرغــم
مــن اخملاطــر الشــخصية الكبيــرة.
يقيــم مــا يقــرب مــن  %80مــن الالجئــن الفلســطينيني فــي دمشــق ،مبــا
فــي ذلــك فــي مناطــق يتقيــد وصــول املســاعدات اإلنســانية إليهــا .وقــد
حافظــت األونــروا علــى عملياتهــا االعتياديــة والطارئــة فــي معظــم
أنحــاء دمشــق خــال العــام  ،2015بتيســير مــن احلكومــة الســورية.

وبــرزت مصاعــب شــديدة فــي الوصــول إلــى بعــض جتمعــات الالجئــن
الفلســطينيني فــي اليرمــوك وخــان الشــيح وقدســيا والرمــدان .فقــد
توقفــت شــحنات مســاعدات األونــروا لليرمــوك فــي شــهر نيســان/إبريل
بســبب وقــوع املنطقــة فــي قبضــة جماعــات مســلحة متطرفــة ،فــي
حــن توقــف الوصــول إلــى املناطــق اجملــاورة يــوم  23أيلول/ســبتمبر .وفــي
متوز/يوليــو ،متكنــت أكثــر مــن  6,000أســرة مــن الالجئــن الفلســطينيني
مــن العــودة إلــى بلــدة احلســينية بعــد أن نزحــوا عنهــا منــذ أكثــر مــن
عامــن .واســتأنفت األونــروا تقــدمي جميــع اخلدمــات فــي احلســينية
بنجــاح ،إذ أعــادت فتــح املركــز الصحــي واملركــز اجملتمعــي ،إلــى جانــب
أربــع مــدارس تخــدم أكثــر مــن  3,300طالــب وطالبــة ،بعضهــم غــاب
عــن التعليــم ألكثــر مــن عامــن.
فــي منطقــة وســط البــاد ،بقيــت خدمــات األونــروا لالجئــن
الفلســطينيني فــي حمــص وحمــاة والالذقيــة تعمــل بكامــل طاقتهــا،
حيــث يتــم نقــل املســاعدات اإلنســانية مــن دمشــق بصــورة منتظمــة.

 5-1-2لبنان
إن غالبيــة الالجئــن الفلســطينيني املســجلني فــي لبنــان ،والبالــغ
عددهــم  ،458,369يعتمــدون علــى اخلدمــات التــي تقدمهــا األونــروا
كونهــم محرومــن فعلي ـا ً مــن الوصــول إلــى اخلدمــات العامــة ،ســوا ًء
بســبب القوانــن أو املمارســات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يــزال الالجئــون
الفلســطينيني ممنوعــن مــن ممارســة العديــد مــن املهــن النقابيــة وال
تــزال القيــود مفروضــة علــى حــق الالجئــن الفلســطينيني فــي امللكيــة
وامليــراث فــي لبنــان .ويواصــل الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا
مواجهــة القيــود ســوا ًء علــى قدرتهــم علــى الدخــول بشــكل قانونــي
إلــى األراضــي اللبنانيــة أو وضعهــم القانونــي غيــر املســتقر فــي لبنــان،
مبــا فــي ذلــك محدوديــة فــرص احلصــول علــى إجــراءات التســجيل املدني
ذات األهميــة البالغــة .هنــاك  41,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا
يقيمــون فــي لبنــان ويتعرضــون خملاطــر خاصــة بالنظــر إلــى القيــود
املفروضــة علــى إمكانيــة الدخــول القانونــي إلــى األراضــي اللبنانيــة
ووضعهــم القانونــي غيــر املســتقر واملصاعــب التــي تعتــرض تنظيــم
إقامتهــم بشــكل قانونــي ومحدوديــة خدمــات احلمايــة االجتماعيــة
املتاحــة لهــم .هــذا الوضــع يجعــل حوالــي  %93مــن الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا معتمديــن بشــدة علــى األونــروا للحصــول
علــى مجموعــة واســعة مــن املســاعدات االعتياديــة واإلنســانية ،مبــا
فــي ذلــك الغــذاء واملــأوى والرعايــة الصحيــة والتعليــم.
تســود فــي لبنــان مجموعــة متنوعــة مــن التهديــدات التــي تزعــزع
االســتقرار ،بــدءا ً مــن عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة الوطنيــة ،والتهديــد
املســتمر بالعنــف ،واجلمــود السياســي ،واالضطرابــات االجتماعيــة،
واملصالــح السياســية العامليــة غيــر املباشــرة .بالنســبة لالجئــن
الفلســطينيني ،مبــا يشــمل الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،الذيــن
يعتبــرون مــن أشــد الفئــات ضعف ـا ً فــي لبنــان ،ال يــزال هيمــن الفقــر
والديــون علــى احليــاة اليوميــة ويحتــد التنافــس علــى فــرص العمــل.

 |9االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

كمــا أن مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان تســتقبل تدفــق
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،ممــا يفــرض ضغوطــا ً إضافيــة
علــى البنيــة التحتيــة احملــدودة والباليــة فــي اخمليمــات ،وعلــى األونــروا
لتوفيــر اخلدمــات األساســية.
فــي عــام  ،2015قدمــت عمليــات األونــروا فــي لبنــان اخلدمــات األساســية
احلرجــة لالجئــن الفلســطينيني مــن خــال ميزانيــة البرامــج ،مبــا
يشــمل تقــدمي التعليــم األساســي إلــى  38,173طالب ـا ً وطالبــة خــال
العــام الدراســي  .2015-2014كمــا قدمــت الوكالــة خدمــات الرعايــة
الصحيــة األوليــة مــن خــال  27مركــزا ً صحيــا ً تتواجــد فــي مناطــق
تركــز الالجئــن الفلســطينيني ،وأحالــت الالجئــن الفلســطينيني إلــى
خدمــات احلمايــة املتخصصــة مثــل حمايــة الطفــل ،والعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،والدعــم النفســي-االجتماعي ،وأجــرت أنشــطة
الرصــد والتبليــغ واملناصــرة لصالــح الالجئــن الفلســطينيني فــي
لبنــان .ومت دعــم رعايــة االستشــفاء لصالــح  35,946الجئـا ً فلســطينياً،
مبــا يشــمل ضمــان جــودة هــذه اخلدمــات ودعــم مستشــفيات الهــال
األحمــر الفلســطيني فــي اخمليمــات .ومت تقــدمي الدعــم مــن خــال برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي لصالــح  61,709الجئــن فلســطينيني ممــن
يعيشــون فــي فقــر مدقــع ،إلــى جانــب إتاحــة الوصــول إلــى مبــادرات
اإلقــراض الصغيــر وفــرص التدريــب املهنــي لصالــح  1,100شــاب وشــابة.
ودعمــت األونــروا حتســن فــرص توظيــف الالجئــن مــن خــال التدريــب
املهنــي املوجــه واملناصــرة لــدى األطــراف املعنيــة لتعزيــز تشــغيل
الالجئــن الفلســطينيني مــن لبنــان .كمــا مت تقــدمي املزيــد مــن الدعــم
مــن خــال تزويــد ســكان اخمليمــات بكميــات كافيــة مــن امليــاه بجــودة
مناســبة .عــاوة علــى ذلــك ،مت تأهيــل  430مســكنا ً لالجئــن الضعفــاء.
وفــي إطــار النــداء الطــارئ ،جــرى دعــم الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا مــن خــال إتاحــة وصولهــم إلــى خدمــات األونــروا الصحيــة
والتعليميــة واملســاعدات اإلنســانية املباشــرة .كمــا اســتفاد 41,882
الجئــا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا باملتوســط مــن املســاعدات النقديــة
لتأمــن الغــذاء مــن خــال الدعــم املقــدم مــن األونــروا وبرنامــج األغذيــة
العاملــي .وحصلــت  11,747أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا علــى
مســاعدات فــي الســكن ملــدة ســتة أشــهر ،فيمــا حصلــت 10,735
أســرة علــى مســاعدات ضروريــة للتدبــر مــع ظــروف الشــتاء مــن
خــال برنامــج التحويــات النقديــة .كمــا دعمــت األونــروا االســتجابة
إلــى أوضــاع النــزوح فــي مخيــم عــن احللــوة فــي أواســط العــام ،2015
وأحــرزت تقدم ـا ً ملموس ـا ً فــي معاجلــة التحديــات التــي تعتــرض إعــادة
إعمــار مخيــم نهــر البــارد .فبعــد مــرور تســعة أعــوام علــى تدميــر
اخمليــم ،بلغــت جهــود إعــادة اإلعمــار منتصــف الطريــق فــي عــام .2015
ومــع أن النيــة كانــت تتجــه فــي البدايــة ألن تســتكمل إعــادة إعمــار
اخمليــم القــدمي بحلــول منتســف عــام  ،2011إال أن املشــروع واجــه حتديــات
عديــدة منــذ بدئــه ،منهــا عقبــات لوجســتية وأخــرى قانونيــة وثالثــة
سياســية ،إلــى جانــب حــدوث انخفــاض ملمــوس فــي الفتــرة األخيــرة
علــى مســتوى التبرعــات املقدمــة مــن اجملتمــع الدولــي الســتكمال
املشــروع.

 6-1-2االردن
تســتضيف اململكــة األردنيــة الهاشــمية  2,144,233الجئ ـا ً فلســطينيا ً
مســجالً ،والغالبيــة العظمــى منهــم يحملــون اجلنســية األردنيــة
وبالتالــي يتمتعــون باملزايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية .إال أن
مجموعــة فرعيــة مــن قرابــة  150,000الجــئ فلســطيني نزحــوا عــن
غــزة فــي عــام  1967تســتثنى إلــى حــد كبيــر مــن اجلنســية األردنيــة
واملزايــا املتعلقــة بهــا ،مثــل الوصــول إلــى اخلدمــات العامــة .بقــي األردن
مســتقرا ً فــي ظــل تزايــد انعــدام األمــن فــي املنطقة .مــع ذلك ،تســببت
املوجــات املتالحقــة مــن الالجئــن بضغــط كبيــر علــى اقتصــاد البلــد
وبنيتــه التحتيــة .كمــا أن الضغــط الــذي تتحملــه اجملتمعــات املضيفــة
قــد تصاعــد ،وكذلــك التحديــات أمــام امليزانيــة العامــة.
حســب كانــون األول/ديســمبر  ،2015بلــغ العــدد الكلــي لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا املســجلني لــدى األونــروا فــي األردن حوالــي
 .16,400ومــع أن عــدد الوافديــن اجلــدد قــد تباطــأ فــي جــزء منــه بســبب
سياســة احلكومــة بعــدم إدخــال الالجئــن الفلســطينيني ،إال أن مجموع
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا املســجلني واصــل االرتفــاع تدريجيا ً
خــال العــام مبقــدار  .1,400يعيــش الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا
حتــت ضغــط متزايــد .وأشــار تقييــم عوامــل الضعــف الــذي أجرتــه
األونــروا عــام  2014إلــى أن هــؤالء األفــراد ،الذيــن يواجهــون فرصـا ً محدودة
لكســب الــرزق وقيــودا ً علــى العمــل ،كانــوا يكافحــون مــن أجــل تلبيــة
احتياجاتهــم األساســية .ففــي كانــون األول/ديســمبر  ،2015مت تصنيــف
 %83منهــم علــى أنهــم يعانــون مــن ضعــف أو مــن ضعــف شــديد .وقــد
واصــل الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا فــي األردن التعــرض لقيــود
متييزيــة وخطــر اإلرجــاع القســري .وعلــى خــاف الالجئــن اآلخريــن الذيــن
نزحــوا مــن الصــراع فــي ســوريا ،يواجــه الالجئــون الفلســطينيون مــن
ســوريا كذلــك مصاعــب فــي الوصــول إلــى احملاكــم واألحــوال املدنيــة
والتســجيل ،مثــل اســتصدار شــهادات الــوالدة ،وكذلــك التشــغيل
واخلدمــات األساســية بســبب افتقارهــم للصفــة القانونيــة .وال يــزال
يتــم احتجــاز بعــض الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي مرفــق
معــن حيــث يواجهــون قيــودا ً أشــد علــى حتركاتهــم خــارج املرفــق
باملقارنــة مــع الســوريني احملتجزيــن فــي مرافــق مماثلــة .ويشــار إلــى أن
متوســط الدخــل األســبوعي الــذي جتنيــه مختلــف األســر يعــادل 22
دينــارا ً أردنيـا ً فقــط ( 31دوالرا ً أمريكيـاً) .ويعــد غيــاب الصفــة القانونيــة
النــاجت عــن سياســة احلكومــة بعــدم إدخــال الالجئــن الفلســطينيني،
وغيــاب والوثائــق الســليمة مــن أهــم اخملــاوف املنتشــرة بــن الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ،والتــي جتعلهــم أشــد ضعفـا ً مــن الالجئــن
الســوريني اآلخريــن.
إلــى جانــب احلظــر الرســمي علــى دخــول الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا إلــى األردن ،يحــرم هــؤالء الالجئــون أيضــا ً مــن الوصــول إلــى
املســاعدات اإلنســانية اخملصصــة لالجئــن اآلخريــن مــن ســوريا .وقــد
أشــار تقييــم األونــروا لعوامــل الضعــف إلــى أن الربــع فقــط مــن أســر
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا تلقــت أي نــوع مــن املعونــة (مبــا
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فــي ذلــك املســاعدات املقدمــة ملــرة واحــدة) مــن أيــة منظمــة بخــاف
األونــروا .فاألونــروا هــي اجلهــة الوحيــدة املقدمــة للمســاعدات الصحيــة
والطارئــة وكذلــك خدمــات التســجيل لالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا فــي األردن ،علــى خــاف البلــدان األخــرى .أمــا بالنســبة للتعليــم،
فبإمــكان أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن يحملــون
بطاقــة هويــة أردنيــة االلتحــاق باملــدارس احلكوميــة إلــى جانــب مــدارس
األونــروا واملــدارس اخلاصــة .وقــد كان لنقــص متويــل عمليــات األونــروا
الطارئــة فــي األردن عواقــب إنســانية شــديدة ،حيــث ال يجــد الالجئــون
الفلســطينيون مكان ـا ً آخــر يتوجهــون إليــه.
اســتمر تنفيــذ إصــاح برنامــج الصحــة فــي األردن مــن خــال تعميــم
نهــج فريــق صحــة األســرة علــى جميــع املراكــز الصحيــة وعددهــا .25
كمــا اســتمر تنفيــذ إصــاح التعليــم وشــهد تأســيس وحــدات فنيــة
وتوســيع تدريــب املعلمــن القائــم علــى املدرســة ،حيــث أجنــز 1,745
معلمــا ً ومعلمــة هــذا التدريــب ،ويشــارك  1,087آخريــن فــي الــدورة

حاليــاً ،وســيبدأ  1,600التدريــب فــي عــام  .2016وفــي عــام  ،2015بــدأ
برنامــج اإلغاثــة فــي تطبيــق نهــج «إدارة احلالــة» الــذي يقــر بالعوامــل
املركبــة املؤديــة إلــى الضعــف ويــزود الالجئــن بدعــم مصمــم بصــورة
فرديــة إلــى جانــب توزيــع املســاعدات النقديــة والغذائيــة.
متكنــت الوكالــة مــن ضمــان وصــول الالجئــن الفلســطينيني من ســوريا
فــي األردن إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــال مراكزهــا
الصحيــة البالــغ عددهــا  25مركــزاً .وعلــى النحــو ذاتــه ،مت تزويــد حوالــي
 1,700طفــل مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا بالتعليــم فــي
مــدارس األونــروا .وجــرى تقــدمي املســاعدات النقديــة املنتظمــة لتأمــن
الغــذاء واملــواد غيــر الغذائيــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات احلرجــة
ألســر الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،إال أن القيــود علــى التمويــل
جعلــت مــن غيــر املمكــن تقــدمي مســاعدات التأهــب لفصــل الشــتاء
وتأمــن املســكن.

 2-2المسائل القانوينة

 1-2-2المكانــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين
فــي مناطــق عمــل الوكالــة
بقيــت املكانــة القانونيــة لالجئــن الفلســطينيني فــي األردن وســوريا
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باألســاس علــى النحــو ذاتــه الــذي مت
وصفــه فــي تقريــر املفــوض العــام إلــى اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة
للعــام .232008

 2-2-2طاقم الوكالة
واصلــت الســلطات اإلســرائيلية ،بداعــي االعتبــارات األمنيــة ،تقييــد
حركــة كــوادر األونــروا فــي األرض الفلســطينية احملتلــة ،مبــا فيهــا
القــدس الشــرقية .تضمنــت القيــود إغــاق الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،ومنــع املوظفــن احملليــن مــن غيــر ســكان القــدس مــن الســفر
فــي مركبــات األمم املتحــدة للمــرور مــن معبــر إيــرز أو جســر اللنبــي أو
مــن القيــادة فــي إســرائيل والقــدس الشــرقية ،وفــرض إجــراءات مطولــة
ومرهقــة للحصــول علــى تصاريــح للموظفــن احملليــن غيــر املقيمــن
فــي القــدس مــن أجــل الدخــول إلــى إســرائيل والقــدس الشــرقية.
ولــم يتــم منــح هــذه التصاريــح فــي حــاالت عديــدة ،علــى الرغــم مــن
اتبــاع اإلجــراءات .باملتوســط ،لــم يتــم إصــدار تصاريــح لدخــول القــدس
الشــرقية مــن ســائر مناطــق الضفــة الغربيــة إلــى  105( %18أفــراد) مــن
كــوادر الوكالــة الذيــن بحاجــة لهــا.
وعلــى جســر اللنبــي ،ظلــت اإلجــراءات اإلســرائيلية تســتدعي تفتيــش
مركبــات األمم املتحــدة مبــا يشــكل خرقــا ً حلصانــة األمم املتحــدة ،إال إذا

كانــت املركبــة تقــل شــخصا ً يحمــل بطاقــة هويــة صــادرة عــن وزارة
اخلارجيــة اإلســرائيلية .وهــذا اإلجــراء يحــد مــن حركــة املوظفــن
الدوليــن العاملــن فــي رئاســة األونــروا فــي عمــان بشــكل خــاص ،إذ أن
وزارة اخلارجيــة ال تصــدر لهــم مثــل هــذه البطاقــات.
وظلــت اإلجــراءات اإلســرائيلية علــى معبــر إيــرز تســتدعي إخضــاع
مركبــات األمم املتحــدة للتفتيــش مبــا ينتهــك حصانــة األمم املتحــدة ،إال
إذا كانــت املركبــة تقــل موظف ـا ً لــأمم املتحــدة يحمــل تأشــيرة دخــول
دبلوماســية أو كان يقودهــا موظــف دولــي مســجل فــي قائمــة محــدودة
صادقــت عليهــا الســلطات اإلســرائيلية .وقــد بقيــت ســاعات فتــح
معبــر إيــرز مقيــدة .كمــا طالبــت الســلطات اإلســرائيلية بتفتيــش
مركبــات للوكالــة فــي  31مناســبة علــى نقــاط تفتيــش مختلفــة
فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا يشــمل مداخــل القــدس الشــرقية .وفيمــا
مت فــي غالبيــة احلــاالت تفــادي التفتيــش مــن خــال تدخــات الوكالــة أو
تغييــر املســار أو عــودة املركبــة مــن حيــث أتــت ،فقــد مت بالفعــل تفتيــش
املركبــات فــي ســبع مناســبات .وقــد احتجــت األونــروا علــى هــذه
التفتيشــات باعتبارهــا متثــل انتهــاكا ً حلصانــة األمم املتحــدة.
إن القيــود املذكــورة أعــاه تتعــارض مــع ميثــاق األمم املتحــدة ،واتفاقيــة
امتيــازات وحصانــات األمم املتحــدة للعــام  ،1946وقــرارات األمم املتحــدة ذات
الصلــة ،واتفــاق كوماي-ميتشــلمور للعــام  ،1967والتــي تلتــزم مبوجبهــا
حكومــة إســرائيل بتيســير مهمــة األونــروا بأفضــل مــا ميكنهــا ذلــك،
رهنـا ً فقــط باألنظمــة والترتيبــات التــي قــد تســتلزمها اعتبــارات األمــن
العســكري .وقــد قدمــت األونــروا طلــب اســتصدار تصاريــح ملوظفيهــا
احملليــن لدخــول القــدس الشــرقية ألســباب العمــل وأســباب إنســانية
فقــط دون املســاس بقــرارات األمم املتحــدة ذات العالقــة ،مبــا فــي ذلــك
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القــرارات املتعلقــة مبكانــة القــدس .وادعــت الســلطات اإلســرائيلية
أن القيــود كانــت ضروريــة مــن أجــل حمايــة إســرائيل مــن التهديــدات
اإلرهابيــة.
فــي الضفــة الغربيــة ،بقيــت حركــة املوظفــن مقيــدة وغيــر خاضعــة
للتنبــؤ علــى عــدة نقــاط تفتيــش ،وال ســيما تلــك التــي حتكــم
الدخــول إلــى القــدس الشــرقية أو عبــر اجلــدار فــي الضفــة الغربيــة.
وقــد أدت القيــود التــي تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى احلركــة
فــي الضفــة الغربيــة إلــى خســارة مــا ال يقــل عــن  75يــوم عمــل فــي
عــام  .2015وظــل مــن الصعــب تقــدمي خدمــات الوكالــة فــي املنطقــة
الواقعــة بــن اجلــدار وخــط الهدنــة مــن العــام ( 1949اخلــط األخضــر).
وخــال العــام  ،2015واصلــت الســلطات اإلســرائيلية إصرارهــا علــى
أن تســتخدم شــاحنات الوكالــة وشــاحنات األمم املتحــدة األخــرى
نقــاط تفتيــش مخصصــة لعبــور املركبــات التجاريــة مــن أجــل دخــول
القــدس .وال يــزال موقــف الوكالــة يتمثــل فــي ضــرورة أن متنــح شــاحنات
األمم املتحــدة قــدرة غيــر مقيــدة علــى املــرور عبــر نقــاط التفتيــش فــي
الضفــة الغربيــة (مبــا فيهــا تلــك التــي تديرهــا شــرطة احلــدود) مبــا
يتماشــى مــع املمارســة الثابتــة التــي كانــت تتبــع قبــل أيلول/ســبتمبر
 2014ومبــا يشــكل إقــرارا ً بضــرورة تيســير الوصــول اإلنســاني.
احتــاج املوظفــون احملليــون فــي غــزة لتصاريــح مــن الســلطات
اإلســرائيلية مــن أجــل املــرور مــن معبــر إيــرز .وخــال العــام  ،2015مت
منــح  828تصريحـا ً مــن مجمــوع  983طلبـا ً ( .)%84للمقارنــة مــع العــام
 ،2014ارتفــع عــدد طلــب التصاريــح بحوالــي  ،%9فيمــا أن النســبة
اإلجماليــة لطلبــات التصاريــح املرفوضــة انخفضــت مــن  %18إلــى .%16
فــي عــام  ،2015كان معبــر رفــح بــن مصــر وغــزة مفتوح ـا ً الســتخدام
اجلمهــور فــي  26يومـا ً مــن مجمــوع  365يــوم عمــل .وبقــي احلظــر الــذي
تفرضــه األمم املتحــدة علــى ســفر موظفيهــا لدواعــي العمــل مــن خــال
معبــر رفــح قائم ـا ً بســبب الوضــع األمنــي الســائد فــي ســيناء .وقــد
ســمح ملوظــف واحــد فقــط باســتخدام هــذا املعبــر فــي شــباط/فبراير
.2015
وفــي لبنــان ،أدى الوضــع األمنــي املتقلــب فــي مخيمــات الالجئــن
الفلســطينيني فــي منطقــة صيــدا وشــمال لبنــان إلــى تقييــد احلركــة
فــي بعــض األحيــان ،ممــا أثــر علــى موظفــي الوكالــة وعملياتهــا .ولــم
يتــم خــال العــام  2015فــرض أيــة قيــود ملموســة علــى حركــة
موظفــي األونــروا مــن جانــب احلكومــة األردنيــة أو الفلســطينية .وفــي
ســوريا ،اشــتد الصــراع املســلح علــى مــدار العــام  ،2015وتصاعــدت
االشــتباكات والنشــاط العســكري مــن عــدد متنــوع مــن األطــراف،
ممــا زاد مــن صعوبــة التنبــؤ بالوضــع وأدى إلــى االســتعمال املتواصــل
لألســلحة الثقيلــة واألســلحة العشــوائية األثــر .وقــد ســادت حالــة
عامــة مــن انعــدام األمــن ممــا أثــر بشــدة علــى حريــة احلركــة ووصــول
املســاعدات اإلنســانية .وأصيــب اثنــان مــن موظفــي الوكالــة فــي إطــاق
نــار أو نتيجــة القصــف فــي عــام  .2015وبقيــت نقــاط تفتيــش عديــدة
قائمــة ،مبــا يشــمل تلــك املوجــودة فــي دمشــق وحولهــا .وتعرضــت

مركبــات الوكالــة للتفتيــش فــي بعــض نقــاط التفتيــش مبــا يتعــارض
مــع حصانــة األمم املتحــدة .وقــد تقدمــت الوكالــة بطلــب  150تأشــيرة
دخــول (لإلقامــة أو الزيــارة) ملوظفــن دوليــن ،مبــا يشــمل جتديــد تأشــيرات
ســابقة ،ومــن بــن هــذا اجملمــوع لــم يتــم منــح  13تأشــيرة.
حســب نهايــة عــام  ،2015كان  35موظفــا ً للوكالــة إمــا مفقوديــن أو
محتجزيــن أو مختطفــن أو يعتقــد أنهــم رهــن االحتجــاز ،منهــم 28
موظفــا ً يعتقــد أنهــم مفقوديــن أو محتجــزون أو مختطفــن لــدى
الســلطات الســورية أو أطــراف أخــرى ،وثالثــة موظفــن محتجزيــن لــدى
الســلطات اإلســرائيلية ،وموظــف واحــد لدى الســلطات الفلســطينية،
وآخــر لــدى حكومــة األمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة ،واثنــان لــدى
الســلطات األردنيــة .وعلــى الرغــم مــن طلبــات الوكالــة ،وفق ـا ً لقــرار
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة  ،232/36أعطــت الســلطات الســورية
فــي عــام  2015أســباب احتجــاز ســبعة موظفــن لألونــروا ولكنهــا لــم
متنــح الوكالــة إمكانيــة الوصــول إليهــم .وســمحت الســلطات األردنيــة
بالوصــول إلــى أحــد املوظفــن احملتجزيــن وأعطــت معلومــات عنــه.
واصلــت الســلطات اإلســرائيلية فــرض رســوم عبــور علــى الشــحنات
التــي تدخــل قطــاع غــزة ،ممــا اضطــر الوكالــة إلــى دفــع  1,460,120دوالرا ً
فــي عــام  .2015وتــرى الوكالــة أن الرســوم تعــد ضريبــة مباشــرة يجــب
أن تكــون الوكالــة معفــاة منهــا مبوجــب اتفاقيــة عــام  .1946أمــا مــن
وجهــة نظــر إســرائيل ،تعتبــر هــذه املدفوعــات رســوما ً علــى اخلدمــات،
وبالتالــي فهــي ال تدخــل فــي نطــاق اإلعفــاءات .وقــد بقــي معبــر كــرم
أبــو ســالم ميثــل املعبــر الوحيــد لــواردات األونــروا الداخلــة إلــى قطــاع
غــزة .ومت إغــاق املعبــر أمــام الــواردات ملــدة  18يومـا ً مــن أصــل  261يــوم
عمــل ( .)%6.9وقــد ســاهم اإلغــاق املســتمر ملعبــر املنطــار فــي زيــادة
اإلنفــاق علــى شــكل رســوم تخزيــن ونقــل وحتميــل علــى املنصــة
وتعقيــم والســفر ملســافات إضافيــة وتشــغيل موظفــن إضافيــن مبــا
يصــل إلــى نحــو  5.9مليــون دوالر ،باإلضافــة إلــى رســوم النقــل عبــر
معبــر كــرم أبــو ســالم.
ونتيجــة لإلطــار املعــدل بــن إســرائيل واألمم املتحــدة الــذي اتفــق عليــه
يــوم  4كانــون األول/ديســمبر  ،2013اســتمر فــرض شــروط مشــددة علــى
الوكالــة فيمــا يتعلــق برصــد مــواد البنــاء .وواصلــت األونــروا ،فــي جملــة
أمــور أخــرى ،توظيــف موظــف دولــي إضافــي (باإلضافــة إلــى اســتخدام
طواقمهــا الدوليــة املوجــودة) ومهندســن وحــراس أمنيــن محليــن
لتلبيــة متطلبــات الرصــد اليوميــة التــي تفرضهــا إســرائيل ،ممــا كلــف
الوكالــة مــا يصــل إلــى  1.2مليــون دوالر علــى شــكل زيــادة فــي تكاليــف
الطاقــم خــال العــام .كمــا كان مطلوبـا ً مــن الوكالــة أيضـاً ،بــدءا ً مــن
عــام  ،2015أن تــزود الســلطات اإلســرائيلية بتأكيــد خطــي بــأن األونــروا
ترصــد كل مشــروع ،إضافــة إلــى املتطلبــات التــي فرضــت قبــل عــام
 2015بتقــدمي مــواد وثائقيــة لتيســير مراقبــة إســرائيل ملشــاريع البنــاء.
وفــي عــام  2015لوحــده ،بلغــت تكلفــة الطاقــم اإلضافــي والنقــل
والتكاليــف اللوجســتية الناجتــة عــن املتطلبــات اإلســرائيلية فيمــا
يتعلــق بإدخــال واردات الوكالــة إلــى قطــاع غــزة ورصدهــا حوالــي 8.6

|12االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

مليــون دوالر .هــذا املبلــغ يعــادل تكلفــة بنــاء ســت مــدارس لألونــروا أو
توزيــع الغــذاء علــى عــدد املســتفيدين احلالــي ،وهــو  930,000شــخص،
ملــدة خمســة أســابيع .ويشــار إلــى أن املبلــغ  8.6مليــون دوالر ال يشــمل
تكاليــف النقــل واإلدخــال املماثلــة التــي تكبدهــا متعهــدون مــن
القطــاع اخلــاص فــي شــحن مــواد البنــاء إلــى غــزة مــن خــال معبــر
كــرم أبــو ســالم ضمــن آليــة إعمــار غــزة.
فــي عــام  ،2015انخفــض الوقــت الــذي تســتغرقه املصادقــة علــى
مشــاريع الوكالــة بقــدر ملمــوس باملقارنــة مــع العــام  2013والعــام
 .2014فلــم يعــد التنســيق مطلوبــا ً لبعــض اجملاميــع بــدءا ً مــن 1
تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2015وبســبب إضافــة األخشــاب إلــى قائمــة
املــواد املقيــدة فــي نيســان/إبريل  ،2015ثــم قصرهــا علــى األخشــاب
التــي ال يزيــد ســمكها عــن  1ســم فــي آب/أغســطس  ،2015لــم حتصــل
األونــروا علــى أيــة أخشــاب الزمــة ملشــاريعها منــذ ذلــك احلــن.

 3-2-2خدمات الوكالة ومقراتها
كمــا واصلــت الســلطات اإلســرائيلية املطالبــة باختبــار املعاييــر
للمــواد التعليميــة واإللكترونيــة والطبيــة وغيرهــا مــن مــواد
االســتخدام الرســمي .إن األونــروا تــورد البضائــع التــي تلبــي املعاييــر
الدوليــة الســتخدامها الرســمي ،وتعتبــر األمم املتحــدة أن املتطلبــات
اإلســرائيلية تتعــارض مــع مــا تنــص عليــه اتفاقيــة العــام  1946فــي
إعفــاء املــواد التــي تســتوردها األمم املتحــدة الســتعمالها الرســمي مــن
احلظــر والقيــود علــى التوريــدات .وحســب نهايــة العــام  ،2015كانــت
 15شــحنة بضائــع مرســلة إلــى الضفــة الغربيــة ال تــزال محتجــزة،
وتراوحــت مــدة احتجازهــا مــن أربعــة إلــى ســتة أعــوام لــكل شــحنة.
وقــد زادت التكلفــة الكليــة لتخزيــن شــحنات البضائــع املتأخــرة خــال
العــام عــن  156,300دوالر.
ال تــزال هنــاك مســتحقات متأخــرة للوكالــة بقيمــة  90.9مليــون دوالر
مــن اخلدمــات والبضائــع املشــتراة لصالــح الضفــة الغربيــة وغــزة لــم
تســدد بعــد بخصــوص ضريبــة القيمــة املضافــة املســتحقة قبــل
الترتيبــات التــي اتفــق عليهــا فــي عــام  ،2013علــى النحــو الــذي ورد
فــي التقاريــر الســابقة .وبلــغ مجمــوع مبالــغ ضريبــة القيمــة املضافــة
املســتحقة بالنســبة للعــام املالــي  2015مــا يعــادل  2.66مليــون دوالر،
حيــث يصــل إجمالــي املبالــغ املســتحقة إلــى حوالــي  99.4مليــون دوالر
حســب  31كانــون األول/ديســمبر .2015
وكان مطلوب ـا ً مــن الوكالــة ،كمــا فــي الســابق ،أن تدفــع رســوم املينــاء
ورســوما ً أخــرى للســلطات الســورية ،مبــا يتعــارض مــع اتفاقيــة العــام
 1948بــن األمم املتحــدة وحكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية .وقــد مت
دفــع رســوم بقيمــة  18,318دوالرا ً فــي عــام .2015
ظلــت الوكالــة تواجــه مصاعــب فــي احلصــول علــى إعفــاءات مــن
اجلمــارك والرســوم احلكوميــة األخــرى مــن دائــرة املكــوس فــي وزارة

املاليــة األردنيــة مقابــل اســتيراد املركبــات لالســتعمال الرســمي.
وتعتبــر األونــروا أن هــذه القيــود تتعــارض مــع إعفــاء الوكالــة مــن
القيــود علــى الــواردات مبوجــب اتفاقيــة العــام  1946واتفاقهــا الثنائــي
مــع األردن املبــرم فــي عــام  .1951وتعتبــر األردن أن هــذه املســتحقات
عبــارة عــن رســوم مقابــل اخلدمــات .ومنــذ العــام  ،2012أصبحــت دائــرة
ترخيــص الســائقني واملركبــات فــي وزارة املاليــة األردنيــة تطلــب دفــع
رســوم بطاقــات التفتيــش والتســجيل عــن مركبــات األونــروا الرســمية،
وهــو مــا احتجــت عليــه األونــروا باعتبــاره ميثــل ضريبــة مباشــرة ينبغــي
أن تعفــى الوكالــة منهــا .وقــد دفعــت األونــروا رســوم بطاقــات التفتيــش
والتســجيل مســجلة احتجاجهــا فــي غيــاب أي رد مــن احلكومــة.
وواجهــت الوكالــة كذلــك تأخيــرات فــي اســتصدار تراخيــص البنــاء
لصالــح منشــآتها.
اســتمر برنامــج دعــم العمليــات فــي العمــل فــي الضفــة الغربيــة
ولبنــان وغــزة ومت تأســيس البرنامــج فــي األردن فــي أوائــل العــام .2015
كمــا مت تأســيس برنامــج موظفــي الدعــم احمللــي فــي ســوريا فــي العــام
 .2015ولعــب برنامــج دعــم العمليــات دورا ً قيمــا ً للغايــة فــي صيانــة
حياديــة األمم املتحــدة ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال تفتيــش منشــآت األونــروا
وإجــراء التدريــب املســتمر للموظفــن علــى مبــادئ العمــل اإلنســاني.
وفــي الضفــة الغربيــة ،يســر البرنامــج كذلــك مــرور موظفــي األونــروا
ومركباتهــا وبضائعهــا عبــر نقــاط التفتيــش ووصولهــا إلــى املناطــق
املتضــررة مــن العمليــات العســكرية أو األمنيــة اإلســرائيلية.
تنــص اتفاقيــة العــام  1946علــى حرمــة مقــرات األمم املتحــدة .وفــي
تعــارض مــع هــذا االلتــزام ،اقتحمــت القــوات العســكرية واألمنيــة
اإلســرائيلية مقــرات األونــروا فــي الضفة الغربيــة دون ترخيص أو تنســيق
فــي ســت مناســبات .وفــي  41مناســبة علــى األقــل ،ســقطت عبــوات
الغــاز املدمــع أو قنابــل الصــوت أو األعيــرة املعدنيــة املغلفــة باملطــاط أو
الذخيــرة احليــة التــي أطلقتهــا قــوات األمــن اإلســرائيلية داخــل مقــرات
األونــروا أو أضــرت مبنشــآتها ،مســببة اإلصابــة لثالثــة موظفــن مــن
طواقــم األونــروا ومتســببة مبعانــاة عــدد آخــر مــن استنشــاق الغــاز
املدمــع .فضـا ً عــن ذلــك ،أصيــب حــارس بعيــار معدنــي مغلــف باملطاط
أثنــاء وجــوده علــى رأس عملــه خــارج إحــدى املنشــآت ،وأصيــب أحــد
املوظفــن أثنــاء قيادتــه مركبــة خاصــة متوجهـا ً إلــى عملــه .وفــي غــزة،
مت التبليــغ عــن  117اقتحامـا ً وحادثــة أخــرى أثــرت علــى منشــآت األونــروا.
وفــي  23مناســبة ،جــرت مظاهــرات أو اعتصامــات فــي منشــآت لألونــروا.
إال أن الكــم األكبــر مــن هــذه احلــاالت تعلــق بدخــول املســتفيدين إلــى
املنشــآت ورفضهــم املغــادرة أو تعطيلهــم العمــل أو اعتدائهــم علــى
املوظفــن.
فــي عــام  ،2015أصــدر األمــن العــام ملخصـا ً لنتائــج حتقيقــات مجلــس
التحقيــق التابــع لرئاســة األمم املتحــدة فــي بعــض األحــداث التــي
وقعــت فــي قطــاع غــزة أثنــاء القتــال الــذي دار مــن  8متوز/يوليــو إلــى
 26آب/أغســطس  .2014ووجــد مجلــس التحقيــق أن جميــع الوقائــع
الســبع التــي أصيبــت فيهــا مــدارس األونــروا بقذائــف أو ذخائــر أخــرى
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نســب مصدرهــا إلــى اجليــش اإلســرائيلي .كمــا حقــق اجمللــس فــي ثــاث
وقائــع تعلقــت بوضــع مكونــات أســلحة فــي ثــاث مــدارس خاليــة
تابعــة لألونــروا ،حيــث تأكــد فــي واقعتــن أن جماعــات فلســطينية
مســلحة غيــر محــددة الهويــة قامــت بإخفــاء األســلحة فــي املــدارس
وكان االحتمــال عالي ـا ً أن يكــون األمــر علــى هــذا النحــو فــي الواقعــة
الثالثــة .وقــد بــدأت األونــروا ،خــال فتــرة التقريــر ،بتنفيــذ توصيــات
مجلــس التحقيــق التــي تتعلــق بالســامة واألمــن واحلياديــة واالتصــال.
ومــن ناحيــة أخــرى ،اســتمرت آليــة األركان العامــة لتقصــي احلقائــق
التــي أنشــأها اجليــش اإلســرائيلي فــي عــام  2014فــي تفحــص الوقائــع
االســتثنائية التــي حدثــت أثنــاء القتــال فــي غــزة ،مبــا يشــمل الوقائــع
الســبع التــي أثــرت علــى مــدارس األونــروا .وحســب نهايــة العــام ،2015
أمــر النائــب العــام العســكري بإجــراء حتقيقــات جنائيــة فــي اثنتــن
مــن هــذه الوقائــع .باإلجمــال ،وحتــى نهايــة العــام  ،2015بقــي هنــاك
غيــاب فــي املســاءلة عــن ضحايــا القتــال عــام  ،2014وواصلــت األونــروا
املناصــرة مــن أجــل املســاءلة عــن انتهــاكات القانــون الدولــي بنــا ًء علــى
حتقيــق موثــوق وعاجــل ومســتقل ونزيــه ومتعمــق يقــود إلــى إخضــاع
املســؤولني عــن االنتهــاكات للعدالــة ويكفــل للضحايــا الوصــول إلــى
العدالــة واإلنصــاف ،مبــا فــي ذلــك التعويــض عــن اخلســائر التــي تعرضــوا
لهــا وفق ـا ً للقانــون الدولــي.
فــي الضفــة الغربيــة ،وقعــت ســبعة اقتحامــات قــام بهــا فلســطينيون
مســلحون أو قــوات األمــن الفلســطينية ،مبــا يشــمل ثــاث وقائــع
شــهدت دخــول مســلحني فلســطينيني إلــى منشــأة لألونــروا وأربــع
وقائــع ســقطت فيهــا ذخيــرة حيــة أطلقتهــا قــوات األمن الفلســطينية
أو مســلحون فلســطينيون فــي منشــآت لألونــروا أو أصابتهــا .ووقعــت
ثــاث حــاالت مــن ســوء اســتخدام منشــآت األونــروا فــي فعاليــات
سياســية أو أخــرى غيــر مرخصــة تورطــت فيهــا فصائــل فلســطينية
أو أعضــاء جلــان خدمــات اخمليمــات أو أطــراف أخــرى .كمــا حدثــت وقائــع
إضافيــة حيــث قــام الجئــون فلســطينيون ،مبــا فــي ذلــك أعضــاء فــي
جلــان خدمــات اخمليمــات ،مبنــع املوظفــن مــن أداء واجبــات عملهــم ،أو
اعتــدوا علــى موظفــي األونــروا أو ممتلكاتهــا أو نظمــوا احتجاجــات
غيــر مرخصــة فــي منشــآت للوكالــة ،وخاصــة لالحتجــاج بخصــوص
االســتحقاق للحصــول علــى خدمــات األونــروا.
وفــي ســوريا ،تعرضــت الوكالــة خلســائر فــي املمتلــكات بســبب الصــراع
تقــدر مباليــن الــدوالرات منــذ أن بــدأ القتــال فــي عــام  ،2011وشــمل ذلك
تضــرر أو تدميــر مــا ال يقــل عــن  46مرفقــا ً مــن مجمــوع  180مرفقــا ً
لألونــروا ،وتضــرر أو تدميــر أو ســرقة  22مركبــة .وخــال عــام  ،2015حدثت
خمــس وقائــع تعرضــت فيهــا مقــرات ســوريا للقصــف ،ممــا ســبب الضرر
ألربعــة مقــرات وتســبب بتدميــر كامــل ألحــد مبانــي األونــروا املدرســية
غيــر املســتعملة .كمــا حدثــت ثــاث وقائــع شــهدت تأثــر منشــآت
لألونــروا مــن إطــاق النيــران مــن أســلحة صغيــرة ،ممــا ســبب الضــرر
ملرفقــن اثنــن ،وتســبب فــي واقعــة واحــدة بإصابــة عــدد مــن الالجئــن.
إن الضــرر الــذي حلــق مبرافــق األونــروا أو عــدم القــدرة علــى الوصــول
اآلمــن إليهــا يزيــد مــن صعوبــة حصــول الالجئــن الفلســطينيني علــى

اخلدمــات األساســية .وال تــزال الوكالــة غيــر قــادرة علــى التحقــق مــن
البالغــات بخصــوص االســتعمال العســكري لبعــض منشــآت األونــروا
فــي ســوريا بســبب انعــدام األمــن ووجــود جماعــات مســلحة فــي تلــك
املناطــق .وعلــى الرغــم مــن االحتجاجــات ،واصلــت كــوادر عســكرية فــي
نقطــة التفتيــش احملاذيــة اســتخدام مكتــب النظافــة التابــع لألونــروا
فــي خــان دنــون.
وفــي لبنــان ،مت إغــاق منشــآت مختلفــة لألونــروا فــي  129يومـا ً فــي عام
 .2015وكان ذلــك باألســاس بســبب احتجاجــات املســتفيدين املســتائني،
وكذلــك بســبب االضطرابــات املدنيــة واالقتتــال الفصائلــي املســلح.
بالتحديــد ،أدى االقتتــال الفصائلــي املســلح فــي مخيــم عــن احللــوة
لالجئــن أثنــاء  26-22آب/أغســطس  2016إلــى إغــاق جميــع منشــآت
األونــروا داخــل اخمليــم إلــى أن أصبــح مــن املمكــن اســتئناف العمــل
بصــورة آمنــة فــي  31آب/أغســطس  .2015وحدثــت اقتحامــات لســت
منشــآت لألونــروا ،حيــث مت اســتخدام خمــس منهــا لفتــرة ممتــدة .عــاوة
علــى ذلــك ،تضــررت عــدة منشــآت لألونــروا بســبب نيــران األســلحة.
ويقــدر أن تكلفــة الضــرر الــذي حلــق باملنشــآت تصــل إلــى 123,000
دوالر أمريكــي .وقــد احتجــت األونــروا علــى هــذه الوقائــع وتواصلــت مــع
الســلطات املعنيــة والقيــادات الفلســطينية خــال األحــداث وبعدهــا.

 4-2-2مسائل أخرى
فــي  15شــباط/فبراير  ،2012مت احلجــز علــى مــا يقــارب  74,000دوالر
مــن حســاب الوكالــة املصرفــي لــدى بنــك  HSBCفــي األردن بنــا ًء علــى
أمــر مــن املكتــب التنفيــذي األردنــي .وعلــى الرغــم مــن املطالبــات
واالحتجاجــات املتعــددة التــي قدمــت إلــى احلكومــة قبــل احلجــز علــى
هــذه األمــوال وبعــده ،لــم يتــم حتريــر هــذه األمــوال حســب نهايــة عــام
 .2015وفــي  4كانــون األول/ديســمبر  ،2015أصــدر املكتــب التنفيــذي
األردنــي أمــر تنفيــذ بشــأن حكــم صــادر ضــد األونــروا بقيمــة 24,400
دوالر فيمــا يتعلــق بدعــوى رفعهــا موظــف ســابق لــدى األونــروا.
ولــم يتــم إرجــاع األمــوال احملتجــزة لــدى احلكومــة اللبنانيــة فــي عــام
 2013بقيمــة  680,000دوالر.
ومــن ناحيــة أخــرى ،واصلــت األونــروا اجملادلــة بعــدم مســؤوليتها عــن
املبالــغ التــي تطالــب بهــا احلكومــة اللبنانيــة مبجمــوع  167.4مليــون
دوالر مقابــل الكهربــاء التــي يســتهلكها الالجئــون الفلســطينيون فــي
اخمليمــات فــي لبنــان خــارج نطــاق منشــآت األونــروا.
وفيمــا يتعلــق بنظــام القضــاء الداخلــي ،فــإن محكمــة نزاعــات األونــروا
التــي أنشــئت فــي  1حزيران/يونيــو  2010تعمــل بــدوام كامــل وتتكــون
قــاض واحــد وقــاض مخصــص للدعــاوى بــدوام جزئــي .وخــال
مــن
ٍ
فتــرة التقريــر ،أصــدرت احملكمــة  58حكمـا ً و 128أمــراً ،وفصلــت فــي 75
قضيــة .وحســب نهايــة العــام  ،2015كانــت هنــاك  57قضيــة تنتظــر
الفصــل فيهــا ،مــن بينهــا  56قضيــة رفعهــا موظفــون محليــون

|14االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

وواحــدة رفعهــا موظــف دولــي .كمــا كان هنــاك  17اســتئنافا ً قيــد
النظــر أمــام محكمــة األمم املتحــدة لالســتئناف.

 3-2لمحة عامة عن المالية
يتــم متويــل عمليــات األونــروا مــن خــال مســاهمات طوعيــة مــن
املانحــن ،باســتثناء  182وظيفــة دوليــة متولهــا اجلمعيــة العامــة مــن
خــال امليزانيــة االعتياديــة لــأمم املتحــدة .وتتلقــى الوكالــة التمويــل مــن
خــال البوابــات الثــاث الرئيســية التاليــة )1( :صنــدوق مليزانيــات البرامج
يدعــم العمليــات احملوريــة للوكالــة (مبــا يشــمل التكاليــف اجلاريــة
املتعلقــة بالطاقــم وغيــر املتعلقــة بالطاقــم) ،مثــل برامــج التعليــم
والصحــة وحتســن اخمليمــات واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة والتمويــل
الصغيــر ،إلــى جانــب النظــم واألطــر املســاندة )2( ،ومتويــل املشــاريع
احملــددة املرتبطــة بفتــرة زمنيــة التــي ترمــي إلــى حتســن اخلدمــات دون
زيــادة التكاليــف اجلاريــة )3( ،والتمويــل املســتجيب للنــداءات الطارئــة
لصالــح التدخــات اإلنســانية.
خــال العــام  ،2015وســعت األونــروا قاعــدة املانحــن بقــدر كبيــر،
وقــوت العالقــات مــع املانحــن العــرب ،24وعملــت مــع شــركاء جــدد مــن
القطــاع اخلــاص ،وواصلــت تقويــة حضورهــا فــي األســواق الناشــئة،25
واســتمرت فــي تعميــق العالقات مــع املانحــن التقليديــن  .26وفــي العام
 ،2015أثمــرت جهــود الوكالــة فــي تعبئــة املــوارد عــن نتائــج إيجابيــة
باإلجمــال ،حيــث بلــغ مجمــوع التعهــدات املاليــة  1.24مليــار دوالر
أمريكــي .إن هــذا الرقــم ميثــل انخفاضـا ً عــن تعهــدات العــام  2014التــي
بلغــت  1.32مليــار دوالر ،ولكــن لــو لــم تشــهد أســعار صــرف العمــات
تقلبــات حــادة – انخفضــت قيمــة اليــورو بــن أواســط العــام 2014
وأواســط العــام  2015بحوالــي  - %19.5لكانــت األمــوال التــي خصصــت
لألونــروا فــي عــام  2015وصلــت إلــى أعلــى مســتوى مــن املســاهمات
علــى اإلطــاق .وقــد ســاهم املانحــون العــرب بقــدر كبيــر فــي امليزانيــة
اإلجماليــة بتعهــدات وصــل مجموعهــا إلــى  204مليــون دوالر فــي العــام
 .2015ومــع أن املســاهمات مــن املانحــن العــرب انخفضــت عــن العــام
 ،2014إال أن الوكالــة شــهدت حتــوال ً بــارزا ً فــي االجتــاه الــذي اتخذتــه
املســاهمات العربيــة .فقــد مــول املانحــون العــرب  %9.3مــن ميزانيــة
البرامــج فــي عــام  ،2015مبــا ميثــل ارتفاعـا ً يقــرب مــن  %4عــن عــام .2014
وارتفعــت املســاهمات مــن الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص مــن %0.2
فــي عــام  2011إلــى  %1.8فــي عــام  ،2015باملقارنــة مــع الغايــة %2
التــي نصــت عليهــا اســتراتيجية تعبئــة املــوارد .ومــع أنــه لــم يتــم
حتقيــق الغايــة املســتهدفة ،فــإن نتيجــة  %1.8مــن مجمــوع التعهــدات
مــن مصــادر القطــاع اخلــاص تعــد إجنــازا ً جديــرا ً باملالحظــة يعــزى إلــى
اجلهــود القويــة فــي تعبئــة املــوارد التــي بذلتهــا اللجــان الوطنيــة
لألونــروا ورغبــة عــدد مــن صناديــق التمويــل اإلســامية الكبيــرة احلجــم
بالتبــرع.

وشــهد العــام  2015زيــادة ملموســة فــي االحتياجــات ،فاقمهــا اســتمرار
الصــراع فــي ســوريا واالحتياجــات املتبقيــة التــي جنمــت عــن القتــال
الــذي دار فــي غــزة فــي شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس  .2014ناشــد
النــداء الطــارئ اخلــاص بأزمــة ســوريا اإلقليميــة لعــام  ،2015والــذي
يغطــي ســوريا ولبنــان واألردن ،تأمــن مبلــغ  415مليــون دوالر أمريكــي،
واســتجاب العديــد مــن املانحــن بســخاء ،مــع أنــه متــت تلبيــة %51
فقــط مــن احتياجــات التمويــل .وفــي األرض الفلســطينية احملتلــة،
واصلــت الوكالــة تقــدمي املســاعدات اإلنســانية األساســية مــن خــال
نــداء طــارئ بقيمــة  414مليــون دوالر أمريكــي ،مت متويــل  %47منــه حتــى
نهايــة العــام.
بنــا ًء علــى بيانــات ماليــة غيــر مدققــة ،أنفقــت الوكالــة فــي عــام
 2015مبلــغ  1,323,949,000دوالر أمريكــي .وكان أكبــر أوجــه اإلنفــاق
بقيمــة  758.7مليــون دوالر فــي نطــاق امليزانيــة االعتياديــة غيــر املقيــدة،
مبــا يشــكل  %57.3مــن اإلنفــاق الكلــي .وشــكلت أنشــطة التمويــل
املقيــدة  %1.3واألنشــطة الطارئــة  %31.6واملشــاريع  .27%12.9وبقــي
التعليــم يشــكل أكبــر البرامــج املمولــة مــن ميزانيــة البرامــج ،حيــث
بلــغ اإلنفــاق عليــه  436.5مليــون دوالر ،أو  %57.5مــن إجمالــي ميزانيــة
البرامــج غيــر املقيــدة.
إن إجمالــي قــدرة األونــروا علــى االســتجابة إلــى التحديــات التــي
واجهتهــا خــال فتــرة التقريــر لعــام  2015بقيــت مهــددة بســبب
عجــز متويلــي بقيمــة  101مليــون دوالر أمريكــي ،ممــا هــدد بتأخيــر
افتتــاح جميــع مــدارس األونــروا عنــد بــدء العــام الدراســي .2016-2015
وقــد مت تفــادي هــذا األمــر فــي نهايــة املطــاف بفضــل ســخاء العديــد
مــن الشــركاء املانحــن .إال أن عــدم توفــر التمويــل الكافــي أجبــر
الوكالــة علــى تنفيــذ املزيــد مــن اإلجــراءات التقشــفية ،مبــا فــي ذلــك
إنهــاء عقــود استشــاريني ،وتقليــص الســفريات ،وتعليــق اإلنفــاق علــى
رأس املــال – مبــا فــي ذلــك تكنولوجيــا املعلومــات واســتبدال املركبــات
واملعــدات – وصيانــة املبانــي.
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اجملموع الكلي

النفقات التنفيذية والدعم

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

البنية التحتية وحتسني اخمليمات

برنامج الصحة

برنامج التعليم

جميع مسارات التمويل

اجملموع الكلي

النفقات التنفيذية والدعم

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

البنية التحتية

الصحة

التعليم

ميزانية البرامج

$ 627,088.04

$ 89,660.83

$ 217,229.12

$ 23,833.15

$ 47,073.66

$ 249,291.27

غزة

$ 297,817.56

$ 39,326.73

$ 14,411.78

$ 11,896.68

$ 26,897.71

$ 205,284.66

غزة

%44.76

%6.33

%15.56

%1.71

%3.37

%17.79

%38.84

%5.13

%1.88

%1.55

%3.51

%26.78

$ 163,207.26

$ 11,554.36

$ 18,700.08

$ 5,193.02

$ 23,346.98

$ 104,412.81

األردن

$ 139,444.41

$ 9,955.17

$ 7,295.07

$ 5,002.53

$ 22,613.59

$ 94,578.05

األردن

%11.69

%0.83

%1.34

%0.37

%1.67

%7.48

%18.19

%1.30

%0.95

%0.65

%2.95

%12.34

$ 182,391.64

$ 19,305.99

$ 43,072.20

$ 25,576.89

$ 35,558.35

$ 58,878.19

لبنان

$ 101,455.04

$ 12,431.17

$ 8,748.90

$ 5,846.80

$ 27,145.25

$ 47,282.92

لبنان

%13.06

%1.38

%3.08

%1.83

%2.55

%4.22

%13.23

%1.62

%1.14

%0.76

%3.54

%6.17

%4.68

%0.82

%0.30

%0.14

%0.83

$ 188,903.58

$ 22,209.85

$ 118,140.01

$ 1,724.15

$ 10,703.42

$ 36,126.15

%13.51

%1.57

%8.46

%0.12

%0.77

%2.59

اجلمهورية العربية السورية

$ 35,916.92

$ 6,319.17

$ 2,331.35

$ 1,078.84

$ 6,374.41

$ 19,813.15

%2.58

اجلمهورية العربية السورية

الجدول رقم  :2اإلنفاق الفعلي حسب الهدف االستراتيجي( 2015 ،ألف دوالر أمريكي)

سيتم توزيع تقرير مدقق عن اإلنفاق في شهر آب/أغسطس 2016

 1-3-2التقرير المالي

%17.47

%3.10

%1.14

%0.82

%3.58

$ 177,371.51

$ 36,738.77

$ 20,965.25

$ 8,950.44

$ 34,899.70

$ 75,817.35

%12.55

%2.48

%1.50

%0.64

%2.50

%5.43

الضفة الغربية

$ 133,971.30

$ 23,763.16

$ 8,702.72

$ 6,259.58

$ 27,436.56

$ 67,809.28

%8.84

الضفة الغربية

$ 66,269.91

$ 57,555.61

$ 1,417.65

$ 1,657.56

$ 1,677.70

$ 3,961.40

%100.00

%18.77

%5.55

%4.12

%14.51

%4.43

%3.80

%100.00 $ 1,405,231.92

$ 237,025.42

$ 419,524.32

$ 66,935.21

%16.40

%30.05

%4.79

%10.98

%0.10

%0.12

%0.12

$ 153,259.80

$ 528,487.17

اجملموع

$ 766,685.00

$ 143,932.91

$ 42,559.90

$ 31,586.57

$ 111,212.74

$ 437,392.88

%57.05

%37.78

%0.28

%7.58

%6.80

%0.14

%0.20

%0.10

%0.34

الرئاسة

$ 58,079.76

$ 52,137.51

$ 1,070.08

$ 1,502.14

$ 745.22

$ 2,624.82

الرئاسة

اجملموع
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اجملموع الكلي

اإلدارة والفعالية التشغيلية

التمتع بحقوق اإلنسان

مستوى معيشي الئق

اكتساب املعارف واملهارات

حياة طويلة وصحية

جميع مسارات التمويل

اجملموع الكلي

اإلدارة والفعالية التشغيلية

التمتع بحقوق اإلنسان

مستوى معيشي الئق

اكتساب املعارف واملهارات

حياة طويلة وصحية

ميزانية البرامج

$ 627,088.04

$ 260,399.59

$ 19,318.34

$ 67,630.61

$ 192,598.22

$ 87,141.27

غزة

$ 297,817.56

$ 39,215.60

$ 1,888.85

$ 22,742.26

$ 185,646.35

$ 48,324.51

غزة

%44.63

%18.53

%1.37

%4.81

%13.71

%6.20

%38.84

%5.11

%0.25

%2.97

%24.21

%6.30

$ 163,207.26

$ 20,167.95

$ 1,730.61

$ 17,889.41

$ 91,095.65

$ 32,323.63

األردن

$ 139,444.41

$ 10,438.54

$ 980.55

$ 12,584.18

$ 88,308.40

$ 27,132.75

األردن

%11.61

%1.44

%0.12

%1.27

%6.48

%2.30

%18.19

%1.36

%0.13

%1.64

%11.52

%3.54

$ 182,391.63

$ 65,823.43

$ 14,645.06

$ 20,262.69

$ 43,960.49

$ 37,699.97

لبنان

$ 101,455.04

$ 13,064.81

$ 474.40

$ 12,108.42

$ 43,512.38

$ 32,295.04

لبنان

%12.98

%4.68

%1.04

%1.44

%3.13

%2.68

%13.23

%1.70

%0.06

%1.58

%5.68

%4.21

%4.68

%0.87

%0.09

%0.46

%2.33

$ 188,903.58

$ 119,686.36

$ 5,277.58

$ 18,345.45

$ 21,207.09

$ 24,387.10

%13.44

%8.52

%0.38

%1.31

%1.51

%1.74

اجلمهورية العربية السورية

$ 35,916.92

$ 6,668.96

$ 659.47

$ 3,512.08

$ 17,864.59

$ 7,211.82

%0.94

اجلمهورية العربية السورية

الجدول رقم  :2اإلنفاق الفعلي حسب الهدف االستراتيجي( 2015 ،ألف دوالر أمريكي)

%17.47

%3.20

%0.16

%1.84

%8.04

$ 177,371.51

$ 48,996.92

$ 9,696.79

$ 19,190.32

$ 63,765.89

$ 35,721.58

%12.55

%3.49

%0.69

%1.37

%4.54

%2.54

الضفة الغربية

$ 133,971.30

$ 24,565.71

$ 1,195.70

$ 14,140.39

$ 61,646.80

$ 32,422.70

%4.23

الضفة الغربية

$ 66,269.91

$ 52,305.91

$ 1,126.54

$ 2,669.30

$ 3,018.03

$ 7,150.13

%100.00

%19.05

%0.70

%8.69

%52.12

%4.72

%3.72

%100.00 $ 1,405,231.92

$ 567,380.16

$ 51,794.93

$ 145,987.78

%40.38

%3.69

%10.39

%29.58

%0.08

%0.19

%0.21

$ 415,645.37

$ 224,423.68

اجملموع

$ 766,685.00

$ 146,091.13

$ 5,393.03

$ 66,620.89

$ 399,601.92

$ 148,978.04

%19.43

%15.97

%0.51

%7.58

%6.80

%0.03

%0.20

%0.34

%0.21

الرئاسة

$ 58,079.76

$ 52,137.51

$ 194.07

$ 1,533.56

$ 2,623.41

$ 1,591.23

الرئاسة

اجملموع
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 2-3-2التقرير المالي :النداء الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية
سيتم توزيع تقرير مدقق عن اإلنفاق في شهر آب/أغسطس 2016

اجلــدول  :3ملخــص متويــل النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة حســب إقليــم العمــل 1 ،كانــون الثاني/ينايــر – 31
كانــون األول/ديســمبر ( 2015دوالر أمريكــي)
التدخالت االقليمية

املساعدات النقدية

املواد غير الغذائية

املساعدات الغذائية

الصحة الطارئة

التعليم الطارئ

احلماية

املأوى

28

املبلغ

اجملموع

مخصص لسوريا

مخصص للبنان

مخصص لألردن

مخصص إقليميا ً

املطلوب

$200,371,045.00 $252,344,195.00

$37,878,874.00

12,894,276

$1,200,000.00

املستلم

$103,451,507.59 $137,009,369.34

$27,991,551.00

5,566,311

الفرق

$96,919,537.41 $115,334,825.66

$9,887,323.00

$7,327,965.25

$1,200,000.00

املطلوب

$11,703,667.00

$11,703,667.00

$0.00

$0.00

املستلم

$2,958,039.58

$2,958,039.58

$0.00

الفرق

$8,745,627.42

$8,745,627.42

$0.00

$0.00

$0.00

املطلوب

$58,448,438.00

$58,448,438.00

$0.00

$0.00

املستلم

$15,231,493.99

$15,231,493.99

$0.00

الفرق

$43,216,944.01

$43,216,944.01

$0.00

$0.00

$0.00

املطلوب

$16,110,949.00

$6,225,652.00

$8,874,470.00

410,827

$600,000.00

املستلم

$8,407,041.30

$1,127,465.48

$6,600,076.00

679,500

الفرق

$7,703,907.70

$5,098,186.52

$2,274,394.00

$268,672.82

$600,000.00

املطلوب

$29,459,657.00

$16,057,000.00

$10,692,657.00

2,310,000

$400,000.00

املستلم

$17,984,420.92

$14,211,504.61

$1,535,613.00

2,237,303

الفرق

$11,475,236.08

$1,845,495.39

$9,157,044.00

$72,696.70

$400,000.00

املطلوب

$3,366,106.00

$1,037,609.00

$1,857,590.00

170,907

$300,000.00

املستلم

$721,803.06

$0.00

$603,280.00

118,523

الفرق

$2,644,302.94

$1,037,609.00

$1,254,310.00

$52,383.94

$300,000.00

املطلوب

$200,000.00

$0.00

$0.00

$200,000.00

املستلم

$131,755.58

$131,755.58

$0.00

الفرق

$68,244.42

$131,755.58

$0.00

$0.00

$200,000.00

املطلوب

$16,974,238.00

$13,532,143.00

$3,442,095.00

$0.00

$0.00

املستلم

$6,029,691.46

$2,418,287.46

$3,611,404.00

$0.00

الفرق

$10,944,546.54

$11,113,855.54

$169,309.00

$0.00

$0.00

املطلوب

$17,270,340.00

$13,969,189.00

$536,000.00

665,151

$2,100,000.00

دعم القدرات واالرادة املستلم

$15,233,157.85

$13,069,964.85

$626,085.00

$654,108

$883,000.00

الفرق

$2,037,182.15

$899,224.15

$90,085.00

$11,043.00

$1,217,000.00

املطلوب

$3,465,960.00

$1,554,000.00

$264,000.00

47,960

$1,600,000.00

املستلم

$756,288.08

$728,455.08

$27,833.00

$0.00

الفرق

$2,709,671.92

$825,544.92

$236,167.00

$47,960.00

الصحة البيئية

السالمة واالمن

$1,600,000.00
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اجلــدول  :3ملخــص متويــل النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة حســب إقليــم العمــل 1 ،كانــون الثاني/ينايــر – 31
كانــون األول/ديســمبر ( 2015دوالر أمريكــي)
التدخالت االقليمية

املبلغ

اجملموع

مخصص لسوريا

املطلوب

$3,279,029.00

$3,279,029.00

$0.00

$0.00

الفرق

$3,279,029.00

$3,279,029.00

املطلوب

$2,775,000.00

$2,775,000.00

$228,117.29

$228,117.29

سبل كسب العيش املستلم

االصالح الطارئ
والصيانة

املستلم
الفرق

مبالغ سيتم تخصيصها

املطلوب
اجملموع

املستلم
الفرق

مخصص للبنان

مخصص لألردن

مخصص إقليميا ً
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$2,546,882.71

$2,546,882.71

$0.00

$0.00

$3,279,029.00

$22,219.00

$13,153,698.00

$2,116,402.11

$328,952,772.00 $415,397,579.00

$63,545,686.00

$16,499,121.00

$6,400,000.00

$153,578,810.52 $219,983,497.56

$54,149,540.00

$11,372,147.04

$883,000.00

$175,373,961.48 $195,414,081.44

$9,396,146.00

$5,126,973.96

$5,517,000.00
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 3 -3-2التقريــر المالــي :النــداء الطــارئ لألرض الفلســطينية المحتلة
سيتم توزيع تقرير مدقق عن اإلنفاق في شهر آب/أغسطس 2016

اجلــدول  :4ملخــص متويــل النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة حســب إقليــم العمــل 1 ،كانــون الثاني/ينايــر –  31كانــون
األول/ديســمبر ( 2015دوالر أمريكي)
التدخالت البرامجية

املساعدات الغذائية الطارئة

املساعدات النقدية الطارئة

املال مقابل العمل الطارئ

الصحة النفسية اجملتمعية

التعليم الطارئ

الصحة الطارئة

موظفو دعم العمليات

احلماية

التثقيف حول مخاطر الذخائر
غير املنفجرة

املبلغ

اجملموع

مخصص لقطاع غزة

مخصص للضفة الغربية مخصص للرئاسة

املطلوب

$129,103,593.00

$105,635,493.00

$23,468,100.00

$67,719,199.00

$59,501,935.00

$8,217,264.00

الفرق

$61,384,394.00

$46,133,558.00

$15,250,836.00

املطلوب

$19,500,000.00

$19,500,000.00

املستلم

$0.00

$0.00

الفرق

$19,500,000.00

$19,500,000.00

$0.00

املطلوب

$84,455,969.00

$68,613,360.00

$15,842,609.00

املستلم

$20,773,391.00

$8,620,140.00

$12,153,251.00

الفرق

$63,682,578.00

$59,993,220.00

$3,689,358.00

املطلوب

$7,803,900.00

$7,400,800.00

$403,100.00

املستلم

$3,190,848.00

$2,839,733.00

$351,115.00

الفرق

$4,613,052.00

$4,561,067.00

$51,985.00

املطلوب

$8,067,800.00

$8,067,800.00

املستلم

$2,545,742.00

$2,545,742.00

الفرق

$5,522,058.00

$5,522,058.00

$0.00

املطلوب

$4,822,739.00

$3,776,000.00

$1,046,739.00

املستلم

$2,781,663.00

$1,811,279.00

$970,384.00

الفرق

$2,041,076.00

$1,964,721.00

$76,355.00

املطلوب

$5,058,855.00

$2,348,000.00

$2,710,855.00

املستلم

$4,518,721.00

$2,050,618.00

$2,468,103.00

الفرق

$540,134.00

$297,382.00

$242,752.00

املطلوب

$2,075,783.00

$500,000.00

$1,575,783.00

املستلم

$1,396,163.69

$0.00

$1,396,163.69

الفرق

$679,619.31

$500,000.00

$179,619.31

املطلوب

$950,000.00

$950,000.00

املستلم

$32,905.00

$32,905.00

الفرق

$917,095.00

$917,095.00

املطلوب

$127,000,000.00

$127,000,000.00

$76,316,886.00

$76,316,886.00

$50,683,114.00

$50,683,114.00

املستلم
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املأوى الطارئ وإصالح املساكن املستلم
الفرق

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

|20االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

اجلــدول  :4ملخــص متويــل النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة حســب إقليــم العمــل 1 ،كانــون الثاني/ينايــر –  31كانــون
األول/ديســمبر ( 2015دوالر أمريكي)
التدخالت البرامجية

الصحة البيئية الطارئة

التنســيق والســامة واألمــن
واإلدارة
مبالغ سيتم تخصيصها

املبلغ

اجملموع

مخصص لقطاع غزة

املطلوب

$5,796,800.00

$5,796,800.00

املستلم

$2,041,503.00

$2,041,503.00

الفرق

$3,755,297.00

مخصص للضفة الغربية مخصص للرئاسة

$3,755,297.00

$0.00

$0.00

املطلوب

$12,000,000.00

$1,942,350.00

$857,647.00

املستلم

$10,447,386.00

$1,145,646.00

$857,647.00

$1,552,614.00

$796,704.00

$0.00

$69,016.00

$17,480.00

املطلوب

$414,435,436.00

$366,588,253.00

$46,989,536.00

$857,647.00

املستلم

$196,407,369.69

$168,830,316.00

$26,719,406.69

$857,647.00

الفرق

$218,028,066.31

$197,757,937.00

$20,270,129.31

$0.00

الفرق

$0.00

املستلم
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 .3هدف التنمية اإلنسانية األول لألونروا :حياة طويلة وصحية
 1-3استراتيجية إصالح الصحة
بــدأت األونــروا فــي عــام  2011عمليــة إصــاح تقــوم علــى نهــج فريــق
صحــة األســرة وتطويــر ســجالت طبيــة إلكترونيــة (نظــام الصحــة
اإللكترونــي) .هــدف هــذان اإلصالحــان معــا ً إلــى عصرنــة خدمــات
الصحــة األوليــة فــي الوكالــة بحيــث تصبــح أكثــر ارتــكازا ً للفــرد
وأكثــر كفــاءة .كان القصــد مــن اإلصــاح أن يتــم التعامــل مــع التحــول
فــي عــبء األمــراض بــن الالجئــن الفلســطينيني بصــورة أفضــل.
وقــد ســاهمت األونــروا منــذ نشــأتها فــي عــام  1948فــي حتقيــق
مكاســب صحيــة ملموســة لصالــح أكثــر مــن  3.5مليــون الجــئ ،وال
ســيما فــي مجــاالت صحــة األم والطفــل واألمــراض الســارية واملعديــة.
ومبــا أن الالجئــن أصبحــوا يعيشــون اآلن عمــرا ً أطــول ،فقــد أصبحــوا
اآلن يعانــون مــن األمــراض ذاتهــا «املتعلقــة بنمــط احليــاة» التــي
تنتشــر بــن املســنني فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،وخاصــة أمــراض
القلــب والســرطان والســكري واحلــاالت التنفســية املزمنــة وارتفــاع
ضغــط الــدم وغيرهــا .ترتبــط هــذه األمــراض غيــر الســارية بالســمنة
والتدخــن واخلمــول البدنــي ،وغالب ـا ً مــا تعتبــر نتيجــة جانبيــة لنمــط
حيــاة الســكان األكثــر ميـا ً للطابــع احلضــري .ويعــد الســكري وارتفــاع
ضغــط الــدم لوحدهمــا مســؤولني عــن أكثــر مــن  %70مــن الوفيــات بــن
الســكان الذيــن تخدمهــم األونــروا ،وهمــا مــن األمــراض التــي تتطلــب
عالجــات مكلفــة ،ممــا دفــع األونــروا إلــى إعــادة النظــر فــي منــوذج
خدماتهــا التقليــدي.
دشــنت األونــروا فــي عــام  2012املرحلــة التجريبيــة لنهــج فريــق صحــة
األســرة فــي عيــادة بيــروت العامــة فــي لبنــان وفــي مركــز بيــت حانــون
الصحــي فــي غــزة .وكمــا ســبق وصفــه باختصــار أعــاه ،ميثــل نهــج
فريــق صحــة األســرة حزمــة للرعايــة الصحيــة األوليــة متمحــورة حــول
الفــرد تركــز علــى تقــدمي رعايــة شــمولية وكليــة لألســرة بأكملهــا،
مــع التشــديد علــى العالقــات الطويلــة األمــد بــن مقــدم اخلدمــة
واملريــض أو األســرة ،وهــي مصممــة لتحســن جــودة اخلدمــات الصحيــة
وكفاءتهــا وفاعليتهــا  ،وخاصــة فيمــا يتعلــق باألمــراض املزمنــة غيــر
الســارية .وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه أيضــا ً فــي مــكان ســابق مــن
هــذا التقريــر ،كان  115مركــزا ً صحيــا ً مــن أصــل  117فــي أربعــة مــن
أقاليــم عمــل األونــروا (باســتثناء ســوريا) تطبــق نهــج صحــة األســرة
حســب نهايــة عــام ( 2015يتخلــف عــن ذلــك مركــزان صحيــان فــي غــزة
همــا اآلن قيــد البنــاء) .وقــد بــدأ التحــول إلــى نهــج فريــق صحــة األســرة
فــي ســتة مراكــز صحيــة فــي ســوريا وتوجــد خطــط ملواصلــة التوســع
فــي عــام  2016مبــا يســمح بــه الوضــع األمنــي.
باإلضافــة إلــى إعــادة ترتيــب اخلدمــات بنيويــاً ،أتــاح تطويــر واعتمــاد
األونــروا لنظــام الصحــة اإللكترونــي داخليــاً ،بــدءا ً مــن العــام ،2011
تبســيط تقــدمي اخلدمــات وســاهم فــي حتســن الكفــاءة ورفــع جــودة
البيانــات التــي يجــري جمعهــا .يخضــع النظــام إلــى حتديثــات مســتمرة
ملعاجلــة احتياجــات املراكــز الصحيــة وفقـا ً لنهــج فريــق صحــة األســرة

اجلديــد .وحتــى نهايــة العــام  ،2015كان يجــري تطبيــق حزمــة نظــام
الصحــة اإللكترونــي اخلاصــة بفريــق صحــة األســرة فــي  54مركــزا ً
صحيــاً ،فيمــا كان  26مركــزا ً يســتخدمون النســخة املعياريــة مــن
حزمــة نظــام الصحــة اإللكترونــي .وجميــع املراكــز الصحيــة ()117
فــي األقاليــم األربعــة (باســتثناء ســوريا) تســير حســب اخلطــة فــي
اعتمــاد نظــام الصحــة اإللكترونــي حتــى أواســط العــام  ،2017فيمــا
ســيبدأ التوســع فــي ســوريا فــي عــام  2016وسينتشــر حســب مــا
يســمح بــه الوضــع األمنــي والبنيــة التحتيــة والقــدرة علــى الربــط
بشــبكة املعلومــات .وقــد جــاء تقييــم حديــث العهــد لنظــام الصحــة
اإللكترونــي ليعيــد التأكيــد علــى مالءمــة النظــام وكفايتــه فــي تلبيــة
احتياجــات فريــق صحــة األســرة وليبــرز كيــف ميكــن لنظــام الصحــة
اإللكترونــي ،عنــد تطبيقــه بالكامــل ،ليــس أن يحســن جــودة اخلدمــات
الصحيــة املقدمــة فحســب ،بــل وأن يخفــض التكاليــف بشــكل
ملمــوس أيض ـاً .وفــي الوقــت ذاتــه ،الحــظ التقييــم كذلــك أن القيــود
التمويليــة قــد أبطــأت التقــدم فــي التنفيــذ ،ممــا قــد يخفــض فعاليــة
النظــام.
مت تطويــر سلســلة مــن  11مؤشــرا ً ملراقبــة جنــاح اإلصــاح اخلــاص بفريــق
صحــة األســرة ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحســن الفاعليــة والكفــاءة،
بحيــث مت حتديــد خطــوط األســاس مــن العــام  .2011وقــد شــهدت
جميــع املؤشــرات التقــدم املنشــود ،وفــي حــاالت عديــدة ،فاقــت مبــادرات
اإلصــاح غاياتهــا (لــم تــدرج البيانــات مــن ســوريا بســبب عــدم دقــة
البيانــات أو عــدم توفرهــا للعامــن  .)2013-2012فقــد انخفــض عــدد
االستشــارات اليوميــة لــكل طبيــب مــن املتوســط  104علــى نطــاق
الوكالــة إلــى  ،88مــع وجــود تباينــات ملموســة بــن األقاليــم ،وذلــك
يعــود فــي جــزء كبيــر منــه إلــى جمــع بيانــات أعلــى جــودة بواســطة
نظــام الصحــة اإللكترونــي .كمــا انخفــض معــدل وصــف املضــادات
احليويــة مــن خــط األســاس  %27إلــى  ،%23.3وهــو أمــر مشــجع بالنظــر
إلــى أن ارتفــاع معــدل وصــف املضــادات احليويــة ميثــل انعكاس ـا ً جزئي ـا ً
للنزعــات اإلقليميــة التــي تتســم باإلفــراط فــي وصــف األدويــة ،وتوقعات
املرضــى ،وقصــر وقــت االتصــال بــن املريــض والطبيــب .وقــد باشــرت
األونــروا فــي إجــراء بحــث لتحســن فهمهــا للعوامــل املســاهمة فــي
اســتخدام املضــادات احليويــة بــن املرضــى وفــي معــدل وصفهــا مــن
قبــل مقدمــي الرعايــة .فيمــا يتعلــق بعــدد حــاالت االستشــفاء فقــد
بلــغ أعلــى مــن الغايــة املســتهدفة بقليــل ،بواقــع  108,088فــي عــام
 ،2015مبــا يعكــس ارتفاعــا ً عــن  82,527فــي عــام  .2011إن حــدوث
زيــادة ســنوية صغيــرة يعــد نتيجــة طبيعيــة للنمــو الســكاني وزيــادة
الكشــف عــن األمــراض وتشــخيصها ،مــع أن الوكالــة ســتواصل
الســعي لإلبقــاء علــى هــذه الزيــادة علــى مســتوى منخفــض .وبلغــت
نســبة النســاء احلوامــل اللواتــي يجريــن أربــع زيــارات إلــى عيــادات رعايــة
احلمــل  ، %90.2مبــا يعكــس زيــادة عــن خــط األســاس  30.%87ومــع أنــه
مت جتــاوز الغايــة املســتهدفة للعــام  ،2015فــإن أســباب تباطــؤ النمــو
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فــي هــذا املؤشــر ،كمــا أشــير إليــه بالتفصيــل أعــاه ،تتعلــق بحــدوث
تشــبع شــبه كامــل فــي الطاقــة االســتيعابية املتاحــة الســتقبال
مراجعــات جــدد .وتعكــف الوكالــة اآلن علــى إجــراء دراســة لتحديــد مــا
إذا كانــت النســاء الالجئــات املعرضــات للخطــر غيــر املســجالت لــدى
مرافــق األونــروا يحصلــن علــى اخلدمــات الصحيــة فــي أماكــن أخــرى.
أضيفــت مؤشــرات أخــرى متعلقــة باإلصــاح فــي العــام  2013نتيجــة
لدراســة الكفــاءة فــي الصحــة والتعليــم (نيســان/إبريل  .)2013وقــد بلغ
مجمــوع حــاالت اإلدخــال إلــى املستشــفى للفــرد (بــن الســكان الذيــن
تخدمهــم األونــروا)  29.7فــي عــام  2015مقابــل  25.4فــي عــام ،2011
فيمــا ازداد معــدل وصــف األدويــة للفــرد بــن الســكان اخملدومــن بقــدر
طفيــف مــن  2.11إلــى  .2.15ويجــري أعــاه فــي مــن التقريــر تفســير
التكلفــة الكليــة للفــرد (التكاليــف املباشــرة الكليــة لــكل فــرد).
مبــا أن بــدء الصــراع فــي ســوريا جــاء متزامنـا ً مــع تدشــن اســتراتيجيات
اإلصــاح ،فقــد أعطيــت األولويــة للحفــاظ علــى الرعايــة الصحيــة
األوليــة األساســية واملنقــذة لــأرواح علــى حســاب اعتمــاد منــاذج
الرعايــة اجلديــدة .وبالنظــر إلــى االســتقرار النســبي فــي دمشــق فــي
عــام  ،2015بــدأت الوكالــة التحــول نحــو تنفيــذ اإلصــاح اخلــاص بفريــق
صحــة األســرة واعتمــاد نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي مراكزهــا
الصحيــة ( )15ونقاطهــا الصحيــة ( .)12وســيظل اســتمرار التركيــز
علــى جــودة الرعايــة وحتســن وصــول الالجئــن الفلســطينيني إليهــا
يشــكل أولويــة جنبــا ً إلــى جنــب مــع أهــداف إصــاح الصحــة.
تتضمــن أهــداف مــا بعــد اإلصــاح حتســن سياســات االستشــفاء،
وتخفيــض احلاجــة لإلحالــة إلــى الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة مــن
خــال حتســن خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وحتســن جــودة
الرعايــة املقدمــة مــن خــال هــذا النهــج الــذي يتســم بالكفــاءة .ومــن
األولويــات البــارزة علــى نطــاق الوكالــة ضمــن االســتراتيجية املتوســطة
األجــل اجلديــدة العمــل علــى دمــج الصحــة النفســية والدعــم
النفســي-االجتماعي وخدمــات احلمايــة فــي البرامــج الرئيســية.
تعــد هــذه اخلدمــات مكملــة للنهــج الشــمولي املرتكــز إلــى الفــرد
واألســرة الــذي يتخــذه فريــق صحــة األســرة وتســمح مبعاجلــة اجلوانــب
النفســية-االجتماعية ،إلــى جانــب اجلوانــب البدنيــة ،فــي احليــاة
اليوميــة التــي تؤثــر فــي الرفــاه العــام للفــرد .كمــا تتضمــن األولويــات
التاليــة زيــادة التركيــز علــى قيــاس جــودة الرعايــة املقدمــة مــن خــال
فريــق صحــة األســرة ،مبــا يكفــل أن تتــم االســتفادة مــن الزيــادة فــي
وقــت االتصــال بــن الطبيــب واملريــض بإنتاجيــة أعلــى وبشــكل يضمــن
حتســن النتاجــات لصالــح املرضــى.

 2-3األهــداف االســتراتيجية  3-1لالســتراتيجية
المتوســطة

األجــل

•الهــدف االســتراتيجي  :1ضمــان الوصــول بشــكل عــام
إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة الشــاملة ذات اجلــودة
العاليــة
•الهدف االستراتيجي  :2حماية وتعزيز صحة األسرة
•الهــدف االســتراتيجي  :3الوقايــة مــن األمــراض
و مكا فحتهــا
فــي العــام  ،2015واصلــت دائــرة الصحــة إحــراز تقــدم ثابــت باجتــاه)1( :
ضمــان تعميــم الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة الشــاملة وذات
اجلــودة )2( ،وحمايــة وتعزيــز صحــة األســرة )3( ،والوقايــة مــن األمــراض
ومكافحتهــا .واكتمــل التحــول إلــى نهــج فريــق صحــة األســرة فيمــا
أصبــح نظــام الصحــة اإللكترونــي يعمــل فــي أكثــر مــن نصــف مراكــز
األونــروا الصحيــة ،إذ أن اخملطــط ألن يكتمــل تطبيقــه فــي جميــع املراكــز
بحلــول منتصــف العــام .2017
اســتمر تزايــد معــدل حــدوث األمــراض املزمنــة غيــر الســارية بــن
الالجئــن الفلســطينيني .وقــد اعتمــدت الوكالــة اختبــارات جديــدة
وأدويــة جديــدة وأنشــطة للتوعيــة العامــة مــن أجــل تعزيــز الوقايــة مــن
هــذه األمــراض وإدارتهــا .وال تــزال نتاجــات صحــة األم والطفــل قويــة ،مــع
أن الوكالــة تواصــل تفحــص اجملــاالت التــي باإلمــكان حتســن اخلدمــات
فيهــا.
فــي ســوريا ،أعطــت األونــروا األولويــة لتقــدمي الرعايــة األساســية
املنقــذة لــأرواح علــى حســاب إصــاح النظــام .وقــد أتــاح االســتقرار
النســبي فــي دمشــق للوكالــة أن تشــرع بتطبيــق اإلصــاح املتعلــق
بفريــق صحــة األســرة فــي ســتة مراكــز صحيــة ،ويتوقــع إدخــال نظــام
الصحــة اإللكترونــي فــي عــام  .2016ســتتيح هــذه اإلجــراءات للطاقــم
الصحــي تقــدمي الرعايــة بجــودة أعلــى لالجئــن الفلســطينيني فــي
ســوريا .ويســتمر الصــراع فــي ســوريا كذلــك فــي فــرض عــبء إضافــي
علــى أقاليــم عمــل األونــروا احمليطــة ،وال ســيما لبنــان ،حيــث اســتلزم
الوضــع توظيــف طواقــم صحيــة إضافيــة للتدبــر مــع تزايــد عــدد
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا.
فــي عــام  ،2015صممــت دائــرة الصحــة اســتراتيجية لدمــج خدمــات
الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي فــي نهــج فريــق
صحــة األســرة الــذي يســعى ملعاجلــة احتياجــات املرضــى بطريقــة أكثــر
شــمولية .تقــدر منظمــة الصحــة العامليــة أن  %30مــن املرضــى الذيــن
يتــرددون علــى مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة تكــون لديهــم قضيــة
غيــر مشــخصة تتعلــق بالصحــة النفســية ،كمــا تقــدر املنظمــة أن
 %70مــن هــؤالء املرضــى ميكــن التعامــل معهــم ضمــن مركــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة .تعــادل هــذه النســبة  500,000شــخص (باســتخدام
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بيانــات العــام  .)2015ومبــا أن املرضــى الذيــن لديهــم قضايــا غيــر
مشــخصة فــي الصحــة النفســية يســتخدمون الرعايــة الصحيــة
األوليــة أكثــر مــن الذيــن ليســت لديهــم مثــل هــذه القضايــا مبرتــن،
فــإن احلاجــة ملعاجلــة هــؤالء املرضــى أمــر ضــروري ال ميكــن إنــكاره.
ســيتم تنفيــذ االســتراتيجية باألســاس مــن خــال املمرضــن واملمرضات
والقابــات اللواتــي ســيتم تدريبهــن علــى التعامــل مــع قضايــا الصحــة
النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي بطريقــة أكثــر شــمولية ،ممــا
ســيحقق مجــاالت كفــاءة تبطــل مفعــول اآلثــار املرتبطــة بالتكاليــف.
عــاوة علــى ذلــك ،ســيتم حتقيــق وفــورات مــن خــال تخفيــض عــدد

زيــارات املرضــى غيــر الضروريــة .وتســعى دائــرة الصحــة حالي ـا ً لتأمــن
التمويــل للمشــروع الــذي ســيمتد علــى فتــرة ثالثــة أعــوام ،فيمــا أن
عمليــة الدمــج بعــد هــذه الفتــرة ينبغــي أن تكــون محايــدة نســبيا ً مــن
حيــث التكلفــة (ينبغــي أن تتــم معادلــة تكاليــف األدويــة اإلضافيــة
بالوفــورات املتحققــة مــن متريــن حســاب التكلفــة) .عــاوة علــى ذلــك،
ســيتم جتديــد التركيــز علــى البحــث فــي إجنــازات اإلصــاح وتوثيقهــا
وحتديــد اجملــاالت التــي حتتــاج إلــى مزيــد مــن التحســن ،ممــا ســيتيح
للوكالــة أن حتســن توجيــه أنشــطتها فــي فتــرة االســتراتيجية
املتوســطة األجــل .2021-2016
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املوقع

املتوســط اليومــي لالستشــارات الطبيــة إقليم الضفة الغربية

لــكل طبيــب.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015
2015
2014
2014
116.00

111.00

86

104.00

إقليم سوريا

ال يتوفر

80.00

80

ال يتوفر

إقليم غزة

109.00

96.00

87

100.00

إقليم لبنان

92.00

108.00

98

83.00

إقليم األردن

81.00

84.00

81

83.00

األونروا

99.00
باستثناء سوريا

95.00

86

93.00
باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة الصحة في األونروا
التكرار :سنويا ً

انخفــض متوســط معــدل االستشــارات الطبيــة اليوميــة لــكل
طبيــب فــي أغلــب مناطــق عمــل األونــروا فــي عــام  .292015وكان أكبــر
انخفــاض فــي الضفــة الغربيــة ،حيــث انخفــض متوســط معــدل
االستشــارات اليوميــة بنســبة ( %22.5مــن  111فــي العــام  2014إلــى
 86فــي العــام  ،)2015ثــم فــي غــزة (مــن  96إلــى  )87ولبنــان (مــن 108
إلــى  .)98وكان املفتــاح لتحقيــق هــذه اإلجنــازات يكمــن فــي حتــول 115
مركــزا ً مــن أصــل  143مركــزا ً صحيــا ً تديرهــا األونــروا 30إلــى منــوذج
فريــق صحــة األســرة ،وهــو نهــج متمحــور حــول الفــرد فــي تقــدمي
الرعايــة الصحيــة األوليــة .أدى هــذا اإلصــاح إلــى إعــادة تنظيــم
واجبــات الطاقــم بكفــاءة أعلــى ،وتســهيل حركــة املراجعــن مــن
خــال اعتمــاد نظــام إلكترونــي للســجالت الصحيــة (نظــام الصحــة
اإللكترونــي) ،ونظــام مواعيــد للمراجعــن ســاهم فــي تبســيط عــبء
العمــل علــى األطبــاء وحتســن التغطيــة باخلدمــات وحتســن جودتهــا.
وللمســاعدة فــي هــذا اجلهــد اإلصالحــي ،مت جتديــد  10مراكــز صحيــة
لتحســن بيئــة الرعايــة الصحيــة مــن خــال تطويــر البنيــة بشــكل
ييســر حركــة املراجعــن وتطبيــق معاييــر احلمايــة والنــوع االجتماعــي.
وجتــري اآلن مرحلــة التصميــم لتجديــد ســبعة مراكــز صحيــة أخــرى
ونقطــة صحيــة واحــدة .وحتــى اآلن ،اكتمــل التحــول إلــى نهــج فريــق

صحــة األســرة فــي  27مركــزا ً صحيــا ً فــي لبنــان و 43فــي الضفــة
الغربيــة و 25فــي األردن و 20فــي غــزة (املرفقــان املتبقيــان يوجــدان اآلن
قيــد البنــاء وينبغــي أن يســتكمال بحلــول  1متوز/يوليــو) .أمــا فــي ســوريا،
فقــد باشــرت ســتة مراكــز صحيــة بتطبيــق نهــج فريــق صحــة األســرة
فــي عــام  2015ويخطــط للتوســع إلــى  10مراكــز أخــرى فــي عــام
 2016بقــدر مــا يســمح الوضــع األمنــي .وبالنســبة للتقــدم فــي نظــام
الصحــة اإللكترونــي حتــى اآلن ،فيجــري تطبيــق النســختني الكاملتــن
مــن النظــام (النســخة الكالســيكية ونســخة فريــق صحــة األســرة)
فــي  27مركــزا ً صحيــا ً فــي لبنــان و 35فــي الضفــة الغربيــة و 13فــي
األردن و 19فــي غــزة .وقــد واجــه اعتمــاد نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي
ســوريا صعوبــة بســبب الصــراع ومــا ينتــح عنــه مــن مشــكالت فــي
الربــط بشــبكة املعلومــات .وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات ،يأمــل
مكتــب اإلقليــم فــي جلــب نظــام الصحــة اإللكترونــي إلــى عيــادة
دمشــق العامــة فــي عــام  .2016وســيعتمد املزيــد مــن التوســع فــي
نظــام الصحــة اإللكترونــي علــى اســتقرار الوضــع فــي ســوريا وعلــى
التخليــص اجلمركــي للمعــدات الالزمــة.
باإلجمــال ،أجــرى أطبــاء األونــروا  9,191,921استشــارة فــي عــام ،312015
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مبــا فــي ذلــك  1,598,989استشــارة فــي األردن لالجئــن الفلســطينيني
فــي األردن والالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا 1,051,195 ،فــي
ســوريا 1,312,576 ،فــي الضفــة الغربيــة 4,010,882 ،فــي غــزة .ومت تقــدمي
 1,218,279استشــارة أخــرى فــي لبنــان كانــت  %18.5منهــا ()225,948
موجهــة لالجئــن فلســطينيني مــن ســوريا .وقدمــت نســبة تقــارب %60
مــن مجمــوع االستشــارات ( )5,513,208إلــى إنــاث.
إن االنخفــاض الكبيــر فــي متوســط االستشــارات الطبيــة اليوميــة فــي
الضفــة الغربيــة باملقارنــة مــع األقاليــم األخــرى ميكــن أن يعــزى جزئي ـا ً
إلــى التقــدم فــي تطبيــق نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي ذلــك اإلقليــم.
فإقليــم الضفــة الغربيــة يطبــق نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي 33
املؤشر

املوقع

التكلفة الكلية للفرد.

مركــزا ً صحيـا ً مــن أصــل  – 43أي بنســبة أعلــى ممــا فــي أقاليــم العمــل
األخــرى – ممــا يعنــي أن جمــع البيانــات أكثــر دقــة ممــا هــو فــي األقاليــم
األخــرى .تاريخيــاً ،كان يجــري جمــع البيانــات ملتوســط االستشــارات
الطبيــة اليوميــة بواســطة الكتبــة مــن خــال وســيلة ورقيــة .وفــي
عــام  ،2015مت فــي األقاليــم األخــرى نقــل عمليــة جمــع البيانــات مــن
الكتبــة إلــى األطبــاء فــي املراكــز الصحيــة التــي ال يتوفــر فيهــا نظــام
الصحــة اإللكترونــي ،ممــا قــاد أيض ـا ً إلــى احلصــول علــى نتائــج أدق ،ممــا
يفســر التحــول امللحــوظ فــي األقاليــم األخــرى .ويتوقــع أن ينخفــض
املتوســط فــي جميــع األقاليــم عندمــا يســتكمل التحــول نحــو نظــام
الصحــة اإللكترونــي.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية
املستهدفة 2015
2015
2014
2014

إقليم الضفة الغربية

57.39

63.34

65.7

58.9

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

21.7

ال يتوفر

إقليم غزة

27.18

15.40

20.9

33.9

إقليم لبنان

82.70

67.61

65.9

70.4

إقليم األردن

17.54

16.10

23.3

20.3

األونروا

31.97
باستثناء سوريا

 28.23باستثناء
سوريا

31.9
باستثناء سوريا

35.2
باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة الصحة في األونروا
التكرار :سنويا ً

أدى تنفيــذ عمليــات اإلصــاح فــي الصحــة إلــى بقــاء إجمالــي التكلفــة
الكليــة للفــرد دون الغايــة املســتهدفة مــن خطــة العامــن والبالغــة
 35.2دوالر أمريكــي ،وذلــك علــى نطــاق الوكالــة باســتثناء ســوريا .علــى
الرغــم مــن ذلــك ،لوحــظ وجــود تباينــات ملموســة بــن أقاليــم عمــل
األونــروا ،وهــو مــا يعــزى إلــى عــدد مــن العوامــل منهــا االختالفــات فــي
مســتوى رواتــب الطواقــم الصحيــة ،ورســوم املستشــفيات ،ومســتويات
اإلدخــال إلــى املستشــفيات وســداد تكاليفهــا .ومــع أن األرقــام فــي
لبنــان تظــل أدنــى مــن الغايــة املســتهدفة ،إال أنــه كمــا كان احلــال فــي
عــام  ،2014ظــل لبنــان يتســم بأعلــى تكلفــة للرعايــة الطبيــة لــكل
فــرد ،وهــو مــا يعــزى إلــى )1( :البيئــة التنظيميــة اللبنانيــة التــي تدفــع
نســبة أكبــر مــن الالجئــن املســجلني عبــر مرافــق الرعايــة الصحيــة
التابعــة لألونــروا باملقارنــة مــع أقاليــم عمــل األونــروا األخــرى )2( ،واتبــاع
معــدل ســداد تكاليــف الرعايــة الثانويــة بنســبة  ،%100وهــو أحــد أعلــى
املعــدالت مــن بــن أقاليــم عمــل األونــروا .اســتجابة لهــذه التكاليــف
العاليــة ،أعــدت األونــروا فــي عــام  2015سياســة منقحــة لرعايــة
االستشــفاء فــي لبنــان.

اإلنفــاق باملقارنــة مــع العــام  ،2014مــع أنــه بقــي أدنــى مــن الغايــة
املســتهدفة ،وهــو مــا ميكــن أن يعــزى إلــى تزايــد تقــدمي اخلدمــات فــي
أعقــاب القتــال الــذي دار فــي شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس 2014
بالنظــر إلــى الضــرر الــذي حلــق بالعديــد مــن مرافــق وزارة الصحــة فــي
غــزة .ومــن املمكــن أن يكــون ذلــك قــد أدى إلــى زيــادة اســتخدام مراكــز
األونــروا الصحيــة .عــاوة علــى ذلــك ،قــد يكــون ارتفــاع تكلفــة الرعايــة
32
الصحيــة للفــرد فــي غــزة ناجتــا ً عــن إدراج التكاليــف عبــر املباشــرة
فــي حســاب التكلفــة لــكل فــرد فــي العــام  .2015وأظهــر إقليــم
الضفــة الغربيــة زيــادة طفيفــة فــي تكاليــف الرعايــة الصحيــة للفــرد،
وهــو مــا يرجــح أن يكــون ناجت ـا ً عــن زيــادة تكاليــف االستشــفاء ،فيمــا
أن التكلفــة فــي لبنــان انخفضــت قلي ـا ً ومــا زالــت أدنــى مــن الغايــة
املســتهدفة .إن العديــد مــن هــذه التباينــات احلســابية ترجــع إلــى إدراج
التكاليــف غيــر املباشــرة فــي حســابات هــذا العــام .إن التكاليــف غيــر
املباشــرة ،كنســبة مــن تكاليــف الرعايــة الصحيــة الكليــة للفــرد ،تبدو
أعلــى بشــكل ثابــت فــي الضفــة الغربيــة ،وقــد بــدأت دائــرة الصحــة
ودائــرة املاليــة فــي حتليــل أســباب ذلــك.

بقيــت التكلفــة للفــرد فــي األردن أخفــض ممــا هــي فــي لبنــان ،إذ أن
الالجئــن الفلســطينيني ميلكــون إمكانيــة الوصــول إلــى النطــاق
الكامــل مــن خدمــات وزارة الصحــة األردنيــة .أمــا فــي غــزة ،فقــد ارتفــع

فيمــا أن ارتفــاع التكاليــف فــي املنطقــة بالنســبة لالستشــفاء واألدوية
ورواتــب املوظفــن ميكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض إجمالــي فــي التكلفــة
للفــرد (إذ أن التمويــل يظــل محــدوداً) ،فــإن تخفيــض عــدد االستشــارات
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الطبيــة اليوميــة ميكــن أن يعــادل تأثيــر ارتفــاع التكاليــف ويــؤدي إلــى
ارتفــاع التكلفــة للفــرد .ومــن املأمــول أن تــؤدي زيــادة احلمــات الصحيــة
وأنشــطة الوصــول امليدانــي ،مقترنــة بتحســن جــودة الرعايــة املقدمــة

مــن خــال فريــق صحــة األســرة ،وكذلــك مكاســب الكفــاءة املتحققــة
مــن نظــام املواعيــد ونظــام الصحــة اإللكترونــي ،إلــى جعــل التكلفــة
للفــرد أكثــر توازنـاً.
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نســبة النســاء احلوامــل اللواتــي يقمــن إقليم الضفة الغربية

83.40

81.50

91.5

85.00

ال يتوفر

59.70

59.9

ال يتوفر

إقليم غزة

93.00

91.70

93.8

93.50

إقليم لبنان

90.70

89.40

93.1

90.00

إقليم األردن

83.40

84.10

86.6

84.50

األونروا

88.80
باستثناء سوريا

86.80

90.2

87.00
باستثناء سوريا

بأربــع زيــارات علــى األقــل إلــى عيــادات رعايــة إقليم سوريا
احلمــل.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015
2015
2014
2014

املصدر :تقارير دائرة الصحة في األونروا
التكرار :سنويا ً

واصلــت األونــروا تعزيــز وتوســيع الوصــول إلــى رعايــة احلمــل ،مــع
تشــجيع النســاء احلوامــل علــى احلصــول علــى أول تقييــم لهــن فــي
عيــادة احلوامــل فــي أقــرب وقــت ممكــن وإجــراء أربــع زيــارات متابعــة علــى
األقــل علــى مــدار فتــرة احلمــل .فــي عــام  ،2015مت تســجيل تقــدم قــوي
فــي هــذا اجملــال ،إذ أن نســبة النســاء اللواتــي قمــن بأربــع زيــارات لرعايــة
احلمــل ارتفعــت إلــى  %90.2باملقارنــة مــع  %86.8فــي عــام  ،2014وفاقــت
الغايــة املوضوعــة لعــام  2015بحوالــي  .%4فــي الضفــة الغربيــة ،تعــزى
الزيــادة بنســبة  %10فــي عــدد النســاء احلوامــل اللواتــي يجريــن أربــع
زيــارات علــى األقــل إلــى عيــادة رعايــة احلمــل إلــى )1( :التنفيــذ الكامــل
لنظــام الصحــة اإللكترونــي فــي عــام  2015ممــا أدى إلــى حســابات أكثــر
دقــة للمؤشــر وتســجيل بيانــات أكثــر دقــة )2( ،وتعزيــز جهــود التوعيــة
العامــة واملتابعــة ،مــع تشــديد التركيــز علــى حتســن نتائــج رعايــة
احلمــل فــي الضفــة الغربيــة فــي عــام  .2015ومــع أن ســوريا لــم تكــن
مشــمولة بالغايــة املســتهدفة علــى نطــاق الوكالــة ،فتنبغــي اإلشــارة
إلــى أن حتديــات شــديدة الوطــأة اعترضــت تنفيــذ البرنامــج فــي ســوريا،
ومنهــا محدوديــة القــدرة علــى جمــع بيانــات موثوقــة.
تواصــل األونــروا تركيــز اجلهــود علــى نســبة  %15-10مــن النســاء اللواتي
ال يجريــن العــدد األدنــى املطلــوب مــن الزيــارات إلــى عيــادات رعايــة
احلمــل التــي تقدمهــا مراكــز الوكالــة الصحيــة .وقــد أجــري مســح
فــي األردن خــال فتــرة التقريــر مــن أجــل تطويــر فهــم أفضــل لهــذا
اجلانــب .وتشــير النتائــج األوليــة إلــى أن النســاء رمبــا يفضلــن الذهــاب
إلــى مرافــق خارجيــة (حكوميــة أو خاصــة) لعــدد متنــوع مــن األســباب،
منهــا وجــود معــدات الفحــص باألمــواج فــوق الصوتيــة والعمــل

لســاعات أطــول .عــاوة علــى ذلــك ،لــم تكــن نســاء عديــدات علــى
وعــي باحلاجــة لزيــارة عيــادات رعايــة احلمــل أربــع مــرات علــى األقــل أثنــاء
فتــرة حملهــن .اســتجابة لذلــك ،وفــي انتظــار التحقــق الكامــل مــن
النتائــج ،يعمــل مكتــب إقليــم األردن علــى حتســن رســائل التثقيــف
الصحــي بخصــوص رعايــة احلمــل أثنــاء زيــارات تنظيــم األســرة ورعايــة
مــا قبــل اإلخصــاب.
يكتســب ضمــان إجــراء النســاء احلوامــل جميــع الزيــارات األربــع إلــى
عيــادات رعايــة احلمــل أهميــة بالغــة ،ولكنــه بصبــح مــن الصعــب
بشــكل متزايــد حتقيــق معــدالت أعلــى تفــوق معــدل االمتثــال املرتفــع
تاريخي ـا ً الــذي حققتــه األونــروا علــى مــدار العقــد املاضــي .مــع ذلــك،
يلــزم بــذل جهــود متزايــدة لضمــان احلفــاظ علــى نتاجــات صحــة األم
والطفــل علــى مســتوياتها العاليــة .حتقيقــا ً لهــذه الغايــة ،أجــرت
الوكالــة األنشــطة التاليــة بهــدف زيــادة عــدد الزيــارات إلــى عيــادات
رعايــة احلمــل )1( :دمــج رعايــة مــا قبــل اإلخصــاب كجــزء أساســي مــن
رعايــة صحــة األمهــات )2( ،وتشــجيع جميــع النســاء علــى التمــاس
رعايــة احلمــل فــي أقــرب وقــت ممكــن حاملــا يتوقــف الطمــث لديهــن،
وإيــاء اهتمــام ورعايــة خاصــة للنســاء الالتــي يحــدد أنهــن فــي وضــع
مخاطــرة.
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خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015
2015
2014
2014
36.518

37.869

39.987

40.510

إقليم سوريا

ال يتوفر

20.210

27.967

ال يتوفر

إقليم غزة

67.988

71.433

75.277

72.800

إقليم لبنان

23.690

28.058

28.820

24.000

إقليم األردن

71.222

73.557

73.631

74.981

األونروا

199.418
باستثناء سوريا

127 .231

245.682

212.291
باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة الصحة في األونروا
التكرار :سنويا ً

يجــري تســجيل معــدالت انتشــار متزايــدة مــن األمــراض املزمنــة غيــر
الســارية بــن الالجئــن الفلســطينيني ،مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط
الــدم وأمــراض القلــب واألوعيــة واألمــراض التنفســية املزمنــة .تعــود
هــذه النتائــج إلــى تزايــد أعــداد الســكان الذيــن يتقــدم بهــم العمــر،
إلــى جانــب أمنــاط احليــاة اخلاملــة وغيــر الصحيــة .تعــد األمــراض غيــر
الســارية ســببا ً رئيســيا ً للوفــاة فــي جميــع مناطــق عمــل األونــروا ،وهــي
مســؤولة عــن  %86مــن الوفيــات فــي لبنــان ،مقابــل  %76فــي األردن ،و%46
فــي ســوريا و %86فــي األرض الفلســطينية احملتلــة .والالجئــون معرضــون
بشــكل خــاص لألمــراض غيــر الســارية ألن العديــد مــن األســر تنــزح
عــن مناطــق العنــف حاملــة القليــل مــن املــوارد ،وتتحمــل ظــروف
التهجيــر املطــول والفقــر املتزايــد ،وبالتالــي تكافــح مــن أجــل اتبــاع
أمنــاط حيــاة صحيــة والوصــول إلــى الرعايــة املالئمــة .ســعيا ً لضمــان
أن يكــون باإلمــكان إيصــال رعايــة األمــراض املزمنــة غيــر الســارية
إلــى الفئــات األشــد ضعف ـاً ،وســعت األونــروا نطــاق خدماتهــا بحيــث
تشــمل حمــات الوصــول امليدانــي والفــرز الطبــي والتثقيــف بخصــوص
الســكري ،واعتمــدت الســتاتينات علــى نطــاق الوكالــة ،إلــى جانــب
إجــراء فحــص ســكر الــدم التراكمــي ( )HbA1Cحيثمــا أمكــن.
باإلجمــال ،ســاعدت الطواقــم الصحيــة  245,682مريضــا ً فــي مراكــز
األونــروا الصحيــة فــي عــام  ،2015مبــا يشــكل زيــادة بنســبة  %6.3عــن
العــام  .2014مــن هــذا اجملمــوع ،ال تــزال لــدى  %6.9ملفــات نشــطة
لألمــراض غيــر الســارية .مت تســجيل زيــادة فــي التغطيــة والوصــول إلــى
املرضــى عبــر جميــع أقاليــم عمــل األونــروا باملقارنــة مــع العــام ،2014
بحيــث مت حتقيــق الغايــات املســتهدفة لعــام  2015إلــى حــد كبيــر .فقــد
ارتفــع العــدد الكلــي ملرضــى األمــراض غيــر الســارية فــي ســوريا مــن
 20,210فــي عــام  2014إلــى  28,285فــي عــام  2015بســبب حتســن
وصــول املرضــى إلــى الرعايــة ،وال ســيما فــي دمشــق ،حيــث مت حتويــل
نقطــة صحيــة إلــى مركــز صحــي ومت جتديــد مركــز صحــي كان متضــررا ً
ومهجــورا ً ثــم أعيــد افتتاحــه .وفــي مجــرى الســعي لتخفيــف أثــر
األمــراض غيــر الســارية علــى األفــراد ،ســعت تدخــات األونــروا كذلــك
إلــى تخفيــض عوامــل اخلطــر املرتبطــة بهــذه األمــراض .بالتالــي ،مت

اعتمــاد مجموعــة مــن اســتراتيجيات الوقايــة فــي عــام  2015مــن
أجــل احتــواء معــدالت االنتشــار .تضمــن ذلــك جهــودا ً ميدانيــة – مثــل
تنظيــم حملــة عــن الســكري – وأنشــطة للتوعيــة الصحيــة اجملتمعيــة
هدفــت إلــى زيــادة عــدد املرضــى الذيــن يجــرون الفــرز الطبــي وبالتالــي
زيــادة عــدد املرضــى الذيــن تشــخص األمــراض غيــر الســارية لديهــم فــي
جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة اخلمســة .كمــا أن عمليــة اإلصــاح مــن
خــال فريــق صحــة األســرة ســاهمت فــي رفــع الوعــي حــول األمــراض
غيــر الســارية ويســرت اكتشــاف احلــاالت مــن خــال منــوذج الرعايــة
الصحيــة األوليــة الــذي يتــم تطبيقــه حاليــا ً فــي غالبيــة مراكــز
األونــروا الصحيــة .إن التشــخيص املبكــر للســكري ،إذا أتبــع بتقــدمي
الرعايــة الطبيــة الســليمة والعاجلــة ،يحمــل إمكانيــة حتســن جــودة
حيــاة املرضــى بقــدر كبيــر وتقليــل حــدوث املضاعفــات اخلطيــرة واحلــد
مــن شــدتها ،إلــى جانــب تخفيــف أعبــاء التكاليــف املرتبطــة بذلــك
علــى أســرة املريــض وعلــى األونــروا.
ال تتوفــر أرقــام حــول معــدالت عــاج األمــراض املزمنــة غيــر الســارية
جلميــع األقاليــم بالنظــر إلــى تعــدد األطــراف املقدمــة للخدمات – ســوا ًء
احلكوميــة أو اخلاصــة – وغيــاب قواعــد بيانــات موحــدة لتتبــع املرضــى،34
34مــع أن حتليــل البيانــات يشــير إلــى أن عــبء املــرض بــن الالجئــن
الفلســطينيني متقــارب مــع مثيلــه لــدى البلــدان املضيفــة .ومــن أجــل
تخفيــض انتشــار األمــراض غيــر الســارية ،ال بــد أن تواصــل األونــروا
وصولهــا امليدانــي وأنشــطة الفــرز الطبــي والعــاج وحمــات املناصــرة.
ومــن التحديــات التــي تعتــرض جهــود األونــروا فــي هــذا اخلصــوص تقييد
وصــول املرضــى إلــى املراكــز الصحيــة فــي الضفــة الغربيــة بســبب
القيــود علــى احلركــة والتنقــل داخــل األرض الفلســطينية احملتلــة،
والصــراع الدائــر فــي ســوريا الــذي يواصــل تأثيــره الســلبي علــى وصــول
املرضــى إلــى الرعايــة وعلــى جمــع البيانــات وإصالحــات الصحــة مثــل
فربــق صحــة األســرة ونظــام الصحــة اإللكترونــي .وقــد متكنــت األونــروا
فــي ســوريا مــن زيــادة عــدد مرضــى األمــراض املزمنــة غيــر الســارية
املســجلني لديهــا نتيجــة التقــدم املتراكــم تدريجي ـا ً منــذ بــدء النــزاع.
تعزيــزا ً لتقــدمي الرعايــة الطبيــة املباشــرة ،انخرطــت األونــروا أيضــا ً
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فــي حتســن البيئــة الصحيــة اإلجماليــة لالجئــن مــن خــال جهــود
الســيطرة علــى انتشــار األمــراض .ويشــار فــي هــذا اخلصــوص إلــى أن
حوالــي  %100مــن مســاكن الالجئــن الفلســطينيني ،فــي جميــع أقاليم
املؤشر

املوقع

التكلفة الكلية للفرد.

العمــل باســتثناء ســوريا ،موصولــة بشــبكة ميــاه (مــع أن جــودة امليــاه
ال تــزال تشــكل مثــار قلــق) ،كمــا أن  %87.3منهــا موصولــة بشــبكة
للمجــاري .وال تــزال هــذه اجلهــود جاريــة داخــل اخمليمــات.
خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية
املستهدفة 2015
2015
2014
2014

إقليم الضفة الغربية

100.00

100.00

100

100.00

إقليم سوريا

ال يتوفر

80.50

99.6

ال يتوفر

إقليم غزة

99.70

99.50

99.8

100.00

إقليم لبنان

99.50

99.50

99.2

99.50

إقليم األردن

98.80

98.20

98.2

99.50

األونروا

99.40
باستثناء سوريا

99.30

99.40

99.50
باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة الصحة في األونروا
التكرار :سنويا ً

مت الوفــاء بالغايــات املســتهدفة لهــذا املؤشــر فــي عــام  ،2015إذ أن
 %99.3مــن األطفــال فــي عمــر  18شــهرا ً تلقــوا جرعــات معــززة مــن
التطعيمــات املوســعة باملقارنــة مــع الغايــة املرصــودة  .%99.5مت جمــع
البيانــات باســتخدام أســلوب التقييــم الســريع ،والــذي تضمــن فحــص
ســجالت األطفــال الذيــن ولــدوا خــال شــهر أيار/مايــو  2014وبلغــوا مــن
العمــر  18شــهرا ً فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ( 2015عددهــم .)6,302
مــن بــن هــؤالء األطفــال ،كان  )%99.3( 6,255قــد حصلــوا علــى جميــع
التطعيمــات املطلوبــة مــع بلوغهــم  18شــهرا ً مــن العمــر .وســيتم
بــذل جهــود إضافيــة فــي عــام  2016تركــز علــى حتديــد املتخلفــن

أطفال يزورون مركز األونروا الصحي في
مخيم جرمانة  ،2013 .األونروا .تصوير كارول
الفرح.

فــي كل إقليــم حتــى يكــون باإلمــكان إدخــال جميــع األطفــال فــي
البرنامــج .كمــا ســتواصل األونــروا العمــل فــي شــراكة مــع وزارات
الصحــة ومنظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األمم املتحــدة للطفولــة –
35
اليونيســف فــي البلــدان املضيفــة لضمــان توفــر «مناعــة مجتمعيــة»
بــن جميــع األطفــال املقيمــن فــي كل إقليــم مــن أقاليــم عمــل
األونــروا .وقــد واصلــت األونــروا فــي عــام  2015املشــاركة فــي حمــات
التطعيــم الوطنيــة التــي جتريهــا البلــدان املضيفــة مــن أجــل حتســن
معــدالت التحصــن بــن أطفــال الالجئــن الفلســطينيني.
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 3-3االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية

•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولوية
االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات
الفلســطينية واملســاعدة فــي تخفيــف انكشــافهم
أمــام اخملاطــر
بينمــا يســتمر اشــتداد األزمــة الســورية ،تصاعــدت احتياجــات الرعايــة
الصحيــة واالحتياجــات النفســية-االجتماعية بتســارع مقلــق فيمــا
واصــل الالجئــون الفلســطينيون الفــرار مــن العنــف املنتشــر علــى
نطــاق واســع ،وغالبــا ً مــا يقومــون برحــات طويلــة تنطــوي علــى
مجازفــة ومواقــف صادمــة بعمــق .ومــا يفاقــم التهديــدات لســامتهم
البدنيــة أن األســر كثيــرا ً مــا تضطــر ألن تتشــبث بظــروف حيــاة
محفوفــة باخلطــر بصــورة متزايــدة وتعانــي مــن الفقــر املتعمــق ،فيمــا
أن انتشــار الصدمــة النفســية واضطرابــات الصحــة النفســية يشــكل
مثــار قلــق .وفــي الوقــت ذاتــه ،كثيــرا ً مــا تــؤدي التكاليــف الباهظــة
للرعايــة التخصصيــة ونقــص املهنيــن الصحيــن واإلجهــاد الــذي تعاني
منــه املرافــق الصحيــة إلــى عــدم تلبيــة العديــد مــن القضايــا الصحيــة
الشــخصية .ومــن أجــل مواكبــة الطلــب املتنامــي علــى اخلدمــات،
وســعت األونــروا تقــدمي الرعايــة الصحيــة ســواء داخــل ســوريا أو فــي
لبنــان واألردن اجملاوريــن فــي العــام  .2015فــي ســوريا ،مت حتســن القــدرات
مــن خــال فتــح مراكــز صحيــة إضافيــة وتعزيــز االمتــداد اجلغرافــي
ممــا ســمح باإلجمــال بإجــراء أكثــر مــن مليــون استشــارة وإحالــة ،مبــا

يتجــاوز الغايــة املســتهدفة بنســبة  .%40مــن ضمــن ذلــك ،مت تقــدمي
 328,100استشــارة ملرضــى جــدد .ومــع أن الوضــع األمنــي املتقلــب
بشــدة والقيــود املتكــررة علــى الوصــول أعاقــت اســتمرار تقــدمي
اخلدمــات الصحيــة علــى مــدار العــام ،فقــد مت اتخــاذ ترتيبــات بحيــث
يكــون باإلمــكان اســتئناف اخلدمــات حاملــا تســمح الظــروف بذلــك .وقــد
متكنــت األونــروا مــن خــال هــذه الوســائل مــن االســتجابة بفاعليــة
ومنــع انتشــار حمــى التيفوئيــد فــي عــام .2015
كمــا مت حتســن الوصــول إلــى اخلدمــات الطبيــة فــي لبنــان واألردن
اجملاوريــن .ففــي لبنــان ،مت تعيــن كــوادر طبيــة إضافيــة فــي  27مركــزا ً
صحيـا ً لتمتــن القــدرات الالزمــة للوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن املرضــى.
وبالتالــي ،ســجلت الرعايــة فــي املستشــفيات ،مبــا يشــمل خدمــات
غرفــة الطــوارئ ،ارتفاعــا ً بنســبة  %6فيمــا ازداد عــدد االستشــارات
الطبيــة بنســبة  %10باملقارنــة مــع العــام  .2014أمــا فــي األردن ،فقــد
ســاعد التمويــل الكافــي فــي متكــن اخلدمــات الطبيــة مــن تلبيــة
االحتياجــات الصحيــة جلميــع أســر الالجئــن الفلســطينيني املســجلني.
ـان املراكــز الصحيــة فــي ســوريا ولبنــان واألردن مــن تقطعــات
ولــم تعـ ِ
فــي إمــدادات املســتلزمات الطبيــة .ومت التغلــب علــى النقــص فــي
املضــادات احليويــة فــي ســوريا مــن خــال االســتخدام االنتقائــي ملضادات
36
حيويــة بديلــة متعــددة األغــراض.

 1 - 3-3ســوريا
أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الغاية املستهدفة ()2015

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تغطية احتياجاتهم
للرعاية الصحية األولية والرعاية الثانوية والتخصصية
الالزمة إلنقاذ احلياة من خالل خدمات األونروا.

نسبة السكان الذين يصلون إلى خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية
والتخصصية لدى األونروا (الزيارات.)37

1.051.195

650.000

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى خدمات الرعاية
الصحية األولية.

عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.

457.355

305.000

عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

593.840

345.000

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية القادرة على العمل.

26

26

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى رعاية
االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

العدد اإلجمالي حلاالت االستشفاء (الرعاية الثانوية والتخصصية).

19.346

15.000

الالجئون الفلسطينيون ميلكون قدرة أفضل على الوصول إلى
األدوية األساسية واللوازم الطبية.

نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون  12مادة خاضعة
للتتبع.

74%

100%

انخفاض التهديدات املتعلقة بالصحة العامة التي يتعرض
لها السكان املتضررون.

عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى خدمات كافية وآمنة للمياه والصرف
الصحي والنظافة في اخمليمات.

ال يتوفر

38

460.000

كفالة وصول السكان املتضررين بشكل آمن ومنصف
ومستدام إلى كمية كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي
والنظافة الشخصية واملنزلية.

عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى كمية كافية من املياه ألغراض الشرب
والطهي والنظافة الشخصية واملنزلية.

ال يتوفر

39

460.000

انخفاض خطر األمراض املتعلقة باملياه والصرف
الصحي والنظافة على السكان املتضررين من خالل
وصولهم إلى ممارسات محسنة في النظافة ،ومعاجلة
املمارسات الضارة احلالية ،وتعزيز النظافة ،وتوفير
منتجات وخدمات النظافة بشكل مستدام ومنصف.

عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى مواد النظافة.

116.965

280.000
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فــي عــام  ، 2015قدمــت األونــروا أكثــر مــن مليــون استشــارة للرعايــة
الصحيــة األوليــة فــي ســوريا ،وهــو مــا ميثــل إشــارة قويــة ليــس
علــى تزايــد االحتياجــات الصحيــة فحســب ،بــل وكذلــك علــى قــدرة
االســتجابة لــدى الوكالــة .وقــد مت تقــدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن
خــال عــدد موســع مــن املرافــق ( 26مرفق ـا ً مقابــل  22فــي أوائــل عــام
 ،)2014مبــا فــي ذلــك  15مركــزا ً صحيـا ً مجهــزا ً بالكامــل إلــى جانــب 11
نقطــة صحيــة ،ممــا ســاعد علــى ضمــان تلبيــة االحتياجــات للرعايــة
الصحيــة األوليــة ،باإلضافــة إلــى اإلحالــة إلــى الرعايــة الثانويــة
والتخصصيــة .ثمــة مؤشــر آخــر علــى اســتمرار وحتســن االمتــداد
امليدانــي لبرنامــج الصحــة هــو أنــه مت تقــدمي  328,112استشــارة ملرضــى
جــدد ،مبــا ميثــل  %31.2مــن اجملمــوع الكلــي ،ويشــمل ذلــك األطفــال دون
ســن اخلامســة ومرضــى األمــراض املزمنــة غيــر الســارية.
خــال فتــرة التقريــر ،مت تطويــر مرفــق ركــن الديــن مــن نقطــة صحيــة
إلــى مركــز صحــي كامــل بعــد إقامــة مختبــر إضافــي وخدمــات صحــة
األمومــة وصحــة الفــم واألســنان .وبعد إعــادة افتتــاح احلســينية ،متكنت
األونــروا مــن إعــادة تأســيس وتأهيــل املركــز الصحــي القائــم هنــاك
بســرعة ،بعــد أن كان قــد تعــرض للنهــب وأصيــب بأضــرار جزئيــة بفعــل
الصــراع املســلح وبقــي فارغ ـا ً بعــد أن تهجــر الالجئــون مــن املنطقــة
ألكثــر مــن عامــن .فــي املقابــل ،فــإن النقطــة الصحيــة املتنقلــة فــي
يلــدا ،والتــي أقيمــت لتلبيــة احتياجــات الالجئــن الذيــن ســبق أن كانــوا
محاصريــن فــي اليرمــوك ونزحــوا فــي نيســان/إبريل ،عملــت خــال 29
يوم ـا ً فقــط علــى مــدار العــام بســبب صعوبــات الوصــول .ومــع ذلــك،
مت تقــدمي مــا مجموعــه  7,830استشــارة للرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى
جانــب  259استشــارة فــي صحــة األســنان ،إضافــة إلــى توزيــع وجبــات
خفيفــة مغذيــة قدمهــا برنامــج األغذيــة العاملــي .وبســبب األوضــاع
املتدهــورة ،كان علــى األونــروا أن تســتجيب بســرعة لتفشــي حمــى
التيفوئيــد فــي يلــدا خــال شــهري آب/أغســطس وأيلول/ســبتمبر .إذ مت
تقــدمي العــاج إلــى  86مريضــا ً علــى مــدار شــهرين إلــى أن لــم يتــم
التبليــغ عــن أيــة حــاالت جديــدة.
واصلــت الوكالــة نظامهــا الناجــح فــي اإلحالــة إلــى الرعايــة الثانويــة
والتخصصيــة ،حيــث دعمــت مــا يتــراوح بــن  %95-75مــن تكاليــف
العــاج فــي املستشــفى لصالــح  19,346حالــة خــال العــام .وأقامــت
الوكالــة أو حافظــت علــى عالقــات مــع  14مستشــفى باإلجمــال فــي
العــام  ،2015منهــا خمســة فــي دمشــق واثنــان فــي حلــب وواحــد فــي
كل مــن حمــاة وحمــص والالذقيــة ودرعــا.
علــى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة أمــام تعويــض اخملــزون فــي بعــض
املرافــق ،40ومنهــا خــان الشــيح والرمــدان واملزيريــب ،فــإن غالبيــة املراكــز
والنقــاط الصحيــة لــدى األونــروا لــم تبلــغ عــن أيــة تقطعــات فــي
اخملــزون خــال العــام  .2015مــع ذلــك ،أدى النقــص فــي بعــض املضــادات
احليويــة إلــى التبليــغ عــن النقــص فــي واحــد علــى األقــل مــن األدويــة
احملوريــة االثنــي عشــر مــرة واحــدة أو أكثــر فــي  %26باملتوســط مــن
املرافــق الصحيــة .ومت التغلــب علــى هــذا النقــص مــن خــال اســتخدام

مضــادات حيويــة بديلــة متعــددة األغــراض حســب االقتضــاء .كمــا
شــاركت األونــروا فــي حملــة للتوعيــة الصحيــة علــى نطــاق البلــد،
ووزعــت  50,000نشــرة عــن النظافــة الشــخصية تبرعــت بهــا منظمــة
اليونيســف.
باعتبــار أن امليــاه الصــرف الصحــي يســاهمان فــي توفيــر بيئــة مواتيــة
للصحــة اجليــدة ،فقــد جــرت تلبيــة االحتياجــات فــي هــذا اخلصــوص في
ســوريا حيثمــا كان ممكنـا ً مــن خــال ميزانيــة البرامــج ،مبــا فــي ذلــك في
حالــة املراكــز اجلماعيــة ونقــل امليــاه بالشــاحنات إلــى اخمليمــات ،مثــل
خــان دنــون وشــهبا وجديدة عرطــوز .وفــي العــام  ،2015مت توزيــع 120,000
لتــر مــن امليــاه علــى حوالــي  5,000أســرة فــي يلــدا .مــع ذلــك ،بقــي
الوصــول إلــى مصــادر ميــاه كافيــة ومأمونــة ميثــل مصــدر قلــق جــدي
بالنســبة لالجئــن الفلســطينيني فــي مختلــف أنحــاء ســوريا بســبب
تضــرر البنيــة التحتيــة وتقييــد الوصــول إلــى اخمليمــات والتجمعــات
واســتمرار اجلفــاف علــى جــزء كبيــر مــن ســوريا .اســتخدمت أمــوال
الطــوارئ لشــراء مختلــف أدوات النظافــة والصــرف الصحــي لالجئــن،
مبــا فــي ذلــك توفيــر رزم النظافــة واملــواد الصحيــة ولــوازم االغتســال في
املراكــز اجلماعيــة .كمــا اســتخدمت أمــوال املشــاريع الطارئــة لضمــان
إجــراء صيانــة منتظمــة للمراكــز اجلماعيــة ،مبــا يشــمل تطويــر البنيــة
التحتيــة وتوفيــر خدمــات الكهربــاء وامليــاه واجملــاري والتدفئــة والصــرف
الصحــي .وفــي عــام  ،2015أجــرت األونــروا تقييم ـا ً متعــدد القطاعــات
لالحتياجــات فــي مخيــم احلســينية ،شــمل مســحا ً الحتياجــات البنيــة
التحتيــة للميــاه والكهربــاء .كمــا قامــت الوكالــة بإزالــة الــركام مــن
قبــر الســت فــي ريــف دمشــق ضمــن مشــروع تأهيلــي يجــري هنــاك،
وتعكــف علــى إجــراء تقييــم الســتخدام التوربينــات العاملــة بالريــاح
لتوفيــر الطاقــة ملضخــات آبــار امليــاه فــي حمــص .وأدى التنســيق مــع
وكاالت األمم املتحــدة األخــرى إلــى توزيــع  1,700,000قــرص لتطهيــر امليــاه،
وتوفيــر عمــال نظافــة إضافيــن فــي الالذقيــة ،واســتالم ونشــر خمــس
وحــدات متنقلــة ملعاجلــة امليــاه – مــن منظمــة اليونيســف وبرنامــج األمم
املتحــدة اإلمنائــي ومنظمــة الصحــة العامليــة علــى التوالــي.
واصلــت األونــروا توزيــع إمــدادات منتظمــة مــن مــواد النظافــة علــى
الالجئــن فــي املراكــز اجلماعيــة وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة،
مبــا يشــمل الالجئــن الفلســطينيني املقيمــن فــي مناطــق الصــراع
النشــط واملناطــق التــي يتقيــد وصــول املســاعدات اإلنســانية إليهــا.
وعلــى مــدار العــام ،وزعــت األونــروا مــا مجموعــه  17,071رزمــة نظافــة
أســرية ،وزعــت منهــا  100علــى األســر املهجــرة عــن اليرمــوك والتــي
نزحــت إلــى يلــدا فــي أعقــاب اقتحــام جماعــات مســلحة متطرفــة
اخمليــم فــي  1نيســان/إبريل .كمــا وزعــت الوكالــة مــواد النظافــة مثــل
حفاضــات األطفــال ( 43,004رزم) وحفاضــات للبالغــن العجــزة (29,325
رزمــة) وفــوط صحيــة للنســاء ( 96,195رزمــة) .واســتلم كل طفــل أربــع
رزم فــي الشــهر ،فيمــا اســتلم كل بالــغ خمــس رزم واســتلمت كل
امــرأة ثــاث رزم .ولــم حتقــق الوكالــة الغايــة املســتهدفة بســبب نقــص
التمويــل وإعطــاء األولويــة للمســاعدات النقديــة باعتبارهــا شــكل
املســاعدة األكثــر فاعليــة.
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أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الغاية املستهدفة ()2015

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على تغطية
احتياجاتهم للرعاية الصحية األولية والرعاية الثانوية
والتخصصية الالزمة إلنقاذ احلياة من خالل خدمات األونروا.

نسبة السكان الذين يصلون إلى خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية
والتخصصية لدى األونروا.

85%

75%

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية األولية.

عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.

91,358

110,000

عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

134,590

150,000

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة.

27

27

عدد حاالت االستشفاء (الرعاية الثانوية والتخصصية).

3,946

6,672

عدد احلاصلني على رعاية صحية ثانوية

3,769

6,072

عدد احلاصلني على رعاية صحية تخصصية

177

600

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون القدرة على
الوصول إلى األدوية األساسية واللوازم الطبية.

نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون  12مادة خاضعة
للتتبع.

100%

100%

انخفاض التهديدات املتعلقة بالصحة العامة التي يتعرض
لها السكان املتضررون.

عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى خدمات كافية وآمنة للمياه والصرف
الصحي والنظافة في اخمليمات.

22,500

22,500

كفالة وصول السكان املتضررين بشكل آمن ومنصف
ومستدام إلى كمية كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي
والنظافة الشخصية واملنزلية.

عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى كمية كافية من املياه ألغراض الشرب
والطهي والنظافة الشخصية واملنزلية.

48,376
()85%

)95%( 56,966

انخفاض خطر األمراض املتعلقة باملياه والصرف
الصحي والنظافة على السكان املتضررين من خالل
وصولهم إلى ممارسات محسنة في النظافة ،ومعاجلة
املمارسات الضارة احلالية ،وتعزيز النظافة ،وتوفير
منتجات وخدمات النظافة بشكل مستدام ومنصف.

عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى مواد النظافة.
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الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى رعاية
االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

منــذ بــدء أزمــة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،اعتمــدت األونــروا
اســتراتيجية املعاملــة املتكافئــة والوصــول املتكافــئ بالنســبة
لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا أســوة بالالجئــن الفلســطينيني
فــي لبنــان إلــى جميــع خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي مراكــز
األونــروا الصحــة ،وعددهــا  27مركــزاً ،وإلــى خدمــات االستشــفاء .فــأي
الجــئ فلســطيني مــن ســوريا يتوجــه إلــى األونــروا التماس ـا ً للرعايــة
الصحيــة األوليــة يحصــل علــى املســاعدة حتــى إذا لــم يكــن مســجال ً
فــي قاعــدة بيانــات األونــروا علــى أنــه يقيــم فــي لبنــان .لذلــك فقــد بلغ
عــدد ملفــات األســر النشــطة واملســجلة فــي املراكــز الصحيــة 12,388
( 56,966شــخصاً) .مــن بــن هــؤالء 48,376 ،حضــروا بالفعــل لتلقــي
الرعايــة الصحيــة األوليــة مــرة واحــدة أو أكثــر ،وهــو مــا ميثــل  %85مــن
الســكان الذيــن لديهــم ملفــات مســجلة فــي مراكــز األونــروا الصحيــة.
كمــا ضمنــت الوكالــة وصــول الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا إلــى
الرعايــة الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة (االستشــفاء الــازم إلنقــاذ
األرواح) مبوجــب الشــروط ذاتهــا كمــا الالجئــن الفلســطينيني فــي
لبنــان.
أضــاف وجــود  42,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا فــي لبنــان قــدرا ً
كبيــرا ً مــن الضغــط علــى اخلدمــات الصحيــة .ففــي العــام ،2015

دعمــت األونــروا الالجئــن الفلســطينيني الوافديــن مــن ســوريا مــن خالل
تعيــن موظفــن صحيــن إضافيــن (أطبــاء وطواقــم متريــض وصيادلــة
ومســاعدين صحيــن) فــي جميــع املناطــق لتقــدمي رعايــة ذات جــودة مــن
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خــال االستشــارات الطبيــة والفحــوص اخملبريــة األساســية وصحــة
الفــم واألســنان ،مبــا يشــمل استشــارات االختصاصيــن واألدويــة .لقــد
انخفــض عــدد الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا علــى مــدار األشــهر
 12املاضيــة .مــع ذلــك ،شــهد العــام  2015تقــدمي  225,948استشــارة
طبيــة ( 91,358لذكــور 134,590 ،إلنــاث) لالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا فــي مراكــز األونــروا الصحيــة ،أي بزيــادة تــكاد تصــل إلــى %10
عــن العــام  .2014وشــكلت النســاء نســبة ملموســة مــن الفئــات
اخملدومــة ،وهــو مــا ميكــن أن يعــزى إلــى واقــع أن غالبيــة االستشــارات
تعلقــت بصحــة األمومــة.
فــي عــام  ،2015تلقــى  3,946مريض ـا ً الرعايــة فــي األقســام الداخليــة،
مبــا فــي ذلــك خدمــات غرفــة الطــوارئ ،بزيــادة تســاوي  %6عــن أرقــام
العــام  .2014وحصــل  177مريضـا ً علــى الرعايــة الصحيــة التخصصيــة
وحصــل عــدد قليــل مــن املرضــى الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
الذيــن يعانــون مــن أوضــاع صحيــة حرجــة علــى املســاعدة مــن خــال
برنامــج رعايــة مرضــى احلــاالت املســتعصية .وقــد بلــغ الالجئــون
الفلســطينيون مــن ســوريا الذيــن حصلــوا علــى الرعايــة الصحيــة
الثانويــة والتخصصيــة فــي لبنــان نصــف الغايــة املســتهدفة فقــط،
إذ أن تكاليــف املرضــى املرتبطــة بهــذا اجملــال جــرت تغطينهــا مناصفــة
بــن ميزانيــة البرامــج وميزانيــة النــداء الطــارئ .ولــم يحــدث انقطــاع
فــي مخــزون  12مــادة خاضعــة للتتبــع فــي املراكــز الصحيــة.
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 3- 3-3االردن
أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الغاية املستهدفة ()2015

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على تغطية
احتياجاتهم للرعاية الصحية األولية والرعاية الثانوية
والتخصصية الالزمة إلنقاذ احلياة من خالل خدمات األونروا.

عدد الزيارات إلى عيادات األونروا واإلحاالت إلى اخلدمات الثانوية والتخصصية.

18,999

26,093

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية األولية.

عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.

7,520

9,061

عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

10,833

13,039

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة.

29

28

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى رعاية
االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

عدد حاالت اإلحالة إلى الرعاية الثانوية والتخصصية.

646

119

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون القدرة على
الوصول إلى األدوية األساسية واللوازم الطبية.

نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون  12مادة خاضعة
للتتبع.

92%

100%

فــي األردن ،حصــل مكــون الصحــة فــي النــداء الطــارئ للعــام 2015
علــى متويــل جيــد مبــا يكفــل قــدرة جميــع الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا علــى الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة األوليــة فــي مراكــز
األونــروا الصحيــة ومــن خــال اإلحــاالت إلــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة
اخلارجيــن .تديــر األونــروا ،فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني
وحولهــا فــي مختلــف أنحــاء األردن ،شــبكة مــن  25مركــزا ً صحيــا ً

وأربــع عيــادات متنقلــة لصحــة األســنان قدمــت اخلدمــة ملــا مجموعــه
 16,434الجئ ـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا مســجلني خــال فتــرة التقريــر.
وكان املســتفيدون الرئيســيون مــن خدمــات األونــروا الصحيــة فــي
جميــع الفئــات ،ســوا ًء األوليــة أو الثانويــة ،مــن اإلنــاث .وأجريــت 18,353
استشــارة باإلجمــال ،تكونــت مــن  7,520للذكــور مقابــل  10,833لإلنــاث.
لقــد وضعــت الغايــة املســتهدفة الســنوية مبقــدار  26,093استشــارة
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علــى أســاس عــدد الزيــارات واإلحــاالت الــذي يبلــغ حوالــي  23,000فــي
عــام  2014مــع توقــع حــدوث زيــادة فــي عــدد الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا .وتتضمــن العوامــل التــي ســاهمت فــي الفجــوة بــن
الرقــم الفعلــي والغايــة املســتهدفة كال ً مــن تنفيــذ نهــج فريــق صحــة
األســرة ،وتطبيــق نظــام املواعيــد ،ووفــود أعــداد تقــل عــن املتوقــع مــن
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا .ومــن اجلديــر باملالحظــة أن إصــاح
الصحــة أدى إلــى تخفيــض ثابــت فــي االستشــارات غيــر الضروريــة
التــي يجريهــا الالجئــون الفلســطينيون.

تفــوق  %550فــي تقــدمي خدمــات االستشــفاء ناجتــة عــن جنــاح جهــود
التوعيــة بخدمــات األونــروا مبســاعدة مــن العاملــن االجتماعيــن
واملوظفــن امليدانيــن اآلخريــن ،ومــن خــال توزيــع نشــرات التوعيــة.
مت كذلــك تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة إلــى  125الجئـا ً فلســطينيا ً
مــن ســوريا يقيمــون فــي ســايبر ســيتي مــن خــال جمعيــة العــون
الطبــي األردنيــة مبوجــب عقــد خدمــات مــع األونــروا وبتمويــل مــن النــداء
الطــارئ .شــملت اخلدمــات املقدمــة االستشــارات الطبيــة والرعايــة
الثانويــة والتخصصيــة ،إلــى جانــب تقــدمي األدويــة.

عــاوة علــى ذلــك ،متــت تغطيــة تكاليــف  646استشــارة وعــاج فــي
املستشــفيات ،تكونــت مــن  641علــى مســتوى الرعايــة الثانويــة
باإلضافــة إلــى  5علــى مســتوى الرعايــة التخصصيــة ،وذلــك لصالــح
 %47مــن املرضــى الذكــور مقابــل  %53مــن اإلنــاث .إن الزيــادة بنســبة

خــال فتــرة التقريــر ،عانــى مركــزان صحيــان فقــط ،همــا مركــز جــرش
ومركــز بلــدة الزرقــاء ،مــن انقطــاع فــي اخملــزون نتيجــة التأخــر فــي
إيصــال اإلمــدادات.

© موظفة صحية في األونروا تفحص طف ً
ال في مركز الطيبة الصحي ،2015 .األونروا .تصوير سهم ربابعة.
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 4-3االستجابة الطارئة في االرض الفسطينية المحتلة

•النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة ،2015
الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي
األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعفـا ً وافتقــارا ً لألمن
الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة
الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقرة
لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
•النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة ،2015
الهــدف االســتراتيجي  :2تعزيــز وحمايــة وصيانــة
حقــوق الالجئــن الذيــن يواجهــون أزمــات حــادة
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي
وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.
1.1هدف خاص :تخفيف أثر األزمة على اخلدمات
الصحية املقدمة لالجئني.
2.2هدف خاص :الوقاية من تفشي األمراض املنقولة
باملياه والناشئة عن تعطل عمل نظم املياه
والصرف الصحي.
ركــزت االســتجابة الصحيــة الطارئــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة
باألســاس علــى توســيع الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة

النفســية واجلســدية العالجيــة والوقائيــة ،إلــى جانــب الدعم النفســي-
االجتماعــي للمجتمعــات احملرومــة مــن اخلدمــات .فــي الضفــة الغربيــة،
ســاهمت ســت عيــادات صحيــة متنقلــة فــي حتســن الوصــول امليدانــي
إلــى اجملتمعــات التــي تواجــه مصاعــب فــي الوصــول إلــى اخلدمــات
الصحيــة ،فيمــا أعطيــت األولويــة فــي تقــدمي الدعــم النفســي-
االجتماعــي إلــى مجتمعــات الالجئــن البدويــة واملعرضــة لتهديــدات
متعــددة للحمايــة ،مــن بينهــا التهجيــر القســري ،وهــدم املمتلــكات،
وعنــف املســتوطنني .وفــي غــزة ،قــدم  21مركــزا ً صحيـا ً الرعايــة الطبية
لالجئــن الفلســطينيني فيمــا ســاهم مجــال واســع مــن األعمــال فــي
حتســن أداء شــبكة امليــاه ونظــام إدارة النفايــات الصلبــة ممــا حــد مــن
خطــر تفشــي األمــراض املنقولــة بامليــاه.
وبســبب ارتفــاع الطلــب ،فــإن غالبيــة املؤشــرات الصحيــة فــي النــداء
الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة لعــام  2015متــت تلبيتهــا أو
جتاوزهــا فــي غــزة والضفــة الغربيــة .وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلجنــازات
التــي حتققــت مــن خــال الدعــم الكبيــر مــن جانــب املانحــن الداعمــن
لنــا ،واجــه تقــدمي اخلدمــات الصحيــة ضمــن النــداء الطــارئ حتديــات
بالغــة ،مــن ضمنهــا بيئــة العمــل اخلطــرة ومحدوديــة التمويــل ممــا
حــد مــن القــدرات الالزمــة لتلبيــة الطلــب املتنامــي .فــي غــزة ،علــى
ســبيل املثــال ،أمكــن دعــم تكاليــف رعايــة االستشــفاء التخصصيــة
مبــا يغطــي  %13فقــط مــن الالجئــن الفقــراء.

 1- 4-3غزة
النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر
ضعفـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة لألمــن الغذائي
أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
•هدف خاص :تخفيف أثر األزمة على اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني.
•هدف خاص :الوقاية من تفشي األمراض املنقولة باملياه والناشئة عن تعطل عمل نظم املياه والصرف الصحي.
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الغاية املستهدفة ()2015

يكون الالجئون املتضررون من األزمة قادرين على الوصول إلى
الرعاية الصحية األولية ،ويحصل أفقر الفقراء على احلد
األدنى من الدعم املالي للوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية
أو التخصصية.

نسبة املرضى احملالني إلى مرافق الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية املتعاقد
معها الذين يتمكنون من الوصول إلى هذه اخلدمات.

100%

100%

نسبة االستجابة لطلبات املرضى للتعويض عن النفقات مقابل خدمات الرعاية
الصحية الثانوية والتخصصية في مرافق غير متعاقد معها.

100%

100%

نسبة املراكز الصحية التي ال تعاني من نفاد مخزونها من  12مادة خاضعة
للتتبع.

76.63%

100%

نسبة الالجئني الفقراء من مجموع املستفيدين من دعم تكاليف الرعاية
الصحية الثانوية والتخصصية.

100%

100%

عدد حاالت تفشي األمراض املنقولة باملياه والناشئة عن تعطل عمل نظم املياه
والصرف الصحي.

0

0

نسبة تغطية احلد األدنى من متطلبات الوقود الالزمة ملرافق اخلدمات احمللية
لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة.

100%

100%

نسبة تغطية متطلبات الوقود اإلضافية الالزمة لتشغيل مرافق املياه والصرف
الصحي والنظافة في األونروا نتيجة نقص الكهرباء.

100%

100%

نسبة اإلصالحات الطارئة الالزمة على شبكات املياه والصرف الصحي في
اخمليمات التي يتم دعمها.

100%

100%

الوقاية من تفشي األمراض املنقولة باملياه والناشئة عن
تعطل عمل نظم املياه والصرف الصحي.
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اخملرج
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الفعلي

الغاية املستهدفة ()2015

تخفيض تعرض الالجئني لنواقل األمراض وأوساط تكاثر
احلشرات.

عدد حاالت املشكالت الصحية املتعلقة بنواقل األمراض.

0

0

عدد مواقع تكاثر البعوض املكتشفة التي يتم تطهيرها.

3

2

أطنان النفايات التي تتم إزالتها من مواقع الطرح غير الرسمية.

42,200

12,500

واصلــت األونــروا تقــدمي الرعايــة الصحيــة األساســية وذات اجلــودة
لالجئــن الفلســطينيني مــن خــال  21مركــزا ً صحيــاً .وقدمــت
 4,014,395استشــارة طبيــة فــي عــام  ،2015فيمــا أجــرت فــرق الصحــة
املدرســية  85,013تقييم ـا ً وفــرزا ً طبي ـا ً ( %48منهــا للفتيــات) للطلبــة
فــي الصفــوف األول والرابــع والســابع.
ومت حتديــد وجــود صعوبــات تعلــم معممــة لــدى  )%97( 8,760مــن
امللتحقــن اجلــدد باملدرســة والطلبــة ضمــن مبــادرة «أطفــال مميــزون،

ســعيا ً لدعــم الصحــة البيئيــة ،كفلــت األونــروا
أداء خدمــات إمــداد امليــاه ومعاجلــة امليــاه
العادمــة وإدارة النفايــات الصلبــة فــي قطــاع
غــزة وحــدت مــن مخاطــر األمــراض املنقولــة
بامليــاه والطــوارئ التــي تهــدد الصحــة العامــة
مــن خــال توفيــر الوقــود .فــي هــذا اخلصــوص،
زودت األونــروا مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل
وبلديــات غــزة مبــا يصــل إلــى  1,210,125لتــرا ً
مــن الوقــود لتشــغيل معــدات امليــاه وامليــاه
العادمــة ،إلــى جانــب  1,076,855لتــرا ً إضافيــا ً
مــن الوقــود لتقــدمي اخلدمــات البلديــة فــي مجــال إدارة النفايــات الصلبة
مــن شــهر نيســان/إبريل إلــى كانــون األول/ديســمبر .كمــا قدمــت األونروا
كميــات قليلــة مــن الوقــود ( 10.000لتــر) لتشــغيل مضخــات ميــاه
األمطــار فــي بركــة أبــو راشــد مــن أجــل احلــد مــن خطــر الفيضــان علــى
الالجئــن املقيمــن فــي مخيــم جباليــا اجملــاور .عــاوة علــى ذلــك ،متــت

جنوب غزة ،2015 .األونروا .تصوير تامر حمام.

علــى الرغــم مــن نقــص التمويــل ،مت تقــدمي
الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة إلــى 12,985
الجئـا َ مــن خــال ميزانيــة البرامــج .كان  %14مــن
هــؤالء ( )1,814مــن املرضــى الالجئــن الفقــراء
املســتحقني لهــذه املســاعدة واملعرضــن خملاطــرة
عاليــة أو الذيــن يعانــون مــن أمــراض تهــدد
حياتهــم .إن الطلــب علــى هــذه اخلدمــات ال يــزال
يتصاعــد ،ولكــن اســتجابة األونــروا لــم تواكــب
الطلــب بســبب القيــود علــى التمويــل.

© طالبة أثناء كشف طبي دوري قبل بدء المدرسة يجريه طبيب من المركز الصحي التابع لألونروا في خان يونس،

احتياجــات خاصــة» ،وأجــري لهــم كشــف طبــي
شــامل .وتلقــت نســبة  %75.6مــن هــؤالء الطلبة
( )6,623تقييمــات أكثــر عمقــا ً ثــم قامــت
الوكالــة بتوفيــر املســاعدة الطبيــة (املعينــات
البصريــة والســمعية ،الــخ) للمحتاجــن لهــا.42

تلبيــة متطلبــات الوقــود الالزمــة لتشــغيل آبــار امليــاه التــي تديرهــا
األونــروا والتــي تأثــرت مــن انقطاعــات الكهربــاء ،وأصلحــت الوكالــة
منشــأتني للميــاه والصــرف الصحــي .باإلجمــال ،ثبتــت أهميــة توفيــر
الوقــود احلاســمة فــي تخفيــف أثــر تفشــي األخطــار الصحيــة (فمــن
شــأن نقــص الوقــود ومــا ينتــج عنــه مــن انقطــاع متكــرر ومطــول فــي
الطاقــة الكهربائيــة أن يحــول دون التشــغيل الســليم ملولــدات الطاقــة
واملعــدات األخــرى الضروريــة لتفعيــل إمــدادات امليــاه ومعاجلــة امليــاه
العادمــة وإدارة النفايــات الصلبــة) .فــي النصــف األول مــن العــام 2015

(بعــد نــزاع عــام  2014بفتــرة وجيــزة) ،أزيــل  21,000طــن مــن النفايــات
الصلبــة مــن مواقــع الطــرح املؤقتــة .وارتفعــت هــذه الكميــة إلــى
 42,200طــن مــع نهايــة العــام ،مبــا يتجــاوز الغايــة املســتهدفة فــي
النــداء الطــارئ لعــام  ،2015والتــي وضعــت علــى أســاس غايــات مــا
قبــل النــزاع.
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 2- 4-3الضفة الغربية
النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :2تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن يواجهــون أزمــات
حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.
•هدف خاص :تخفيف أثر األزمة على اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني.
•هدف خاص :تعزيز قدرة الصمود والصحة النفسية لدى الالجئني واألسر الضعيفة وفي التجمعات السكانية املهددة.
•هــدف خــاص :يحصــل الالجئــون الفلســطينيون علــى احلمايــة مــن التأثيــرات املباشــرة للصراع/االحتــال ،ويتعــزز احتــرام القانون
اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي ،ويتــم تخفيــف العواقــب اإلنســانية لالنتهاكات
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الغاية املستهدفة ()2015

يكون الالجئون الفلسطينيون الذين يواجهون قيودا ً على
الوصول واحلركة أو الذين يوجدون في جتمعات سكانية
معزولة قادرين على الوصول إلى خدمات وقائية وعالجية
ذات جودة.

نسبة الزيارات املنتظمة التي جترى لكل مجتمع حسب برنامجها الزمني.

136.60%

100%

عدد األشخاص الذين يتم تزويدهم بقدرة أفضل على الوصول إلى اخلدمات
الصحية من خالل العيادات الصحية املتنقلة.

122,256

122,256

عدد استشارات املرضى املقدمة في العيادات الصحية املتنقلة (مصنفا ً حسب
اجلنس).

121,083

108,000

تتيــح عيــادات األونــروا الصحيــة املتنقلــة إمكانيــة الوصــول إلــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة للمجتمعــات التــي
تواجــه عقبــات شــديدة أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة
األساســية فــي املنطقــة جيــم ،مبــا فــي ذلــك محيط القــدس الشــرقية
ومنطقــة التمــاس .فــي عــام  ،2015جتــاوز فريــق العيــادات املتنقلــة

الغايــات املتوقعــة منــه فــي إجــراء  %136مــن الزيــارات اخملطــط لهــا إلــى
اجملتمعــات احملليــة املســتهدفة ( 1,967زيــارة) وقــدم  121,083استشــارة
للمرضــى .شــكلت االستشــارات املقدمــة لإلنــاث ( 74,475استشــارة)
 %61.5مــن مجمــوع االستشــارات ،فيمــا كانــت  %31.2مــن االستشــارات
( )37,852ألطفــال دون اخلامســة مــن العمــر.
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 .4هــدف التنميــة اإلنســانية الثانــي لألونــروا :اكتســاب المعــارف
والمهــارات
 1-4استراتيجية إصالح التعليم
مت تصميــم اســتراتيجية إصــاح التعليــم ( )2015-2011مــن أجــل إحداث
تغييــر حتولــي فــي املمارســات الصفيــة وبالتالي حتســن نتاجــات التعلم
لــدى األطفــال ،مــن خــال اعتمــاد نهــج نظامــي ومترابــط .وقــد صادقــت
عليهــا اإلدارة العليــا فــي األونــروا واللجنــة االستشــارية فــي عــام .2011
ومــع أنــه مــن الضــروري أن يســتمر العمــل علــى ترســيخ إجنــازات
اإلصــاح وصيانتهــا والبنــاء عليهــا فــي فتــرة االســتراتيجية املتوســطة
األجــل التاليــة ،فــإن فتــرة التنفيــذ املمولــة لعمليــة اإلصــاح انتهــت
فــي كانــون األول/ديســمبر .2015
علــى مــدار األعــوام األربعــة الســابقة ،عمــل اإلصــاح بــدور أداة للتغييــر
علــى ثــاث مســتويات رئيســية – مســتوى السياســات ،واملســتوى
االســتراتيجي أو الهيكلــي ،ومســتوى تطويــر القــدرات الفرديــة ،وفــي
ثمانيــة مجــاالت برامجيــة مترابطــة تتنــاول املعلمــن ،واملنهــاج،
وتقييــم الطلبــة ،ودمــج الطلبــة ورفاههــم .وارتكــزت جميــع املســتويات
إلــى تقويــة عمليــات التخطيــط واملراقبــة والتقييــم وقيــاس األثــر .إن
هــذه املقاربــة املنهجيــة تعكــس الدالئــل العامليــة التــي تشــير إلــى
أن إصــاح التعليــم ال ميكــن أن يتحقــق بالتركيــز علــى عنصــر واحــد
فقــط ،وهــو مــا جــرى تناولــه فــي الدعــوة إلــى «متتــن نظــم التعليــم»
(البنــك الدولــي )2010 ،وإلــى «تعزيــز التعليــم بطريقــة كليــة» (الــوزارة
االحتاديــة األملانيــة للتعــاون والتنميــة.)2010 ،
مت حتقيــق إجنــازات عديــدة فــي عمليــة اإلصــاح ،مــن صياغــة التوجــه
االســتراتيجي بوضــوح ،وعبــر السياســات علــى نطــاق الوكالــة –
بخصــوص املعلمــن ،وحقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح،
والتعليــم اجلامــع ،وإلــى االســتراتيجيات التــي توجــه تنفيــذ السياســات
– حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح ،والتعليــم اجلامــع ،وإطــار
املراقبــة املشــترك ،واســتراتيجية البحــوث ،وإطــار املناهــج ،باإلضافــة
إلــى اجلهــد احلاســم املتمثــل فــي متتــن قــدرات املعلمــن ومــدراء
املــدارس والكــوادر التعليميــة األخــرى لكــي يكونــوا أقــدر علــى تقــدمي
التعليــم النوعــي مبــا يتماشــى مــع مبــادئ وأولويــات السياســات –
مثــل برنامجــي تطويــر املعلمــن القائــم علــى املدرســة األول والثانــي،
والقيــادة مــن أجــل املســتقبل ،واملعــارف واملهــارات والكفــاءات احملوريــة
ملوظفــي الدعــم االســتراتيجي.
وال شــك أن االختبــار النهائــي لفاعليــة تصميــم عمليــة اإلصــاح
وتنفيذهــا هــو التغيــر علــى مســتوى منظومــة التعليــم ،حيــث
ينخفــض تســرب الطلبــة مــن التعليــم ورســوبهم فــي الصــف
وتتحســن نتاجــات تعلمهــم ،إذ يــؤدي ذلــك إلــى منظومــة أكثــر كفــاءة
وفاعليــة .وتتمثــل املؤشــرات الرئيســية لوجــود منظومــة تتمتــع
بالكفــاء والفاعليــة فــي :تســرب الطلبــة ،وبقــاء الطلبــة علــى مقاعــد
الدراســة ،ومعامــل الكفــاءة الداخليــة ،وحتصيــل الطلبــة .ويبــن تقريــر

التقــدم فــي اإلصــاح للعــام  2015أنــه مت حتقيــق مكتســبات فــي هــذه
اجملــاالت عبــر جميــع أقاليــم العمــل ،حيــث أن:
•معــدالت بقــاء الطلبــة علــى مقاعــد الدراســة بلغــت أعلــى
مســتوياتها فــي األعــوام اخلمســة املاضيــة فــي مرحلــة
التعليــم األساســي ( %93.5للفتيــان باملقارنــة مــع الغايــة
املســتهدفة  ،%91.8وكذلــك  %95.5للفتيــات مقابــل الغايــة
املســتهدفة .)%95.5
•معــدالت التســرب التراكميــة للفتيــان والفتيــات فــي املرحلــة
االبتدائيــة وللفتيــان فــي املرحلــة اإلعداديــة بلغــت أدنــى
مســتوياتها فــي األعــوام اخلمســة املاضيــة ،فيمــا شــهدت
انخفاضــا َ طفيفــا ً فــي املعــدل بــن الفتيــات فــي املرحلــة
اإلعداديــة ،علــى الرغــم مــن االرتفــاع البســيط فــي األردن ،منــذ
فتــرة التقريــر الســابق .باإلجمــال ،ال يــزال املعــدل بالنســبة
للفتيــات أدنــى ممــا كان عليــه عنــد بــدء عمليــة اإلصــاح.
ويبلــغ معــدل التســرب للفتيــان فــي املرحلــة االبتدائيــة %1.95
علــى نطــاق الوكالــة فيمــا أن الغايــة املســتهدفة لإلصــاح
لعــام  2015كانــت  ،%2.4ويبلــغ املعــدل ذاتــه للفتيــات %0.96
مقابــل الغايــة املســتهدفة  .%1.4أمــا للمرحلــة اإلعداديــة،
فيبلــغ معــدل التســرب للفتيــان علــى نطــاق الوكالــة %3.55
مقابــل الغايــة املســتهدفة  ،%5.5وللفتيــات  %2.92مقابــل
الغايــة املســتهدفة .%3
•معامــل الكفــاءة الداخليــة بلــغ أعلــى مســتوياته منــذ بــدء
عمليــة اإلصــاح ( ،)0.91ممــا يعنــي أن نظــام التعليــم فــي
األونــروا أصبــح أعلــى كفــاءة.
فيمــا يتعلــق بتحصيــل الطلبــة ،أظهــر اختبــار مراقبــة إجنــازات التعلــم
لعــام  2013حــدوث زيــادة فــي العالمــة املتوســطة للطلبــة ،ولكــن األمــر
األهــم أن االختبــار ،كجــزء مــن عمليــة اإلصــاح ،أصبــح وســيلة توفــر
منظــورا ً أكبــر بكثيــر يوضــح كيــف يؤثــر نظــام التعليــم فــي األونــروا
علــى نتاجــات تعلــم الطلبــة .إن تصميــم اختبار مراقبــة إجنــازات التعلم
والطريقــة التــي يتــم حتليلــه بهــا الحق ـا ً أصبــح يوفــر اآلن معلومــات
حــول مســتويات أداء الطلبــة ،أي فيمــا يتعلــق بــاألداء املتوقــع علــى
مســتوى الصفــوف املشــاركة فــي االختبــار؛ وحــول مهــارات التعلــم
لــدى الطلبــة وكفاءاتهــم ،أي مــا إذا كانــوا قادريــن علــى التفكيــر
وتطبيــق املعرفــة ،أو إذا كانــت كفاءاتهــم محــدودة بتذكــر املعرفــة
فحســب؛ وحــول طريقــة تدريــس املــواد مــن ناحيــة مجــاالت احملتــوى
التــي يغطيهــا ،مثــل مجــاالت احملتــوى املتعلقــة بالقواعــد واإلمــاء فــي
مــادة اللغــة العربيــة ،ومجــاالت احملتــوى املتعلقــة بالهندســة واألعــداد
والعمليــات احلســابية فــي مــادة الرياضيــات .مت توزيــع نتائــج اختبــار
مراقبــة إجنــازات التعلــم لعــام  2013علــى جميــع األقاليــم وحصلــت
كل مدرســة علــى «صحيفــة مدرســية» تفصــل أداء طلبتهــا فــي هــذه
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اجملــاالت الرئيســية .كمــا مت اســتخالص خطــوط أســاس ومؤشــرات
للغايــات املســتهدفة مــن اختبــار العــام  ،2013فيمــا أن اختبــار العــام
 2016الــذي ســينفذ فــي جميــع األقاليــم ،مبــا فيهــا ســوريا التــي لــم
تشــارك فــي اختبــار العــام  2013بســبب الصــراع ،ســيعطي داللــة
واضحــة جــدا ً علــى كيفيــة دعــم األونــروا لطلبتهــا مــن ناحيــة اجلــودة
واإلنصــاف وشــمول اجلميــع فــي تقــدمي التعليــم.
يوجــد إقــرار باجلــودة واالبتــكار فــي عمليــة إصــاح التعليــم فــي األونــروا
فــي أوســاط البلــدان املضيفــة واملنطقــة وحتــى علــى املســتوى العاملــي
بــن األطــراف الرئيســية املعنيــة بالتعليــم ،وذلــك مــن حيــث تصميــم
عمليــة اإلصــاح وتطويرهــا وتفعليهــا واألســاليب التــي تتبعهــا فــي
برامــج تدريــب املعلمــن .ومــن البدايــة ،قــادت املشــاركة النشــطة
لالختصاصيــن التربويــن مــن جميــع األقاليــم ،والزمــاء مــن البرامــج
والدوائــر األخــرى ،إلــى منتجــات عاليــة اجلــودة وملكيــة واســعة للعملية
وحتســن فــي القــدرات .علــى املســتوى البرامجــي ،أتــاح نهــج التعلــم
التوليفــي واملتعــدد الوســائط الــذي تبنتــه برامــج التدريــب الرائــدة
للمعلمــن ومــدراء املــدارس والكــوادر التعليميــة املســاندة إمكانيــة
التعلــم أثنــاء ممارســتهم لعملهــم ،أي فــي املوقــع ،وأن يجربــوا أفــكارا ً
جديــدة بشــكل يومــي .وعلــى نحــو مماثــل ،فــإن رزمــة األدوات التــي
أعــدت لدعــم املعلمــن فــي الغرفــة الصفيــة فــي تقــدمي التعليــم عــن
حقــوق اإلنســان ،ولتحديــد ومعاجلــة االحتياجــات اخلاصــة لتالمذتهــم،
وملراجعــة الكتــب املدرســية التــي ســيقومون باســتخدامها فــي
الــدروس – لفحــص مــا إذا كانــت تدعــم تطويــر كفــاءات الطلبــة ومــا
إذا كانــت تتماشــى مــع قيــم األمم املتحــدة – هــذه الرزمــة جــرى طرحهــا
بشــكل واســع كمثــال علــى النهــج املبتكــر.
واألمــر الــذي رمبــا لــم يكــن متوقعـا ً هــو الطريقــة التــي ســاعد اإلصــاح
بهــا التربويــن املتضرريــن مــن األزمــة في ســوريا في االســتجابة بشــكل
أفضــل إلــى االحتياجــات الناشــئة .فعندمــا بــدأت األزمــة ،اســتمر فريــق
التعليــم فــي ســوريا بتنفيــذ اإلصــاح بعزميــة ،رمبــا بســبب احلاجــة إلــى
احلفــاظ علــى الوضــع الطبيعــي وعــدم التخلــف عــن الركــب ،أكثــر
ممــا هــو كوســيلة للمســاعدة علــى تخفيــف أثــر األزمــة .مــع ذلــك،
فــإن عمليــة تنفيــذ البرامــج وتطبيــق السياســات واالســتراتيجيات
ســاهمت فــي متكــن املعلمــن ومــدراء املــدارس والكــوادر التعليميــة –
كأفــراد وكمجتمــع .ووفــر ذلــك أساس ـا ً قوي ـا ً لكــي تســتجيب املــدارس
بشــكل أفضــل الحتياجــات الطلبــة املتضرريــن مــن الوضــع الطــارئ ،من
خــال تغييــر املمارســات الصفيــة واملدرســية بحيــث تصبــح جامعــة
وصديقــة للطفــل بقــدر أكبــر ومــن خــال التفاعــل فيمــا بينهــم ومــع
األهالــي لالســتجابة إلــى التحديــات اجلديــدة معــاً .بهــذا الشــكل،
أصبــح النظــام ،فــي ســوريا بشــكل خــاص ولكــن فــي لبنــان أيضــاً،
أكثــر قــدرة علــى اســتيعاب التدخــات املبتكــرة التــي اعتمدتهــا األونروا
للتعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ (املمولــة مــن ميزانيــة املشــاريع) ،والتــي
يقــع نقاشــها خــارج نطــاق هــذا التقريــر.
يجــري تفصيــل التكاليــف اإلضافيــة لإلصــاح ،أي مــا يتجــاوز رواتــب

املوظفــن الرئيســيني ،فــي التقريــر الكامــل الــذي ســيصدر بشــكل
مســتقل عــن تقريــر العمــل الســنوي .مت متويــل اإلصالح بشــكل رئيســي
مــن خــال مشــروع الوكالــة السويســرية للتعــاون اإلمنائــي «تنفيــذ
اســتراتيجية إصــاح التعليــم فــي األونــروا» ،والــذي اســتكمل فــي
كانــون األول/ديســمبر  2015ومت صــرف جميــع األمــوال التــي تنــدرج حتتــه.
وقدمــت احلكومــة الفرنســية التمويــل خصوصــا ً لنظــام معلومــات
إدارة التعليــم علــى نطــاق الوكالــة ،ومــع أن التقــدم هنــا تأثــر بعــدد
مــن العوامــل ،ومت متديــد التمويــل إلــى تشــرين األول/أكتوبــر  ،2016فــإن
تطبيــق املشــرع ســينطلق فــي جميــع األقاليــم فــي أيلول/ســبتمبر
 .2016كمــا كان هنــاك دعــم بــارز مــن وكالــة املســاعدات االيرلنديــة
فــي املرحلــة املبكــرة مــن اإلصــاح ،وبالتحديــد لتطويــر اســتراتيجية
البحــوث ثــم الحقـا ً إلجــراء البحــث علــى نطــاق الوكالــة في املمارســات
الصفيــة وأســباب تســرب الطلبــة.
كمــا أن الدعــم املســتمر مــن حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة
بخصــوص حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح أتــاح لدائــرة
التعليــم فــي الرئاســة أن تقــوي البرنامــج القائــم مبــا يتماشــى مــع
اإلصــاح العــام فــي التعليــم ،مــن خــال تطويــر وتنفيــذ سياســة
واســتراتيجية ورزمــة أدوات فــي حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات
والتســامح وتقــدمي دعــم محــدد لتقويــة برملانــات الطلبــة .ســاهم هــذا
فــي تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات بطريقــة ســلمية
والتســامح فــي مــدارس األونــروا .كمــا كان هنــاك دعــم متــاح لترســيخ
ممارســات التعليــم اجلامــع مــن دياكونيا/املؤسســة الترويجيــة لــذوي
اإلعاقــة (مؤسســة غيــر حكوميــة) ،ومــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون
الدولــي فــي مجــال الدعــم النفســي-االجتماعي املقــدم لطلبــة األونروا.
أدى اإلصــاح إلــى إعــادة التفكيــر فــي طريقــة تقــدمي التعليــم فــي
مــدارس األونــروا .وقــد ســاهم ليــس فقــط فــي تغييــر خطــاب وممارســات
التربويــن وبنــاء القــدرات علــى جميــع املســتويات عبــر الوكالــة،
بــل وعمــل كذلــك بــدور منــوذج لإلصــاح وســاعد علــى صياغــة أدوار
ومســؤوليات موظفــي الرئاســة واألقاليــم بشــكل أفضــل ومبــا ينســجم
مــع عمليــة التطويــر التنظيمــي فــي األونــروا مــن العــام  .2008مــع
ذلــك ،ال ميكــن القــول أن اإلصــاح قــد انتهــى .فالبرامــج التــي بنيــت فــي
عــام ( 2015برنامــج تطويــر املعلمــن القائــم علــى املدرســة – املرحلــة
الثانيــة ملعلمــي اللغــة العربيــة واإلجنليزيــة والرياضيــات والعلــوم،
وحزمــة التدريــب ملوظفــي الدعــم االســتراتيجي اجلــدد علــى مســتوى
مكاتــب األقاليــم) ال تــزال بحاجــة إلــى أن يتــم تنفيذهــا بالكامــل،
وكذلــك حــال عــدد مــن السياســات وأطــر العمــل .ولكــن األمــر األهــم
أن مبــادئ اإلصــاح وممارســاته ينبغــي أن تتــم صيانتهــا وترســيخها
وإثراؤهــا علــى مــدار فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل .2021-2016
فقــد ظهــرت اآلن بعــض دواعــي القلــق مــن أن التدابيــر التقشــفية
التــي اتخــذت فــي العــام  2015وأدت إلــى زيــادة فــي حجــم الصفــوف
وأثــرت ســلبا ً علــى التربويــن ،ســيكون لهــا ثمنهــا وأن ذلــك ســينعكس
علــى أداء العــام الدراســي .2016/2015
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 2-4األهــداف االســتراتيجية  6-4لالســتراتيجية
المتوســطة األجــل واألهــداف االســتراتيجية الخاصــة
باألقاليــم لــكل مــن غــزة ولبنــان

•الهــدف االســتراتيجي  :4ضمــان احلصــول علــى
التعليــم األساســي بشــكل عــام.
•الهــدف االســتراتيجي  :5حتســن وتطويــر جــودة
ومخرجــات التعليــم بالنســبة للمعاييــر واملقاييــس
احملــددة.
•الهــدف االســتراتيجي  :6تطويــر الوصــول واحلصــول
علــى فــرص تعليميــة أفضــل للمتعلمــن مــن ذوي
االحتياجــات اخلاصــة.
•الهــدف االســتراتيجي اخلــاص باإلقليــم (غــزة) :احملافظة
علــى إجنــازات مــدارس التميــز التابعــة لألونــروا وجتاوزها.
•الهــدف االســتراتيجي اخلــاص باإلقليــم (لبنان) :حتســن
مســتويات التحصيــل فــي مــدارس األونروا.
مت حتقيــق الكثيــر فــي عــام  2015ومتــت تلبيــة الغايــات املســتهدفة
علــى نطــاق الوكالــة فــي اجملــاالت الرئيســية املتعلقــة بتســرب الطلبــة،
وحتصيــل الطلبــة ،وتكاليــف مدخــات التالميــذ ،وتعليــم حقــوق
اإلنســان ،والتعــرف علــى األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة .باملقابــل،
واجهــت الوكالــة أزمــة ماليــة غيــر مســبوقة فــي صيــف العــام 2015
عرضــت العــام الدراســي  2016-2015للخطــر وأدت إلــى تأخيــر عمليــة
تشــكيل الصفــوف ،ومــا يتبــع ذلــك مــن جمــع البيانــات والتحقــق
منهــا لغايــات هــذا التقريــر وتقاريــر األونــروا األخــرى.
إن حتقيــق غايــات العــام  2015يأتــي مالئم ـا ً بشــكل خــاص ألن الغايــات
املســتهدفة وضعــت فــي عــام  2010لقيــاس أثــر اســتراتيجية إصــاح
التعليــم التــي متــت املصادقــة عليهــا رســميا ً فــي عــام  .2011وقــد

مت إجنــاز عمــل هائــل فــي تطويــر القــدرات بخصــوص تقويــة عمليــات
جمــع البيانــات وحتليلهــا علــى مســتوى األقاليــم ،كمــا قــادت الرئاســة
عمليــة التحقــق مــن البيانــات مــع الزمــاء علــى مســتوى األقاليــم.
وســيثبت نظــام معلومــات إدارة التعليــم علــى نطــاق الوكالــة أهميتــه
القصــوى فــي ضمــان جمــع البيانــات بصــورة عاجلــة وموثوقــة ،مــع أنــه
ســتظل توجــد حاجــة مســتمرة ملواصلــة تطويــر القــدرات فــي مجــال
حتليــل البيانــات.
مــن خــال النظــر املتعمــق فــي بيانــات تعلــم الطلبــة التــي وفرهــا
اختبــار مراقبــة إجنــازات التعلــم لعــام  ،2013بإمــكان الوكالــة واملــدارس
أن تــرى أيــن تكمــن مكامــن القــوة والتحديــات .وبالنســبة جلميــع
أقاليــم العمــل ،تشــدد نتائــج االختبــار علــى أهميــة ضمــان أن يعمــل
التعليــم املقــدم لطلبــة األونــروا علــى تطويــر مهــارات التفكيــر العليــا،
مبــا يتماشــى مــع تطلعــات اإلصــاح ،مــن ناحيــة نتاجــات التعلــم
الفرديــة ،ومنائهــم اإلجمالــي ،ومســاهمتهم فــي اجملتمــع ككل .وفيمــا
يتعلــق بالتعــرف علــى الطلبــة ذوي االحتياجــات التعليميــة اخلاصــة
ودعمهــم ،فقــد مت حتقيــق الكثيــر مــن التقــدم البرامجــي ،إال أنــه مــن
املهــم للغايــة أن يســتمر الدعــم املقــدم للمعلمــن فــي اســتخدام
رزمــة أدوات التعليــم اجلامــع.
ســاهمت أنشــطة اإلصــاح التــي جــرت فــي األعــوام القليلــة املاضيــة
وتقويــة األونــروا لنظــم املراقبــة والتقييــم العامــة لديهــا فــي جعــل
برنامــج التعليــم فــي موضــع قــوي للســعي لتقــدمي تعليــم نوعــي
ومنصــف وجامــع وإخضــاع نفســها للمســاءلة عــن ذلــك ،علــى
نحــو مــا ينعكــس فــي مصفوفــة املراقبــة املشــتركة لالســتراتيجية
املتوســطة األجــل .2021-2016

 1- 2-4الهدف االستراتيجي  4لالستراتيجية المتوسطة األجل :ضمان الحصول على التعليم األساسي بشكل عام.
املؤشر

املوقع

نسبة تسرب املتعلمني
من مرحلة التعليم
االبتدائي (ذكور).

الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015_2014
2015_2014
2014_2013
2013_2012
2012_2011

إقليم الضفة الغربية

0.92

0.30

1.02

0.60

0.92

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

2.55

2.80

3.81

2.15

2.55

إقليم لبنان

5.10

4.46

4.78

3.50

5

إقليم األردن

2.42

2.56

2.80

1.53

2.1

األونروا
بإستثناء سوريا

2.64
باستثناء سوريا

2.62
باستثناء سوريا

1.95
3.38
باستثناء سوريا باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة التعليم في األونروا

التكرار  :العام الدراسي

2.4
باستثناء سوريا
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املؤشر

املوقع

نسبة تسرب املتعلمات
من مرحلة التعليم
اإلعدادي (إناث).

الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015_2014
2015_2014
2014_2013
2013_2012
2012_2011

إقليم الضفة الغربية

0.27

0.12

0.25

0.43

0.27

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

0.79

0.94

1.47

0.39

0.75

إقليم لبنان

3.68

2.81

5.01

1.64

3.50

إقليم األردن

3.67

2.62

2.48

2.38

3.20

األونروا
بإستثناء سوريا

1.7
باستثناء سوريا

1.33
باستثناء سوريا

0.96
1.78
باستثناء سوريا باستثناء سوريا

1.40
باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة التعليم في األونروا
التكرار :العام الدراسي

خــال فتــرة التقريــر ،ومــن خــال الدعــم املتواصــل مــن املانحــن
الداعمــن لنــا ،أجنــزت األونــروا غايــات اإلصــاح اإلجماليــة علــى نطــاق
الوكالــة وغايــات تقريــر العمــل الســنوي فيمــا يتعلــق بنســب التســرب
التراكمــي مــن املرحلــة االبتدائيــة لــكل مــن الذكــور واإلنــاث ،حيــث
حققــت جميــع أقاليــم العمــل غاياتهــا املســتهدفة بالنســبة للذكــور
وحققــت أربعــة أقاليــم مــن اخلمســة غاياتهــا املســتهدفة بالنســبة
لإلنــاث .وكانــت هــذه أدنــى معــدالت للتســرب مــن التعليــم االبتدائــي
علــى نطــاق الوكالــة منــذ بــدء عميــة إصــاح التعليــم ،وذلــك علــى
الرغــم مــن التقلبــات عبــر األعــوام .مت حتقيــق ذلــك فــي ســياق عمــل
ملــيء بالتحديــات ،وال ســيما فــي ظــل الصــراع الدائــر فــي ســوريا
وأثــره علــى لبنــان ،وكذلــك علــى األردن ولــو بدرجــة أقــل ،واســتمرار
احلصــار املفــروض علــى غــزة واالحتــال فــي الضفــة الغربيــة .فقــد
انخفــض معــدل التســرب للذكــور علــى نطــاق الوكالــة مــن  3.38إلــى
 ،1.95ولإلنــاث مــن  1.78إلــى  .0.96ويبــدو االنخفــاض فــي معــدالت
التســرب فــي غــزة جلي ـا ً بشــكل خــاص ،وبالنظــر إلــى أن غــزة تضــم
حوالــي  %48.7مــن الطلبــة املســجلني لــدى األونــروا ،فــأي تقلــب فــي
معــدالت التســرب فــي هــذا اإلقليــم يؤثــر بقــدر ملمــوس علــى النتائــج
اإلجماليــة لألونــروا .هــذا يشــير إلــى أن إجنــازات إصــاح التعليــم تتــرك
أثرهــا .وســيكون مــن املهــم االســتمرار فــي مراقبــة عمليــات جمــع
البيانــات والتحقــق مــن دقتهــا ومواصلــة بنــاء القــدرات مــن أجــل ضمان
احملافظــة علــى اإلجنــازات.
فــي غــزة ،انخفــض معــدل التســرب للذكــور مــن  3.81إلــى  .2.15وميكــن
تفســير االنخفــاض فــي نســبة األطفــال املتســربني مــن التعليــم
باملقارنــة مــع العــام الدراســي  2014/2013بتأثيــر القتــال فــي شــهري
متوز/يوليــو وآب/أغســطس  .2014فبعــد مــرور عــام علــى انتهــاء القتــال،
علــى األرجــح أن تكــون حركــة األســر الباحثــة عــن مــأوى انتقالــي قــد
اســتقرت .ومــع حتســن الظــروف األمنيــة ،قــد تتوفــر لــدى األهالــي
الدافعيــة إلرســال أطفالهــم الصغــار إلــى املدرســة .قــد يكــون هــذا
األمــر عامـا ً مســاهما ً فــي انخفــاض عــدد الطلبــة املتســربني املســجل
فــي تشــرين األول/أكتوبــر  2015باملقارنــة مــع تشــرين األول/أكتوبــر .2014

طــرأ كذلــك حتســن علــى معــدالت التســرب فــي لبنــان ،حيــث انخفــض
معــدل التســرب بــن اإلنــاث مبقــدار  3.37نقطــة مئويــة .وقــد يكــون هذا
التحســن ناجت ـا ً عــن حتســن القــدرات علــى مســتوى املــدارس ملتابعــة
الطلبــة وتتبعهــم وحتســن العمــل علــى حتديــد الطلبــة املتســربني.
وقــد خضــع كل مــن لبنــان وغــزة لعمليــة حتقــق مــن البيانــات بواســطة
دائــرة التعليــم فــي الرئاســة بخصــوص بيانــات التســرب اجملمعــة للعــام
الدراســي .2015/2014
أجــرى إقليــم األردن كذلــك عمليــة حتقــق مــن البيانــات كشــفت فــي
الواقــع عــن انخفــاض طفيــف فــي نســبة اإلنــاث املتســربات مــن
املرحلــة االبتدائيــة مــن  2.48إلــى  ،2.38فيمــا انخفــض املعــدل بالنســبة
للذكــور مــن  2.80إلــى  .1.53وبقيــت معــدالت التســرب لــكل مــن الذكور
واإلنــاث فــي الضفــة الغربيــة مــن ضمــن األدنــى بــن جميــع أقاليــم
عمــل األونــروا اخلمســة كمــا فــي األعــوام الســابقة ،مــع مالحظــة
حــدوث زيــادة طفيفــة فــي تســرب اإلنــاث فــي املرحلــة االبتدائيــة .هنــا
نالحــظ زيــادة املعــدل مبقــدار  0.18نقطــة مئويــة ،حيــث تســربت %0.43
مــن الفتيــات مــن التعليــم قبــل بلوغهــن نهايــة املرحلــة االبتدائيــة.
وســتتطلب هــذه النتيجــة مزيــدا ً مــن البحــث علــى مســتوى اإلقليــم.
مــن شــأن تطبيــق نظــام معلومــات إدارة التعليــم علــى نطــاق الوكالــة
فــي العــام الدراســي  2017-2016أن ييســر جمــع البيانــات وحتليلهــا فــي
التوقيــت املناســب وبصــورة منهجيــة بخصــوص جميــع طلبــة األونــروا
وموظفــي التعليــم واملنشــآت التعليميــة.
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املؤشر

املوقع

نسبة تسرب املتعلمني
من مرحلة التعليم
االبتدائي (ذكور).

الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015_2014
2015_2014
2014_2013
2013_2012
2012_2011

إقليم الضفة الغربية

4.34

1.64

4.37

3.28

4.34

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

4.67

3.47

3.55

2.65

4.40

إقليم لبنان

10.31

8.20

6.89

3.42

8.80

إقليم األردن

8.08

7.69

9.83

9.01

7.70

األونروا
بإستثناء سوريا

6.09
باستثناء سوريا

4.02
باستثناء سوريا

3.55
4.75
باستثناء سوريا باستثناء سوريا
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املؤشر

املوقع

نسبة تسرب املتعلمات
من مرحلة التعليم
اإلعدادي (إناث).

5.50
باستثناء سوريا

التكرار  :العام الدراسي

الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015_2014
2015_2014
2014_2013
2013_2012
2012_2011

إقليم الضفة الغربية

1.58

0.95

1.23

1.20

1.50

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

2.34

1.80

1.36

1.04

2.00

إقليم لبنان

4.55

7.26

4.56

4.24

4.55

إقليم األردن

9.77

10.41

11.06

11.85

9.20

األونروا
بإستثناء سوريا

4.48
باستثناء سوريا

3.39
باستثناء سوريا

2.92
2.99
باستثناء سوريا باستثناء سوريا
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خــال فتــرة التقريــر ،أجنــزت األونــروا غايــات اإلصــاح اإلجماليــة علــى
نطــاق الوكالــة وغايــات تقريــر العمــل الســنوي فيمــا يتعلــق بنســب
التســرب التراكمــي مــن املرحلــة اإلعداديــة لــكل مــن الذكــور واإلنــاث،
حيــث حققــت أربعــة أقاليــم مــن أقاليــم العمــل اخلمســة غاياتهــا
املســتهدفة .فقــد انخفضــت نســبة الفتيــان املتســربني مــن مرحلــة
التعليــم اإلعــدادي علــى نطــاق الوكالــة مــن  4.75إلــى  .3.55وباإلجمــال،
انخفــض معــدل تســرب اإلنــاث مــن املرحلــة اإلعداديــة علــى نطــاق
الوكالــة مــن  2.99إلــى  .2.92وحتقــق هــذا االنخفــاض علــى الرغــم مــن
حــدوث زيــادة طفيفــة فــي معــدل تســرب اإلنــاث مــن املرحلــة اإلعداديــة
فــي إقليــم األردن مــن  11.06في العــام الدراســي  2014/2013إلــى .11.85
فــي غــزة ،انخفــض معــدل تســرب الذكــور مبقــدار  0.9نقطــة مئويــة.
وميكــن أن يعــزى هــذا االنخفــاض إلــى تشــكل بيئــة أكثــر اســتقرارا ً
بعــد عــام علــى القتــال فــي غــزة فــي شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس
 ،2014ممــا دعــا عــددا ً أقــل مــن الفتيــان لتــرك الدراســة مــن أجــل العمــل
بهــدف مســاعدة عائالتهــم اقتصاديــاً .قــد يكــون هــذا األمــر عامــا ً
مســاهما ً فــي انخفــاض معــدل التســرب عنــد بدايــة العــام الدراســي
 2016/2015باملقارنــة مــع بدايــة العــام الدراســي  .2015/2014وكمــا
كان احلــال فــي غــزة ،كانــت أكبــر املكتســبات املتحققــة فــي التعليــم
اإلعــدادي فــي لبنــان علــى مســتوى الذكــور ،حيــث انخفضــت نســبة

4.70
باستثناء سوريا

التكرار  :العام الدراسي

الفتيــان املتســربني مبقــدار  3.47نقطــة مئويــة .تتضمــن العوامــل
املســاهمة فــي ذلــك حتســن الوعــي وبنــاء القــدرات علــى مســتوى
املدرســة بخصــوص حتديــد الطلبــة الذيــن يتركــون املدرســة ويتســربون
مــن التعليــم .وقــد خضــع كل مــن لبنــان وغــزة لعمليــة حتقــق مــن
البيانــات بواســطة دائــرة التعليــم فــي الرئاســة ومت التأكــد مــن بيانــات
التســرب اجملمعــة للعــام الدراســي .2015/2014
كمــا انخفضــت نســبة تســرب الفتيــان والفتيــات مــن التعليــم فــي
الضفــة الغربيــة أيضـاً ،مبــا يعكــس التقلبــات الســنوية الســابقة .مــع
ذلــك ،يالحــظ اجتــاه فــي األردن نحــو ارتفــاع تســرب الفتيــات فــي املرحلــة
اإلعداديــة ،كمــا ســبقت اإلشــارة أعــاه .فمنــذ فتــرة التقريــر الســابقة،
طــرأت زيــادة مبقــدار  0.79نقطــة مئويــة فــي تســرب الفتيات مــن املرحلة
اإلعداديــة .ومــع أن هــذه الزيــادة تظــل صغيــرة ،فــإن إقليــم األردن يعكــف
حاليـا ً علــى استكشــاف العوامــل التــي رمبــا تكــون قــد لعبــت دورا ً فــي
ارتفــاع معــدل التســرب نســبيا ً بــن الفتيــات فــي املرحلــة اإلعداديــة.
قــد يكــون ذلــك – جزئي ـا ً علــى األقــل – بســبب العوامــل االجتماعيــة-
الثقافيــة احملافظــة ،ولكنــه ســيحتاج إلــى مراجعــة موجهــة علــى
مســتوى اإلقليــم لتأكيــده.

|42االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

املؤشر

املوقع

تكاليف الوحدة ملدخالت التالميذ

خــط االســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015_2014
2015_2014
2014_2013
2014_2013

إقليم الضفة الغربية

جديد

1,494.50

1383.12

-

إقليم سوريا

جديد

ال يتوفر

ال يتوفر

-

إقليم غزة

جديد

808.11

803.44

-

إقليم لبنان

جديد

1704.57

1351.84

-

إقليم األردن

جديد

907.04

891.99

-

األونروا
بإستثناء سوريا

جيد

934.54
976.17
باستثناء سوريا باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة التعليم في األونروا

خــال فتــرة التقريــر ،أجنــزت األونــروا غايــات اإلصــاح اإلجماليــة لعــام
 2015علــى نطــاق الوكالــة وغايــات تقريــر العمــل الســنوي فيمــا
يتعلــق بتكاليــف الوحــدة ملدخــات التالميــذ .فخــال العــام الدراســي
 ،2015/2014انخفضــت تكاليــف مدخــات التالميــذ علــى نطــاق
الوكالــة بنســبة  %4.26لتصــل إلــى  934.54دوالر أمريكــي .يســعى
برنامــج التعليــم فــي األونــروا إلــى قيــاس الكفــاءة اإلجماليــة للنظــام،
وتعــد تكاليــف املدخــات مــن املؤشــرات الدالــة علــى ذلــك .وقــد كانــت
األونــروا فــي الســابق قــادرة علــى التبليــغ عــن التكاليــف املباشــرة
43فقــط ،ولكــن الوكالــة تســتطيع اآلن حســاب كل مــن التكاليــف غيــر
املباشــرة وتلــك املباشــرة .لــذا مت حســاب البيانــات لألعــوام الســابقة
بأثــر رجعــي ألغــراض املقارنــة .كانــت هنــاك تفاوتــات ملموســة مــن
إقليــم إلــى آخــر ضمــن االنخفــاض اإلجمالــي فــي تكاليــف الوحــدة
43
ملدخــات التالميــذ .علــى ســبيل املثــال ،ارتفعــت التكاليــف املباشــرة

974.60
باستثناء سوريا

التكرار  :سنويا

فــي غــزة فــي الواقــع بنســبة تقــارب  ،%8.9وذلــك نتيجــة تغييــر فــي
التصنيفــات التــي مت تخصيــص املوظفــن إليهــا ،متاشــيا ً مــع هيكليــة
حســاب التكلفــة بنــا ًء علــى األنشــطة .44وقــد جــرت معادلــة تأثيــر
هــذه الزيــادة فــي التكاليــف املباشــرة بالزيــادة اإلجماليــة فــي التحــاق
الطلبــة فــي غــزة ،مــن  232,504فــي العــام  2014/2013إلــى 240,413
فــي العــام  .2015/2014وبســبب اإلضــراب فــي الضفــة الغربيــة ،لــم
يتــم دفــع رواتــب شــهر كانــون األول/ديســمبر  2013إال فــي أوائــل عــام
 .2014وبالتالــي ،مت دفــع الرواتــب عــن  13شــهرا ً فــي عــام  .2014وعــادت
التكاليــف املباشــرة فــي الضفــة الغربيــة فــي عــام  2015إلــى املتوســط
الســابق (لــم يتــم دفــع الشــهر اإلضافــي فــي عــام  .)2015وبقيــت
التكاليــف املباشــرة فــي األردن ولبنــان مســتقرة نســبيا ً مــن العــام
 2014إلــى  ،2015مــع حــدوث زيــادة طفيفــة فــي االلتحــاق ،ممــا ســاعد
علــى تخفيــض تكاليــف الوحــدة ملدخــات التالميــذ.

 2- 2-4الهــدف االســتراتيجي  5لالســتراتيجية المتوســطة األجــل :تحســين وتطويــر جــودة ومخرجــات التعليــم بالنســبة
للمعاييــر والمقاييــس المحددة.
يقيــس اختبــار مراقبــة إجنــازات التعلــم حتصيــل الطلبــة فــي اللغــة
العربيــة والرياضيــات فــي الصفــن الرابــع والثامــن .أجــري هــذا االختبــار
فــي عــام  2009وفــي عــام  ،2013ويخطــط إلجــراء االختبــار التالــي
فــي عــام  .2016لــم يتــم تنفيــذ االختبــار فــي عــام  2015كمــا كان
مخطط ـا ً بســبب قيــود لوجســتية واحلاجــة إلــى وقــت أطــول ممــا كان
متوقع ـا ً للتحليــل .وقــد جــرى فــي تقريــر النتائــج املوحــد لعــام 2014
حســاب نتائــج اختبــار مراقبــة إجنــازات التعلــم لعــام  2013بالعالمــات
املتوســطة فقــط (انظــر امللحــق  12للتقريــر احلالــي لالطــاع علــى
حتليــل العالمــات املتوســطة الســابق) ،مــع أن تصميــم االختبــار لعــام
 2013وحتليلــه ذهبــا إلــى أبعــد مــن العالمــات املتوســطة مبــا يســمح
باحلصــول علــى فهــم أكثــر اســتنارة لتحصيــل الطلبــة وفقا ً ملســتويات
األداء (توجــد أربعــة مســتويات لــأداء :متقدم/متحقق/متحقــق جزئي ـاً/
غيــر متحقــق) ومبــا يتعلــق مبهــارات التفكيــر العليــا .إن بيانــات اختبــار
مراقبــة إجنــازات التعلــم لعــام  2013التــي تــرد فــي اجلــدول أدنــاه تغــذي
ثالثــة مؤشــرات جديــدة وستســتخدم كخطــوط أســاس لالســتراتيجية

املتوســطة األجــل  .2021-2016وهــذه املؤشــرات ســتقدم معلومــات
أفضــل عــن التحصيــل واجلــودة واإلنصــاف علــى النحــو املوصــوف أدنــاه:
•البعــد اخلــاص بالتحصيــل :نســبة الطلبــة الذيــن لبــوا
املســتوياتاملطلوبــةفــياختبــارمراقبــةإجنــازاتالتعلــم.
•البعــد اخلــاص باجلــودة :العالمــة املتوســطة للطلبــة فــي
مهــارات التفكيــر العليــا.
•البعــد اخلــاص باإلنصــاف« :الفجــوة» فــي أداء الطلبــة فــي
اختبــار مراقبــة إجنــازات التعلــم (نســبة الطلبــة علــى
املســتوى «غيــر املتحقــق»).
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البعد اخلاص بالتحصيل
املؤشــر :نســبة الطلبــة الذيــن جــاء أداؤهــم علــى املســتوى “املتقــدم” و”املتحقــق” فــي اختبــار مراقبــة
إجنــازات التعلــم.

الوكالة

أ .نسبة الطلبة الذين لبوا املستويات املطلوبة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف الرابع ،اللغة العربية ،الذكور)

األونروا

26

ب .نسبة الطلبة الذين لبوا املستويات املطلوبة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف الرابع ،اللغة العربية ،اإلناث)

األونروا

50

ج .نسبة الطلبة الذين لبوا املستويات املطلوبة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف الرابع ،الرياضيات ،الذكور)

األونروا

24.3

د .نسبة الطلبة الذين لبوا املستويات املطلوبة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف الرابع ،الرياضيات ،اإلناث)

األونروا

38.8

هـ .نسبة الطلبة الذين لبوا املستويات املطلوبة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف الثامن ،اللغة العربية ،الذكور)

األونروا

44.3

و .نسبة الطلبة الذين لبوا املستويات املطلوبة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف الثامن ،اللغة العربية ،اإلناث)

األونروا

76.1

ز .نسبة الطلبة الذين لبوا املستويات املطلوبة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف الثامن ،الرياضيات ،الذكور)

األونروا

27.8

ح .نسبة الطلبة الذين لبوا املستويات املطلوبة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف الثامن ،الرياضيات ،اإلناث)

األونروا

43.6
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خظ االساس
2013

اخملرج  :3-1ضمان التعليم النوعي
املؤشر :العالمة املتوسطة في بنود مهارات التفكير العليا.
أ .العالمة املتوسطة في مهارات التفكير العليا (الصف الرابع ،اللغة العربية ،الذكور)

األونروا

28.1

ب .العالمة املتوسطة في مهارات التفكير العليا (الصف الرابع ،اللغة العربية ،اإلناث)

األونروا

42.8

ج .العالمة املتوسطة في مهارات التفكير العليا (الصف الرابع ،الرياضيات ،الذكور)

األونروا

18.4

د .العالمة املتوسطة في مهارات التفكير العليا (الصف الرابع ،الرياضيات ،اإلناث)

األونروا

23.5

هـ .العالمة املتوسطة في مهارات التفكير العليا (الصف الثامن ،اللغة العربية ،الذكور)

األونروا

34.3

و .العالمة املتوسطة في مهارات التفكير العليا (الصف الثامن ،اللغة العربية ،اإلناث)

األونروا

55.8

ز .العالمة املتوسطة في مهارات التفكير العليا (الصف الثامن ،الرياضيات ،الذكور)

األونروا

15.8

ح .العالمة املتوسطة في مهارات التفكير العليا (الصف الثامن ،الرياضيات ،اإلناث)

األونروا

21.3

اخملرج  :3-3ضمان التعليم املنصف
املؤشر :الفجوة في أداء الطلبة (نسبة الطلبة على املستوى “غير املتحقق”).
أ .الفجوة في أداء الطلبة (الصف الرابع ،اللغة العربية ،الذكور)

األونروا

31

ب .الفجوة في أداء الطلبة (الصف الرابع ،اللغة العربية ،اإلناث)

األونروا

11

ج .الفجوة في أداء الطلبة (الصف الرابع ،الرياضيات ،الذكور)

األونروا

27.4

د .الفجوة في أداء الطلبة (الصف الرابع ،الرياضيات ،اإلناث)

األونروا

13.2

هـ .الفجوة في أداء الطلبة (الصف الثامن ،اللغة العربية ،الذكور)

األونروا

15.7

و .الفجوة في أداء الطلبة (الصف الثامن ،اللغة العربية ،اإلناث)

األونروا

3

ز .الفجوة في أداء الطلبة (الصف الثامن ،الرياضيات ،الذكور)

األونروا

16.1

ح .الفجوة في أداء الطلبة (الصف الثامن ،الرياضيات ،اإلناث)

األونروا

6.6

فــي عــام  ،2013كان أداء الطلبــة اإلجمالــي أقــوى فــي اللغــة العربيــة
ممــا هــو فــي الرياضيــات ،وكانــت الفتيــات متفوقــات فــي األداء علــى
الذكــور بشــكل ثابــت .علــى ســبيل املثــال ،فــي اللغــة العربيــة للصــف
الثامــن ،امتلكــت  %76.1مــن الفتيــات فهمـا ً كافيـا ً أو شــامال ً (املســتوى
املتحقــق أو املتقــدم) فيمــا بلــغ أقــل مــن  %50مــن الفتيــان هذيــن
املســتويني فــي الصــف ذاتــه واملــادة ذاتهــا .وفيمــا يتعلــق بقضايــا
اإلنصــاف ،حيــث يوجــد عــدد ملمــوس مــن الطلبــة ذوي التحصيــل
املتدنــي ،أظهــر اختبــار مراقبــة إجنــازات التعلــم وجــود نســبة أعلــى

مــن الفتيــان فــي كال الصفــن وكلتــا املادتــن فــي مســتوى األداء «غيــر
املتحقــق» .ففــي الصــف الرابــع فــي مــادة الرياضيــات ،كان  %31مــن
الفتيــان علــى مســتوى األداء «غيــر املتحقــق» ،فيمــا كانــت  %11فقــط
مــن الفتيــات علــى ذات املســتوى فــي املــادة ذاتهــا وفــي الصــف ذاتــه.
وقــد أظهــر حتصيــل الطلبــة فــي مهــارات التفكيــر العليــا حاجــة
للتحســن حيــث بلغــت أعلــى عالمــة متوســطة  %55.8بــن الفتيــات
فــي الصــف الثامــن فــي مــادة الرياضيــات.
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إن التحليــل األكثــر حتديــدا ً الــذي أشــير إليــه أعــاه ســيكون لــه دور
أساســي فــي مســاعدة املــدارس والوكالــة ككل علــى حتديــد احتياجــات
الطلبــة مــن الناحيــة املعرفيــة ومــن ناحيــة احملتــوى بشــكل أفضــل

مــن أجــل االســتجابة لهــا .وبالتالــي ســيتيح اختبــار مراقبــة إجنــازات
التعلــم لعــام  2016إجــراء مقارنــة لتحصيــل الطلبــة مــن ناحيــة هــذه
املؤشــرات األكثــر فائــدة.

 3- 2-4الهــدف االســتراتيجي  6لالســتراتيجية المتوســطة األجــل :تطويــر الوصــول والحصــول علــى فــرص تعليميــة
أفضــل للمتعلميــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
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املصدر :تقارير برنامج التعليم في مكاتب األقاليم
باإلجمــال ،طــرأ انخفــاض علــى مســتوى الوكالــة فــي نســبة األطفــال
الذيــن مت حتديــد أن لديهــم إعاقــة ،مــن  %3.74إلــى  ،%1.88ممــا يعني حتقيق
الغايــة املســتهدفة علــى نطــاق الوكالــة .وكان هــذا االنخفــاض واضحـا ً
بشــكل خــاص فــي غــزة ولبنــان وميكــن أن يعــزى جزئيــا ً إلــى صقــل
عمليــات جمــع البيانــات وحتســن الفهــم بخصــوص الفئــات اخملتلفــة
لإلعاقــة .وهــذا يعكــس جهــود الوكالــة ملواءمــة جمــع البيانــات علــى
مســتوى األقاليــم واملــدارس باجتــاه التوافــق مــع تعريفــات وتصنيفــات
رزمــة أدوات التعليــم اجلامــع .ومــن شــأن املزيــد مــن التدريــب علــى األداة،
فــي مــوازاة مــع اســتمرار املراقبــة والدعــم ،أن يعــزز الدقــة فــي عمليــة
جمــع البيانــات.

إن تصميــم املــدارس اجلديــدة يســاهم بقــدر أكبــر فــي دعــم األطفــال
ذوي االحتياجــات اخلاصــة .وقــد اســتكملت أعمــال التشــييد أو اســتمرت
خــال فتــرة التقريــر علــى  42مدرســة جديــدة أو توســعة ملــدارس قائمة.
كمــا مت حتضيــر التصاميــم ألكثــر مــن  29مدرســة أو توســعة أخــرى .إن
تصميــم وتشــييد جميــع املــدارس اجلديــدة يســعى إلــى تيســير توفــر
بيئــة تعلــم جامعــة مبــا يتماشــى مــع معاييــر احلمايــة ،ومبــا يلبــي
احتياجــات الفتيــات والفتيــان واألطفــال ذوي اإلعاقــات ويســتجيب
لقضايــا الســامة واألمــن .وفيمــا تنتقــل األونــروا إلــى اســتراتيجيتها
املتوســطة األجــل للفتــرة  ،2021-2016ســيجري التشــديد علــى قيــاس
نســبة األطفــال الذيــن مت حتديــد أن لديهــم إعاقــة ثــم جــرى دعمهــم
بالصــورة املناســبة ،باســتخدام املــوارد املتوفــرة داخــل األونــروا أو
خارجهــا .هــذا يعنــي أن حتقيــق الغايــات املســتهدفة ســيعكس درجــة

الوضع
الفعلي

التكرار  :العام الدراسي
أعلــى مــن اجلــدوى .وفيمــا ســتركز التقاريــر حتديــدا ً علــى الطلبــة الذيــن
يحــدد أن لديهــم إعاقــة ،ســتظل تعطــى األولويــة كذلــك الســتمرار
العمــل علــى دعــم احتياجــات جميــع األطفــال ،مبــا فــي ذلــك احتياجــات
التعلــم والصحــة واالحتياجــات النفســية-االجتماعية.
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 4- 2-4الهدف االستراتيجي الخاص باإلقليم (غزة) :المحافظة على إنجازات مدارس التميز التابعة لألونروا وتجاوزها.
املؤشر

املادة

نسبة النجاح في االختبارات املوحدة في
إقليم غزة.

الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية املستهدفة
2015_2014
2015_2014
2014_2013
2013_2012

اللغة العربية

80.99

83.41

86.75
ذكور82.25 :
إناث91.52 :

ذكور80 :إناث91 :

الرياضيات

71.00

81.17

88.08
ذكور85.19 :
إناث91.15 :

ذكور72 :
إناث81 :

املصدر :تقارير برنامج التعليم في إقليم غزة

ســعيا ً لقيــاس حتصيــل الطلبــة باملقارنــة مــع املعاييــر احملــددة للمــواد
الدراســية احلساســة ،أشــرع إقليــم غــزة ممارســة إجــراء اختبــارات
نهائيــة موحــدة .بــدأ ذلــك فــي عــام  ،2008ومت إجــراء هــذه االختبــارات
فــي نهايــة كل فصــل أكادميــي للطلبــة مــن الصــف الرابــع إلى التاســع.
ضمــن هــذا النظــام ،يلــزم حتقيــق عالمــة جنــاح أدنــى فــي مادتــي اللغــة
العربيــة والرياضيــات مــن أجــل ترفيــع الطلبــة إلــى الصــف التالــي.
وخــال العــام الدراســي  ،2015-2014كان أداء الطلبــة أفضــل فــي كل
مــن اللغــة العربيــة والرياضيــات فــي االختبــارات النهائيــة املوحــدة
(تفوقــت الفتيــات علــى الفتيــان بوضــوح) .وبلــغ معــدل النجــاح فــي
اللغــة العربيــة  %86.75باملقارنــة مــع  %83.41فــي العام الســابق (حتســن
بنســبة  .)%6.91أمــا فــي الرياضيــات ،فقــد حقــق الطلبــة معــدل جنــاح

التكرار  :سنويا

يســاوي  %88.08مقابــل  %81.17فــي العــام الســابق (زيــادة بنســبة
 .)%6.91مت حتقيــق هــذه النتائــج احملســنة مــن خــال توفيــر مــواد التعلــم
الصيفــي التــي أثــرت املنهــاج املدرســي .عــاوة علــى ذلــك ،جــرت تقويــة
قــدرات  250معلم ـا ً ومعلمــة حديثــي التعيــن مــن خــال مشــاركتهم
فــي تدريبــات تضمنــت برنامــج تطويــر املعلمــن القائــم علــى املدرســة
وبرنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل ،ممــا أدى إلــى حتســن التخطيــط
للــدروس ،ومهــارات التدريــس ،والتعلــم العالجــي ،وتوفيــر أجــواء مواتيــة
للتعلــم .وتهــدف األونــروا ،فــي املســتقبل ،إلــى حتســن الوصــول إلــى
تعليــم نوعــي وصديــق للطفــل وجامــع يوفــر احلمايــة للفتيــان والفتيات
مــن خــال تنفيــذ برنامــج التعلــم التفاعلــي ،وتلفزيــون األونــروا ،وغيــر
ذلــك مــن التدخــات املشــابهة فــي مجــال تطويــر القــدرات.

© مجموعة من الطلبة يتمتعون بيومهم المدرسي في مدارس األونروا في قطاع غزة ،2015 .األونروا .تصوير تامر حمام
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 5 - 2-4الهدف االستراتيجي الخاص باإلقليم (لبنان) :تحسين مستويات التحصيل في مدارس األونروا.
املؤشر

املوقع

نسب النجاح (االمتحانات الوطنية
للمرحلة اإلعدادية).

اقليم لبنان

الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الغاية
املستهدفة
2015_2014
2014_2013
2013_2012
2012_2011
2015_2014
51.90

63.58

ال يتوفر

املصدر :تقارير برنامج التعليم في إقليم لبنان

أظهــرت نتائــج امتحــان البريفيــه لطلبــة الصــف التاســع فــي األونــروا
للعــام الدراســي  2015-2014حتســنا ً يقــارب  %1عــن نتائــج 2013-2012
(آخــر مــرة أجــري فيهــا االمتحــان الوطنــي) .وقــد كان الدمــج الناجــح
للطلبــة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي منظومــة التعليــم
فــي لبنــان مبثابــة معلــم بــارز خــال فتــرة التقريــر ،فقــد مت تقــدمي
دعــم مكــرس ملســاعدة الطلبــة علــى االنتقــال مــن املنهــاج الســوري.
وللمقارنــة مــع اخلدمــات التعليميــة التــي تقدمهــا احلكومــة اللبنانيــة،
كانــت عالمــات طلبــة األونــروا فــي امتحــان البريفيــه أخفــض بقليــل
( %65.09للطلبــة فــي املــدارس احلكوميــة اللبنانيــة مقابــل %64.12
لطلبــة مــدارس األونــروا) .وجــاء أداء الفتيــات أفضــل مــن أداء الذكــور،
فــي انســجام مــع النتائــج الســابقة ،حيــث بلــغ معــدل النجــاح
للفتيــات  %68.82للعــام الدراســي  2015-2014باملقارنــة مــع %68.45
للعــام الدراســي  ،2013-2012فيمــا أظهــر معــدل النجــاح للفتيــان
انخفاضــا ً طفيفــا ً مــن  %58.95فــي العــام الدراســي  2013-2012إلــى
 %57.91فــي  .2015-2014وقــد جــرى خــال العــام الدراســي 2015-2014

ذكور57.91 :
إناث68.82 :

ذكور55.0 :
إناث66.30 :

التكرار  :العام الدراسي

إعــداد مــواد منهاجيــة جديــدة تركــز علــى حتســن عمليــات التعلــم
النشــط ،فيمــا مت تقــدمي تدريــس إضافــي للطلبــة الذيــن احتاجــوا إلــى
مســاعدة للحــاق بزمالئهــم .ومبــا أن الالجئــن الفلســطينيني ،علــى
الرغــم مــن القيــود ،يواصلــون النــزوح مــن ســوريا وعبــور احلــدود إلــى
لبنــان ،فمــن املتوقــع أن تكــون هنــاك احتياجــات إضافيــة للتأكــد مــن
أن يحصــل الطلبــة الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا علــى الدعــم
املالئــم وأن يتــم دمجهــم فــي مــدارس األونــروا .ففــي عــام  2015لوحــده،
ازداد عــدد الطلبــة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا امللتحقــن
مبــدارس األونــروا بنســبة  ،%20ممــا ســبب إجهــادا ً شــديدا ً للبنيــة
التحتيــة املدرســية احملــدودة فــي األصــل لــدى األونــروا .ســيلزم توفــر
هــذه األمــوال اإلضافيــة علــى الرغــم مــن الطبيعــة املتنقلــة لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ،والذيــن يوجــد أغلبهــم فــي لبنــان لفتــرة
مؤقتــة ،إذ يبقــون لفتــرات قصيــرة مــن الوقــت قبــل أن ينتقلــون إلــى
وجهــات أخــرى ،وهــذه الديناميــة جتبــر العديــد مــن الطلبــة الالجئــن
ً 47
الفلســطينيني مــن ســوريا علــى تــرك املدرســة مبكــرا.

تلميذات فلسطينيات في مدرسة رفيديا ،منطقة صيدا ،2016 © .األونروا .تصوير فرانشيسكو رومانيولو..
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 3-4االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية

•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولوية
االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات
الفلســطينية واملســاعدة فــي تخفيــف انكشــافهم
أمــام اخملاطــر

خــال العــام  ،2015واصلــت الوكالــة إعطــاء األولويــة لتعليــم أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا والالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا فــي لبنــان واألردن .وبقيــت معــدالت االلتحــاق بالتعليــم فــي
ســوريا خــال فتــرة التقريــر مســتقرة نســبيا ً بــن العــام الدراســي
 2015/2014والعــام  ،2016/2015إذ بلــغ عــدد الطلبــة املســجلني حوالــي
 45,541طالبــا ً وطالبــة .هــذا فــي حــن أن عــدد الطلبــة املســجلني
قبــل احلــرب كان يبلــغ  .67,000إن نهــج األونــروا املتبــع علــى نطــاق
الوكالــة فــي تقــدمي التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ مــن خــال تقــدمي
تعليــم جامــع ومنصــف ونوعــي وآمــن لألطفــال والشــباب مــن الالجئــن
الفلســطينيني ،حتــى فــي أوقــات الطــوارئ ،يســتمر فــي البنــاء علــى
منظومــة التعليــم القائمــة ،جنب ـا ً إلــى جنــب مــع اعتمــاد ابتــكارات
ترمــي إلــى االســتمرار فــي تقــدمي التعليــم النوعــي وإبقــاء األطفــال
فــي صميــم العمــل الــذي تقــوم بــه الوكالــة .يكفــل هــذا النهــج

عــدم التخلــي عــن األطفــال والشــباب األشــد ضعفـا ً وحصولهــم علــى
الدعــم الــذي يحتاجونــه ملواصلــة تعليمهــم .إن نهــج األونــروا فــي
التعليــم فــي أوقــات الطــوارئ املتبــع على نطــاق الوكالــة متعــدد األبعاد
ويتكــون مــن خطــوط العمــل الثالثــة الرئيســية اآلتيــة )1( :تعزيــز بيئــة
تعلــم آمنــة ومضمونــة لألطفــال مبــا يشــمل كال ً مــن البيئــة املاديــة
والوجدانيــة .يتضمــن ذلــك تقويــة قــدرات كــوادر التعليــم واجملتمعــات
احملليــة لالســتجابة إلــى انعــدام األمــن وتوفيــر مســاحات آمنــة للتعلــم
وضمــان حصــول الطلبــة علــى الدعــم واألدوات الالزمــة للتعامــل مــع
الصدمــة النفســية والتعافــي منهــا )2( .التعليــم والتعلــم النوعــي،
مبــا يشــمل تقــدمي أســاليب تعلــم بديلــة والتطويــر املهنــي للمعلمــن
فــي مجــال اســتخدام هــذه األســاليب واملــوارد )3( .إشــراك اجملتمــع احمللي
ومشــاركة األهــل والطلبــة ،والــذي يتضمــن حتديد وجتنيــد املــوارد املتاحة
داخــل اجملتمــع وبنــاء اإلجمــاع والدعــم لبرامــج التعليــم فــي أوقــات
الطــوارئ .إن األونــروا تعتمــد بقــدر متزايــد فــي أوقــات الطــوارئ علــى
اجملتمعــات احملليــة للمســاعدة فــي إدارة خدمــات التعليــم األساســي
وتقدميهــا ،ولذلــك مــن الضــروري بالنســبة الســتجابة التعليــم فــي
أوضــاع الطــوارئ أن يتــم بنــاء مشــاركة مجتمعيــة نشــطة مــن حلظــة
بدايــة الوضــع الطــارئ وحتــى فتــرة اإلنعــاش.

 1 - 3-4ســوريا
أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر.
النتاج  /اخملرج

املؤشر

الالجئون الفلسطينيون قادرون على مواصلة تعليمهم على
الرغم من الصراع والتهجير.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى التعليم
النظامي وغير النظامي.

الفعلي

الغاية املستهدفة
()2015

عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

3,356

4,000

عدد الطلبة الذين يكملون امتحانات نهاية العام (الصفوف .)1-8

38,221

38,000

عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

0

118

عدد األطفال امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.

45,802

47,000

[ ] 2015/2014

45,380

[ ] 2016/2015

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على الدعم النفسي-
االجتماعي.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على التدريب املهني والدعم
في التنسيب للعمل.

عدد األطفال الذين يتلقون التعليم من األونروا في مدارس تابعة للحكومة املضيفة.

24,725

عدد األطفال الذين يحصلون على التعلم غير النظامي من األونروا في أماكن تعلم
بديلة.

5,525

1,000

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ.

131

150

عدد األطفال املنتظمني في مدارس األونروا.

20,655

20,000

عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.

1,165

40,000

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي.

10,480

50,000

عدد الطلبة املشاركني في األنشطة الصيفية والترفيهية.

10,000

13,000

عدد دروس التلفزيون التعليمي التي تنتج الستهداف الالجئني الفلسطينيني في
سوريا.

-

400

عدد الوحدات املعدة لصالح برنامج التعلم التفاعلي باستهداف الالجئني
الفلسطينيني (الصفوف .)1-9

4

4

عدد مجموعات مواد نصوص التعلم الذاتي التي تعد للصفوف ( 1-9مثالً ،مجموعة
واحدة لكل موضوع أو صف).

10,619

50,000

عدد الشباب الذين يتلقون اإلرشاد والتوجيه الوظيفي ،والتدريب املهني القصير أو
الطويل األجل.

0

10,000

[ ] 2016/2015

48

20,000
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فــي ســياق مــن الصدمــة النفســية-االجتماعية الواســعة االنتشــار
وتدميــر املــدارس والتســرب املدرســي املترافــق مــع الصــراع ،واصلــت
األونــروا تقــدمي التعليــم األساســي ألكثــر مــن  45,800طالــب وطالبــة
مــن الالجئــن فــي العــام  .2015وحتــى نهايــة العــام ،وســعت األونــروا
عــدد املــدارس العاملــة إلــى  99بعــد أن كانــت  85فــي عــام  ،2014وذلــك
بفضــل اســتخدام  55مدرســة تابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي
فتــرات دوام بعــد الظهــر.
ال يــزال الدعــم النفســي-االجتماعي ميثــل أولويــة عاليــة فــي ســوريا
ولكــن االحتيــاج يفــوق الطاقــات املتوفــرة إلــى حــد بعيــد .وقــد متكنــت
األونــروا ،بدعــم مــن منظمــة اليونيســف ومانحــن آخريــن ،مــن إقامــة
مــا مجموعــه  21مســاحة ترفيــه وثمانــي مســاحات آمنــة للتعلــم حتت
إشــراف الطاقــم التدريســي ومرشــدي الدعــم النفســي-االجتماعي مــن
أجــل تزويــد أطفــال الالجئــن مبســاحة محميــة للتعلــم واللعــب .وقــد
أتاحــت أماكــن التعلــم اآلمنــة هــذه املســتوى األدنــى مــن التعليــم
لصالــح  3,114طالبــة و 2,411طالب ـاً.
مــرة أخــرى مت تقــدمي صفــوف تعويضيــة صيفيــة فــي عــام  ،2015إذ
اســتفاد  10,000طالــب وطالبــة ممــن لــم يتمكنــوا مــن االنتظــام فــي
الصفــوف االعتياديــة علــى مــدار العــام الدراســي املعتــاد مــن الــدروس
واألنشــطة الترفيهيــة والدعــم النفســي-االجتماعي .وشــارك مــا
مجموعــه  53مدرســة و 359معلمــا ً ومعلمــة مــن مختلــف أنحــاء
ســوريا ،باســتثناء درعــا التــي شــهدت تصعيــدا ً فــي حــدة القتــال طــوال
شــهري حزيران/يونيــو ومتوز/يوليــو ممــا حــال دون تنفيــذ هــذه املبــادرة
هنــاك.
ومــع افتتــاح احلســينية أمــام املدنيــن العائديــن فــي أيلول/ســبتمبر،
أعــادت األونــروا فتــح أربعــة مــدارس ،ممــا يســر عــودة  3,300طالــب
وطالبــة إلــى الدراســة االعتياديــة .والعديــد مــن هــؤالء الطلبــة كانــوا
يعيشــون فــي مراكــز جماعيــة تديرهــا األونــروا ،حيــث كان مصــدر
التعليــم الوحيــد املتــاح لهــم هــو مــواد التعلــم الذاتــي ومســاحات
التعلــم اآلمــن .وقــد ضمنــت عــودة هــؤالء الطلبــة إلــى الدراســة
االعتياديــة لهــم إمكانيــة احلصــول علــى فــرض إضافيــة للتعلــم
والدعــم النفســي-االجتماعي.
ال تــزال مــواد التعلــم الذاتــي تلعــب دورا ً مهمــا ً فــي دعــم خدمــات
التعليــم النظامــي وأثبتــت أنهــا توفــر مــوردا ً مفيــدا ً ســوا ًء للطلبــة
الذيــن ينتظمــون فــي الدراســة االعتياديــة أو أولئــك الذيــن يواجهــون
صعوبــة فــي الوصــول إلــى التعليــم .فــي عــام  ،2015وزعــت األونــروا
مــا مجموعــه  10,619رزمــة مــن مــواد التعلــم الذاتــي قدمتهــا
اليونيســف ،إلــى جانــب  10,480حزمــة مــن مــواد العــودة إلــى املدرســة
فــي احلســينية وخــان دنــون وقبــر الســت وخــان الشــيح وسعســع
ومعلــول وقدســيا وجرمانــة ،قبــل الفصــل الدراســي اجلديــد فــي كانــون
الثاني/ينايــر  .2016واســتفاد  5,118فتــى و 5,501فتــاة فــي سعســع
ومخيــم الرمــدان وخــان الشــيح وجرمانــة وخــان دنــون مــن مــواد

التعلــم الذاتــي .كمــا ســاهمت اليونيســف بــرزم ترفيهيــة اســتفاد
منهــا مــا يصــل إلــى  22,992طالب ـا ً و 22,353طالبــة .وتواصــل األونــروا
تقــدمي مــواد التعلــم الذاتــي وبرنامــج التعلــم التفاعلــي علــى شــبكة
اإلنترنــت علــى املوقــع  .http://slp-syria.unrwa.orgتغطــي مــواد التعلــم
الذاتــي املــواد احملوريــة التاليــة :اللغــة العربيــة والرياضيــات واللغــة
اإلجنليزيــة والعلــوم مــن الصــف األول حتــى التاســع ،فيمــا أن برنامــج
التعلــم التفاعلــي يقــدم أســس احلســاب والكتابــة والقــراءة للصفــوف
األول إلــى الثالــث ودروســا ً إضافيــة فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات
للصفــن الرابــع واخلامــس .تواصــل الوكالــة أيضــا ً تقــدمي حوالــي 11
ســاعة يوميـا ً مــن احملتــوى التعليمــي علــى تلفزيــون األونــروا للصفــوف
مــن الرابــع إلــى التاســع فــي اللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة
والرياضيــات والعلــوم ،والتــي تتــاح علــى قنــاة نايلســات  11679وعلــى
.http://www.youtube.com/unrwatv
بقيــت امتحانــات نهايــة العــام فــي أيار/مايــو تســتخدم إلبــراز إجنــازات
الطلبــة الالجئــن الفلســطينيني ،حيــث جنــح  1,653( 3,356ذكــراً1,703 ،
إنــاث) مــن أصــل  4,117طالب ـا ً ( 2,074ذكــراً 2,043 ،أنثــى) فــي التخــرج
مــن التعليــم األساســي (الصــف التاســع) ،مبــا يعكــس معــدل جنــاح
 .%81.5كمــا جنــح  19,288( 38,221ذكــراً 18,933 ،أنثــى) مــن أصــل 40,295
طالبــا ً ( 20,510ذكــور 19,785 ،أنثــى) فــي الصــف األول إلــى الثامــن
فــي الترفــع إلــى الصــف التالــي .ولوحظــت معــدالت جنــاح أدنــى فــي
املــدارس املوجــودة فــي املناطــق التــي توجــد فيهــا مســتويات عاليــة
مــن الالجئــن النازحــن ،مبــا فــي ذلــك جرمانــة وصحنايــا ،إلــى جانــب
املناطــق التــي تســيطر عليهــا املعارضــة مثــل املزيريــب فــي ريــف درعــا.
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 2 - 3-4لبنان
أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر.
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على مواصلة
تعليمهم على الرغم من الصراع والتهجير.

عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

144

365

عدد الطلبة الذين يكملون امتحانات نهاية العام (الصفوف .)1-8

5,288

5,600

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا.

61

60

عدد مدارس األونروا العاملة بنظام الفترتني التي تستضيف الجئني فلسطينيني
من سوريا.

8

8

عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

55

60

عدد األطفال امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.

6,527

7,300

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ بنا ًء على معايير الشبكة
املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.

276

300

عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.

2,645

3,000

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي.

85

72

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا احلاصلني على أدوات العودة إلى
املدرسة وأدوات الدعم النفسي-االجتماعي والترفيهي والقرطاسية.

6,527

7,300

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول
إلى التعليم من خالل الصفوف الدراسية االعتيادية واخلاصة
ووسائل التعلم البديل.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على
الدعم النفسي-االجتماعي.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مواد
وأنشطة تعليمية وترفيهية.

الغاية املستهدفة
()2015
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إن البيانــات املتعلقــة بالتحــاق أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا بالتعليــم وأدائهــم تتقلــب مــن شــهر إلــى شــهر بســبب
الهجــرة الداخليــة فــي نطــاق لبنــان فيمــا تبحــث األســر عــن فــرص
أفضــل ،وبســبب العوامــل االقتصاديــة التــي حتــول دون االنتظــام فــي
املــدارس ،وعــدم اليقــن بشــأن الصفــة القانونيــة ،والهجــرة إلــى اخلــارج/
العــودة ،واعتبــارات األمــن ،إلــى جانــب العوائــق االجتماعيــة والتمييــز.
وفــي مجــرى االســتجابة لذلــك ،تضــع األونــروا آليــة اســتجابة متكاملة
فــي التعليــم مــن أجــل التخفيــف مــن هــذه اخملاطــر ،مبــا يشــمل:
تعقــب احلضور بصــورة شــهرية ،والدعــم النفسي-االجتماعي/األنشــطة
الترفيهيــة التــي تســتهدف كال ً مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا والالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان مــن أجــل تعزيــز التماســك
االجتماعــي وتخفيــض ممارســات التمييــز فــي املــدارس ،وأنشــطة دعــم
التعلــم مــن أجــل حتســن األداء ،واملناصــرة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم
للســماح ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا بالتقــدم
لالمتحانــات الرســمية.
فــي العــام الدراســي  ،2015/2014التحــق  6,527طالبــا ً مــن الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ( 3,108ذكــور 3,419 ،أنثــى) مبــدارس األونــروا،
وهــذا الرقــم يتماشــى مــع أرقــام االلتحــاق مــن العــام الدراســي
الســابق .مت تزويــد جميــع أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
بــرزم مــواد العــودة إلــى املدرســة والكتــب املدرســية لتمكينهــم مــن
متابعــة املنهــاج اللبنانــي االعتيــادي فــي املــدارس ،جنبـا ً إلــى جنــب مــع
أقرانهــم مــن الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان .وفــي حزيران/يونيــو
 ،2015قــدم  144طفـا ً ( 63ذكــراً 81 ،أنثــى) امتحانــات البريفيــه (الصــف
التاســع) .ومبــا أن أعــداد الطلبــة املتقدمــن لهــذا االمتحــان تنســجم
عموم ـا ً مــع معــدل االلتحــاق خــال فتــرة التقريــر ،فــإن الغايــة التــي

وضعتهــا األونــروا كانــت طموحــة أكثــر ممــا ينبغــي .وكان األداء املدرســي
للطلبــة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مرضيــا ً حيــث أنــه
يتماشــى مــع أداء الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان.
اســتضافت  61مدرســة مــن أصــل  67مدرســة تابعــة لألونــروا فــي لبنان
طلبــة مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا .وحصلــت  32مدرســة
مــن هــذه املــدارس علــى الغــاز والنفــط ضمــن ميزانيــة البرامــج فيمــا
وفــرت أمــوال النــداء الطــارئ الغــاز والنفــط فــي  18مدرســة إضافيــة.
خــال فتــرة التقريــر ،حصــل  2,645طالب ـا ً وطالبــة ( 1,455ذكــراً1,190 ،
أنثــى) علــى الدعــم النفســي-االجتماعي الفــردي وخدمــات اإلرشــاد
والدعــم فــي إدارة احلــاالت املقــدم بواســطة املرشــدين التربويــن .وفــي
هــذا الصــدد ،مت حتســن قــدرة الطاقــم التعليمــي علــى تقــدمي املســاعدة
املالئمــة مــن خــال تقــدمي األونــروا ملــا يلــي )1( :التدريــب علــى الدعــم
النفســي-االجتماعي إلــى  22مرشــدا ً تربويـا ً و 63مرشــدا ً مــن املعلمــن،
( )2رزم الدعــم النفســي-االجتماعي/الترفيه للمرشــدين مــن أجــل تقــدمي
الدعــم للطلبــة بفاعليــة أكبــر مــن خــال أنشــطة محــددة مســتندة
إلــى االحتياجــات (جلســات التوجيــه ،واإلرشــاد اجلمعــي ،واألنشــطة
الترفيهيــة) .وبصــرف النظــر عــن هــذا الدعــم ،ال تــزال احتياجــات الدعم
النفســي-االجتماعي ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي
لبنــان مرتفعــة.
مت تدريــب  276معلمــا ً ومعلمــة (مــن املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة
بأرقــام متكافئــة) علــى التعليــم فــي الظــروف الطارئــة ،باتبــاع املعاييــر
الدنيــا للشــبكة املشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ،
وطــوروا قدراتهــم فــي تفعيــل تعلــم الطلبــة فــي أوقــات الطــوارئ.
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 3 - 3-4االردنن
أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر.
النتائج  /اخملرج

املؤشر

الفعلي

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على مواصلة
تعليمهم على الرغم من الصراع والتهجير.

عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

65

69

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا.

136

146

عدد مدارس األونروا العاملة بنظام الفترتني التي تستضيف الجئني فلسطينيني
من سوريا.

135

135

عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

40

40

عدد األطفال امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.

1696

1800

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ بنا ًء على معايير الشبكة
املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.

6

100

عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.

1319

1,550

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي.

18

150

عدد الطلبة احلاصلني على أدوات العودة إلى املدرسة واألدوات النفسية-االجتماعية/
الترفيهية والقرطاسية.

1696

1,800

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول
إلى التعليم من خالل الصفوف الدراسية االعتيادية واخلاصة
ووسائل التعلم البديل.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على
الدعم النفسي-االجتماعي.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مواد
وأنشطة تعليمية وترفيهية.

فــي العــام  ،2015قدمــت األونــروا التعليــم لألطفــال مــن ســوريا مــن
خــال  136مدرســة (مــن مجمــوع  ،)172عملــت  135منهــا بنظــام
الفترتــن .ومــع نهايــة العــام الدراســي  ،2015/2014كان مــا مجموعــه
 1,696طفـا ً ( 785ذكــراً 911 ،أنثــى) مــن ســوريا منتظمــن فــي مــدارس
األونــروا .وفــي أيلول/ســبتمبر  ،2015كان هنــاك  1,468طف ـا ً ( 774فتــاة،
 694فتــى) مــن ســوريا ملتحقــن بالعــام الدراســي  .2016/2015مــن
هــؤالء ،كان هنــاك  137طالبــا ً جديــداً ،منهــم  126الجئــا ً فلســطينيا ً
مــن ســوريا باإلضافــة إلــى  11طفـا ً ألمهــات الجئــات فلســطينيات مــن
ســوريا متزوجــات مــن غيــر الجئــن.
فــي أيار/مايــو  ،2015مت تخفيــض الغايــة املســتهدفة مــن التســجيل فــي
املــدارس مــن  2,500إلــى  1,800ألن الغايــة لــم تكــن واقعيــة .فحســب
بيانــات تقييــم مجــاالت الضعــف التــي تتوفــر لــدى األونــروا ،كان 2,789
طف ـا ً مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن ميلكــون هويــة
أردنيــة ملتحقــن باملــدارس احلكوميــة ،فيمــا كان  111ملتحقــن مبــدارس
خاصــة.
فــي عــام  ،2015أكمــل  65طالبـا ً مــن الالجئني الفلســطينيني من ســوريا
الصــف العاشــر فــي مــدارس األونــروا وتســرب أربعــة مــن التعليــم.
عــاوة علــى ذلــك ،كان  37مــن الشــباب الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا 17 ،منهــم مــن الذكــور و 20مــن اإلنــاث ،يتعلمــون فــي مركزيــن
للتدريــب املهنــي .مــن هــذا العــدد ،يتوقــع أن يتخــرج  20فــي العــام
 .2016ومبــا أن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ال مينحــون القبــول في
مراكــز التدريــب التقنــي واملهنــي األردنيــة ،فــإن هــذا اجملــال يعتبــر مــن
الفــرص القليلــة املتاحــة لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا لتطويــر
خيــارات مســتقبلية لكســب العيــش عندمــا يعــودون إلــى ســوريا.
مت شــراء الكتــب املدرســية مــن وزارة التربيــة والتعليــم وتقدميهــا

الغاية املستهدفة
()2015

إلــى جميــع األطفــال الذيــن يشــملهم النــداء الطــارئ .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،وزعــت رزم مــواد العــودة إلــى املدرســة ،التــي قدمتهــا
اليونيســف كمســاهمة عينيــة ،علــى  1,696طفــا ً كانــوا ملتحقــن
بالعــام الدراســي  ،2015/2014وتضمنــت كل رزمــة منهــا حقيبــة
مدرســية وقرطاســية .كمــا وزعــت هــذه الــرزم علــى الطلبــة الالجئــن
الفلســطينيني األشــد فقــرا ً الذيــن يســتفيدون مــن برنامــج شــبكة
األمــان االجتماعــي وكانــوا يتعلمــون جنبــا ً إلــى جنــب مــع الطلبــة
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا .عــاوة علــى مــا ســبق ،مت تزويــد
 30مدرســة ينتظــم فيهــا أطفــال ســوريون باألثــاث واملعــدات الرياضيــة.
كمــا مت تزويــد مركــزي التدريــب املهنــي بأجهــزة احلاســوب وأجهــزة
عــرض البيانــات لتعزيــز عمليــات التعليــم والتعلــم.
واصلــت مــدارس األونــروا العمــل بــدور مدخــل رئيســي لتقــدمي اخلدمــات
النفســية-االجتماعية لصالــح  1,319طفــا ً (حوالــي  )%90فــي العــام
 .2015وإلــى جانــب خدمــات اإلرشــاد ،شــارك  400طفــل فــي مخيــم
صيفــي مدتــه ثالثــة أيــام أقيــم بالشــراكة مــع مؤسســة احلــق فــي
اللعــب والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي .عــاوة علــى ذلــك ،تولــى
أربعــة مرشــدين نفســيني-اجتماعيني ( 49واحــد لــكل منطقــة مــن
مناطــق عمــل الوكالــة فــي األردن) قيــادة أنشــطة الدعــم النفســي-
االجتماعــي فــي املــدارس بالتعــاون مــع  18مرشــدا ً تربويـا ً و 173مرشــدا ً
مــن املعلمــن .وقــدم املرشــدون النفســيون-االجتماعيون واملرشــدون
التربويــون التوجيــه للمرشــدين املعلمــن فــي تقــدمي خدمــات الدعــم
النفســي-االجتماعي ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا.
لــم يتــم حتقيــق الغايــات املســتهدفة مــن ناحيــة عــدد موظفــي التعليم
فــي األونــروا املدربــن علــى تقــدمي الدعــم النفســي-االجتماعي (%12
كرقــم فعلــي) والتعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ ( %6كرقــم فعلــي) ألنــه
حــدث تأخيــر فــي توظيــف اختصاصــي فــي مجــال التعليــم فــي أوضــاع

|52االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

الطــوارئ بســبب عــدم توفــر مرشــحني مناســبني علــى الرغــم مــن إجــراء
ثــاث جــوالت مــن عمليــة التوظيــف .تبعـا ً لذلــك ،مت تأجيــل خطــة البــدء
ببنــاء القــدرات داخــل مــدارس األونــروا فــي اجملــاالت الرئيســية ،مبــا فــي
ذلــك التخطيــط للطــوارئ ،والبيئــة املدرســية اآلمنــة ،والعناصــر احلرجــة
التــي تعــزز التعليــم والتعلــم الفعــال ،إلــى العــام .2016

نفــذ طاقــم احلمايــة ،بالتنســيق مــع برنامــج التعليــم ،مجموعــات
دعــم للطلبــة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا للتوســط فــي حــل
النزاعــات مــع الطلبــة اآلخريــن واملســاهمة فــي توفيــر بيئــة تعلــم
آمنــة .وأثبتــت هــذه اجلهــود جناحهــا فــي حتســن العالقــات بــن أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا واألطفــال اآلخريــن.

© ماريا ،ابنة الرابعة عشرة ،من مخيم ماركا ،استفادت من خدمات التعليم في األونروا ،2015 .األونروا .تصوير سهم ربابعة.
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 4-4االستجابة الطارئة في االرض الفسطينية المحتلة

•النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة ،2015
الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي
األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعفـا ً وافتقــارا ً لألمن
الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة
الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقرة
لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
1.1هدف خاص :مواجهة تأثيرات العنف والفقر عن
طريق تلبية احتياجات الطلبة في إطار بيئة
تعلم داعمة.

خــال فتــرة التقريــر ،زودت األونــروا الطلبــة باملــواد األساســية الالزمــة
للمشــاركة فــي املدرســة وعملــت علــى تلبيــة احتياجــات الطلبــة ذوي
االحتياجــات التعليميــة اخلاصــة مــن خــال برنامــج «أطفــال مميــزون،
احتياجــات خاصــة» .كمــا أن نهــج التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ علــى
نطــاق الوكالــة ،والــذي مت تناولــه أعــاه بالشــرح ،يتــم تنفيــذه فــي
غــزة كوســيلة لتقــدمي تعليــم جامــع ومنصــف ونوعــي وآمــن لألطفــال
والشــباب الالجئــن الفلســطينيني ،حتــى فــي أوقــات الطــوارئ.

 1- 4-4غزة
النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر
ضعفـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة لألمــن الغذائي
أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
•هدف خاص :مواجهة تأثيرات العنف والفقر عن طريق تلبية احتياجات الطلبة في إطار بيئة تعلم داعمة.
النتاج

املؤشر

الفعلي%

توفر املواد األساسية للطلبة للمشاركة في التعلم إلى
أقصى حد ممكن.

نسبة الطلبة اجملهزين للمشاركة بنشاط في التعلم ،حسب إفادات املعلمني.

70

70

نسبة الطلبة في مدارس األونروا الذين يتم تزويدهم باملواد األساسية

100

100

نسبة الطلبة في التعلم الصيفي الذين ينجحون في امتحانات نهاية الصيف.

80.97

80

نسبة الطلبة الراسبني في املواد األساسية الذين يلتحقون بالتعلم الصيفي.

100

100

نسبة الطلبة احملالني إلى برنامج "أطفال مميزون ،احتياجات خاصة" الذين
يحصلون على فحص طبي شامل.

97

100

نسبة األطفال الذين يتم حتديد أنهم ذوو احتياجات خاصة ويتلقون الدعم
املناسب.

75.6

يتمكن الطلبة الذين تتضرر قدرات التعلم لديهم بسبب
البيئة التي يعيشون فيها من حتقيق طاقاتهم التعليمية.
يتم حتديد الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة لتزويدهم
باملساعدة املصممة لهم مبا يسمح لهم باملشاركة الكاملة
في األنشطة التعليمية.

خــال الفصــل األول مــن العــام الدراســي  ،2016/2015وفــي إطــار
التمويــل مــن ميزانيــة البرامــج ،انتظــم  250,118طالبــا ً وطالبــة
( 128,589فتــى 121,529 ،فتــاة) فــي مــدارس األونــروا – بزيــادة مقدارهــا
 9,705طلبــة عــن الفصــل الســابق .ومــن خــال النــداء الطــارئ ،تلقــى
جميــع الطلبــة حزمــة بــأدوات القرطاســية فــي بــدء العــام الدراســي
احتــوت علــى مــواد التعلــم األساســية املالئمــة لصفوفهــم كوســيلة
لتخفيــف العــبء االقتصــادي اإلضافــي عــن أســرهم .هــذه املــواد،
مقترنــة بتوفيــر بيئــة مدرســية آمنــة ،مكنــت األطفــال مــن املشــاركة
الكاملــة فــي املدرســة وســاعدت علــى احلــد مــن تأثيــر البيئــة التــي
يغلــب عليهــا احلصــار والقتــال والفقــر وانقطاعــات الكهربــاء.
مت تقــدمي التعليــم الصيفــي إلــى  25,579طفــا ً (بانخفــاض يقــارب
 8,000طفــل باملقارنــة مــع العــام  ،)2014شــكلت الفتيــات  %35منهــم.
ووفــرت هــذه املبــادرة فرصــة للطلبــة الذيــن لــم ينجحــوا فــي مــادة
اللغــة العربيــة أو الرياضيــات أو كلتيهمــا لتحســن تعلمهــم والتأهــل
للترفيــع إلــى الصــف التالــي ،وهكــذا حــدت مــن تســربهم مــن

50

الغاية املستهدفة
(% )2015

100

التعليــم .باإلجمــال ،جنــح  20,711طالبــا ً وطالبــة ( %88.69بــن اإلنــاث
مقابــل  %76.94بــن الذكــور) فــي اختبــار التعلــم الصيفــي النهائــي.
كمــا مت تعزيــز التعلــم مــن خــال تلفزيــون األونــروا الــذي قــام ببــث دروس
فــي اللغــة العربيــة واإلجنليزيــة والرياضيــات والعلــوم وبرامــج توعيــة
أخــرى.
فــي عــام  ،2015مت تقييــم  10,640طالبــا ً وطالبــة ( 6,409فتيــان4,231 ،
فتــاة) علــى أن لديهــم إعاقــات (حركيــة كبــرى ،وحركيــة دقيقــة ،وبصــر،
وســمع ،ونطــق ،ومســائل أخــرى) وتلقــوا الدعــم النفســي-االجتماعي
مــن املعلمــن واملرشــدين ملســاعدتهم علــى حتقيــق كامــل طاقاتهــم.
كمــا قــام مختصــون فــي املــواد الدراســية ومعلمــو االحتياجــات
التعليميــة اخلاصــة املوظفــون بعقــود برنامــج التشــغيل املؤقــت
مبســاعدة هــؤالء األطفــال .وقدمــت حلقــات توعيــة لألهالــي لتمكينهــم
مــن االســتجابة إلــى احتياجــات أطفالهــم بشــكل أفضــل.
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 .5هدف التنمية اإلنسانية الثالث لألونروا :مستوى معيشي الئق
 1 - 5هــدف التنميــة اإلنســانية الثالــث لألونــروا :مســتوى
معيشــي الئــق _ التقليــل مــن الفقــر المدقــع

 1- 1-5الهدف االستراتيجي  7لالستراتيجية المتوسطة األجل :التقليل من الفقر المدقع.
مــن خــال عمليــة متواصلــة ،تســعى األقاليــم إلــى زيــادة تركيــز فئــة
الفقــر املدقــع 51بــن األفــراد الذيــن تخدمهــم عــن طريــق اســتبدال
احلــاالت التــي ال تعيــش فــي فقر مدقــع بحــاالت الفقــر املدقــع .باإلجمال،
إن  %58مــن املســتفيدين مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي الذيــن
قدمــت لهــم املســاعدة فــي عــام  2015كان قــد مت حتديدهــم علــى أنهــم

مــن فئــة الفقــر املدقــع ،مبــا يفــوق الغايــة املســتهدفة علــى نطــاق
الوكالــة .وقــد اســتحث االســتهداف مــن خــال هــذا النهــج مزيــدا ً

مــن التأمــل املعمــق فــي الطبيعــة املتعــددة األوجــه للفقــر واحلاجــة
لتكييــف البرامــج بقــدر أكبــر فــي الفتــرة املقبلــة لضمــان أن تركــز
املســاعدات علــى األفــراد األشــد احتياج ـاً.

 - 1- 1-5ا الهدف االستراتيجي  7لالستراتيجية المتوسطة األجل
•

التقليل من الفقر املدقع
املوقع

املؤشر

7.17

30.00

 13,631( 37.7فرداً)

81.00

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

40.00

73.60

 72,876( 73.84فرداً)

40.00

إقليم لبنان

New

5.00

 3,221( 5.22فرداً)

30.00

إقليم األردن

41.00

92.00

 57,359( 97.30فرداً)

75.00

األونروا

فئة الفقر
املدقع41.40 :

55.30

57.58

45.50

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا باستثناء سوريا

نســبة األفــراد فــي برنامــج شــبكة األمــان إقليم الضفة الغربية

االجتماعــي الذيــن مــن فئــة الفقــر املدقــع.
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خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الفئة املستهدفة
2015
2015
2014
2014

باستثناء سوريا

املصدر :نظام معلومات تسجيل الالجئني في األونروا ،ونظم املعلومات اخلاصة باألقاليم
التكرار :سنويا ً

مــن بــن  255,445الجئــا ً فلســطينيا ً تلقــوا املســاعدة مــن برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي 52فــي العــام  ،2015كان  147,087أو  %58قــد
مت حتديدهــم علــى أنهــم مــن فئــة الفقــر املدقــع مبوجــب صيغــة اختبــار
مســتوى الدخــل بالوســائل غيــر املباشــرة ،والتــي وفقــا ً ملــا ســيرد
أدنــاه ،تقيــم اخلصائــص األساســية لتحديــد أفقــر الفقــراء وإعطائهــم
األولويــة .شــكلت النســاء  %54مــن مجمــوع فئــة الفقــر املدقــع الذيــن
تلقــوا مســاعدات برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي ،وكان لــدى %38
منهــم إعاقــة مســجلة ،وكان  %37يعيشــون فــي مخيمــات .وفيمــا مت
جتــاوز الغايــات املســتهدفة علــى نطــاق الوكالــة للعــام  ،2015تظــل
هنــاك تفاوتــات كبيــرة بــن أقاليــم عمــل األونــروا .وكانــت أســباب
عــدم حتقيــق الغايــات تتمثــل فــي )1( :االجتاهــات املتغيــرة فــي الفقــر
فــي لبنــان والناجتــة عــن احلواجــز أمــام العمــل ،والتهجيــر ،والعوائــق
االجتماعية-السياســية ،ممــا يســتلزم توســيع نطــاق االســتهداف
بحيــث يشــمل كال ً مــن فئــة الفقــر املدقــع واألفــراد مــن ضمــن النســبة
التقريبيــة  %65مــن مجمــوع الفقــراء املعرضــن خلطــر االنــزالق فــي
قبضــة الفقــر بقــدر أكبــر )2( ،واإلجــراء النقابــي فــي أواخــر العــام 2014

وأوائــل  2015الــذي أبطــأ تنفيــذ برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي
الضفــة الغربيــة ،مقترنــا ً بوضــع غايــات مســتهدفة طموحــة أكثــر
ممــا ينبغــي .علــى الرغــم مــن ذلــك ،مت تســجيل تقــدم فــي الضفــة
الغربيــة ،حيــث مت تســجيل أكثــر مــن  4,000فــرد فــي برنامــج شــبكة
األمــان االجتماعــي فــي عــام  2015لوحــده .وقــد جتــاوزت األونــروا الغايــات
املســتهدفة فــي األردن بســبب إجــراء مراجعــة متعــددة الســنوات
للمســتفيدين مــن شــبكة األمــان االجتماعــي بــدأت فــي عــام 2012
وأدت إلــى إزالــة املســتفيدين مــن غيــر فئــة الفقــر املدقــع واســتبدالهم
بحــاالت الفقــر املدقــع.
هــذا املؤشــر يحــل محــل املؤشــر الســابق «نســبة الالجئــن الذيــن يتــم
حتديــد (أو تقديــر) أنهــم فقــراء والذيــن يتلقــون مخصصــات اجتماعيــة».
فمــن بــن مجمــوع الالجئــن الفلســطينيني الفقــراء الذيــن يقــدر
عددهــم بأكثــر مــن مليونــي شــخص عبــر أقاليــم عمــل األونــروا،
يغطــي برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي  %14.16مــن هــذا العــدد.
وبســبب القيــود علــى التمويــل ،يعمــل البرنامــج علــى اســتهداف فئــة
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الفقــر املدقــع إذ أن هــؤالء ميثلــون أشــد احلــاالت صعوبــة مــن األفــراد غيــر
القادريــن علــى تلبيــة متطلباتهــم األساســية مــن الغــذاء .يتــم حتديــد
هــؤالء األفــراد مــن خــال تطبيــق نظــام اســتهداف مرتكــز إلــى الفقــر،
يشــمل صيغــة اختبــار الدخــل بالوســائل غيــر املباشــرة التــي ســبقت
اإلشــارة إليهــا أعــاه ،والتــي حتلــل األســباب الضمنيــة للفقــر ،وخطــوط
الفقــر ،وتكلفــة الســلع الغذائيــة ،والعوامــل االجتماعية-االقتصاديــة،
وعوامــل احلمايــة .ويتــم حتقيــق الهــدف االســتراتيجي املتمثــل فــي

التقليــل مــن الفقــر املدقــع مــن خــال هــذا النهــج املعــدل إذ يتــم إدماج
املزيــد مــن فئــة الفقــر املدقــع فــي البرنامــج .وفيمــا يقــدم برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي لهــؤالء األفــراد شــكال ً مســتداما ً مــن اإلغاثة
لرفــع مســتوى معيشــتهم ،فــإن الدعــم املقــدم ال ينتشــل املســتفيدين
مــن قبضــة الفقــر .وتــدرك األونــروا احلاجــة إلــى حتســن ســبل كســب
العيــش وفــرص العمــل قبــل أن يكــون مــن املمكــن حتقيــق تقــدم نحــو
تخفيــض الفقــر بصــورة دائمــة.

©المساعدات الغذائية التي أمكن تقديمها بدعم من اإلمارات العربية المتحدة تساعد نادية وأسرتها في الحفاظ على
طقوسهم المهمة في ظل الصراع وانعدام اليقين .وهم هنا يتناولون المجدرة في غرفتهم في مركز اإليواء الجماعي
التابع لألونروا في صحنايا في سوريا ،2015 .األونروا .تصوير تغريد محمد..
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 2-1-5االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية

•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ – 2015
األولويــة االســتراتيجية  :1احلفــاظ علــى قــدرة اجملتمــع
علــىالصمــودوالتحمــلمــنخــالاإلغاثــةاملوجهــة.
•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولوية
االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات
الفلســطينية واملســاعدة فــي تخفيــف انكشــافهم
أمــام اخملاطــر.
خــال فتــرة التقريــر ،واصــل النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا
اإلقليميــة فــي دعــم الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مــن خــال
تدخــات املســاعدات الطارئــة التــي تضمنــت الغــذاء واملــأوى واملــال
واملــواد غيــر الغذائيــة واملســاعدة فــي التدبــر مــع ظــروف الشــتاء .مــن

خــال هــذه املبــادرة ،تلقــى حوالــي  %100مــن الالجئــن املســتهدفني
شــكال ً أو أكيــر مــن املســاعدة ،مبــا يفــوق الغايــة اجملتمعــة لســوريا
ولبنــان واألردن .ومبــا يتعلــق باملســاعدات الغذائيــة لوحدهــا (مبــا فــي
ذلــك املــال مقابــل الغــذاء والطــرود الغذائيــة) ،متكــن النــداء الطــارئ
مــن الوصــول إلــى  521,984الجئ ـا ً عبــر األقاليــم الثالثــة باملقارنــة مــع
الغايــة املســتهدفة  .515,000عــاوة علــى ذلــك ،مت مــن خالل املســاعدات
النقديــة املنتظمــة تزويــد األســر بحــس أكبــر بالكرامــة واملرونــة فيمــا
مت تخفيــض تكاليــف التوزيــع التــي تتحملهــا األونــروا .ومــع ذلــك ،أدى
نقــص التمويــل إلــى اإلخفــاق فــي حتقيــق عــدد مــن املؤشــرات لغاياتهــا
املســتهدفة .فلــم يتــم بالتحديــد تنفيــذ املســاعدة للتأهــب لفصــل
الشــتاء واملــواد غيــر الغذائيــة واملســاعدة فــي املــأوى بالكامــل عبــر
األقاليــم الثالثــة .ونتيجــة لذلــك ،بقــي الالجئــون الفلســطينيون مــن
ســوريا منكشــفني وغيــر قادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.
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• أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :1احلفــاظ علــى قــدرة اجملتمــع علــى الصمــود والتحمــل مــن خــال
اإلغاثــة املوجهة.
•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطر.
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية احتياجاتهم األسرية
األساسية للحفاظ على حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من سوريا الذين يستفيدون من تدخل
واحد أو أكثر من مساعدات األونروا الطارئة.

100%

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات غذائية.

عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل (املال للغذاء والطرود
الغذائية).

466,502

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات من املواد غير
الغذائية.

الالجئون الفلسطينيون الذين يتلقون مساعدات من املواد غير الغذائية لكل فصل.

50,138

117,610

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات في املأوى.

عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.

3,031

2,400

عدد األسر التي تعيلها نساء التي حتصل على مساعدات في املأوى.

314

150

عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.

12,535

70,000

12,636

13,000

تعــد املســاعدات النقديــة والغذائيــة أكبــر التدخــات اإلنســانية التــي
تقدمهــا األونــروا فــي ســوريا ،إذ توفــر الدعــم احلاســم واملــرن والعاجــل
لالجئــن الفلســطينيني املتضرريــن مــن الصــراع والذيــن يعتمــدون
علــى مســاعدات األونــروا فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية .54ال يــزال
انعــدام األمــن الغذائــي واحــدا ً مــن أشــد االعتبــارات اإلنســانية حرج ـا ً
بالنســبة لالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا .ففيمــا ظــل الغــذاء
متوفــرا ً فــي أغلــب األســواق فــي عــام  ،2015فــإن التضخــم ،مبــا فــي
ذلــك بالنســبة للســلع األساســية ،واســتمرار انهيــار ســبل كســب
العيــش ،والقيــود علــى الوصــول جعلــت املســاعدات الغذائيــة مــن
األونــروا مبثابــة حبــل جنــاة لالجئــن الفلســطينيني علــى مــدار العــام
 .2015وباإلضافــة إلــى الغــذاء ،أتاحــت املســاعدات النقديــة ألســر
الالجئــن تغطيــة احتياجاتهــم األساســية ممــا وفــر لهــم قــدرا ً أكبــر
مــن املرونــة واالســتقاللية فــي اتخــاذ القــرار بخصــوص مشــترياتهم

الغاية املستهدفة
()2015
100%

53

460,000

وإدارة مصاريفهــم .إن تكاليــف توزيــع املســاعدات النقديــة منخفضــة
للغايــة ،ممــا يتيــح لألونــروا أن تقــدم املســاعدات مــن خــال شــبكة مــن
املصــارف واملؤسســات املاليــة فــي مواقــع عديــدة عبــر ســوريا ،حيــث
توجــد منافــذ متعــددة فــي دمشــق وحلــب والالذقيــة وحمــص وحمــاة
ودرعــا.

حســب الربــع األول مــن عــام  ،2015كانــت األونــروا تقــدم مســاعدات
نقديــة وغذائيــة منتظمــة إلــى أكثــر مــن  466,000الجــئ فلســطيني
عبــر ســوريا .وبســبب النــزوح الســريع واملتواصــل لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ،مت إجــراء عمليــة حتقــق محــدودة فــي أيلول/
ســبتمبر  2015للتأكــد مــن أن الالجئــن الفلســطينيني املوجوديــن فــي
ســوريا فقــط ظلــوا يتلقــون مســاعدات األونــروا علــى مــدار العــام.
وبنــا ًء علــى نتائــج هــذه العمليــة ،انخفــض عــدد حــاالت املســاعدات
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النقديــة والغذائيــة مــن أكثــر مــن  460,000إلــى  430,000مســتفيد.
فــي عــام  ،2015بلغــت األونــروا غايتهــا املســتهدفة ووزعــت املســاعدات
النقديــة علــى  466,502فــرد مــن األشــخاص احملتاجــن (مبــا يشــمل
حــاالت العســر الشــديد) فــي ثــاث جــوالت مــن أصــل ســت جــوالت
مخطــط لهــا .وفــي نتيجــة عمليــة التحقــق التــي ذكــرت أعــاه،
انخفــض عــدد األفــراد الذيــن قدمــت املســاعدات لهــم فــي كل جولــة
توزيــع مــن ( 466,502اجلولــة األولــى )2015 ،إلــى ( 419,793اجلولــة
الثانيــة )2015 ،وإلــى ( 413,745اجلولــة الثالثــة .)2015 ،واســتفادت نســبة
أعلــى مــن اإلنــاث بصــورة ثابتــة مــن توزيــع املســاعدات النقديــة – بواقــع
 239,033أنثــى مقابــل  227,469ذكــرا ً فــي اجلولــة األولــى ،ثــم 218,374
أنثــى مقابــل  201,419ذكــرا ً فــي اجلولــة الثانيــة ،ومــن ثــم  215,366أنثى
مقابــل  198,379ذكــرا ً فــي اجلولــة الثالثــة .وتشــير دالئــل مرويــة إلــى أن
ذلــك قــد يكــون راجعـا ً إلــى أن نســبة أعلــى مــن الذكور يغــادرون ســوريا
ملتمســن املــأوى فــي بلــدان أخــرى ،وال ســيما مــن اجلولــة الثانيــة (أيــار/
مايــو  )2015ومــا تالها.

أنثــى .وفــي اجلولــة الثانيــة والثالثــة ،بقيــت األعــداد ثابتــة حيــث قدمــت
اخلدمــة إلــى  404,916شــخصا ً فــي اجلولــة الثانيــة ،منهــم 197,484
ذكــرا ً مقابــل  207,432أنثــى ،وإلــى  407,603أفــراد فــي اجلولــة الثالثــة،
منهــم  198,540ذكــرا ً مقابــل  208,541أنثــى .أمــا فــي اجلولــة الرابعــة،
فقــد انخفــض العــدد إلــى  368,603أفــراد ،منهــم  179,773ذكــرا ً
مقابــل  188,830أنثــى .وشــهدت اجلولــة اخلامســة ،التــي تواصلــت إلــى
بدايــة العــام  ،2016مزيــدا ً مــن االنخفــاض ،حيــث قدمــت املســاعدة
إلــى  257,609الجئــن فلســطينيني ،منهــم  125,640ذكــرا ً مقابــل
 131,969أنثــى .55ومت تقــدمي  274,360مــادة غيــر غذائيــة إلــى مــا يصــل
إلــى  12,636أســرة ( 50,138فــرداً) ،وتضمــن ذلــك احلصائــر واملشــمع
والصفائــح وأدوات التنظيــف ومــواد التنظيــف ومنتجــات النظافــة.
شــمل العــدد  2,306بطانيــات ،و 27,768فرشــة ،و 3,550رزمــة مالبــس.
مت توزيــع هــذه الــرزم باألســاس خــال فصــل الشــتاء .ووزعــت رزم أدوات
النظافــة الصحيــة علــى أســاس شــهري ،ولكــن نقــص التمويــل منــع
األونــروا مــن الوصــول إلــى غاياتهــا املســتهدفة بخصــوص املــواد غيــر
الغذائيــة ومــواد التأهــب للشــتاء.

مت توزيــع املســاعدات الغذائيــة فــي خمــس جــوالت فــي عــام ،2015
وانقســمت اجلولــة اخلامســة مــا بــن العــام  2015والعــام  .2016وقــد
طــرأ انخفــاض أيضــا ً علــى عــدد األفــراد املتلقــن للمســاعدات فــي
أعقــاب عمليــة التحقــق .ففــي اجلولــة األولــى ،وزعــت الوكالــة الطــرود
الغذائيــة علــى  403,639فــرداً ،منهــم  196,861ذكــرا ً مقابــل 206,778

فــي عــام  ،2015مت تزويــد  12,636فــردا ً باملــأوى فــي  37منشــأة ومركــز
تدريــب ومدرســة لألونــروا فــي مختلــف أنحــاء ســوريا .إال أنــه حســب
كانــون األول/ديســمبر  ،2015اختــار  4,795فــردا ً فقــط البقــاء فــي 15
مركــز إيــواء واســتمروا فــي تلقــي املســاعدات الغذائيــة ومســاعدة
نقديــة مخفضــة.

©  ،2015األونروا .تصوير تغريد محمد.
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•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطر.
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية احتياجاتهم األسرية
األساسية للحفاظ على حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من سوريا الذين يستفيدون من تدخل
واحد أو أكثر من مساعدات األونروا الطارئة.

97%

90%

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مساعدات
غذائية.

عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل.

41,882

42,000

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات في املأوى.

عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.

11,748

11,700

عدد األسر التي تعيلها نساء التي حتصل على مساعدات في املأوى.

5,298

3,400

عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.

10,735

7,700

فــي شــباط/فبراير  ،2014اعتمــدت الوكالــة تقــدمي املســاعدات النقديــة
لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مــن خــال بطاقــات الصــراف
اآللــي .وقــد أدى هــذا إلــى تعزيــز كفــاءة البرنامــج مــن خــال احلــد مــن
التكاليــف اإلداريــة للوكالــة ،فيمــا كان وســيلة فعالــة للحــد مــن
اخملاطــر األمنيــة علــى املوظفــن امليدانيــن .فــي عــام  ،2015اعتمــد
اســتحقاق املســاعدات الغذائيــة علــى نتائــج تقييــم جملــاالت الضعــف
تبــن منــه أن  %97مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا كانــوا
يعانــون مــن الضعــف .وباســتهداف الفئــات األشــد ضعفـاً ،زودت األونــروا
خــال فتــرة التقريــر  41,822الجئـا ً باملســاعدات النقديــة لتأمــن الغــذاء.
وجــرى احلفــاظ علــى مســتوى املســاعدات وتكرارهــا علــى مــدار العــام
.2015
وضحــت نتائــج تقييــم الضعــف كذلــك مــن هــم الالجئــون
الفلســطينيون مــن ســوريا اخملولــون باحلصــول علــى مســاعدة فــي

الغاية املستهدفة
()2015

الســكن .وقــد جــرت مســاعدة  11,748أســرة باإلجمــال مــن خــال
تزويدهــم مببلــغ  100دوالر لألســرة فــي الشــهر ملــدة ســتة أشــهر.
وبســبب القيــود املاليــة ،لــم تتمكــن األونــروا مــن تقــدمي هــذه املســاعدة
بعــد حزيران/يونيــو  .2015كمــا استرشــدت األونــروا بنتائــج تقييــم
الضعــف فــي توجيــه مســاعدات التأهــب لفصــل الشــتاء ،حيــث مت
تقــدمي مبلــغ  100دوالر لــكل أســرة ملــدة أربعــة أشــهر لألســر التــي
تقيــم علــى ارتفــاع  0إلــى  500متــر فــوق ســطح البحــر ومبلــغ 150
دوالرا ً لألســر التــي تقيــم علــى ارتفــاع يزيــد عــن  500متــر .وقــد جــرت
مواءمــة قيمــة مســاعدات التأهــب للشــتاء وتوزيعهــا علــى الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا مــع املســاعدات املقدمــة إلــى أســر الالجئني
اآلخريــن مــن ســوريا .وبلــغ عــدد األســر التــي ســاعدتها األونــروا ،10,735
مبــا يعكــس زيــادة عــن الغايــة املســتهدفة بســبب التوســع فــي
التغطيــة وتوفــر التمويــل.

©  ،2015األونروا .تصوير تغريد محمد.
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 - 2- 1-5ج االردن
•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطر.
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية احتياجاتهم
األساسية والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من سوريا الذين يستفيدون من تدخل
واحد أو أكثر من مساعدات األونروا الطارئة.

98.7

100%

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مساعدات
غذائية.

عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات النقدية لتأمني الغذاء لكل فصل.

13,600

13,600

3,270

3,400

عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية لتأمني املأوى.

0

3,400

عدد األسر التي تعيلها نساء التي حتصل على مساعدات في املأوى.

0

1,224

عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.

3,827

4,250

عدد األسر التي تتلقى منحا ً نقدية ملرة واحدة

484

850

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مساعدات من عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية لتوفير املواد غير الغذائية لكل فصل.
املواد غير الغذائية.
الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مساعدات
في املأوى.

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على منح نقدية
طارئة ملرة واحدة.

أدى نقــص التمويــل إلــى حتديــات تشــغيلية واســتدعى إجــراء تعديــات
علــى تنفيــذ أنشــطة اإلغاثــة اخملطــط لهــا .واألمــر األبــرز أن األونــروا
اتخــذت القــرار الصعــب بإعطــاء األولويــة للمســاعدات النقديــة لتأمــن
الغــذاء واملــواد غيــر الغذائيــة علــى حســاب املســاعدات فــي املــأوى
للعــام الثانــي علــى التوالــي .أتــاح ذلــك للوكالــة أن تقــدم مخصصــات
نقديــة لتأمــن الغــذاء واملــواد غيــر الغذائيــة إلــى  %98.7مــن األســر
املســتحقة ،مــع أن توقيــت دفــع اخملصصــات لــم يكــن منتظمـا ً بســبب
محدوديــة التمويــل فــي أوائــل العــام .فقــد كان إجمالــي املبلغ املســتلم
يقــل مبقــدار  2.5مليــون دوالر أمريكــي عــن املطلــوب.
لــم تتمكــن األونــروا مــن تقــدمي مســاعدات فــي املــأوى إلــى  3,400أســرة
لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،مبــا يشــمل  1,224أســرة تعيلهــا
نســاء .وهــذا األمــر قــوض قــدرة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
علــى دفــع اإليجــارات ،وبالتالــي زاد مــن درجــة انكشــافهم .يعتمــد هــذا
االســتنتاج علــى نتائــج تقييــم مجــاالت الضعــف لعــام  2014الــذي
وجــد أن أكثــر مــن ربــع أســر الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا أجليت
مــن املســاكن التــي كانــت تســتأجرها بواســطة املالكــن مــرة واحــدة أو
أكثــر منــذ وصولهــا إلــى األردن ،فيمــا أن  %71كانــوا متأخريــن فــي دفــع
اإليجــار ملــدة شــهر أو أكثــر فــي وقــت إجــراء التقييــم .ومــا زاد الطــن

الغاية املستهدفة
()2015

بلــة أن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا يواجهــون ارتفاعــا ً فــي
اإليجــارات ونقصـا ً فــي أماكــن الســكن املتاحــة بســبب تدفــق الالجئــن.
وفــي غيــاب الدعــم الــازم مــن األونــروا ،ســيتزايد إجــاء األســر عــن
املســاكن املســتأجرة وســيجد املزيــد مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا أنفســهم مضطريــن للعيــش فــي ظــروف متدنيــة املعاييــر و/أو
شــديدة االكتظــاظ ،وســترتفع مســتويات الديــون الشــخصية .وقــد بــدأ
تنفيــذ تقييــم ســريع جملــاالت الضعــف فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2015
بهــدف إبــراز االحتياجــات احلرجــة لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
ودعــم حتســن تخطيــط البرامــج وحتســن االســتهداف .وســتكتمل
عمليــة التقييــم فــي نيســان/إبريل .2016
مت اســتهداف جميــع الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مــن خــال توزيع
املســاعدات النقديــة للتأهــب لفصــل الشــتاء ،ولكــن نقــص التمويــل
جعــل مــن غيــر املمكــن تغطيــة كامــل املبلــغ  340دوالرا ً لــكل أســرة
أو الوصــول إلــى الغايــة املســتهدفة  4,250( %100أســرة) .تبعــا ً لذلــك،
مت توزيــع مبلــغ متوســط مبقــدار  220دوالرا ً علــى  3,827أســرة ( %90مــن
الغايــة املســتهدفة) كمنحــة ماليــة ملــرة واحــدة للمســاعدة فــي التأهــب
لفصــل الشــتاء .وعلــى النحــو ذاتــه ،أمكــن تقــدمي منحــة نقديــة طارئــة
ملــرة واحــدة علــى  484أســرة فــي النصــف الثانــي مــن العــام فقــط.

الفلسطينيين ،2015 .األردن .تصوير هانينغتون موينجي.
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 3-1-5االســتجابة الطارئــة فــي األرض الفلســطينية
ا لمحتلــة

•النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة ،2015
الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي
األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعفـا ً وافتقــارا ً لألمن
الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة
الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقرة
لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
 oهــدف خــاص :األســر املفتقــرة إلــى األمــن الغذائي
تلبــي أبســط متطلباتهــا الغذائيــة مــن خــال
املســاعدات الغذائيــة.
 oهــدف خــاص :متكــن أســر الفقــر املدقــع مــن
ســد فجــوة الفقــر املتبقيــة بعــد املســاعدات
الغذائيــة مــن خــال حتويــات نقديــة تكميليــة غيــر
مشــروطة.
 oهــدف خــاص :تــزداد قــدرة األســر الالجئــة املفتقرة
إلــى األمــن الغذائــي علــى الوصــول االقتصــادي
للغــذاء لتغطيــة احتياجاتهــم األساســية ،وذلــك
مــن خــال املــال مقابــل العمــل.
اســتمرت املســاعدات الغذائيــة مــن خــال النــداء الطــارئ لــأرض
الفلســطينية احملتلــة فــي خدمــة الالجئــن الفلســطينيني عبــر الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة فــي عــام  .2015ومــن خــال حتديــد الالجئــن

الفلســطينيني الفقــراء واســتهدافهم ،تلقــى  )858,191( %89.39مــن
الالجئــن املســجلني املفتقريــن لألمــن الغذائي فــي األرض الفلســطينية
احملتلــة مســاعدات غذائيــة ســوا ًء مــن خــال املعونــات العينيــة أو
القســائم اإللكترونيــة.
ومــن مجمــوع  62,983الجئــا ً اســتهدفهم برنامــج املــال مقابــل
العمــل ،مت تزويــد  24,092مشــاركا ً ومشــاركة بفــرص عمــل عبــر األرض
الفلســطينية اخملتلــة .شــكلت النســاء أكثــر مــن ثلــث املشــاركني
( )8,242ومت توظيفهــن فــي عــدد متنــوع مــن األعمــال ،مبــا فــي ذلــك
وظائــف غيــر تقليديــة مثــل احلراســة األمنيــة والتعبئــة والتغليــف.
أعطيــت األولويــة لألســر الالجئــة الفقيــرة ،مــع تركيــز االســتهداف
علــى إشــراك النســاء والشــباب.
حالــت القيــود علــى التمويــل دون التحقيــق الكامــل للغايــات
املســتهدفة مــن ناحيــة األمــن الغذائــي التــي وضعهــا النــداء الطــارئ
لــأرض الفلســطينية احملتلــة لعــام  .2015ففــي غــزة ،بقــي برنامــج
التغذيــة املدرســية معلق ـا ً ولــم يكــن مــن املمكــن تقــدمي املســاعدات
الغذائيــة للنســاء احلوامــل واألطفــال دون ســن العامــن ،فيمــا توجــب
فــي الضفــة الغربيــة تقليــص كل مــن املســاعدات الغذائيــة والنقديــة.
وبقيــت العوامــل البنيويــة املســتمرة منــذ أمــد طويــل ،مثــل احلصــار
علــى غــزة والــذي دخــل عامــه التاســع فــي الصيــف املاضــي ،حتــد مــن
إمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد األساســية وتســاهم فــي انكشــاف
الالجئــن أمــام اخملاطــر.

 - 3- 1-5أ غزة
•النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر
ضعفـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة لألمــن
الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
o

هدف خاص :األسر املفتقرة إلى األمن الغذائي تلبي أبسط متطلباتها الغذائية من خالل املساعدات الغذائية.

o

هــدف خــاص :متكــن أســر الفقــر املدقــع مــن ســد فجــوة الفقــر املتبقيــة بعــد املســاعدات الغذائيــة مــن خــال حتويــات
نقدية تكميلية غير مشروطة.

o
		

هــدف خــاص :تــزداد قــدرة األســر الالجئــة املفتقــرة إلــى األمــن الغذائــي علــى الوصــول االقتصــادي للغــذاء لتغطيــة
احتياجاتهم األساسية ،وذلك من خالل املال مقابل العمل.
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اخملرج

املؤشر

الفعلي

يتم تخفيف حدة افتقار الالجئني لألمن الغذائي.

نسبة احتياجات الطاقة لدى فئات الفقر املدقع التي تتم تلبيتها من خالل توزيع
املساعدات الغذائية (املتوسط للفصل الواحد).

76.45%

76%

نسبة احتياجات الطاقة لدى فئات الفقر املطلق التي تتم تلبيتها من خالل توزيع
املساعدات الغذائية (املتوسط للفصل الواحد).

41.68%

40%

عدد الالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يتلقون مساعدات غذائية (مصنفا ً
حسب اجلنس).

801,265

800,000

نسبة األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تتلقى معونات غذائية عينية.

100%

100%

نسبة طلبة األونروا الذين يكفل لهم احلصول على وجبة صغيرة واحدة على األقل
في اليوم.

0%

100%

عدد الوجبات الصغيرة املوزعة على الطلبة.

0

49,525,000

نسبة النساء املستفيدات من املعونات الغذائية اإلضافية اللواتي يتلقني اإلرشاد
حول التغذية التكميلية املناسبة للرضع وصغار األطفال  6-24شهراً.

0%

100%

نسبة الالجئات احلوامل واملرضعات اللواتي يتلقني معونات غذائية إضافية مناسبة.

0%

100%

نسبة األطفال في عمر  6-24شهرا ً الذين يتلقون أغذية تكميلية.

0%

100%

نسبة فجوة الفقر املتبقية بعد املساعدات الغذائية التي يتم سدها.

0%

100%

نسبة األسر املؤهلة من فئة الفقر املدقع التي تتلقى مساعدة مكملة لدخلها.

0%

100%

نسبة املستفيدين من برنامج املال مقابل العمل الذين يستخدمون ما يكسبونه
لتلبية احتياجاتهم األساسية للغذاء.

89.6%

79%

نسبة املستفيدين من برنامج املال مقابل العمل الذين يستخدمون ما يكسبونه
لسداد ديونهم.

40.3%

38%

عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل على املدى القصير (مصنفا ً
حسب اجلنس).

15,973

52,983

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل العمل.

US$
8,487,981

US$ 61,813,837

يتحسن تناول أطفال املدارس للغذاء.

تتوفر التغذية األمثل ألطفال الالجئني في عمر أقل من 24
شهراً.

يتم سد فجوة الفقر املتبقية بعد املساعدات الغذائية لدى
األسر التي تعيش في فقر مدقع.
الالجئون املفتقرون إلى األمن الغذائي املقيمون في اخمليمات
أو خارجها يكسبون األجور على املدى القصير لتغطية
احتياجاتهم األساسية للغذاء واستعادة قدراتهم على التدبر.

واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات الغذائيــة علــى مــدار العــام ،2015
حيــث وصلــت إلــى  801,265مســتفيدا ً ( 146,357أســرة) فــي الربــع
األخيــر مــن العــام ،مبــا يشــمل  13,856أســرة تعيلهــا نســاء .وتلقــى
 379,129الجئــا ً مــن فئــة الفقــر املدقــع الذيــن يعيشــون حتــت خــط
الفقــر  1.74دوالر أمريكــي للفــرد فــي اليــوم  %76مــن احتياجاتهــم
اليوميــة للطاقــة ،فيمــا تلقــى  422,136الجئـا ً مــن فئــة الفقــر املطلــق
الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن  3.87دوالر أمريكــي للفــرد في اليــوم %40
مــن متطلباتهــم للطاقــة .وقــد ارتفعــت أرقــام املســاعدات الغذائيــة
مــن  774,419فــي الربــع األول مــن العــام  2015بســبب )1( :اســتئناف
تقــدمي املســاعدات الغذائيــة ألولئــك الذيــن غــادروا املراكــز اجلماعيــة
ولكنهــم كانــوا مؤهلــن لتلقــي هــذه املســاعدات قبــل أن يتعرضــوا
للتهجيــر )2( ،وإضافــة أســر مســتفيدة جديــدة ثبــت اســتحقاقها
للمســاعدة مبوجــب نظــام محســن لتقييــم الفقــر اعتمدتــه األونــروا .مت
تدشــن هــذه األداة فــي أيار/مايــو  2015وهــي تيســر حتديــد املســتحقني
للمســاعدات الغذائيــة بصــورة ســريعة ومنصفــة ودقيقــة .ومنــذ إعــادة
بــدء العمــل بنظــام تقييــم الفقــر وحتــى كانــون األول/ديســمبر ،2015
أجــرى  142باحث ـا ً اجتماعي ـا ً تقييم ـا ً ملــا مجموعــه  33,545أســرة.
نظــرا ً للقيــود الشــديدة علــى التمويــل ،لــم تتمكــن الوكالــة مــن
تنفيــذ برنامــج التغذيــة املدرســية للعــام الثانــي علــى التوالــي.
نتيجــة لذلــك ،فــإن األســر الالجئــة التــي تعيــش فــي فقــر ومتلــك
قــدرة محــدودة علــى حتمــل األعبــاء املاليــة اإلضافيــة أصبحــت تواجــه
ضغوط ـا ً إضافيــة فــي تزويــد أطفالهــا بوجبــة يوميــة لــم يكــن مــن

الغاية املستهدفة
()2015

الســهل عليهــا توفيرهــا .وأدت قيــود التمويــل كذلــك إلــى عــدم القــدرة
علــى )1( :تقــدمي مســاعدات غذائيــة إضافيــة للنســاء احلوامــل واألطفال
دون ســن العامــن )2( ،وتنفيــذ تدخــل املســاعدات النقديــة الــذي يقصــد
منــه مســاعدة أســر الفقــر املدقــع علــى جســر الفجــوة املتبقيــة «بعــد
تلقــي املســاعدات» فــي االحتياجــات األساســية للغــذاء ودعــم تكاليــف
«العــودة إلــى املدرســة».
وفــر برنامــج التشــغيل املؤقــت الــذي تديــره الوكالــة  758,977يــوم
عمــل فــي عــام  ،2015مبــا يعــادل  2,635وظيفــة بــدوام كامــل .انعكــس
ذلــك علــى شــكل فــرص عمــل قصيــرة األجــل لصالــح  15,973الجئ ـاً،
اســتفاد منهــا باإلجمــال  89,449فــردا ً (العاملــون وأفــراد أســرهم)
وضخــت  8,487,981دوالرا ً أمريكيـا ً فــي االقتصــاد احمللــي بشــكل مباشــر.
وأكــدت املراقبــة الداخليــة أن الغالبيــة الكبــرى مــن املســتفيدين
( )%89.6اســتفادوا مــن الدخــل الــذي كســبوه مــن التشــغيل املؤقــت
لشــراء الغــذاء ،فيمــا اســتخدمته نســبة  %40.3لســداد ديونهــم
املتراكمــة .وعلــى الرغــم مــن وجــود نقــص بنســبة  %87.3فــي التمويــل
باملقارنــة مــع الغايــة املســتهدفة  61.8مليــون دوالر ،حصلــت 5,158
امــرأة علــى فــرص عمــل ،مــن بينهــن  3,548امــرأة حصلــن علــى أعمــال
تتطلــب مهــارة خاصــة أو وظائــف مهنيــة .وحصلــت النســاء املتقدمــات
بطلــب املشــاركة فــي البرنامــج علــى  %32.3مــن اجملمــوع الكلــي
لفــرص العمــل ،بزيــادة عــن نســبة  %27مــن النســاء اللواتــي اســتفدن
مــن البرنامــج بشــكل مباشــر فــي عــام  .2014وضمــن جهــود الوكالــة
لضمــان توفيــر بيئــة حاميــة لتقــدمي اخلدمــات وتعزيــز اإلنصــاف بــن
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اجلنســن ،مت توظيــف نســاء فــي وظائــف غيــر تقليديــة ،مث ـا ً فــي دور
أذنــة مــدارس وحــراس وعمــال تعبئــة وتغليــف .وهــذه هــي املــرة األولــى
التــي توظــف فيهــا األونــروا إناثــا ً فــي احلراســة بطريقــة منهجيــة.
وقــد ســجلت زيــادة بنســبة  %5فــي عــدد طلبــات العمــل فــي برنامــج

© أخصائي اجتماعي من األونروا أثناء زيارته إلى أسرة لتقييم
مستوى الفقر ،2015 .األردن .تصوير خليل عدوان.

التشــغيل املؤقــت فــي عــام  2015باملقارنــة مــع  .2014تبعــا ً لذلــك،
وعلــى خلفيــة نقــص التمويــل ،ســيضطر مقدمــو الطلبــات لالنتظــار
فتــرة أطــول للحصــول علــى فرصــة عمــل بالنظــر إلــى تقلــص اآلفــاق
أمــام الالجئــن فــي ظــل الوضــع االقتصــادي الصعــب الســائد.

|64االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

- 3- 1-5ب الضفة الغربية
•النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر
ضعفـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة لألمــن
الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
o

هدف خاص :األسر املفتقرة إلى األمن الغذائي تلبي أبسط متطلباتها الغذائية من خالل املساعدات الغذائية.

o

هــدف خــاص :تــزداد قــدرة األســر الالجئــة املفتقــرة إلــى األمــن الغذائــي علــى الوصــول االقتصــادي للغــذاء لتغطيــة

		

احتياجاتهم األساسية ،وذلك من خالل املال مقابل العمل.

اخملرج

املؤشر

الفعلي

يتم تخفيف حدة افتقار الالجئني لألمن الغذائي.

عدد األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تتلقى مساعدات بقسائم
األغذية.

8,330

25,000

عدد الالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يتلقون مساعدات غذائية (مصنفا ً
حسب اجلنس).

ذكور24,606 :
إناث23,990 :

160,000

إجمالي قيمة القسائم اإللكترونية املقدمة لالجئني املفتقرين إلى األمن
الغذائي.

US$ 5,525,994

US$ 19,200,000

عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل على املدى القصير
(مصنفا ً حسب اجلنس).

ذكور5,035 :
إناث3,084 :

10,000

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل العمل.

US$ 9,965,033

US$ 12,600,000

عدد مشاريع املال مقابل العمل املنفذة في اخمليمات.

18

19

الالجئون املفتقرون إلى األمن الغذائي املقيمون في اخمليمات
أو خارجها يكسبون األجور على املدى القصير لتغطية
احتياجاتهم األساسية للغذاء واستعادة قدراتهم على التدبر.

اســتهدفت تدخــات األمــن الغذائــي الطارئــة التــي نفذتهــا األونــروا
الالجئــن الفلســطينيني الذيــن يعيشــون داخــل اخمليمــات وفــي املناطــق
احلضريــة خــارج اخمليمــات .ومت حتويــل قســائم إلكترونيــة شــهرية بقيمــة
 10دوالرات أمريكيــة لــكل فــرد باملتوســط إلــى األســر التــي تقيــم
خــارج اخمليمــات ،ممــا حســن قدرتهــم علــى الوصــول إلــى مجــال مــن
األغذيــة الطازجــة ،مبــا يشــمل منتجــات األلبــان والبيــض وزيــت الطهــي
والبقوليــات وغيرهــا .وقــد مت فــي عــام  2015دعــم مــا مجموعــه 8,330
أســرة ( 48,596فــردا ً منهــم  23,990امــرأة) .باإلجمــال ،لــم تــرق اإلجنــازات
إلــى مســتوى الغايــات املســتهدفة ألن احلــدود علــى التمويــل أعاقــت
توســيع البرنامــج ليشــمل األســر التــي تعيــش داخــل اخمليمــات وأجبــرت
األونــروا علــى اســتهداف األســر األشــد ضعف ـا ً فقــط .وبســبب نقــص
التمويــل كذلــك ،متكنــت األونــروا مــن تقــدمي املســاعدات الغذائيــة
الطارئــة إلــى  8,330أســرة فقــط ،ممــا يعنــي تــرك حوالــي  16,000أســرة

الغاية املستهدفة
()2015

الجئــة (خــارج اخمليمــات) ممــن مت حتديدهــم علــى أنهــم يفتقــرون إلــى
األمــن الغذائــي دون أي شــكل مــن املســاعدات الطارئــة لدعــم أمنهــم
الغذائــي ،وهــو مــا تســبب بأثــر شــديد علــى آليــات التدبــر لديهــم.
داخــل اخمليمــات ،مت تقــدمي فــرص عمــل مؤقتــة إلــى  8,119أســرة (46,481
فــرداً) مــن خــال برنامــج املــال مقابــل العمــل فــي عــام  .2015رشــحت
كل أســرة أحــد أفرادهــا للمشــاركة فــي البرنامــج ،وقــد شــكلت
النســاء  %38مــن املســتفيدين ،وشــكل الشــباب فــي عمــر 24-18
عام ـا ً  ،%12وشــكل األشــخاص ذوو اإلعاقــات  .%7حصــل كل مســتفيد
علــى  420دوالرا ً فــي الشــهر ملــدة ثالثــة أشــهر مقابــل العمــل الــذي
كان يــؤدى حتــت إشــراف املنظمــات اجملتمعيــة الشــريكة .وقــد حالــت
فجــوات التمويــل دون متكــن البرنامــج مــن حتقيــق الغايــة املســتهدفة
التــي تبلــغ  10,000أســرة.

من األونروا في متجر محلي مجاز ،2015 .األونروا .تصوير روال كركي.

©أحد المستفيدين أثناء شراء مواد غذائية طازجة باستخدام قسيمته اإللكترونية
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 2 - 5هــدف التنميــة اإلنســانية الثالــث لألونــروا :مســتوى
معيشــي الئــق _ التمويــل الصغيــر

 1- 2-5الهــدف االســتراتيجي  9لالســتراتيجية المتوســطة األجــل :خدمــات ماليــة شــاملة وزيــادة الحصــول
علــى تســهيالت القــروض والتوفيــر ،خصوصــً للمجموعــات المهــددة مثــل المــرأة والشــباب والفقــراء.
واإلفــادة الراجعــة لتحســن مســاءلة الطاقــم .وفــي األردن ،جــرى
تطبيــق ترتيبــات تعاقديــة أخــف .أمــا فــي ســوريا ،فقــد حــال الصــراع
لألســف دون التوســع فــي البرنامــج .واســتمر نــزوح األســر وفقــدان رأس
املــال الشــخصي ،مقترنـا ً بانخفــاض قيمــة الليــرة الســورية ،بالتســبب
بخســائر للبرنامــج أدت إلــى تقلــص محفظــة اإلقــراض .وســاهمت هذه
العوامــل كذلــك فــي إ¬ضعــاف رغبــة املانحــن بتقــدمي متويــل إضافــي
للبرنامــج فــي ســوريا.

إن التوســع التدريجــي لبرنامــج التمويــل الصغيــر فــي األونــروا علــى
مــدار فتــرة العامــن املاضيــن يعكــس تنفيــذ عــدد مــن االســتراتيجيات
علــى مســتوى األقاليــم ســاهمت فــي حتســن كفــاءة البرنامــج.
فــي هــذا اخلصــوص ،أجــري تعديــل علــى نظــام حوافــز فــي الضفــة
الغربيــة لتعزيــز أداء الطاقــم ومت تقــدمي التدريــب أثنــاء العمــل علــى
مــدار العــام .وفــي غــزة ،مت تعديــل شــروط القــروض لتعكــس احتياجــات
املســتفيدين بشــكل أفضــل ،فيمــا جــرى متتــن آليــات االتصــال الداخلي

 - 1- 2-5أ الهدف االستراتيجي  9لالستراتيجية المتوسطة األجل
•خدمات مالية شاملة وزيادة احلصول على تسهيالت القروض والتوفير ،خصوصا ً للمجموعات املهددة مثل املرأة والشباب والفقراء.
املؤشر

املوقع

العــدد الكلــي للقــروض التــي متنــح
للمســتفيدين الالجئــن مــن خــال جميــع
منتجــات القــروض الصغيــرة.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الفئة املستهدفة
2015
2015
2014
2014

إقليم الضفة الغربية

2,167

2,479

2,743

2,812

إقليم سوريا

124

222

160

508

إقليم غزة

3,144

2,587

3,221

5,116

إقليم لبنان
إقليم األردن

6,178

7,248

7,065

11,993

األونروا

11,613

12,536

13,189

20,429

املصدر :نظام معلومات إدارة القروض لدائرة التمويل الصغير في األونروا
التكرار :تبليغ سنوي ،مراقبة شهرية

مت توزيــع مــا مجموعــه  37,898,797دوالرا ً أمريكيــا ً بواســطة برنامــج
التمويــل الصغيــر فــي األونــروا فــي عــام  2015مــن خــال  38,193قرضـا ً
منحــت فــي الضفــة الغربيــة وغــزة واألردن وســوريا .56مــن بــن هــذه
القــروض ،منــح  13,189قرضـا ً بقيمــة  17.2مليــون دوالر (أكثــر مــن %45
مــن مجمــوع القــروض) إلــى الجئــن فلســطينيني ضعفــاء ،مبــن فيهــم
النســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة .باإلجمــال ،اســتخدمت
غالبيــة القــروض لدعــم أنشــطة أعمــال غيــر نظاميــة ،إلــى جانــب
ســداد النفقــات األســرية وتكاليــف التعليــم والصحــة لألســر ذات
الدخــل املنخفــض.
فيمــا يتعلــق بالنتائــج املتحققــة حتــت هــذا املؤشــر ،مت توزيــع  %65فقــط
مــن عــدد القــروض اخملطــط لهــا ،والتــي تبلــغ  20,429قرضــاً .عــاوة
علــى ذلــك ،ســجلت تباينــات كبيــرة احلجــم بــن أقاليــم عمــل األونــروا،
وســجل أعلــى إجنــاز فــي الضفــة الغربيــة حيــث مت توزيــع  %98مــن
القــروض اخملطــط لهــا (بقيمــة  3,477,260دوالراً) ،بزيــادة بنســبة %11
عــن نتائــج العــام  .2014وظــل تنفيــذ البرنامــج يشــكل حتديـا ً فــي غــزة
إذ أن احلصــار اســتمر فــي تقييــد حركــة النــاس واللــوازم ،ممــا يعرقــل
فــرص أنشــطة األعمــال ويرفــع مســتويات البطالــة .وعلــى النحــو ذاتــه،
أدى اســتمرار التهجيــر الســكاني الواســع النطــاق فــي ســوريا إلــى إجناز

 %32فقــط مــن الغايــة املســتهدفة .وفــي األردن ،تســبب التبــدل العالــي
فــي املوظفــن ،مقترنـا ً بالتأخــر فــي عمليــات التوظيــف ،فــي انخفــاض
القــدرة علــى توســيع البرنامــج .وبالتالــي ،مت توزيــع  7,065قرض ـا ً فقــط
( %59مــن الغايــة املســتهدفة) بقيمــة  8,673,728دوالراً.
تتأثــر النســاء بالنــزاع املســلح بشــكل خــاص وبقــدر أكبــر مــن ســواهن.
وتتولــى العديــدات منهــن دور املعيــل الرئيســي ،وغالب ـا ً مــا يعانــن مــن
التهميــش فــي ســوق العمــل ويكافحــن للتدبــر مــع الوضــع اقتصاديـاً.
بالنظــر إلــى هــذا الواقــع ،وجــه برنامــج التمويــل الصغيــر فــي األونــروا
أولويــة اهتمامــه نحــو املقترضــات اإلنــاث .وفــي العــام  ،2015مت توزيــع مــا
مجموعــه  41,859قرضــا ً (بقيمــة  11,478,475دوالراً) علــى نســاء ،مــن
بينهــا  4,948قرض ـا ً منحــت لنســاء الجئــات (بقيمــة  4,579,534دوالراً).
بالنســبة للبرنامــج إجمــاالً ،عكســت هــذه األرقــام منــوا ً بنســبة %14.3
فــي امتــداد البرنامــج باملقارنــة مــع العــام  .2014عــاوة علــى ذلــك ،مت
توزيــع مــا مجموعــه  11,188قرضــا ً علــى مقترضــن شــباب (بقيمــة
 10,813,409دوالرات) ،مــن بينهــا  3,351قرض ـا ً (بقيمــة  3,745,157دوالراً)
قدمــت إلــى الجئــن فلســطينيني شــباب.
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الوضع الفعلي 2015

املؤشر

الوضع الفعلي 2014

املراجعة الدورية لألداء االجتماعي لبرنامج التمويل الصغير.

دراسة واحدة على الفقر أجنزت دراسة واحدة على الفقر أجنزت في غزة.
أجنزت مراجعة سنوية واحدة لألداء االجتماعي
في غزة.
لبرنامج التمويل الصغير ككل.
أجنزت خمسة تقارير عن األداء االجتماعي
لألقاليم (األردن ،سوريا ،غزة ،الضفة الغربية).

الغاية املستهدفة 2015
إجناز تقييم واحد للمرتبة االجتماعية على
األقل وتقييم واحد لعالمات الفقر لكل مكتب
إقليم في فترة العامني.
مراجعات سنوية لألداء االجتماعي لكل إقليم،
وللدائرة بشكل عام.

املصدر :دراسات برنامج التمويل الصغير في األونروا
التكرار :تبليغ النتائج/إجراء الدراسات سنويا ً

مت إجنــاز مراجعــات ســنوية إلدارة األداء االجتماعــي فــي األردن والضفــة املرتبــة االجتماعيــة فــي عــام  2015بســبب الفجــوة فــي التمويــل
الغربيــة وغــزة وســوريا ،إلــى جانــب مراجعــة عامــة تغطــي برنامــج وانخفــاض الدخــل الــذي يولــده البرنامــج نتيجــة القتــال فــي غــزة
التمويــل الصغيــر ككل .وتتبــع كل تقريــر مؤشــرات مثــل امتــداد فــي شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس  2014واألزمــة فــي ســوريا.
البرنامــج وفق ـا ً خملتلــف التصنيفــات االجتماعيــة ،وحصــة القــروض
الصغيــرة املوزعــة حســب أقاليــم العمــل ،وأجــرى حتلي ـا ً لالجتاهــات فــي العــام  ،2015ركــز برنامــج التمويــل الصغيــر فــي األونــروا جهوده
الســائدة ملســتويات اإلقــراض .عــاوة علــى ذلــك ،أجنــزت دراســة كذلــك علــى متتــن قــدرات املوظفــن لتحســن تنفيــذ البرنامــج
لعالمــات الفقــر فــي غــزة فــي شــباط/فبراير  2015علــى اخلصائــص وتقــدمي خدماتــه .حتقيق ـا ً لذلــك ،قدمــت األونــروا  18تدريب ـا ً لصالــح
االجتماعية-االقتصاديــة لزبائــن البرنامــج فــي عــام  .2014وبينــت  339موظــف قــروض وغيرهــم مــن أعضــاء الطاقــم فــي األردن وغــزة
النتائــج وجــود معــدالت عاليــة مــن الفقــر والضعــف لــدى الزبائــن والضفــة الغربيــة علــى إدارة األداء االجتماعــي ومبــادئ حمايــة
الذيــن مت تصنيفهــم كفقــراء ( )%36.30وشــديدي الفقــر ( ،)%19.4الزبائــن .فضــا ً عــن ذلــك ،مت تقــدمي دورات متهيديــة حــول جميــع
فيمــا مت تصنيــف حوالــي ثالثــة أربــاع علــى أنهــم مــن ذوي الدخــل اجلوانــب املتعلقــة بتنفيــذ البرنامــج ،وقبــل بــدء اســتطالعات الرضــا
املنخفــض ،والذيــن يتــم تعريفهــم علــى أنهــم الذيــن يعيشــون على التــي أجريــت فــي غــزة (أيلول/ســبتمبر  )2015واألردن (آذار/مــارس
أقــل بنســبة  %200مــن مســتوى خــط الفقــر الوطنــي لفلســطني  ،)2015جــرى كذلــك تدريــب موظفــي القــروض علــى منهجيــات
البالــغ  49.69شــيكل للفــرد فــي اليــوم .ولــم يتــم إجــراء تقييــم جمــع البيانــات وحتليلهــا.
©أيمن شكري علوان 21 ،عامًا ،من غزة يعمل في صيد السمك ،وقد باشر نشاطه االقتصادي في البداية برأسمال ال يزيد عن  2.500دوالر أمريكي .واآلن ،بعد مرور سبع سنوات ،نجح في رفع رأسماله إلى  14.000دوالر ،محققًا دخ ً
ال
شهريًا بقيمة  2.500دوالر إلعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد ،2015 .األونروا .تصوير شريف سرحان.
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 2- 2-5االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية
•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة
االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية

* ليــس مــن املمكــن إجــراء حتليــل للنتائــج بالنظــر إلــى أنــه لــم يتــم
اســتالم التمويــل لتنفيــذ البنــد -2-2-5أ.

واملســاعدة فــي تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر.

 - 2- 2-5أ سوريا
•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية واملســاعدة فــي
تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر.
اخملرج

املؤشر

الفعلي

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى قروض املشاريع
الصغيرة ملصالح األعمال الصغيرة والقروض االستهالكية
لألسر.

عدد الالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني الذين يحصلون على قروض
التمويل الصغير (مبا يشمل النساء والشباب).

ال يتوفر

لــم يتــم اســتالم متويــل لصالــح هــذه املســاعدة ضمــن النــداء الطــارئ
بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة  .2015بالتالــي ،لــم يكــن مــن املمكــن

الغاية املستهدفة
()2015
39,750

االســتمرار فــي هــذا التدخــل البرامجــي املهــم للحــد مــن الفقــر ودعــم
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة احملليــة.

 3-5هدف التنمية اإلنسانية الثالث لألونروا :مستوى معيشي الئق  -تحسين القدرة على التوظيف

 1- 3-5الهــدف االســتراتيجي  10لالســتراتيجية المتوســطة األجــل  :تحســين القــدرة علــى التوظيف
شــهدت معــدالت التوظيــف في عــام  2014خلريجــي برنامــج التعليم
والتدريــب التقنــي واملهنــي فــي األونــروا حتســنا ً ملموسـا ً علــى نطاق
الوكالــة خــال فتــرة التقريــر ،وارتفــع معــدل توظيــف الذكــور مــن
 %72.29خلريجــي عــام  2013إلــى  %79.66خلريجــي عــام  ،2014فيمــا
ارتفــع معــدل توظيــف اإلنــاث مــن  %60.61خلريجــات عــام  2013إلــى
 %76.06خلريجــات عــام  ،2014ممــا فــاق الغايــة املســتهدفة لإلنــاث
لعــام  .2015مت إجنــاز ذلــك مــن خــال الدعــم املســتمر مــن جانــب
املانحــن ممــا أتــاح مزيجــا ً مــن املبــادرات اجلديــدة واحملســنة فــي
جميــع األقاليــم ،ومنهــا )1( :تعديــل وحتديــث الــدورات فــي احلــرف
واملهــارات الناشــئة )2( ،وتعزيــز بنــاء قــدرات املدربــن لتزويدهــم
بأســاليب ومناهــج التدريــب الراهنــة مبــا يلبــي املهــارات املطلوبــة

مــن أصحــاب العمــل )3( ،وتأســيس وتقويــة الشــراكات مــع مجتمــع
األعمــال والقطــاع اخلــاص لتوســيع آفــاق التوظيــف أمــام خريجــي
التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي )4( ،وتعزيــز املناصــرة املوجهــة
إلــى أصحــاب العمــل والصناعــات واملنظمــات األهليــة مــن أجــل
توظيــف خريجــي التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي مــن األونــروا،
( )5وإشــراك أصحــاب العمــل فــي تطويــر املناهــج ومــواد التدريــب
مــن خــال تشــكيل جلنــة استشــارية تضــم ممثلــن عــن القطــاع
اخلــاص )6( ،وحتســن متابعــة اخلريجــن وتعقبهــم (مبــا فــي ذلــك
مــن خــال وســائط التواصــل االجتماعــي) مــن خــال جهــد جماعــي
بواســطة املدربــن ومكتــب التنســيب واإلرشــاد املهنــي )7( ،وحتســن
إحالــة اخلريجــن إلــى فــرص التوظيــف املتاحــة.

 -1- 3-5أ الهدف االســتراتيجي  10لالســتراتيجية المتوســطة األجل
•

حتسني القدرة على التوظيف
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املؤشر

املوقع

إقليم الضفة الغربية

نسية اخلريجني الذين يتم
توظيفهم أو يواصلون
إقليم سوريا
دراستهم من بني الباحثني عن
إقليم غزة
عمل (ذكور).

خط األساس  2014الوضع الفعلي  2014الوضع الفعلي  2015الفئة املستهدفة 2015
خلريجي  2013-2012خلريجي  2013-2012خلريجي  2014-2013خلريجي 2014-2013
89.00

83.42

92.67

82.11

45.00

74.44

74.74

ال يتوفر

71.00

48.37

54.73

80.00

69.00

43.32

68.20

92.00

إقليم األردن

98.00

98.62

98.13

95.00

األونروا

78.00
(  83.00بإستثناء
سوريا)

72.29
(  72.11بإستثناء
سوريا

79.66
(  80.14بإستثناء
سوريا)

87.80
بإستثناء سوريا

إقليم لبنان

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم في األونروا
التكرار :سنوياً ( ،بعد  12شهرا ً من انتهاء العام الدراسي )
املؤشر

املوقع

إقليم الضفة الغربية

نسية اخلريجني الذين يتم
توظيفهم أو يواصلون
إقليم سوريا
دراستهم من بني الباحثني عن
إقليم غزة
عمل (إناث).

خط األساس  2014الوضع الفعلي  2014الوضع الفعلي  2015الفئة املستهدفة 2015
خلريجي  2013-2012خلريجي  2013-2012خلريجي  2014-2013خلريجي 2014-2013
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57.65

80.46

66.45

57.00

40.16

63.79

ال يتوفر

49.00

33.74

42.18

54.00

66.00

55.94

67.38

77.00

إقليم األردن

93.00

93.20

94.41

80.50

األونروا

75.00
(  76.00بإستثناء
سوريا)

60.61
(  62.94بإستثناء
سوريا

76.06
(  77.26بإستثناء
سوريا)

71.30
بإستثناء سوريا

إقليم لبنان

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم في األونروا
التكرار :سنوياً ( ،بعد  12شهرا ً من انتهاء العام الدراسي )

فــي عــام  ،2015ارتفعــت معــدالت توظيــف خريجــي التعليــم والتدريــب
التقنــي واملهنــي علــى نطــاق الوكالــة لــكل مــن الذكــور واإلنــاث.
بالنســبة للذكــور ،ارتفــع معــدل التوظيــف بحوالــي  8نقــاط مئويــة،
فيمــا ارتفــع بالنســبة لإلنــاث مــن  %60.61إلــى  %76.06متجــاوزا ً الغايــة
املســتهدفة لعــام  .2015حدثــت هــذه الزيــادات فــي أربعــة مــن أقاليــم
عمــل األونــروا اخلمســة ،فيمــا حافــظ األردن علــى معــدالت التوظيــف
املرتفعــة فــي األصــل .يالحــظ أن أكبــر قفــزات فــي معــدالت توظيــف
الذكــور شــهدتها الضفــة الغربيــة ولبنــان .ففــي لبنــان ،ارتفــع معــدل
توظيــف الذكــور بأكثــر مــن  20نقطــة مئويــة .وفــي غــزة ولبنــان وســوريا،
لوحــظ كذلــك حتســن ملمــوس فــي معــدالت توظيــف اإلنــاث .ففــي
ســوريا ،ارتفــع معــدل توظيــف اإلنــاث مــن  %40.16إلــى  .%63.79تعكــس
هــذه الزيــادة التركيــز علــى نطــاق الوكالــة علــى اســتخدام آليــات
مختلفــة للتواصــل مــع أصحــاب العمــل احملتملــن ومــع اخلريجــن ،مبــا
يشــمل أنشــطة التوعيــة خلريجــي التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي
وأصحــاب العمــل حــول الفــرص اخملتلفــة املتاحــة لهــم ،وعقــد معــارض
لفــرص العمــل .وســاعد تعزيــز الشــراكات مــع ســوق العمــل ،مثـا ً مــن

خــال اللجــان االستشــارية ،فــي ضمــان أن تكــون املناهــج أكثر اســتجابة
للطلــب فــي الســوق .عــاوة علــى ذلــك ،مت دمــج تعليــم مهــارات البحــث
عــن عمــل فــي مناهــج العديــد مــن الــدورات لتجهيــز الطلبــة لســوق
العمــل بشــكل أفضــل .ومت كذلــك تنفيــذ أســاليب مبتكــرة ملتابعــة
اخلريجــن ،مثـا ً مــن خــال اســتخدام وســائط التواصــل االجتماعــي .إن
ارتفــاع معــدالت التوظيــف يعكــس أيض ـا ً اجلهــود اخلاصــة بــكل إقليــم
والســياقات الناشــئة هنــاك .علــى ســبيل املثــال ،قــد يكــون حتســن
الظــروف األمنيــة حــول دمشــق قــد لعــب دورا ً فــي ســوريا فــي ســماح
العائــات لبناتهــا بالعمــل ،ممــا ســاعد علــى حتســن معــدل توظيــف
اإلنــاث.
وقــد كان للصــراع الدائــر فــي ســوريا ،والقيــود علــى فــرص العمــل ،وتدفق
الســوريني علــى ســوق العمــل في لبنــان ،واالحتــال فــي الضفــة الغربية،
واحلصــار املســتمر علــى غــزة تأثيــرات ســلبية علــى قــدرة اخلريجــن علــى
الوصــول إلــى فــرص عمــل مســتدامة وطويلــة األجــل ،وميكــن لــكل ذلــك
أن يتســبب بتقلبــات واســعة فــي معــدالت التوظيــف مــن عــام إلــى آخر.
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©الهندسة المعمارية ،الصف الثاني في أوتوكاد  ،3Dمركز تدريب وادي السير في
األردن ،2016 .األونروا .تصوير مروان عياش.
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 4-5هدف التنمية اإلنسانية الثالث لألونروا :مستوى معيشي الئق  -تحسين البيئة الحضرية

 1- 4-5الهــدف االســتراتيجي  11لالســتراتيجية المتوســطة األجــل :تحســين وتطويــر البيئــة الحضريــة
مــن خــال التطويــر والتنميــة المســتدامة للمخيمــات وتحســين البنيــة التحتيــة والمســاكن المتدنيــة
المقاييــس.
اســتمر التقــدم نحــو ضمــان بيئــة حضريــة صحيــة مــن خــال
التنميــة املســتدامة للمخيمــات بوتيــرة بطيئــة خــال العــام
 ،2015وجــاءت اإلجنــازات دون مســتوى الغايــات املســتهدفة بكثيــر.
وقــد أدى التمويــل احملــدود والوقــت الطويــل الــازم ألخــذ املصادقــات
احلكوميــة والقيــود علــى دخــول املــواد ،كمــا هــو احلــال فــي غــزة
ولبنــان ،إلــى تعويــق شــديد لتنفيــذ األنشــطة باملقاييــس اخملطــط
لهــا .فــي عــام  ،2015تلقــت األونــروا التمويــل مبــا يكفــي ألقــل مــن
 %10مــن املســاكن التــي مت تقييــم أنهــا بحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل.
ســجل حتقيــق تقــدم فــي مجــال
وفــي الضفــة الغربيــة ،فيمــا
ّ
تطويــر البنيــة التحتيــة البيئيــة ،فــإن  %62فقــط مــن املســاكن
ترتبــط حاليــا ً بشــبكة للمجــاري .وباإلجمــال ،ال يــزال مــدى توفــر
نظــم امليــاه واجملــاري وتصريــف ميــاه األمطــار وإدارة النفايــات
الصلبــة يشــكل مثــار قلــق متزايــد ،ويرفــع مــن مســتوى مخاطــر
تفشــي األمــراض فــي اخمليمــات .عــاوة علــى ذلــك ،وفيمــا أجنــزت

أعمــال التأهيــل فــي  52مرفقـا ً (مــدارس ومراكــز صحيــة) فــي عــام
 2015ومــا زالــت جاريــة فــي  31مرفقـا ً إضافيـاً ،فــإن مرافــق عديــدة
ال تــزال فــي حالــة ســيئة مــن حيــث اإلصالحــات وال تلبــي املعاييــر
الدنيــا للحمايــة.
إن األعــوام املتالحقــة مــن نقــص التمويــل ،مقترنــة بالوضــع
االقتصــادي الســيء لالجئــن ،تتســبب بتدهــور ســريع فــي البيئــة
اإلجماليــة التــي يشــغلها الالجئــون الفلســطينيون .وتقــدر األونــروا
أنــه يوجــد حاليـا ً قرابــة  44,000مســكن متدنــي املعاييــر (باســتثناء
ســوريا) وبحاجــة إلــى تأهيــل بقيمــة تقــارب  550مليــون دوالر
أمريكــي ،وهــذا الرقــم مــن املتوقــع أن يتزايــد .تخطــط األونــروا فــي
عــام  2016إلعــادة تأهيــل  2,500مســكن ممــا ســيتطلب حوالــي 35
مليــون دوالر .وعلــى النحــو ذاتــه ،يلــزم توفــر مبالــغ متويليــة كبيــرة
لتحســن اخمليمــات وتطويــر البنيــة التحتيــة البيئيــة وتأهيــل املرافق.

 -1- 4-5أ الهدف االســتراتيجي  11لالســتراتيجية المتوســطة األجل
•

حتســن وتطويــر البيئــة احلضريــة مــن خــال التطويــر والتنميــة املســتدامة للمخيمــات وحتســن البنيــة التحتيــة
واملساكن املتدنية املقاييس.

املؤشر

املوقع

عــدد األســر الالجئــة فــي شــبكة األمــان إقليم الضفة الغربية

201

594

169

1,050

0

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

203

0

294

6,756

إقليم لبنان

1,011

671

430

2,890

إقليم األردن

6

76

100

193

األونروا

1,421

1,341

993

10,889

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا باستثناء سوريا

االجتماعــي التــي يتــم حتديــد أنهــا تعيــش إقليم سوريا
فــي مســاكن متدنيــة املقاييــس ويتــم
حتســن ظروفهــا املعيشــية.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الفئة املستهدفة
2015
2015
2014
2014

باستثناء سوريا

املصدر :دائرة البنية التحتية وحتسني اخمليمات في األونروا
التكرار :سنويا ً

تعــد ظــروف االكتظــاظ ،ونقــص نظــم اجملــاري وتصريــف ميــاه األمطــار
ونظــم إمــداد امليــاه فــي بعــض اخمليمــات ومراكــز اإليــواء االنتقاليــة
مــن بعــض التحديــات التــي تواجــه  58مخيمــا ً رســميا ً لالجئــن
الفلســطينيني فــي ســوريا ولبنــان واألردن وغــزة والضفــة الغربيــة،

حيــث بلــغ عــدد الســكان املســجلني أكثــر مــن  1.56مليــون فــي عــام
 .572015شــمل هــذا العــدد حوالــي  773,484امــرأة مقابــل 786,691
رجـاً ،ويقــدر أن  %21مــن هــؤالء ( )320,464هــم شــباب فــي عمــر يتراوح
بــن  24-15عامــاً ،وأن  %8فــي عمــر  65عامــا ً فأكثــر .تطــورت هــذه
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اخمليمــات مــن «مــدن خيــام» مؤقتــة عندمــا أقيمــت أول مــرة قبــل عــدة
ـان متعــددة الطبقــات
عقــود ،لتصبــح اآلن مزدحمــة ومكونــة مــن مبـ ٍ
وأزقــة ضيقــة ،حيــث يقيــم الســكان فــي الغالــب فــي أوضــاع الفقــر
الشــديد وتدنــي شــروط النظافــة الصحيــة ،فــي مســاكن غالب ـا ً مــا
تكــون غيــر آمنــة وتفتقــر إلــى اخلصوصيــة وال تتوافــق مــع املعاييــر
الدنيــا للحمايــة واألمــن .والبنيــة التحتيــة اجملهــدة فــي األصــل فــي
اخمليمــات تفاقمــت أحوالهــا فــي األعــوام األخيــرة بســبب تدفــق أعــداد
كبيــرة مــن الالجئــن فيمــا تواصــل األســر النــزوح هرب ـا ً مــن العنــف
فــي ســوريا.
ال يــزال ضمــان معاييــر معيشــية الئقــة لالجئــن الفلســطينيني
ميثــل أولويــة مهمــة بالنســبة للوكالــة ،فيمــا أن أعــوام النقــص فــي
التمويــل قــد أضعفــت البنيــة التحتيــة بشــدة وأعاقــت تنفيــذ برنامــج
حتســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات فــي جميــع مناطــق العمــل .هــذه
القيــود هــي املســؤولة عــن واقــع أن اإلجنــازات تتخلــف عــن الغايــات
املســتهدفة لعــام  2015بقــدر كبيــر .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،مت
اســتخدام املــوارد املتاحــة بالطريقــة األمثــل ومت تأهيــل مســاكن
متدنيــة املعاييــر لصالــح  1,040أســرة فــي عــام  ،2015مــن بينهــا
 993مســكنا ً تعــود لالجئــن فلســطينيني مســجلني ضمــن برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي .أعطيــت األولويــة للتدخــات الراميــة إلــى
مســاعدة األســر التــي تصنــف فــي فئــة الفقــر املطلــق واملدقــع ،والتــي
ثبــت اســتحقاقها للمســاعدة مــن خــال عمليــة تقييــم مكونــة مــن
مرحلتــن تفحصــت األوضــاع االجتماعية-االقتصاديــة لألســر وقضايــا
الســامة الشــخصية والصحــة البيئيــة
املتعلقــة بالبنــى التــي تقيــم فيهــا .ومت فــي
عــام  2015إيــاء اهتمــام خــاص لتأهيــل 294
مســكنا ً متدنــي املعاييــر فــي غــزة بعــد أن
تســبب انــدالع أعمــال القتــال فــي شــهري
متوز/يوليــو وآب/أغســطس  2014فــي أضــرار
واســعة النطــاق وأدى إلــى تعليــق مؤقــت
جلميــع أنشــطة تأهيــل املســاكن .فضــا ً
عــن ذلــك ،مت تأهيــل  100مســكن فــي األردن،
مبــا ميثــل  %52مــن الغايــة املســتهدفة لعــام
 2015ويعكــس زيــادة بنســبة  %32عــن عــام
 ،2014فيمــا جــرى تأهيــل  430مســكنا ً
فــي لبنــان فــي عــام  .2015وقــد اســتفاد
عــدد مختــار مــن األســر غيــر املشــمولة
ببرنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي مــن
أعمــال التأهيــل فــي حــال )1( :إذا كان تأهيــل
املمتلــكات الزمــا ً ألغــراض حتســن اخمليمــات
(بنــاء الطــرق أو غيرهــا مــن أشــكال البنيــة
التحتيــة) )2( ،أو إذا كانــت املســاكن متثــل
خطــرا ً علــى أمــن ســكان اخمليــم.
خــال فتــرة التقريــر ،مت الشــروع فــي أعمــال

علــى  83مرفقــاً ،منهــا مــدارس ومراكــز صحيــة ومراكــز تدريــب
مهنــي ومراكــز تنميــة مجتمعيــة ،وأجنــز العمــل علــى  52مرفق ـا ً مــن
هــذا اجملمــوع ،فيمــا أجريــت أعمــال علــى طــرح النفايــات الصلبــة
والتصريــف ونظــم امليــاه واجملــاري مــن أجــل حتســن البيئــة الصحيــة
العامــة والوقايــة مــن انتشــار األمــراض .وأخيــراً ،فــي جهــد لتوســيع
نطــاق األعمــال فــي عــام  ،2016والوقايــة مــن حــدوث مزيــد مــن
التدهــور فــي البيئــة احلضريــة فــي العديــد مــن اخمليمــات ،وتخفيــف
مخاطــر احلمايــة واألمــن ،بــدأ العمــل علــى تطويــر خطــط حتســن
اخمليمــات فــي األردن (جــرش) وغــزة (ديــر البلــح) ولبنــان (الرشــيدية).
إن جميــع تدخــات حتســن اخمليمــات تنطــوي علــى مشــاركة كاملــة
مــن الالجئــن الفلســطينيني أنفســهم .وفــي هــذا الصــدد ،يتــم
تأســيس مجموعــات عمــل تشــاركية فــي البدايــة تتضمــن ممثلــن
عــن النســاء واملســنني والشــباب ،وكذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ثــم تتــم ترجمــة االحتياجــات التــي يتــم حتديدهــا مــن خــال هــذه
املنابــر إلــى خطــط عمــل شــاملة يسترشــد بهــا تنفيــذ املشــاريع.
عــاوة علــى ذلــك ،يواصــل برنامــج حتســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات
تعزيــز اعتمــاد نهــج املســاعدة الذاتيــة الــذي يشــرك األســر مباشــرة
فــي أعمــال تأهيــل مســاكنها ،ممــا يعــزز امللكيــة .وفــي ظــل محدوديــة
املــوارد املاليــة ،يســاهم نهــج املســاعدة الذاتيــة فــي تخفيــض
بنســبة  %15فــي تكلفــة تأهيــل كل مســكن ويشــجع املســتفيدين
علــى املســاهمة طوعـا ً مبــوارد ماليــة إضافيــة مــن أجــل حتســن حالــة
مســاكنهم .وقــد اعتمــد نهــج املســاعدة الذاتيــة فــي عــام  2015فــي
تأهيــل غالبيــة املســاكن فــي الضفــة الغربيــة ولبنــان.

بعد

قبل
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 2- 4-5االســتجابة الطارئــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة
النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي
األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعف ـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة

•	

الطارئة ودعم سبل كسب العيش لألسر املفتقرة لألمن الغذائي أو التي تواجه صدمات حادة.
o

		

هــدف خــاص :صيانــة حــق األســر الالجئة املهجــرة أو املتضــررة مــن النشــاط العســكري أو الكوارث
الطبيعية في املأوى املالئم.

علــى مــدار العــام  ،2015أتاحــت أمــوال النــداء الطــارئ التركيــز
علــى كل مــن إصــاح املســاكن التــي تضــررت أثنــاء القتــال
فــي شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس  ،2014وتقــدمي املســاعدة
فــي املــأوى للنازحــن .ومــع أنــه مت حتقيــق الغايــات املســتهدفة
بخصــوص إصــاح املســاكن إلــى حــد كبيــر خــال العــام ،إال أن
آالف األســر الالجئــة ال تــزال بحاجــة إلــى مســاعدة فــي تأهيــل
مســاكنها .نتيجــة لذلــك ،يواجــه الالجئــون فــي غــزة درجــة عاليــة
مــن الضعــف فــي غيــاب شــبكات الدعــم العائلــي واجملتمعــي .إن

هــذا االنكشــاف املطــول قــد يزيــد كذلــك مــن اعتمــاد الالجئــن
علــى مســاعدات األونــروا فــي تلبيــة احتياجــات املــأوى األساســية
إذا لــم تتــم تلبيــة هــذه االحتياجــات ،وميكــن أن تعبــر هــذه
النتيجــة عــن ذاتهــا علــى شــكل تــآكل فــي قــدرات الصمــود
والتحمــل ،وعــدم االســتقرار السياســي ،وفقــدان الثقــة فــي
مقدمــي املعونــات اإلنســانية الدوليــن .ســتواصل األونــروا تقــدمي
املســاعدات واملناصــرة بالنيابــة عــن األســر املهجــرة لضمــان توفــر
مســتوى معيشــي أساســي الئــق وكــرمي لهــم.

 -2- 4-5أ غــزة
النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي
األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعف ـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة

•	

الطارئة ودعم سبل كسب العيش لألسر املفتقرة لألمن الغذائي أو التي تواجه صدمات حادة.
		

o

			

هدف خاص :صيانة حق األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة من النشاط العسكري أو الكوارث الطبيعية
في املأوى املالئم.

اخملرج

املؤشر

الفعلي

متلك األسر الالجئة املهجرة سبال ً متزايدة للوصول إلى حل
مؤقت للسكن.

نسبة تكلفة السكن املؤقت التي تتم تغطيتها بواسطة املساعدات النقدية
في السكن االنتقالي ،باملتوسط.

76.21%

70%

نسبة األسر الالجئة النازحة املؤهلة التي تتلقى املساعدات النقدية في
السكن االنتقالي.

98.91%

100%

عدد األفراد الذين تتم استضافتهم في املراكز اجلماعية.

16610

30,000

حتصل األسر الالجئة املتضررة من العمليات العسكرية أو
الكوارث الطبيعية على إمكانية استرجاع مساكنهم كسابق
عهدها كما كانت قبل الضرر.

حتصل األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة على املواد غير الغذائية
لضمان راحتهم الشخصية األساسية وكرامتهم.

تتم حماية قدرات التدبر لدى األسر التي تعاني من خسائر مادية
نتيجة العمليات العسكرية.

الغاية املستهدفة
()2015

نسبة املساكن املتضررة التي يتم إصالحها لتعود كسابق عهدها.

59.68%

80%

نسبة التكلفة التي تتم تغطيتها إلصالح املساكن املتضررة.

37.06%

100%

نسبة األسر الالجئة احملتاجة إلى تهيئة مسكنها للشتاء التي يتم تزويدها
باملواد الالزمة.

100%

100%

نسبة األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة املتلقية للمواد غير الغذائية التي
تشير إلى أن احتياجاتها اآلنية قد متت تلبيتها.

91.5%

100%

نسبة األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة واملؤهلة التي تلجأ لطلب املساعدة
من األونروا ويتم تزويدها مبساعدات غير غذائية طارئة.

100%

100%

نسبة األسر احلاصلة على مساعدات نقدية التي ال تلجأ إلى آليات تدبر سلبية
في أعقاب اخلسائر املادية.

0%

58

100%

نسبة األسر املؤهلة التي تعاني من الصدمة بسبب التدمير املرتبط بالعمليات
العسكرية والتي تتم مساعدتها من خالل تزويدها باللوازم األساسية.

75.4%

بقيــت أوضــاع املســاكن صعبــة للغايــة فــي عــام  2015فــي قطــاع غــزة
املزدحــم بالســكان ،وتفاقــم العجــز القائــم فــي احتياطــي املســاكن
بســبب الدمــار غيــر املســبوق الــذي أصــاب املســاكن خــال القتــال فــي
عــام  .2014إن اســتمرار نــزوح حوالــي  9,500أســرة الجئــة عن مســاكنها

100%

يجعــل الالجئــن – وال ســيما النســاء واألطفــال – معرضــن للعنــف
بصــورة متزايــدة ،مبــا فــي ذلــك العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
أثنــاء إقامتهــم فــي ترتيبــات ســكنية مؤقتــة ومكتظــة فــي الغالــب،
بعيــدا ً عــن شــبكات الدعــم .وقــد تســبب القتــال املتكــرر احلــدوث
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واألثــر االجتماعي-االقتصــادي للحصــار فــي تــآكل كل مــن البنيــة
التحتيــة املاديــة وآليــات الصمــود والتدبــر لــدى مجتمعــات الالجئــن
فــي غــزة .ومبــا أن اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي  26آب/أغســطس
 2014أخفــق فــي معاجلــة األســباب األساســية للقتــال ،فــإن الالجئــن
ال يزالــون معرضــن ملزيــد مــن التهجيــر فــي حــال تصعيــد القتــال أو
حــدوث كــوارث طبيعيــة .وقــد انخرطــت األونــروا فــي عمــل واســع
النطــاق لبنــاء قــدرات التأهــب للطــوارئ ،مبــا فــي ذلــك إعــداد دليــل
لالســتجابة للطــوارئ وإجــراءات تشــغيلية موحــدة لإليــواء الطــارئ،
بحيــث )1( :تســتند إلــى اخلبــرة الســابقة لــدى املوظفــن امليدانيــن
وموظفــي اإلدارة املعنيــن باالســتجابة )2( ،وتعمــل علــى تعميــم
النــوع االجتماعــي وقضايــا احلمايــة )3( ،وتعكــس االنخــراط واملشــاركة
اجملتمعيــة.
خــال العــام  ،2015بذلــت األونــروا جهــدا ً كبيــرا ً ملســاعدة أســر
الالجئــن الذيــن تضــررت مســاكنهم خــال القتــال فــي عــام ،2014
مــن خــال تشــغيل املراكــز اجلماعيــة ،ومــن خــال تقــدمي املســاعدات
إلصــاح املســاكن ودعــم تكاليــف اإليجــار وتقــدمي املــواد غيــر الغذائيــة
األساســية .وباإلضافــة إلــى مســاعدة األســر الالجئــة علــى إجــراء
اإلصالحــات ،تلقــت األســر املهجــرة التــي أصبحــت مســاكنها غيــر
صاحلــة للســكنى مســاعدات نقديــة لتأمــن مــأوى انتقالــي علــى
شــكل منحــة شــهرية بقيمــة تقــارب  225دوالرا ً لدعــم دفــع إيجــار
مســكن مؤقــت أو البقــاء لــدى أســرة مضيفــة ،إلــى جانــب املســاعدة
النقديــة لتعويــض األدوات املنزليــة األساســية .ومــع اســتكمال تصليح
أو إعــادة بنــاء بعــض املســاكن املتضــررة فــي عــام  ،2015انخفــض عــدد
األســر الالجئــة التــي بحاجــة إلــى مســاعدة نقديــة لتأمــن مــأوى
انتقالــي خــال العــام.
حتــى  1كانــون الثاني/ينايــر  ،2015كان أكثــر مــن  16,000شــخص ال
يزالــون مهجريــن فــي  18مرفقــا ً لألونــروا تعمــل كمراكــز جماعيــة،
وكان أكثــر مــن نصفهــم مــن األطفــال ،وشــكلت اإلنــاث حوالــي %49
منهــم .وقــد قدمــت األونــروا أطعمــة جاهــزة ومــواد نظافــة وخدمــات
طبيــة ونفســية-اجتماعية لألشــخاص املهجريــن .وفــي أعقــاب اجلهود
الناجحــة ملســاعدة األســر الالجئــة علــى اتخــاذ ترتيبــات إقامــة
مؤقتــة أنســب لهــم ،متكنــت األونــروا مــن إغــاق جميــع املراكــز
اجلماعيــة املتبقيــة فــي حزيران/يونيــو  .592015بالتالــي ،أصبــح مــن
املمكــن إعــادة تأهيــل املرافــق الســتئناف وظائفهــا كمــدارس للعــام
الدراســي  .2016/2015عــاوة علــى ذلــك ،مت تزويــد مــا مجموعــه 6,486
أســرة ( 39,824شــخصاً) ممــن تضــررت مســاكنهم أو دمــرت باملــواد غيــر
الغذائيــة مثــل أدوات املطبــخ وصفائــح النايلــون إلجــراء إصالحــات
طارئــة علــى املســاكن املتضــررة.
أكــد تقييــم مســاكن الالجئــن ،الــذي أجــراه الباحثــون االجتماعيــون
واملهندســون فــي األونــروا فــي أوائــل العــام  ،2015أن  139,400مســكن
لالجئــن الفلســطينيني أصابتهــا أضــرار أو تعرضــت للدمــار أثنــاء
القتــال فــي شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس  ،2014واعتبــر أكثــر

مــن  12,000مــن هــذه املســاكن غيــر صاحلــة للســكنى .60وفيمــا
ال يــزال احلصــار مفروضــا ً علــى غــزة ،لــم تكــن مــواد البنــاء الالزمــة
للتصليحــات متاحــة فــي الســوق احملليــة إال مــن خــال آليــة إعمــار
غــزة ،وهــي اتفاقيــة مؤقتــة بــن احلكومــة الفلســطينية واحلكومــة
اإلســرائيلية بوســاطة مــن األمم املتحــدة فــي أيلول/ســبتمبر .2014
يســرت آليــة إعمــار غــزة دخــول كميــات ثابتــة نســبيا ً مــن مــواد
البنــاء فــي عــام  ،2015فيمــا شــكلت القيــود علــى التمويــل العقبــة
الرئيســية أمــام إصــاح مســاكن الالجئــن الفلســطينيني.
حســب كانــون األول/ديســمبر  ،2015قدمــت األونــروا املســاعدة
إلتاحــة اجملــال أمــام مــا مجموعــه  67,660أســرة الســتكمال إصــاح
مســاكنها (حوالــي نصــف العــدد الكلــي مــن االحتياجــات) ،فيمــا
ال تــزال اإلصالحــات علــى  11,064مســكنا ً إضافيــا ً جاريــة .وحصلــت
األســر علــى  %100مــن التكلفــة الالزمــة إلجــراء اإلصالحــات علــى
مســاكنها .عــاوة علــى ذلــك ،جتــري أعمــال البنــاء علــى ثالثــة مراكــز
جديــدة للتنميــة اجملتمعيــة ومت إعــداد التصاميــم ووثائــق العطــاءات
ألربعــة مراكــز إضافيــة .وبســبب القيــود التمويليــة ،لــم حتصــل حتــى
 31كانــون األول/ديســمبر  2015حوالــي  53,000أســرة علــى املســاعدات
مــن أجــل إجــراء اإلصالحــات ،ويشــكل هــذا العــدد أكثــر مــن  %60مــن
مجمــوع تكاليــف اإلصــاح الالزمــة جلميــع املســاكن املتضــررة.
يعــد جميــع الالجئــن الفلســطينيني املســجلني الذيــن قيمــت
مســاكنهم علــى أنهــا تضــررت بســبب القتــال فــي شــهري متــوز/
يوليــو وآب/أغســطس  2014مخولــن بتلقــي مســاعدات نقديــة لتأمني
مــأوى انتقالــي إلــى أن يتمكنــوا مــن إصــاح مســاكنهم أو إعــادة
بنائهــا .ومت حتديــد دفعــات مســاعدات املــأوى االنتقالــي بالتنســيق مــع
مجموعــة قطــاع املــأوى فــي غــزة ،بنــا ًء علــى التكلفــة فــي الســوق
احملليــة ،وصممــت الدفعــات حســب حجــم األســرة ،وقدمــت مــرة كل
ثالثــة أشــهر .وقــد تبــن مــن مجموعــات التركيــز مبشــاركة األســر
الالجئــة التــي تلقــت مســاعدات نقديــة لتأمــن مــأوى انتقالــي أن
أكثــر مــن  %90أكــدوا أنهــم اســتخدموا مســاعدات املــأوى االنتقالــي
بأكملهــا لتغطيــة تكلفــة اإليجــار ،وأفــاد جميــع املشــاركني أنهــم
كانــوا ســيجدون صعوبــة كبيــرة فــي التدبــر لــو لــم يحصلــوا علــى
هــذه املســاعدة .وكان  %97مــن املبحوثــن يعيشــون حتــت خــط الفقــر،
فيمــا كان  %69منهــم يعانــون مــن البطالــة أو لــم يتوفــر لهــم أي
مصــدر للدخــل املســتدام .وأفــاد  %88مــن املبحوثــن بأنهــم يقيمــون
فــي مســاكن مســتأجرة ،فيمــا قــال الباقــون أنهــم يعيشــون لــدى
أســر مضيفــة أو فــي مســاكنهم املتضــررة.61
كانــت أســر الالجئــن الذيــن اعتبــرت مســاكنهم غيــر صاحلــة
للســكنى خــال قتــال شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس  2014مخولــة
أيضــا ً باحلصــول علــى منحــة نقديــة بقيمــة  500دوالر أمريكــي
لتعويــض الســلع املنزليــة األساســية ،مثــل أدوات املطبــخ والبطانيــات
والفرشــات .وبســبب القيــود التمويليــة ،متكنــت األونــروا مــن تقــدمي
الدعــم إلــى  %75فقــط مــن أســر الالجئــن املســتحقة.
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 .6هــدف التنميــة اإلنســانية الرابــع لألونروا :التمتع بحقوق اإلنســان
إلى أقصى حد ممكن
 1 -6الهدفــان االســتراتيجيان  13-12لالســتراتيجية
المتوســطة األجــل
•الهــدف االســتراتيجي  :12التأكــد مــن أن اخلدمــات املقدمــة تلبــي
احتياجــات احلمايــة للمســتفيدين مبــا فــي ذلــك اجملموعــات املهــددة
•الهــدف االســتراتيجي  :13حمايــة واحتــرام حقــوق الالجئــن
الفلســطينيني عــن طريــق تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والقانون
اإلنســاني الدولــي وقانــون الالجئــن الدولــي
تســعى األونــروا إلــى ضمــان متتــع الالجئــن الفلســطينيني بحقــوق
اإلنســان إلــى أقصــى حــد ممكــن داخليـا ً عــن طريــق توفيــر احلمايــة فــي
تقــدمي اخلدمــات ومــن خاللهــا وخارجيـا ً عــن طريــق تعزيــز وزيــادة احتــرام
القانــون الدولــي ،مبــا يشــمل القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون
الدولــي حلقــوق اإلنســان .ظــل الالجئــون الفلســطينيون يعانــون مــن
تهديــدات بالغــة بشــأن احلمايــة وانتهــاكات للقانــون الدولــي عبــر
جميــع أقاليــم عمــل األونــروا فــي عــام  .2015فقــد اســتمر العنــف فــي
ســوريا فــي التســبب بنــزوح قطاعــات واســعة مــن الســكان وتعريــض
الالجئــن الفلســطينيني لتهديــدات بالغــة بشــأن احلمايــة .وفــي األردن
ولبنــان ،فــي ظــل القيــود علــى الدخــول التــي يواجههــا الالجئــون
الفلســطينيون مــن ســوريا ،بقيــت لهــم خيــارات قليلــة للنــزوح،
وبالنســبة ألولئــك الذيــن التمســوا اللجــوء إلــى بلــدان مجــاورة،
فقــد واجهــوا تهديــدات مســتمرة باالحتجــاز أو اإلرجــاع القســري،
إلــى جانــب القيــود علــى احلركــة والعوائــق أمــام التشــغيل وأمــام
الوصــول إلــى خدمــات الصحــة والتعليــم غيــر تلــك التــي تقدمهــا
األونــروا .وفــي األرض الفلســطينية احملتلــة ،تواصــل ظــروف االحتــال فــي
إحــداث تدهــور شــديد فــي النســيج االجتماعــي وحيــاة الفلســطينيني.
وبالتحديــد ،فــإن التصعيــد احلــاد فــي العنــف فــي الضفــة الغربيــة،
مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،منــذ شــهر تشــرين األول/أكتوبــر جعــل
عــام  2015العــام األكثــر دمويــة منــذ عــام  2006بالنســبة لالجئــن
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية.
فــي عــام  ،2015مت حتقيــق تقــدم ملمــوس فــي مواصلــة العمــل علــى
إطــار سياســة احلمايــة فــي األونــروا وتقويــة الفهــم لقضايــا احلمايــة
عبــر الوكالــة وفــي أوســاط الالجئــن .شــمل ذلــك وضــع إطــار حلمايــة
الطفــل علــى نطــاق الوكالــة أجنــز العمــل عليــه خــال العــام .كمــا

أجــرت األونــروا دراســة اســتقصائية ألنشــطة إدارة احلالــة وتعكــف
علــى تطويــر نظــام ملعاجلــة حــاالت احلمايــة بأمــان وفاعليــة ،مبــا يشــمل
تطويــر دالئــل إرشــادية ونظــام ملعلومــات اإلدارة وتدريبــات .ومت كذلــك
حتقيــق تقــدم فــي دمــج بعــد اإلعاقــة فــي برامــج األونــروا .شــمل ذلــك
تطويــر توجيهــات بخصــوص حتســن الوصــول امليســر لألشــخاص
ذوي اإلعاقــات إلــى مرافــق األونــروا ،ووضــع توصيــات حــول االســتهداف
واإلدمــاج الفعــال لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي برامــج اإلغاثــة ،ودالئــل
إرشــادية حــول إدمــاج اإلعاقــة ســيتم إجنازهــا فــي عــام  2016وتعميمها
علــى مكاتــب األقاليــم .أدى توســيع أنشــطة احلمايــة فــي األونــروا خــال
العــام  2015إلــى إنشــاء وحــدات أو فــرق مكرســة للحمايــة فــي جميــع
أقاليــم عمــل األونــروا اخلمســة للمــرة األولــى فــي تاريــخ الوكالــة.
فــي عــام  ،2015حــددت األونــروا أكثــر مــن  5,006حــاالت حمايــة عبــر
جميــع أقاليــم عملهــا اخلمســة ،تتضمــن حــاالت حمايــة عامــة وحــاالت
عنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي و 1,046حالــة حلمايــة الطفــل علــى
مــدار العــام .62عــاوة علــى ذلــك ،حصــل  4,866موظف ـا ً وموظفــة فــي
األونــروا عبــر جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة علــى تدريــب فــي احلمايــة،
فيمــا حصــل  12,058الجئــا ً فلســطينيا ً علــى املشــورة والتوجيــه
القانونــي .وواصلــت األونــروا االنخــراط فــي العمــل مــع املنظومــة
الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،وقدمــت مســاهمات فــي طائفــة مــن آليــات
األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان مبــا يشــمل الهيئــات املنشــأة مبوجــب
اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،والفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض
الــدوري الشــامل التابــع جمللــس حقــوق اإلنســان ،وأصحــاب واليــات
حقــوق اإلنســان فــي األمم املتحــدة .وفــي عــام  ،2015قدمــت الوكالــة
ســبع مســاهمات فــي آليــات األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان ووفــرت
املعلومــات لطائفــة مــن تقاريــر األمــن العــام.
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 1- 1-6الهــدف االســتراتيجي  12لالســتراتيجية المتوســطة األجــل :التأكــد مــن أن الخدمــات المقدمــة
تلبــي احتياجــات الحمايــة للمســتفيدين بمــا فــي ذلــك المجموعــات المهــددة
املؤشر

املوقع

درجــة التوافــق مــع معاييــر احلمايــة لألونــروا إقليم الضفة الغربية

عبــر كل جوانــب البرامــج.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الفئة املستهدفة
2015
2015
2014
2014
40%

44%

لم يتم تقييمها

54%

إقليم سوريا

لم يتم تقييمها

لم يتم تقييمها

35%

54%

إقليم غزة

لم يتم تقييمها

49%

لم يتم تقييمها

54%

إقليم لبنان

44.4%

50%

لم يتم تقييمها

54%

إقليم األردن

53.3%

51%

لم يتم تقييمها

54%

األونروا

45.9%

48.5%

35%

باستثناء سوريا
وغزة

باستثناء سوريا سوريا فقط

املصدر :شعبة احلماية
التكرار :سنويا ً

أجريــت عمليــات تدقيــق احلمايــة املســتخدمة لقيــاس درجــة توافــق
برامــج الوكالــة مــع معاييــر احلمايــة لألونــروا فــي جميــع مكاتــب
األقاليــم (باســتثناء ســوريا) فــي عــام  ،2014وكشــفت عــن معــدل
التوافــق اإلجمالــي بنســبة  .%49وفــي عــام  ،2015لــم تنفــذ عمليــات
تدقيــق احلمايــة نظــرا ً للحاجــة إلــى مراجعــة معاييــر احلمايــة
ومنهجيــة التدقيــق .مــع ذلــك ،أجــرت األونــروا أول تدقيــق للحمايــة
فــي ســوريا فــي عــام  2015ووجــدت أن درجــة توافــق البرامــج مــع
معاييــر احلمايــة تعــادل  .%35وهــذه النســبة تنخفــض عــن خــط

األســاس علــى نطــاق الوكالــة بالنظــر إلــى )1( :القيــود الشــديدة
املتعلقــة باحلمايــة فــي ســوريا )2( ،وتأســيس فريــق احلمايــة فــي
ســوريا فــي فتــرة غيــر بعيــدة ( .)2015وبــدال ً مــن إجــراء عمليــات
تدقيــق كاملــة للحمايــة ،أجريــت مراجعــات تدقيقيــة فــي الضفــة
الغربيــة وغــزة واألردن ولبنــان لقيــاس معــدل تنفيــذ التوصيــات التــي
خرجــت بهــا عمليــات تدقيــق احلمايــة فــي عــام  .2014وتبــن مــن
هــذه املراجعــات أن  %74مــن التوصيــات باإلجمــال مت تنفيذهــا إمــا
جزئي ـا ً أو كلي ـاً.

 2- 1-6الهــدف االســتراتيجي  13لالســتراتيجية المتوســطة األجــل :حمايــة واحتــرام حقــوق الالجئيــن
الفلســطينيين عــن طريــق تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون الالجئيــن
الدولــي
املؤشر

املوقع

نســبة تدخــات األونــروا حــول قضايــا إقليم الضفة الغربية

67%

67%

25%

40%

-

-

38.5%

40%

إقليم غزة

ال تتوفر

ال تتوفر

ال تتوفر

40%

إقليم لبنان

67%

43%

44%

40%

إقليم األردن

28%

44%

ال توجد بيانات

40%

األونروا

54.0%

41%

36%

40%

احلمايــة التــي اســتحثت اســتجابات إيجابيــة إقليم سوريا

مــن جانــب الســلطات.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الفئة املستهدفة
2015
2015
2014
2014

املصدر :شعبة احلماية
التكرار :سنويا ً

فــي عــام  ،2015اســتحثت أنشــطة األونــروا للمناصــرة لــدى الســلطات
ذات الصلــة اســتجابة إيجابيــة علــى نطــاق الوكالــة فــي  %36مــن

احلــاالت ،وهــو مــا يقــل عــن الغايــة املســتهدفة لعــام  2015التــي تبلــغ
 .%40متثــل نتائــج العــام  2015انخفاضــا ً باملقارنــة مــع نتائــج العــام
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 2014التــي بلغــت  .%41لتدعيــم هــذه النتائــج ،مت تنظيــم  574تدخ ـا ً
للمناصــرة عبــر جميــع أقاليــم عمــل األونــروا ومت تقــدمي  40خطابــا ً
رســميا ً للجهــات املســؤولة إلثــارة القلــق بخصــوص قضايــا محــددة
للحمايــة .ينبغــي النظــر إلــى هــذه النتيجــة فــي ســياق تفاقــم حــاالت
احلمايــة فــي العديــد مــن أقاليــم العمــل ،فــي ظــل احلصــار املســتمر
فــي غــزة ،والصــراع فــي ســوريا ،وتدفــق الالجئــن والقيــود املفروضــة
علــى احلــدود فــي األردن ولبنــان ،وتزايــد العنــف فــي الضفــة الغربيــة،
واشــتداد الضعــف لــدى الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي
البلــدان اجملــاورة .إن االنخــراط فــي احلمايــة واملناصــرة يتبايــن تباينــا ً
كبيــرا ً عبــر أقاليــم عمــل األونــروا اخلمســة .ففــي الضفــة الغربيــة،
انخفضــت نســبة احلــاالت التــي أثيــرت أمــام الســلطات املســؤولة
مــن  %66فــي عــام  2014إلــى  %49فــي  2015بســبب نقــص البيانــات
التــي ميكــن نقلهــا وعــدم اســتجابة اجلهــات اإلســرائيلية بشــأن قضايــا
احلمايــة التــي تثيرهــا األونــروا.
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 3- 1-6قضايــا تحــت المجهــر :تعميــم النــوع االجتماعي
فــي عــام  ،2007اعتمــدت األونــروا سياســة لإلنصــاف بــن اجلنســن
أتبعتهــا باســتراتيجية لتعميــم النــوع االجتماعــي فــي عــام .2008
وفــي مجــرى الســعي لتنفيــذ االســتراتيجية ،قامــت األونــروا مبــا يلــي:
( )1أنشــأت فريــق عمــل للنــوع االجتماعــي يضــم  70جهــة اتصــال
بشــأن النــوع االجتماعــي ميثلــون جميــع البرامــج عبــر جميــع أقاليــم
عمــل الوكالــة )2( ،وتعمــل علــى تطويــر واســتخدام خطــط عمــل
للنــوع االجتماعــي لــكل إقليــم مــن أقاليــم عمــل الوكالــة مــن أجــل
حتديــد األولويــات )3( ،وتراقــب التقــدم نحــو حتقيــق النتائــج علــى أســاس
مؤشــرات رئيســية ضمــن أطــر زمنيــة مقــرة.
فــي عــام  ،2014رعــت األونــروا إجــراء تقييــم الســتراتيجية تعميــم
النــوع االجتماعــي وحتليــل للنــوع االجتماعــي ،وصبــت النتائــج فــي
جهــود إعــداد )1( :االســتراتيجية املتوســطة األجــل )2( ،2021-2016
واســتراتيجية املســاواة بــن اجلنســن  )3( ،2021-2016وخطــط عمــل
النــوع االجتماعــي لعــام .2015

فيمــا يتعلــق بالتقــدم فــي تعميــم النــوع االجتماعــي ،نفــذت األونــروا
عوامــل التغييــر الرئيســية علــى النحــو الــوارد فــي خطــة العمــل علــى
نطــاق منظومــة األمم املتحــدة بشــأن املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن
املــرأة ،وهــي حتقــق عالمــة أعلــى مــن املتوســط الــذي أحرزتــه منظومــة
األمم املتحــدة ككل فــي مؤشــرات اخلطــة الرئيســية .وعلــى نحــو مماثــل
لســائر منظومــة األمم املتحــدة ،ال تــزال احلاجــة قائمــة للتحســن فــي
مــدى وصــول النســاء إلــى املناصــب العليــا وفــي وضــع مؤشــر للنــوع
االجتماعــي.
فيمــا يتعلــق بأولويــات تقليــص الفجــوات احملــددة بــن اجلنســن ،ال
يــزال التصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ميثــل األولويــة
الرئيســية املنفــذة عبــر جميــع أقاليــم عمــل األونــروا .وتظــل الثغــرات
فــي املــوارد البشــرية واملاليــة تشــكل التحــدي الرئيســي أمــام تنفيــذ
اســتراتيجية تعميــم النــوع االجتماعــي وتقليــص الفجــوات بــن
اجلنســن ،والــذي يــؤدي إلــى تقويــض جــودة اخلدمــات.

 2 -6الهدفان االســتراتيجيان  15-14لالســتراتيجية
المتوســطة األجل
•الهــدف االســتراتيجي  :14تعزيــز قــدرة الالجئــن علــى صياغــة
وتنفيــذ اخلدمــات االجتماعيــة املســتدامة فــي مجتمعاتهــم
احملليــة
•الهــدف االســتراتيجي  :15التأكــد أن تســجيل الالجئــن
الفلســطينيني وأحقيتهــم فــي احلصــول علــى خدمــات األونــروا
يتــم طبقــا ً للمعاييــر واملقاييــس الدوليــة ذات الصلــة
ســمح إطــار الشــراكة لألونــروا ،مقترنــا ً باعتمــاد معاييــر حمايــة،
لبرنامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة بإعــادة تقييــم العالقــة مــع
املنظمــات اجملتمعيــة وغيرهــا مــن املنظمــات املقدمــة للخدمــات
االجتماعيــة .وجــاءت مراجعــة مراكــز التأهيــل اجملتمعــي فــي األردن
وتقييــم االتفاقيــات احلاليــة مــع املنظمــات اجملتمعيــة فــي جميــع
أقاليــم العمــل واجلهــود املبذولــة إلجــازة املنظمــات اجملتمعيــة وفقــا ً
للوائــح التنفيذيــة للبلــد املضيــف لتشــكل جــزءا ً مــن التحــول مــن
نهــج عرضــي إلــى نهــج أكثــر تنظيم ـا ً فــي التعامــل مــع املنظمــات
اجملتمعيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تضمنــت البيانــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة املعــدة للبنــان واألردن والضفــة الغربيــة عوامــل التهميــش
االجتماعــي مثــل اإلعاقــة والتعــرض للعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي وارتباطهمــا بالفقــر ،ممــا يقــدم دلي ـا ً علــى الدعــم الــازم
مــن اخلدمــات االجتماعيــة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر .وال تــزال هنــاك
صعوبــات تعيــق النظــر إلــى املنظمــات اجملتمعيــة ككيــان مســتقل
عــن األونــروا ،وعلــى األخــص فــي األردن حيــث ليــس لــدى احلكومــة أيــة
لوائــح تنفيذيــة بهــذا اخلصــوص.
فيمــا يخــص التســجيل ،مت االلتــزام باملعاييــر الدوليــة علــى نطــاق جميع

أقاليــم عمــل األونــروا مــن خــال عمليــة مســح متشــددة ضمنــت
التــزام التســجيالت اجلديــدة مبتطلبــات االســتحقاق بنســبة التــزام
 .%100مت رفــض  %10مــن الطلبــات بســبب عــدم توفــر الوثائــق الالزمــة أو
احلاجــة لتوضيــح أكثــر .ومت تقييــم الطلبــات اجلديــدة للتســجيل علــى
مســتوى الرئاســة واألقاليــم ،مــع إجــراء مراجعــة شــاملة لــكل حالــة.
وفــي حــال وجــود نقــص فــي الوثائــق أو عــدم توفرهــا ،مت إرجــاع حــاالت
التســجيل اجلديــدة إلــى مكاتــب األقاليــم ملعاجلــة النواقــص أو رفضــت
لعــدم تلبيتهــا ملعاييــر االســتحقاق فــي الوكالــة.
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املؤشر

املوقع

عــدد الشــراكات املكونــة مــع املنظمــات إقليم الضفة الغربية
اجملتمعيــة.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الفئة املستهدفة
2015
2015
2014
2014
جديد

إقليم سوريا

جديد

إقليم غزة

جديد

إقليم لبنان

جديد

إقليم األردن

جديد

األونروا

جيد

مت في عام
 2014تعيني
استشاري
لتطوير
استراتيجية
تنظم الشراكة
بني األونروا
واملنظمات
اجملتمعية .ولم
يتم التبليغ
عن هذا املؤشر
خالل فترة
التقييم.

14

27

ال يتوفر

ال يتوفر

14

18

8

6

0

8

36.00

59

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

املصدر :برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
التكرار :سنويا ً

متكنــت األونــروا مــن حــال تنفيذ الشــراكات مــع املنظمــات اجملتمعية
مــن تعزيــز تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة مــن خــال( :أ)تقــدمي رعايــة
تخصصيــة للمجموعــات الضعيفــة واملهمشــة مثــل الشــباب
والناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واحملتاجــن
إلــى خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي( ،ب)
والدعــم امليدانــي لتيســير إيصــال خدمــات األونــروا( ،ج) ومبــادرات
تخفيــف الفقــر التــي تعــزز إدرار الدخــل .تواصلــت اجلهــود خــال
عــام  2015لبنــاء الشــراكة مــع املنظمــات اجملتمعيــة وحققــت نتائــج
واعــدة فــي لبنــان والضفــة الغربيــة وغــزة ،حيــث أقيمــت  36شــراكة
لتنفيــذ مشــاريع تخــدم الفقــراء والضعفــاء ومتكــن النســاء ،ممــا
يتــرك تأثيــرا ً إيجابيــا ً علــى حيــاة الالجئــن .باإلضافــة إلــى ذلــك،
مت توقيــع  41مذكــرة تفاهــم مــع منظمــات مجتمعيــة فــي لبنــان
والضفــة الغربيــة تنظــم اســتخدام املبانــي واألجهــزة حيــث تقــدم
املنظمــات اجملتمعيــة خدماتهــا مــن خــال مقــرات األونــروا.
كشــف تقييــم أجــري فــي عــام  2014أن خدمــات املنظمــات
اجملتمعيــة لــم تكــن متوائمــة إلــى حــد كبيــر مــع البرامــج
األخــرى ولــم تكــن تســتخدم بثبــات ملكافحــة الفقــر عــن طريــق
تقويــة االندمــاج االجتماعــي .وملعاجلــة ذلــك ،ســعت األونــروا فــي

عــام  2015إلــى تطويــر وتعزيــز العمليــات التــي مت البــدء بهــا فــي
العــام  2014لتقويــة اتفاقيــات الشــراكة مــع املنظمــات اجملتمعيــة
وإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا ووضــع األســس لتوســيع قاعــدة
الشــراكات .ضمــن هــذه العمليــة ،مت خــال فتــرة التقريــر إعــداد
إطــار عمــل شــامل لتوجيــه وتنظيــم ودعــم جهــود بنــاء الشــراكة
فــي جميــع أقاليــم عمــل األونــروا .هــذا النهــج اجلديــد يحــل محــل
اإلجــراءات العرضيــة ومذكــرات التفاهــم غيــر الرســمية التــي أثــرت
ســلبا ً علــى الكفــاءات فــي تنفيــذ البرنامــج .هــذا العمــل علــى
إعــادة الهيكلــة الداخليــة (إعــادة تعريــف مــا تعنيــه الشــراكة) أدى
إلــى عــدم حتقيــق األونــروا ملؤشــر الغايــة املســتهدفة لعــام .2015
إن تنظيــم العالقــة مــع املنظمــات اجملتمعيــة ونهجهــا املعتمــد
علــى املرافــق ،وكذلــك تطويــر معاييــر للجــودة مــن أجــل مراقبــة
عمــل املنظمــات اجملتمعيــة ،ســيظل مــن ضمــن أولويــات الوكالــة وال
ســيما فــي ضــوء اإلطــار اجلديــد ،حيــث ســيتمثل الهــدف العــام فــي
التعامــل أـــكثر مــع املنظمــات اجملتمعيــة ليــس كجهــة مســتفيدة
بحــد ذاتهــا ،بــل كوســيلة تتبعهــا األونــروا لتحقيــق نتاجاتهــا
االســتراتيجية العامــة اخلمــس فــي االســتراتيجية املتوســطة األجــل
.2021=16-2
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الفلســطينيين وأحقيتهــم فــي الحصــول علــى خدمــات األونــروا يتــم طبقــً للمعاييــر والمقاييــس
الدوليــة ذات الصلــة
املؤشر

املوقع

نســبة التســجيالت اجلديــدة التــي تلبــي إقليم الضفة الغربية
معاييــر األونــروا.

خــط األســاس الوضــع الفعلــي الوضــع الفعلــي الفئة املستهدفة
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100.00
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باستثناء سوريا
املصدر :نظام معلومات تسجيل الالجئني
التكرار :سنويا ً

بلغــت نســبة التســجيالت اجلديــدة التــي لبــت معاييــر األونــروا %91.67
مــن األفــراد ونســل األفــراد الذيــن كانــت فلســطني مــكان ســكنهم
األصلــي فــي الفتــرة مــن  1حزيران/يونيــو  1946إلــى  15أيار/مايــو ،1948
والذيــن فقــدوا منازلهــم وأســباب عيشــهم نتيجــة لنــزاع عــام .1948
فــي عــام  ،2015أعيــد أو رفــض مــا نســبته  %5فقــط مــن طلبــات
التســجيل املقدمــة ،ممــا يعكــس االلتــزام القــوي بسياســات التســجيل.
كمــا تعكــس النتائــج اإليجابيــة مقابــل هــذا املؤشــر جهــود مكاتــب
األقاليــم فــي فــرز طلبــات التســجيل اجلديــدة قبــل إرســالها إلــى
الرئاســة مــع التوصيــة بقبولهــا .متــت مراجعــة طلبــات التســجيل
اجلديــدة خــال فتــرة التقريــر بواســطة أربعــة موظفــن مختلفــن
فــي األقاليــم قبــل تقدميهــا إلــى مســتويان إضافيــان مــن التقييــم
فــي الرئاســة يتمثــل أحدهمــا فــي مديــر برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات

االجتماعيــة .ومت خــال عــام  2015اســتالم ومراجعــة وقبــول  55تســجيال ً
جديــداً ،63فيمــا أعيــدت طلبــات خمســة أفــراد ضمــن ثــاث حــاالت
بســبب عــدم كفايــة املعلومــات .توزعــت حــاالت التســجيل اجلديــدة
عــل كل مــن غــزة ( ،)14واألردن ( ،)20وســوريا ( )5والضفــة الغربيــة
( .)14وكان توزيــع طلبــات التســجيل الســتني املقدمــة بــن اجلنســن
كاآلتــي %66.6 :ذكــور %33.3 ،إنــاث .وكان عــدد صغيــر نســبيا ً مــن
طلبــات التســجيل اجلديــدة آتيـا ً مــن ســكان اخمليمــات ( .)%17وتضمنــت
التحديــات البرامجيــة فــي هــذا اجملــال الصعوبــات املســتمرة التــي
تواجــه مقدمــي الطلبــات فــي احلصــول علــى الوثائــق الكافيــة التــي
تثبــت اســتيفاءهم ملعاييــر األونــروا لالجئــن الفلســطينيني .وتواصــل
األونــروا تقييــم إجــراءات التحقــق لضمــان أن يكــون أي فــرد مؤهــل
مبوجــب واليتهــا قــادرا ً علــى الوصــول إلــى اخلدمــات املالئمــة.
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 3 -6االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية
•أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة
االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات الفلســطينية
واملســاعدة فــي تخفيــف انكشــافهم أمــام اخملاطــر.
يواجــه الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا والنازحــون منهــا أزمــة
حمايــة عميقــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى فيمــا يســتمر الصــراع فــي
دفــع الســكان إلــى النــزوح ،وال ســيما خــارج البــاد .ففــي داخــل ســوريا،
تتعــرض بعــض أســر الالجئــن الفلســطينيني بشــدة جملموعــة مــن
تهديــدات احلمايــة ،فيمــا تتفاقــم احتياجــات احلمايــة بالنســبة لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان واألردن بســبب حرمانهــم مــن
الصفــة القانونيــة ،ممــا يجبرهــم علــى العيــش فــي خــوف دائــم مــن
ـي تأثيــر وضعهــم
االعتقــال واإلعــادة القســرية إلــى ســوريا .ويبــدو جلـ ً
القانونــي غيــر املســتقر فــي مجــاالت تســجيل الــوالدة وفــرص العمــل
والصحــة والتعليــم واخلدمــات األخــرى التــي يتســبب احلرمــان منهــا
بشــقاء ال يوصــف .فــي هذا الســياق ،مت توســيع خدمــات األونــروا املقدمة
فــي ســوريا واألردن ولبنــان لالســتجابة الحتياجــات احلمايــة لالجئــن
الفلســطينيني .وتضمنــت اســتجابات احلمايــة كفالــة الوصــول إلــى
اخلدمــات وفقــا ً ملعاييــر احلمايــة فــي الوكالــة وإجــراء تدخــات فرديــة

ملعاجلــة قضايــا حمايــة محــددة .كمــا ســعت األونــروا لتعزيــز قــدرات
احلمايــة لــدى  3.874موظفـا ً مــن العاملــن لديهــا ،ممــا يعنــي أن النتائــج
فاقــت الغايــات املســتهدفة.
مت تقــدمي املســاعدة فــي توفيــر احلمايــة فــي ســوريا ولبنــان إلــى %95
مــن حــاالت احلمايــة التــي مت حتديدهــا ،إال أن النتائــج تخلفــت عــن
الغايــات اخملطــط لهــا بقــدر كبيــر فــي األردن مــن ناحيــة مســاعدة
األفــراد املعرضــن للمخاطــر .أدت مجموعــة مــن األســباب إلــى ذلــك،
مــن ضمنهــا بيئــة احلمايــة املقيــدة ،والطبيعــة الســرية وغيــر القابلــة
للتــداول للعديــد مــن تدخــات احلمايــة .كمــا قدمــت خدمــات املشــورة/
اإلرشــاد القانونــي ملــا مجموعــه  5.990فــردا ً فــي ســوريا ولبنــان ،بقــدر
يتجــاوز الغايــات املســتهدفة ،وذلــك باألســاس نتيجــة لالحتياجــات
املتزايــدة بســبب عــدم وضــوح الوضــع القانونــي لالجئني الفلســطينيني
مــن ســوريا فــي البلــدان اجملــاورة.

 1- 3-6سوريا
•

أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات
الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم أمام اخملاطر.

اخملرج

املؤشر

الفعلي

حتسن حماية الالجئني الفلسطينيني.

نسبة حاالت احلماية التي يتم تتبعها وتتم االستجابة لها.

97%

100%

حتسن احلماية من العنف واإلساءة واإلكراه واإلهمال.

عدد األفراد احلاصلني على مشورة قانونية.

359

200

نسبة الناجيات من العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي اللواتي
يتلقني الدعم من األونروا (من خالل خدمات متخصصة أو إحالة).

56%

100%

عدد حاالت حماية الطفل التي تتم االستجابة لها بواسطة خدمات موجهة.

587

-

عدد حاالت مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان التي توثقها األونروا.

-

-

عدد املوظفني احلاصلني على تدريب على احلماية في أوضاع الطوارئ والدعم
النفسي-االجتماعي.

2,597

500

عدد السجالت التي يتم حتديثها في نظام معلومات تسجيل الالجئني الطارئ.

91,203

25,000

الالجئون الفلسطينيون مسجلون بشكل دقيق في قاعدة
بيانات األونروا.

تعكــف األونــروا فــي الوقــت احلالــي علــى وضــع خطــط إلنشــاء نظــام
قــوي للحمايــة يكفــل تعقــب احلــوادث وإدارة احلــاالت .ســيتيح هــذا
النظــام اجلديــد الفرصــة لتعزيــز الفاعليــة والكفــاءة فــي االســتجابات
حلــاالت احلمايــة وجمــع البيانــات وحتليــل املؤشــرات وخطــوط األســاس
والغايــات املســتهدفة.
مــن بــن  2.085حالــة حمايــة مت حتديدهــا فــي عــام  ،2015كانــت %56
( 1,176حالــة) تتعلــق بالعنــف اجلنســي والقائم علــى النــوع االجتماعي.
ومــن بــن حــاالت حمايــة األطفــال التــي بلغــت  587حالــة ،كانــت %68
منهــا تخــص فتيــان مقابــل  %32تخــص فتيــات .وتعلقــت احلــاالت

الغاية املستهدفة
()2015

بالعنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتعــرض األطفــال
للعنــف املتعلــق بالصــراع وأشــكال العنــف األخــرى غيــر اجلنســي
والقائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى يــد األقــران واملعلمــن واألهــل.
تضمنــت اخلدمــات التخصصيــة املقدمــة للناجــن مــن العنف اجلنســي
والقائــم علــى النــوع االجتماعــي خدمــات الدعــم النفســي-االجتماعي،
والرعايــة الصحيــة ،وتقــدمي اإلرشــاد القانونــي .وقــد مت جتــاوز هــدف تقــدمي
املشــورة القانونيــة بقــدر كبيــر ،ممــا يعكــس كال ً مــن احلاجــة وازديــاد
قــدرة األونــروا علــى االســتجابة مــن خــال إنشــاء مكاتــب دعــم األســرة
فــي كل مــن حمــص ودرعــا فــي عــام  ،2015باإلضافــة إلــى املكتــب
العامــل فــي دمشــق.
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تعــذر تســجيل النتائــج حتــت مؤشــر حمايــة الطفــل فــي الربــع األول
مــن العــام  2015بســبب غيــاب جهــة تنســيق مخصصــة لقضايــا
حمايــة الطفــل .نتيجــة وبالتالــي ،كانــت لــدى األونــروا قــدرة محدودة
علــى كشــف حــاالت حمايــة الطفــل وتقييمهــا وإحالتهــا ،باســتثناء
تلــك املتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وبــدءا ً مــن
الربــع الثانــي ،قطــع طاقــم مــن موظفــي الدعــم احمللــي أشــواطا ً
كبيــرة فــي حتســن جمــع بيانــات حمايــة الطفــل ،علــى األخــص
فيمــا يتعلــق بتصنيــف النتائــج حســب اجلنــس والعمــر وتعقــب
احلــاالت األخــرى غيــر حــاالت حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي .ومــا زال مــن الصعــب تعقــب حــاالت االدعــاء
بانتهــاك حقــوق اإلنســان .ففــي ســوريا ،مــن النــادر أن يبلــغ الناجــون
أنفســهم عــن حــاالت انتهــاك حقــوق الالجئــن ،مبــا فــي ذلــك تلــك
الــواردة فــي القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني
الدولــي ،نتيجــة اخلــوف مــن االنتقــام أو بســبب صعوبــات الوصــول أو

ألســباب أمنيــة .لذلــك يظــل التبليــغ عــن احلــاالت القليلــة املعروفــة
غيــر كامــل وغيــر دقيــق.
كمــا عملــت األونــروا فــي عــام  2015علــى تعزيــز قــدرات احلمايــة لــدى
كل مــن املوظفــن واملســتفيدين مــن خدماتهــا .وحضــر مــا مجموعــه
 2,597متدربــا ً ومتدربــة الــدورات الســت عشــرة املتعلقــة باحلمايــة
كاآلتــي )1( :ســت حلقــات حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
حضرهــا  192شــخصا ً مــن الذكــور مقابــل  374مــن اإلنــاث )2( ،دورتــا
حمايــة حضرهمــا  59شــخصا ً مــن الذكــور مقابــل  68مــن اإلنــاث)3( ،
دورتــان حــول الــزواج املبكــر شــارك فيهمــا خمســة مــن الذكــور مقابــل
 40مــن اإلنــاث )4( ،أربــع حلقــات حــول حقــوق اإلنســان وحقــوق الطفــل
شــارك فيهــا  560شــخصا ً مــن الذكــور مقابــل  1,190مــن اإلنــاث)5( ،
حلقتــان حــول الدعــم النفســي-االجتماعي مبشــاركة  41شــخصا ً مــن
الذكــور مقابــل  68مــن اإلنــاث.

©مدرسة األونروا في خان دنون ،2016 .األونروا .تصوير تغريد محمد.
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 2- 3-6لبنــان
•

أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات
الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم أمام اخملاطر.

اخملرج

املؤشر

الفعلي

حتسن حماية الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

نسبة حاالت احلماية التي يتم تتبعها وتتم االستجابة لها.

93%

100%

حتسن احلماية من اإلعادة القسرية والعنف اجلنسي والقائم
على النوع االجتماعي وأشكال العنف األخرى.64

عدد األفراد احلاصلني على مشورة قانونية.

 4,905الجئني من سوريا
 726الجئا ً في لبنان
( 2,140أنثى  3,491 -ذكراً)

1,660

عدد الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي يتم
الكشف عنهن ويصلن إلى اخلدمات.

 44الجئا ً من سوريا
 69الجئا ً في لبنان
( 94أنثى  19 -ذكراً)

60

عدد حاالت حماية الطفل التي تتم االستجابة لها بواسطة خدمات
موجهة.

 31الجئا ً من سوريا
 41الجئا ً في لبنان
( 32أنثى  40 -ذكراً)

60

عدد موظفي األونروا احلاصلني على تدريب على احلماية في أوضاع الطوارئ
والدعم النفسي-االجتماعي.

811

350

عدد السجالت التي يتم حتديثها في نظام معلومات تسجيل الالجئني
الطارئ.

40,807

45,000

الالجئون الفلسطينيون من سوريا مسجلون بشكل دقيق في
قاعدة بيانات األونروا.

خــال عــام  ،2015حــددت األونــروا أو أحيــل إليهــا مــا مجموعــه 444
حالــة حمايــة .وتلقــى األفــراد متابعــة واســتجابة شــاملة ومعمقــة
مــن وحــدة احلمايــة مــع األخــذ باحلســبان االحتياجــات اخلاصــة واتبــاع
نهــج يتمحــور حــول املســتفيد .وفيمــا متكنــت الوكالــة فــي غالبيــة
احلــاالت مــن االســتجابة مــن خــال خدماتهــا أو اإلحالــة إلــى اخلدمــات
التخصصيــة ،فقــد انطــوت بعــض احلــاالت علــى مخاطــر حمايــة
معقــدة ومتعــددة الطبقــات .وقــد تفاقمــت هــذه التحديــات بســبب
النقــص فــي خدمــات احلمايــة املتخصصــة فــي لبنــان ،مثــل البيــوت
اآلمنــة واخلدمــات اخلاصــة باملثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل اجلنســي
ومغايــري الهويــة اجلنســانية وحاملــي صفــات اجلنســن ،وكبــار الســن،
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة .تصــدت األونــروا لهــذه التحديــات مــن خــال
التنســيق واملناصــرة املتواصلــة مــع شــركاء احلمايــة واألطــراف املعنيــة
األخــرى ،مبــا فيهــا الســلطات اللبنانيــة ومجتمــع املانحــن.
تلقــى مــا مجموعــه  5,631الجئــا ً فلســطينياً ،منهــم  4,905الجئــن
فلســطينيني مــن ســوريا و 2,140امــرأة ،الدعــم القانونــي مــن خــال
برنامــج العــون القانونــي فــي األونــروا ،باملقارنــة مــع الغايــة املســتهدفة
 .1,660يرجــع ذلــك إلــى الدرجــة العاليــة مــن عــدم الوضــوح بشــأن
قانونيــة اإلقامــة وقوانــن الدخــول التــي تفرضهــا الســلطات اللبنانيــة،
والتــي تواصلــت خــال العــام  ،2015باإلضافــة إلــى تطــور األزمــة
الســورية وإمكانيــة االنتقــال إلــى أوروبــا.
مت تزويــد الناجــن والناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي
باإلرشــاد والدعــم النفســي-االجتماعي بواســطة عاملــن مدربــن قاموا
كذلــك بــإدارة اإلحالــة إلــى اخلدمــات التخصصيــة التــي يوفرهــا شــركاء
خارجيــون لضمــان اســتجابة شــاملة حلــاالت احلمايــة .وفــي ســبيل
تعزيــز الوعــي باخلدمــات املتوفــرة وللتعامــل مــع النقــص الكبيــر فــي
التبليــغ عــن حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،تواصلــت
األونــروا مــع مــا يزيــد علــى  300امــرأة وفتــاة يافعــة ،مبــا يتضمــن أكثــر

الغاية املستهدفة
()2015

مــن  100مائــة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا ،فــي جلســات توعيــة
وتثقيــف حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
مــن بــن  72حالــة متعلقــة بحمايــة الطفــل مت التعــرف عليهــا فــي عام
 ،2015كانــت نســبة  %43منهــا تخــص الجئــن فلســطينيني من ســوريا،
حيــث كان الكثيــرون منهــم عرضــة لإليــذاء واإلهمــال واالســتغالل.
ملعاجلــة هــذه احلــاالت ،عملــت األونــروا مــع اجلهــات احملليــة الفاعلــة فــي
حمايــة الطفــل والنظــام الوطنــي حلمايــة الطفــل لتعزيــز االســتجابة
الفعالــة فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني ،مبــا يشــمل اإلحالــة
إلــى خدمــات إدارة حــاالت حمايــة الطفــل ،والصحــة النفســية والدعــم
النفســي-االجتماعي ،وخدمــات احلمايــة التخصصيــة ،واخلدمــات
الطبيــة والتعليميــة.
خــال فتــرة التقريــر ،أشــركت األونــروا مــا يزيــد علــى  800موظــف
وموظفــة لديهــا فــي أنشــطة تدريبيــة لتعميــق الفهــم حــول مبــادئ
احلمايــة ومفاهيــم حقــوق اإلنســان ،إضافــة إلــى العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل ،وذلــك فــي محاولــة لضمــان أن
تكــون اخلدمــات املقدمــة أقــدر علــى تلبيــة احتياجــات احلمايــة لــدى
الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان.
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أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :2توفيــر إطــار حمايــة للمجتمعــات
الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم أمام اخملاطر.

اخملرج

املؤشر

الفعلي

حتسن حماية الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

نسبة حاالت احلماية التي يتم تتبعها وتتم االستجابة لها.

44%

65%

حتسن احلماية من اإلعادة القسرية والعنف اجلنسي والقائم
على النوع االجتماعي وأشكال العنف األخرى.

عدد الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي يتم الكشف
عنهن ويصلن إلى اخلدمات.

13

50

عدد حاالت حماية الطفل التي تتم االستجابة لها بواسطة خدمات موجهة.

34

80

عدد حوادث احلماية التي تنطوي على مزاعم بانتهاك حقوق اإلنسان التي
توثقها األونروا.

14

200

عدد املوظفني احلاصلني على تدريب على احلماية ،والعنف اجلنسي والقائم على
النوع االجتماعي ،واحلماية من االستغالل واإليذاء اجلنسي ،وحماية الطفل،
واملساعدة النفسية-االجتماعية ،واملواضيع األخرى ذات العالقة.

467

100

عدد السجالت التي يتم حتديثها في نظام معلومات تسجيل الالجئني الطارئ.

558

200

الالجئون الفلسطينيون من سوريا مسجلون بشكل دقيق في
قاعدة بيانات األونروا.

الغاية املستهدفة
()2015
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حــددت األونــروا واســتجابت إلــى مــا مجموعــه  315حالــة حماية مســت
حيــاة  836الجئـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا فــي األردن .تعلــق معظــم هــذه
احلــاالت ( ،201أو  )%64بقضايــا احلمايــة املتعلقــة أساسـا ً بقضايــا الوثائق
املدنيــة والتســجيل املدنــي والوضــع القانونــي .إضافــة إلــى ذلــك ،مت
جتديــد  35حالــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي و 46حالــة
تتعلــق بحمايــة الطفــل ،مبــا فيهــا عمالــة األطفــال .باإلجمــال ،متــت
االســتجابة إلــى  %44مــن مجمــوع حــاالت حمايــة الطفــل مــن خــال
اإلحالــة الداخليــة واخلارجيــة .ولــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء آخــر جتــاه
نســبة  %56املتبقيــة بســبب عــدم موافقــة األفــراد أو العائــات أو عــدم
وجــود وســيلة للتعامــل مــع القضيــة أو عــدم القــدرة علــى التدخــل
ملعاجلــة االعتبــار املتعلــق باحلمايــة .كمــا أن حتقيــق الغايــات املتعلقــة
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تأثــر مبــكان اإلقامــة والقضايــا
االجتماعية-الثقافيــة ونقــص الوعــي حــول العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي فــي أوســاط الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا.
علــى مــدار عــام  ،2015ســجلت األونــروا فــي األردن  6514حادثــة أعيــد
مــن خاللهــا قســرا ً إلــى ســوريا  75شــخصا ً ( 24رجـا ً وتســع نســاء مــن
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،وســت نســاء ســوريات متزوجــات
مــن الجئــن فلســطينيني مــن ســوريا ،و 36قاصــرا ً – 20فتــى و 16فتــاة).
وتابعــت األونــروا مــع الســلطات علــى نحــو منتظــم بشــأن هــذه
احلــوادث ،وعملــت مــع املنظمــات الدوليــة األخــرى والشــركاء حملاولــة منع
حــدوث حــاالت الترحيــل .وفــي ضــوء بيئــة احلمايــة املليئــة بالتحديــات
فــي األردن ،يظــل تعزيــز احتــرام حقــوق الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا مبوجــب القانــون الدولــي والوفــاء بهــا أمــرا ً فــي غايــة الصعوبــة
واحلساســية .جمعــت األونــروا أيضــا ً بيانــات أوليــة حــول  61طفــا ً
مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا لــم يتــم منحهــم شــهادة
ميــاد إلــى جانــب  33حادثــة جتريــد مــن اجلنســية بلــغ عنهــا الجئــون

فلســطينيون مــن ســوريا .ولــم يتــم إدراج هــذه احلــاالت فــي جــدول
التقاريــر بســبب احلاجــة إلــى حتليــل إضافــي للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك
انتهــاك حلقــوق اإلنســان أم ال.
مت تزويــد  467موظفـا ً وموظفــي فــي األونــروا بعــدد مــن جلســات التدريب
لزيــادة الوعــي حــول العنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي
وقضايــا احلمايــة العامــة علــى مــدار عــام  .2015مــن بــن هــؤالء ،جــرى
تدريــب  408مــن العاملــن امليدانيــن بتمويــل مــن خــارج النــداء الطــارئ.
ومت تدشــن نظــام جتريبــي إلدارة معلومــات احلمايــة باســم ،Activity Info
وتلقــى  46موظفـا ً التدريــب عليــه .يتيــح هــذا النظــام الفرصــة لزيــادة
الكفــاءة ويعــزز الدقــة والتناســق فــي جمــع املعلومــات وتتبــع ومراقبــة
حــوادث احلمايــة .ومت باإلضافــة إلــى ذلــك تدريــب  13موظفــا ً علــى
قضايــا التجريــد مــن اجلنســية .ولــم يتــم إدراج غايــات التدريــب علــى
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والدعــم النفســي-االجتماعي
ضمــن الغايــة الســنوية خــال مرحلــة التخطيــط ،وبالتالــي يتضــح
وجــود فــرق إيجابــي كبيــر فيمــا مت إجنــازه .وبصــرف النظــر عــن مصــدر
التمويــل ،فقــد متــت تغطيــة اهتمامــات الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا فــي جميــع هــذه اجللســات الفنيــة.

فيمــا يتعلــق بالســجالت التــي مت حتديثهــا فــي نظــام معلومــات
تســجيل الالجئــن الطــارئ ،فقــد مت تســجيل  558مــن الوافديــن
اجلــدد لــدى األونــروا عــام  .2015جتــاوزت هــذه النتيجــة الغايــة
املســتهدفة بهامــش كبيــر بســبب خطــأ كتابــي فــي تســجيل
الغايــة املســتهدفة فــي النــداء الطــارئ .ومت خــال فتــرة التقريــر
تعطيــل  216ســجال ً عائليــا ً لالجئــن فلســطينيني مــن ســوريا،
ويرجــع ذلــك فــي األســاس إلــى عــودة الالجئــن إلــى ســوريا أو
هجرتهــم إلــى دولــة ثالثــة.

©أطفال الجئون فلسطينيون ،2015 .األونروا .تصوير أحمد األمين.

|86االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

 4 -6االســتجابة الطارئــة فــي االرض الفلســطينية
المحتلــة
•النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف
االســتراتيجي  :2تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن
يواجهــون أزمــات حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون
اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.
o

هــدف خــاص :تعزيــز قــدرة الصمــود والصحــة

		

النفســية لــدى الالجئــن واألســر الضعيفــة وفــي

		

التجمعات السكانية املهددة.
o

هــدف خــاص :يحصــل الالجئــون الفلســطينيون

		

علــى احلمايــة مــن التأثيــرات املباشــرة للصــراع/

		

االحتــال ،ويتعــزز احتــرام القانــون اإلنســاني

		

الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي ،ويتــم

		

تخفيف العواقب اإلنسانية لالنتهاكات.

يشــكل دعــم الرفــاه النفســي-االجتماعي للمجموعــات الســكانية
املعرضــة للعنــف واإليــذاء والفقــر أمــرا ً أساســيا ً فــي تقــدمي اســتجابة
احلمايــة الفعالــة .فــي غــزة ،حيــث أدى انعــدام األمــن املســتمر وانــدالع
العنــف بــن حــن وآخــر والقيــود علــى حركــة البضائــع واألشــخاص
إلــى تعميــق الفقــر وتزايــد الضائقــة التــي يعانــي منهــا الســكان،
ركــزت األونــروا علــى )1( :تقــدمي التدخــات النفســية-االجتماعية
وتدخــات الصحــة النفســية للتخفيــف مــن أعــراض القلــق واالكتئــاب
والفجيعــة الناجمــة عــن العوامــل االجتماعية-االقتصاديــة واعتبــارات
احلمايــة (الضعــف نتيجــة البطالــة ،وفقــدان املمتلــكات ،وانعــدام
األمــن ،والتهجيــر القســري ،الــخ )2( ،)،والتصــدي املباشــر حلــاالت احلمايــة
مثــل اإليــذاء والتحــرش والعنــف .وعلــى الرغــم مــن القيــود املاليــة
التــي ضيقــت نطــاق هــذه التدخــات ،مت تعيــن مرشــدين نفســيني-
اجتماعيــن فــي مــا يزيــد علــى  200مدرســة للعمــل مــع احملتاجــن لهذه
اخلدمــات .فض ـا ً عــن ذلــك ،مت تعيــن طواقــم مــن اخلبــراء النفســيني-
االجتماعيــن والقانونيــن فــي كل واحــد مــن مراكــز األونــروا الصحيــة
وعددهــا  22مركــزا ً فــي غــزة ،وذلــك لتقــدمي املســاعدة التــي شــملت
اإلرشــاد املهنــي والتخصصــي للناجــن والناجيــات مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي .ومــع أن املستشــارين القانونيــن لألونــروا غيــر
مصــرح لهــم بتقــدمي التمثيــل القانونــي للناجــن مــن العنــف وغيرهــم
ممــن يحتاجــون ذلــك ،فقــد مت تزويــد احملتاجــن باملشــورة واإلحالــة إلــى
الشــركاء املقدمــن للعــون القانونــي .ومــن أجــل تعزيــز الوعــي حــول

أهميــة الصحــة النفســية والرفــاه النفســي-االجتماعي ،فقــد مت تقــدمي
دورات توعيــة فــي املــدارس لألهالــي والقائمــن علــى رعايــة األطفــال
وأفــراد اجملتمــع اآلخريــن املعنيــن برفــاه األطفــال .فــي مــوازاة ذلــك،
واصلــت األونــروا العمــل علــى بنــاء وعــي وقــدرات املوظفــن للتعامــل
مــع األزمــات ،مبــا فيهــا اإلصابــات ،وحتســن الســامة الشــخصية.
حتقيقـا ً لهــذا الغــرض ،يســرت الوكالــة تعزيــز الوعــي وتطويــر القــدرات
بخصــوص مخلفــات احلــرب املتفجــرة بــن املعلمــن وأطفــال املــدارس
علــى مــدار العــام.

واصلــت األونــروا بنــاء قــدرات الصمــود والتحمــل لــدى اجملتمعــات
احملليــة واملوظفــن لتعزيــز القــدرات الفرديــة واجملتمعيــة علــى
التدبــر مــع األزمــات .ضمــن هــذا اجلهــد ،ســاهمت مشــاريع حمايــة
صغيــرة احلجــم فــي دعــم اجملتمعــات املعرضــة للخطــر فــي
الضفــة الغربيــة ،فيمــا مت تدريــب أفــراد اجملتمعــات احملليــة علــى
املمارســات املتعلقــة بالوقايــة مــن األزمــات واالســتجابة لهــا .ومت
حتقيــق جنــاح محــدود فــي العمــل مــع الســلطات املســؤولة بشــأن
املزاعــم بانتهــاكات حلقــوق الالجئــن التــي ينــص عليهــا القانــون
الدولــي ،مبــا فــي ذلــك مــا ينــص عليــه القانــون الدولــي حلقــوق
اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي ،إذ أن عــددا ً مــن احلــاالت لــم
يكــن باإلمــكان طرحهــا العتبــارات تتعلــق بســامة الضحايــا أو
الشــهود أو اعتبــارات أمنيــة.
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النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي
األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعفــا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة

•

الطارئة ودعم سبل كسب العيش لألسر املفتقرة لألمن الغذائي أو التي تواجه صدمات حادة.
		

o

هــدف خــاص :تقــدمي التثقيــف حــول مخاطــر مخلفــات احلــرب املتفجــرة فــي جميــع مــدارس

			

األونــروا فــي غــزة وملوظفــي األونــروا ،ممــا يقلــل مــن عــدد احلــوادث املتعلقــة بهــا وأعــداد الوفيــات

			

واإلصابات بني األطفال واملوظفني.

النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :2تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن

•
			

الذيــن يواجهــون أزمــات حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى

			

اخلدمات.

		

o

			

هــدف خــاص :تعزيــز قــدرة الصمــود والصحــة النفســية لــدى الالجئني واألســر الضعيفــة وفــي التجمعات الســكانية
املهددة.

اخملرج

املؤشر

الفعلي

يكتسب أطفال املدارس في غزة مزيدا ً من املعرفة التي حتميهم
من مخلفات احلرب املتفجرة.

نسبة األطفال وموظفي األونروا املستهدفني الذين يظهرون حتسنا ً في
املعرفة عن مخاطر مخلفات احلرب املتفجرة.

80%

80%

نسبة الطلبة وموظفي األونروا الذين يتلقون التوعية مبخاطر مخلفات
احلرب املتفجرة.

97.46%

100%

عدد موظفي األونروا الذين يتم تدريبهم بشكل مباشر وغير مباشر.

9,648

13,000

نسبة احلاالت التي يبدو عليها حتسن في األداء من مجموع حاالت اإلرشاد
الفردي.

71.93%

60%

عدد احلاالت النشطة التي يتم العمل معها من خالل اإلرشاد الفردي
(متوسط عدد احلاالت املفتوحة في نهاية الشهر).

1,188

1,330

عدد احلاالت اجلديدة التي يتم العمل معها من خالل اإلرشاد الفردي.

13,581

11,330

عدد جلسات اإلرشاد اجلمعي.

9,463

9,888

عدد جلسات التوعية العامة في املدارس واملراكز الصحية واملرافق األخرى.

29,402

17,312

نسبة الوفود التي تغادر غزة وهي حتمل معلومات إضافية حول القضايا
التي تؤثر في الالجئني.

100%

-

عدد املبادرات التي جترى لتوعية األطراف املعنية حول قضايا التركيز (زيارات
ميدانية/إحاطات للجهات املانحة ،والسياسيني ،والباحثني ،والصحفيني).

37

-

نسبة احلاالت التي يحدث فيها انتهاك حلقوق الوصول إلى اخلدمات والتي
يتم حلها.

100%

100%

عدد االدعاءات بانتهاك حقوق الوصول التي يرفعها الجئون إلى عناية فريق
موظفي دعم العمليات ويقوم الفريق مبتابعتها.

6

-

نسبة األطفال الذين يظهر عليهم تأثير إيجابي في رفاههم من املشاركة
في أسابيع املرح الصيفية.

لم يجمع

عدد األطفال املشاركني في أسابيع املرح الصيفية (مصنفا ً حسب
اجلنس).

123,338

تتم زيادة قدرات الصمود والتدبر والصحة النفسية والسالمة
النفسية-االجتماعية في التجمعات السكانية املهددة
املستهدفة.

حتسن قدرة الوفود على املناصرة بشأن األزمة املمتدة التي يعاني
منها الالجئون في غزة.

حماية حقوق الالجئني في الوصول إلى خدمات األونروا.

تتحسن الصحة البدنية والنفسية لألطفال ،ذكورا ً وإناثاً.

أجــرت األونــروا أنشــطة التثقيــف حــول مخاطــر مخلفــات احلــرب
املتفجــرة فــي عــام  2015ســعيا ً للحــد مــن حــاالت اإلصابــة أو الوفــاة
بســبب هــذه اخمللفــات بــن الالجئــن الفلســطينيني وموظفــي األونــروا.
لهــذه الغايــة ،مت تقــدمي تدريــب املدربــن حــول مخاطــر مخلفــات احلــرب
املتفجــرة إلــى  941معلم ـا ً ومعلمــة مــن جميــع مــدارس األونــروا فــي
غــزة وعددهــا  257مدرســة .وقــام املعلمــون بدورهــم بنقــل هــذه املعرفــة
إلــى مــا يزيــد علــى  250,000طفــل مــن طلبــة املــدارس .مت اســتكمال
هــذا اجلهــد مــن خــال تطويــر الوعــي حــول مخلفــات احلــرب املتفجــرة
لــدى موظفــي األونــروا امليدانيــن ومــن خــال حملــة إعالميــة قامــت

الغاية املستهدفة
()2015

66

85%
130,000

بنشــر مــا يزيــد علــى  6,000ملصــق للتوعيــة حــول مخلفــات احلــرب
املتفجــرة داخــل مــدارس األونــروا فــي مختلــف أنحــاء غــزة.
فــي ظــل عقــود مــن عــدم االســتقرار والفقــر والضعــف الناجمــة عــن
االنــدالع املتكــرر للقتــال واســتمرار احلصــار البــري والبحــري واجلــوي،
تبقــى الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي مــن االحتياجات
ذات األولويــة لالجئــن الفلســطينيني فــي غــزة .وعلــى الرغــم مــن
القيــود التمويليــة ،عينــت األونــروا مرشــدين فــي  207مــدارس وفــي كل
مركــز صحــي مــن مراكزهــا البالــغ عددهــا  .21إضافــة إلــى ذلــك ،ركــز
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خمســة مرشــدين قانونيــن فــي األونــروا بشــكل أساســي علــى تقــدمي
املشــورة القانونيــة للناجــن والناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي.
خــال فتــرة التقريــر ،قــدم برنامــج الصحــة النفســية اجملتمعيــة
فــي األونــروا اإلرشــاد الفــردي حلوالــي  13,581طفــا ً معرضــا ً للخطــر
فــي مــدارس األونــروا ( %43.8منهــم فتيــات) .هــذا باإلضافــة إلــى
دعــم  173,223طالبــا ً وطلبــة ( %48.5منهــم فتيــات) للمشــاركة فــي
أنشــطة تعزيــز القــدرة علــى الصمــود والتحمــل لتقويــة مهــارات التدبر
واملهــارات احلياتيــة لديهــم .كمــا أجــرى املرشــدون التربويــون 6,004
جلســات توعيــة عامــة لدعــم األهــل والقائمــن علــى رعايــة األطفــال
وأفــراد اجملتمــع اآلخريــن الذيــن لهــم دور هــام فــي تنشــئة وتعليــم
األطفــال .حضــر هذه اجللســات مــا مجموعــه  115,906أشــخاص (%71.9
منهــم إنــاث) .وقدمــت األونــروا ،مــن خــال مراكزهــا الصحيــة ،اإلرشــاد
الفــردي إلــى  4,212مســتفيدا ً جديــدا ً ( %76.6منهــم إنــاث) ،إلــى جانــب
مشــاركة  1,348فــردا ً ( %94.8منهــم إنــاث) فــي جلســات جماعيــة .كمــا
تلقــى حوالــي  922شــخصا ً ( %91.8منهــم إنــاث) الدعــم الفــردي مــن
املرشــدين القانونيــن وشــارك  4,762شــخصا ً فــي مجموعــات التوعيــة
القانونيــة.
فــي الربــع األخيــر مــن العــام ،أعــدت األونــروا نظام ـا ً مؤقت ـا ً لتنســيق
قضايــا احلمايــة وإحالتهــا لكــي يتــم تدشــينه فــي عــام  ،2016وســيوفر
هــذا النظــام توجيهــات فوريــة للموظفــن امليدانيــن الذيــن يســتجيبون
لقضايــا احلمايــة .يركــز هــذا النظــام علــى أخطــر االنتهــاكات التــي
تطــال احلمايــة ،ويتوقــع أن يســتمر العمــل بــه إلــى أن يكــون باإلمــكان
اعتمــاد نظــام يتــم تطويــره فــي جهــد تعاونــي وفقــا ً إلطــار حمايــة
الطفــل علــى نطــاق الوكالــة .وقــد أتــاح نظــام تعقــب قضايــا احلمايــة
الراهــن لفريــق موظفــي دعــم العمليــات متابعــة  111قضيــة حمايــة،
منهــا  53قضيــة انطــوت علــى اعتبــارات بشــأن حمايــة الطفــل.
وخــال النصــف الثانــي مــن عــام  ،2015دعمــت األونــروا مجموعتــي
عمــل فنيتــن بقيــادة اجمللــس النرويجــي لالجئــن تعمــان علــى إحالــة
القضايــا ،وإدارة قضايــا حمايــة الطفــل ،واالســتجابة للعنــف القائــم

علــى النــوع االجتماعــي .كمــا ســاهم مكتــب دعــم العمليــات فــي
إعــداد معاييــر العمــل املوحــدة لــكال اجملموعتــن وســعى إلــى مواءمــة
عملياتــه مــع معاييــر العمــل املوحــدة لــدى اجمللــس النرويجــي لالجئــن.
باإلجمــال ،مت الكشــف خــال فتــرة التقريــر عــن  1,343قضيــة عنــف
قائــم علــى النــوع االجتماعــي ( 1241إلنــاث 102 ،لذكــور) ،مبــا فــي ذلــك
 100قضيــة تتعلــق بحمايــة الطفــل .وحصــل الناجــون والناجيــات
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى اإلرشــاد واملشــورة
القانونيــة مــن خــال املراكــز املوجــودة فــي كل مــن مراكــز األونــروا
الصحيــة فــي غــزة وعددهــا  .21وإلــى جانــب الرعايــة الصحيــة
األوليــة ،قامــت طواقــم مختصــة فــي جميــع مراكــز احملطــة األولــى
التــي تســتقبل الناجــن والناجيــات بتزويدهــم باخلدمــات النفســية-
االجتماعيــة واإلرشــاد ،إمــا عــن طريــق شــرح اإلجــراءات القانونيــة
القائمــة أو اإلحالــة إلــى الشــركاء املقدمــن للعــون القانونــي.
ينظــم فريــق موظفــي دعــم العمليــات زيــارات للوفــود لضمــان
حصولهــم علــى فهــم مباشــر للوضــع علــى أرض الواقــع ،مبــا يشــمل
انتهــاكات حقــوق الالجئــن الفلســطينيني وااللتزامــات ذات العالقــة
التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي .وفــي عــام  ،2015قــام موظفــو
دعــم العمليــات بتنظيــم ومرافقــة زيــارات قــام بهــا  37وفــدا ً أجنبي ـا ً
(وزراء ودبلوماســيون وغيرهــم).
ومــن أجــل احلــد مــن أثــر الصــراع والفقــر علــى الصحــة البدنيــة
والنفســية ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني وعلــى تعلمهــم ومنائهــم،
نظمــت األونــروا أســابيع املــرح الصيفيــة مبشــاركة  123,338طفــا ً
( 59,634فتــى 63,704 ،فتيــات) ،حيــث متكنــوا مــن املشــاركة فــي
أنشــطة منظمــة ،تتضمــن الرياضــة واحلــرف اليدويــة واملســرح ،فــي
مســاحات آمنــة وحتــت إشــراف مهنــي ،ممــا ســاعد األطفــال علــى تعزيــز
اســتراتيجيات التدبــر وأتــاح لهــم التشــارك بتجاربهــم وبنــاء الصداقــات
وتطويــر شــبكات الدعــم .وقــد أتــاح تنفيــذ أنشــطة أســابيع املــرح
الصيفيــة فــرص عمــل قصيــرة األجــل لصالــح  2,371الجئـا ً فلســطينيا ً
يعيشــون حتــت خــط الفقــر ،وال ســيما الشــباب منهــم ،وذلــك مــن
خــال برنامــج املــال مقابــل العمــل الــذي تديــره األونــروا.
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 2- 4-6الضفــة الغربية
•

النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :2تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن

		
		

يواجهون أزمات حادة وانتهاكات حقوق اإلنسان/القانون اإلنساني الدولي وعوائق أمام الوصول إلى اخلدمات.
o

			
		

o

			

هــدف خــاص :تعزيــز قــدرة الصمــود والصحــة النفســية لــدى الالجئني واألســر الضعيفــة وفــي التجمعات الســكانية
املهددة.
هــدف خــاص :يحصــل الالجئــون الفلســطينيون علــى احلماية مــن التأثيــرات املباشــرة للصراع/االحتــال ،ويتعــزز احترام
القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي ،ويتم تخفيف العواقب اإلنسانية لالنتهاكات.

اخملرج

املؤشر

الفعلي

تتم زيادة قدرات الصمود والتدبر والصحة النفسية والسالمة
النفسية-االجتماعية في التجمعات السكانية املهددة
املستهدفة.

عدد األنشطة/اجللسات النفسية-االجتماعية اجلماعية.

713

حتسن املتابعة املنهجية للسلطات املسؤولة عن انتهاكات
القانون اإلنساني الدولي.
الوفود أكثر جاهزية وأفضل معرفة للمناصرة بشأن اآلزمة
املمتدة التي تؤثر على الالجئني في الضفة الغربية.

التصدي لالحتياجات العاجلة لالجئني ،نسا ًء ورجاال ً وأطفاالً،
الذين يواجهون هدم املنازل أو اإلخالء القسري من مساكنهم أو
اإلضرار مبمتلكاتهم.

الغاية املستهدفة
()2015
416

عدد جلسات اإلرشاد الفردي أو اجلمعي أو األسري.

964

600

عدد األفراد الذين ميكنهم الوصول إلى خدمات الصحة النفسية من خالل
وحدات الصحة النفسية املتنقلة (مجموع سكان املناطق اخملدومة).

10,500

10,528

عدد أفراد اجملتمع الذين يتم تدريبهم على الوقاية واالستجابة لألزمات
والطوارئ النفسية-االجتماعية.

333

400

نسبة تدخالت األونروا بشأن قضايا احلماية التي تستحث اتخاذ
استجابات إيجابية من جانب السلطات.

41.07%

20%

نسبة احلوادث/القضايا املوثقة التي يتم رفعها إلى السلطات املعنية.

40.32%

80%

نسبة مبادرات توعية األطراف املعنية (اإلحاطات ،الزيارات امليدانية ،الخ)
التي يتبعها اتخاذ تدابير ملموسة من هذه األطراف.

27.96%

20%

عدد املبادرات التي جترى لتوعية األطراف املعنية حول قضايا التركيز (زيارات
ميدانية/إحاطات للجهات املانحة ،والسياسيني ،والباحثني ،والصحفيني).

93

-

نسبة األسر الالجئة التي تعاني من التهجير أو اإلضرار مبمتلكاتها
اخلاصة والتي تتلقى املساعدات النقدية الطارئة وفقا ً لنموذج التدخل
67
أثناء األزمات.

100%

100%

نسبة األسر الالجئة التي تعاني من العنف و/أو اإلضرار مبمتلكاتها
اخلاصة والتي تتلقى مساعدات طارئة وفقا ً لنموذج التدخل أثناء األزمات.

79.77%

50%

68

تخفيض خطر التهجير القسري للتجمعات السكانية املهددة
وتعزيز قدراتهم على التدبر.

عدد اجملتمعات احمللية املهددة التي يتم دعمها من خالل مشاريع حماية
يسيرها اجملتمع احمللي.
ّ

تقــدم األونــروا ،مــن خــال برنامــج الصحــة النفســية خدمــات الصحــة
النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي إلــى  55مجتمعــا ً بدويــا ً
حيــث يشــكل الالجئــون غالبيــة الســكان الذيــن يصنفــون ضمــن
الفئــات األشــد ضعف ـا ً فــي الضفــة الغربيــة .تواجــه هــذه اجملتمعــات
املســتهدفة تهديــدات متعــددة للحمايــة ،منهــا خطــر التهجيــر
القســري بســبب هــدم املســاكن ،وعنــف املســتوطنني ،وفقــدان أمنــاط
حياتهــم التقليديــة نتيجــة سياســات التخطيــط والتنظيــم الهيكلــي
اإلســرائيلية التــي تيســر بنــاء املســتوطنات وتوســعتها .فــي عــام
 ،2015جتــاوز برنامــج الصحــة النفســية اجملتمعيــة الغايــات املســتهدفة
بإجرائــه مــا يصــل إلــى  713نشــاطا َ نفســياً-اجتماعيا ً جماعيــا ً إلــى
جانــب  964جلســة إرشــاد لألفــراد أو األســر أو اجملموعــات .وشــكلت
اإلنــاث حوالــي  %57مــن األفــراد الذيــن حضــروا األنشــطة النفســية-
االجتماعيــة (بواقــع  ،)6,144وشــكل األطفــال دون الثانيــة عشــرة مــن
العمــر  .)6,644( %61كمــا شــكلت اإلنــاث  %68مــن األفــراد الذيــن حضروا
جلســات اإلرشــاد ( )1,109فيمــا شــكل األطفــال دون الثانيــة عشــرة
مــن العمــر  .)342( %21وباإلضافــة إلــى تقــدمي األنشــطة النفســية-
االجتماعيــة وجلســات اإلرشــاد ،درب البرنامــج مــا مجموعــه  333فــردا ً

17

19

مــن اجملتمــع احمللــي علــى املمارســات املتعلقــة بالوقايــة مــن األزمــات
واالســتجابة لهــا وعلــى الطــوارئ النفســية-االجتماعية .وقــد انخفــض
عــدد املتدربــن عــن الغايــة املنشــودة ،وهــي  ،400بســبب النقــص املالــي.
يســتخدم برنامــج احلمايــة الــذي تديــره األونــروا بيانــات الرصــد
واملعرفــة امليدانيــة لكــي تسترشــد بهــا مبــادرات املناصــرة اخلاصــة
والعامــة .وتتدخــل األونــروا لــدى الســلطات املســؤولة بشــأن مزاعــم
انتهــاك واجباتهــا مبوجــب القانــون الدولــي واملتعلقــة بحقــوق الالجئــن
الفلســطينيني وحمايتهــم للمناصــرة مــن أجــل ضمــان املســاءلة
واتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة .وفــي مجــرى االســتجابة املباشــرة
للتهجيــر القســري بســبب هــدم املنــازل واإلضــرار باملمتلــكات اخلاصــة
أثنــاء عمليــات إنفــاذ القانــون والعمليــات العســكرية أو علــى يــد
املســتوطنني اإلســرائيليني ،تقــدم األونــروا الدعــم الطــارئ ألســر
الالجئــن املتضرريــن مــن خــال منــوذج التدخــل أثنــاء األزمــات .69كمــا
تدعــم األونــروا اجملتمعــات املعرضــة للخطــر مــن خــال مشــاريع حمايــة
صغيــرة احلجــم تســيرها اجملتمعــات احملليــة ملعاجلــة التهديــدات علــى
احلمايــة .وقــد أجــرى برنامــج احلمايــة فــي عــام  2015مــا مجموعــه
 93نشــاطا ً لتوعيــة األطــراف املعنيــة .ويشــكل تقــدمي إحاطــات إلــى
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اجملتمــع الدبلوماســي جــزءا ً مــن اســتراتيجية احلمايــة فــي األونــروا
مــن أجــل تعبئــة األطــراف املعنيــة الدوليــة بشــأن قضايــا احلمايــة
التــي متــس الالجئــن الفلســطينيني .ويقــدر أن  %28مــن أنشــطة رفــع
الوعــي أعقبهــا اتخــاذ األطــراف املعنيــة لتدابيــر ملموســة مســتفيدين
مــن املعلومــات التــي قدمتهــا األونــروا فــي حوارهــم مــع الســلطات
اإلســرائيلية .فض ـا ً عــن ذلــك ،مت طــرح  %40مــن قضايا/وقائــع احلمايــة
املوثقــة ( 50واقعــة) علــى الســلطات ذات الصلــة .وفــي العديــد مــن
احلــاالت ،يطلــب ضحايــا أو شــهود وقائــع احلمايــة احلفــاظ علــى ســرية
املعلومــات املتعلقــة بهــم ألســباب تتعلــق بالســامة/األمن .وهــذا األمــر
يجعــل مــن غيــر املمكــن طــرح قضاياهــم ويفســر ضعــف األداء بصــدد
هــذه الغايــة .يقــدر أن  %41مــن تدخــات احلمايــة التــي قامــت بهــا
األونــروا وطرحتهــا علــى الســلطات املســؤولة ( 23تدخـا ً) اســتحثت
اســتجابة إيجابيــة .ومتكنــت وحــدة التدخــل أثنــاء األزمــات مــن
تقــدمي املســاعدات النقديــة املباشــرة إلــى  %100مــن األســر لتــي
تعانــي مــن التهجيــر بســبب أعمــال الهــدم ( 75أســرة) إلــى جانــب

 %80مــن األســر التــي تعانــي مــن العنــف و/أو اإلضــرار مبمتلكاتهــا
اخلاصــة بســبب عمليــات قــوات األمــن اإلســرائيلية فــي الضفــة
الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ( 820أســرة) .وأخيــراً ،مت تنفيــذ
 17مشــروعا ً تســيرها اجملتمعــات احملليــة فــي عــام  2015بغــرض
االســتجابة لتهديــدات احلمايــة وتعزيــز قــدرة اجملتمعــات احملليــة علــى
الصمــود والتحمــل.
تأثــرت قــدرة الوكالــة علــى تقــدمي املســاعدة ألســر الالجئــن فــي
الضفــة الغربيــة بنقــص التمويــل والتصعيــد فــي العنــف الــذي بــدأ
فــي  1تشــرين األول/أكتوبــر  2015ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار فــي رفــع
وتيــرة أعمــال الهــدم العقابــي واإلضــرار باملمتلــكات أثنــاء العمليــات
العســكرية .وتبحــث األونــروا عــن مصــادر جديــدة للتمويــل مــن أجــل
تغطيــة الفجــوات املاليــة املتعلقــة بتدخــات األمــن الغذائــي ومنــوذج
التدخــل أثنــاء األزمــات.
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 .7مراقبة العمليات والتطوير
التنظيمي لألونروا
جميــع أقاليــم العمــل ،ومت تقــدمي جلســات توعيــة للشــركاء
وموظفــي األونــروا واجملتمعــات احملليــة .كمــا متــت تقويــة قــدرات
األونــروا التنظيميــة مــن خــال اســتحداث قســم مخصــص
للنــوع االجتماعــي أكثــر مالئمــة لتقــدمي السياســات والتوجيــه
البرامجــي عبــر جميــع األقاليــم ومتتــن العمليــات التــي مت
البــدء بهــا فــي األعــوام الســابقة .يشــمل ذلــك اســتراتيجية
تعميــم النــوع االجتماعــي والتــي مت تبنيهــا رســميا ً عــام 2008
وتتــم حاليــا ً عمليــة إعــادة تصميمهــا للفتــرة ،2021-2016
إضافــة إلــى إطــار العمــل املتعــدد القطاعــات حــول العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي الــذي مت تبنيــه عــام .2009

 1 -7التطوير التنظيمي
•إدارة جيــدة للعالقــات مــع األطــراف املعنيــة تكفــل توفــر متويــل
كاف ومتثيــل وتواصــل فعالــن
ٍ

•تطويــر األونــروا واحلفــاظ عليهــا بالشــكل الــذي ميكّنهــا مــن
حتقيــق رســالتها
•استراتيجية العنف القائم على النوع االجتماعي
•تعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح
•النداءات الطارئة
واصلــت األونــروا فــي عــام  2015املضــي قدمــا ً باالســتراتيجيات
والعمليــات التــي تشــجع علــى التغييــر املؤسســي اإليجابــي وتنقــح
معاييــر العمــل وتعــزز القــدرة علــى تقــدمي املســاعدة بأكثــر الطــرق
فاعليــة وكفــاءة .حتقيقــا ً لهــذه الغايــة ،قامــت األونــروا مبــا يلــي:
( )1حتســن التنســيق واالنســجام بــن األعمــال التــي ييســرها
تطويــر االســتراتيجية املتوســطة األجــل التــي تعطــي التوجهــات
االســتراتيجية العامــة لعمليــات األونــروا فــي الفتــرة .2021-2016
متــت ترجمــة هــذه االســتراتيجية إلــى خطــط اســتراتيجية
لــكل مكتــب مــن مكاتــب األقاليــم يتــم العمــل بهــا خــال
فتــرة األعــوام الســتة ذاتهــا ،وخطــط عمــل ســنوية تركــز علــى
املبــادرات واألنشــطة واألولويــات احملــددة التــي ســيتناولها بهــا كل
مــن مكاتــب أقاليــم عمــل األونــروا عــام .2016

( )3ضمــن عمليــة إصــاح التعليــم واجلهــود املبذولــة خللــق بيئــة
تعليميــة جامعــة وفعالــة ،واصلــت األونــروا ترســيخ مبــادئ حقوق
اإلنســان وتعزيــز ثقافــة االحتــرام والتســامح كجــزء رئيســي مــن
نهجهــا العــام .عــاوة علــى ذلــك ،واصلــت األونــروا ،مــن خــال
نهــج التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ علــى نطــاق الوكالــة ،تقــدمي
التعليــم اجلامــع واملنصــف والنوعــي واآلمــن ألطفــال وشــباب
الالجئــن الفلســطينيني ،والبنــاء علــى نظــام التعليــم القائــم
مــع إدخــال االبتــكارات مــن أجــل االســتمرار فــي تقــدمي تعليــم
نوعــي وإبقــاء األطفــال فــي صميــم مــا تقــوم بــه الوكالــة .يكفــل
هــذا النهــج عــدم التخلــي عــن األطفــال والشــباب األكثــر ضعفاً،
وإعطاءهــم الدعــم الــازم إلكمــال تعليمهــم حتــى فــي أوقــات
الطــوارئ .ومــع انتقــال األونــروا إلــى االســتراتيجية املتوســطة
األجــل  ،2021-2016ســتظل تتحمــل املســؤولية جتــاه تقــدمي
تعليــم نوعــي ومنصــف وجامــع علــى النحــو الــذي ينعكــس فــي
مصفوفــة املراقبــة املشــتركة لالســتراتيجية املتوســطة األجــل.

( )2بنــاء العمــل اإلنســاني علــى نهــج مبدئــي وتعاونــي وكــفء
لتحقيــق أكبــر تأثيــر ممكــن .فــي هــذا اخلصــوص ،واصلــت
األونــروا إدراج املســاواة بــن اجلنســن فــي برامجهــا األساســية
وتعزيــز تعميــم االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي عبــر جميــع مجــاالت عملهــا .وجــرى توســيع نظــم
إحالــة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي

( )4مواصلة جهود تنويع وتوسيع قاعدة املمولني.

كاف
 1- 1-7التطويــر التنظيمــي :إدارة جيــدة للعالقــات مــع األطــراف المعنيــة تكفــل توفــر تمويــل
ٍ
وتمثيــل وتواصــل فعاليــن.
املؤشر

خط االساس 2014

إجمالي املساهمات في موازنة البرامج (كان يشار إليها

14.72%

سابقا ً بالصندوق العام) من املصادر املنوعة.

الوضع الفعلي  2014الوضع الفعلي 2015
13.70%

17.28%

الغاية املستهدفة 2015
16.00%

املصدر :دائرة العالقات اخلارجية واالتصال
التكرار :سنويا ً

يرجــى الرجــوع إلــى اجلــزء  1-1-8أدنــاه «هــدف اســتراتيجية تعبئــة املــوارد :تنويــع قاعــدة املانحــن املســاهمني بشــكل متزايــد فــي تلبيــة
االحتياجــات للمــوارد».

 |93االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

ّ
يمكنهــا مــن تحقيــق
 2- 1-7التطويــر التنظيمــي :تطويــر األونــروا والحفــاظ عليهــا بالشــكل الــذي
رســالتها.
املؤشر

الغاية املستهدفة 2014

الغاية املستهدفة 2015

إجمالي املساهمات في موازنة البرامج (كان يشار إليها

وضع خطة التقييم (الربع األول).

-

سابقا ً بالصندوق العام) من املصادر املنوعة.

وضع تقرير النتائج املنسق للفترة ( 2015-2014الربع الثاني)

وضع إطار التخطيط احملدث لدورة االستراتيجية املتوسطة األجل
التالية (الربع الثاني)

تدشني نظام تخطيط املوارد املؤسسية أو تشغيله بصورة
"حية" (الربع الثالث)

إعداد االستجابات االستراتيجية لالستراتيجية املتوسطة األجل
والتشارك بها (الربع الثالث)

عرض االستراتيجية املتوسطة األجل  2021-2016على اللجنة
االستشارية (الربع الرابع)

تطوير استراتيجية جديدة لتعبئة املوارد لفترة االستراتيجية
املتوسطة األجل التالية والتشارك بها (الربع الرابع)

املصدر :تقارير الدوائر اخملتلفة ،مع قيام دائرة التخطيط بتنسيق التحليل
التكرار :سنويا ً

مت اســتكمال املســودة النهائيــة مــن االســتراتيجية املتوســطة
األجــل لألونــروا  2021-2016فــي الربــع الثانــي مــن العــام كنتيجــة
لعمليــة استشــارية اســتمرت علــى مــدار عامــن .ومــن أجــل تفعيــل
االســتراتيجية ،أعــدت الوكالــة خطط ـا ً اســتراتيجية لــكل إقليــم مــن
أقاليــم العمــل تغطــي فتــرة األعــوام الســتة ذاتهــا وتتجــاوب مــع
التوجــه الــذي أنشــأته االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،بحيــث توضــح
كيــف ســينت تصميــم االســتراتيجية وتنفيذهــا فــي كل إقليــم .كمــا
وضعــت األونــروا خطــط عمــل ســنوية علــى مســتوى األقاليــم كذلــك
متضــي بعمليــة التخطيــط خطــوة أخــرى إلــى األمــام عــن طريــق
التركيــز علــى املبــادرات واألنشــطة واألولويــات احملــددة التــي ســيتناولها
كل مكتــب إقليــم خــال العــام التقوميــي .مت تصميــم خطــط العمــل
الســنوية لضمــان املواءمــة بــن عمــل األونــروا اليومــي واألولويــات
االســتراتيجية املفصلــة فــي االســتراتيجية املتوســطة األجــل واخلطــط
االســتراتيجية علــى مســتوى األقاليــم.
فــي عــام  ،2015ركــزت عمليــات دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــاالت
علــى ســد العجــز لعــام  ،2015ممــا أدى إلــى تأجيــل االســتعانة بقــدرات

إضافيــة لتطويــر اســتراتيجية تعبئــة املــوارد للفتــرة .2018-2016
ويتــم فــي الوقــت احلالــي تنقيــح مســودة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد
لضمــان توافقهــا مــع توجهــات االســتراتيجية املتوســطة األجــل -2016
 .2021ومــن املفتــرض أن تقــوم اللجنــة االستشــارية مبراجعــة املســودة
النهائيــة لالســتراتيجية فــي أيار/مايــو .2016
فيمــا يتعلــق بإعــداد اســتراتيجية تعبئــة املــوارد للفتــرة ،2018-2016
يرجــى الرجــوع إلــى اجلــزء  1-8مــن التقريــر احلالــي.
مت إدخــال مؤشــرات للكفــاءة فــي تقاريــر إصــاح الصحــة والتعليــم تبع ـا ً
لدراســة الكفــاءة فــي الصحــة والتعليــم التــي أجنــزت فــي نيســان/إبريل
 .2013تنبــأت الدراســة بتأثيــر إصــاح الصحــة مــن منظــور تدابيــر الكفــاءة،
مثــل التكلفــة للفــرد الواحــد ،إلــى جانــب مؤشــرات الفعاليــة التــي تقــوم
األونــروا مبراقبتهــا مــن ذي قبــل .وقــد نفــذت األونــروا بنجــاح وتواصــل تنفيــذ
التغيــرات البرامجيــة الراميــة إلــى حتســن اجلــودة واجلــدوى مقابــل التكلفة
فــي الصحــة والتعليــم ،علــى النحــو الــذي جــرى وصفــه حتــت اجلــزء اخلــاص
بــكل مــن إصــاح الصحــة والتعليــم فــي التقريــر احلالــي.
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نظم لإلحالة من أجل اكتشاف الناجني والناجيات من العنف

 5نظم إحالة فاعلة في جميع
أقاليم عمل األونروا

القائم على النوع االجتماعي في جميع أقاليم عمل األونروا.
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املصدر :قسم النوع االجتماعي
التكرار :سنويا ً

جــرت تقويــة النهــج الــذي تبنتــه األونــروا ملواجهــة العنــف القائــم على
النــوع االجتماعــي بشــكل ملحــوظ فــي عــام  ،2015كمــا ينعكــس
فــي الغايــات التــي يتــم حتقيقهــا وتوســيع وترســيخ نظــام اإلحالــة
عبــر جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة .ومت خــال فتــرة التقريــر الكشــف
عــن  3,411شــخصا ً مــن الناجــن والناجيــات مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي مبــا ميثــل زيــادة بنســبة  %34مقارنــة بالعــام .2014

تبعـا ً لذلــك ،مت الوصــول إلــى اخلدمــات التــي تتضمــن اإلرشــاد النفســي-
االجتماعــي والرعايــة الصحيــة والدعــم االجتماعــي والقانونــي 5,311
مــرة ،مبــا يشــكل زيــادة بنســبة  %74مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام
الســابق .إن الطبيعــة املتعــددة األبعــاد لتدخــات العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي تفســر التبايــن بــن عــدد الناجيــات والناجــن
الذيــن مت حتديدهــم واخلدمــات التــي مت الوصــول إليهــا عــام  .2015رغــم
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ذلــك ،تعكــس هــذه اإلجنــازات تزايــد قــدرات الكشــف عــن الناجــن
والناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ودعمهــم.
اســتثمرت الوكالــة جهــودا ً ملحوظــة فــي عــام  2015لتعزيــز وعــي
األفــراد املعرضــن للخطــر عــن قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي والشــبكات واخلدمــات الداعمــة املتاحة ،وذلــك في مجرى
ســعيها للحــد مــن معــدالت حــدوث العنــف وتخفيــف التعــرض
لألوضــاع املهــددة واملســيئة .لهــذا الغــرض ،عملــت األونــروا بالتعــاون
مــع الشــركاء واجملتمعــات احملليــة إلجــراء عــدد متنوعـا ً من األنشــطة
لرفــع الوعــي والتواصــل حــول قضايــا مثــل الوضــع القانونــي ،وتزويج
األطفــال ،والعنــف األســري ،فيمــا مت نشــر املعلومــات حــول اخلدمــات
املتوفــرة وكيفيــة الوصــول إليهــا مــن خــال جلســات االتصــال
والتوعيــة املالئمــة .مــن الصعــب تغييــر األعــراف واملفاهيــم واملواقف
الثقافيــة الراســخة ،والتــي كثيــرا ً مــا تعمــل علــى ثنــي الناجــن
والناجيــات مــن العنــف عــن الســعي للحصــول علــى الدعــم الــازم
علــى الرغــم مــن توفــره .كمــا أن القيــود الثقافيــة ،رغــم أخذهــا
فــي احلســبان عنــد البــدء بتصميــم البرنامــج ،شــكلت عائقـا ً أمــام

توســيع نظــام اإلحالــة فــي عــام  .2015بالتالــي ،هدفــت تدخــات
األونــروا إلــى تعزيــز مشــاركة مجتمعيــة أكبــر ،كمــا عملــت أيض ـا ً
علــى تقويــة نشــر املعلومــات والتواصــل حــول خدمــات الدعــم
املتوفــرة .عــاوة علــى ذلــك ،واصلــت الوكالــة ووســعت عملهــا علــى
التصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي ســياقات
الطــوارئ ،فــي ضــوء اخملاطــر احملــددة التــي تســود فــي هــذه األوضــاع.
وفــي هــذا اخلصــوص ،تعكــف األونــروا فــي الوقــت احلالــي علــى
تدعيــم القــدرات التنظيميــة لتعميــم العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي فــي أنشــطة التأهــب واالســتجابة للطــوارئ .وقــد
باشــرت الوكالــة فــي عــام  2015فــي تنفيــذ برنامــج ملــدة عامــن
بعنــوان :بنــاء الســامة :تعميــم تدخــات العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي فــي التأهــب والوقايــة واالســتجابة للطــوارئ» فــي
جميــع أقاليــم العمــل .يتكــون البرنامــج مــن أربعــة مكونــات ،هــي:
( )1إجــراءات عمــل موحــدة بخصــوص العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي فــي أوضــاع الطــوارئ )2( ،والتصــدي للعنــف اجلنســي،
( )3والتعلــم اإللكترونــي )4( ،ومنــع العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ومشــاركة اجملتمــع.
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نسبة طاقم التعليم الذين أكملوا بنجاح برنامج التدريب

20.00

على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح.
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املصدر :دائرة التعليم
التكرار :سنويا ً

بــدأ تدريــب املعلمــن فــي عــام  2013علــى اســتخدام رزمــة أدوات
املعلــم للتربيــة علــى حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح
فــي صفوفهــم ،وفــي نهايــة عــام  2015مت االنتهــاء مــن تدريــب جميــع
املعلمــن ( 18,769موظفــا ً وموظفــة مــن طواقــم التعليــم إجمــاال ً).
أبــدى أكثــر مــن  %90مــن املعلمــن رد فعــل إيجابــي حــول جــودة
التدريــب باإلجمــال وكيــف ســاهم فــي تعزيــز قدراتهــم فــي تعليــم
حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح .إال أنــه تبــن مــن املالحظات
الصفيــة أن ليــس جميــع املعلمــن قادريــن علــى تطبيــق النهــج التربوي
لرزمــة أدوات املعلــم فــي تعليمهــم .هــذا النهــج الــذي يشــكل صميــم
عمليــة إصــاح التعليــم يتطلــب االبتعــاد عــن منهجيــات التعليــم
التلقينــي والتوجــه نحــو تعليــم متمحــور حــول املتعلــم .يتطلــب هــذا
التغييــر بعــض الوقــت ،كمــا يحتــاج املعلمــون للدعــم بشــكل منتظــم
أثنــاء اختبارهــم ألســاليب تربويــة جديــدة .لهــذا الغــرض ،مت تطويــر أدلــة
تدريبيــة مكملــة لتيســير تقــدمي تدريــب وتوجيــه إضافــي علــى مســتوى
املدرســة .وأظهــرت املالحظــات الصفيــة ومناقشــات مجموعــات
التركيــز وجــود إجمــاع عــام علــى اســتمتاع الطلبــة بأنشــطة رزمــة
األدوات وأنهــا عــززت مشــاركة الطلبــة وحســنت مــن فهمهــم حلقــوق
اإلنســان .كمــا كانــت هنــاك أدلــة علــى أن بعــض املعلمــن ومــدراء
املــدارس اســتخدموا أدوات التخطيــط فــي رزمــة األدوات بنشــاط لدمــج

حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح علــى مســتوى املراحــل
الدراســية اخملتلفــة .وتأكــد ذلــك مــن خــال عــدد املــدارس التــي أمتــت
أدوات التخطيــط فــي رزمــة أدوات حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات
والتســامح ،وهــو ( 684جميــع املــدارس).
خــال فتــرة التقريــر ،ركــز برنامــج األونــروا لتعليــم حقــوق اإلنســان
وحــل النزاعــات والتســامح علــى تقويــة اجملــاالت البرامجيــة األساســية،
مثــل أنشــطة البرملانــات املدرســية والروابــط اجملتمعيــة .لهــذا الغــرض،
مت تطويــر كتيــب عــن املمارســات الرشــيدة للبرملانــات املدرســية ،ودليــل
خــاص بيــوم حقــوق اإلنســان .وســعى دليــل يــوم حقــوق اإلنســان إلــى
إطــاع األهالــي وأفــراد اجملتمــع علــى برنامــج تعليــم حقــوق اإلنســان
وحــل النزاعــات والتســامح وإعطائهــم الفرصــة لتجربــة أنشــطة
حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح بأنفســهم بصــورة مباشــرة.
وأوضحــت اســتبيانات التقييــم جنــاح أنشــطة يــوم حقــوق اإلنســان فــي
رفــع الوعــي اجملتمعــي .إذ ذكــر أكثــر مــن  %83مــن املشــاركني فــي جميــع
أقاليــم العمــل أنهــم أصبحــوا يعرفــون أكثــر عــن حقــوق اإلنســان،
وأعــرب أكثــر مــن  %93مــن املشــاركني عــن اعتقادهــم أنــه مــن املهــم
تعليــم األطفــال حــول حقــوق اإلنســان .كمــا مت إنتــاج أشــرطة فيديــو
حــول املناصــرة بشــأن حقــوق اإلنســان وجــرى بثهــا علــى تلفزيــون األونــروا.
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تقدمي التقارير السنوية عن النداءات الطارئة لعام  2014وعام

الوضع الفعلي  2014الوضع الفعلي 2015

الغاية املستهدفة 2015

حتقق

التقرير نصف السنوي
 90 – 2014يوما ً ( 30أيلول/
سبتمبر)

التقرير نصف السنوي 2015
–  100يوم (تقرير التقدم بشأن
سوريا) 151 ،يوما ً (تقرير التقدم
بشأن األرض الفلسطينية
احملتلة)

التقرير نصف السنوي 2015
–  90يوما ً

حتقق

التقرير السنوي – 120
يوما ً (في محيط 30
نيسان/إبريل)

التقرير السنوي 122 – 2015
يوما ً ( 2أيار/مايو )2015

التقرير السنوي –  120يوما ً

 2015في وقتها.

املصدر :دائرة التخطيط ،نظام اإلدارة القائمة على النتائج
التكرار :سنويا ً

تســتمر األونــروا فــي تقويــة املراقبــة والتبليــغ عــن األداء بصــورة
اســتباقية لتعزيــز املســاءلة بخصــوص النتائــج مــن خــال مراقبــة
اإلجنــازات بصــورة مســتمرة وتقــدمي التقاريــر فــي وقتهــا .تأثــر إعــداد
التقاريــر الســنوية وتقاريــر التقــدم للنــداء الطــارئ لألرض الفلســطينية
احملتلــة والنــداء الطــارئ ألزمــة ســوريا اإلقليميــة مبغــادرة بعــض الكــوادر
الرئيســية .ومــع ذلــك ،مت إصــدار نــص التقريريــن الســنويني فــي  2أيــار/
مايــو  ،2015وتــا ذلــك بوقــت قصيــر إصــدار النســخ املصممــة حســب
الســمة املميــزة لألونــروا .وصــدرت تقريــر التقــدم نصــف الســنوي
للعــام  2015حــول االســتجابة اإلقليميــة آلزمــة ســوريا فــي  8أيلــول/
ســبتمبر  ،2015تبعــه تقريــر التقــدم اخلــاص بالنــداء الطــارئ لــأرض
الفلســطينية احملتلــة فــي  29تشــرين األول/أكتوبــر  .2015ولتدعيــم

هــذه اجلهــود فــي إصــدار التقاريــر ،مت إعــداد أطــر مراقبــة النــداءات
الطارئــة لعــام  2015بدعــم مــن دوائــر الرئاســة ومكاتــب األقاليــم مــن
أجــل تعزيــز التماســك والتــآزر ضمــن اإلطــار العــام للمراقبــة املشــتركة
فــي الوكالــة .إضافــة لذلــك ،تواصــل تطويــر نظــام املراقبــة املبنيــة
علــى النتائــج لضمــان أن يتــم دمــج أوجــه التــآزر بــن أطــر العمــل
اخملتلفــة ،ممــا ييســر أنشــطة التبليــغ عــن البيانــات .كمــا يســرت
دائــرة التخطيــط فــي األونــروا تعيــن جهــات تنســيق مكرســة لدعــم
التخطيــط واملراقبــة واإلبــاغ عــن النتائــج بشــكل عــام علــى أســاس
فصلــي وفــي نهايــة كل عــام ،وعملــت الدائــرة بنشــاط مــع مكاتــب
األقاليــم علــى مــدار العــام لضمــان التبليــغ عــن البيانــات فــي وقتهــا
وبجــودة عاليــة.

 2 -7االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية
علــى مــدار العــام  ،2015عملــت األونــروا عبــر مجــال متنــوع مــن البيئــات األمنيــة ،منهــا الطارئــة ومنهــا التــي حتمــل بــذور التقلــب فــي أيــة حلظــة،
ومنهــا املســتقرة نســبياً ،والتــي فرضــت نفســها فــي ســوريا ولبنــان واألردن .ومــن أجــل احلــد مــن اخملاطــر األمنيــة التــي تواجــه كــوادر األونــروا
وعملياتهــا فــي أوقــات األزمــات احلاصلــة أو املتوقعــة أثنــاء الســعي لتعزيــز تنفيــذ األنشــطة األكثــر أهميــة بالنســبة لفئــات الســكان املتضــررة،
واصلــت األونــروا التأكــد مــن أن تكــون سياســات وإجــراءات األمــن املؤسســي مســتجيبة للســياق ،ومبنيــة علــى منــاذج التقبــل ،ومصممــة حســب
البيئــة األمنيــة ،ومعلومــة للموظفــن .وفــي هــذا اخلصــوص ،عملــت الوكالــة علــى إبقــاء خطــط وتدابيــر األمــن راهنــة ومناســبة للبيئــات األمنيــة
الناشــئة ،فيمــا مت تقــدمي التدريــب ملوظفــي الوكالــة بالتركيــز علــى قضايــا التقبــل اجملتمعــي ،والتوعيــة ،والتخطيــط ،وتقييــم اخملاطــر ،والســامة
واألمــن أثنــاء العمــل .ومــن أجــل تعزيــز الفاعليــة فــي ظــل ســياق غيــر خاضــع للتنبــؤ ،عملــت الوكالــة مــع فــرق األمم املتحــدة القطريــة لتيســير
التنســيق والتعــاون الفنــي بــن الــوكاالت مــن خــال مجموعــات العمــل املواضيعيــة.
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أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :3متتــن قــدرات العمــل اإلنســاني والتنســيق
واإلدارة

اخملرج

املؤشر

الفعلي

األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني مع توفر
الترتيبات األمنية املناسبة.

نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.

100%

100%

تعزز ظروف السالمة واألمن ملوظفي األونروا من أجل تيسير
تقدمي العون اإلنساني لالجئني الفلسطينيني.

نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها.

100%

100%

عدد املوظفني احملتجزين.

28

عدد املوظفني احملررين.

5

24

إجراء اإلصالحات والصيانة على منشآت األونروا واملرافق التي
تديرها لضمان استمرار اخلدمات,

عدد املنشآت واملرافق (مبا في ذلك مراكز اإليواء اجلماعي واملرافق التي تديرها
األونروا) التي تتم صيانتها و/أو تأهيلها.

0

68

األونروا قادرة على التخطيط ألنشطة االستجابة اإلنسانية
وإدارتها ومراقبتها بفاعلية وكفاءة في ظل تزايد الطلب وتعقد
بيئة العمل.

خطط االستجابة الطارئة التي يتم حتديثها بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة
واملنظمات األهلية.

1

1

متتني التخطيط البرامجي ألنشطة االستجابة اإلنسانية
وإدارتها ومراقبتها.

عدد املراجعات الدورية خلطط االستجابة اإلنسانية.

1

4

جتــري األونــروا مراجعــات منتظمــة للبرامــج مــن خــال اجتماعــات
شــهرية ملراجعــة برامــج التعليــم وســبل كســب العيــش والتمويــل
الصغيــر واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة والهندســة ،واجتماعــات
اإلدارة الفصليــة ملراجعــة جميــع البرامــج املذكــورة باإلضافــة إلــى
احلمايــة .تتيــح هــذه االجتماعــات للمكتــب التنفيــذي ومكتــب دعــم
البرامــج إمكانيــة حتديــد القضايــا البرامجيــة والتشــغيلية الرئيســية
ومعاجلتهــا.
واصلــت األونــروا تنفيــذ عمليــات ومشــاريع الطــوارئ مــن خــال فريــق
مكــرس لالســتجابة اإلنســانية ،إلــى جانــب البرامــج االعتياديــة التــي
مت تكريســها معــا ً مــن أجــل ضمــان وصــول األونــروا الكامــل واآلمــن
لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني فــي مختلــف
أنحــاء ســوريا .وظــل أمــن وســامة املوظفــن واألصــول واخلدمــات ميثــل
أحــد االهتمامــات احلاســمة فــي عــام  .2015تعمــل األونــروا فــي ســوريا
حتــت مظلــة خطــة األمــن القطريــة لســوريا املشــتركة بــن الــوكاالت
– إدارة األمم املتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن .واألونــروا عضــو نشــط
فــي فريــق األمم املتحــدة إلدارة األمــن وتعمــل مــع إدارة شــؤون الســامة
واألمــن لضمــان أن تكــون البعثــات متوافقــة بشــكل تــام مــع العمليــات
األمنيــة .وتكفــل شــعبة األمــن والســامة فــي األونــروا أمــن املوظفــن
واألنشــطة واملنشــآت مــن خــال اســتخدام مركبــات مصفحــة،
ومعــدات احلمايــة الشــخصية ،ومعــدات الالســلكي ،وإصــدار حتذيــرات
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الغاية املستهدفة
()2015

0
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أمنيــة منتظمــة وإحاطــات للبعثــات .عــاوة علــى ذلــك ،تقــوم ثــاث
غــرف عمليــات (دمشــق واملنطقــة الوســطى واملنطقــة الشــمالية)
برصــد حتــركات املوظفــن وتتلقــى إحاطــات عــن احلــوادث ،وتــوزع
حتذيــرات ،وتتعقــب املركبــات والكــوادر .وفــي عــام  ،2015مت نشــر مركبــات
مصفحــة كذلــك فــي الشــمال لضمــان حمايــة البعثــات واملوظفــن.
يجــري حتديــث خطــط الطــوارئ لألونــروا فــي ســوريا بالتنســيق مــع
وكاالت األمم املتحــدة واملنظمــات األهليــة .كمــا مت وضــع خطــط طــوارئ
تركــز علــى مناطــق معينــة فــي عــام  2015لالســتجابة إلــى بعــض
الســياقات احملــددة ،مثــل أحــداث اليرمــوك.
فــي عــام  ،2015كان هنــاك  28موظفــا ً فــي األونــروا ضمــن املفقوديــن
أو احملتجزيــن أو اخملطوفــن أو الذيــن يعتقــد بأنهــم محتجــزون .ويتــم
إعــام إدارة األونــروا بحــاالت االحتجــاز ،حيــث تقــوم مبتابعــة احلــاالت مــع
الســلطات.
أخيــراً ،بقيــت األونــروا ناشــطة ومنهمكــة بالكامــل فــي عضويــة فريــق
األمم املتحــدة القطــري .واشــتمل ذلــك علــى التنســيق بــن الــوكاالت
والعمــل الفنــي مــن خــال مجموعــات العمــل املواضيعيــة مبــا يكفــل
تعزيــز التنســيق والتعــاون مــع جميــع الــوكاالت األخــرى مــن أجــل
تقييــم االحتياجــات واالســتجابة إلــى األوضــاع بفاعليــة وبصــورة
عاجلــة.
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 2-2-7لبنــان
•

أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :3متتــن قــدرات العمــل اإلنســاني والتنســيق
واإلدارة

اخملرج

املؤشر

الفعلي

األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني من
سوريا مع توفر الترتيبات األمنية املناسبة.

نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.

90%

90%

نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها.

90%

90%

عدد املراجعات الدورية خلطط االستجابة اإلنسانية اإلقليمية.

1

1

متتني التخطيط البرامجي ألنشطة االستجابة اإلنسانية
اإلقليمية وإدارتها ومراقبتها من خالل تعزيز القدرات والتنسيق
للعمل اإلنساني.

يتمثــل الــدور الرئيســي لشــعبة الســامة واألمــن لألونــروا فــي لبنــان
فــي تيســير تنفيــذ البرامــج مــن خــال تعزيــز ســامة وأمــن موظفــي
األونــروا وبرامجهــا وأصولهــا .وقــد بــرزت حتديــات كبيــرة أمــام تنفيــذ
هــذه املهمــة فــي عــام  2015بســبب تدهــور البيئــة األمنيــة فــي العديد
مــن مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني وانخفــاض التقبــل اجملتمعــي
لألونــروا بســبب التعديــات التــي أجريــت علــى البرامــج نتيجــة التدابيــر
التقشــفية التــي اتخذتهــا الوكالــة .فــي هــذا الصــدد ،جــرى تنظيــم
عــدد كبيــر مــن االعتصامــات واملظاهــرات علــى مــدار العــام ،ممــا دفــع
إلــى إغــاق منشــآت األونــروا بشــكل متكــرر ،وال ســيما داخــل مخيمــات
الالجئــن الفلســطينيني .وكانــت مثــل هــذه احلــوادث متكــررة بشــكل
خــاص فــي نهــر البــارد وعــن احللــوة ،حيــث زادت حــدة احلــوادث ،وشــملت
واقعــة إطــاق نيــران بالذخيــرة احليــة علــى مكتــب لألونــروا أثنــاء وجــود
املوظفــن فيــه .كمــا أن بيئــة العمــل داخــل اخمليمــات تدهــورت ،حيــث
شــهد العــام  2015اشــتباكات فصائليــة متكــررة ،مبــا فــي ذلــك داخــل
مخيــم عــن احللــوة فــي متوز/يوليــو – آب/أغســطس  .2015أثــر ذلــك

الغاية املستهدفة
()2015

بصــورة مباشــرة علــى منشــآت األونــروا وعلــى تنفيــذ البرامــج بســبب
اعتبــارات الســامة واألمــن ملوظفــي األونــروا.
مت وضــع  %90مــن خطــط إدارة األمــن ومت االلتــزام بنســبة  %90مــن خطط
إدارة األمــن واخملاطــر .ومتثــل أحــد مجــاالت التركيــز لألونــروا فــي العــام
 2015فــي تعزيــز تدريــب املوظفــن وتطويــر قدراتهــم مــن أجــل تهيئتهم
بشــكل أفضــل للعمــل فــي أوضــاع النــزاع .تضمنــت التدريبــات :تدريــب
املدربــن باللغــة العربيــة علــى التعامــل مــع مخلفــات احلــرب املتفجــرة،
وتدريــب املســاعدين األمنيــن احملليــن ،ودورة للمحققــن ،ودورة تدريــب
املدربــن علــى التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ.
أثــرت القيــود التمويليــة كذلــك علــى األونــروا ،حيــث انخفــض عــدد
موظفــي األمــن املهنيــن الذيــن يغطــون عمليــات األونــروا فــي وقــت
شــهد تصاعــدا ً فــي االحتجاجــات ضــد األونــروا ،وهشاشــة فــي الوضــع
األمنــي داخــل اخمليمــات ،وارتفاعــا ً فــي حالــة االضطــراب السياســي
واالحتجــاج املدنــي داخــل لبنــان.

 3- 2-7األردن
•

أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،النــداء الطــارئ  – 2015األولويــة االســتراتيجية  :3متتــن قــدرات العمــل اإلنســاني والتنســيق
واإلدارة

اخملرج

املؤشر

الفعلي

متتني التخطيط البرامجي ألنشطة االستجابة اإلنسانية
اإلقليمية وإدارتها ومراقبتها من خالل تعزيز القدرات والتنسيق
للعمل اإلنساني.

عدد املراجعات الدورية خلطط االستجابة اإلنسانية اإلقليمية.

2

متثلــت إحــدى األولويــات البــارزة فــي عــام  2015فــي تعميــم االســتجابة
الطارئــة داخــل البرامــج االعتياديــة مــن أجــل تعزيــز الكفــاءة والفاعلية.
إن جميــع اخلدمــات املقدمــة لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا تقــدم
مــن خــال دوائــر البرامــج االعتياديــة فــي األونــروا ،باســتثناء املســاعدات
النقديــة الطارئــة .ويجــري تســجيل الالجئــن الفلســطينيني من ســوريا
عــن طريــق دمــج البيانــات فــي نظــام معلومــات تســجيل الالجئــن فــي

الغاية املستهدفة
()2015
2

ترتيبــات تعاونيــة بــن برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة ووحــدة
االســتجابة الطارئــة .ســاهمت هــذه املمارســات فــي تقويــة قــدرات
االســتجابة اإلنســانية لــدى األونــروا فــي األردن عــن طريــق االســتجابة
إلــى احلاجــة لقــدرات إضافيــة فــي أوقــات األزمــات ،واإلشــراف علــى
تنفيــذ خطــط االســتجابة ،ومــن خــال دمــج املعاييــر الدنيــا فــي تقــدمي
اخلدمــات.
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 4- 2-7التنســيق اإلقليمــي
يواجــه الالجئــون الفلســطينيون عبــر املنطقــة أزمــة عميقــة ناجتــة
عــن انتشــار التوتــرات والصــراع املســلح .وقــد تســبب الصــراع الســوري
فــي تهجيــر املاليــن ،مبــا فــي ذلــك إلــى البلــدان اجملــاورة .إن أوجــه
الضعــف اخلاصــة لــدى الالجئــن الفلســطينيني ومكانتهــم احلساســية
فــي املنطقــة تضيــف مصاعــب شــديدة أخــرى فــوق املصاعــب التــي
يتشــاركون بهــا مــع الســوريني .فــي عــام  ،2015أدارت األونــروا التنســيق
اإلقليمــي بخصــوص أزمــة ســوريا بواســطة فريــق صغيــر داخــل دائــرة
التخطيــط واملكتــب التنفيــذي فــي رئاســة األونــروا فــي عمــان ،بقيــادة
نائبــة املفــوض العــام .وتولــى نائــب مديــر دائــرة التخطيــط الرقابــة
اليوميــة الســتجابة األونــروا لألزمــة وكانــت هنــاك قــدرات جاهــزة
لتقــدمي املشــورة السياســية واحلمايــة واالتصــاالت.
تنامــت أهميــة املكــون اإلقليمــي آلزمــة ســوريا مــن خــال متتــن
التنســيق بــن وكاالت األمم املتحــدة والشــركاء اآلخريــن .ويــؤدي الفريــق
اإلقليمــي فــي رئاســة الوكالــة فــي عمــان دورا ً نشــطا ً فــي ضمــان إدراج
الالجئــن الفلســطينيني فــي الصــورة العامــة .وقــد شــاركت األونــروا
بنشــاط فــي عــام  2015فــي خطــة االســتجابة اإلنســانية لســوريا
واخلطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.
غطــت اخلطــة األولــى اســتجابة األونــروا فــي ســوريا وشــملت الثانيــة
اســتجابة األونــروا فــي لبنــان واألردن .وقــام الفريــق اإلقليمــي ،مــن
جملــة أمــور أخــرى ،بدعــم كتابــة مقترحــات املشــاريع وحشــد التمويــل
واملناصــرة والعالقــات مــع املانحــن واالتصــاالت.
امــا الدعــم الــذي قدمــه مكتــب األونــروا فــي إقليــم غــزة إلــى مــا يصــل
إلــى  1000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا نزحــوا إلــى غــزة فقــد متــت
تغطيتــه ماليــا ً مــن اجلــزء اإلقليمــي مــن هــذا النــداء .وعندمــا كان
يفــاد بوجــود الجئــن فلســطينيني مــن ســوريا خــارج أقاليــم عمــل
األونــروا ،كانــت األونــروا تتواصــل مــع مفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون
الالجئــن والشــركاء اآلخريــن وحتيــل احلــاالت إليهــم لضمــان أن يحصــل
هــؤالء الالجئــون علــى الدعــم واحلمايــة املالئمــة .كمــا أن لــدى األونــروا
مكتب ـا ً تنســيقيا ً صغيــرا ً فــي القاهــرة قــام بإجــراء التنســيق بالنيابــة
عــن حوالــي  4,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا متكنــوا مــن الوصــول
إلــى مصــر .وقــد تلقــى هــؤالء الالجئــون قســائم لألغذيــة ومســاعدات
صحيــة بدعــم مــن األمم املتحــدة والشــركاء اآلخريــن .ويفــاد بأنــه يوجــد
مــا يقــرب مــن  40,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا فــي تركيــا وأوروبــا
وفــي أماكــن أبعــد مــن ذلــك.
عمــل فريــق االتصــاالت اإلقليمــي علــى إصــدار ثــاث نشــرات إلكترونيــة
كل أســبوع تتنــاول األحــداث الراهنــة واســتجابة الوكالــة مــن أجــل
احلفــاظ علــى قــدرات الصمــود لــدى الالجئــن .تراوحــت هــذه املــواد مــن
فقــرات بصريــة وســمعية إلــى مقــاالت صــور وحمــات علــى وســائط
التواصــل االجتماعــي ،وســلطت الضــوء علــى تأثيــر الصــراع علــى
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا وســعت ،حيثمــا أمكــن ،إلــى إبــراز
دور املانحــن .كمــا نظمــت حملتــان جديدتــان فــي عــام  ،2015األولــى

 SaveYarmouk#واألخــرى  .4Syria#وتواصــل اســتخدام مشــروع «صوتــي
مدرســتي» للمناصــرة بشــأن التعليــم والشــباب الفلســطينيني ،مث ـا ً
فــي رئاســة األمم املتحــدة فــي نيويــورك وأثنــاء اجتمــاع فريــق املواطنــة
العامليــة املشــترك بــن األونــروا واليونســكو فــي بروكســل .وقــد ظهــر
املشــروع فــي البــث العاملــي لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــة وفــي مدونــة
ســكايب وفــي وســائط التواصــل االجتماعــي .كمــا ســاهم الفريــق فــي
إعــداد احملتويــات املتعلقــة بســوريا واملنطقــة للحمــات التــي نظمــت
علــى نطــاق األونــروا وتلــك التــي قادتهــا األمم املتحــدة .وتشــارك بجــزء
كبيــر مــن أرشــيفه مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية مــن أجــل
إبــراز وضــع الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا بصــورة أكبــر فــي
نطــاق األمم املتحــدة وشــركائها .واســتجاب كذلــك إلــى طلبــات وســائل
اإلعــام ونســق معهــا وأعــد مــواد إخباريــة صاحلــة للنشــر لضمــان
إدراج الالجئــن الفلســطينيني فــي التغطيــة اإلعالميــة العامــة لألزمــة.
وكانــت روايــة اليرمــوك هــي أكثــر التقاريــر اإلعالميــة بــروزاً.
اســتمرت األونــروا فــي تطبيــق نهــج التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ
علــى نطــاق الوكالــة لتقــدمي تعليــم جامــع ومنصــف ونوعــي وآمــن
لألطفــال والشــباب الالجئــن الفلســطينيني ،حتــى فــي أوقــات الطوارئ،
بالبنــاء علــى منظومــة التعليــم القائمــة ،ومــع إدخــال ابتــكارات بهــدف
االســتمرار فــي تقــدمي التعليــم النوعــي وإبقــاء األطفــال فــي صميــم ما
تقــوم بــه الوكالــة .يكفــل هــذا النهــج عــدم التخلــي عــن األطفــال
والشــباب األكثــر ضعفـاً ،وإعطاءهــم الدعــم الــازم إلكمــال تعليمهــم.
إن نهــج األونــروا فــي التعليــم فــي أوقــات الطــوارئ املتبــع علــى نطــاق
الوكالــة متعــدد األبعــاد ويتكــون مــن خطــوط العمــل الثالثة الرئيســية
اآلتيــة )1( :تعزيــز بيئــة تعلــم آمنــة ومضمونــة لألطفــال مبــا يشــمل
كال ً مــن البيئــة املاديــة والوجدانيــة .يتضمــن ذلــك تقويــة قــدرات كــوادر
التعليــم واجملتمعــات احملليــة لالســتجابة إلــى انعــدام األمــن وتوفيــر
مســاحات آمنــة للتعلــم وضمــان حصــول الطلبــة علــى الدعــم واألدوات
الالزمــة للتعامــل مــع الصدمــة النفســية والتعافــي منهــا )2( .التعليم
والتعلــم النوعــي ،مبــا يشــمل تقــدمي أســاليب تعلــم بديلــة والتطويــر
املهنــي للمعلمــن فــي مجــال اســتخدام هــذه األســاليب واملــوارد.
( )3إشــراك اجملتمــع احمللــي ومشــاركة األهــل والطلبــة ،والــذي يتضمــن
حتديــد وجتنيــد املــوارد املتاحــة داخــل اجملتمــع وبنــاء اإلجمــاع والدعــم
لبرامــج التعليــم فــي أوقــات الطــوارئ .إن األونــروا تعتمــد بقــدر متزايــد
فــي أوقــات الطــوارئ علــى اجملتمعــات احملليــة للمســاعدة فــي إدارة
خدمــات التعليــم األساســي وتقدميهــا ،ولذلــك مــن الضــروري بالنســبة
الســتجابة التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ أن يتــم بنــاء مشــاركة
مجتمعيــة نشــطة مــن حلظــة بدايــة الوضــع الطــارئ وحتــى فتــرة
اإلنعــاش .تضمنــت أنشــطة التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ فــي عــام
 2015فــي إطــار النــداء الطــارئ بخصــوص االســتجابة ألزمــة ســوريا مــا
يلــي:
 )1تعزيز بيئة تعلم آمنة ومضمونة:
أ .تدريــب الــكادر التعليمــي علــى تقــدمي التعليــم فــي أوضــاع
الطــوارئ بنــا ًء علــى معاييــر الشــبكة املشــتركة لــوكاالت
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التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ.
ب .إنشاء مساحات للتعلم اآلمن ومساحات ترفيهية.
ج .تدريــب املرشــدين والــكادر التعليمــي علــى الدعــم النفســي-
االجتماعي.
د .أنشطة ترفيهية للطلبة.
ه .تطوير مهارات األمن والبقاء وخطط إدارة اخملاطر بالتنسيق مع
شعبة السالمة واألمن.
 )2التعليم والتعلم النوعي من خالل:
أ .تقدمي رزم مبواد العودة إلى املدرسة ومستلزمات التعلم.
ب .مواصلــة دعــم برنامــج التعلــم الذاتــي (تلفزيــون األونــروا،
واملوقــع اإللكترونــي للتعلــم التفاعلــي ،ومــواد التعلــم الذاتــي).
ج .الدروس التعويضية وبرامج املرح الصيفية.
د .مواصلــة دعــم دمــج أطفــال لالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا فــي لبنــان واألردن.
ه .التطوير املهني للكادر التعليمي.
 )3إشراك اجملتمع احمللي والطلبة من خالل:
أ .التواصل مع األهل وإشراكهم.
ب .دعم مشاركة الطلبة – صوتي مدرستي.
ج .التدريب املهني للشباب وتنسيبهم للعمل.
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 3 -7االســتجابة الطارئــة فــي األرض الفلســطينية
المحتلــة
•

النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن

األكثــر ضعف ـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة
لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
هــدف خــاص :صيانــة قــدرة الوكالــة علــى الوصــول وحيادهــا ،وتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي ،مــع

o

توثيــق االنتهــاكات البــارزة واملســاهمة فــي حمايــة الالجئــن مــن التأثيــرات املباشــرة للنزاع/االحتــال.
هــدف خــاص :تقويــة قــدرات الصمــود والتدبــر لــدى األطفــال املتضرريــن مــن الصــراع والعنــف املتفشــي ،وذلــك مــن خــال

o

توفيــر بيئــة حاميــة محســنة.
•

النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :2تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن يواجهــون

أزمــات حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.
هــدف خــاص :صيانــة قــدرة الوكالــة علــى الوصــول وحيادهــا ،وتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي ،مــع

o

توثيــق االنتهــاكات البــارزة واملســاهمة فــي حمايــة الالجئــن مــن التأثيــرات املباشــرة للنزاع/االحتــال.
•

النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :3تنفيــذ اســتجابة الوكالــة اإلنســانية بفاعليــة وفــي تعــاون

مــع األطــراف املعنيــة ذات العالقــة.
هدف خاص :متلك الوكالة قدرة كافية لالستجابة لألزمة املمتدة والطوارئ املفاجئة.

o

فــي عــام  ،2015واصلــت األونــروا صيانــة حياديــة عملياتهــا ودعــم
االســتجابات التشــغيلية وتعميــم احلمايــة مــن خــال فــرق موظفــي
دعــم العمليــات فــي كل مــن غــزة والضفــة الغربيــة .وأتاحــت صيانــة
حياديــة األونــروا احلفــاظ علــى تقــدمي اخلدمــات اإلنســانية علــى الرغــم
مــن بيئــات العمــل الصعبــة .وجــرت صيانــة املبــادئ اإلنســانية ،وال
ســيما حياديــة الوكالــة ،مــن خــال زيــارات منتظمــة ومفاجئــة قامــت
بهــا فــرق موظفــي دعــم العمليــات إلــى جميــع منشــآت األونــروا
وسلســلة مــن فعاليــات التوعيــة .ومــن خــال التدريــب وورش العمــل
والدعــم والتفاعــل ،ســاهمت فــرق موظفــي دعــم العمليــات في حتســن
املعرفــة عــن احلياديــة واملبــادئ اإلنســانية األخــرى وقضايــا احلمايــة فــي
أوســاط املوظفــن وواصلــت العمــل عــن قــرب مــع املوظفــن امليدانيــن
للكشــف عــن قضايــا احلمايــة ومعاجلتهــا أثنــاء التخطيــط والتنفيــذ.
كمــا عــززت فــرق موظفــي دعــم العمليــات حمايــة حقــوق الالجئــن ،مبــا
فــي ذلــك وصولهــم إلــى اخلدمــات ،وضمــان أن يتــم تقــدمي اســتجابات

متنوعــة ومكيفــة حســب األوضــاع اخملتلفــة وفق ـا ً للمبــادئ املتعلقــة
بالنــوع االجتماعــي والعمــر واإلعاقــة .وأخيــراً ،نظمــت فــرق موظفــي
دعــم العمليــات زيــارات للوفــود لضمــان حصولهــم علــى فهــم مباشــر
للوضــع علــى أرض الواقــع ،مبــا يشــمل مزاعــم انتهــاك االلتزامــات
بخصــوص حمايــة حقــوق الالجئــن الفلســطينيني التــي ينــص عليهــا
القانــون الدولــي.
ومــن أجــل احلــد مــن أثــر الصــراع والفقــر علــى الصحــة البدنيــة
والنفســية ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني وعلــى تعلمهــم ومنائهــم،
نظمــت األونــروا أســابيع املــرح الصيفيــة مبشــاركة  123,338فتــاة وفتى.
وأمكــن لألطفــال أن يشــاركوا فــي أنشــطة منظمــة ،تتضمــن الرياضــة
واحلــرف اليدويــة واملســرح ،فــي مســاحات آمنــة وحتــت إشــراف مهنــي،
ممــا ســاعد األطفــال علــى اســتيعاب اســتراتيجيات التدبــر وأتــاح لهــم
التشــارك بتجاربهــم وبنــاء الصداقــات وتطويــر شــبكات الدعــم.

 1- 3-7غزة
النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :1منــع املزيــد مــن التدهــور في األمــن الغذائــي لالجئني

•

األكثــر ضعفـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة لألمــن
الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
o

هــدف خــاص :صيانــة قــدرة الوكالــة علــى الوصــول وحيادهــا ،وتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي ،مــع

توثيــق االنتهــاكات البــارزة واملســاهمة فــي حمايــة الالجئــن مــن التأثيــرات املباشــرة للنزاع/االحتــال.
o

هــدف خــاص :تقويــة قــدرات الصمــود والتدبــر لــدى األطفــال املتضرريــن مــن الصــراع والعنــف املتفشــي ،وذلــك مــن خــال توفيــر

بيئــة حاميــة محســنة.
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اخملرج

املؤشر

الفعلي

صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها.

نسبة املوظفني العاملني في املرافق املبحوثة الذين يثبتون أنهم ميتلكون فهما ً
عمليا ً مناسبا ً ملبادئ العمل اإلنساني ،مبا في ذلك احليادية والنزاهة.

لم يجمع

نسبة منشآت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو أكثر بغرض احليادية.

%99.36

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم على احترام مبادئ احليادية اخلاصة باألمم
املتحدة.

1193

أجــرى موظفــو دعــم العمليــات أربــع زيــارات مفاجئــة إلــى كل منشــأة
مــن منشــآت األونــروا البالــغ عددهــا  ،266مبــا يشــمل  11منشــأة جديــدة
افتتحــت فــي عــام  .2015وأجريــت باإلجمــال  1,048زيــارة تفتيــش .ومت
التبليــغ علــى الفــور عــن قضايــا احلياديــة املكتشــفة ،مثــل كتابــات غير
مالئمــة علــى اجلــدران اخلارجيــة أو ملصقــات معلقــة داخــل املنشــآت،
وجــرت معاجلتهــا مــن خــال القنــوات املناســبة.
تلقــى مــا مجموعــه  1,193موظفــا ً فــي األونــروا (مــدراء منشــآت،

©مجموعة من الطلبة يتمتعون بيومهم أثناء أسابيع المرح الصيفية ،2015 .األونروا .تصوير تامر حمام.

الغاية املستهدفة
()2015
72

73

%100
%100
1,500

ومــدراء مــدارس ،وغيرهــم) تدريبــا ً علــى املبــادئ اإلنســانية ،مبــا فيهــا
اإلنســانية واحلياديــة والنزاهــة واالســتقاللية التشــغيلية واحلمايــة .ولــم
يتــم بلــوغ الغايــة املســتهدفة مــن التدريــب نتيجــة التدابير التقشــفية
املتخــذة علــى نطــاق الوكالــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أجــرى موظفــو دعم
العمليــات تدريبــات موجهــة حــول احلمايــة شــارك فيهــا  208موظفــن
فــي األونــروا ( 264باحثــن اجتماعيــن 44 ،موظفـا ً مــن مكتــب املشــاريع
ودائــرة االتصــاالت) ركــزت علــى دمــج اعتبــارات احلمايــة فــي عملهــم
اليومــي.
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 2- 3-7الضفــة الغربية
•

النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :2تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن

يواجهــون أزمــات حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.
o

هــدف خــاص :صيانــة قــدرة الوكالــة علــى الوصــول وحيادهــا ،وتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون

اإلنســاني الدولــي ،مــع توثيــق االنتهــاكات البــارزة واملســاهمة فــي حمايــة الالجئــن مــن التأثيــرات املباشــرة للنزاع/االحتــال.
•

النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :3تنفيــذ اســتجابة الوكالــة اإلنســانية بفاعليــة وفــي

تعــاون مــع األطــراف املعنيــة ذات العالقــة.
o

هدف خاص :متلك الوكالة قدرة كافية لالستجابة لألزمة املمتدة والطوارئ املفاجئة.

اخملرج

املؤشر

الفعلي

صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها.

نسبة القضايا املسجلة التي يتم التصدي لها بواسطة الدائرة املعنية قبل
إجراء الزيارة التالية للتفتيش على احليادية.

%43

%80

نسبة منشآت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو أكثر بغرض احليادية.

%98

%100

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم على احترام مبادئ احليادية اخلاصة باألمم
املتحدة.

674

600

نسبة احلاالت التي يؤدي فيها تدخل موظفي دعم العمليات إلى ضمان املرور
اآلمن ملوظفي األونروا وسلعها وخدماتها.

%62.75

%50

نسبة احلوادث املتعلقة بالوصول املبلغ عنها التي تتم إثارتها أمام السلطات
املعنية.

%98.52

%100

تيسير قدرة الوكالة على الوصول ومواجهة خروقات مساحة
العمل اإلنساني.

إن مكتــب دعــم العمليــات ،مــن خــال احلضــور امليدانــي االســتباقي،
يجــري زيــارات ميدانيــة منتظمــة ،ويقــدم التدريبــات ،وينفــذ التدخــات
لضمــان وصــول مســاعدات األونــروا اإلنســانية وصيانــة احلياديــة وتوثيــق
انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي وإحالتهــا إلــى
الســلطات ذات العالقــة واألطــراف املعنيــة الرئيســية علــى النحــو الــذي
حتــدده الوكالــة .فــي عــام  ،2015أجريــت زيــارات تفتيــش علــى احلياديــة
أربــع مــرات أو أكثــر فــي جميــع منشــآت األونــروا العاملــة ،وعددهــا ،247
باســتثناء ثــاث منشــآت مــن بــن عشــر منشــآت موجــودة فــي مخيــم
بالطــة ،حيــث لــم تتــح الظــروف األمنيــة املتدهــورة ومــا تالهــا مــن قيود
علــى احلركــة إجــراء أكثــر مــن ثــاث زيــارات تفتيــش .وقامــت الدوائــر
املعنيــة مبعاجلــة ( %43مقابــل الغايــة املســتهدفة  )%80مــن قضايــا
احلياديــة املســجلة قبــل إجراء زيــارة التفتيــش التاليــة .وتضمنــت قضايا
احلياديــة التــي أمكــن معاجلتهــا إزالــة شــعارات سياســية مكتوبــة أو
ملصقــات معلقــة علــى اجلــدران اخلارجيــة للمنشــآت .والعديــد مــن
القضايــا التــي بقيــت دون حــل كانــت تتعلــق بتــذكارات قائمــة منــذ

الغاية املستهدفة
()2015

زمــن ألفــراد قتلــوا فــي الصــراع لــم تتمكــن األونــروا مــن إزالتهــا.
مت تدريــب مــا مجموعــه  674موظفــا ً وموظفــة علــى مبــادئ احلياديــة
لــدى األمم املتحــدة وتطبيقهــا فــي ســلوكيات موظفــي األمم املتحــدة
بصفتهــم الرســمية والشــخصية ،مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باســتخدام
وســائط التواصــل االجتماعــي .اســتهدفت ورش العمــل فــي عــام
 2015املوظفــن فــي مــدارس األونــروا وعــززت وعــي املوظفــن مبتطلبــات
سياســة األمم املتحــدة بشــأن احلياديــة واألســاس املنطقــي لهــا ،ممــا
ســاهم فــي تعزيــز االمتثــال لهــا.
فــي  54( %63حالــة) مــن أصــل  102حالــة تدخــل فيهــا مكتــب دعــم
العمليــات ،مت منــح إمكانيــة املــرور اآلمــن ملوظفــي األونــروا أو ســلعها
أو خدماتهــا ،فيمــا مت تبليــغ الســلطات ذات الصلــة الحق ـا ً عــن احلــاالت
التــي منــع فيهــا الوصــول .باإلجمــال ،أثيــرت  133( %98.5حادثــة) مــن
بــن  135حادثــة تتعلــق بالوصــول مــع الســلطات خــال فتــرة التقريــر.
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©عضو في فريق موظفي دعم العمليات يزور مجتمع أم الخير البدوي في المنطقة جيم ،جنوب الخليل ،2015 .األونروا.
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 3- 3-7التنســيق واإلدارة
•

النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015الهــدف االســتراتيجي  :3تنفيــذ اســتجابة الوكالــة اإلنســانية بفاعليــة وفــي

تعــاون مــع األطــراف املعنيــة ذات العالقــة.
اخملرج

املؤشر

يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية،
بقدر التمويل املتاح.

الفعلي
الفعلي
الضفةالغربية (  ) %غزة ( ) %

الغاية املستهدفة
()2015

نسبة مؤشرات النتائج التي على املسار الصحيح نحو حتقيق الغاية،
معدلة حسب التمويل املتاح.

%83

%75

%80

نسبة مؤشرات اخملرجات التي على املسار الصحيح نحو حتقيق الغاية،
معدلة حسب التمويل املتاح.

%82

%100

%100

نسبة التقارير املوحدة التي تعد بشكل دقيق وفي التوقيت السليم.

%50

%50

%100

فــي عــام  ،2015اســتدعى مقيــاس اســتجابة األونــروا للطــوارئ ونطــاق
هــذه االســتجابة توفــر هيــاكل فريــدة ومكرســة لــإدارة ،وحتســن مــوارد
الســامة واألمــن ،والتنســيق الداخلــي واخلارجــي .وواصلــت األونــروا
تعبئــة املــوارد للتخطيــط واملراقبــة والتنســيق بخصــوص تدخــات
الطــوارئ املوصوفــة فــي هــذا التقريــر .وقــد عمــل مــا مجموعــه 1,047
موظفـا ً محليـا ً ( 763فــي غــزة و 279فــي الضفــة الغربيــة وخمســة فــي
الرئاســة) و 45موظفــا ً دوليــا ً ( 25فــي غــزة و 18فــي الضفــة الغربيــة
واثنــان فــي الرئاســة) فــي مختلــف الدوائــر ووحــدات الدعــم املشــاركة
فــي تنفيــذ األنشــطة املمولــة مــن النــداء الطــارئ.
تســعى الوكالــة لتنفيــذ االســتجابة اإلنســانية بفاعليــة وبالتنســيق
مــع األطــراف املعنيــة ذات العالقــة .وقــد لعبــت التدابيــر التقشــفية دورا ً
فــي تضييــق نطــاق بعــض برامــج الطــوارئ وإعاقــة تنفيــذ األنشــطة،
ممــا حــال دون حتقيــق غاياتهــا اخملططــة.

حافظــت األونــروا ،عبــر األرض الفلســطينية احملتلــة ،علــى دورهــا
النشــط فــي منظومــة تنســيق العمــل اإلنســاني ،مبــا فــي ذلــك مــن
خــال مشــاركة الوكالــة فــي فريــق التنســيق بــن اجملموعــات وفــي
اجملموعــات والقطاعــات اآلتيــة :األمــن الغذائــي ،واحلمايــة ،والصحــة
والتغذيــة ،والتعليــم ،وامليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ،واملــأوى
(الضفــة الغربيــة وغــزة) .كمــا اشــتركت الوكالــة فــي عــدة مجموعــات
فرعيــة وفــرق عمــل مثــل وحــدة حتليــل األمــن الغذائــي ،والصحــة
النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي ،واملــواد غيــر الغذائيــة،
وحمايــة الطفــل ،والتقييــم وإدارة املعلومــات ،وفريــق عمــل املناصــرة
التابــع للفريــق القطــري للعمــل اإلنســاني .وســاهمت األونــروا بنشــاط،
بصفتهــا أكبــر طــرف فاعــل فــي اجملــال اإلنســاني فــي فلســطني ،فــي
إعــداد دورة البرامــج اإلنســانية لعــام  2016بقيــادة مكتــب تنســيق
الشــؤون اإلنســانية.
واصلــت األونــروا االنخــراط فــي التنســيق الثنائــي املباشــر مــع وكاالت
األمم املتحــدة واملنظمــات غيــر احلكوميــة ،مبــا فــي ذلــك فــي مقارنــة
قوائــم املســتفيدين مــن أجــل تفــادي التداخــل فــي تقــدمي املســاعدات.
عــاوة علــى ذلــك ،عمــل مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة فــي األونــروا
مــع برنامــج الغــذاء العاملــي لتقــدمي الدعــم الغذائــي العينــي إلــى
 85مجتمعــا ً بدويــا ً مــن الالجئــن املعرضــن للخطــر ،والذيــن يصــل

مجموعهــم إلــى حوالــي  32,000نســمة ،كمــا ســبق تفصيلــه أعــاه.
وبالتنســيق مــع منظومــة اجملموعــات ،شــاركت األونــروا فــي عــدد
مــن ورش العمــل وأنشــطة احملــاكاة بخصــوص التأهــب والتخطيــط
للطــوارئ ،وذلــك بهــدف تعزيــز معــارف املوظفــن وقدراتهــم ومهــارات
التنســيق .وفيمــا يتعلــق بالنواحــي الداخليــة ،احتفظــت الوكالــة
مبخــزون مــن املــواد غيــر الغذائيــة فــي كال اإلقليمــن ,ومت االحتفــاظ
مبخــزون صغيــر مــن املــواد غيــر الغذائيــة للطــوارئ فــي عــدة مناطــق
فــي الضفــة الغربيــة مــن أجــل التمكــن مــن تقــدمي اســتجابة عاجلــة
ألوضــاع الطــوارئ احملــدودة النطــاق مثــل العواصف الشــتوية املوســمية.
وقامــت األونــروا بتخزيــن كميــات كبيــرة مــن املــواد غيــر الغذائيــة فــي
مواقــع اســتراتيجية عبــر قطــاع غــزة .كمــا احتفظــت األونــروا فــي غــزة
بكميــة احتياطيــة مــن الغــذاء لضمــان اســتمرارية خطــوط التزويــد
والســماح للوكالــة بــأن تســتجيب أليــة احتياجــات مفاجئــة .عــاوة
علــى ذلــك ،نفــذت الوكالــة نظامـا ً نشــطا ً إلدارة األمــن املؤسســي فــي
غــزة ،حيــث يحــدد هــذا النظــام اخملاطــر املقبولــة ويوفــر املــوارد الكافيــة
واملســتدامة إلدارة هــذه اخملاطــر ،إلــى جانــب سياســات وإجــراءات لألمــن
توفــر بيئــة مواتيــة لتقــدمي خدمــات الطــوارئ بفاعليــة.
اســتمرت األونــروا فــي العمــل بصــورة اســتباقية علــى متتــن مراقبــة
األداء والتبليــغ عنــه لتعزيــز املســاءلة عــن النتائــج مــن خــال املراقبــة
املســتمرة لإلجنــازات والتبليــغ الســريع عنهــا .وفــي عــام  ،2015تأثــر
إعــداد التقاريــر نصــف الســنوية عــن التقــدم فــي النــداء الطــارئ
لــأرض الفلســطينية احملتلــة والنــداء الطــارئ بخصــوص أزمــة ســوريا
اإلقليميــة مبغــادرة عــدد مــن املوظفــن الرئيســيني .وقــد صــدر تقريــر
التقــدم نصــف الســنوي للعــام  2015حــول االســتجابة اإلقليميــة
ألزمــة ســوريا فــي  8أيلول/ســبتمبر  ،2015أي خــال  90يومــا ً مــن
نهايــة فتــرة التقريــر ،ولكــن تقريــر التقــدم اخلــاص بالنــداء الطــارئ
لــأرض الفلســطينية احملتلــة لــم يصــدر حتــى  29تشــرين األول/
أكتوبــر  .2015وســارت عمليــة إعــداد التقريــر الســنوي للنــداء الطــارئ
لــأرض الفلســطينية احملتلــة لعــام  ،2015واملدمــج فــي تقريــر العمــل
الســنوي ،فــي التوقيــت الســليم ،حيــث مت تزويــد أعضــاء فريــق عمــل
تقاريــر النتائــج املوحــدة باملســودة األولــى فــي آذار/مــارس  ،2016ووزعــت
النســخة النهائيــة علــى أعضــاء اللجنــة االستشــارية لألونــروا فــي
أيار/مايــو  .2016وفــي ســبيل دعــم جهــود إعــداد التقاريــر )1( :مت إعــداد
أطــر مراقبــة النــداءات الطارئــة لعــام  2015بدعــم مــن دوائــر الرئاســة
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ومكاتــب األقاليــم مــن أجــل تعزيــز التماســك والتــآزر ضمــن اإلطــار
العــام للمراقبــة املشــتركة فــي الوكالــة )2( ،ومت تنســيق إعــداد التقريــر
الســنوي وتقاريــر التقــدم بشــأن النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية
احملتلــة بواســطة دائــرة التخطيــط فــي األونــروا.
اســتخدمت األونــروا ،علــى مــدار العــام  ،2015منهجيــة موحــدة
علــى نطــاق الوكالــة إلدارة اخملاطــر ســاهمت فــي حتديــد أبــرز مجــاالت
التعــرض للخطــر املتعلقــة بــكل مــن العوامــل الداخليــة واخلارجيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وكمــا يــرد فــي امللحــق  3مــن هــذا التقريــر،
يتســم إقليمــا العمــل فــي غــزة والضفــة الغربيــة مبخاطــر عــدة

خاصــة بالســياق احملــدد لــكل منهمــا ،وقــد دمجــت هــذه اخملاطــر فــي
إجــراءات مراقبــة اخملاطــر .حــدد ســجل اخملاطــر للنــداء الطــارئ لــأرض
الفلســطينية احملتلــة لعــام  2015اخملاطــر العاليــة والعواقــب املتوقعــة
التــي قــد تترتــب عليهــا .وحيثمــا لــم يكــن بإمــكان األونــروا أن تتفــادى
التعــرض للمخاطــر ،كان يجــري اعتمــاد آليــات لتخفيــف أثرهــا والتدبــر
معهــا بحيــث تخضــع للمراقبــة مــرة كل نصــف ســنة علــى األقــل،
علــى النحــو الــوارد فــي مســتجدات ســجل اخملاطــر امللحقــة بتقريــر
التقــدم نصــف الســنوي بشــأن النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية
احملتلــة لعــام  2015والتقريــر احلالــي .وجــرت مراقبــة العديــد مــن اخملاطــر
بصــورة يوميــة ،وال ســيما تلــك املتعلقــة بالســامة واألمــن.
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أكــد تقييــم داخلــي أجــري عــام  2015علــى أن األونــروا جنحــت عمومـا ً فــي
حتقيــق الغيــات املســتهدفة التــي وضعتهــا ضمــن األهــداف االســتراتيجية
الثالثــة الــواردة فــي اســتراتيجية تعبئــة املــوارد  :2015-2012تنويــع قاعــدة
املانحــن ،وتعميــق الشــراكات مــع املانحــن التقليديــن ،وتطويــر القــدرات
عبــر الوكالــة لتعبئــة املــوارد .إن أفضــل مــا يصــور إجنــاز اســتراتيجية تعبئة
املــوارد  2015-2012هــو تنويــع قاعــدة املانحــن فــي إجمالــي املســاهمات
املقدمــة للوكالــة .قبل تنفيذ اســتراتيجية تعبئــة املوارد ،كان خط األســاس
لعــام  2011بخصــوص مجمــوع املســاهمات مــن املانحــن التقليديــن
يســاوي  770مليــون دوالر أمريكــي ،أو  %79.2مــن مجمــوع املســاهمات فــي
بوابــات التمويــل الثــاث لألونــروا (ميزانيــة البرامــج ،والطــوارئ ،واملشــاريع).
وبالنســبة للفتــرة  ،2015-2013جــاءت نســبة  %25باملتوســط مــن خــارج
فئــة املانحــن التقليديــن .وشــكلت ميزانيــة البرامــج ،باعتبارهــا الصنــدوق
الرئيســي الــذي يتيــح للوكالــة أن تنفــذ وظائفهــا احملوريــة ،نصــف اإلنفــاق
الســنوي خــال فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد  ،2015-2012أو حوالــي
 622مليــون دوالر مــن مجمــوع امليزانيــة اإلجمالــي البالــغ  1.24مليــار دوالر
(املتوســط التقريبــي علــى مــدار فتــرة االســتراتيجية  .)2015-2012مت تنفيــذ
اإلنفــاق املتبقــي مــن خــال النــداءات الطارئــة واملشــاريع .وعلــى الرغــم
مــن اإلجنــاز املتمثــل فــي تأمــن حصــة أعلــى مــن الدخــل مــن مصــادر
متنوعــة ،ال تــزال األونــروا تعتمــد باألســاس علــى التــزام مجوعــة محوريــة
مــن املانحــن التقليديــن ممــا يتيــح للوكالــة أن تنفــذ عملياتهــا اليوميــة
وتســتجيب لــكل مــن األزمــات العاجلــة أو تلــك التــي يغلــب عليهــا الطابع
املزمــن فــي مناطــق عملهــا .ومتثــل أحــد االجتاهــات البــارزة علــى مــدار فتــرة
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد  2015-2012فــي حــدوث زيــادة مطلقــة فــي
القيمــة النقديــة للمســاهمات اإلجماليــة مــن املانحــن التقليديــن بقيمة
 172,129,544دوالراً ،مبــا ميثــل زيــادة بنســبة  %22.3بــن العــام  2011والعــام
 .2015إن هــذا األمــر يثبــت بوضــوح االلتــزام املســتمر مــن جانــب املانحــن
التقليديــن فــي دعــم الوكالــة والالجئــن الفلســطينيني ،علــى الرغــم مــن
النجــاح فــي حتقيــق زيــادة نســبية ومطلقــة فــي املســاهمات مــن مصــادر
متنوعــة ،أي مــن جميــع فئــات املانحــن باســتثناء املانحــن التقليديــن.

فيمــا يتعلــق مبيزانيــة البرامــج فــي األونــروا ،كان املانحــون التقليديــون
يقدمــون  %89مــن هــذه امليزانيــة فــي عــام  .2011وفــي عــام  ،2015بلــغ
هــذا الرقــم  ،%83وهــو مــا يفــوق الغايــة املســتهدفة فــي اســتراتيجية
تعبئــة املــوارد  )%84( 2015-2012بنســبة  .%1إن هــذه الديناميكيــة
اجلديــدة تعــزى إلــى حــد كبيــر إلــى تعاظــم الــدور الــذي تلعبــه ثــاث
دول خليجيــة رئيســية ،هــي الســعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة
املتحــدة .فخــال أزمــة األونــروا املاليــة فــي عــام  ،2015تقدمــت كل مــن
دول اخلليــج واملانحــون التقليديــون للمســاعدة فــي تفــادي تعليــق بــدء
العــام الدراســي .ومــن خــال ضــخ املانحــن العــرب مبلــغ  45مليــون
دوالر إضافــي إلــى مســاهماتهم االعتياديــة فــي ميزانيــة البرامــج ،بلــغ
متويلهــم مــا مجموعــه  %9مــن ميزانيــة البرامــج للعــام  ،2015أو مــا
يعــادل  58.1مليــون دوالر .74وقــد ســاهم جنــاح الوكالــة فــي العمــل
مــع الــدول اخلليجيــة الرئيســية مــن خــال وحــدة الشــركاء العــرب فــي
األونــروا واملكرســة لهــذا الغــرض فــي ترســيخ أرضيــة صلبــة لتعميــق
هــذه العالقــات عنــد الدخــول فــي فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد
التاليــة .عــاوة علــى ذلــك ،حققــت الوكالــة جناحــا ً صغيــرا ً ولكنــه

جديــر باالعتبــار فــي العمــل مــع األســواق الناشــئة ،ممــا مهــد األســاس
لتعميــق التعــاون فــي املســتقبل .وتقدمــت روســيا إلــى األمــام فــي
العــام  2015مبســاهمة بقيمــة  2مليــون دوالر ،كمــا حتققــت خطــوات
كبيــرة فــي إشــراك كل مــن الصــن والهنــد مــن خــال مباحثــات رفيعــة
املســتوى مــع املفــوض العــام ونائبــة املفــوض العــام.
ارتفعــت املســاهمات مــن الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص مــن  %0.2مــن
إجمالــي امليزانيــة فــي عــام  2011إلــى  %1.8فــي عــام  ،2015باملقارنــة
مــع الغايــة املســتهدفة  %2الــواردة فــي اســتراتيجية تعبئــة املــوارد.
باإلجمــال ،قــدم املانحــون مــن القطــاع اخلــاص تعهــدات بقيمــة 22.6
مليــون دوالر فــي العــام  ،2015مبــا مثــل انخفاضــا ً بنســبة  %0.7عــن
مســاهمات الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص فــي عــام  ،2014ولكــن مبــا
يتماشــى مــع توقعــات الدخــل لعــام .2015
تــف
إن أرقــام التمويــل اإلجمالــي لنــداءات األونــروا الطارئــة لــم
ِ
باالحتياجــات التــي مت التعبيــر عنهــا .فقــد بلغــت نســبة متويــل النــداء
الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،%48.7حيــث تلقــت الوكالــة
 202مليــون دوالر أمريكــي مــن اجملمــوع املطلــوب وهــو  414مليــون دوالر.
ويكشــف تفحــص املســاهمات حســب فئــة املانحــن أن  %74مــن
املســاهمات أتــت مــن املانحــن التقليديــن ،فيمــا ســاهم املانحــون
العــرب بنســبة  ،%19وتوزعــت البقيــة بــن الشــراكات مــع القطــاع
اخلــاص بنســبة  %4واملانحــن غيــر التقليديــن بنســبة  %2واألســواق
الناشــئة بنســبة  .%1ومت متويــل النــداء الطــارئ لســوريا بنســبة ،%51
حيــث تلقــت الوكالــة  213مليــون دوالر مــن مجمــوع املبلــغ الــازم وهــو
 415مليــون دوالر ،ووضــح التوزيــع حســب فئــات املانحــن أن املانحــن
التقليديــن ســاهموا بنســبة  ،%83.4واملانحــن العــرب بنســبة ،%7.2
واألمم املتحــدة بنســبة  ،%6.8والشــراكات مــع القطــاع اخلــاص بنســبة
 ،%2واألســواق الناشــئة بنســبة  ،%0.5واملانحــن غــر التقليديــن بنســبة
 .%0.01إن مســتويات متويــل كال النداءيــن الطارئــن تتماشــى عمومـا ً مــع
مســتويات التمويــل فــي األعــوام الســابقة ،حيــث متــت تلبيــة حوالــي
 %50مــن االحتياجــات املصــرح بهــا.
إن التمويــل املطلــوب للمشــاريع يتبايــن بقــدر كبيــر عامـا ً بعــد عــام عبر
األقاليــم ،لــذا فليســت هنــاك محفظــة ثابتــة للتبليــغ عــن مســتويات
التمويــل علــى أســاس مبلــغ إجمالــي مطلــوب .مــع أخــذ ذلــك
االعتبــار ،تلقــت األونــروا فــي عــام  2015مبلــغ  189مليــون دوالر أمريكــي
للمشــاريع ،جــاءت نســبة  %50منهــا مــن املانحــن التقليديــن ،ونســبة
 %41مــن الشــركاء العــرب ،ونســبة  %5مــن األمم املتحــدة ،ونســبة %2
مــن الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص ،ونســبة  %2مــن املانحــن غيــر
التقليديــن ،ونســبة  %1مــن األســواق الناشــئة.
فــي عــام  ،2015ركــز عمــل دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــاالت علــى
ســد العجــز احلاصــل فــي عــام  ،2015ممــا يعنــي أنــه حــدث تأخيــر فــي
إشــراك قــدرات إضافيــة فــي دعــم إعــداد اســتراتيجية تعبئــة املــوارد
للفتــرة  .2018-2016ويجــري حاليــا ً تنقيــح مســودة االســتراتيجية
لضمــان انســجامها مــع االســتراتيجية املتوســطة األجــل .6021-2016
ويفتــرض أن تقــوم اللجنــة االستشــارية لألونــروا مبراجعــة النســخة
النهائيــة مــن اســتراتيجية تعبئــة املــوارد فــي أيار/مايــو .2016
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خط االساس (  %)2011الفعلي ( %)2015

الفعلي ( %)2015

زيادة تغطية املصادر املنوعة مليزانية البرامج

11

172

40

إجمالي املساهمة في ميزانية البرامج من مصادر منوعة

11

17

16

زيادة حصة األسواق الناشئة من الدخل في ميزانية البرامج

0.3

0.9

1

زيادة حصة املانحني غير التقليديني من الدخل في ميزانية البرامج

3

1.7

4

زيادة حصة املانحني العرب من الدخل في ميزانية البرامج

3

9

4

زيادة إجمالي الدخل من مصادر القطاع اخلاص

0.2

1.8

2

أتاحــت الزيــادة امللموســة فــي متويــل املانحــن العــرب مليزانيــة
البرامــج لألونــروا أن تتمكــن مــن جتــاوز الغايــة املســتهدفة املتعلقــة
بتنويــع مصــادر التمويــل بقــدر كبيــر .فخــال العــام  ،2015جــاءت
نســبة  %17مــن متويــل ميزانيــة البرامــج مــن مصــادر منوعــة ،مبــا
يتجــاوز الغايــة املســتهدفة  %16بنســبة  6.2( %1مليــون دوالر).

املانحــن غيــر التقليديــن فــي ميزانيــة البرامــج .فــي هــذا الســياق
األعــم ،انخفضــت القيمــة املطلقــة ملســاهمات املانحــن التقليديــن
مبقــدار  10مليــون دوالر ،ولكــن عنــد النظــر إلــى ذلــك مقابــل الزيــادة
الكبيــرة فــي مســاهمات الشــركاء العــرب ،يتجلــى حــدوث زيــادة
76
بنســبة  %172فــي تغطيــة املصــادر املنوعــة مليزانيــة البرامــج.

وســاهمت األســواق الناشــئة بنســبة  %0.9مــن الزيــادة فــي إجمالــي
متويــل ميزانيــة البرامــج ،بعــد أن كان خــط األســاس يســاوي  %0.3فــي
عــام  ،2011وذلــك باملقارنــة مــع الغايــة املســتهدفة  %1لعــام .2015
وعلــى الرغــم مــن عــدم حتقيــق الغايــة ،فــإن االجتــاه الســائد فيمــا
يتعلــق بالعمــل مــع األســواق الناشــئة يبــدو مشــجعاً.

كمــا ســبقت اإلشــارة أعــاه ،إن الديناميكيــة التــي عدلــت مــن تــوزع
املســاهمات بــن فئــات املانحــن فــي عــام  2015تكمــن فــي إثمــار جهــود
الشــراكة بــن الوكالــة وثــاث دول خليجيــة رئيســية هــي اململكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة والكويــت .إذ أن هــذه
الــدول الثــاث اســتجابت إلــى العجــز املالــي لــدى األونــروا والبالــغ 101
مليــون دوالر فــي عــام  2015وســاهمت مبجمــوع  54.8مليــون دوالر لألونروا
فــي العــام ذاتــه ،ممــا جتــاوز مســاهماتها الســابقة فــي ميزانيــة البرامــج
بقــدر كبيــر .وكمــا ســبقت اإلشــارة أيضـا َ أعــاه ،ارتفعــت املســاهمات
مــن الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص مــن  %0.2فــي عــام  2011إلــى %1.8
فــي عــام  ،2015مقابــل الغايــة  %2التــي وضعتهــا اســتراتيجية تعبئــة
املــوارد .ومــع أنــه لــم يتــم حتقيــق الغايــة املســتهدفة ،فــإن نتيجــة
 %1.8مــن مجمــوع التعهــدات مــن مصــادر القطــاع اخلــاص تعــد إجنــازا ً
جديــرا ً باملالحظــة يعــزى إلــى اجلهــود القويــة فــي تعبئــة املــوارد التــي
بذلتهــا اللجــان الوطنيــة لألونــروا وســخاء عــدد مــن صناديــق التمويــل
اإلســامية الكبيــرة احلجــم.

انخفضــت مســاهمات املانحــن غيــر التقليديــن 75بنســبة %1.3
عــن خــط األســاس لعــام  2011والبالــغ  .%3مــع ذلــك ،يجــب النظــر
إلــى هــذا األمــر فــي ســياقه ،إذ أن مجمــوع مســاهمات املانحــن غيــر
التقليديــن فــي ميزانيــة البرامــج ازدادت بشــكل طفيــف باألرقــام
املطقــة مــن  9.7مليــون دوالر فــي عــام  2011إلــى  10.5مليــون دوالر
فــي عــام  .2015وقــد أدت الزيــادة الكبيــرة فــي ميزانيــة البرامــج خــال
الفتــرة ذاتهــا ،مقترنــة بأزمــة منطقــة اليــورو واالنخفــاض فــي قيمــة
اليــورو مقابــل الــدوالر األمريكــي الــذي ميثــل العملــة املعتمــدة
فــي عمــل الوكالــة ،إلــى هــذا النقــص الظاهــري فــي مســاهمات
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خط االساس (  %)2011الفعلي ( %)2015

الفعلي ( %)2015

حصة دخل ميزانية البرامج التي مت التعهد بها حتى الربع الثاني

61

78

83

حصة دخل النداءات الطارئة التي مت التعهد بها حتى الربع الثاني

40

90

50

انخفاض حصة املانحني التقليديني في دخل ميزانية البرامج

89

83

84

مستوى املساهمة في النداء الطارئ لألونروا

40

49

40
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فيمــا يتعلــق باحلصــة التــي يتــم التعهــد بهــا حتــى الربــع الثانــي
فــي دخــل ميزانيــة البرامــج ،انخفــض املؤشــر الفعلــي لعــام 2015
عــن الغايــة املســتهدفة بخمــس نقــاط مئويــة ،حيــث مت التعهــد
بنســبة  %87حتــى نهايــة الربــع األول مــن عــام  .2015ويعــزى ذلــك
إلــى حــد كبيــر إلــى تقلبــات أســعار صــرف العملــة التــي أثــرت ســلبا ً
علــى القيمــة املطلقــة بالــدوالر األمريكــي للتعهــدات بعمــات أخــرى
غيــر الــدوالر األمريكــي .وعجــل ذلــك فــي حــدوث العجــز التنظيمــي
بقيمــة  101مليــون دوالر فــي عــام  .2015وقــد مت التخفيــف جزئي ـا ً مــن
تأثيــرات هــذه التقلبــات مــن خــال تغطيــة أخطــار الصــرف ،وهنــاك
اآلن آليــات موضوعــة للحــد مــن التعــرض املســتقبلي لهــذه اخملاطــر.
وثمــة عامــل آخــر ســاهم فــي منــع الوصــول إلــى الغايــة املســتهدفة
يتعلــق بتخصيــص املانحــن الســنوي للمســاعدات اإلمنائيــة الرســمية
غيــر املصروفــة حتــى نهايــة العــام ،والتــي ال يتــم التأكــد منهــا
قبــل حلــول الربــع الثالــث أو الرابــع .علــى الرغــم مــن ذلــك ،حققــت

الوكالــة تقدمــا ً ملموســا ً بخصــوص اإلجنــاز اإلجمالــي لهــذا املؤشــر،
مــن خــال إحــراز زيــادة بنســبة  %17عــن خــط األســاس لعــام .2011
وتعــزى النتائــج القويــة فــي حصــة دخــل النــداءات الطارئــة التــي
يتــم التعهــد بهــا حتــى الربــع الثانــي إلــى كل مــن التواصــل العاجــل
والســباق مــع الشــركاء أثنــاء عمليــات تخصيــص امليزانيــات للتعهــدات
احملــددة الغــرض فــي العــام الســابق إلصــدار نــداءات األونــروا الطارئــة،
وكذلــك إلــى سياســات املانحــن الداعمــن للعمــل اإلنســاني .كمــا
مت تســجيل تقــدم إيجابــي بخصــوص حصــة ميزانيــة البرامــج املمولــة
مــن املانحــن التقليديــن ،وهــذه النتيجــة تعــزى إلــى اجلهــود املتســقة
للوكالــة لتنويــع قاعــدة املانحــن عــن طريــق العمــل مــع مجموعــة
واســعة مــن الشــركاء احلكوميــن وغيــر احلكوميــن اجلــدد ،والتــي
تضمنــت اســتمرار تطويــر العالقــات مــع الشــركاء فــي اخلليــج الذيــن
أصبحــوا مــن املناصريــن واملؤيديــن البارزيــن لألونــروا فــي األعــوام األخيرة.
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املؤشر

خط االساس ( )2011

الفعلي ( )2015

الفعلي ( )2015

تغطية املانحني التقليدين للزيادة في ميزانية البرامج

%89

% 72 -

%60

زيادة بنسبة  %100في عدد اتفاقيات اإلطار املتعددة السنوات املوقعة لدعم
ميزانية البرامج

%8

%9

%16

زيادة بنسبة  %25في الدخل من اتفاقيات اإلطار املتعددة السنوات

 221مليون

 149مليون

 276مليون

املانحون التقليديون الذين يشتركون في مصفوفة التقارير املوحدة للمانحني

%4

%9

%10

إصدار نشرة إخبارية إلكترونية نصف شهرية

0

22

26

انخفضــت مســاهمات املانحــن التقليديــن باألرقــام املطلقــة مبقــدار
 10مليــون دوالر بــن العــام  2014والعــام  ،2015مــن  524مليــون دوالر
إلــى  514مليــون دوالر ،وهــو مــا يعــزى إلــى حــد كبيــر إلــى التقلبــات
احلــادة فــي أســعار صــرف العملــة خــال العــام  .2015وعنــد أخــذ
الزيــادة الكبيــرة فــي مســاهمات الشــركاء العــرب فــي ميزانيــة البرامج
لعــام  2015فــي احلســبان ،فينبغــي أن يتــم حســاب احلصــة اجلماعيــة
ملســاهمات املانحــن التقليديــن فــي ميزانيــة البرامــج بأرقــام ســالبة
باعتبارهــا تســاوي  ،%72-باملقارنــة مــع الغايــة املســتهدفة  %60لعــام
 ،2015وهــذا ميثــل إجنــازا ً ملموســا ً يفــوق بكثيــر نســبة التخفيــض
املنشــودة فــي حصــة املانحــن التقليديــن مــن الزيــادة فــي ميزانيــة
البرامــج.

إن تقريــر العمــل الســنوي يعكــس نهج ـا ً شــموليا ً فــي رفــع التقاريــر
عــن كل مــن البرامــج االعتياديــة والطارئــة مقابــل أطــر النتائــج الــواردة
فــي االســتراتيجية املتوســطة األجــل  ،2015-2010والنــداء الطــارئ
لــأرض الفلســطينية احملتلــة  ،2015والنــداء الطــارئ بشــأن أزمــة
ســوريا اإلقليميــة  ،2015واســتراتيجية إصــاح التعليــم ،واســتراتيجية
إصــاح الصحــة ،واســتراتيجية تعبئــة املــوارد .مت تطويــر هــذا اإلطــار
للتقاريــر مبوجــب التوجيهــات التــي قدمتهــا مجموعــة العمــل املعنيــة
بالنتائــج املوحــدة ســعيا ً لتحقيــق الغايــة املشــتركة بتحســن
الشــفافية وتخفيــض تكاليــف املعامــات .وســتواصل الوكالــة العمــل
مــع املانحــن لزيــادة عــدد املانحــن املشــتركني فــي إطــار التقاريــر
احلالــي.

وفيمــا لــم تتمكــن األونــروا مــن حتقيــق الغايــة لعــام  2015بتوقيــع 16
اتفاقيــة إطــار متعــددة الســنوات ،فــإن ذلــك يعــزى إلــى عمليــات وضــع
امليزانيــات فــي عواصــم املانحــن والتــي ال تتيــح االلتــزام بتخصيــص
مســاهمات أكثــر مــن ســنوية .وارتباط ـا ً بهــذه النتيجــة ،فــإن الدخــل
مــن اتفاقيــات اإلطــار املتعــددة الســنوات هبــط إلــى مــا دون الغايــة
املســتهدفة  276مليــون دوالر فــي عــام .2015

أمــا بخصــوص النشــرة اإلخباريــة نصــف الشــهرية ،والتــي يشــار إليهــا
عموم ـا ً باســم «بيــان للمانحــن» ،فقــد مت إصدارهــا  22مــرة فــي عــام
 .2015متــت مواءمــة إصــدار النشــرة مــع مناســبات معينــة جلعلهــا
أوثــق صلــة وزيــادة انتشــارها ،وبالتالــي لــم تتحقــق الغايــة املوضوعــة
لعــام  2015بالكامــل .مــع ذلــك ،تســود النظــرة إلــى هــذا البيــان علــى
أنــه أداة مفيــدة إلبــراز عمــل الوكالــة وإجنازاتهــا أمــام املانحــن.
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 4 - 1 - 8هدف استراتيجية تعبئة الموارد :تأسيس بيئة مواتية تدعم إدارة العالقات مع المانحين
املؤشر

خط االساس ( )2011

الفعلي ( )2015

الفعلي ( )2015

وجود إطار مشترك للمراقبة والتبليغ (أي املراقبة الكلية للمشاريع باالستناد إلى
اإلدارة القائمة على النتائج)

جديد

موجود

موجود

نسبة املشاريع التي تتم مراقبتها في النموذج اجلديد للتقارير الكلية للمشاريع
ويتم تقدميها في توقيتها

جديد

%100

%80

خطط عمل متفق عليها لتعبئة املوارد املؤسسية

جديد

موجودة

موجودة

اللجنة االستشارية املعنية بتخصيص املوارد تضع اإلطار ألولويات تعبئة املوارد

جديد

موجود

موجود

خطط عمل سنوية لالتصاالت

جديد

موجودة

موجودة

مقاالت إعالمية لدعم بروز دور املانحني

سيتم حتديده

ال ينطبق

ال ينطبق

تطبيق السمة املميزة لألونروا عبر جميع اجملاالت في الوكالة

سيتم حتديده

موجود

موجود

خــال فتــرة التقريــر ،واصلــت األونــروا تطويــر نهــج اإلدارة القائمــة علــى
النتائــج فــي برامجهــا لضمــان اتخــاذ القــرار باالســتناد إلــى الدالئــل
واملســاءلة املوحــدة فيمــا يتعلــق باملراقبــة والتقييــم والتبليــغ عــن
التقــدم فــي التدخــات البرامجيــة باملقارنــة مــع الغايــات املســتهدفة.
وضمــن هــذا اجلهــد ،اعتمــدت الوكالــة تقاريــر شــهرية لتتبــع املشــاريع
ترفــع إلــى اإلدارة العليــا ،وجــاء ذلــك ليكلــل اجلهــود التــي بذلــت لتطوير
منــوذج مفيــد لتتبــع جميــع املشــاريع مــن ناحيــة تاريــخ انتهــاء ســريان
املنــح ،والتقــدم فــي التنفيــذ ،ومخاطــر املشــاريع.

وجــرى وضــع خطــة عمــل ســنوية لالتصــاالت كل عــام خــال فتــرة
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد  2015-2012تفصــل الرســائل والوســائط
واجلــداول الزمنيــة والفعاليــات احملــددة للمناصــرة مــن أجــل الوكالــة
والالجئــن الفلســطينيني وتعزيــز بيئــة سياســية متقبلــة لعمليــات
األونــروا .وعلــى مــدار فتــرة التقريــر ،عملــت األونــروا بنشــاط علــى
تعزيــز ومتتــن اعتمــاد ســمة مميــزة بثبــات عبــر الوكالــة ضمــن
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد .فقــد مت فــي عــام  2012تطويــر إرشــادات
(تفصــل املعاييــر علــى نطــاق
شــاملة العتمــاد الســمة املميــزة
ّ
الوكالــة لهويــة التصميــم البيانــي وتتضمــن قوالــب مشــتركة

لإلصــدارات املوجهــة للجمهــور) ودليــل ألســلوب الكتابــة باللغــة
اإلجنليزيــة مــن أجــل حتســن الثبــات واالنســجام فــي الســمة املميزة،
وجعــل األونــروا فــي وضــع أفضــل أمــام فئــات اجلمهــور املســتهدف
اخلارجــي ،وبنــاء بيئــة مواتيــة للمناصــرة وحشــد التمويــل .وقــد مت
اســتكمال دليــل االتصــاالت املرجعــي ،والــذي يتضمــن هــذه املــوارد،
إلــى جانــب إرشــادات بخصــوص إبــراز دور املانحــن ،والصــور ،وغيــر
ذلــك مــن األنشــطة املتعلقــة باالتصــاالت ،فــي كانــون األول/ديســمبر
 2014وصــدر فــي كانــون الثاني/ينايــر  .2015ويجــري حتديــث منتظــم
لقوالــب النشــر القائمــة ،والتــي تتوفــر داخليـا ً مــن خــال الشــبكة
الداخليــة لألونــروا ،مبــا يعكــس التغييــرات فــي أولويــات االتصــاالت
بالنســبة للوكالــة .كمــا مت تقــدمي دعــم متواصــل خملتلــف دوائــر
الوكالــة ومكاتــب األقاليــم فــي تطبيــق اإلرشــادات املتعلقــة باعتماد
الســمة املميــزة ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال عــدة ورش عمــل تدريبيــة
ملســؤولي االتصــاالت عبــر األونــروا .وقــد ســاعدت هــذه اجلهــود
مجتمعــة علــى حتســن املهنيــة واالنســجام فــي طريقــة عــرض
املــواد العديــدة املوجهــة للجمهــور العــام والتــي تصدرهــا األونــروا
كل عــام ،إلــى جانــب تيســير التعــرف علــى الســمة املميــزة للوكالــة
وتعزيــز بــروز دورهــا أمــام األطــراف اخلارجيــة.
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الملحق  : 1قائمة المساهمين
تــود األونــروا أن تشــكر املانحــن التالــن علــى مســاهماتهم فــي ميزانيــة البرامــج واملشــاريع والنــداء الطــارئ
بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة والنــداء الطــارئ لصالــح األرض الفلســطينية احملتلــة للعــام :2015
أكادميية التعليم املبتكر ،مكتب القضايا النفسية-االجتماعية (INA/

البنك اإلسالمي للتنمية

)OPSI

اإلغاثة اإلسالمية – كندا

أصدقاء األونروا في أمريكا

اإلغاثة اإلسالمية – الواليات املتحدة األمريكية

اجلامعة األميركية في بيروت

اللجنة الوطنية اإليطالية

مؤسسة أسفاري

إيطاليا

أرامكس

اليابان

أستراليا

منظمة التبادل الثقافي بني اليابان وآسيا

املنظمة الدولية للمتطوعني األستراليني

األردن

النمسا

الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية

البحرين

كازاخستان

مبك فلسطني

صندوق اخلير

بلجيكا

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان

البرازيل

اجلمهورية الكورية

بلغاريا

الكويت

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ ()CERF

صندوق الفيل للمكفوفني

تشيلي

جامعة الدول العربية

الصني

لبنان

جمهورية التشيك

ليشتنشتاين

الدمنارك

لوكسمبورغ

مكتب املساعدات اإلنسانية األوروبية

ماليزيا

مؤسسة التعليم فوق اجلميع

مالطة

إستونيا

مجموعة  – MBCاألمل

االحتاد األوروبي

املكسيك

فنلندا

مؤسسة  Microclinicالدولية

فرنسا

هولندا

فرنسا ،بلدية جينفيلييه

نيوزيلندا

أملانيا

النرويج

حكومة فالندرز

اجمللس النرويجي لالجئني

جمعية الرعاية الصحية

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

هنغاريا

عمان

أيسلندا

صندوق األوبك للتنمية الدولية

اللجنة الدولية للصليب األحمر

أوكسفام

مؤسسة  IFاخليرية

فلسطني

الهند

بولندا

إنتربال

البرتغال

إيران

الهالل األحمر القطري

إيرلندا

مؤسسة ريال مدريد
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مؤسسة ريشو كوسيكاي ( –)RKKاليابان

إسبانيا ،بلد الوليد

روسيا

إسبانيا ،فالي دي إغويس

السعودية

إسبانيا ،زالديبار

اللجنة السعودية

إسبانيا ،سرقسطة

سلوفاكيا

السويد

سلوفينيا

سويسرا

إسبانيا

سوريا

إسبانيا ،ألبسيط

تايلند

إسبانيا ،ألكوبنداس

تكية أم علي

إسبانيا ،األندلس

أحذية TOMS

إسبانيا ،أراغون

تركيا

إسبانيا ،أستورياس

اإلمارات العربية املتحدة

إسبانيا ،أفيلس

الهالل األحمر اإلماراتي

إسبانيا ،مجلس بلدي برشلونة

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

إسبانيا ،حكومة الباسك

مؤسسة الرعاية لألطفال – اململكة املتحدة

إسبانيا ،بياساين

اململكة املتحدة

إسبانيا ،بلباو

األمم املتحدة

إسبانيا ،بيزكايا

منظمة اليونسكو

إسبانيا ،كاستلون

صندوق األمم املتحدة للسكان

إسبانيا ،كاستيا-ال مانتشا

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

إسبانيا ،قشتالة ليون

منظمة اليونيسف

إسبانيا مجلس محلي دوراجنو

اليونيفيل

إسبانيا ،إيخيا دي لوس كاباييروس

اللجنة اإلسبانية لألونروا

إسبانيا ،إكسترمادورا

هيئة األمم املتحدة للمرأة

إسبانيا ،فونس كتاال

الواليات املتحدة األمريكية

إسبانيا ،صندوق جاليجو

مؤسسة Vitamin Angels

إسبانيا ،غاليسيا

مختلف املانحني من القطاع اخلاص

إسبانيا ،مجلس بلدي إيبارا

منظمة اإلغاثة اإلنسانية WEFA

إسبانيا ،مجلس بلدي ليوا

برنامج األغذية العاملي

إسبانيا ،نافارا

منظمة الصحة العاملية

إسبانيا ،مجلس بلدي أوناتي

البند الدولي

إسبانيا ،مجلس محلي أورديزيا

االحتاد العاملي لطوائف املسلمني الشيعة اخلوجة

إسبانيا ،أوريو
إسبانيا ،أوفييدو
إسبانيا ،باملا
إسبانيا ،مجلس محلي بامبلونا
إسبانيا ،حكومة فالنسيا اإلقليمية

الملحق  : 2إطار نتائج االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية

سوريا :التدخالت اخلاصة بكل قطاع

الهدف االستراتيجي  :1احلفاظ على قدرات التحمل والصمود لدى اجملتمع من خالل تقدمي مساعدات اإلغاثة املوجهة

النتاج  /اخملرج

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية احتياجاتهم األسرية
األساسية للحفاظ على حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات غذائية.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات من املواد غير
الغذائية.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات في املأوى.

املؤشر
نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من سوريا الذين يستفيدون من تدخل واحد أو أكثر من مساعدات
األونروا الطارئة.
عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل (من خالل املساعدات النقدية أو الطرود الغذائية).
عدد األسر التي تتلقى مساعدات باملواد غير الغذائية لكل فصل.
عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.
عدد األسر التي تعيلها نساء التي حتصل على مساعدات في املأوى.
عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.
عدد الالجئني النازحني الذين يحصلون على املأوى في مرافق األونروا.

الغاية املستهدفة
100%
460,000
117,610
2,400
150
70,000
13,000

الهدف االستراتيجي  :2توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم أمام اخملاطر

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تغطية احتياجاتهم للرعاية
الصحية األولية والرعاية الثانوية والتخصصية الالزمة إلنقاذ احلياة
من خالل خدمات األونروا.

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
األولية.

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى رعاية االستشفاء
(الثانوية والتخصصية).

الالجئون الفلسطينيون ميلكون قدرة أفضل على الوصول إلى األدوية
األساسية واللوازم الطبية.

الصحة الطارئة
نسبة السكان الذين يصلون إلى خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية لدى األونروا (الزيارات).

عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.
عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.
عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية القادرة على العمل.
العدد اإلجمالي حلاالت االستشفاء (الرعاية الثانوية والتخصصية).
نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون  12مادة خاضعة للتتبع.

650,000

305,000
345,000
26
15,000
100%
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التعليم الطارئ

الالجئون الفلسطينيون قادرون على مواصلة تعليمهم على الرغم من عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.
الصراع والتهجير.

عدد الطلبة الذين يكملون امتحانات نهاية العام (الصفوف .)1-8

عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

4,000
38,000
118

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على الدعم النفسي-
االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مواد
وأنشطة تعليمية وترفيهية.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى التعليم النظامي عدد األطفال امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.
وغير النظامي.

عدد األطفال الذين يتلقون التعليم من األونروا في مدارس تابعة للحكومة املضيفة.

عدد األطفال الذين يحصلون على التعلم غير النظامي من األونروا في أماكن تعلم بديلة.
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ.
عدد األطفال املنتظمني في مدارس األونروا.
عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي.
عدد الطلبة املشاركني في األنشطة الصيفية والترفيهية.
عدد دروس التلفزيون التعليمي التي تنتج الستهداف الالجئني الفلسطينيني في سوريا.

47,000
20,000
1,000
150
20,000
40,000
400
4
50,000

عدد الوحدات املعدة لصالح برنامج التعلم التفاعلي باستهداف الالجئني الفلسطينيني (الصفوف .)1-9

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على التدريب املهني والدعم في
التنسيب للعمل.

10,000

نسبة حاالت احلماية التي يتم تتبعها وتتم االستجابة لها.
عدد حاالت مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان التي توثقها األونروا.
عدد األفراد احلاصلني على مشورة قانونية
عدد حاالت حماية الطفل التي تتم االستجابة لها بواسطة خدمات موجهة.
عدد حاالت مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان التي توثقها األونروا.
عدد املوظفني احلاصلني على تدريب على احلماية في أوضاع الطوارئ والدعم النفسي-االجتماعي.

حتسن حماية الالجئني الفلسطينيني.

حتسن احلماية من العنف واإلساءة واإلكراه واإلهمال.

احلماية
100%
N/A
200
N/A
N/A
500

عدد السجالت التي يتم حتديثها في نظام معلومات تسجيل الالجئني الطارئ.

الالجئون الفلسطينيون مسجلون بشكل دقيق في قاعدة بيانات األونروا.

25,000
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عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى خدمات كافية وآمنة للمياه والصرف الصحي والنظافة في اخمليمات.
عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى كمية كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي والنظافة الشخصية
واملنزلية.

انخفاض التهديدات املتعلقة بالصحة العامة التي يتعرض لها
السكان املتضررون.

كفالة وصول السكان املتضررين بشكل آمن ومنصف ومستدام إلى
كمية كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي والنظافة الشخصية
واملنزلية.

الصحة البيئية
460,000
460,000

عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى مواد النظافة.

280,000

انخفاض خطر األمراض املتعلقة باملياه والصرف الصحي والنظافة
على السكان املتضررين من خالل وصولهم إلى ممارسات محسنة في
النظافة ،ومعاجلة املمارسات الضارة احلالية ،وتعزيز النظافة ،وتوفير
منتجات وخدمات النظافة بشكل مستدام ومنصف.

التمويل الصغير

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى قروض املشاريع الصغيرة
ملصالح األعمال الصغيرة والقروض االستهالكية لألسر.

عدد الالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني الذين يحصلون على قروض التمويل الصغير (مبا يشمل
النساء والشباب).

األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني مع توفر
الترتيبات األمنية املناسبة.

تعزز ظروف السالمة واألمن ملوظفي األونروا من أجل تيسير تقدمي
العون اإلنساني لالجئني الفلسطينيني.

39,750

نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.
نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها.
عدد املوظفني احملتجزين.
عدد املوظفني احملررين.

السالمة واألمن
100%
100%
24
0

اإلصالحات الطارئة وصيانة منشآت األونروا

إجراء اإلصالحات والصيانة على منشآت األونروا واملرافق التي تديرها
لضمان استمرار اخلدمات,

عدد املنشآت واملرافق (مبا في ذلك مراكز اإليواء اجلماعي واملرافق التي تديرها األونروا) التي تتم صيانتها و/أو
تأهيلها.

األونروا قادرة على التخطيط ألنشطة االستجابة اإلنسانية وإدارتها
ومراقبتها بفاعلية وكفاءة في ظل تزايد الطلب وتعقد بيئة العمل.

متتني التخطيط البرامجي ألنشطة االستجابة اإلنسانية وإدارتها
ومراقبتها.

68

خطط االستجابة الطارئة التي يتم حتديثها بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات األهلية.
عدد املراجعات الدورية خلطط االستجابة اإلنسانية.

دعم القدرات واإلدارة
1
4
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لبنان  :التدخالت اخلاصة بكل قطاع

الهدف االستراتيجي  :1احلفاظ على قدرات التحمل والصمود لدى اجملتمع من خالل تقدمي مساعدات اإلغاثة املوجهة

النتاج  /اخملرج

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية احتياجاتهم األسرية
األساسية للحفاظ على حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات غذائية.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات في املأوى.

املؤشر
نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من سوريا الذين يستفيدون من تدخل واحد أو أكثر من مساعدات
األونروا الطارئة.
عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل.
عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.
عدد األسر التي تعيلها نساء التي حتصل على مساعدات في املأوى.

الغاية املستهدفة
90%
42,000
11,700
3,400

عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.

الهدف االستراتيجي  :2توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم أمام اخملاطر

7,700

الصحة الطارئة
نسبة السكان الذين يصلون إلى خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية لدى األونروا.

75%

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على تغطية احتياجاتهم
للرعاية الصحية األولية والرعاية الثانوية والتخصصية الالزمة إلنقاذ
احلياة من خالل خدمات األونروا.

عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة.
عدد حاالت االستشفاء (الرعاية الثانوية والتخصصية).
عدد احلاصلني على رعاية صحية ثانوية
عدد احلاصلني على رعاية صحية تخصصية
نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون  12مادة خاضعة للتتبع.

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى خدمات الرعاية عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.
الصحية األولية.

150,000
27
6,672
6,072
600
100%

110,000

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى رعاية
االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون القدرة على الوصول إلى
األدوية األساسية واللوازم الطبية.
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التعليم الطارئ
عدد الطلبة الذين يكملون امتحانات نهاية العام (الصفوف .)1-8

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا.
عدد مدارس األونروا العاملة بنظام الفترتني التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا.
عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

365
5,600
60
8
60

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ بنا ًء على معايير الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم
في حاالت الطوارئ.
عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي.

عدد األطفال امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.

300
3,000
72
7,300

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا احلاصلني على أدوات العودة إلى املدرسة وأدوات الدعم النفسي-
االجتماعي والترفيهي والقرطاسية.

7,300

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على مواصلة تعليمهم على عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.
الرغم من الصراع والتهجير.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى التعليم
من خالل الصفوف الدراسية االعتيادية واخلاصة ووسائل التعلم البديل.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على الدعم
النفسي-االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مواد
وأنشطة تعليمية وترفيهية.

احلماية

حتسن حماية الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

نسبة حاالت احلماية التي يتم تتبعها وتتم االستجابة لها.

100%

عدد الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي يتم الكشف عنهن ويصلن إلى اخلدمات.

عدد حاالت حماية الطفل التي تتم االستجابة لها بواسطة خدمات موجهة.
عدد موظفي األونروا احلاصلني على تدريب على احلماية في أوضاع الطوارئ والدعم النفسي-االجتماعي.
عدد السجالت التي يتم حتديثها في نظام معلومات تسجيل الالجئني الطارئ.

1,660
60
60
350
45,000

حتسن احلماية من اإلعادة القسرية والعنف اجلنسي والقائم على النوع عدد األفراد احلاصلني على مشورة قانونية.
االجتماعي وأشكال العنف األخرى.

الالجئون الفلسطينيون من سوريا مسجلون بشكل دقيق في قاعدة
بيانات األونروا.
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عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى خدمات كافية وآمنة للمياه والصرف الصحي والنظافة في اخمليمات.
عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى كمية كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي والنظافة الشخصية
واملنزلية.

انخفاض التهديدات املتعلقة بالصحة العامة التي يتعرض لها
السكان املتضررون.

كفالة وصول السكان املتضررين بشكل آمن ومنصف ومستدام إلى
كمية كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي والنظافة الشخصية
واملنزلية.

الصحة البيئية
22,500
)95%( 56,966

عدد األفراد الذين ميلكون الوصول إلى مواد النظافة.

نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.
نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها.

-

90%
90%

الهدف االستراتيجي  :3متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.

انخفاض خطر األمراض املتعلقة باملياه والصرف الصحي والنظافة
على السكان املتضررين من خالل وصولهم إلى ممارسات محسنة في
النظافة ،ومعاجلة املمارسات الضارة احلالية ،وتعزيز النظافة ،وتوفير
منتجات وخدمات النظافة بشكل مستدام ومنصف.

السالمة واالمن

األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني من سوريا مع
توفر الترتيبات األمنية املناسبة.

دعم القدرات واإلدارة

متتني التخطيط البرامجي ألنشطة االستجابة اإلنسانية اإلقليمية
وإدارتها ومراقبتها من خالل تعزيز القدرات والتنسيق للعمل اإلنساني.

عدد املراجعات الدورية خلطط االستجابة اإلنسانية اإلقليمية.

1
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االردن  :التدخالت اخلاصة بكل قطاع

الهدف االستراتيجي  :1احلفاظ على قدرات التحمل والصمود لدى اجملتمع من خالل تقدمي مساعدات اإلغاثة املوجهة

النتاج  /اخملرج

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية احتياجاتهم األسرية
األساسية للحفاظ على حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات غذائية.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات من املواد غير
الغذائية.

الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مساعدات في املأوى.

املؤشر
نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من سوريا الذين يستفيدون من تدخل واحد أو أكثر من مساعدات
األونروا الطارئة.
عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل.
عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية لتوفير املواد غير الغذائية لكل فصل.
عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.
عدد األسر التي تعيلها نساء التي حتصل على مساعدات في املأوى.
عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.
عدد األسر التي تتلقى منحا ً نقدية ملرة واحدة

الغاية املستهدفة
100%
13,600
3,400
3,400
1,224
4,250
850

الهدف االستراتيجي  :2توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم أمام اخملاطر

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على منح نقدية طارئة
ملرة واحدة.

الصحة الطارئة
نسبة السكان الذين يصلون إلى خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية لدى األونروا.

26,093

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على تغطية احتياجاتهم
للرعاية الصحية األولية والرعاية الثانوية والتخصصية الالزمة إلنقاذ
احلياة من خالل خدمات األونروا.

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى رعاية
االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون القدرة على الوصول إلى
األدوية األساسية واللوازم الطبية.

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى خدمات الرعاية عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.
الصحية األولية.
عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة.
عدد حاالت اإلحالة إلى الرعاية الثانوية والتخصصية.
نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون  12مادة خاضعة للتتبع.

9,061
13,039
28
119
100%
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التعليم الطارئ
عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا.

عدد مدارس األونروا العاملة بنظام الفترتني التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا.
عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.
عدد األطفال امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ بناء على معايير الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم
ً
في حاالت الطوارئ.
عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي.
عدد الطلبة احلاصلني على أدوات العودة إلى املدرسة واألدوات النفسية-االجتماعية/الترفيهية والقرطاسية.

69
146
135
40
1,800
100
1,550
150
1,800

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على مواصلة تعليمهم على عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.
الرغم من الصراع والتهجير.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى
التعليم من خالل الصفوف الدراسية االعتيادية واخلاصة ووسائل
التعلم البديل.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على الدعم
النفسي-االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مواد
وأنشطة تعليمية وترفيهية.

احلماية

حتسن حماية الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

نسبة حاالت احلماية التي يتم تتبعها وتتم االستجابة لها.

65%

عدد حاالت حماية الطفل التي تتم االستجابة لها بواسطة خدمات موجهة.

عدد حوادث احلماية التي تنطوي على مزاعم بانتهاك حقوق اإلنسان التي توثقها األونروا.
عدد املوظفني احلاصلني على تدريب على احلماية ،والعنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي ،واحلماية من
االستغالل واإليذاء اجلنسي ،وحماية الطفل ،واملساعدة النفسية-االجتماعية ،واملواضيع األخرى ذات العالقة.

50
80
50
100

عدد السجالت التي يتم حتديثها في نظام معلومات تسجيل الالجئني الطارئ.

حتسن احلماية من اإلعادة القسرية والعنف اجلنسي والقائم على النوع عدد الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي يتم الكشف عنهن ويصلن إلى اخلدمات.
االجتماعي وأشكال العنف األخرى.

الالجئون الفلسطينيون من سوريا مسجلون بشكل دقيق في قاعدة
بيانات األونروا.

200
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الهدف االستراتيجي  :3متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.

األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني من سوريا مع
توفر الترتيبات األمنية املناسبة.

تعزز ظروف السالمة واألمن ملوظفي األونروا من أجل تيسير تقدمي
العون اإلنساني لالجئني الفلسطينيني من سوريا.

السالمة واالمن
نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.
نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها.

دعم القدرات واإلدارة

متتني التخطيط البرامجي ألنشطة االستجابة اإلنسانية اإلقليمية
وإدارتها ومراقبتها من خالل تعزيز القدرات والتنسيق للعمل اإلنساني.

عدد املراجعات الدورية خلطط االستجابة اإلنسانية اإلقليمية.

100%
100%

2

|120االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

الملحق  : 3سجل المخاطر لالستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية

احلدث

العواقب

•تغيرات مستمرة وغير
خاضعة للتنبؤ في بيئة
العمل.

الية التخفيف  /التدبر

•اإلخفاق في حتقيق
النتائج وإظهارها أمام
األطراف املعنية.

•انخفاض الفعالية في
اإلدارة واحلاكمية.

استراتيجية  /برامجية
•تطوير واستخدام اإلطار
املنطقي واخلطط ملراقبة
العمل.

•عدم القدرة على احملافظة
على جودة البرامج.

املسببات:

•مأسسة إدارة دورة
البرامج واملشاريع.

•تدريب املوظفني احملليني
على التأهب واالستجابة
للطوارئ.

•تعزيز الشراكة مع
املنظمات الوطنية
والدولية لتحقيق أقصى
قدر من الكفاءة.

1.1نقص القدرة على تنفيذ
اخلطط.

2.2عدم كفاية القدرات
التشغيلية أو البرامجية
الالزمة لتنفيذ اخلطط.

3.3مقاومة النتائج و/أو غياب
امللكية لها.

مراقبة إدارة اخملاطر

•إجراء مراجعات نصف
سنوية للنتائج.
•إجراء مراقبة منتظمة
إلطار التنفيذ.

مكتب إقليم سوريا

مكتب إقليم لبنان
•أعدت التقارير بانتظام
عن املراقبة بعد توزيع
املساعدات وتناولت
مخرجات البرامج
ونتاجاتها.
•أجريت مراجعات ربعية
للنتائج متاشيا ً مع
مراجعات البرامج.

مكتب إقليم األردن

•أجريت مراجعة وتعديل
للغايات املتعلقة
بااللتحاق بالتعليم ومت
حتسني آلية تتبع قضايا
احلماية مبا يعكس
األوضاع املتغيرة على أرض
الواقع.

•مت تدريب موظفي احلماية
على إدارة املعلومات
وعمليات تنفيذ األنشطة
بفاعلية .عالوة على ذلك،
أجري تدريب قانوني على
قضايا نزع اجلنسية.
سعت هذه التدريبات إلى
تقوية قدرات موظفي
األونروا في التعامل
مع قضايا احلماية لدى
الالجئني الفلسطينيني
من سوريا.

•كانت بيئة العمل في
األردن مستقرة.

مستجدات الوضع للعام 2015

•أتاحت مراجعات اإلدارة
الربعية تعقب نتائج
املؤشرات على مدار عام
 .2015ومت استخدام
التحليالت في مراجعات
منتصف السنة
واملراجعات السنوية.
•أجريت اجتماعات شهرية
للبرامج على مدار
العام ودعمت مراقبة
األنشطة والقضايا
املتعلقة باإلصالحات
وامليزانية والبرامج ،كما
مت اعتماد سجل للقضايا
بهدف مساعدة املكتب
التنفيذي ومكتب
دعم البرامج في حتديد
املشاكل وإيجاد احللول
للعقبات الكامنة في
تنفيذ البرامج واملشاريع.

•مت دمج االستجابة
اإلنسانية في البرامج
احملورية على النحو اآلتي:
( )1املساعدات النقدية
في اإلغاثة واخلدمات
االجتماعية )2( ،أصبحت
املراقبة والتقييم اآلن
جزءا ً من مكتب دعم
البرامج )3( ،استمرا
املساعدات الصحية
من خالل طواقم األونروا
الصحية )4( ،مت دعم
الطلبة من حالل خدمات
التعليم املدمجة ،مع
تقدمي دعم إضافي
للتأقلم مع املنهاج.

• مت تدشني عملية جديدة
للتقييم السريع جملاالت
الضعف في تشرين
الثاني/نوفمبر ويخطط
إلنهاء العملية في أيار/
مايو – حزيران/يونيو .2016
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مالية

•نقص في التزام املانحني
بدعم خطة االستجابة
اإلقليمية.

•مخاطر ائتمانية في
تنفيذ العمليات.

املسببات :

1.1إعياء املانحني وانخفاض
أولوية االستجابة
اإلنسانية في سوريا.

2.2االحتياجات اإلنسانية
تفوق حجم االستجابة
الدولية.

3.3منافسة من حاالت
طوارئ أو قضايا إقليمية
أخرى.

4.4حدود في كفاية وظائف
التدقيق والرقابة.

•انخفاض في مساهمات
املانحني.

•عدم القدرة على
تقدمي استجابة كافية
لالحتياجات املتزايدة.

•االحتفاظ بحوار منتظم
مع البلدان املانحة
واملضيفة.
•االحتفاظ بنظم فعالة
للتقارير املالية واإلدارية.
•إجراء أنشطة التدقيق
والرقابة وتنفيذ
التوصيات التي تخرج
بها.
•التوفيق بني تخطيط
البرامج وامليزانيات.

•اجتماعات وتواصل
بالبريد اإللكتروني بني
األونروا واملانحني حول
مستجدات خطة
االستجابة اإلقليمية.
•رفع تقارير منتظمة
من مكاتب األقاليم
إلى جلنة اإلدارة عن
مستجدات التقدم
والتحديات.
•مراقبة التدقيق والرقابة
من خالل نظم املراجعة
واالستجابة في األونروا.

•شارك مكتب إقليم
سوريا في النطاق
الكامل ألنشطة رصد
امليزانية على مدار
العام  ،2015مبا في ذك
جلسات نقاش امليزانية.
كما أن اجتماعات
البرامج الشهرية دعمت
مراقبة معدالت اإلنفاق
من ميزانيات املشاريع
وميزانية البرامج.
•مت متويل أكثر من 100
مشروع في عام .2015
استجابت غالبيتها
العظمى إلى األولويات
الواردة في خطة
استجابة املساعدات
اإلنسانية لسوريا.
•واظب املكتب التنفيذي
ومكتب دعم البرامج
على التواصل املنتظم
مع املانحني من خالل
االجتماعات والبريد
اإللكتروني وتنظيم
زيارات حيثما كان ذلك
مالئماً.

•كان التمويل
للمساعدات النقدية
الطارئة منخفضا ً إلى
مستوى حرج .ومت تعليق
املساعدات النقدية
في املأوى في متوز/
يوليو  .2015وجرت إثارة
هذا الوضع في احلوار
املتواصل مع املانحني.
•تولت األونروا إجراء
تدقيق لعمليات إدارة
مساعداتها النقدية في
لبنان خالل عامي 2014-
 ،2015وتقوم مبراجعة
التوصيات.
•مت التوفيق بني تخطيط
البرامج وامليزانيات.

•إذا ما استثنينا مكونات
الصحة واحلماية ،فإن
جميع البرامج األخرى
عانت من نقص التمويل.
•مت بالتنسيق مع رئاسة
األونروا عقد اجتماعات
للتواصل مع املانحني
والسفارات ،حيث مت
تسليط الضوء على
حتديات االستجابة
بفاعلية لالحتياجات
النقدية لالجئني
الفلسطينيني من
سوريا.
•استلمت بعض
املساهمات في كانون
األول/ديسمبر 2015
وحملت إلى عام .2016
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أخطار

•التصعيد في النزاع.

•تصاعد التهديدات
الشخصية لالجئني
واملوظفني ومرافق األمم
املتحدة.

املسببات:

1.1غياب حل سياسي
للنزاع.

•تردي حالة سيادة
القانون وتزايد حاالت
العنف واحلوادث تعرض
أصول األونروا ألضرار أو
فقدانها.

•نزوح واسع النطاق بني
املستفيدين واملوظفني.

•صعوبة الوصول إلى
املستفيدين واملنشآت.

•زيادة احتمال تعرض
املوظفني لإلصابة
والقتل.

2.2قواعد وأنظمة السالمة
للموظفني احملليني
وأمنهم غير مشمولة
في إطار نظام األمم
املتحدة إلدارة األمن.

3.3التدهور في صيانة
البنية التحتية يؤدي إلى
ظروف عمل غير آمنة.

•عدم توفر معايير
مالئمة لواجب الرعاية
بخصوص السالمة
واألمن.

•إخالء جزئي أو كلي
للموظفني الدوليني.

•وضع خطط خاصة
باإلقليم لتعميم
السالمة واألمن.
•تدريب املوظفني على
السالمة واألمن.
•تقوية سالمة الكوادر
وأمنهم من خالل
التوظيف اإلضافي
والتدريب.
•متتني التنسيق مع
الشركاء وداخل فريق
األمم املتحدة القطري
لضمان املرونة في
أساليب إيصال
املساعدات والبحث عن
مسارات إمداد بديلة.
•التنسيق مع السلطات
ومكتب األمم املتحدة
للمبعوث اخلاص
املشترك ،وحيثما أمكن
مع األطراف األخرى التي
تتحكم باخمليمات.

•االستخدام املنتظم
لنظم إدارة معلومات
األمن.
•اجلمع والتنسيق
املستمر لبيانات األمن
من خالل فريق األمم
املتحدة إلدارة األمن
وخلية األمم املتحدة
األمنية.

•نظام معلومات إدارة
األمن يعمل بالكامل
في إقليم سوريا.
ويقوم بتجميعه على
مستوى مكتب اإلقليم
مساعد إداري في
شعبة السالمة واألمن.
جميع الوقائع التي تؤثر
في موظفي األونروا
وأصولها ومنشآتها
والتي يبلغ عنها إلى
شعبة السالمة واألمن
يتم إدخالها في نظام
املعلومات.
•في عام  ،2015بقي
منصب مسؤول دعم
األمن على مستوى
اإلقليم ( )P4شاغراً.
•أصبح التدريب على
نُهج األمن والسالمة
في البيئات امليدانية
اآلن إلزاميا ً جلميع
املوظفني الدوليني
العاملني في سوريا ويتم
إجراء التدريب بصورة
منتظمة.

•تنسق األونروا عن قرب
مع فريق األمم املتحدة
إلدارة األمن ،وكذلك مع
املوظفني في امليدان من
أجل تخفيف اخملاطر
وفقا ً لسياسة األمن في
األونروا وتقييمات اخملاطر
اخلاصة بالبلد.
•ال توجد حوادث بالغة
الشأن تستوجب
التبليغ.

•أتاح توظيف مسولني
متنقلني لألمن ضمن
أحد املشاريع الطارئة
ملكتب إقليم األردن أن
يستكمل التفتيش على
جميع مباني املدارس
البالغ عددها  .97ال
تزال توجد ثغرات فيما
يتعلق باملراكز الصحية
واملنشآت األخرى.
•أجريت أنشطة متنوعة
تتضمن مترينات اإلجالء
مبشاركة موظفني
ومستفيدين على
مستوى املنشآت.
•يحتفظ مكتب إقليم
األردن باملستوى ذاته
من االمتثال إلرشادات
شعبة السالمة واألمن
في األمم املتحدة كما
في عام  ،201والذي يبلغ
 .98%ومت توزيع حتذيرات
وتقارير عن املستجدات
على املوظفني حسب
إرشادات شعبة
السالمة واألمن.
•مت االحتفاظ بعالقات
جيدة مع أجهزة األمن
احلكومية.
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متعلقات بالعملية

•تقص املوارد/القدرات
البشرية.

•استمرار التعطل أو
النقص في إمدادات
الطاقة.

•تعرض مسارات الوصول
وخطوط النقل إلى
املناطق للخطر بسبب
انعدام األمن.

املسببات:

1.1تهجير عائالت املوظفني
وتدمير مساكنهم.

2.2تقص املوارد/القدرات
البشرية املالئمة.

3.3حتويل أو سرقة أو إساءة
استعمال السلع أو
األصول أو املنشآت في
أنشطة غير تلك التي
يقصد أن تستعمل
ألجلها.

4.4اتساع رقعة الصراع عبر
سوريا ،وال سيما في
دمشق.

•عدم القدرة على
االستجابة بالقدر
الكافي لالحتياجات
املتنامية.

•ضعف املعنويات،
وإجراءات نقابية ،وارتفاع
معدل االستنزاف،
وحتديات في التوظيف.

•فقدان الذاكرة
املؤسسية ،مبا في
ذلك تعطل استمرارية
األعمال.

•ضعف النظم القائمة
لدعم تقدمي اخلدمات
وصنع القرارات املبنية
على معرفة.

•انخفاض دعم اإلدارة
والرقابة ،وخاصة في
حالة إخالء املوظفني
الدوليني.

•تصبح األونروا
مستهدفة بالعنف.

•االحتفاظ بقائمة طوارئ
تضم أسماء موظفني
مدربني ومحضرين
لالستقطاب في
االستجابة ألزمة سوريا.
•وضع خطط الستمرار
األعمال بخصوص
النظم احلرجة.
•وجود أطر لإلدارة عن بعد
واإلدارة الالمركزية.
•تطوير خيارات ومسارات
بديلة خلطوط النقل
واالستيراد ،مثل
طرطوس.
•زيادة التوريد احمللي
للمواد اإلنسانية.

•االحتفاظ بقوائم
موظفي الطوارئ في
األونروا.
•مراجعة منتظمة خلطة
استمرار األعمال.
•مراجعة دورية ملدى
أهمية البرامج
واملوظفني الالزمني.

•في عام  ،2015ظل
مكتب إقليم سوريا
يواجه طائفة من
القضايا املتصلة
باملوظفني .واستمرت
الزيادة في تبدل
املوظفني مما أثر على
العمليات .فقد كان
حوالي  450موظفا ً
وموظفة في إجازات
خاصة بدون راتب.
وازداد هذا االجتاه سوءا ً
في عام  2015بسبب
تزايد احملاوالت ملغادرة
البلد والتماس اللجوء
السياسي خارج سوريا.
ومن بني هؤالء كان
هناك عدد من املوظفني
املسؤولني وأولئك
املوجودين في اخلدمة
منذ أمد طويل والذين
حل محلهم زمالء
حديثي العهد .أثر ذلك
على جودة اخلدمات.
ويجري استبدال
املوظفني الفنيني
الرئيسيني ،مثل األطباء
واملعلمني ،بواسطة
عاملني باملياومة.
•بقي العاملون باملياومة
يشكلون اآللية األكثر
شيوعا ً للتوظيف من
أجل ملء الشواغر
القائمة وأداء الوظائف
اجلديدة.
•لم يحد أي إجراء نقابي
في عام .2015

•ال توجد مخاطر ذات
شأن متعلقة بالعمليات
تستوجب التبليغ فيما
يتعلق باالستجابة
اإلنسانية في لبنان.
•مت تخفيف أثر اخملاطر
املتعلقة بالعمليات
من خالل إغالق املرافق
عندما كان املوظفون
معرضني لتهديدات.
•أجريت مراجعات
منتظمة الستمرارية
األعمال ومستوى
التوظيف ضمن عملية
اإلدارة والرقابة على
االستجابة اإلنسانية.

•بقي الوضع األمني في
األردن مستقراً ،وبالتالي
لم يتم التبليغ عن أية
حادثة تعطيل أو أية
وقائع بارزة.
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إجتماعية سياسية

•وجود توقعات لدى
الالجئني أعلى مما تسمح
به قدرات األونروا ومهام
واليتها.

املسببات:

1.1نقص في فهم املوظفني
لوالية األونروا ودورها.

2.2عدم توفر املعلومات
الكافية أو وجود
معلومات مضللة
بخصوص سلع األونروا
وخدماتها.

3.3نقص الفهم للقيود في
بيئة العمل ،وال سيما
فيما يتعلق بالتمويل
والوصول.

4.4اتساع نطاق االحتياجات
نتيجة الطوارئ/الصراع.

•تزايد العبء اإلداري
وتكاليف املعامالت
نتيجة زيادة الشكاوى.

•تغطية غير مواتية في
وسائط اإلعالم.

•مطالبات بزيادة اخلدمات
املقدمة حاليا ً أو بتنفيذ
برامج جديدة.

•تعرض موظفي األونروا
لتهديدات.

•مظاهرات واحتجاجات
تتداخل مع تنفيذ
البرامج.

•استطالعات غير رسمية
آلراء املستفيدين.
•قيام املوظفني بالتبليغ
عن احلوادث والشكاوى.

•مواصلة احلوار مع
األطراف املعنية.
•تقوية العالقة مع
قادة اجملتمعات احمللية
ومجتمعات األشخاص
النازحني.
•وضع استراتيجية اتصال
إقليمية تتناول مسائل
التواصل مع املوظفني
واملستفيدين واجملتمعات
املضيفة واملانحني
واحلكومات.

•قدم مكتب إقليم
سوريا تقارير منتظمة
عن املستجدات إلى
اجتماعات جلنة اإلدارة
وعدد من هيئات
التنسيق الداخلي
األخرى ،مثل الفريق
االستشاري بشأن سوريا.
•بقي التواصل منتظما ً
مع مكتب ممثلية األونروا
في نيويورك ومكتب
املمثلية لدى االحتاد
األوروبي ،وال سيما في
قضايا املناصرة .وكان
التواصل مع مكتب
املمثلية في نيويورك
قويا ً بشكل خاص
بسان القضايا املتعلقة
بالتقارير املنتظمة
املرفوعة إلى األمني
العام بشأن القرارات
.2191 / 2165 / 2139
يتواصل مكتب إقليم
سوريا كذلك مع مكتب
املمثلية لدى االحتاد
األوروبي بشأن القضايا
املتعلقة باملشاريع التي
ميولها االحتاد األوروبي.
•بقي املفعول املشترك
للعقوبات الدولية
واألنظمة احلكومية
الصارمة يفرض
التحديات أمام تقدمي
اخلدمات .وتسببت
عمليات التوريد الدولي،
وانعدام األمن محلياً،
وقضايا الوصول ،وبطء
إجراءات التخليص
بحدوث تأخيرات
منتظمة.

•أجريت استطالعات
مراقبة بعد توزيع
املساعدات للحصول
على تعقيبات من
املستفيدين عن
االحتياجات اإلنسانية
لكي يسترشد بها في
اتخاذ القرارات حول
مستوى املساعدات
الذي يجب تقدميه.
•جرى التواصل مع
املستفيدين من خالل
الرسائل القصيرة
إلعالمهم عن أنشطة
التوزيع.
•مت االحتفاظ بتنسيق
وثيق مع اجملتمعات
واملستفيدين من
خالل مكاتب املناطق
وموظفي اإلغاثة
واخلدمات االجتماعية
ومسؤولي االتصاالت
احملليني.
•مت إنشاء آلية للشكاوى
بخصوص املساعدات
النقدية.

•حتى نهاية عام ،2015
وبسبب تخفيض
برنامج توزيع املساعدات
النقدية بحيث
يستهدف الفئات األشد
ضعفا ً فقط ،نلقى
مكتب إقليم األردن في
األونروا استفسارات
باألساس وبعض
الشكاوى أحيانا ً من
األفراد األقل ضعفا ً
الذين كانوا مستحقني
لتلقي مساعدات
التأهب لفصل الشتاء
فحسب.

 |125االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

التدخالت اخلاصة بكل قطاع  -قطاع غزة

الملحق  : 4إطار نتائج النداء الطارئ لألرض الفلسطينية المحتلة

النتاجات

يتم تخفيف حدة افتقار
الالجئني لألمن الغذائي.

يتحسن تناول أطفال املدارس
للغذاء.

تتوفر التغذية األمثل ألطفال
الالجئني في عمر أقل من 24
شهراً.

نسبة احتياجات الطاقة لدى فئات الفقر املدقع التي تتم تلبيتها من خالل توزيع املساعدات الغذائية (املتوسط
للفصل الواحد).
نسبة احتياجات الطاقة لدى فئات الفقر املطلق التي تتم تلبيتها من خالل توزيع املساعدات الغذائية (املتوسط
للفصل الواحد).
عدد الالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يتلقون مساعدات غذائية (مصنفا ً حسب اجلنس).
نسبة األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تتلقى معونات غذائية عينية.
نسبة طلبة األونروا الذين يكفل لهم احلصول على وجبة صغيرة واحدة على األقل في اليوم.
عدد الوجبات الصغيرة املوزعة على الطلبة.
نسبة النساء املستفيدات من املعونات الغذائية اإلضافية اللواتي يتلقني اإلرشاد حول التغذية التكميلية املناسبة
للرضع وصغار األطفال  6-24شهراً.
نسبة الالجئات احلوامل واملرضعات اللواتي يتلقني معونات غذائية إضافية مناسبة.

املؤشر

76%
40%
800,000
100%
100%
49,525,000
100%
100%

نسبة فجوة الفقر املتبقية بعد املساعدات الغذائية التي يتم سدها.
نسبة األسر املؤهلة من فئة الفقر املدقع التي تتلقى مساعدة مكملة لدخلها.

عدد الالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يتلقون مساعدات غذائية (مصنفا ً حسب اجلنس).

100%
100%

100%

الغاية املستهدفة

الهدف االستراتيجي  : :1منع املزيد من التدهور في األمن الغذائي لالجئني األكثر ضعفا ً وافتقارا ً لألمن الغذائي عن طريق تقدمي املساعدات الغذائية الطارئة ودعم
سبل كسب العيش لألسر املفتقرة لألمن الغذائي أو التي تواجه صدمات حادة

الهدف اخلاص

املساعدات الغذائية الطارئة

األسر املفتقرة إلى األمن
الغذائي تلبي أبسط
متطلباتها الغذائية من خالل
املساعدات الغذائية.

املساعدات النقدية الطارئة

متكني أسر الفقر املدقع من
سد فجوة الفقر املتبقية بعد
املساعدات الغذائية من خالل
حتويالت نقدية تكميلية غير
مشروطة.

يتم سد فجوة الفقر املتبقية
بعد املساعدات الغذائية لدى
األسر التي تعيش في فقر
مدقع.
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املال مقابل العمل الطارئ

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل العمل (فصلياً).

79%
38%
52,983
US$ 61,813,837
60%
1,330

عدد جلسات اإلرشاد اجلمعي.

11,330
9,888

نسبة املرضى احملالني إلى مرافق الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية املتعاقد معها الذين يتمكنون من الوصول
إلى هذه اخلدمات.

عدد جلسات التوعية العامة في املدارس واملراكز الصحية واملرافق األخرى.

100%
100%

نسبة االستجابة لطلبات املرضى للتعويض عن النفقات مقابل خدمات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية في
مرافق غير متعاقد معها.
نسبة املراكز الصحية التي ال تعاني من نفاد مخزونها من  12مادة خاضعة للتتبع.
نسبة الطلبة احملالني إلى برنامج "أطفال مميزون ،احتياجات خاصة" الذين يحصلون على فحص طبي شامل.
نسبة األطفال الذين يتم حتديد أنهم ذوو احتياجات خاصة ويتلقون الدعم املناسب.

17,312

نسبة احلاالت التي يبدو عليها حتسن في األداء من مجموع حاالت اإلرشاد الفردي.
تتم زيادة قدرات الصمود
والتدبر والصحة النفسية
عدد احلاالت النشطة التي يتم العمل معها من خالل اإلرشاد الفردي (متوسط عدد احلاالت املفتوحة في نهاية
والسالمة النفسية-
الشهر).
االجتماعية في التجمعات
السكانية املهددة املستهدفة .عدد احلاالت اجلديدة التي يتم العمل معها من خالل اإلرشاد الفردي.

نسبة املستفيدين من برنامج املال مقابل العمل الذين يستخدمون ما يكسبونه لتلبية احتياجاتهم األساسية
الالجئون املفتقرون إلى األمن
تزداد قدرة األسر الالجئة
الغذائي املقيمون في اخمليمات للغذاء.
املفتقرة إلى األمن الغذائي
أو خارجها يكسبون األجور
على الوصول االقتصادي
نسبة املستفيدين من برنامج املال مقابل العمل الذين يستخدمون ما يكسبونه لسداد ديونهم.
للغذاء لتغطية احتياجاتهم على املدى القصير لتغطية
األساسية ،وذلك من خالل املال احتياجاتهم األساسية للغذاء عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل على املدى القصير (مصنفا ً حسب اجلنس).
واستعادة قدراتهم على التدبر.
مقابل العمل.

الصحة النفسية اجملتمعية

تعزيز قدرة الصمود والصحة
النفسية لدى الالجئني واألسر
الضعيفة وفي التجمعات
السكانية املهددة.

الصحة الطارئة

تخفيف أثر األزمة على
اخلدمات الصحية املقدمة
لالجئني.

يكون الالجئون املتضررون من
األزمة قادرين على الوصول
إلى الرعاية الصحية األولية،
ويحصل أفقر الفقراء على
احلد األدنى من الدعم املالي
للوصول إلى الرعاية الصحية
الثانوية أو التخصصية.

100%
100%
100%
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دعم العمليات

حتسن قدرة الوفود على
املناصرة بشأن األزمة املمتدة
التي يعاني منها الالجئون في
غزة.

حماية حقوق الالجئني في
الوصول إلى خدمات األونروا

صيانة حيادية الوكالة
صيانة قدرة الوكالة على
ونزاهتها.
الوصول وحيادها ،وتعزيز
احترام حقوق اإلنسان والقانون
اإلنساني الدولي ،مع توثيق
االنتهاكات البارزة واملساهمة
في حماية الالجئني من
التأثيرات املباشرة للنزاع/
االحتالل.

التعليم الطارئ

يتمكن الطلبة الذين تتضرر
قدرات التعلم لديهم بسبب
البيئة التي يعيشون فيها من
حتقيق طاقاتهم التعليمية.

يكتسب أطفال املدارس في
غزة مزيدا ً من املعرفة التي
حتميهم من مخلفات احلرب
املتفجرة.

مواجهة تأثيرات العنف والفقر توفر املواد األساسية للطلبة
للمشاركة في التعلم إلى
عن طريق تلبية احتياجات
أقصى حد ممكن.
الطلبة في إطار بيئة تعلم
داعمة.

مخلفات احلرب املتفجرة

تقدمي التثقيف حول مخاطر
مخلفات احلرب املتفجرة في
جميع مدارس األونروا في غزة
وملوظفي األونروا ،مما يقلل
من عدد احلوادث املتعلقة بها
وأعداد الوفيات واإلصابات بني
األطفال واملوظفني.

100%
100%
1,500
N/A
N/A
100%
N/A

نسبة املوظفني العاملني في املرافق املبحوثة الذين يثبتون أنهم ميتلكون فهما ً عمليا ً مناسبا ً ملا تعنيه احليادية
والنزاهة.
نسبة منشآت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو أكثر بغرض احليادية.
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم على احترام مبادئ احليادية اخلاصة باألمم املتحدة.
نسبة الوفود التي تغادر غزة وهي حتمل معلومات إضافية حول القضايا التي تؤثر في الالجئني.
عدد املبادرات التي جترى لتوعية األطراف املعنية حول قضايا التركيز (زيارات ميدانية/إحاطات للجهات املانحة،
والسياسيني ،والباحثني ،والصحفيني).
نسبة احلاالت التي يحدث فيها انتهاك حلقوق الوصول إلى اخلدمات والتي يتم حلها.

نسبة الطلبة اجملهزين للمشاركة بنشاط في التعلم ،حسب إفادات املعلمني.
نسبة الطلبة في مدارس األونروا الذين يتم تزويدهم باملواد األساسية
نسبة الطلبة في التعلم الصيفي الذين ينجحون في امتحانات نهاية الصيف.

عدد االدعاءات بانتهاك حقوق الوصول التي يرفعها الجئون إلى عناية فريق موظفي دعم العمليات ويقوم الفريق
مبتابعتها.

70%
100%
80%

نسبة الطلبة الراسبني في املواد األساسية الذين يلتحقون بالتعلم الصيفي.

نسبة األطفال وموظفي األونروا املستهدفني الذين يظهرون حتسنا ً في املعرفة عن مخاطر مخلفات احلرب املتفجرة.
نسبة الطلبة وموظفي األونروا الذين يتلقون التوعية مبخاطر مخلفات احلرب املتفجرة.
عدد موظفي األونروا الذين يتم تدريبهم بشكل مباشر وغير مباشر.

100%

80%
100%
13,000
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حماية الطفل

تقوية قدرات الصمود والتدبر
لدى األطفال املتضررين من
الصراع والعنف املتفشي،
وذلك من خالل توفير بيئة
حامية محسنة.

تتحسن الصحة البدنية
والنفسية لألطفال ،ذكورا ً
وإناثاً.

املياه والصرف الصحي والنظافة

تتم الوقاية من تفشي
تفادي حدوث تدهور حرج في
األمراض املنقولة باملياه
الصحة العامة بني الالجئني
من خالل التدخالت الطارئة في والناشئة عن تعطل عمل
مجال املياه والصرف الصحي .نظم املياه والصرف الصحي.

ينخفض تعرض الالجئني
لنواقل األمراض وأوساط تكاثر
احلشرات.

نسبة األطفال الذين يظهر عليهم تأثير إيجابي في رفاههم من املشاركة في أسابيع املرح الصيفية.

عدد األطفال املشاركني في أسابيع املرح الصيفية (مصنفا ً حسب اجلنس).

85%

عدد حاالت تفشي األمراض املنقولة باملياه والناشئة عن تعطل عمل نظم املياه والصرف الصحي.
نسبة تغطية احلد األدنى من متطلبات الوقود الالزمة ملرافق اخلدمات احمللية لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحي
والنظافة.
نسبة تغطية متطلبات الوقود اإلضافية الالزمة لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة في األونروا نتيجة
نقص الكهرباء.
نسبة اإلصالحات الطارئة الالزمة على شبكات املياه والصرف الصحي في اخمليمات التي يتم دعمها.
عدد حاالت املشكالت الصحية املتعلقة بنواقل األمراض.
عدد مواقع تكاثر البعوض املكتشفة التي يتم تطهيرها.
أطنان النفايات التي تتم إزالتها من مواقع الطرح غير الرسمية.

130,000
0
100%
100%
100%
0
2
12,500
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نسبة األسر الالجئة النازحة املؤهلة التي تتلقى املساعدات النقدية في السكن االنتقالي.

70%
100%

عدد األفراد الذين تتم استضافتهم في املراكز اجلماعية.

نسبة تكلفة السكن املؤقت التي تتم تغطيتها بواسطة املساعدات النقدية في السكن االنتقالي ،باملتوسط.
متلك األسر الالجئة املهجرة
سبال ً متزايدة للوصول إلى حل
مؤقت للسكن.

املأوى الطارئ وإصالح املساكن وإدارة املراكز اجلماعية

صيانة حق األسر الالجئة
املهجرة أو املتضررة من
النشاط العسكري أو الكوارث
الطبيعية في املأوى املالئم.

30,000
80%

100%
100%

100%

نسبة األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة املتلقية للمواد غير الغذائية التي تشير إلى أن احتياجاتها اآلنية قد متت
تلبيتها.
نسبة األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة واملؤهلة التي تلجأ لطلب املساعدة من األونروا ويتم تزويدها مبساعدات غير
غذائية طارئة.
نسبة األسر احلاصلة على مساعدات نقدية التي ال تلجأ إلى آليات تدبر سلبية في أعقاب اخلسائر املادية.

100%

100%

حتصل األسر الالجئة املتضررة نسبة املساكن املتضررة التي يتم إصالحها لتعود كسابق عهدها.
من العمليات العسكرية
نسبة التكلفة التي تتم تغطيتها إلصالح املساكن املتضررة.
أو الكوارث الطبيعية على
إمكانية استرجاع مساكنهم نسبة األسر الالجئة احملتاجة إلى تهيئة مسكنها للشتاء التي يتم تزويدها باملواد الالزمة.
كسابق عهدها كما كانت قبل
الضرر.

حتصل األسر الالجئة املهجرة
أو املتضررة على املواد غير
الغذائية لضمان راحتهم
الشخصية األساسية
وكرامتهم.

تتم حماية قدرات التدبر لدى
األسر التي تعاني من خسائر
مادية نتيجة العمليات
العسكرية.

نسبة األسر املؤهلة التي تعاني من الصدمة بسبب التدمير املرتبط بالعمليات العسكرية والتي تتم مساعدتها من 100%
خالل تزويدها باللوازم األساسية.
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النتاجات

التدخالت اخلاصة بكل قطاع  -الضفة الغربية

القيمة اإلجمالية املقدمة
للمستفيدين من برنامج املال
مقابل العمل.

عدد األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تتلقى مساعدات بقسائم األغذية.
عدد الالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يتلقون مساعدات غذائية (مصنفا ً حسب اجلنس).

املؤشر

25,000
160,000

إجمالي قيمة القسائم اإللكترونية املقدمة لالجئني املفتقرين إلى األمن الغذائي.

19

US$ 12,600,000

10,000

US$ 19,200,000

الغاية املستهدفة

الهدف االستراتيجي  :1منع املزيد من التدهور في األمن الغذائي لالجئني األكثر ضعفا ً وافتقارا ً لألمن الغذائي عن طريق تقدمي املساعدات الغذائية الطارئة ودعم
سبل كسب العيش لألسر املفتقرة لألمن الغذائي أو التي تواجه صدمات حادة

الهدف اخلاص

املساعدات الغذائية الطارئة

األسر املفتقرة إلى األمن
الغذائي تلبي أبسط
متطلباتها الغذائية من خالل
املساعدات الغذائية.

املال مقابل العمل الطارئ

عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل على املدى القصير (مصنفا ً حسب اجلنس).
الالجئون املفتقرون إلى األمن
تزداد قدرة األسر الالجئة
الغذائي املقيمون في اخمليمات
املفتقرة إلى األمن الغذائي
القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل العمل.
أو خارجها يكسبون األجور
على الوصول االقتصادي
للغذاء لتغطية احتياجاتهم على املدى القصير لتغطية
األساسية ،وذلك من خالل املال احتياجاتهم األساسية للغذاء عدد مشاريع املال مقابل العمل املنفذة في اخمليمات.
واستعادة قدراتهم على التدبر.
مقابل العمل.
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نسبة تدخالت األونروا بشأن قضايا احلماية التي تستحث اتخاذ استجابات إيجابية من جانب السلطات.
الالجئون املفتقرون إلى األمن
الغذائي املقيمون في اخمليمات
أو خارجها يكسبون األجور
نسبة احلوادث/القضايا املوثقة التي يتم رفعها إلى السلطات املعنية.
على املدى القصير لتغطية
احتياجاتهم األساسية للغذاء
واستعادة قدراتهم على التدبر.

19

50%

100%

N/A

20%

80%

20%

الهدف االستراتيجي  :2تعزيز وحماية وصيانة حقوق الالجئني الذين يواجهون أزمات حادة وانتهاكات حقوق اإلنسان/القانون اإلنساني الدولي وعوائق أمام الوصول إلى اخلدمات.

احلماية

يحصل الالجئون
الفلسطينيون على احلماية
من التأثيرات املباشرة للصراع/
االحتالل ،ويتعزز احترام القانون
اإلنساني الدولي وقانون
حقوق اإلنسان الدولي ،ويتم
تخفيف العواقب اإلنسانية
لالنتهاكات.

نسبة مبادرات توعية األطراف املعنية (اإلحاطات ،الزيارات امليدانية ،الخ) التي يتبعها اتخاذ تدابير ملموسة من هذه
الوفود أكثر جاهزية وأفضل
معرفة للمناصرة بشأن اآلزمة األطراف.
املمتدة التي تؤثر على الالجئني
في الضفة الغربية.
عدد املبادرات التي جترى لتوعية األطراف املعنية حول قضايا التركيز (زيارات ميدانية/إحاطات للجهات املانحة،
والسياسيني ،والباحثني ،والصحفيني).

التصدي لالحتياجات العاجلة نسبة األسر الالجئة التي تعاني من التهجير أو اإلضرار مبمتلكاتها اخلاصة والتي تتلقى املساعدات النقدية الطارئة
لالجئني ،نسا ًء ورجاال ً وأطفاالً ،وفقا ً لنموذج التدخل أثناء األزمات.
الذين يواجهون هدم املنازل أو
اإلخالء القسري من مساكنهم نسبة األسر الالجئة التي تعاني من العنف و/أو اإلضرار مبمتلكاتها اخلاصة والتي تتلقى مساعدات طارئة وفقا ً
لنموذج التدخل أثناء األزمات.
أو اإلضرار مبمتلكاتهم.

يسيرها اجملتمع احمللي.
عدد اجملتمعات احمللية املهددة التي يتم دعمها من خالل مشاريع حماية
تخفيض خطر التهجير
ّ
القسري للتجمعات السكانية
املهددة وتعزيز قدراتهم على
التدبر.
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دعم العمليات

تيسير قدرة الوكالة على
الوصول ومواجهة خروقات
مساحة العمل اإلنساني.

يكون الالجئون الفلسطينيون
الذين يواجهون قيودا ً على
الوصول واحلركة أو الذين
يوجدون في جتمعات سكانية
معزولة قادرين على الوصول
إلى خدمات وقائية وعالجية
ذات جودة.

صيانة حيادية الوكالة
صيانة قدرة الوكالة على
ونزاهتها.
الوصول وحيادها ،وتعزيز
احترام حقوق اإلنسان والقانون
اإلنساني الدولي ،مع توثيق
االنتهاكات البارزة واملساهمة
في حماية الالجئني من
التأثيرات املباشرة للنزاع/
االحتالل.

العيادات الصحية املتنقلة

تخفيف أثر األزمة على
اخلدمات الصحية املقدمة
لالجئني.

الصحة النفسية اجملتمعية

تعزيز قدرة الصمود والصحة
النفسية لدى الالجئني واألسر
الضعيفة وفي التجمعات
السكانية املهددة.

80%
100%
600
50%

نسبة القضايا املسجلة التي يتم التصدي لها بواسطة الدائرة املعنية قبل إجراء الزيارة التالية للتفتيش على
احليادية.
نسبة منشآت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو أكثر بغرض احليادية.
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم على احترام مبادئ احليادية اخلاصة باألمم املتحدة.
نسبة احلاالت التي يؤدي فيها تدخل موظفي دعم العمليات إلى ضمان املرور اآلمن ملوظفي األونروا وسلعها
وخدماتها.
نسبة احلوادث املتعلقة بالوصول املبلغ عنها التي تتم إثارتها أمام السلطات املعنية.
نسبة الزيارات املنتظمة التي جترى لكل مجتمع حسب برنامجها الزمني.
عدد األشخاص الذين يتم تزويدهم بقدرة أفضل على الوصول إلى اخلدمات الصحية من خالل العيادات الصحية
املتنقلة.

100%
100%
122,256

عدد استشارات املرضى املقدمة في العيادات الصحية املتنقلة (مصنفا ً حسب اجلنس).

10,528

600

416

108,000

عدد األنشطة/اجللسات النفسية-االجتماعية اجلماعية.
تتم زيادة قدرات الصمود
والتدبر والصحة النفسية
والسالمة النفسية-
عدد جلسات اإلرشاد الفردي أو اجلمعي أو األسري.
االجتماعية في التجمعات
السكانية املهددة املستهدفة .عدد األفراد الذين ميكنهم الوصول إلى خدمات الصحة النفسية من خالل وحدات الصحة النفسية املتنقلة
(مجموع سكان املناطق اخملدومة).
عدد أفراد اجملتمع الذين يتم تدريبهم على الوقاية واالستجابة لألزمات والطوارئ النفسية-االجتماعية.

400
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يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها
بفاعلية ،بقدر التمويل املتاح.

80%

نسبة مؤشرات النتائج التي على املسار الصحيح نحو حتقيق الغاية ،معدلة حسب التمويل املتاح.77
نسبة مؤشرات اخملرجات التي على املسار الصحيح نحو حتقيق الغاية ،معدلة حسب التمويل املتاح.78
نسبة التقارير املوحدة التي تعد بشكل دقيق وفي التوقيت السليم.

الهدف االستراتيجي  3على نطاق الوكالة :تنفيذ استجابة الوكالة اإلنسانية بفاعلية وفي تعاون مع األطراف املعنية ذات العالقة

التنسيق والسالمة واإلدارة

متلك الوكالة قدرة كافية
لالستجابة لألزمة املمتدة
والطوارئ املفاجئة.

100%
100%
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احلدث

العواقب

•تزايد االحتياجات اإلنسانية
بني الالجئني الفلسطينيني.

•خالل الفترة  ،2013-2014شارك 80
موظفا ً من مكتب اإلقليم واملناطق في
الضفة الغربية في تدريب على االستجابة
للطوارئ يركز على تقييم االحتياجات،
وحتضير خطط االستجابة ،وإدارة األمن
الشخصي في امليدان .وتوجد خطط
لتمديد تدريبات االستجابة الطارئة في
عام .2015

•عزز مكتب إقليم الضفة الغربية ومكتب
إقليم غزة قدرات االستجابة الطارئة
والعاجلة عن طريق مراجعة النظم
وحتسينها .يستخدم مكتب إقليم غزة
الدروس املستفادة من صراع عام  2014من
أجل تعديل سبل التأهب للطوارئ.

الية التخفيف  /التدبر

الملحق  : 5سجل المخاطر للنداء الطارئ لألرض الفلسطينية المحتلة

اخطار

•تصعيد الصراع في غزة
والضفة الغربية (محلي أو
إقليمي املنبع) ،مما يؤدي إلى
ارتفاع التعرض للمخاطر
اإلنسانية

•تصاعد في االنقسام
الفلسطيني الداخلي
يؤدي إلى مزيد من إخالل
االستقرار في األرض
الفلسطينية احملتلة.

•قضايا حماية ،وانتهاكات
للقانون اإلنساني الدولي/
القانون الدولي حلقوق
اإلنسان ،وإصابات ووفيات
نتيجة عمليات إنفاذ
القانون أو النزاع املسلح.
برزت اعتبارات جديدة
للحماية في إقليم غزة
بسبب االكتظاظ الشديد
في املراكز اجلماعية أثناء
القتال في متوز/يوليو وآب/
أغسطس  2014وبعده.

•قيود على حركة الناس
واملواد في قطاع غزة.

•تستطيع الوكالة الوصول إلى القدرات
اللوجستية واإلدارية القائمة أثناء الطوارئ،
بحيث تتمكن من رفع مستوى القدرات
عند وقوع حوادث ذات شأن.
•يتوفر لدى مكتب إقليم غزة ومكتب
إقليم الضفة الغربية احلد األدنى من
خطوات التأهب ،مثل قوائم يجري حتديثها
مبستلزمات الطوارئ ،وقوائم باملوظفني
ذوي الدور احلرج أو األساسي ،والقدرة على
االستفادة من سجل موظفي الطوارئ في
الوكالة.

املراقبة

•رصد وثيق للبيئة
السياسية ،وحتليل
االجتاهات السائدة،
وحوادث احلماية،
والكشف املبكر عن
العوامل التي ميكن أن
تشعل فتيل التصعيد.
•االستخدام املنتظم
لنظام إدارة املعلومات
األمنية ،مبا في ذلك جمع
وتنسيق البيانات األمنية
بشكل متواصل من خالل
فريق األمم املتحدة إلدارة
األمن وخلية األمم املتحدة
األمنية.
•مراجعات يومية لوسائل
اإلعالم.

قطاع غزة

•بالبناء على جتربة القتال
في متوز/يويو وآب/أغسطس
 ،2014أجرى مكتب إقليم
غزة تعديال ً شامال ً على دليل
االستجابة للطوارئ .كما أصدر
مكتب اإلقليم إجراءات عمل
موحدة تفصيلية وحتليالت
للدروس املستفادة .بالنتيجة،
سيساهم نظام االستجابة
للطوارئ اجلديد في تقوية اإلدارة
والتنسيق املتكامل ملكتب
إقليم غزة خالل مرحلة الطوارئ،
بحيث يشكل دليال ً عمليا ً
للموظفني املعنيني بالتأهب
واالستجابة التشغيلية
للطوارئ.

•واصل مكتب إقليم غزة توفير
املأوى للنازحني داخليا ً خالل
النصف األول من العام .2015
وكان األفراد الذين استضافتهم
مراكز األونروا اجلماعية ،والذين
فاق عددهم  15,000في كانون
الثاني/يناير  ،2015يستطيعون
االنتقال إلى خارج املركز
اجلماعي عند تلقيهم حزمة
مساعدات إلعادة االندماج
ودفعات املساعدات النقدية
لتأمني مأوى انتقالي .كانت
جميع املراكز اجلماعية قد
أغلقت بحلول  17حزيران/يونيو.

مستجدات الوضع
الضفة الغربية
•واصل مكتب إقليم الضفة
الغربية رصد البيئة السياسية
وبيئة احلماية ،مبا يشمل حتليل
اجتاهات أعمال الهدم والتهجير
واإلصابات في عام  ،2015وخاصة
بعد التصعيد في احلوادث األمنية
بعد تشرين األول/أكتوبر .2015
واعتمد مكتب اإلقليم على
البيانات اخلاصة بالالجئني.
•قامت األونروا في الضفة الغربية
بشراء مخزون من املواد غير
الغذائية الطارئة ومت استخدامه
في فترات الطقس القاسي .كما
وظف مكتب اإلقليم مسؤوال ً
جديدا ً عن التأهب واالستجابة
للطوارئ ضمن اجلهود املستمرة
لتمتني قدرات التأهب واالستجابة
للطوارئ .وواصل مكتب اإلقليم
كذلك تنسيق تأهبه واستجابته
للطوارئ مع مجتمع العمل
اإلنساني .ولكن لم يتم تطوير
خطط التدريب على التأهب
للطوارئ خالل عام  2015بسبب
التدابير التقشفية.

•نظمت وحدة إدارة املراكز
اجلماعية تدريبا ً للمدربني
ملواصلة تطوير مهارات املوظفني
املشاركني في إدارة مراكز اإليواء.
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اخطار ( تتمة )
•التنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري
وإدارة شؤون السالمة واألمن في األمم
املتحدة لضمان أقصى قدر من التغطية
والكفاءة .يشارك مكتبا اإلقليمني بنشاط
في تدريبات احملاكاة وورش العمل املشتركة
بني الوكاالت بخصوص التأهب واالستجابة
للطوارئ.
•هياكل األمن القائمة بذاتها :تعمل شعبة
السالمة واألمن في األونروا مع إدارة شؤون
السالمة واألمن في األمم املتحدة إلجراء
رصد وثيق ومستمر للوضع السياسي
واألمني إلتاحة اجملال إلجراء تخطيط وقائي
في حال حدوث تصعيد ،حيثما يكون ذلك
ممكناً.
•يساعد تقدمي إحاطة أمنية للموظفني
الوافدين على دعم التصرفات والسلوكيات
التي تخفض اخملاطرة ،سوا ًء للفرد ذاته أو
للوكالة.

•واظب مكتب إقليم الضفة
الغربية على التنسيق الوثيق مع
مجتمع العمل اإلنساني على
خطة االستجابة االستراتيجية
لعام  .2015وفي هذا اخلصوص،
مت استخدام النظام املشترك
لالستجابة ما بعد الهدم في كل
من غايات التخطيط والتبليغ.

•واصل مكتب إقليم غزة
التنسيق عن قرب مع مجتمع
العمل اإلنساني في األرض
الفلسطينية احملتلة من
خالل اجملموعات املتخصصة
واملشاركة العامة في فريق
التنسيق بني اجملموعات.
•تلقى  6,459موظفا ً وموظفة
التدريب بني كانون الثاني/
يناير وحزيران/يونيو  2015على
عدد متنوع من املواضيع ،منها
أهمية التمسك باحليادية،
وإطفاء احلرائق ،واالستجابة
السليمة للحوادث األمنية.
•جرى تدريب ثمانية موظفني
في شعبة السالمة واألمن
في مكتب اإلقليم على نظام
معلومات إدارة األمن .شمل هذا
التدريب موظفني جدد وموظفني
يستخدمون النظام من ذي
قبل (استفاد هؤالء األفراد من
التعليم املستمر).
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اجتماعية  /سياسية

•توقعات
املستفيدين :عدم
رضا املستفيدين
نتيجة التصورات
عن تقليص (أو
تقليص فعلي)
في املساعدات
اإلنسانية.

•حتديث وتنفيذ خطط االتصال التي تتضمن
عقد لقاءات منتظمة مع املستفيدين ،واحتاد
املوظفني العرب ،وجلان اخلدمات في اخمليمات،
والسلطة الفلسطينية.

•احلصول على إفادة راجعة واالستجابة لبواعث
القلق عند املستفيدين ،وحتسني الشفافية من
خالل التفاعالت على املستوى اجملتمعي.

•العالقات مع
اجملتمعات احمللية
غير مستقرة وغير
مواتية.

•إعاقة تقدمي
اخلدمات.

•تعرض موظفي
األونروا للتهديد.

•أنشأت وحدة الطوارئ في مكتب إقليم الضفة
الغربية خطا ً هاتفيا ً مفتوحا ً للمستفيدين
لتمكني الالجئني من االستفسار عن تقييم
وضع الفقر لديهم واستحقاقهم للمال مقابل
العمل أو القسائم الغذائية ولطلب إجراء
زيارات لألسر املقدمة لطلبات جديدة أو التي
تود حتديث بياناتها .هذا األمر يحسن الشفافية،
وقد ساهم في خفض مستوى اإلحباط ،وال
سيما على مستوى اخمليمات .كما أنه يحد من
درجة اضطرار مسؤولي اخلدمات في اخمليمات
واملوظفني امليدانيني اآلخرين للتعامل مع
الشكاوى بخصوص املساعدات الطارئة.

•يجري مكتب إقليم الضفة الغربية مراجعات
للحماية للتأكد من أن خدمات األونروا تقدم
بطريقة تكفل صيانة كرامة املستفيدين
وحمايتهم وتضمن أمن املوظفني.

•جتري وحدة املراقبة والتقييم في مكتب إقليم
غزة استطالعات مستقلة لرضا املستفيدين
لرفع وعي اإلدارة مبجاالت عدم الرضا لدى
الفئات املستهدفة ولتحسني فعالية التدخالت
وتوجيهها.

•يحافظ فريق موظفي دعم العمليات في إقليم
غزة على تواصل منتظم مع املستفيدين
ويشرح لهم حقوقهم في الوصول إلى اخلدمات،
وكذلك أسباب أي قرار بالتقليص يتم تنفيذه.

•نتائج االستطالعات
الداخلية والتقييمات
من مصادر من خارج
األونروا.
•تسجيل توقعات
املوظفني كجزء من
تصميم برامج النداء.
•حتليالت إعالمية.
•التبليغ عن احلوادث
والشكاوى من خالل
نظام إدارة احلوادث
األمنية.

•إن مكتب إقليم الضفة الغربية في
تواصل يومي مع املستفيدين من
خالل التنفيذ املنتظم للبرامج ومن
خالل فرق موظفي دعم العمليات
الذين يتنقلون في أوساط املتلقني
للخدمات في زيارات ميدانية.
•واصل مكتب اإلقليم إدارة اخلط
الهاتفي املفتوح للمستفيدين،
والذي استقبل  1,000اتصال
هاتفي يتعلق بقسائم األغذية
خالل فترة التقرير .وهناك خط
هاتفي مفتوح منفصل تديره وحدة
األمن الغذائي في مكتب إقليم
الضفة الغربية يجيب عن األسئلة
املتعلقة باالستحقاق للحصول
على فرص املال مقابل العمل
الطارئ ومساعدات اإلغاثة واخلدمات
االجتماعية.
•أجريت مراجعات للحماية خالل
العام  2015على جميع تدخالت
النداء الطارئ.

•إن مكتب إقليم غزة في تواصل يومي مع
املستفيدين من خالل التنفيذ املنتظم
للبرامج ومن خالل فرق موظفي دعم
العمليات الذين يتنقلون في أوساط املتلقني
للخدمات في زيارات ميدانية .باإلضافة إلى
ذلك ،وضمن أنشطة املراقبة والتقييم،
سعى مكتب اإلقليم إلى تقييم وجهات
نظر املستفيدين ورضاهم عن خدمات
األونروا من خالل سلسلة من املسوح،
منها مسح استخدام الدخل املتحصل
من برنامج التشغيل املؤقت ،واملراقبة بعد
توزيع املساعدات الغذائية ،وحتديد خصائص
النازحني ،ومراجعة اخلدمات الصحية
املقدمة.
•سعت األونروا إلى معاجلة عدم الرضا
في أوساط مجتمع الالجئني ،والناشئ
باألساس عن شعورهم ببطء جهود إعادة
اإلعمار واحتمال تأخير بداية العام املدرسي
 ،2015/2016وذلك من خالل تكثيف جهود
حشد التمويل وحتويل األموال غير املرصودة
إلى تدخالت املأوى .وتفاعلت إدارة األونروا
بشكل منتظم مع املوظفني ومجتمع
الالجئني.
•رفع مكتب إقليم غزة وتيرة جهود التوعية
من خالل تنفيذ )1( :نهج التواصل مع
اجملتمعات )2( ،ونهج االتصال من أجل
التنمية )3( ،واستراتيجية اتصال معززة
سعت إلى تعريف اجملتمعات احمللية بأنشطة
األونروا ،واحلقوق في الوصول إلى اخلدمات،
واملنطق الذي على أساسه يتم توزيع األموال
املتاحة.
•استجابة لبواعث القلق لدى املوظفني
والالجئني على السواء ،أجنز مكتب إقليم
غزة إصالحا ً شامال ً آلية استهداف الفقر
املستخدمة لتحديد االستحقاق لتلقي
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•تخفيض املانحني
لدعمهم املالي.

اجتماعية  /سياسية ( تتمة )

•خرق حقيقي أو
متصور حليادية
األونروا بصفتها
هيئة عمل إنساني.

•تدخل من
السلطات احمللية
في أنشطة األونروا.

•سمعة األونروا
كطرف غير محايد
تخلق جوا ً من عدم
الثقة في أوساط
املستفيدين
والشركاء.

•اقتحامات ملنشآت
األونروا مما يخلق
جوا ً عاما ً من

•من شأن اإلصالحات التي جرت على نظام تقييم
الفقر في مكتب إقليم غزة أن تتيح ملكتب
اإلقليم أن يصقل آلية استهداف الفقر من أجل
حتديد األسر األشد فقرا ً ومعاناة من التهميش
في غزة.

•يتم إيصال املعلومات اجملمعة من املستفيدين
إلى اإلدارة العليا من أجل التعامل بإيجابية مع
توقعات املستفيدين.

•ضمان اإلدارة واملراقبة األمنية في اإلقليم من
خالل التنسيق مع مسؤول األمن والتواصل مع
إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن.

•توعية املوظفني من خالل االتصاالت ،ومن خالل
املداخالت وورش العمل التي تنفذ سنويا ً أو كل
سنتني حول احليادية والوصول واحلماية .يلعب
موظفو دعم العمليات في مكتبي اإلقليمني
في الضفة الغربية وغزة دورا ً مهما ً في صيانة
احليادية.

•ضمان التوجيه املناسب للموظفني اجلدد ،مبا
يتضمن التدريب على امتيازات األمم املتحدة
وحصاناتها ،واملبادئ اإلنسانية ،مبا فيها احليادية.

•التحقيق في االدعاءات بخصوص خرق احليادية
واتخاذ اإلجراءات التأديبية حيثما تقتضي
الوقائع ذلك.

•تتبع وحتليل انتهاكات
احليادية في منشآت
األونروا.
•االحتفاظ بسجل
يتم حتديثه باستمرار
للموظفني الذين
تلقوا التدريب على
املبادئ اإلنسانية ،مبا
فيها احليادية.
•حتليالت ومتابعات
لوسائل اإلعالم.

•في الضفة الغربية ،استمر تنفيذ
التفتيش على احليادية في جميع
منشآت األونروا .عالوة على ذلك ،مت
تدريب  674موظفا ً وموظفة على
املبادئ اإلنسانية ،مبا يشمل مبادئ
األمم املتحدة في احليادية.

املساعدات الغذائية .إن نظام تقييم الفقر
املعدل الذي اعتمد رسميا ً في  31أيار/مايو
 2015يتسم بأنه أفضل من حيث السرعة
والدقة واإلنصاف في تخصيص املساعدات
ويحتوي على آلية قوية لالستئناف .وحتى
نهاية عام  ،2015متت زيارة وتقييم 33,583
أسرة مبوجب نظام تقييم الفقر ،وثبت
استحقاق  18,358أسرة للمساعدات.
•في كانون األول/ديسمبر  ،2014أجرى مكتب
إقليم غزة مراجعة للحماية مع املوظفني
من برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
وبرنامج الصحة وبرنامج الصحة النفسية
اجملتمعية وبرنامج التعليم لتقييم مدى
تطابق خدمات األونروا مع مبادئ احلماية.
وخالل الفصل األول من العام  ،2015عمل
مكتب دعم العمليات مع البرامج لتنفيذ
أنشطة لتعميم احلماية ترمي إلى معاجلة
الفجوات وبواعث القلق التي مت حتديدها من
خالل املراجعة.
•جتري متابعة لتوصيات مراجعة احلماية ،وقد
مت تنفيذ أكثر من  50%من التوصيات.
•أجرى فريق موظفي دعم العمليات في
مكتب إقليم غزة الزيارات الربعية جلميع
منشآت األونروا على النحو املطلوب.
ويشارك مكتب اإلقليم حالياً ،مع فرق
موظفي دعم العمليات في األقاليم األخرى،
في عملية مواءمة للزيارات إلى املنشآت
واملراقبة والتبليغ عن اعتبارات احليادية.
•قدم فريق موظفي دعم العمليات في
مكتب إقليم غزة التدريب على املبادئ
اإلنسانية ،وكذلك على احلماية إلى 739
موظفا ً وموظفة من العاملني امليدانيني
واملعينني حديثا ً ( ً ( 514من مدراء املنشآت،
إلى جانب  225من املوظفني املعينني حديثاً).

|138االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

اجتماعية  /سياسية ( تتمة )

انعدام األمن في
أوساط مجتمع
الالجئني.

•تدخالت مع احملاورين الرئيسيني ،وأحيانا ً بشكل
مشترك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.

•في حال حدوث خرق للحيادية في منشأة
لألونروا بواسطة طرف خارجي (مثالً ،حدوث
اقتحامات) ،تتوفر في مكتب إقليم غزة ومكتب
إقليم الضفة الغربية إجراءات تبليغ من خالل
موظفي دعم العمليات .ويقدم احتجاج على
الواقعة خطيا ً إلى األطراف ذات الصلة.

•توجد ضوابط للحماية من إساءة استعمال
أصول األونروا في أنشطة جنائية أو سياسية أو
عسكرية من أجل التأكد من أن جميع املعدات
موجودة ومحسوبة .كما أن نظام سجل
السيارات يحمي من سرقة مركبات الوكالة
(وما يتبع ذلك من إساءة استخدامها).

•تواصل منتظم مع
املانحني.

•يتم تسجيل خروقات حيادية منشآت األونروا
ذات التبعات األمنية (مثل االقتحامات) في
نظام معلومات إدارة األمن .ويجري تقدم
التوجيه للموظفني اجلدد على الكشف عن
االنتهاكات والتبليغ عنها.
•في عام  ،2015وقعت  492حادثة أمنية حتمل
تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على عمليات
األونروا.
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احلدث

متعلقة بالعمليات

•عدم رضا املوظفني
نتيجة التصورات
عن تقليص في
برنامج الطوارئ.

•عدم وجود
فصل واضح
بني مسؤوليات
وصالحيات حكومة
التوافق الوطني
وسلطات األمر
الواقع واجلماعات
املسلحة.

العواقب

•تعطل العمل
بسبب اإلجراءات
النقابية.

•سوء استخدام
املواد واألصول
بواسطة السكان
املتضررين
(احتمال أن يكون
املستفيدون،
بسبب شح مواد
البناء ،ميالني إلى
بيع املواد/األصول
للحصول على
ربح).

الية التخفيف  /التدبر

•تعقد رئاسة األمم املتحدة وإدارة اإلقليم لقاءات
منتظمة مع احتادات املوظفني احملليني ملناقشة
القضايا اخلاصة التي تهم املوظفني.

•في حال حدوث إجراء نقابي ،ميتلك كال املكتبني
القدرة على االنتقال إلى موقع نا ٍء ،جنبا ً إلى
جنب مع أطر الدعم الضرورية ،خالل  48ساعة.

•إطالع األطراف املعنية (املوظفني واملؤسسات
الشريكة) على املستجدات بانتظام لضمان
فهم اإلصالحات ومتطلبات التعديل على
التنظيم الهيكلي.

•تعزيز حوار بنّاء مع املوظفني بخصوص تطوير
القدرات من خالل التشاور بني املشرفني
واخلاضعني لإلشراف وممثلي شؤون املوظفني.

•احلد من احلاجة إلى مواد االستخدام املزدوج من
خالل أساليب بناء بديلة.

•البرامج مصممة بحيث تكفل أن تكون األونروا
قادرة على االحتفاظ بسيطرتها على معاملة
املواد ونقلها في جميع املراحل ،من وقت التوريد
إلى وقت البناء.

املراقبة

•رصد وتوثيق القضايا
الرئيسية املتعلقة
باالحتاد ورسائله.
•عرض املستجدات
على املانحني حول أبرز
التطورات التي تؤثر
في عمليات الوكالة.
•مراجعة دورية خلطط
استمرارية العمل.
•تفاعل واتصال
منتظم مع املفوض
العام وموظفي
املكتب التنفيذي،
مبن فيهم مستشار
العالقات مع املوظفني
في األونروا.
•حتديثات منتظمة من
خالل التواصل مع إدارة
اإلقليم.
•رصد ومراجعة دورية
لنتائج استطالعات
املوظفني.

الضفة الغربية

قطاع غزة

•في عام  ،2015عمل فريق موظفي دعم
العمليات مع البرامج لتنفيذ أنشطة لتعميم
احلماية ترمي إلى معاجلة الفجوات وبواعث
القلق التي مت حتديدها من خالل مراجعة
احلماية.

•كما سبقت اإلشارة أعاله ،رفع مكتب إقليم
غزة وتيرة جهود التوعية من خالل تنفيذ)1( :
نهج التواصل مع اجملتمعات )2( ،ونهج االتصال
من أجل التنمية )3( ،واستراتيجية اتصال
معززة سعت إلى تعريف اجملتمعات احمللية
بأنشطة األونروا ،واحلقوق في الوصول إلى
اخلدمات ،واملنطق الذي على أساسه يتم توزيع
األموال املتاحة.

مستجدات الوضع

•واظب مكتب إقليم الضفة
الغربية على االنخراط في نقاشات
مهمة مع االحتاد خالل العام .2015
•واصل مكتب اإلقليم وضع
مجتمع العمل اإلنساني
والشركاء املانحني في صورة
التطورات املستجدة التي تؤثر على
عمليات األونروا ،مثل )1( :النقص
احلرج في البرنامج املشترك بني
برنامج األغذية العاملي واألونروا
لدعم اجملتمعات البدوية )2( ،واألثر
 /الوضع اإلنساني لالجئني خالل
فترة تصعيد احلوادث األمنية التي
بدأت في تشرين األول/أكتوبر
 )3( ،2015واالستجابة اإلنسانية
للحوادث التي أعقبت تشرين
األول/أكتوبر .2015
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مالية

احلدث

•مخاطر ائتمانية في
تنفيذ العمليات.

العواقب

•تخفيض املانحني
ملساهماتهم.

•تعرض االستمرارية
املالية للمشاريع
والبرامج للخطر.

الية التخفيف  /التدبر

•إجراء تدريب منتظم ودوري على الدالئل
اإلرشادية للمشتريات والسياسات واإلجراءات
املالية للموظفني املعنيني بعمليات الصرف
واملشتريات.

•مراقبة ومراجعة نظم األونروا لتحديد
وتصحيح اخملاطر التشغيلية واملالية.

•ضمن التحول في النداء الطارئ ،قام مكتب
إقليم الضفة الغربية مبراجعة موسعة
لفعالية وكفاءة عمليات الطوارئ خالل العام
 2012والعام  .2013وفيما استكملت عملية
التحول في عام  ،2014فإن مكتب اإلقليم
يواصل رصد فعالية التنفيذ.

•مواصلة التفاعل مع املانحني بشكل ثنائي
ومخصص ألغراض معينة بواسطة دائرة
العالقات اخلارجية واالتصاالت لشرح احلاجة
إلى استمرار الدعم املالي.

املراقبة

•العمليات املالية
للتبرعات لصالح النداء
الطارئ وتزويد اإلدارة
العليا بتنبؤات مالية
عاجلة.
•لقاءات شهرية في
مكتب إقليم غزة مع
مكتب املشاريع ووحدة
متويل النداء الطارئ
واملدير ونواب املدير
لالطالع على االجتاهات
السائدة والبحث
في التحديات وحتديد
احللول.
•مراقبة فصلية
مستندة إلى النتائج
لفاعلية تنفيذ برامج
النداء الطارئ واتخاذ
اإلجراءات التصحيحية
العاجلة في حال
اكتشاف انحراف عن
امليزانية واخلطة.
•تواصل دوري مع مجتمع
املانحني حول أوضاع
التمويل واالحتياجات
احلرجة ،وذلك بالتشاور
مع دائرة العالقات
اخلارجية واالتصاالت.

الضفة الغربية

قطاع غزة

•مت تيسير تنفذ ممارسات معززة في إدارة املوارد
في عام  ،2015وال سيما من خالل تنفيذ نظام
شامل لتخطيط املوارد املؤسسية.

•ساهم حتسني التنسيق بني اإلدارة العليا
وفريق متويل النداء الطارئ ومكتب املشاريع
في ضمان اتخاذ قرارات حاسمة في تخصيص
األموال في اجملاالت املتوقعة واخملطط لها.

•النداء األساسية ،مثل املساعدات الغذائية،
وبرنامج التشغيل املؤقت ،والصحة الطارئة،
والتعليم الطارئ ،وأسابيع املرح الصيفية،
والصحة النفسية اجملتمعية ،ودعم العمليات،
واملياه والصرف الصحي والنظافة ،واألنشطة
املتعلقة باملأوى .مع ذلك ،لم يكن هذا
املستوى من التمويل كافيا ً لألونروا لكي تنفذ
تدخالت املساعدات النقدية الطارئة وبرنامج
التغذية املدرسية.

مستجدات الوضع

•تلقى مكتب إقليم الضفة الغربية
حوالي  57%من األموال املطلوبة
لتنفيذ النداء الطارئ لألرض
الفلسطينية احملتلة .ومت اإلحساس
بتأثيرات نقص التمويل في مجال
تدخالت األمن الغذائي (املال مقابل
العمل وقسائم األغذية) ،حيث لم
يتمكن البرنامج من حتقيق الغايات
التي خطط لها.
•ساهم حتسني التنسيق بني
اإلدارة العليا ملكتب إقليم الضفة
الغربية ووحدة الطوارئ ودائرة
العالقات اخلارجية واالتصاالت ودائرة
التخطيط في ضمان اتخاذ قرارات
حاسمة في تخصيص األموال
في اجملاالت املتوقعة واخملطط لها.
فضال ً عن ذلك ،مت حتسني التنسيق
وعمليات إدارة املشاريع داخل وحدة
الطوارئ في مكتب اإلقليم مما يسر
املراقبة املستمرة جلميع تدخالت
النداء الطارئ وأمواله لضمان
التقيد بأدوات التخطيط الداخلي
في مكتب اإلقليم وإرشادات
املانحني.
•عقدت اجتماعات ربعية في عام
 2015بني وحدة الطوارئ في مكتب
إقليم الضفة الغربية ودائرة
العالقات اخلارجية واالتصاالت حول
متويل النداء الطارئ.
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احلدث

•صعوبات في تلبية
االحتياجات اإلنسانية
بسبب تراجع القوة الشرائية
وانخفاض التمويل وتزايد
أعداد احملتاجني.

•تصاعد انعدام األمن الغذائي
بني الالجئني الفلسطينيني.

العواقب

مخاطر خاصة مبكتب إقليم الضفة الغربية

برامجية

•استمرار التدهور
االقتصادي في الضفة
الغربية وانخفاض القوة
الشرائية نتيجة ثبات
معدالت البطالة وارتفاع
أسعار األغذية في
األسواق العاملية واحمللية.

إستراتيجية

•اإلخفاق في االنتقال من
االستجابة اإلنسانية
إلى بناء قدرات الصمود
والبرامج املستدامة.

•محدودية تأثير خدمات
األونروا على االحتياجات
العاجلة لالجئني
الفلسطينيني ومحدودية
املساهمة في تقوية قدرات
الصمود.

الية التخفيف  /التدبر
•مت تطوير استراتيجية ويجري تنفيذها ملساعدة
املستفيدين على االنتقال من االعتماد على
املعونات اإلنسانية نحو التمكني االقتصادي من
خالل برامج أكثر استدامة ومن خالل التشديد
على سبل كسب العيش واالعتماد على الذات.
•مت تنفيذ برنامج أكثر تنوعا ً وفاعلية لألمن
الغذائي في عام  2014لضمان الكفاءة مقابل
التكلفة وتقدمي استجابة شاملة بنا ًء على
االحتياجات ذات األولوية .تضمن ذلك اعتماد
قسائم إلكترونية لألغذية لصالح الالجئني
املفتقرين لألمن الغذائي الذين يقيمون خارج
اخمليمات ،في شراكة مع برنامج األغذية العاملي.
•حتسني قدرات االستهداف وحتسني اختبار الدخل
بالوسائل غير املباشرة لألسر املفتقرة لألمن
الغذائي واملهددة ،مبا يكفل أن يتم أوال ً تقدمي
املساعدة للفئات األشد ضعفاً.

•جتري األونروا مراجعة فصلية لإلدارة ومراجعات
نصف سنوية للنتائج بهدف الرصد الدوري
للتقدم في تنفيذ البرامج.

املراقبة
•واظب مكتب إقليم الضفة الغربية على
االنخراط في نقاشات مهمة مع االحتاد خالل
العام .2015
•واصل مكتب اإلقليم وضع مجتمع العمل
اإلنساني والشركاء املانحني في صورة التطورات
املستجدة التي تؤثر على عمليات األونروا ،مثل:
( )1النقص احلرج في البرنامج املشترك بني
برنامج األغذية العاملي واألونروا لدعم اجملتمعات
البدوية )2( ،واألثر  /الوضع اإلنساني لالجئني
خالل فترة تصعيد احلوادث األمنية التي بدأت
في تشرين األول/أكتوبر  )3( ،2015واالستجابة
اإلنسانية للحوادث التي أعقبت تشرين األول/
أكتوبر .2015

•مراقبة فصلية لكل مشروع وبرنامج من خالل
نظام األونروا للمراقبة القائمة على النتائج.
•مراجعة من خالل آليات رفع التقارير عن النداء
الطارئ.

مستجدات الوضع
•كما سبقت اإلشارة أعاله ،رفع مكتب إقليم
غزة وتيرة جهود التوعية من خالل تنفيذ)1( :
نهج التواصل مع اجملتمعات )2( ،ونهج االتصال
من أجل التنمية )3( ،واستراتيجية اتصال
معززة سعت إلى تعريف اجملتمعات احمللية
بأنشطة األونروا ،واحلقوق في الوصول إلى
اخلدمات ،واملنطق الذي على أساسه يتم توزيع
األموال املتاحة.
•في عام  ،2015عمل فريق موظفي دعم
العمليات مع البرامج لتنفيذ أنشطة لتعميم
احلماية ترمي إلى معاجلة الفجوات وبواعث
القلق التي مت حتديدها من خالل مراجعة
احلماية.

•مت تيسير اإلدارة القائمة على النتائج بخصوص
برامج النداء الطارئ في عام  2015من خالل
استخدام التبليغ الربعي عن النتائج مبوجب
نظام املراقبة القائمة على النتائج ومراجعات
اإلدارة الربعية .وضمنت هذه اآلليات إجراء
مراقبة مستمرة واتخاذ إجراءات سريعة في
حال حدوث انحراف عن اخلطط.
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•إعاقة تشييد الهياكل
املمولة من املانحني في
املنطقة جيم بسبب عدم
منح رخص البناء.

•تعطل في تنفيذ اخلدمات.

العواقب

مخاطر خاصة مبكتب إقليم الضفة الغربية

احلدث

اجتماعية-سياسية

•ممارسات السلطات
اإلسرائيلية املتعلقة
باالحتالل والقواعد
التي تفرضها تؤثر على
إمكانية تنفيذ البرنامج
بفاعلية في املنطقة
جيم ،مبا فيها املناطق
العسكرية املغلقة.

الية التخفيف  /التدبر
•ينسق مكتب إقليم الضفة الغربية مع
السلطات اإلسرائيلية بشأن قضايا الوصول
واحلماية من خالل موظفي دعم العمليات .في
بعض احلاالت ،تثار القضايا على مستوى املدير أو
املفوض العام مع النظراء اإلسرائيليني ،وأحيانا ً
بشكل مشترك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.
•تقوم فرق برامجية خاصة بتنفيذ األنشطة
في املنطقة جيم ،مبا فيها املناطق العسكرية
املغلقة ،بشكل منتظم وتكفل توفر املراقبة
وحلقات اإلفادة الراجعة.
•تبنّت األونروا سياسة اإلطار للمنطقة جيم
اخلاصة بفريق األمم املتحدة القطري.

املراقبة
•مراقبة الوصول اليومي من خالل غرفة
الالسلكي في األونروا.
•توثيق حوادث إعاقة الوصول والتبليغ عنها.
•املراقبة واملتابعة من خالل مجموعة عمل
احلماية الدولية واملنتديات املشتركة بني
الوكاالت ،مثل فريق األمم املتحدة القطري.

مستجدات الوضع
•واصل مكتب إقليم الضفة الغربية الرصد
والتوثيق واملتابعة بخصوص حوادث إعاقة
الوصول التي تؤثر في العمليات اإلنسانية.
ومت خالل فترة التقرير التبليغ عن  135حادثة
تتعلق بإعاقة الوصول ،وكان أكثر من نصفها
يتعلق بالقيود على استخدام مركبات الوكالة
وموظفيها لبعض نقاط التفتيش املعينة.
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مخاطر خاصة مبكتب إقليم غزة

احلدث

العواقب

•القيود التي تفرضها
السلطات اإلسرائيلية
على وصول إمدادات
األونروا إلى غزة.

•تدخالت سياسية من
احلكومة في أنشطة
األونروا.

إجتماعية  -سياسية

•يتعرض تنفيذ مشاريع
األونروا للتأخير بقدر بالغ
أو يتوقف بسبب محدودية
املعدات واللوازم.

•تأخير في تنفيذ األنشطة،
مع احتمال إلغائها.

الية التخفيف  /التدبر
•تتصف عمليات التوريد والتنسيق واللوجستيات
باملرونة وسرعة التكيف مع العوائق املتزايدة أمام
التوريد من أجل احلد من أثر تأخير إيصال السلع.
•اجلداول الزمنية لعمليات التوريد والتسليم تأخذ
في االعتبار أية تأخيرات غير متوقعة من أجل احلد
من التأخيرات النهائية في التسليم والتوزيع.
•تتخذ األونروا خطوات ،حيثما يلزم ،جلعل
السلطات اإلسرائيلية تسمح بدخول مواد اإلغاثة
اإلنسانية إلى غزة دون عوائق.
•التماس الدعم من اجملتمع الدولي واملانحني
لكي يستخدموا مكانتهم في مناصرة إيصال
املساعدات اإلنسانية إلى غزة دون عوائق.
•ضمان احلفاظ على مستويات مقرة مسبقا ً من
مخزون املواد األساسية ،وذلك كجزء من التأهب
والتخطيط الستمرارية األعمال.
•إبراز الغايات اإلنسانية لتدخالت األونروا وعلى
حياديتها.
•االحتفاظ بقنوات اتصال مفتوحة مع األطراف
املعنية التي تناصر املهام اإلنسانية لألونروا.
تقيد وثيق بوالية األونروا ونطاق عملها والتذكير
• ّ
بذلك بشكل مستمر.
•آليات تبليغ من جميع البرامج واملنشآت عن أية
حاالت يتدخل فيها ممثلون حكوميون في أنشطة
األونروا.
•تقدمي إحاطات وتدريبات توجيهية للموظفني اجلدد
ومراجعات وتذكير منتظم جلميع املوظفني حول
الغايات اإلنسانية لتدخالت األونروا.

املراقبة
•نقل رسائل واضحة في التقارير اخلارجية عن أثر
عوائق الوصول على تنفيذ البرامج.
•تواصل منتظم مع السلطات اإلسرائيلية.
•حتليل احلوادث واالجتاهات السائدة.
•رصد البيئة من أجل التعرف على األحداث التي
ميكن أن تؤدي إلى فرض مزيد من القيود على
حركة البضائع بني غزة وإسرائيل.

•تسجيل احلوادث التي تخص برامج األونروا أو
وكاالت أخرى وضمان حتليلها.
•االحتفاظ باتصاالت منتظمة مع األطراف املعنية
الرئيسية ،مبا يشمل املانحني حول هذه املسألة.
•النشر العلني عن احلوادث ،اعتمادا ً على احلالة
وعند االقتضاء.

مستجدات الوضع
•راقب مكتب إقليم غزة التخفيف اجلزئي األخير
للقيود ،وال سيما فيما يخص تصدير السلع،
وذلك عبر وسائل اإلعالم ومن خالل املشاورات
مع األطراف الفاعلة في االقتصاد احمللي.
ولم يكن لهذه التدابير تأثير محسوس على
السكان واالقتصاد.

•جرى من خالل العمل املتواصل لفرق موظفي
دعم العمليات الكشف عن القضايا املتعلقة
بخروقات احليادية واالستجابة لها .واستخدم
مكتب إقليم غزة بنجاح مكاتب مسؤولي
املناطق للوصول إلى األطراف اجملتمعية املعنية.
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مخاطر خاصة مبكتب إقليم غزة

احلدث

برامجية  -مالية

•انخفاض في القوة
الشرائية.

العواقب

•ارتفاع االحتياجات لدى
الالجئني.

•عدم االستقرار في األسواق
يجبر الوكالة على تخفيض
نطاق األنشطة أو تعديل
عدد املستفيدين.

الية التخفيف  /التدبر
•تنفيذ إصالحات مكثفة تصمم من أجل حتسني
الكفاءة في استهداف املستفيدين بحيث يتم
حصر احلاالت باملستفيدين الذين يتحقق من انهم
يعيشون في فقر مدقع أو مطلق فقط.
•انتقلت األونروا من نظام االستهداف القائم على
احلالة إلى نظام قائم على الفقر ،بحيث يتم
استهداف املستفيدين في غزة من خالل آلية
قياس للدخل بالوسائل غير املباشرة مبا يتماشى
مع أفضل املمارسات الدولية .وقد باشرت
الوكالة في تنفيذ عملية إعادة تقييم واسعة
النطاق حلاالت املساعدات الغذائية من أجل حتديد
االحتياجات املثبتة بشكل أفضل واالستجابة
إلى األسر التي تكافح في التدبر مع الصدمات
غير املتوقعة التي تؤثر في قدرتها على تلبية
احتياجاتها األساسية للطاقة.
•حتسني عمليات التوريد وتخطيطها لضمان
التنبؤ بشكل أفضل باملتطلبات وبالتالي
تخفيض األسعار.

املراقبة
•نظام األونروا ملراقبة األسعار أسبوعيا ً (جمع
األسعار بخصوص  15سلعة رئيسية).
•إجراء حتليل بواسطة وحدة دعم البرامج في
األونروا باستخدام بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني حول القوى العاملة واحلسابات
القومية والفقر واألسعار.
•املعلومات املقدمة من أطراف العمل اإلنساني
األخرى.

مستجدات الوضع
•قوت وحدة دعم البرامج في مكتب إقليم غزة
قدراتها في التحليل االجتماعي-االقتصادي
وأعدت تقريرا ً داخليا ً شهريا ً عن املستجدات
االقتصادية .وواصل فريق املراقبة والتقييم
في مكتب اإلقليم مراقبة األسعار مرة كل
أسبوعني.
•في  31أيار/مايو  ،2015بدأ مكتب إقليم غزة من
جديد تقييم االستحقاق في برنامجه القائم
على الفقر باستخدام نظام تقييم الفقر
املعدل حديثاً .ويقدر مكتب اإلقليم أنه سيلزم
ما يقارب السنتني لتقييم اجملموع الكامل
للحاالت التي يعاد النظر فيها والطلبات
اجلديدة.
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الملحق  : 6نشرة إحصاءات األونروا 2015
إحصاءات عامة ()2015

مكتب إقليم غزة
مكتب إقليم االردن
مكتب إقليم لبنان
مكتب إقليم سوريا

عدد اخمليمات الرسمية

8

الالجئون املسجلون

1,311,920

أفراد آخرون مسجلون*

76,748

متوسط حجم األسرة

4.3

الالجئون املسجلون ،نسبة اإلناث

49.5

الالجئون املسجلون ،نسبة الذكور

50.5

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة اإلناث

20.2

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة الذكور

19.9

عدد اخمليمات الرسمية

10

الالجئون املسجلون

2,144,233

أفراد آخرون مسجلون

103,535

متوسط حجم األسرة

4.5

الالجئون املسجلون ،نسبة اإلناث

49.5

الالجئون املسجلون ،نسبة الذكور

50.5

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة اإلناث

19.3

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة الذكور

19.1

عدد اخمليمات الرسمية

12

الالجئون املسجلون

458,369

أفراد آخرون مسجلون

46,007

متوسط حجم األسرة

3.8

الالجئون املسجلون ،نسبة اإلناث

49.4

الالجئون املسجلون ،نسبة الذكور

50.6

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة اإلناث

15.9

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة الذكور

15.7

عدد اخمليمات الرسمية

9

الالجئون املسجلون

560,000

أفراد آخرون مسجلون

70,035

متوسط حجم األسرة

3.6

الالجئون املسجلون ،نسبة اإلناث

51.2

الالجئون املسجلون ،نسبة الذكور

48.8

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة اإلناث

16.5

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة الذكور

16.4
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إحصاءات عامة ()2015

مكتب إقليم الضفةالغربية

مكتب الوكالة

عدد اخمليمات الرسمية

19

الالجئون املسجلون

792,081

أفراد آخرون مسجلون

178,552

متوسط حجم األسرة

4.0

الالجئون املسجلون ،نسبة اإلناث

50.2

الالجئون املسجلون ،نسبة الذكور

49.8

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة اإلناث

19.4

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة الذكور

19.0

عدد اخمليمات الرسمية

58

الالجئون املسجلون

5,266,603

أفراد آخرون مسجلون

474,877

متوسط حجم األسرة

4.0

الالجئون املسجلون ،نسبة اإلناث

49.8

الالجئون املسجلون ،نسبة الذكور

50.2

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة اإلناث

18.9

الالجئون املسجلون الشباب ،نسبة الذكور

18.7

* املالحظــة  :1يقصــد باألفــراد املســجلني اآلخريــن أولئــك الذيــن كانــوا فــي وقــت تســجيلهم األصلــي ال يلبــون جميــع معاييــر األونــروا فــي
تعريــف الالجــئ الفلســطيني ،ولكــن ثبــت أنهــم عانــوا مــن خســائر و/أو صعوبــات بالغــة ألســباب تتعلــق بصــراع العــام  1948فــي فلســطني؛
وهــم يشــملون كذلــك األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى أســر أفــراد آخريــن.
مجموع الالجئين المسجلين واألفراد المسجلين اآلخرين2015 ،
2500000

ﻣﺟﻣوع اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن واﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن
اﻵﺧرﯾن

2000000

1500000

1000000

500000

الغربية
الضفة
WBFO

سوريا
SFO

لبنان
LFO

االردن
JFO

GFOغزة
قطاع

0
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ملخص الصورة اإلحصائية للمالية حسب مصدر التمويل( 2015 ،المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام) (بماليين الدوالرات)
2105
اإليرادات

النفقات

ميزانية البرامج

639.1

766.7

أموال مرصودة

16.1

18.5

التمويل الصغير

9.6

9.2

النداءات الطارئة

418.3

418.8

املشاريع

180.3

171.1

استبعاد األموال املشتركة

()50.6

()50.5

اجملموع

1,212.7

1,333.8

إحصاءات إنفاق األونروا حسب اإلقليم  ،2015ميزانية البرامج (المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام) ،المشاريع والنداءات الطارئة (المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة)
2105
االنفاق
مكتب إقليم
غزة

مكتب إقليم
االردن
مكتب إقليم
لبنان
مكتب إقليم
سوريا

ميزانية البرامج

297,817,562

املشاريع

110,986,676

النداء الطارئ

218,283,798

اجملموع

627,088,036

ميزانية البرامج

139,444,412

املشاريع

13,945,168

النداء الطارئ

9,817,677

اجملموع

163,207,256

ميزانية البرامج

101,455,038

املشاريع

36,356,200

النداء الطارئ

44,580,396

اجملموع

182,391,635

ميزانية البرامج

35,916,921

املشاريع

16,317,116

النداء الطارئ

136,669,538

اجملموع

188,903,575
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مكتب إقليم
الضفة الغربية
مكتب إقليم
الرئاسة
مكتب إقليم
الوكالة

ميزانية البرامج

133,971,302

املشاريع

18,520,635

النداء الطارئ

24,879,572

اجملموع

177,371,510

ميزانية البرامج

58,079,765

املشاريع

7,013,957

النداء الطارئ

1,176,189

اجملموع

66,269,910

ميزانية البرامج

766,685,000

املشاريع

203,139,752

النداء الطارئ

435,407,169.9

اجملموع

1,405,231,922

إنفاق ميزانية البرامج في األونروا حسب اإلقليم والرئاسة2015 ،
650,000,000
600,000,000

GFO
غزة

500,000,000

االردن
JFO

450,000,000
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إﻧﻔﺎق ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ اﻷوﻧروا

550,000,000
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إنفاق المشاريع في األونروا حسب اإلقليم والرئاسة2015 ،
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إنفاق النداءات الطارئة في األونروا حسب اإلقليم والرئاسة2015 ،
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إﻧﻔﺎق اﻟﻧداءات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻷوﻧروا

550,000,000
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إحصاءات التعليم ( )2016 - 2015

مكتب إقليم غزة
مكتب إقليم االردن

عدد مدارس األونروا

257

عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

190

نسبة املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

74

عدد موظفي التعليم :اإلناث

5,837

عدد موظفي التعليم :الذكور

3,775

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،اإلناث

87,536

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،الذكور

93,402

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،اإلناث

33,993

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،الذكور

35,187

مجموع التالميذ املسجلني

250,118

نسبة التالميذ إلى املعلمني (التعليم األساسي)

30

معدل البقاء في التعليم األساسي ،الذكور*****

94.1

معدل البقاء في التعليم األساسي ،اإلناث*****

98.4

عدد املتدربني (املسجلني) في التعليم والتدريب التقني واملهني

1,685

عدد خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني

سيتم توفير البيانات

معدل تشغيل خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني (سنة بعد التخرج)*

سيتم توفير البيانات

التكلفة للتلميذ الواحد :االبتدائي (دوالر أمريكي)****

771

التكلفة للتلميذ الواحد :اإلعدادي (دوالر أمريكي)****

988

عدد مدارس األونروا

172

عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

152

نسبة املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

88

عدد موظفي التعليم :اإلناث

2,510

عدد موظفي التعليم :الذكور

2,603

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،اإلناث

37,657

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،الذكور

37,532

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،اإلناث

20,770

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،الذكور

23,647

مجموع التالميذ املسجلني

119,606

نسبة التالميذ إلى املعلمني (التعليم األساسي)

28

معدل البقاء في التعليم األساسي ،الذكور*****

92.2

معدل البقاء في التعليم األساسي ،اإلناث*****

89

عدد املتدربني (املسجلني) في التعليم والتدريب التقني واملهني

2,246

عدد خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني

سيتم توفير البيانات

معدل تشغيل خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني (سنة بعد التخرج)*

سيتم توفير البيانات

عدد الطلبة امللتحقني بكلية العلوم التربوية**

1,213

عدد خريجي كلية العلوم التربوية***

سيتم توفير البيانات

التكلفة للتلميذ الواحد :االبتدائي (دوالر أمريكي)****

806

التكلفة للتلميذ الواحد :اإلعدادي (دوالر أمريكي)****

1,071
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إحصاءات التعليم ( )2016 - 2015

مكتب إقليم لبنان
مكتب إقليم سوريا

عدد مدارس األونروا

68

عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

7

نسبة املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

10

عدد موظفي التعليم :اإلناث

972

عدد موظفي التعليم :الذكور

756

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،اإلناث

11,717

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،الذكور

11,293

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،اإلناث

5,004

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،الذكور

4,167

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة الثانوية ،اإلناث

2,612

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة الثانوية ،الذكور

1,756

مجموع التالميذ املسجلني

36,549

نسبة التالميذ إلى املعلمني (التعليم األساسي)

26

معدل البقاء في التعليم األساسي ،الذكور*****

91.46

معدل البقاء في التعليم األساسي ،اإلناث*****

92.8

عدد املتدربني (املسجلني) في التعليم والتدريب التقني واملهني

1,050

عدد خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني

سيتم توفير البيانات

معدل تشغيل خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني (سنة بعد التخرج)*

سيتم توفير البيانات

التكلفة للتلميذ الواحد :االبتدائي (دوالر أمريكي)****

1,100

التكلفة للتلميذ الواحد :اإلعدادي (دوالر أمريكي)****

2,055

عدد مدارس األونروا

99

عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

90

نسبة املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

91

عدد موظفي التعليم :اإلناث

1,318

عدد موظفي التعليم :الذكور

888

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،اإلناث

16,657

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،الذكور

15,308

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،اإلناث

6,766

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،الذكور

6,810

مجموع التالميذ املسجلني

45,541

نسبة التالميذ إلى املعلمني (التعليم األساسي)

25

معدل البقاء في التعليم األساسي ،الذكور*****

سيتم توفير البيانات

معدل البقاء في التعليم األساسي ،اإلناث*****

سيتم توفير البيانات

عدد املتدربني (املسجلني) في التعليم والتدريب التقني واملهني

827

عدد خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني

سيتم توفير البيانات

معدل تشغيل خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني (سنة بعد التخرج)*

سيتم توفير البيانات

التكلفة للتلميذ الواحد :االبتدائي (دوالر أمريكي)****

798

التكلفة للتلميذ الواحد :اإلعدادي (دوالر أمريكي)****

1,033
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إحصاءات التعليم () 2016 - 2015
عدد مدارس األونروا

96

عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

0

نسبة املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

0

عدد موظفي التعليم :اإلناث

1,795

مكتب إقليم الضفة الغربية

عدد موظفي التعليم :الذكور

1,117

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،اإلناث

19,161

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،الذكور

13,191

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،اإلناث

9,610

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،الذكور

6,922

مجموع التالميذ املسجلني

48,884

نسبة التالميذ إلى املعلمني (التعليم األساسي)

25

معدل البقاء في التعليم األساسي ،الذكور*****

95.7

معدل البقاء في التعليم األساسي ،اإلناث*****

98.1

عدد املتدربني (املسجلني) في التعليم والتدريب التقني واملهني

1,047

عدد خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني

سيتم توفير البيانات

معدل تشغيل خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني (سنة بعد التخرج)*

سيتم توفير البيانات

عدد الطلبة امللتحقني بكلية العلوم التربوية**

655

عدد خريجي كلية العلوم التربوية***

سيتم توفير البيانات

التكلفة للتلميذ الواحد :االبتدائي (دوالر أمريكي)****

1,239

التكلفة للتلميذ الواحد :اإلعدادي (دوالر أمريكي)****

1,672

عدد مدارس األونروا

692

عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

439

نسبة املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

63

الوكالة

عدد موظفي التعليم :اإلناث

12,432

عدد موظفي التعليم :الذكور

9,139

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،اإلناث

172,728

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة االبتدائية ،الذكور

170,726

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،اإلناث

76,143

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة اإلعدادية ،الذكور

76,733

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة الثانوية ،اإلناث

2,612

عدد التالميذ املسجلني :املرحلة الثانوية ،الذكور

1,756

مجموع التالميذ املسجلني

500,698

نسبة التالميذ إلى املعلمني (التعليم األساسي)

28

معدل البقاء في التعليم األساسي ،الذكور*****

93.5

معدل البقاء في التعليم األساسي ،اإلناث*****

95.5

عدد املتدربني (املسجلني) في التعليم والتدريب التقني واملهني

6,855

عدد خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني

سيتم توفير البيانات

معدل تشغيل خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني (سنة بعد التخرج)*

سيتم توفير البيانات

عدد الطلبة امللتحقني بكليات العلوم التربوية

1,868

عدد خريجي كليات العلوم التربوية***

سيتم توفير البيانات

التكلفة للتلميذ الواحد :االبتدائي (دوالر أمريكي)****

853

التكلفة للتلميذ الواحد :اإلعدادي (دوالر أمريكي)****

1,157
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* املالحظــة  :1لــن يكــون معــدل تشــغيل خريجــي التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي بعــد التخــرج بســنة متاحـا ً حتــى تشــرين الثاني/نوفمبر
 .2016يشــير معــدل التشــغيل إلــى نســبة اخلريجــن إمــا الذيــن حصلــوا علــى عمــل أو يواصلــون دراســتهم مــن مجمــوع الباحثــن عــن عمــل
بنشا ط .
** املالحظة  :2تدير األونروا كليات للعلوم التربوية في األردن والضفة الغربية فقط.
*** املالحظة  :3لن يكون العدد الفعلي خلريجي مراكز التدريب املهني وكليات العلوم التربوية متاحا ً حتى متوز/يوليو .2016
**** املالحظة  :4مت اشتقاق أرقام التكلفة للتلميذ الواحد من العام الدراسي .2014/2015
***** املالحظة  :5يتم جمع معدالت البقاء في نهاية العام  / 2015بداية العام  ،2016وهي تشير إلى العام .2014/2015
عدد المتدربين (المسجلين) في التعليم والتدريب التقني والمهني حسب
إقليم العمل2016/2015 ،
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2,000

0

عدد التالميذ المسجلين في مدارس األونروا حسب إقليم العمل2016/2015 ،
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إحصاءات الصحة ()2015

مكتب إقليم غزة

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية

22

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية التي تتضمن خدمات طب األسنان (مبا في ذلك عيادات متنقلة)

21

عدد موظفي الصحة ،إناث

613

عدد موظفي الصحة ،ذكور

392

العدد السنوي لزيارات املرضى

4,010,882

عدد املرضى املعاجلني في املستشفيات

12,653

عدد حاالت األمراض غير السارية قيد الرعاية

75,277

مكتب إقليم االردن
مكتب إقليم لبنان

عدد النساء في عيادات رعاية احلمل

41,924

عدد النساء في عيادات رعاية الواضعات

37,263

نسبة األطفال  12شهرا ً احلاصلني على كامل التطعيمات

99.9

التكلفة مقابل السكان اخملدومني

20.9

حاالت تفشي األمراض املنقولة باملياه

0

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية

25

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية التي تتضمن خدمات طب األسنان (مبا في ذلك عيادات متنقلة)

33

عدد موظفي الصحة ،إناث

432

عدد موظفي الصحة ،ذكور

295

العدد السنوي لزيارات املرضى

1,598,989

عدد املرضى املعاجلني في املستشفيات

14,652

عدد حاالت األمراض غير السارية قيد الرعاية

73,631

عدد النساء في عيادات رعاية احلمل

25,981

عدد النساء في عيادات رعاية الواضعات

21,432

نسبة األطفال  12شهرا ً احلاصلني على كامل التطعيمات

99.6

التكلفة مقابل السكان اخملدومني

23.3

حاالت تفشي األمراض املنقولة باملياه

0

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية

27

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية التي تتضمن خدمات طب األسنان (مبا في ذلك عيادات متنقلة)

19

عدد موظفي الصحة ،إناث

176

عدد موظفي الصحة ،ذكور

180

العدد السنوي لزيارات املرضى*

1,218,279

عدد املرضى املعاجلني في املستشفيات

35,946

عدد حاالت األمراض غير السارية قيد الرعاية**

28,820

عدد النساء في عيادات رعاية احلمل

4,814

عدد النساء في عيادات رعاية الواضعات

4,355

نسبة األطفال  12شهرا ً احلاصلني على كامل التطعيمات

99.7

التكلفة مقابل السكان اخملدومني

65.9

حاالت تفشي األمراض املنقولة باملياه

0
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إحصاءات الصحة ()2015

مكتب إقليم سوريا

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية***

26

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية التي تتضمن خدمات طب األسنان (مبا في ذلك عيادات متنقلة)

13

عدد موظفي الصحة ،إناث

232

عدد موظفي الصحة ،ذكور

172

العدد السنوي لزيارات املرضى

1,051,195

عدد املرضى املعاجلني في املستشفيات

19,346

عدد حاالت األمراض غير السارية قيد الرعاية

27,967

عدد النساء في عيادات رعاية احلمل

5,096

عدد النساء في عيادات رعاية الواضعات

4,044

نسبة األطفال  12شهرا ً احلاصلني على كامل التطعيمات

98.7

التكلفة مقابل السكان اخملدومني

21.7

حاالت تفشي األمراض املنقولة باملياه

0

مكتب إقليم الضفة الغربية

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية

43

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية التي تتضمن خدمات طب األسنان (مبا في ذلك عيادات متنقلة)

24

عدد موظفي الصحة ،إناث

495

عدد موظفي الصحة ،ذكور

297

العدد السنوي لزيارات املرضى

1,312,576

عدد املرضى املعاجلني في املستشفيات

28,351

عدد حاالت األمراض غير السارية قيد الرعاية

39,987

عدد النساء في عيادات رعاية احلمل

13,430

عدد النساء في عيادات رعاية الواضعات

11,350

نسبة األطفال  12شهرا ً احلاصلني على كامل التطعيمات

100.0

التكلفة مقابل السكان اخملدومني

65.7

حاالت تفشي األمراض املنقولة باملياه

0

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية

143

الوكالة

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية التي تتضمن خدمات طب األسنان (مبا في ذلك عيادات متنقلة)

110

عدد موظفي الصحة ،إناث

1,948

عدد موظفي الصحة ،ذكور

1,336

العدد السنوي لزيارات املرضى

9,191,921

عدد املرضى املعاجلني في املستشفيات

110,948

عدد حاالت األمراض غير السارية قيد الرعاية

245,682

عدد النساء في عيادات رعاية احلمل

91,245

عدد النساء في عيادات رعاية الواضعات

78,444

نسبة األطفال  12شهرا ً احلاصلني على كامل التطعيمات

98.9

التكلفة مقابل السكان اخملدومني

31.9

حاالت تفشي األمراض املنقولة باملياه

0
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* املالحظة  :1في لبنان ،يشمل العدد الكلي السنوي للزيارات  225,948زيارة من الجئني فلسطينيني من سوريا.
** املالحظة  :2في لبنان ،يشمل العدد الكلي ملرضى األمراض غير السارية  2,955الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا.
*** املالحظة  :3في سوريا ،يشمل عدد مرافق الرعاية الصحية األولية  15نقطة صحية.
العدد السنوي لزيارات المرضى2015 ،
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عدد المرضى الذين حصلوا على رعاية في المستشفى حسب إقليم العمل2015،
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عدد حاالت األمراض غير السارية التي حصلت على رعاية من مراكز األونروا
الصحية حسب إقليم العمل2015 ،
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اﻟﻣرﺿﻰ

35,000
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إحصاءات اإلغاثة والخدمات االجتماعية ()2015
عدد مكاتب التسجيل

16

مكتب إقليم غزة
مكتب إقليم االردن

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :إناث

185

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :ذكور

215

املتوسط السنوي للمستفيدين املتلقني للمساعدة في برنامج حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي

98,655

نسبة حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي من الالجئني املسجلني

7.5

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج

109

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج (دوالر أمريكي)*

0

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ (دوالر أمريكي)

80

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ لألرض الفلسطينية احملتلة (دوالر أمريكي)*

0

العدد الكلي للمستفيدين الذين تلقوا مساعدات غذائية ضمن النداء الطارئ

801,265

عدد مكاتب التسجيل

16

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :إناث

80

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :ذكور

32

املتوسط السنوي للمستفيدين املتلقني للمساعدة في برنامج حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي

58,937

مكتب إقليم لبنان
مكتب إقليم سوريا

نسبة حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي من الالجئني املسجلني

2.7

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج

67

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج (دوالر أمريكي)

40

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ (دوالر أمريكي)**

34

العدد الكلي للمستفيدين الذين تلقوا مساعدات غذائية ضمن النداء الطارئ

13,600

عدد مكاتب التسجيل

8

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :إناث

75

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :ذكور

30

املتوسط السنوي للمستفيدين املتلقني للمساعدة في برنامج حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي

61,643

نسبة حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي من الالجئني املسجلني

13.4

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج

74

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج (دوالر أمريكي)

40

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ (دوالر أمريكي)

27

العدد الكلي للمستفيدين الذين تلقوا مساعدات غذائية ضمن النداء الطارئ

41,882

عدد مكاتب التسجيل

6

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :إناث

81

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :ذكور

47

املتوسط السنوي للمستفيدين املتلقني للمساعدة في برنامج حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي

35,522

نسبة حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي من الالجئني املسجلني

6.3

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج

80

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج (دوالر أمريكي)

40

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية (نوعية ونقدية) للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ (دوالر أمريكي)***

30

العدد الكلي للمستفيدين الذين تلقوا مساعدات غذائية ضمن النداء الطارئ

466,902
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إحصاءات اإلغاثة والخدمات االجتماعية ()2015

مكتب الضفة الغربية
الوكالة

عدد مكاتب التسجيل

10

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :إناث

73

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :ذكور

88

املتوسط السنوي للمستفيدين املتلقني للمساعدة في برنامج حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي

36,139

نسبة حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي من الالجئني املسجلني

4.6

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج

108.5

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج (دوالر أمريكي)

40

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ (دوالر أمريكي)

124

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ (دوالر أمريكي)

0

العدد الكلي للمستفيدين الذين تلقوا مساعدات نقدية أو غذائية ضمن النداء الطارئ

95,351

عدد مكاتب التسجيل

56

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :إناث

494

عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية :ذكور

412

املتوسط السنوي للمستفيدين املتلقني للمساعدة في برنامج حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي

290,896

نسبة حاالت العسر الشديد  /شبكة األمان االجتماعي من الالجئني املسجلني

5.5

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج

89.9

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن ميزانية البرامج (دوالر أمريكي)

27.7

مجموع القيمة املالية السنوية للمساعدات الغذائية للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ (دوالر أمريكي)

65

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية للمستفيد الواحد ضمن النداء الطارئ (دوالر أمريكي)

0

العدد الكلي للمستفيدين الذين تلقوا مساعدات نقدية أو غذائية ضمن النداء الطارئ

1,419,000
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* املالحظة  :1في عام  ،2015لم يتم توزيع إعانات نقدية في غزة.
** املالحظــة  :2فــي عــام  ،2015قــدم مكتــب إقليــم األردن  40دوالرا ً للشــخص فــي الشــهر لتغطيــة كل مــن نفقــات الغذاء واملــواد غيــر الغذائية.
ومؤخــراً ،أجــري متريــن حملاولــة فصــل تكاليــف الغــذاء عــن تكاليــف املــواد غيــر الغذائيــة للمســتفيد الواحــد .مــع ذلــك ،لــم يتــم جمــع البيانــات
علــى هــذا املســتوى فــي عــام  2015إذ لــم يكــن مــن املمكــن احلصــول علــى رقــم دقيــق .علــى الرغــم مــن ذلــك ،يقــدر باالســتناد إلــى قيمــة
قســائم األغذيــة التــي يقدمهــا برنامــج األغذيــة العاملــي فــي األردن أن املســتفيدين كانــوا ينفقــون حوالــي  33.73دوالر فــي الشــهر علــى الغــذاء
فقــط (أي  84%مــن املبلــغ النقــدي اخملصــص).
*** املالحظــة  :3فــي ســوريا ،يتلقــى املســتفيدون كال ً مــن مســاعدات غذائيــة عينيــة ومســاعدات نقديــة لتأمــن الغــذاء .بلغــت قيمــة الطــرد
الغذائــي العينــي  10دوالرات فــي الشــهر .وفيمــا يتعلــق باملســاعدات النقديــة ،قــدم مكتــب إقليــم ســوريا مبلغ ـا ً إجمالي ـا ً يســاوي  32دوالرا ً
للمســتفيد الواحــد فــي الشــهر لتغطيــة كل مــن نفقــات الغــذاء واملــواد غيــر الغذائيــة .مــن هــذا اجملمــوع ،مت إنفــاق  20دوالرا ً فــي الشــهر
باملتوســط علــى الغــذاء ومبلــغ  12دوالرا ً املتبقــي علــى املــواد غيــر الغذائيــة.

عدد الالجئين الذين تلقوا المساعدة من برنامج حاالت العسر الشديد/شبكة
األمان االجتماعي والنداء الطارئ2015 ،
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ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻌﺳر
اﻟﺷدﯾد/ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧداء
اﻟطﺎرئ

900,000
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إحصاءات تحسين البنية التحتية والمخيمات ()2015

مكتب إقليم غزة

عدد اخمليمات الرسمية

8

عدد اخمليمات غير الرسمية

0

عدد املساكن التي مت تأهيلها ضمن أنشطة الطوارئ

34,260

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي بحاجة إلى تأهيل

18,850

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي مت تأهيلها/إعادة بنائها (باستثناء الطوارئ)

294

التكلفة مقابل كل مسكن مت بناؤه أو تأهيله ألسر شبكة األمان االجتماعي (دوالر أمريكي)

35,000

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :إناث

35

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :ذكور

489

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه

100

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه اجملاري

96

مكتب إقليم االردن
مكتب إقليم لبنان

عدد اخمليمات الرسمية

10

عدد اخمليمات غير الرسمية

3

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي بحاجة إلى تأهيل

11,407

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي مت تأهيلها/إعادة بنائها (باستثناء الطوارئ)

133

التكلفة مقابل كل مسكن مت بناؤه أو تأهيله ألسر شبكة األمان االجتماعي (دوالر أمريكي)

22,000

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :إناث

5

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :ذكور

6

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه

99.9

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه اجملاري

99.8

عدد اخمليمات الرسمية

12

عدد اخمليمات غير الرسمية

0

عدد املساكن التي مت تأهيلها ضمن أنشطة الطوارئ (نهر البارد)

833

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي بحاجة إلى تأهيل

5,291

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي مت تأهيلها/إعادة بنائها (باستثناء الطوارئ)

430

التكلفة مقابل كل مسكن مت بناؤه أو تأهيله ألسر شبكة األمان االجتماعي (دوالر أمريكي)

10,334

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :إناث

17

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :ذكور

242

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه

100

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه اجملاري

91.4
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إحصاءات تحسين البنية التحتية والمخيمات ()2015

مكتب إقليم سوريا
مكتب الضفة الغربية
الوكالة

عدد اخمليمات الرسمية

9

عدد اخمليمات غير الرسمية

3

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي بحاجة إلى تأهيل

ال تتوفر بيانات

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي مت تأهيلها/إعادة بنائها (باستثناء الطوارئ)

ال تتوفر بيانات

التكلفة مقابل كل مسكن مت بناؤه أو تأهيله ألسر شبكة األمان االجتماعي (دوالر أمريكي)

ال تتوفر بيانات

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :إناث

3

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :ذكور

132

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه

ال تتوفر بيانات

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه اجملاري

ال تتوفر بيانات

عدد اخمليمات الرسمية

19

عدد اخمليمات غير الرسمية

0

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي بحاجة إلى تأهيل

7,560

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي مت تأهيلها/إعادة بنائها (باستثناء الطوارئ)

169

التكلفة مقابل كل مسكن مت بناؤه أو تأهيله ألسر شبكة األمان االجتماعي (دوالر أمريكي)

5,973

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :إناث

6

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :ذكور**

220

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه

100

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه اجملاري

62

عدد اخمليمات الرسمية

58

عدد اخمليمات غير الرسمية

6

عدد املساكن التي مت تأهيلها ضمن أنشطة الطوارئ

35,093

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي بحاجة إلى تأهيل

43,108

اجملموع الكلي ملساكن أسر شبكة األمان االجتماعي املتدنية املعايير التي مت تأهيلها/إعادة بنائها (باستثناء الطوارئ)

1,026

التكلفة مقابل كل مسكن مت بناؤه أو تأهيله ألسر شبكة األمان االجتماعي (دوالر أمريكي)*

18,211

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :إناث

66

عدد موظفي برنامج حتسني البنية التحتية واخمليمات :ذكور

1,089

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه

100

نسبة املساكن املوصولة بشبكة مياه اجملاري

87.3

|164االونروا | تقرير العمل السنوي 2015

* املالحظة  :1حتسب التكلفة مقابل كل مسكن مت بناؤه أو تأهيله كمتوسط مرجح.
** املالحظــة  :2يشــمل عــدد موظفــي برنامــج حتســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات الذكــور فــي الضفــة الغربيــة موظفــي برنامــج الصحــة
البيئيــة.

عدد مساكن أسر شبكة األمان االجتماعي المتدنية المعايير حسب
إقليم العمل2015 ،
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غزة
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0

ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر

14,000
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إحصاءات التمويل الصغير ()2015

مكتب إقليم غزة

عدد الفروع

3

عدد املوظفني :إناث

34

عدد املوظفني :ذكور

42

العدد الكلي للقروض املمنوحة (سنوياً)

3,678

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (سنوياً)

5,483,060

عدد القروض املمنوحة لالجئني

3,221

قيمة القروض املمنوحة لالجئني (دوالر أمريكي)

4,973,280

عدد القروض املمنوحة لنساء

1,490

قيمة القروض املمنوحة لنساء (دوالر أمريكي)

1,566,860

عدد القروض للشباب  18-30عاما ً

1,036

قيمة القروض للشباب  18-30عاما ً (دوالر أمريكي)

1,335,850

العدد الكلي للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

112,271

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

131,576,753

عدد الفروع

7

مكتب إقليم االردن
مكتب إقليم سوريا

عدد املوظفني :إناث

58

عدد املوظفني :ذكور

78

العدد الكلي للقروض املمنوحة (سنوياً)

13,293

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (سنوياً)

14,241,735

عدد القروض املمنوحة لالجئني

7,065

قيمة القروض املمنوحة لالجئني (دوالر أمريكي)

8,673,728

عدد القروض املمنوحة لنساء

6,057

قيمة القروض املمنوحة لنساء (دوالر أمريكي)

4,420,550

عدد القروض للشباب  18-30عاما ً

3,983

قيمة القروض للشباب  18-30عاما ً (دوالر أمريكي)

3,440,889

العدد الكلي للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

81,336

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

97,413,129

عدد الفروع

4

عدد املوظفني :إناث

34

عدد املوظفني :ذكور

24

العدد الكلي للقروض املمنوحة (سنوياً)

9,334

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (سنوياً)

2,599,002

عدد القروض املمنوحة لالجئني

160

قيمة القروض املمنوحة لالجئني (دوالر أمريكي)

49,331

عدد القروض املمنوحة لنساء

2,858

قيمة القروض املمنوحة لنساء (دوالر أمريكي)

713,805

عدد القروض للشباب  18-30عاما ً

1,445

قيمة القروض للشباب  18-30عاما ً (دوالر أمريكي)

341,678

العدد الكلي للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

91,369

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

52,630,433
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إحصاءات التمويل الصغير ()2015

مكتب إقليم الضفة الغربية

عدد الفروع

8

عدد املوظفني :إناث

61

عدد املوظفني :ذكور

85

العدد الكلي للقروض املمنوحة (سنوياً)

11,888

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (سنوياً)

15,575,000

عدد القروض املمنوحة لالجئني

2,743

قيمة القروض املمنوحة لالجئني (دوالر أمريكي)

3,477,260

عدد القروض املمنوحة لنساء

4,454

قيمة القروض املمنوحة لنساء (دوالر أمريكي)

4,777,260

عدد القروض للشباب  18-30عاما ً

4,726

قيمة القروض للشباب  18-30عاما ً (دوالر أمريكي)

5,693,362

العدد الكلي للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

113,178

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

158,787,582

عدد الفروع

22

عدد املوظفني :إناث

187

الوكالة

عدد املوظفني :ذكور

229

العدد الكلي للقروض املمنوحة (سنوياً)

38,193

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (سنوياً)

37,898,797

عدد القروض املمنوحة لالجئني

13,189

قيمة القروض املمنوحة لالجئني (دوالر أمريكي)

17,173,599

عدد القروض املمنوحة لنساء

14,865

قيمة القروض املمنوحة لنساء (دوالر أمريكي)

11,478,475

عدد القروض للشباب  18-30عاما ً

11,190

قيمة القروض للشباب  18-30عاما ً (دوالر أمريكي)

10,811,779

العدد الكلي للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

398,154

القيمة اإلجمالية (دوالر أمريكي) للقروض املمنوحة (منذ بدء البرنامج)

440,407,897
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مالحظة  :1ال تدير األونروا برنامج التمويل الصغير في لبنان.

عدد القروض حسب الجنس وإقليم العمل2015 ،
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0

ﻋدد اﻟﻘروض ﺣﺳب اﻟﺟﻧس وإﻗﻠﯾم اﻟﻌﻣل2015 ،

8,000
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إحصاءات الموارد البشرية ( ) 2015

مكتب إقليم غزة
مكتب إقليم االردن
مكتب إقليم لبنان

عدد املوظفني احملليني :إناث

6,859

عدد املوظفني احملليني :ذكور

5,993

عدد املوظفني احملليني الالجئني :إناث

6,548

عدد املوظفني احملليني الالجئني :ذكور

5,698

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :إناث

311

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :ذكور

295

عدد املوظفني الدوليني :إناث

13

عدد املوظفني الدوليني :ذكور

15

عدد املوظفني احملليني :إناث

3,101

عدد املوظفني احملليني :ذكور

3,460

عدد املوظفني احملليني الالجئني :إناث

2,449

عدد املوظفني احملليني الالجئني :ذكور

2,769

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :إناث

652

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :ذكور

691

عدد املوظفني الدوليني :إناث

6

عدد املوظفني الدوليني :ذكور

7

عدد املوظفني احملليني :إناث

1,352

عدد املوظفني احملليني :ذكور

1,596

عدد املوظفني احملليني الالجئني :إناث

1,261

عدد املوظفني احملليني الالجئني :ذكور

1,546

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :إناث

91

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :ذكور

50

عدد املوظفني الدوليني :إناث

5

عدد املوظفني الدوليني :ذكور

10

مكتب إقليم سوريا

عدد املوظفني احملليني :إناث

1,648

عدد املوظفني احملليني :ذكور

1,443

عدد املوظفني احملليني الالجئني :إناث

1,192

عدد املوظفني احملليني الالجئني :ذكور

1,233

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :إناث

456

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :ذكور

210

عدد املوظفني الدوليني :إناث

3

عدد املوظفني الدوليني :ذكور

12
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إحصاءات الموارد البشرية ()2015

مكتب الضفة الغربية
الوكالة

عدد املوظفني احملليني :إناث

2,349

عدد املوظفني احملليني :ذكور

2,330

عدد املوظفني احملليني الالجئني :إناث

1,816

عدد املوظفني احملليني الالجئني :ذكور

1,900

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :إناث

533

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :ذكور

430

عدد املوظفني الدوليني :إناث

10

عدد املوظفني الدوليني :ذكور

11

عدد املوظفني احملليني :إناث (مبا يشمل الرئاسة عمان)*

15,461

عدد املوظفني احملليني :ذكور (مبا يشمل الرئاسة عمان)*

14,996

عدد املوظفني احملليني الالجئني :إناث

13,266

عدد املوظفني احملليني الالجئني :ذكور

13,146

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :إناث

2043

عدد املوظفني احملليني غير الالجئني :ذكور

1,676

عدد املوظفني الدوليني :إناث (مبا يشمل الرئاسة عمان)**

74

عدد املوظفني الدوليني :ذكور (مبا يشمل الرئاسة عمان)**

96

* املالحظــة  :1إحصــاءات املوظفــن احملليــن علــى مســتوى الوكالــة فــي عــام  2015تشــمل  326موظفـا ً محليـا ً فــي رئاســة عمان،
منهــم  152أنثــى مقابــل  174ذكــراً.
** املالحظة  :2العدد الكلي للموظفني الدوليني في الرئاسة عمان في عام  2015يبلغ  ،78منهم  37أنثى مقابل  41ذكراً.

موظفو األونروا المحليون حسب إقليم العمل والرئاسة2015 ،
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0

ﻣوظﻔو اﻷوﻧروا اﻟﻣﺣﻠﯾون

12,000
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موظفو األونروا المحليون و الدوليون 2015 ،

دوﻟﯾون
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GFO
االردن
JFO
لبنان
LFO
سوريا
SFO
الضفة الغربية
WBFO
الرئاسة
HQ

اﻟرﺋﺎﺳﺔ
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إحصاءات المشتريات ()2015

مكتب إقليم غزة

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود أوامر الشراء واخلدمات واإلنشاءات

128,064,555

النسبة اإلجمالية من القيمة الكلية ملشتريات الوكالة

40

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اإلنشاءات

66,322,509

النسبة من القيمة الكلية لعقود اإلنشاءات في الوكالة

76

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ألوامر الشراء

34,429,700

النسبة من القيمة الكلية لعقود أوامر الشراء في الوكالة

20

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اخلدمات

27,312,347

مكتب إقليم االردن
مكتب إقليم لبنان

النسبة من القيمة الكلية لعقود اخلدمات في الوكالة

40

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،الصندوق العام

12,898,865

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،النداء الطارئ واملشاريع

115,165,691

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود أوامر الشراء واخلدمات واإلنشاءات

12,031,996

النسبة اإلجمالية من القيمة الكلية ملشتريات الوكالة

4

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اإلنشاءات

4,059,633

النسبة من القيمة الكلية لعقود اإلنشاءات في الوكالة

5

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ألوامر الشراء

5,376,087

النسبة من القيمة الكلية لعقود أوامر الشراء في الوكالة

3

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اخلدمات

2,596,276

النسبة من القيمة الكلية لعقود اخلدمات في الوكالة

4

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،الصندوق العام

6,984,687

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،النداء الطارئ واملشاريع

5,047,309

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود أوامر الشراء واخلدمات واإلنشاءات

17,011,578

النسبة اإلجمالية من القيمة الكلية ملشتريات الوكالة

5

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اإلنشاءات

8,033,927

النسبة من القيمة الكلية لعقود اإلنشاءات في الوكالة

9

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ألوامر الشراء

5,622,617

النسبة من القيمة الكلية لعقود أوامر الشراء في الوكالة

3

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اخلدمات

3,355,034

النسبة من القيمة الكلية لعقود اخلدمات في الوكالة

5

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،الصندوق العام

5,082,941

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،النداء الطارئ واملشاريع

11,928,637
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إحصاءات المشتريات ()2015

مكتب إقليم سوريا
مكتب إقليم الضفة الغربية
الرئاسة  -عمان

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود أوامر الشراء واخلدمات واإلنشاءات

29,519,796

النسبة اإلجمالية من القيمة الكلية ملشتريات الوكالة

9

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اإلنشاءات

106,277

النسبة من القيمة الكلية لعقود اإلنشاءات في الوكالة

0

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ألوامر الشراء

15,523,946

النسبة من القيمة الكلية لعقود أوامر الشراء في الوكالة

9

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اخلدمات

13,889,573

النسبة من القيمة الكلية لعقود اخلدمات في الوكالة

20

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،الصندوق العام

2,247,937

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،النداء الطارئ واملشاريع

27,271,858

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود أوامر الشراء واخلدمات واإلنشاءات

26,055,196

النسبة اإلجمالية من القيمة الكلية ملشتريات الوكالة

8

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اإلنشاءات

8,451,935

النسبة من القيمة الكلية لعقود اإلنشاءات في الوكالة

10

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ألوامر الشراء

6,978,075

النسبة من القيمة الكلية لعقود أوامر الشراء في الوكالة

4

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اخلدمات

10,625,186

النسبة من القيمة الكلية لعقود اخلدمات في الوكالة

15

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،الصندوق العام

11,512,580

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،النداء الطارئ واملشاريع

14,542,617

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود أوامر الشراء واخلدمات واإلنشاءات

110,951,342

النسبة اإلجمالية من القيمة الكلية ملشتريات الوكالة

34

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اإلنشاءات

0

النسبة من القيمة الكلية لعقود اإلنشاءات في الوكالة

0

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ألوامر الشراء

100,038,705

النسبة من القيمة الكلية لعقود أوامر الشراء في الوكالة

60

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اخلدمات

10,912,636

النسبة من القيمة الكلية لعقود اخلدمات في الوكالة

16

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،الصندوق العام

41,182,191

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،النداء الطارئ واملشاريع

69,769,150
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إحصاءات المشتريات ()2015

الرئاسة  -غزة
الوكالة

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود أوامر الشراء واخلدمات واإلنشاءات

321,746

النسبة اإلجمالية من القيمة الكلية ملشتريات الوكالة

0

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اإلنشاءات

0

النسبة من القيمة الكلية لعقود اإلنشاءات في الوكالة

0

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ألوامر الشراء

23,153

النسبة من القيمة الكلية لعقود أوامر الشراء في الوكالة

0

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اخلدمات

298,592

النسبة من القيمة الكلية لعقود اخلدمات في الوكالة

0

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،الصندوق العام

93,973

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،النداء الطارئ واملشاريع

227,773

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود أوامر الشراء واخلدمات واإلنشاءات

323,956,209

النسبة اإلجمالية من القيمة الكلية ملشتريات الوكالة

100

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اإلنشاءات

86,974,282

النسبة من القيمة الكلية لعقود اإلنشاءات في الوكالة

100

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ألوامر الشراء

167,992,284

النسبة من القيمة الكلية لعقود أوامر الشراء في الوكالة

100

مجموع قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) لعقود اخلدمات

68,989,643

النسبة من القيمة الكلية لعقود اخلدمات في الوكالة

100

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،الصندوق العام

80,003,174

قيمة املشتريات (دوالر أمريكي) ،النداء الطارئ واملشاريع

243,953,035
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قيمة المشتريات حسب نوع العقد وحسب اإلقليم2015 ،

ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻘد
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0

المشتريات حسب مصدر األموال وحسب اإلقليم2015 ،
100

80
70
60

منتظمة
Fundغري
أموال
Irregular
أموال منتظمة
Regular
Fund

50
40
30
20
10

الغربية
الضفة
WBFO

سوريا
SFO

لبنان
LFO

االردن
JFO

GFOغزة
قطاع

0
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الملحق  : 7مؤشرات اختبار مراقبة إنجازات التعلم في إطار االستراتيجية المتوسطة
األجل 2015-2010
املؤشر

املوقع

يحصلها الطلبة
متوسط العالمة التي
ّ
في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف
الرابع – رياضيات).

خط األساس 2013-2012

الوضع الفعلي 2013-2012

الفئة املستهدفة 2015-2014

إقليم الضفة الغربية

237.74

236.55

244.90

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

239.08

226.94

251.31

إقليم لبنان

229.20

226.30

238.50

إقليم األردن

234.93

215.62

240.64

األونروا

236.65

224.80

244.90

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة التعليم في األونروا
التكرار :يجرى مرة كل عامني
املؤشر

املوقع

يحصلها الطلبة
متوسط العالمة التي
ّ
في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف
الرابع – لغة عربية).

خط األساس 2013-2012

الوضع الفعلي 2013-2012

الفئة املستهدفة 2015-2014

إقليم الضفة الغربية

235.87

265.20

245.88

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

234.47

266.83

245.88

إقليم لبنان

206.18

247.34

226.91

إقليم األردن

219.02

242.87

230.11

األونروا

227.30

258.19

239.60

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة التعليم في األونروا
التكرار :يجرى مرة كل عامني
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املؤشر

املوقع

يحصلها الطلبة
متوسط العالمة التي
ّ
في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف
الثامن – رياضيات).

خط األساس 2013-2012

الوضع الفعلي 2013-2012

الفئة املستهدفة 2015-2014

إقليم الضفة الغربية

208.16

228.70

223.78

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

222.22

226.98

237.21

إقليم لبنان

205.23

227.36

221.84

إقليم األردن

206.79

223.48

219.89

األونروا

211.48

226.3

225.71

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة التعليم في األونروا
التكرار :يجرى مرة كل عامني
املؤشر

املوقع

يحصلها الطلبة
متوسط العالمة التي
ّ
في اختبار مراقبة إجنازات التعلم (الصف
الثامن – لغة عربية).

خط األساس 2013-2012

الوضع الفعلي 2013-2012

الفئة املستهدفة 2015-2014

إقليم الضفة الغربية

172.50

250.40

196.99

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

175.69

263.06

2014.03

إقليم لبنان

204.10

243.95

223.62

إقليم األردن

176.14

239.59

196.99

األونروا

178.01

252.15

207.43

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

باستثناء سوريا

املصدر :تقارير دائرة التعليم في األونروا
التكرار :يجرى مرة كل عامني
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أجــري اختبــار مراقبــة إجنــازات التعلــم للعــام  2013فــي جميــع مــدارس
األونــروا فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ولبنــان واألردن ،ولكــن الوضــع فــي
ســوريا لــم يســمح بتنفيــذه .ســعى االختبــار لعــام  2013إلــى النظــر
إلــى مــا هــو أبعــد مــن متوســط عالمــة الطلبــة وتنــاول مؤشــرات
جوهريــة بقــدر أكبــر مــن شــأنها أن تــزود األونــروا مبعلومــات عــن نــوع
التعلــم لــدى الطلبــة ومســتويات األداء اإلجماليــة واإلنصــاف فــي
نتاجــات التعلــم .وجــرت معادلــة نتائــج اختبــار العــام  2013مــع نتائــج
العــام  2009لضمــان إمكانيــة املقارنــة .ومت التبليــغ عــن كل مــن النتائــج
األصليــة (غيــر املعادلــة وتلــك املعادلــة مــع عــام  )2009فــي تقريــر
النتائــج املنســق لعــام  .2013وقــد مت اســتخدام تقنيــات املعادلــة حســب
نظريــة االســتجابة للمفــردة 79فــي التحليــل ومت التبليــغ عــن النتائــج

علــى مقيــاس مئــوي مبتوســط يســاوي  .250وأظهــرت النتائــج التــي متت
معادلتهــا أنــه طــرأ حتســن ملمــوس فــي متوســط عالمــات الطلبــة
فــي اللغــة العربيــة فــي كال الصفــن وحتســن طفيــف فــي الرياضيــات
للصــف الثامــن ،ولكــن النتائــج تراجعــت قلي ـا ً بالنســبة للرياضيــات
فــي الصــف الرابــع .بالنســبة للغــة العربيــة – الصــف الرابــع ،حتســن
متوســط عالمــة الطلبــة علــى نطــاق الوكالــة مــن ( 227.3فــي عــام
 )2009إلــى ( 258.19فــي عــام  ،)2013وبالنســبة للغــة العربيــة – الصــف
الثامــن مــن  178.01إلــى  .252.15أمــا بالنســبة للرياضيــات – الصــف
الرابــع ،فقــد تراجعــت النتائــج مــن  236.65إلــى  ،224.8مــع أن النتائــج
حتســنت فــي الرياضيــات – الصــف الثامــن مــن  211.48إلــى .226.33
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المالحظات
1.1بنا ًء على أرقام التسجيل في عام .2016/2015

2.2التحق بالتعليم ما مجموعه  500,698طالبا ً وطالبة خالل العام
الدراسي .2016/2015
3.3إلى جانب تقرير العمل السنوي ،تصدر األونروا تقارير منفصلة سنوية
ونصف سنوية بخصوص النداء الطارئ لألرض الفلسطينية احملتلة
والنداء الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية.
4.4مكتب إقليم غزة في األونروا ،مستجدات املأوى ،تقرير الوضع الصادر عن
األونروا رقم  28 ،128كانون الثاني/يناير .2016
5.5مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – فلسطني ،مراقب الشؤون
اإلنسانية ،كانون الثاني/يناير .2016

2525تسعة عشر بلداً ،من ضمنها البرازيل وروسيا والصني وجنوب إفريقيا
وكوريا وتايلند وغير ذلك من بلدان جنوب شرق آسيا وأمريكا اجلنوبية.
2626أعضاء اللجنة االستشارية لألونروا حسب كانون الثاني/يناير 17( 2010
بلدا ً واملفوضية األوروبية).
2727يبلغ مجموع هذه النسب  ،%99.4فيما أن اجلزء املتبقي مخصص
لبرامج التمويل الصغير.
2828التمويل اخملصص لألردن يعكس املساعدات نقدية لتأمني الغذاء واملواد
غير الغذائية.
2929ازداد عدد املرضى بشكل ثابت عبر جميع أقاليم عمل األونروا اخلمسة،
فيما أن العدد الكلي لالستشارات الطبية قد بقي بدون تغيير إلى حد

6.6اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي 1 ،متوز/يوليو .2015

كبير .تعزى هذه النتيجة إلى )1( :زيادة الكفاءة في تنظيم مهام الكادر

7.7مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،قاعدة البيانات اإللكترونية ملعابر

الطبي في أعقاب تنفيذ نهج فريق صحة األسرة (يرجى االطالع أعاله

غزة.
8.8مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األرض الفلسطينية احملتلة ،أيلول/

للمزيد من التفاصيل) )2( ،واعتماد طريقة جديدة في عام  2014حلساب
متوسط االستشارات اليومية بشكل أكثر ضبطا ً يأخذ معايير إضافية

سبتمبر import-restrictions-/09/2015/gaza.ochaopt.org ،2015

في احلسبان ،مثل الفرق في أيام العمل بني املراكز الصحية والنقاط

.impede-delivery-of-services-and-humanitarian-assistance

الصحية والوحدات الصحية املتنقلة (وبعضها يعمل ملدة  3-1.5أيام

 9.9صندوق النقد الدولي ،بيان صحفي رقم  11 ،57/16شباط/فبراير .2016

فقط في األسبوع) ،وغيابات املوظفني الطبيني (مما يؤثر على عبء العمل

1010اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج

اليومي الفعلي).
3030يوجد  22مركزا ً صحيا ً في غزة 43 ،في الضفة الغربية 25 ،في األردن27 ،

األغذية العاملي واألونروا ،املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي
 ،2014-2013كانون األول/ديسمبر .2015
1111نشرة إحصاءات تسجيل األونروا ،2015 ،دائرة اإلغاثة واخلدمات
االجتماعية.
1212اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تقرير صحفي عن مسح القوى

في لبنان 15 ،مركزا ً صحيا ً باإلضافة إلى  11نقطة صحية في سوريا.
3131في عام  ،2014بلغ العدد الكلي لزيارات املرضى  ،9,288,234أما في عام
 ،2013فقد كانت هناك  9,117,821زيارة من املرضى.
3232تشمل تكاليف خدمات الدعم الداخلي (املالية ،املوارد البشرية،

العاملة في الربع الرابع من العام  ،2015شباط/فبراير  .2016األرقام

التخطيط ،تكنولوجيا املعلومات) واإلدارة التنفيذية (الرقابة الداخلية،

تعكس معيار منظمة العمل الدولية.

الشؤون القانونية ،مكتب املفوض العام).

1313مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األرض الفلسطينية احملتلة ،نظرة
عامة إلى االحتياجات اإلنسانية.
1414األونروا ،سجالت نظام معلومات تسجيل الالجئني.2015 ،

3333هذا املؤشر يحل محل املؤشر« :العدد الكلي ملرضى السكري في برنامج
األمراض املزمنة غير السارية».
 3434تتميز األونروا بقدرتها على مراقبة جميع املرضى املسجلني في

1515األونروا – الضفة الغربية ،سجالت النداء الطارئ.2015 ،

مراكزها الصحية ،والذي يصل عددهم إلى  3.25مليون .هذا األمر ال يتم

1616األونروا – الضفة الغربية ،سجالت برنامج الصحة.2015 ،

في البلدان املضيفة ألنه ال تتوفر قاعدة بيانات موحدة لتتبع املرضى،

1717األونروا – الضفة الغربية ،سجالت برنامج التعليم.2015 ،

وألن املرضى يترددون على خدمات الرعاية اخلاصة واحلكومية.

1818تضمن عدد القتلى  49الجئا ً ( 42منهم قتلوا في الربع األخير من العام).
 1919بيان صحفي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 170« :فلسطينيا ً و26
إسرائيليا ً قتلوا خالل عام  30 ،»2015كانون األول/ديسمبر .2015
2020مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،تقرير حماية املدنيني 22-16 ،شباط/
فبراير .2016

 ...«3535حتدث عندما تكون نسبة كافية من اجلماعة [السكان] منيعة.
يكون االنخفاض في معدل حدوث املرض أكبر من نسبة األفراد احلاصلني
على التطعيم »...منظمة الصحة العامليةhttp://www.who.int/ ،
.en/040089-07/2/86/bulletin/volumes
3636يرجى مالحظة أنه فيما توجد لدى األونروا نظم لتفادي نفاد اخملزون،

2121األونروا/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،إحصاءات الهدم.2015 ،

فإن الثغرات تنشأ بسبب )1( :القيود على امليزانية مما يعني أنه ال

2222إحصاءات عمليات مكتب إقليم الضفة الغربية في األونروا.2015 ،

ميكن طلب محزون احتياطي كاف )2( ،والتأخيرات من جانب املوردين

2323انظر التقرير  ،13/64/Aالفقرات .55-52

مما يجبر على استخدام اخملزون االحتياطي احملدود )2( ،واحلاجة لتطوير

2424البلدان العربية املانحة على صعيد ثنائي ( )16ومؤسسات أهلية غربية.

قدرات الوكالة فيما يتعلق باعتماد النظام اجلديد لتخطيط املوارد
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املؤسسية ( )REACHفي عام  )3( ،2015وتعديل البيئات التنظيمية

التكاليف غير املتعلقة بالطاقم ،مثل البنية التحتية .وتتضمن

للبلدان املضيفة التي تفرض التوريد احمللي األعلى تكلفة (وهو ما يزيد

التكاليف غير املباشرة لدائرة التعليم تكاليف خدمات الدعم الداخلي

من استنفاد امليزانية اخملصصة للمخزون االحتياطي) .في سوريا ،كانت

(املالية واملوارد البشرية والتخطيط وتكنولوجيا املعلومات) واإلدارة

حاالت نفاد اخملزون ناجمة بالتحديد عن قضايا القدرة على الوصول التي

التنفيذية (الرقابة الداخلية والشؤون القانونية ومكتب املفوض العام)،

تقع خارج حتكم األونروا .إذ ال يسمح لألونروا بنقل األدوية في بعض

وكذلك التكاليف غير املباشرة لألنشطة احملورية ،والتي يتم تقسيمها

األماكن ،مما يجبر املرضى على السفر إلى مراكز صحية أخرى للحصول

على كل إقليم وفقا ً حلسابات جتريها دائرة املالية في األونروا.

على األدوية.
3737يشير هذا املؤشر الى عدد االستشارات ،حيث تشير الزيارات إلى
االستشارات.
3838لم يكن من املمكن جمع النتائج بشأن هذا املؤشر في عام  2015ألن
الوصول لم يكن ميسرا ً إلى أغلب اخمليمات.
3939املالحظة السابقة.
ً
4040كانت حاالت نفاد مخزون األدوية في سوريا ناجمة حصرا عن القيود

4444حساب التكاليف بنا ًء على األنشطة عبارة عن منوذج حلساب التكاليف
يحدد جميع األنشطة في املنظمة ويخصص تكلفة كلية (مباشرة

وغير مباشرة) لكل نشاط وفقا ً لالستهالك الفعلي للموارد.
4545يرجى مالحظة أنه مت حساب القيمة على نطاق الوكالة باستثناء إقليم
سوريا إذ أنه لم يتمكن من املشاركة في اختبار مراقبة إجنازات التعلم
لعام .2013
4646لم يجمع .اتخذ قرار في تقرير املانحني املوحد للعام  2014بعدم

على الوصول ،والتي تنشأ عن الوضع األمني املتقلب وقيود إدارية أخرى.

استخدام البيانات للعام الدراسي  ،2014/2013بل استخدام البيانات

ففي مناطق مثل املزيريب في محافظة درعا ومخيم خان الشيح في

للعام الراهن .وقد مت تطبيق املنهجية ذاتها بالنسبة لتقرير العمل

محافظة ريف دمشق ،ال متلك األونروا صالحية إدخال األدوية (أو أية

السنوي لهذا العام.

مستلزمات أخرى) إلى مواقع عملها ،مع أن املركزين الصحيني في

4747إن األعداد املرتفعة من الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين

املوقعني يعمالن .لذا يحصل املرضى على االستشارة الطبية ووصفات

يغادرون لبنان مع عائالتهم تشكل ظاهرة خارجة عن حتكم الوكالة .لم

األدوية في تلك املناطق ولكن يكون عليهم السفر إلى أقرب مركز

يقم برنامج التعليم بحساب الطلبة الذين تركوا املدرسة خالل أشهر

صحي ميكنهم بلوغه من أجل احلصول على أدويتهم .وهذا يعني في

الصيف (أي في نهاية العام األكادميي) في أعداد الطلبة «املتسربني» بل

املزيريب ،على سبيل املثال ،احلاجة للسفر ملدة  4إلى  5ساعات عبر

في أعداد الطلبة الذين يغادرون مدارس األونروا.

خطوط اجلبهات للحصول على األدوية من مركز األونروا الصحي في
درعا .وجتلب األونروا أدوية إضافية إلى مركز درعا الصحي لضمان توفر
مخزون يكفي لتغطية احتياجات املرضى اإلضافيني.
4141لم يتم تقدمي هذه املساعدة.
4242إن الغايات اإلجمالية لبرنامج «أطفال مميزون ،احتياجات خاصة»
مشتقة من )1( :جميع امللتحقني اجلدد في ذلك العام )2( ،واألطفال
الذين يحدد أن لديهم حاالت مرضية منذ العام السابق )3( ،واألطفال
الذين في سن أعلى من صفهم )4( ،واألطفال الذين رسبوا في
جميع املواد الست في العام األكادميي السابق .خالل العام األكادميي

4848إن األطفال الذين يتلقون التعليم من األونروا في مدارس احلكومة
املضيفة ،وعددهم  ،24,725يشكلون جزءا ً من اجملموع الكلي لألطفال
املسجلني في الصفوف االعتيادية في مدارس األونروا ،والبالغ عددهم
.45,380
4949مت توظيفهم حتت برنامج «علم طفال ً» ،وهو برنامج مستقل لالستجابة
الطارئة.
5050مت تزويد جميع احلاالت املكتشفة بالدعم املالئم .هذا الرقم يشير إلى
احلاالت املغلقة فقط.
5151يعرف برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية في األونروا الفقر املطلق

 ،2015/2014بلغ اجملموع اإلجمالي لألطفال املرشحني للبرنامج 9,030

على أنه األفراد غير القادرين على تلبية بعض االحتياجات األساسية

طفالً .خضع هؤالء األطفال لتقييم شامل أجراه فريق من األطباء

ولكن ليس كلها ،مبا يشمل الغذاء ،أما الفقر املدقع فهو احلاالت

وموظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية بهدف تفحص األسباب الكامنة

األشد تطرفا ً لألفراد غير القادرين على تلبية حتى أبسط متطلباتهم

وراء صعوبة التعلم لديهم .بحث التقييم في العوامل اجلسدية

الغذائية .حددت األونروا خطوط الفقر اخلاصة باألقاليم باستخدام

والنفسية واالجتماعية-االقتصادية .ومتت إحالة األطفال الذين تبني أن

الرقم القياسي ألسعار املستهلك .وقد مت حساب خطوط الفقر لألردن

لديهم إعاقة تعلمية للحصول على العالج املناسب (الدعم الطبي ،مبا

والضفة الغربية آخر مرة في عام  .2013ومت حتديث خطوط الفقر للبنان

يشمل الصحة النفسية ،أو الدعم في مجال التربية اخلاصة) .وفي عام

من خالل مسح أجرته اجلامعة األمريكية في بيروت في عام  ،2014ومت
مؤخرا ً االنتهاء من حتديث اخلطوط في غزة في عام  .2015ومع أنه مت

على أن لديهم صعوبات في التعلم وقدمت لهم املساعدة من خالل

حتديث الرقم القياسي ألسعار املستهلك في سوريا في عام ،2013

برنامج «أطفال مميزون ،احتياجات خاصة».

إال أن تنفيذ صيغة اختبار الدخل بالوسائل غير املباشرة للتحقق من

 ،2015مت حتديد  8,760طفال ً من بني اجملموع البالغ  ،9,030أو  %97منهم،

4343تتضمن التكاليف املباشرة التكاليف املتعلقة بالطاقم وبعض

مستويات الفقر في السياق الفلسطيني ال يزال من الصعب حتديده
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بالنظر إلى الصراع الدائر وغياب االستقرار .فيما يلي أحدث حساب

صممت األونروا حزمة مساعداتها بحيث تغطي ثلث االحتياجات

خلطوط الفقر املطلق حسب اإلقليم (خط الفقر املطلق اليومي للفرد

الغذائية الشهرية من خالل مساعدات عينية وثلثي االحتياجات

الواحد بالدوالر األمريكي):

الغذائية الشهرية من خالل مساعدات نقدية.

•األردن 3.36 :دوالر للشخص في اليوم.

5555جميع الذين يتلقون املساعدات النقدية مخولون أيضا ً بتلقي

•لبنان 6.83 :دوالر للشخص في اليوم.

مساعدات غذائية ،ولكن القليلني منهم يرغبون باملساعدات الغذائية

•غزة 3.87 :دوالر للشخص في اليوم.

بسبب قضايا إمكانية الوصول

•الضفة الغربية 4:23 :دوالر للشخص في اليوم.
•سوريا 4.71 :دوالر للشخص في اليوم.
أما خطوط الفقر املدقع لكل إقليم (بالدوالر األمريكي) ،فهي كاآلتي:
•مكتب إقليم غزة 1.74 :دوالر للشخص في اليوم .خط الفقر
املدقع أعدته الرئاسة ومت حتديثه باستخدام بيانات مسح

 5656ال يجري تنفيذ برنامج التمويل الصغير في لبنان بسبب عدم توفر
بيئة تنظيمية مواتية.
5757النشرة اإلحصائية لتسجيل الالجئني – الربع الرابع .2015
5858لم يتم تنفيذ هذا النشاط بسبب الفجوة في التمويل.
5959مت تنسيق هذا العمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم

اإلنفاق واالستهالك الفلسطيني لعام  2010والرقم القياسي

املتحدة خلدمات املشاريع لضمان أن يحصل غير الالجئني على الدعم

ألسعار املستهلك في عام .2015

في تأمني مأوى وأن يكون هناك إنصاف في تقدمي املساعدات.

•مكتب إقليم األردن 1.715 :دوالر للشخص في اليوم .خط

6060تقييم األونروا الفني للمساكن .من بني  12,718وحدة سكنية غير

الفقر املدقع أعدته الرئاسة باستخدام البيانات الوطنية

صاحلة للسكنى ،كانت ( 7,400أكثر من  7,000أسرة الجئة) مدمرة

ملسح إنفاق واستهالك األسر املعيشية لعام  2007ومت حتديثه

بالكامل بسبب القتال في متوز/يوليو وآب/أغسطس  .2014ووقع العمل

باستخدام الرقم القياسي ألسعار املستهلك في عام .2010

على هذه الوحدات خارج نطاق النداء الطارئ .ومن بني  5,318مسكنا ً

•مكتب إقليم سوريا 2.57 :دوالر للشخص في اليوم .خط

متضررا ً بشدة ،استكملت أعمال التصليح على  1,309مساكن ،فيما ال

الفقر املدقع أعدته الرئاسة في عام  2009باستخدام البيانات

يزال العمل على  4,009مساكن متبقية إما جاريا ً أو على وشك اإلكمال

عن األسر املشمولة ضمن حاالت العسر الشديد ومت حتديثه

في عام .2016

باستخدام الرقم القياسي ألسعار املستهلك.
•مكتب إقليم لبنان 2.47 :دوالر للشخص في اليوم .خط الفقر
الشديد (أو املدقع) أعدته الرئاسة في عام  2009ومت حتديثه
بواسطة اجلامعة األميركية في بيروت في عام .2015
•مكتب إقليم الضفة الغربية 1.79 :دوالر للشخص في اليوم.

6161وثيقة داخلية للمراقبة والتقييم لدى مكتب إقليم غزة لألونروا،2016 ،
«أثر املساعدات النقدية لتأمني مأوى انتقالي كدعم لتكاليف اإليجار –
نقاش في مجموعات تركيز».
6262يتم التبليغ عن نتائج وحتليل العنف القائم على النوع االجتماعي في

خط الفقر املدقع أعدته الرئاسة ومت حتديثه باستخدام بيانات

جزء مخصص لذلك في هذا التقرير.
ً
6363تخص ملفات عائلية جديدة وليس أفرادا جدد في العائلة.

مسح اإلنفاق واالستهالك الفلسطيني لعام .2010

6464يتم التنفيذ من خالل كل من التمويل الطارئ ومتويل املشاريع.

ينبع عدم الثبات في املصطلحات املستخدمة من غياب إطار مشترك
جملاالت الضعف وتعريف موحد للفقر داخل األونروا ،مما يؤدي بالقطاعات
اخملتلفة إلى استخدام معايير مختلفة لتحديد الفئات األشد فقرا ً
وضعفاً .وتعد إقامة مثل هذا اإلطار الذي يبني فهما ً مشتركا ً من
ضمن أولويات برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية وأولويات الوكالة
في فترة االستراتيجية املتوسطة األجل .2021-2016
5252استفاد  35,522فردا ً إضافيا ً من برنامج شبكة األمان االجتماعي في
سوريا .وال ميكن قياس مستويات الفقر لدى هؤالء األفراد بواسطة
صيغة اختبار الدخل بالوسائل غير املباشرة بسبب الوضع الطارئ ،مع
أنه يقدر أن  %80منهم من فئة الفقر املدقع.
5353أعلى عدد من املستفيدين الذين حصلوا على مساعدات غذائية في
عام ( 2015اجلولة األولى).
5454إن األفراد الذين يتلقون املساعدات الطارئة يكون لديهم استحقاق
لتلقي كل من املساعدات النقدية والغذائية .وفي هذا اخلصوص،

6565مت استثناء عدد من احلوادث التي مت التبليغ عنها سابقا ً بعد إجراء مزيد
من التحليل.
6666لم يتم جمع البيانات .لم يتم إجراء املسح ،ولكن نتائج تقييم أسابيع
املرح الصيفية أشارت إلى أن  %54.2من األطفال الذين أجريت معهم
مقابالت أفادوا بأنهم استمتعوا كثيرا ً باأللعاب الداخلية ،فيما أفاد
 %83.9بأنهم استمتعوا كثيرا ً باأللعاب اخلارجية.
6767هذا املؤشر يعني األسر التي تعاني من التهجير بسبب أعمال الهدم.
6868هذا املؤشر مخصص لألسر التي تعاني من العنف و/أو اإلضرار
مبمتلكاتها.
6969يتكون منوذج التدخل أثناء األزمات من تقييم لالحتياجات ،ومساعدات
نقدية ،وإحاالت إلى اخلدمات املتخصصة مثل العون القانوني والدعم
النفسي-االجتماعي عند احلاجة.
7070مفقودون أو محتجزون أو مخطوفون.
7171مت باخلطأ إيراد الغاية املستهدفة لهذا املؤشر على أنها  4في النداء

الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية للعام  .2015ففي عام  ،2014كانت
الغاية املستهدفة لهذا املؤشر  1وهو ما كان ينبغي أن يكرر للعام
.2015
7272لم يتم جمع البيانات .لم يتم إجراء هذا املسح.
7373مبا أنه افتتحت  11منشأة جديدة في مجرى عام  ،2015فلم يكن من
املمكن إجراء جميع الزيارات الربعية فيها .وهذا أثر على التقدم نحو
حتقيق الغاية املستهدفة.
7474من ضمن هذا اجملموع ،قدمت اململكة العربية السعودية والكويت
واإلمارات العربية املتحدة دعما ً سخيا ً لألونروا من خالل مساهمة كلية
بقيمة  54.8مليون دوالر في عام .2015
7575عشرون بدا ً من خارج فئتي األسواق الناشئة واملانحني التقليديني تضم
لوكسمبورغ والنمسا وتركيا وبلدان أوروبا الشرقية.
7676يدل املؤشر على الزيادة الكلية في املساهمات في ميزانية البرامج .في
هذه احلالة ،من عام  2014إلى عام  ،2015ازدادت املساهمات في ميزانية
البرامج مبقدار  14,039,437دوالرا ً أمريكيا ً (من  608,059,211دوالرا ً إلى
 622,098,648دوالراً) .عند احتساب «الزيادة» في املساهمات من كل
فئة من فئات املانحني ،انخفضت القيمة الكلية بالدوالر ملساهمات
املانحني التقليديني في ميزانية البرامج مبقدار  10,096,292دوالرا ً خالل
الفترة ذاتها ،على الرغم من الزيادة اإلجمالية في مجموع املساهمات
في ميزانية البرامج .غطى هذه الزيادة املانحون الذين ال يصنفون ضمن
املانحني التقليديني .وبسبب االنخفاض العام في مساهمات املانحني
التقليديني في ظل زيادة إجمالية في املساهمات في ميزانية البرامج،
فإن نسبة الزيادة في املساهمات في ميزانية البرامج التي جاءت من
مصادر متنوعة بلغت .%172
7777تكون املؤشرات على املسار الصحيح عندما يتم حتقيق  %70أو أكثر من
الغاية املستهدفة لتلك الفترة.
7878املالحظة السابقة.
7979أجري اختبار مراقبة إجنازات التعلم لعام  2013باعتماد نظرية
االستجابة للمفردة ( )Item Response Theoryبهدف التوافق مع
املعايير الدولية في مراقبة إجنازات التعلم (أي اختبار االجتاهات في
الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم–  TIMSSواختبار برنامج تقييم
الطلبة الدولي –  ،)PISAومتكني األونروا من مراقبة التقدم بشكل
أفضل .وقد مت التأكد من إمكانية مقارنة نتائج االختبار لعام 2009
مع عام  2013عن طريق إدراج عدد من البنود القياسية ،وهي عبارة عن
أسئلة استخدمت في اختبار عام  2009ومت تكرارها في اختبارات عام
 .2013كما متت أيضا ً إعادة حتليل نتائج االختبار لعام  2009باستخدام
منهجية نظرية االستجابة للمفردة ،ومت التعبير عن متوسط العالمة
على مقياس جديد حسب هذه املنهجية ميتد بني  ،500-0حيث بلغ
االنحراف املعياري .50
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