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7

ملخص تنفيذي
الالجئــن األكثــر ضعفــا ً الذيــن مت منحهــم أولويــة احلصــول علــى
حتويــات نقديــة أعلــى قيمــة ،فــي حــن اســتمرت احلــاالت املتبقيــة
فــي احلصــول علــى مخصصــات طارئــة أقــل حجمـاً .كمــا اقتصــرت
املســاعدات الغذائيــة العينيــة أيض ـا ً علــى أشــد الالجئــن ضعف ـاً،
حيــث اســتهدفت  136٫074فــرداً .وبتمويــل مــن ميزانيــة البرامــج
والنــداء الطــارئ ،قدمــت األونــروا التعليــم الــى  50٫143طالبــا ً
وطالبــة مــن الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا ،وأتاحــت الرعايــة
الصحيــة األوليــة مــن خــال  25مرفقـا ً صحيـاً ،مــن بينهــا عيادتــان
متنقلتــان .واســتمر توفيــر خدمــات احلمايــة ،مبــا فــي ذلــك اإلرشــاد
القانونــي والدعــم النفســي-االجتماعي ،مــن خــال ســتة مكاتــب
لدعــم األســرة .وركــزت الوكالــة جهودهــا أيضـا ً علــى إعــادة تأهيــل
منشــآتها فــي املناطــق التــي أصبــح الوصــول إليهــا ممكنــا ً فــي
اآلونــة األخيــرة ،مبــا يكفــل حصــول الالجئــن الفلســطينيني إلــى
ســوريا العائديــن مــن تلقــاء ذاتهــم علــى املســاعدات واخلدمــات
اإلنســانية بأمــان .ومــع ذلــك ،فــإن القيــود علــى التمويــل حــدت مــن
6
قــدرة األونــروا علــى القيــام بجميــع األعمــال الالزمــة.

فــي العــام  ،2019واظبــت وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل
الالجئــن الفلســطينيني فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) علــى
توفيــر التنميــة البشــرية واحلمايــة واملســاعدة اإلنســانية لالجئــن
الفلســطينيني املســجلني لديهــا .ومت ذلــك مــن خــال التــزام
جماعــي مــن جانــب الوكالــة والبلــدان املضيفــة لالجئــن واجلهــات
املانحــة .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،جنحــت األونــروا فــي
تقــدمي أكثــر مــن  8٫723٫118مليــون استشــارة للرعايــة الصحيــة
األوليــة ،وتعليــم  532٫857طفــا ً (العــام الدراســي ،)2019/2018
وتقــدمي مســاعدات شــبكة األمــان االجتماعــي (مبــا فــي ذلــك النقــد
والغــذاء) ألكثــر مــن  254٫927فــرداً 1،وتقــدمي التعليــم والتدريــب
التقنــي واملهنــي الــى  7٫557شــابا ً وشــابة ،وتقــدمي قــروض التمويــل
األصغــر الــى  35٫576شــخصاً 2.باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت إصــاح وبنــاء
 3٫108مســاكن مــن خــال املســاعدات الطارئــة ومتويــل املشــاريع،
ووفق ـا ً ملعاييــر احلمايــة والســامة التــي وضعتهــا الوكالــة ،قامــت
األونــروا إمــا ببنــاء أو تطويــر أو إعــادة بنــاء  12مركــزا ً صحيــا ً و101
مدرســة .وتواصــل تقــدمي املســاعدة فــي مجــال احلمايــة فــي جميــع
أقاليــم عمــل الوكالــة مبوجــب هيكليــة تنظيميــة مت تعديلهــا فــي
وفــي لبنــان ،مت تقــدمي الدعــم اإلنســاني علــى شــكل منــح نقديــة
ضــوء القيــود علــى التمويــل ،مــع التركيــز بشــكل ملحــوظ علــى
لتغطيــة نفقــات الغــذاء والســكن والتأهــب لفصــل الشــتاءـ
املناصــرة ومواصلــة جتهيــز موظفــي األونــروا لتحقيــق نتائــج عمليــة
واســتفاد مــن هــذه املســاعدات باملتوســط  27٫987الجئا ً فلســطينيا ً
3
فــي مجــال احلمايــة لالجئــن الفلســطينيني.
مــن ســوريا .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت األونــروا
فــي العــام  ،2019ظــل تقــدمي املســاعدات الغذائيــة يشــكل توفيــر التعليــم النوعــي واجلامــع واملنصــف الــى  5٫254طف ـا ً مــن
أولويــة لألونــروا فــي غــزة .وبتمويــل مــن الطــوارئ ،دعمــت الوكالــة أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،وخدمــات الرعايــة
االحتياجــات الغذائيــة ملــا يقــرب مــن  1٫036٫385فــردا ً مــن الالجئــن الصحيــة األوليــة مــن خــال  27مركــزا ً صحيــاً ،وخدمــات احلمايــة
الفلســطينيني الضعفــاء ،مبــن فيهــم  16٫826أســرة تعيلهــا نســاء .والعــون القانونــي احليويــة الــى  4٫262الجئـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا.
ووفــرت األونــروا أيضـا ً فرصـا ً مؤقتــة للمــال مقابــل العمــل لصالــح وفــي األردن ،مت تقــدمي منــح نقديــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية
 13٫572الجئـاً ،مــن بينهــم  5٫286امــرأة .وفــي إطــار برنامــج التعليــم الــى  16٫159الجئ ـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت
فــي حــاالت الطــوارئ ،تلقــى  68٫007طلبــة دعم ـا ً تعليمي ـا ً إضافي ـا ً دعــم  695أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا تعانــي مــن ضعــف
فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات .ومت احلفــاظ علــى اخلدمــات الصحية شــديد مــن خــال منــح نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة ملســاعدتها علــى
مــن خــال  22مركــزا ً صحي ـا ً وخضــع  11٫571طف ـا ً لفحــص طبــي اســتيعاب الصدمــات واالســتجابة لبواعــث قلــق محــددة تتعلــق
شــامل .وفــي الضفــة الغربيــة ،اســتمر تقــدمي املســاعدات الغذائيــة باحلمايــة .واســتمر توفيــر اخلدمــات الطبيــة لالجئــن الفلســطينيني
العينيــة الطارئــة ،بالشــراكة مــع برنامــج األغذيــة العاملــي ،الــى مــن ســوريا مــن خــال  29مرفقـا ً صحيـا ً فــي مختلــف أنحــاء األردن.
 37٫000فــرد مــن اجملتمعــات البدويــة والرعويــة التــي مت تقييمهــا على وواصلــت الوكالــة أيض ـا ً توفيــر التعليــم األساســي لصالــح 1٫167
أنهــا تفتقــر الــى األمــن الغذائــي أو عرضــة خملتلــف التهديــدات علــى طفـا ً مــن أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا والســوريني
احلمايــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت األونــروا بتوزيــع املســاعدات فــي األردن الذيــن يلتحقــون فــي  133مدرســة لألونــروا.
النقديــة الطارئــة علــى  25٫578الجئــا ً مــن فئــة الفقــر املدقــع
اســتمرت أزمــة التمويــل مــن العــام  2018إلــى العــام  .2019وقــد
بأســلوب البطاقــة اإللكترونيــة .وعلــى مــدار العــام ،واصلــت األونــروا
حصلــت الوكالــة علــى مليــار دوالر أمريكــي مــن خــال جميــع
أيضــا ً إجــراء رصــد وتوثيــق وإبــاغ عــن الالجئــن الفلســطينيني
بوابــات التمويــل خــال العــام .وفيمــا يتعلــق مبيزانيــة البرامــج،
املتأثريــن بتهديــدات للحمايــة فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فــي ذلــك
تلقــت األونــروا  619.2مليــون دوالر أمريكــي 7 ،أي أقــل مبقــدار 130.8
4
القــدس الشــرقية ،وتزويدهــم باملســاعدات الطارئــة.
مليــون دوالر مــن إجمالــي االحتياجــات ،وأقــل مــن العــام  2018مبقــدار
طــوال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،قدمــت األونــروا مســاعدات  231.6مليــون دوالر .وعلــى الرغــم مــن احلفــاظ علــى اخلدمــات وحتقيق
إنســانية حيويــة لالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا والالجئــن مؤشــرات التعليــم والصحــة الرئيســية إلــى حــد كبيــر ،فقــد كان ال
الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان واألردن 5 .ومتكنــت الوكالــة ،بــد مــن إجــراء بعــض التعديــات علــى البرامــج خــال الســنة ،علــى
باملــوارد املتاحــة ،مــن توزيــع مســاعدات نقديــة طارئــة علــى  410٫870النحــو املفصــل فــي مختلــف أجــزاء هــذا التقريــر .ولــم تتمكــن
الجئــا ً فلســطينيا ً فــي ســوريا .وفــي أيار/مايــو  ،2019اعتمــدت الوكالــة مــن رفــع ســقف برنامجهــا لشــبكة األمــان االجتماعــي،
األونــروا نهجـا ً موجهـا ً فــي تقــدمي املســاعدات النقديــة ،يركــز علــى والــذي ظــل مجمــدا ً منــذ العــام  ،2013علــى الرغــم مــن تزايــد الفقر
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فــي العديــد مــن أقاليــم عمــل الوكالــة ،فــي حــن ارتفعــت نســبة
الفصــول الدراســية فــي مــدارس األونــروا التــي تضــم أكثــر مــن
 40تلميــذا ً إلــى أكثــر مــن  8.%52التدابيــر اإلضافيــة التــي اتخــذت
للتعامــل مــع النفقــات تضمنــت إدارة الشــواغر ،وتأجيــل التعيينــات
فــي الوظائــف ،ورفــع ســن التقاعــد مؤقتـاً ،وزيــادة اســتخدام عقــود
العاملــن باملياومــة .وجــرى كذلــك تخفيــض اإلنفــاق علــى صيانــة
معــدات تكنولوجيــا املعلومــات واملركبــات واســتبدالها ،فيمــا مت فــي
نهايــة العــام ترحيــل عــدد مــن املســتحقات املاليــة غيــر املمولــة
إلــى العــام .2020

أجــراه مكتــب األمم املتحــدة خلدمــات الرقابــة الداخليــة ،أســفر عــن
رحيــل رئيــس هيئــة العاملــن ونائــب املفــوض العــام واملفــوض العام.
وفيمــا أن التحقيــق قــد أعــاد التأكيــد علــى أن األمــر لــم ينطــو
علــى احتيــال أو اختــاس ألمــوال العمــل ،إال أنــه أبــرز وجــود ثغــرات
معينــة فــي اإلدارة بحاجــة إلــى معاجلــة .وقــد جــرى بقيــادة املفــوض
العــام باإلنابــة ،الــذي تولــى مهامــه فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر
 ،2019إعــداد سلســلة مــن «املبــادرات املتعلقــة بــاإلدارة» بهــدف
متتــن اإلدارة واحلوكمــة واملســاءلة فــي األونــروا 11.وخضعــت هــذه
املبــادرات إلــى عمليــة تشــاور علــى مســتوى اللجنــة االستشــارية
وشــركاء الوكالــة وموظفيهــا واألطــراف املعنيــة األخــرى ،وســيتم
وضــع اللمســات األخيــرة عليهــا فــي أوائــل العــام  2020مــن أجــل
تطبيقهــا وفقــا ً خلطــة تنفيــذ اســتراتيجية محــددة زمنيــا ً يتــم
االتفــاق عليهــا.

كانــت العمليــات اإلنســانية هــي األكثــر تضــررا ً مــن الفجــوة فــي
التمويــل .فلــم تتلــق األونــروا ســوى  94.81( %34.23مليــون دوالر
أمريكــي)  9مــن احتياجاتهــا التمويليــة للنــداء الطــارئ لصالــح
ســوريا .وكان أداء النــداء الطــارئ لصالــح األرض الفلســطينية احملتلــة
أفضــل ،ولكــن لــم يتــم متويلــه ســوى بنســبة  84.96( %61.57مليــون فــي  13كانــون األول/ديســمبر ،صوتــت اجلمعيــة العامــة لــأمم
دوالر أمريكــي) 10 .واضطــرت الوكالــة إلــى إتاحــة ســلفة مــن ميزانيــة املتحــدة علــى متديــد واليــة األونــروا حتــى  30حزيران/يونيــو ،2023
البرامــج لتجنــب حــدوث انقطــاع فــي توفيــر اخلدمــات احليويــة فــي ُمعيــدة التأكيــد واإلشــادة بالــدور احليــوي الــذي تؤديــه الوكالــة علــى
األرض الفلســطينية احملتلــة ،وال ســيما انقطــاع خــط إمــدادات مــدار ســبعة عقــود تقريب ـا ً فــي تقــدمي اخلدمــات احليويــة لتحقيــق
الغــذاء مبوجــب النــداء الطــارئ فــي غــزة ،والــذي يتــم مــن خاللــه الرفــاه والتنميــة اإلنســانية واحلمايــة ألكثــر مــن خمســة ماليــن
الجــئ فلســطيني مســجلني لديهــا ،وفــي تخفيــف محنتهــم
مســاعدة مليــون الجــئ كل ثالثــة أشــهر.
وتعزيــز االســتقرار فــي املنطقــة ،إلــى حــن التوصــل إلــى حــل عــادل
باإلضافــة إلــى التحديــات املاليــة ،تعرضــت الوكالــة ألزمــة خطيــرة
لقضيــة الالجئــن الفلســطينيني.
تتعلــق بإدارتهــا وســمعتها فــي العــام  ،2019فــي أعقــاب حتقيــق
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نظرة عامة على التقرير
يصــف تقريــر العمــل الســنوي للعــام  2019تقــدم الوكالــة نحــو
حتقيــق النتاجــات االســتراتيجية احملــددة فــي اســتراتيجية األونــروا
املتوســطة األجــل  12 .2021-2016وبالبنــاء علــى اجلهــود املبذولــة
لتنســيق اإلبــاغ عــن النتائــج ومتشــيا ً مــع التزامــات ومبــادئ
الصفقــة الكبــرى املنصــوص عليهــا فــي إعــان باريــس للعــام
 2005بشــأن فعاليــة املعونــات ،يقــدم تقريــر العمــل الســنوي
نظــرة شــاملة للبرامــج التــي تنفذهــا الوكالــة ويجمــع معـا ً تقريــر
املفــوض العــام عــن العــام  2019املقــدم إلــى اجلمعيــة العامــة
وتقاريــر األونــروا الســنوية فيمــا يتعلــق بالنــداء الطــارئ لــأرض .
الفلســطينية احملتلــة للعــام  2019والنــداء الطــارئ بشــأن أزمــة
ســوريا اإلقليميــة للعــام  .2019كمــا أنــه يحتــوي علــى حتليــل .
للتقــدم احملــرز مقارنــة بغايــات البرامــج وغايــات تعبئــة املــوارد احملــددة
فــي مصفوفــة الرصــد املشــتركة لالســتراتيجية املتوســطة األجــل
واســتراتيجية الوكالــة لتعبئــة املــوارد للفتــرة  .2021-2019باإلضافة .
إلــى ذلــك ،يشــرح تقريــر العمــل الســنوي اإلجنــازات واجملــاالت التــي
لــم تتحقــق فيهــا الغايــات .وتتضمــن سلســلة مــن املرفقــات أطــر
النتائــج وســجالت اخملاطــر واإلحصائيــات الرئيســية.

تقريــر العمــل الســنوي هــو التقريــر النهائــي عــن العمليــات املنفــذة
فــي العــام  2019مبقتضــى االســتراتيجية املتوســطة األجــل احلاليــة.
وقــد مت إعــداده مــن خــال املســاهمات الــواردة مــن مكاتــب األونــروا
فــي األقاليــم ودوائــر الرئاســة وفريــق العمــل املعنــي بتنســيق
النتائــج ،والــذي يتضمــن املانحــن والبلــدان املضيفــة ،واللجنــة
الفرعيــة للجنــة األونــروا االستشــارية .وفيمــا يلــي املبــادئ املتفــق
عليهــا والتــي يســتند إليهــا تقريــر العمــل الســنوي:

يســتمد اإلبــاغ عــن النتائــج مــن نظــام الرصــد القائــم علــى
النتائــج لــدى األونــروا الــذي يتيــح جمــع البيانــات وحتليلهــا فــي
ضــوء النتاجــات االســتراتيجية التــي تنــص عليهــا االســتراتيجية
املتوســطة األجــل لألونــروا .ويســتضيف النظــام أيضــا ً هيــاكل
رصــد للنــداءات الطارئــة واملشــاريع وأطــر النتائــج األخــرى التــي
تســتخدمها الوكالــة .ويتــم جمــع البيانــات وحتليلهــا علــى أســاس
ربــع ســنوي علــى صعيــد األقاليــم وعلــى أســاس نصــف ســنوي مــن
خــال مراجعــات النتائــج علــى نطــاق الوكالــة.

يتــم إعــداد التقاريــر مــرة واحــدة فــي الســنة التقومييــة وتنجــز
بحلــول الربــع الثانــي مــن فتــرة التقريــر الالحقــة.
تســتند املؤشــرات وخطــوط األســاس والغايــات إلــى ترتيبــات
املراقبــة الداخليــة علــى نطــاق الوكالــة (أي مصفوفــة الرصــد
املشــتركة) ،والنــداءات الطارئــة ،واســتراتيجية تعبئــة املــوارد.
يســتكمل عــرض بيانــات النتائــج بأقســام ســردية حتلــل
التقــدم احملــرز نحــو حتقيــق الغايــات وتأثيــر اإلجنــاز  /القصــور
فــي اإلجنــاز  /عــدم اإلجنــاز علــى إجمالــي حتقيــق النتاجــات
االســتراتيجية املنصــوص عليهــا فــي االســتراتيجية املتوســطة
األجــل واألولويــات االســتراتيجية للنــداءات الطارئــة وأهــداف
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد.

يتــم تصنيــف النتائــج حســب مكتــب اإلقليــم ،وحســب اجلنــس،
وحســب احلالــة االقتصاديــة ،وحســب اإلعاقــة وفقــا ً إلرشــادات
األونــروا بشــأن تعريــف اإلعاقــة ،وحســب التوزيــع املكانــي (مخيــم،
غيــر مخيــم ،حضــري ،ريفــي) ،وحســب الفئــات العمريــة الرئيســية
(مثــل الشــباب).
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الفصل األول :السياق

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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 1-1التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية
 1-1-1سوريا
أفــرزت تســع ســنوات مــن الصــراع فــي ســوريا عواقــب وخيمــة علــى
الالجئــن الفلســطينيني واملواطنــن الســوريني علــى الســواء .وعلــى
الرغــم مــن أن العــام  2019شــهد انخفاض ـا ً فــي حــدة النــزاع فــي
معظــم أجــزاء البــاد مقارنــة بالســنوات الســابقة ،فقــد اشــتدت
أعمــال القتــال فــي الشــمال الغربــي (محافظــات إدلــب واملناطــق
احمليطــة بهــا) ،ممــا أســفر عــن ســقوط قتلــى وجرحــى ،وتدميــر
املنــازل والبنيــة التحتيــة ،والتهجيــر الواســع النطــاق ،واالحتياجــات
اإلنســانية املتزايــدة .وشــمل ذلــك مناطــق يوجــد فيهــا الجئــون
فلســطينيون .وفــي  14أيار/مايــو ،أصابــت عــدة صواريــخ مخيــم
النيــرب املكتــظ بالســكان فــي حلــب ،ممــا أســفر عــن مقتــل مــا ال
يقــل عــن  11مدنيــاً ،مــن بينهــم خمســة أطفــال ،أربعــة منهــم
مــن طلبــة األونــروا ،وأصيــب  30شــخصا ً آخــر بجــروح .وفــي الوقــت
نفســه ،أدى جتــدد العمليــات العســكرية فــي شــمال شــرق ســوريا
فــي  9تشــرين األول/أكتوبــر إلــى خلــق احتياجــات إنســانية واســعة
النطــاق ،ممــا فاقــم الوضــع اإلنســاني املتــردي أص ـا ً فــي هــذا اجلــزء
مــن البــاد.
ظــل الوضــع األمنــي متقلبـا ً فــي جميــع أنحــاء ســوريا .وكان خطــر
الهجمــات غيــر املتكافئــة واخملاطــر التــي تشــكلها املتفجــرات
املتخلفــة عــن احلــرب مرتفعــاً ،وال ســيما فــي املناطــق واخمليمــات
التــي أصبــح مــن املمكــن الوصــول إليهــا مؤخــرا ً والتــي شــهدت
وجــرح العديــدون
أعمــال قتــال فــي الســنوات األخيــرة .لقــد قُتــل ُ
بســبب املتفجــرات املتخلفــة عــن احلــرب فــي العــام  ،2019مبــن فيهم
الجــئ فلســطيني يبلــغ مــن العمــر ثمانــي ســنوات كان يلعــب فــي
منطقــة بالقــرب مــن مخيــم درعــا .وازدادت احلالــة األمنيــة احلرجــة
توتــرا ً فــي عــدد مــن األوقــات خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر
عقــب شــن قــوات األمــن اإلســرائيلية عــدة غــارات جويــة حــول
دمشــق وحمــص وحمــاة ،ممــا أدى إلــى وقــوع إصابــات وتدميــر للبنــى
التحتيــة.
تقــدر األونــروا أن  438٫000الجــئ فلســطيني مــا زالــوا فــي ســوريا
باملقارنــة مــع  562٫312الجئــا ً مســجلني لــدى الوكالــة فــي
نهايــة العــام  .2019وقــد نــزح مــا يقــدر بنحــو ثلثــي الالجئــن
الفلســطينيني عــن مناطقهــم األصليــة منــذ بدايــة النــزاع ،وظــل
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حوالــي  %40منهــم مهجريــن داخليــا ً حتــى نهايــة العــام .2019
ووفقـا ً لتقديــرات األونــروا ،فــإن أكثــر مــن  180٫000الجــئ فلســطيني
قــد دمــرت منازلهــم أو حلقــت بهــا أضــرار جســيمة .وواجــه مــن
بقــوا فــي البلــد بطالــة واســعة النطــاق ،وتعرضــوا لفقــدان األصــول
وســبل العيــش ،ونقــص الوقــود والكهربــاء ،وزيــادة حــادة فــي أســعار
الســلع األساســية خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر بســبب
االنخفــاض احلــاد فــي قيمــة الليــرة الســورية .وقــد أســهم ذلــك فــي
حــدوث حالــة إنســانية شــديدة الصعوبــة فــي جميــع أنحــاء البــاد.

الضغــوط علــى املاليــة العامــة الضعيفــة فــي األصــل والبنيــة
التحتيــة واخلدمــات .مــع نهايــة العــام  ،2019كان هنــاك  914٫648الجئا ً
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مــن ســوريا مســجلني لــدى مفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئني،
باإلضافــة إلــى  27٫248الجئــا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا ســجلتهم
األونــروا 15.وباإلضافــة إلــى ذلــك ،كان هنــاك  476٫033الجئا ً فلســطينيا ً
فــي لبنان مســجلني لــدى الوكالــة 16 .ومنــذ منتصــف مايو/أيــار ،2019
عــززت الســلطات اللبنانيــة جهودهــا ملكافحــة التنقــل غيــر النظامي
عبــر احلــدود ،ونتيجــة لذلــك ،تعــرض الالجئــون مــن ســوريا الذيــن ال
يحملــون تأشــيرة صاحلــة والذيــن دخلــوا البــاد أو حاولــوا دخولهــا
بشــكل غيــر قانونــي بعــد  24نيســان/إبريل  2019لالعتقــال والترحيــل.
وفــي  2أيلول/ســبتمبر ،أعلنــت الســلطات اللبنانيــة "حالــة طــوارئ
اقتصاديــة" عجلــت بحدوثهــا قضايــا هيكليــة وســوء إدارة اقتصاديــة
طويلــة األجــل أدت إلــى بلــوغ نســبة الديــن إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالي
 17 .%151وفــي وقــت الحــق ،أثــارت خطــة احلكومــة لفــرض ضرائــب
جديــدة علــى التبــغ والبنزيــن ومكاملــات بروتوكــول االتصــال الصوتــي
عبــر اإلنترنــت احتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي  17تشــرين
األول/أكتوبــر ،حتولــت إلــى مطالــب بإجــراء إصــاح شــامل فــي القيــادة
السياســية .وفــي أعقــاب محــاوالت فاشــلة إليجــاد حــل سياســي،
اســتقال رئيــس الــوزراء ســعد احلريــري فــي  29تشــرين األول/أكتوبــر
ومت تعيــن حكومــة تصريــف أعمــال .وخــال االضطرابــات السياســية
واملدنيــة التــي أعقبــت ذلــك ،خــرج مئــات اآلالف مــن املتظاهريــن إلــى
الشــوارع ،ممــا أدى إلــى عرقلــة الطــرق الرئيســية ،واشــتباكات مــع
الســلطات ،وأعمــال تخريــب ،دون تشــكيل حكومــة.
فــي الوقــت نفســه ،تعمقــت األزمــة املاليــة فــي لبنــان ،حيــث فرضــت
املصــارف قيــودا ً مشــددة علــى ســحب وحتويــل الــدوالر األمريكــي ،وتبــع
ذلــك انخفــاض قيمــة الليــرة اللبنانيــة بنســبة تصــل إلــى  %30فــي
الســوق املوازيــة وزيــادة أســعار الســلع األساســية .ووفقـا ً ملكتــب األمم
املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،ارتفعــت أســعار املــواد الغذائية
بنســبة  %20علــى األقــل مــن أيلول/ســبتمبر إلى كانــون األول/ديســمبر
 18 .2019وقــدر البنــك الدولــي أن األزمــة االقتصاديــة ميكــن أن تــؤدي
إلــى توســيع دائــرة الفقــر بنســبة  %20إضافيــة مــن ســكان لبنــان،
باإلضافــة إلــى نســبة  %30الذيــن يعيشــون فــي األصــل حتــت خــط
19
الفقــر.

يعــد الالجئــون الفلســطينيون أصـا ً مــن بــن أكثــر اجملتمعــات ضعفـا ً
وتهميشــا ً فــي لبنــان ،وقــد أضــاف تــردي األوضــاع الــى معاناتهــم.
فهــم خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،ظلــوا ممنوعــن مــن مزاولة 39
مهنــة ،فيمــا يواجهــون وضع ـا ً قانوني ـا ً غيــر مســتقر .نتيجــة لذلــك،
ظلــوا يواجهــون معــدالت عاليــة مــن الفقــر والبطالــة .وفــي حزيــران/
يونيــو ،قــررت وزارة العمــل إنفــاذ التشــريعات القائمــة التي تلــزم جميع
األجانــب ،مبــن فيهــم الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان والالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ،باحلصــول علــى تصاريــح عمــل ،ممــا أثــار
 2-1-1لبنان
أســابيع مــن االضطرابــات فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني.
اســتمرت األزمــة فــي ســوريا فــي التأثيــر ســلبا ً علــى االســتقرار وفــي حــن شــكلت احلكومــة آنــذاك جلنــة وزاريــة ملراجعــة املســألة،
والبيئــة االجتماعية-االقتصاديــة فــي لبنــان ،ممــا فــرض املزيــد مــن لــم يحــرز أي تقــدم حتــى نهايــة العــام.
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علــى الرغــم من هــذه البيئــة املعقــدة ،ظلــت احلالــة األمنيــة العامة
فــي الغالبيــة العظمــى مــن مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني
فــي لبنــان مســتقرة نســبيا ً خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .بيــد
أن اشــتباكات صغيــرة النطــاق وقعــت فــي مخيــم عــن احللــوة فــي
أوائــل آب/أغســطس ،ممــا أســفر عــن مقتــل عــدة أعضــاء متنافســن
مــن اجلماعــات اإلســامية ،وفــي مخيــم شــاتيال فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبــر ،ممــا أســفر عــن مقتــل شــخصني .وفــي حــن ظــل الالجئــون
الفلســطينيون إلــى حــد كبيــر علــى هامــش االضطرابــات فــي  4-1-1غزة
لبنــان ،فــإن املصاعــب االجتماعية-االقتصاديــة املتزايــدة ميكــن أن واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدة لتلبيــة احتياجــات 1٫460٫315
يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى حالــة الســامة واألمــن فــي مخيمــات الجــئ فلســطيني مســجل فــي غــزة  25فــي ســياق متقلــب للغايــة
فــي اجملــاالت السياســية واألمنيــة واالجتماعية-االقتصاديــة .وقــد
الالجئــن الفلســطينيني وخارجهــا.
اســتمر الســكان فــي حتمــل أزمــة إنســانية واقتصاديــة ســببها
 3-1-1األردن
احلصــار البــري واجلــوي والبحــري الــذي دخــل عامــه الثالــث عشــر فــي
فــي األردن ،يوجــد  2٫242٫579الجئــا ً فلســطينيا ً مســجلني لــدى حزيران/يونيــو  .2019واقتــرن ذلــك بــدورات مــن العنــف وعــدم االســتقرار
األونــروا ،ومعظمهــم يُفهــم أنهــم يحملــون اجلنســية األردنيــة ،ممــا السياســي وتقييــد الدخــول واخلــروج مــن معابــر غــزة .وتعرقلــت
يســمح لهــم بالتمتــع بنفــس احلقــوق التــي يتمتــع بهــا املواطنــون عمليــة تقــدمي اخلدمــات األساســية وضمــان توافرهــا بســبب النشــاط
األردنيــون اآلخــرون 20.إن قرابــة  158٫000الجــئ فلســطيني نزحــوا االقتصــادي احملــدود فــي غــزة ،والذي تفاقــم بتأثير االنقســام السياســي
عــن غــزة عــام  1967ممنوعــون مــن نيــل اجلنســية األردنيــة مبوجــب املتواصــل ،واألزمــة املاليــة للســلطة الفلســطينية ،والتخفيضــات في
القانــون رقــم  6مــن العــام  1954ويواجهــون قيــودا ً فــي الوصــول إلــى املســاعدات االجتماعيــة ،وتدهــور البنيــة التحتيــة العامــة .وفــي العام
 ،2019بلــغ متوســط معــدل البطالــة فــي غــزة  26 ،%45.1واســتمر
اخلدمــات العامــة وفــرص كســب العيــش.
النقــص الشــديد فــي فــرص العمــل فــي مفاقمــة مســتويات اليــأس
علــى مــدار العــام ،ظــل األردن منــارة نســبية لالســتقرار داخــل
واإلحبــاط العاليــة بــن الســكان ،وال ســيما الشــباب .وقد حتســن توافر
منطقــة هشــة ،علــى الرغــم مــن االحتجاجــات ضــد مبــادرة
الكهربــاء مــن  8-4ســاعات فــي اليــوم فــي العــام  2018إلــى مــا يقــرب
احلكومــة األمريكيــة "الســام مــن أجــل االزدهــار" 21وارتفــاع
مــن  15-10ســاعة فــي اليــوم فــي العــام  27.2019وظلــت إمكانيــة
تكاليــف املعيشــة فــي البــاد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــرض الالجئــون
احلصــول علــى ميــاه نظيفــة علــى مســتوى مــأزوم إذ أن أكثــر مــن
مــن العــراق واجلمهوريــة العربيــة الســورية خــال الســنوات العديــدة
 %90مــن امليــاه التــي تتــزود بهــا املنــازل غيــر صاحلــة للشــرب بســبب
املاضيــة ضغوط ـا ً كبيــرة علــى اقتصــاد األردن وبنيتــه التحتيــة ،وال
االســتخراج املفــرط مــن احلــوض اجلوفــي الســاحلي أثنــاء فتــرة وجــود
ســيما فــي مجالــي الصحــة والتعليــم.
28
املســتوطنات اإلســرائيلية فــي غــزة ،إلــى جانب تســرب ميــاه البحــر.
ظلــت البطالــة فــي األردن تشــكل حتدي ـا ً كبيــرا ً حيــث بلغــت %19
علــى املســتوى السياســي ،فشــلت اخلطــوات الرئيســية نحــو إنهــاء
فــي الربــع األخيــر مــن العــام  ،2019أي بزيــادة قدرهــا  %0.3عــن
االنقســام السياســي املســتمر منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن بــن
العــام  22 .2018وقــد تأثــر الشــباب بشــكل خــاص ،حيــث بلغــت
 23فتــح وحمــاس .ومــع ذلــك ،مت التوصــل إلــى اتفــاق بــن الفصائــل
نســبة البطالــة بــن الشــباب حوالــي  %36.8فــي العــام .2019
الفلســطينية إلجــراء انتخابــات برملانيــة ورئاســية فــي العــام .2020
ويســعى األردن إلــى تنفيــذ إصالحــات هيكليــة رئيســية مــن خــال
وقُمعــت بعنــف حــوادث متفرقــة مــن االحتجاجــات الشــعبية التــي
إدخــال أنظمــة جديــدة لتعزيــز احلوكمــة املاليــة ومــن خــال خطــة
تطالــب بتحســن ظــروف املعيشــة.
إصالحيــة مدتهــا خمــس ســنوات ،مت إطالقهــا فــي العــام ،2019
وتهــدف إلــى ضمــان النمــو املســتدام والشــامل ومواجهــة التحديات ظلــت األوضــاع األمنيــة فــي غــزة غيــر مســتقرة إلــى حــد كبيــر.
فخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،فقــد  33فلســطينيا ً حياتهــم
املتعلقــة بالتشــغيل والشــباب والنــوع االجتماعــي.
علــى يــد قــوى األمــن اإلســرائيلية خــال مظاهــرات مســيرة العــودة
بلــغ عــدد الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا املســجلني لــدى
الكبــرى ،وأصيــب  11٫523شــخصا ً بجــروح ،ممــا رفــع العــدد اإلجمالــي
األونــروا فــي األردن  17٫348حســب نهايــة العــام  .2019وظلــت
إلــى  212قتيــا ً و 36٫134جريحــا ً منــذ بــدء املظاهــرات فــي  30آذار/
األرقــام مســتقرة جزئيـا ً بســبب سياســة احلكومــة بعــدم الســماح
ً مــارس  29 .2018وفــي حــن أن املســتوى العــام للعنــف ،مبــا فــي ذلــك
بدخــول الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا والتــي اعتمــدت بــدءا
 24عــدد الضحايــا املرتبطــن باملظاهــرات ،قــد انخفــض كجــزء مــن وقــف
مــن العــام  .2013ويتعــرض للخطــر بشــكل خــاص حوالــي %9.9
إطــاق نــار هــش وغيــر رســمي بــن إســرائيل وحمــاس ،فــإن رعايــة
مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ممــن ليــس لهــم وضــع
اجلرحــى ،وكثيــر منهــم لديهــم احتياجــات طويلــة األجــل للرعايــة
قانونــي ســليم فــي األردن ألنهــم يواجهــون قيــودا ً علــى التشــغيل،
الطبيــة وإعــادة التأهيــل ،ال يــزال يشــكل ضغطـا ً هائـا ً علــى النظــام
وقــدرة محــدودة علــى الوصــول إلــى احملاكــم وإجــراءات األحــوال
الصحــي املتداعــي مــن ذي قبــل.
املدنيــة والتســجيل ،ويتعرضــون للتهديــد باإلعــادة القســرية .يواجــه
ً
الكثيــرون أيضــا ً قيــودا ً علــى الوصــول إلــى املســاعدات اإلنســانية قُتــل  75فلســطينيا آخــر فــي ظــروف أخــرى ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال
املتاحــة لالجئــن غيــر الفلســطينيني القادمــن مــن ســوريا .وتتــم الغــارات اجلويــة وقصــف الدبابــات خــال التصعيــد املؤقــت ألعمــال
إحالــة هــؤالء األفــراد إلــى الوكالــة باعتبارهــا اجلهــة الرئيســية التــي القتــال بــن الفصائــل الفلســطينية والقــوات اإلســرائيلية 30 .وفــي
تزودهــم بخدمــات الصحــة والتعليــم واملســاعدات الطارئــة وشــبكة
األمــان االجتماعــي واحلمايــة .وقــد واصلــت الوكالــة مناشــدة
احلكومــة األردنيــة بالتمســك مببــدأ املســاواة فــي املعاملــة جلميــع
الالجئــن ،وفقــا ً للقانــون الدولــي ،والنظــر فــي إمكانيــة الدخــول
املؤقــت لالجئــن الفلســطينيني الفاريــن مــن الصــراع فــي ســوريا،
ألســباب إنســانية.
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الفتــرة مــن  25إلــى  27آذار/مــارس ،شــهد قطــاع غــزة وجنــوب
إســرائيل أحــد أهــم تصعيــدات أعمــال القتــال منــذ العــام ،2014
بعــد إطــاق صــاروخ مــن غــزة أحلــق أضــرارا ً بالغــة مبنــزل فــي وســط
إســرائيل وتســبب بإصابــة ســبعة إســرائيليني .وفــي أعقــاب هــذا
احلــادث ،قصفــت القــوات اجلويــة اإلســرائيلية مواقــع متعــددة فــي
جميــع أنحــاء غــزة ،ممــا أدى إلــى إصابــة اثنــن وتهجيــر  16أســرة،
فــي حــن أن مقذوفــات أطلقتهــا جماعــات فلســطينية مســلحة
باجتــاه جنــوب إســرائيل أوقعــت أضــراراً 31 .وفــي الفتــرة مــن  3إلــى
 6أيار/مايــو ،أســفرت أربعــة أيــام مــن أعمــال القتــال املكثفــة عــن
مقتــل  25فلســطينياً ،مــن بينهــم ثالثــة أطفــال وامرأتــان حامــان،
وأربعــة إســرائيليني .كمــا أصيــب  153فلســطينيا ً آخــر و123
إســرائيلياً 32 .وفــي  12تشــرين الثاني/نوفمبــر ،اســتهدفت القــوات
اجلويــة اإلســرائيلية أحــد كبــار الناشــطني فــي اجلنــاح املســلح
حلركــة اجلهــاد اإلســامي الفلســطيني فــي غــزة وقتلتــه ،ممــا أدى
إلــى انــدالع أعمــال قتــال مكثفــة اســتمرت يومــن قُتــل فيهــا 35
فلســطينياً ،يعتقــد أن  16منهــم مــن املدنيــن ،مــن بينهــم ثمانيــة
أطفــال ،وأصيــب  106آخريــن ،مــن بينهــم  51طفــاً .كمــا تلقــى
العــاج  78إســرائيلياً ،مبــن فيهــم أطفــال ،مــن إصابــات خفيفــة أو
مــن الصدمــة .وقــد عملــت مراكــز الوكالــة الصحيــة طــوال فتــرات
القتــال املذكــورة ،فــي حــن توقفــت خدمــات أخــرى مــن أجل ســامة
املســتفيدين واملوظفــن .ودخــل وقــف أعمــال القتــال حيــز النفــاذ
فــي  14تشــرين الثاني/نوفمبــر ،وبقــي صامــدا ً إلــى حــد كبيــر.
وفــي تطــور مثيــر للقلــق بشــكل خــاص ،قُتــل ثالثــة مــن رجــال
الشــرطة الفلســطينية وأصيــب ثالثــة مدنيــن فــي انفجاريــن
انتحاريــن منفصلــن اســتهدفا نقــاط تفتيــش تابعــة للشــرطة
فــي آب/أغســطس  .2019وأفــادت حمــاس فــي  29آب/أغســطس أن
قــوات األمــن التابعــة لهــا فــي غــزة اعتقلــت خليــة مــن عشــرة
33
أفــراد تقــف وراء الهجمــات.
 5-1-1الضفة الغربية
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،ظــل االحتــال العســكري
اإلســرائيلي يؤثــر علــى جميــع نواحــي احليــاة اليوميــة لالجئــن
الفلســطينيني املســجلني لــدى األونــروا فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا
فيهــا القــدس الشــرقية ،وعددهــم  858٫758شــخصاً .وقــد نفــذت
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قــوات األمــن اإلســرائيلية أكثــر مــن  5٫600عمليــة أمنيــة قُتــل فيهــا
 29فلســطينياً ،مــن بينهــم  11الجئــا ً فلســطينياً ،أربعــة منهــم
قاصــرون ،وأصيــب  1٫582شــخصا ً آخــر بجــروح 34 .وخــال الفتــرة
نفســهاُ ،ســجل مقتــل خمســة إســرائيليني وإصابــة  .121ومــن بــن
العمليــات التــي نفذتهــا قــوات األمــن اإلســرائيلية فــي العــام ،2019
وقعــت  540عمليــة فــي مخيمــات لالجئــن فــي الضفــة الغربيــة،
مبعــدل  1.5عمليــة أمنيــة فــي اليــوم 35 .وشــمل العديــد مــن هــذه
العمليــات اســتخدام الذخيــرة احليــة والغــاز املســيل للدمــوع ،مما أدى
فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى وقــوع إصابــات وإحلــاق أضــرار باملمتلكات
وعواقــب نفســية-اجتماعية شــديدة.
فــي العــام  ،2019اســتمر التوســع االســتيطاني اإلســرائيلي
فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،جنبــا ً الــى
جنــب مــع هــدم املنــازل واملمتلــكات الفلســطينية .وواجهــت
اجملتمعــات الفلســطينية ،ال ســيما تلــك املوجــودة فــي املنطقــة
(ج) ،بصــورة روتينيــة ،عمليــات فعليــة أو تهديــدات بهــدم املنــازل
واملصــادرة ،ممــا أســهم فــي خلــق بيئــة قســرية عامــة تعرضهــم
خلطــر الترحيــل القســري .وجــرى هــدم مــا ال يقــل عــن  638مبنــى
ميلكــه فلســطينيون 36،منهــا  196مبنــى لالجئــن الفلســطينيني.
وميثــل ذلــك زيــادة بنســبة  %34باملقارنــة مــع العــام )475( 2018
وزيــادة بنســبة  %41فــي املبانــي املهدمــة التــي ميلكهــا الجئــون
37
فلســطينيون.
علــى مــدار العــام  ،2019ظلــت الظــروف االجتماعية-االقتصاديــة
فــي الضفــة الغربيــة صعبــة ،حيــث غالبــا ً مــا حتمــل الالجئــون
الفلســطينيون العــبء األكبــر .ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك زيــادة
طفيفــة فــي متوســط األجــور اليوميــة إلــى  136شــيكال ً إســرائيليا ً
لالجئــن الفلســطينيني و 158شــيكال ً إســرائيليا ً لغيــر الالجئــن
مقارنــة باألجــور اليوميــة فــي العــام  2018التــي بلغــت  129شــيكال ً
إســرائيليا ً لالجئــن و 149شــيكال ً إســرائيليا ً لغيــر الالجئــن .وفــي
العــام  ،2019بلــغ املعــدل العــام للبطالــة  %13بــن الالجئــن
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية،
38
مــع ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى  %17ملــن يعيشــون فــي اخمليمــات.
وســاهم ذلــك فــي ارتفــاع مســتويات الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي
فــي أوســاط أســر الالجئــن الفلســطينيني.
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 2-1التطورات التشغيلية والتنظيمية
 1-2-1سوريا
حســب نهايــة العــام  ،2019كان هنــاك  562٫312الجئ ـا ً فلســطينيا ً
مســجلني لــدى األونــروا فــي ســوريا ،باإلضافــة إلــى  84٫831شــخصا ً
مــن األشــخاص املســجلني اآلخريــن .وقدمــت الوكالــة التعليــم
األساســي الــى  49٫682طالبــا ً وطالبــة ( 24٫438طالبــة و25٫244
طالبـاً) خــال العــام الدراســي  2019/2018فــي  103مــدارس والتعليم
التقنــي واملهنــي الــى  1٫044شــابا ً وشــابة 39 .وقــدم  24مركــزا ً صحيا ً
 804٫542استشــارة للرعايــة الصحيــة األوليــة خــال العــام ،مبــا
فــي ذلــك مــن خــال عيادتــن متنقلتــن أُرســلتا الــى مواقــع نائيــة
ومناطــق واجــه فيهــا الالجئــون الفلســطينيون قيــودا ً علــى التنقــل،
ال ســيما فــي يلــدا اجملــاورة لليرمــوك 40 .ووزعــت حتويــات نقديــة على
 16٫071الجئــا ً مــن خــال برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي ،فــي
حــن مت إيصــال القــروض الصغيــرة إلــى  10٫433مســتفيدا ً بقيمــة
ً 41
قــروض إجماليــة قدرهــا  4٫137٫359دوالرا ً أمريكي ـا.
مــن خــال النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،مت توزيــع
ثــاث جــوالت مــن املســاعدات النقديــة فــي العــام  ،2019بحيــث
اعتمــدت اجلولتــان األخيرتــان نهجـا ً موجهـا ً مت إدخالــه فــي أيار/مايــو
لتحقيــق التــوازن بــن احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني األشــد
ضعفـا ً  ٫الذيــن مت حتديدهــم مــن خــال تقييــم للضعــف أجــري فــي
نهايــة العــام  ٫ 2018ومــوارد األونــروا احملــدودة .فقــد كانــت الوكالــة
فــي العــام  2019تعتــزم تقــدمي  28دوالرا ً أمريكي ـا ً شــهريا ً للشــخص
الواحــد إلــى أكثــر مــن  126٫000مــن األفــراد الضعفــاء و 14دوالرا ً
أمريكيــا ً شــهريا ً للشــخص الواحــد للعــدد املتبقــي مــن احلــاالت،
والــذي يعــادل حوالــي  292٫000شــخص .وفيمــا أن هــذه التحويــات
النقديــة الشــهرية املرصــودة شــكلت انخفاضــا ً باملقارنــة مــع
األعــوام الســابقة بســبب نقــص التمويــل ،فلــم تتمكــن األونــروا فــي
العــام  2019إال مــن توفيــر  14دوالرا ً أمريكيــا ً باملتوســط للشــخص
الواحــد فــي الشــهر للفئــات األشــد ضعفــا ً و 9دوالرات شــهريا ً
للشــخص الواحــد لألشــخاص الضعفــاء اآلخريــن .وباإلضافــة إلــى
بواعــث القلــق املتعلقــة بكفايــة املســاعدات املقدمــة ،تأثــرت القــوة
الشــرائية للمســاعدات املقدمــة ســلبا ً بانخفــاض قيمــة الليــرة
الســورية والتبايــن بــن ســعر الصــرف الرســمي املســتخدم لتحويــل
اإلعانــات النقديــة إلــى املســتفيدين وقيمــة الــدوالر األمريكــي فــي
الســوق احلــرة .وحتســن الوضــع بشــكل طفيــف فــي نهايــة العــام
 ،2019مــع تطبيــق ســعر صــرف تفضيلــي لكيانــات األمم املتحــدة
يعــادل  700ليــرة ســورية لــكل دوالر أمريكــي مقارنــة بالســعر
الرســمي البالــغ  434ليــرة ســورية للــدوالر.
كمــا أشــير أعــاه ،جــرى خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر اعتمــاد
نهــج موجــه فــي تقــدمي املســاعدات الغذائيــة العينيــة ،ممــا أدى الــى
اقتصــار توزيــع الســال الغذائيــة علــى  136٫000الجــئ فلســطيني
ينتمــون إلــى الفئــات األشــد ضعفــا ً ومجموعــة صغيــرة مــن
حــاالت الضعــف األخــرى ،مبــا فــي ذلــك النازحــن حديث ـا ً والالجئــن
الفلســطينيني الذيــن يعيشــون فــي مناطــق تتقيــد احلركــة فيهــا.
علــى الرغــم مــن احلاجــة الكبيــرة فيمــا يتعلــق مبنشــآت األونــروا

التــي حتتــاج إلــى إعــادة بنــاء أو إصــاح ،مت تلقــي متويــل محــدود فــي
إطــار النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة فــي العــام
 .2019وفــي غيــاب هــذا الدعــم ،ســتواجه الوكالــة ضغط ـا ً شــديدا ً
ـي درعــا وعــن التــل  ،واللذيــن شــهدا عــودة تدريجيــة
خلدمــة مخيمـ ّ
للســكان (حوالــي  800أســرة فــي مخيــم درعــا و 90أســرة فــي
مخيــم عــن التــل) .وال يــزال مخيــم اليرمــوك ،الــذي كان يضــم فــي
الســابق نحــو  160٫000الجــئ فلســطيني ،مدمــرا ً إلــى حــد كبيــر.
 2-2-1لبنان
فــي لبنــان ،كان هنــاك  476٫033الجئ ـا ً فلســطينيا ً مســجلني لــدى
األونــروا و 62٫659شــخصا ً مــن األشــخاص املســجلني اآلخرين حســب
نهايــة العــام  .2019وقدمــت الوكالــة التعليــم األساســي إلــى
 36٫960طالبــا ً وطالبــة ( 19٫480مــن اإلنــاث و 17٫480مــن الذكــور)،
مبــا يشــمل الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،خــال العــام
الدراســي  2019/2018فــي  66مدرســة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــدم 27
مركــزا ً صحي ـا ً  881٫064استشــارة للرعايــة الصحيــة األوليــة خــال
العــام ،واســتفاد مــن ذلــك نحــو  170٫000الجــئ فلســطيني .ووزعــت
حتويــات نقديــة مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي قدرهــا 30
ً 42
دوالرا ً أمريكي ـا ً فــي ربــع العــام علــى  61٫384الجئ ـا.
واصلــت األونــروا دعــم فــرص كســب العيش لالجئــن الفلســطينيني
مــن خــال التدريــب التقنــي واملهنــي املوجــه لصالــح  886طالبــا ً
وطالبــة فــي بدايــة العــام الدراســي  ،2019/2018فــي حــن عــزز
مختبــرا االبتــكار التابعــان للوكالــة مهــارات  366شــابا ً وشــابة (197
مــن اإلنــاث و 169مــن الذكــور) .ومت تقــدمي الدعــم أيض ـا ً مــن خــال
القــروض الصغيــرة إلــى  164مبــادرة لبنــاء مشــاريع جديــدة وألعمــال
43
جتاريــة قائمــة ولتحســن ظــروف اإلســكان.
حســب نهايــة العــام  ،2019وبعــد مــرور  12عامــا ً علــى التدميــر
الكامــل تقريبــا ً خمليــم نهــر البــارد ،مت االنتهــاء مــن إعــادة إعمــار
اخمليــم بنســبة  .%68وعلــى الرغــم مــن هــذا النجــاح ،ال تــزال األونــروا
تواجــه عجــزا ً قــدره  51مليــون دوالر أمريكــي الســتكمال إعــادة بنــاء
اخمليــم بالكامــل .وقامــت األونــروا ،خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر،
بإصــاح املســاكن لصالــح  1٫469أســرة (مبــا فــي ذلــك مخيــم نهــر
البــارد وحــاالت الطــوارئ واحلــاالت العاديــة) مــن خــال متويــل الطــوارئ
واملشــاريع علــى الســواء.
 3-2-1األردن
فــي األردن ،كان هنــاك  2٫272٫411الجئـا ً فلســطينيا ً مســجلني لــدى
األونــروا و 147٫251شــخصا ً مــن األشــخاص املســجلني اآلخريــن
حســب نهايــة العــام  .2019وقــد ســاهمت خدمــات األونــروا فــي
التنميــة البشــرية لالجئــن الفلســطينيني مــن خــال توفيــر
التعليــم األساســي لصالــح  120٫967طالبــا ً وطالبــة ( 58٫633مــن
اإلنــاث و 62٫334مــن الذكــور) ،مبــا يشــمل الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا ،خــال العــام الدراســي  2019/2018فــي  169مدرســة،
وتقــدمي التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي الــى  2٫803شــباب.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

وقــدم  25مركــزا ً صحيــا ً  1٫695٫966استشــارة للرعايــة الصحيــة
األوليــة خــال العــام ،ومت إيصــال حتويــات نقديــة مــن خــال برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي إلــى  58٫479الجئـاً .باإلضافــة إلــى ذلــك،
قامــت الوكالــة بإصــاح املســاكن لصالــح  50أســرة وقدمــت 12٫060
قرضـا ً للتمويــل الصغيــر بقيمــة إجماليــة قدرهــا  10٫717٫236دوالرا ً
أمريكيــاً.
ومــن خــال النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة للعــام
 ،2019واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات اإلنســانية ،مبــا فــي
ذلــك املســاعدات النقديــة الطارئــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم
واحلمايــة واملســاعدة فــي التأهــب لفصــل الشــتاء لصالــح 17٫343
الجئ ـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا مســجلني لــدى الوكالــة فــي األردن.
وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،قُدمــت منــح نقديــة لتلبيــة
االحتياجــات األساســية الــى  16٫159الجئـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا،
فــي حــن مت دعــم  695الجئـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا مــن خــال منح
نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة بقصــد مســاعدتهم علــى االســتجابة
لبواعــث قلــق محــددة تتعلــق باحلمايــة .ومت إيصــال اخلدمــات
الطبيــة ،مبــا فيهــا الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة ،الــى 15٫464
الجئ ـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا ،فــي حــن متــت تلبيــة االحتياجــات
التعليميــة لــدى  1٫167طف ـا ً مــن أطفــال الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا والالجئــن الســوريني مــن خــال شــبكة مــدارس األونــروا.
 4-2-1غزة
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خــال قــرض مــن صنــدوق األمم املتحــدة املركــزي ملواجهــة الكــوارث
وســلف اســتثنائية مــن ميزانيــة البرامــج .أعطيــت األولويــة أيض ـا ً
ألنشــطة املــال مقابــل العمــل ،والتــي حصــل مــن خاللهــا أكثــر
مــن  13٫000الجــئ علــى فــرص عمــل قصيــرة األجــل ،وألنشــطة
الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي املدمجــة فــي
مــدارس األونــروا ومراكزهــا الصحيــة .وقــد أعــادت الوكالــة تثبيــت
نحــو  500مــن العاملــن فــي مجــال الصحــة النفســية اجملتمعيــة،
الذيــن مت تخفيــض عقودهــم إلــى وظائــف بــدوام جزئــي فــي العــام
 2018بســبب أزمــة التمويــل ،بحيــث عــادوا للعمــل بــدوام كامــل
مــن أجــل مواصلــة التدخــات اجلماعيــة والفرديــة املنظمــة.
 5-2-1الضفة الغربية
حســب نهايــة العــام  ،2019كان هنــاك  858٫758الجئ ـا ً فلســطينيا ً
مســجلني لــدى األونروا و 207٫014شــخصا ً من األشــخاص املســجلني
اآلخريــن فــي الضفــة الغربيــة .وقدمــت الوكالــة التعليــم األساســي
إلــى  46٫310طلبــة ( 27٫658مــن اإلنــاث و 18٫652مــن الذكــور) خــال
العــام الدراســي  2019/2018فــي  96مدرســة والتعليــم والتدريــب
التقنــي واملهنــي إلــى  1٫004شــباب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت
األونــروا بإصــاح املســاكن لصالــح  46أســرة وقدمــت 10٫161
قرضـا ً للتمويــل الصغيــر بقيمــة إجماليــة قدرهــا  14٫537٫990دوالرا ً
أمريكي ـاً.
خــال العــام  ،2019مت تقــدمي  1٫126٫299استشــارة للرعايــة الصحيــة
األوليــة فــي  43مركــزا ً صحيــاً .ومت االنتهــاء مــن تدريــب جميــع
العاملــن الصحيــن علــى برنامــج الوكالــة جلســر الفجــوة فــي
الصحــة النفســية فــي عــام  ،2019وجــرى دمــج هــذه اخلدمــة فــي
الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفيذهــا فــي جميــع املراكــز الصحيــة
والنقــاط الصحيــة فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس
الشــرقية .كمــا بُذلــت اجلهــود لتحســن نوعيــة اخلدمــات املقدمــة
فــي مستشــفى قلقيليــة التابــع لألونــروا مــن خــال تعزيــز أعمــال
الصيانــة ،وشــراء معــدات جديــدة ،وإجــراء التدريبــات األساســية
للموظفــن.

حســب نهايــة العــام  ،2019كان هنــاك  1٫460٫315الجئـا ً فلســطينيا ً
مســجلني لــدى األونــروا و 161٫806أشــخاص مســجلني آخريــن فــي
غــزة .قدمــت الوكالــة التعليــم األساســي الــى  278٫938طالبــا ً
وطالبــة ( 134٫965مــن اإلنــاث و 143٫973مــن الذكــور) ،مــن بينهــم
الجئــون فلســطينيون من ســوريا ،خــال العــام الدراســي 2019/2018
فــي  274مدرســة ،والتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي الــى 1٫820
شــابا ً وشــابة .وقــدم  22مركــزا ً صحيـا ً  4٫215٫247استشــارة للرعايــة
الصحيــة األوليــة خــال العــام ،فيمــا وزعــت طــرود غذائيــة ربعيــة
علــى  98٫935الجئ ـا ً فــي إطــار برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي.
وأعــادت الوكالــة تأهيــل مســاكن  1٫491أســرة وقدمــت قروضــا ً واصلــت الوكالــة تقــدمي املســاعدة النقديــة إلــى  61٫707شــخصا ً
للتمويــل الصغيــر إلــى  2٫922مســتفيدا ً تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة مــن فئــة الفقــر املدقــع ( 36٫129مــن خــال برنامــج شــبكة األمــان
 3٫065٫570دوالرا ً أمريكيــاً.
االجتماعــي و 25٫578فــي إطــار النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية
أدى نقــص التمويــل فــي العــام  2019إلــى احلــد مــن عمليــات الطوارئ احملتلــة) .وفــي إطــار النــداء الطــارئ أيضـاً ،مت بالشــراكة مــع برنامــج
التــي تقــوم بهــا األونــروا فــي غــزة .ولــم تتمكــن الوكالــة مــن جتنــب األغذيــة العاملــي تقــدمي املســاعدات الغذائيــة العينيــة إلــى نحــو
االضطــرار لتعليــق برنامــج املســاعدات الغذائيــة ،والــذي يصــل  37٫000فــرد فــي اجملتمعــات البدويــة والرعويــة املعرضــة خملتلــف
إلــى أكثــر مــن مليــون الجــئ فلســطيني كل ربــع ســنة ،إال مــن القيــود املفروضــة علــى الوصــول والتهديــدات املتعلقــة باحلمايــة.
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 3-1المسائل القانونية
 1-3-1موظفو الوكالة
واصلــت الســلطات اإلســرائيلية فــي العــام  2019تقييــد حريــة
تنقــل موظفــي األونــروا فــي األرض الفلســطينية احملتلــة ،مبــا فيهــا
القــدس الشــرقية ،بحجــة اخملــاوف األمنيــة .وشــملت القيــود مــا
يلــي )1( :حظــر ســفر موظفــي الوكالــة احملليــن مــن غيــر ســكان
القــدس فــي مركبــات األمم املتحــدة عبــر معبــر إيــرز احلــدودي (دخــوال ً
إلــى غــزة وخروجـا ً منهــا) وجســر اللنبــي (دخــوال ً إلــى األردن وخروجـا ً
منــه) ،أو قيــادة مركبــات الوكالــة فــي إســرائيل والقــدس الشــرقية؛
( )2فــرض إجــراءات تســتغرق وقت ـا ً طوي ـا ً وجهــدا ً كبيــرا ً للحصــول
علــى تصاريــح للموظفــن احملليــن مــن غيــر ســكان القــدس
لدخــول إســرائيل والقــدس الشــرقية .وفــي مناســبات عديــدة ،لــم
ُتنــح التصاريــح علــى الرغــم مــن اتبــاع اإلجــراءات .فــي املتوســط،
لــم تصــدر تصاريــح لدخــول القــدس الشــرقية مــن بقيــة الضفــة
الغربيــة إلــى  %21.75مــن موظفــي األونــروا احملليــن ( 135فــرداً) ،عنــد
حاجتهــم لهــا.

احلركــة فــي الضفــة الغربيــة إلــى خســارة مــا ال يقــل عــن  86يــوم
عمــل للموظفــن ،بزيــادة كبيــرة عــن العــام  2018عندمــا مت تســجيل
خســارة مــا ال يقــل عــن  62يــوم عمــل للموظفني .وفــي  14مناســبة،
طالبــت الســلطات اإلســرائيلية بتفتيــش مركبــات األونــروا عنــد
نقــاط التفتيــش فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فــي ذلــك عنــد الدخــول
إلــى القــدس الشــرقية .باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،منــع مــن احلضــور
الــى العمــل ،فــي خمــس مناســبات علــى األقــل ،موظفــون معينــون
فــي مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة بســبب عــدم الســماح لهــم
بالعبــور مــن نقــاط التفتيــش .وفــي حــن مت جتنــب معظــم عمليــات
التفتيــش مــن خــال تدخــات األونــروا ،أو تغييــر مســار املركبــات أو
عودتهــا ،فقــد أجريــت عمليــات تفتيــش فــي خمــس مناســبات علــى
األقــل .وفــي إحــدى احلــاالت ،رفضت الســلطات اإلســرائيلية الســماح
مبــرور مركبــة تابعــة لــأمم املتحــدة عنــد نقطــة تفتيــش بالقــرب
مــن القــدس الشــرقية ،وطالبــت بتفتيــش احلقيبــة الدبلوماســية
للوكالــة احملمولــة فــي مركبــة تابعــة لــأمم املتحــدة ،علــى الرغــم من
تأكيــدات األونــروا بــأن احلقيبــة قــد مت إعدادهــا وجتهيزهــا وتوثيقهــا
علــى النحــو املناســب مــن قبــل مســؤولي الوكالــة املــأذون لهــم
حســب األصــول ووفق ـا ً إلجــراءات األمم املتحــدة املعمــول بهــا .وعلــى
الرغــم مــن املطالبــات العديــدة بوصــول املســاعدات اإلنســانية دون
عوائــق ،ظــل مــن الصعــب ،وفــي بعــض األحيــان مــن غيــر املمكــن،
تقــدمي خدمــات الوكالــة فــي بعــض مناطــق الضفــة الغربيــة فــي
"منطقــة التمــاس" (املناطــق الواقعــة بــن اخلــط األخضــر واجلــدار
فــي الضفــة الغربيــة) .ولــم يتغيــر الوضــع فيمــا يتعلــق بإلــزام
شــاحنات األونــروا وغيرهــا مــن شــاحنات األمم املتحــدة باســتخدام
نقــاط تفتيــش جتاريــة محــددة لدخــول القــدس.

اســتمرت اإلجــراءات اإلســرائيلية علــى جســر اللنبــي فــي اشــتراط
إخضــاع مركبــات األمم املتحــدة للتفتيــش مــا لــم يكــن أحــد ركابهــا
يحمــل بطاقــة هويــة صــادرة عــن وزارة اخلارجيــة ،علــى الرغــم مــن
أن عمليــات التفتيــش هــذه متثــل انتهــاكا ً حلصانــة األمم املتحــدة.
قيــدت هــذه اإلجــراءات حركــة موظفــي الوكالــة الدوليــن املقيمــن
فــي عمــان ،والذيــن ال تصــدر لهــم وزارة اخلارجيــة هــذه البطاقــات.
ووفقـا ً إلجــراء جديــد ،أصبــح علــى حاملــي وثائــق مــرور األمم املتحــدة
احلمــراء الذيــن لــم يحصلــوا علــى موافقــة مســبقة مــن وزارة
اخلارجيــة اإلســرائيلية احلصــول علــى تصريــح مــن ســلطات احلــدود
اإلســرائيلية إلعفائهــم مــن رســوم اخلــروج عنــد الذهــاب إلــى األردن
عبــر جســر اللنبــي .وتســبب ذلــك فــي تأخيــرات إضافيــة فــي عبــور تتعــارض القيــود املذكــورة أعــاه مــع ميثــاق األمم املتحــدة واتفاقيــة
العــام  1946وقــرارات األمم املتحــدة ذات الصلــة واتفــاق كومــاي –
احلــدود.
ميشــيلمور للعــام  ،1967والــذي تلتــزم مبوجبــه حكومــة إســرائيل
ظلــت التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات اإلســرائيلية فــي بتســهيل مهمــة الوكالــة علــى أفضــل وجــه ،رهنـا ً فقــط باألنظمة
نيســان/إبريل  2018والتــي تتطلــب حيــازة بطاقــة هويــة صــادرة أو الترتيبــات التــي قــد تقتضيهــا اعتبــارات األمــن العســكري .وقــد
عــن وزارة اخلارجيــة لقيــادة مركبــات األمم املتحــدة عبــر معبــر إيــرز تقدمــت األونــروا بطلــب احلصــول علــى تصاريــح للموظفــن احملليــن
ســارية املفعــول .وال تــزال الســلطات اإلســرائيلية تشــترط فتــح لدخــول القــدس الشــرقية مــن أجــل تنفيــذ العمليــات اإلنســانية
جميــع أبــواب املركبــات للتفتيــش بواســطة كلــب بوليســي وإزالــة التــي كلفــت بهــا الوكالــة ودون املســاس بقــرارات األمم املتحــدة ذات
األمتعــة وإخضاعهــا لفحــص باألشــعة الســينية .وطولــب جميــع الصلــة ،مبــا فــي ذلــك القــرارات املتعلقــة بوضــع القــدس .وظلــت
الــركاب ،باســتثناء كبــار املســؤولني ،بالســير عبــر جهــاز الكشــف الســلطات اإلســرائيلية تؤكــد أن القيــود ضروريــة ألســباب أمنيــة.
عــن املعــادن ،واخلضــوع لفحــص جســدي مــا لــم يكونــوا يحملــون
بطاقــة هويــة صــادرة عــن وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية .تعنــي هــذه للمــرة األولــى منــذ العــام  ،2013كان معبــر رفــح بــن مصــر وغــزة
اإلجــراءات عمليــا ً التغاضــي عــن إعفــاء ممتلــكات األمم املتحــدة خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر مفتوحـا ً لالســتخدام العــام علــى
وأصولهــا مــن أي شــكل مــن أشــكال التفتيــش أو التدخــل مبوجــب مــدار الســنة بخــاف أيــام اجلمعــة واألعيــاد ،حيــث بقــي مفتوح ـا ً
اتفاقيــة امتيــازات األمم املتحــدة وحصاناتهــا للعــام ( 1946اتفاقيــة فــي  277يومـا ً باإلجمــال ملــرور احلــاالت اإلنســانية والطلبــة وحاملــي
العــام  ،)1946وقــد امتثــل موظفــو األمم املتحــدة لإلجــراءات مــع إبــداء التأشــيرات للتوجــه الــى بلــدان أخــرى .وقــد ظــل احلظــر الــذي
فرضتــه األمم املتحــدة علــى الســفر فــي مهــام رســمية للموظفــن
احتجاجهــم عليهــا.
املســافرين عبــر رفــح ســارياً ،باالســتناد إلــى اخملــاوف األمنيــة فــي
فــي الضفــة الغربيــة ،ظلــت حركــة املوظفــن مقيــدة وخارجــة ســيناء.
عــن نطــاق التنبــؤ علــى عــدة نقــاط تفتيــش ،وال ســيما تلــك التــي
تتحكــم فــي الوصــول إلــى القــدس الشــرقية أو عبــر اجلــدار فــي فــي لبنــان ،أدت احلالــة األمنيــة املتقلبــة فــي مخيمــات الالجئــن
الضفــة الغربيــة .وفــي العــام  ،2019أدت القيــود املفروضــة علــى الفلســطينيني فــي منطقتــي صيــدا وشــمال لبنــان ،فــي بعــض

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

األحيــان ،إلــى فــرض قيــود علــى التنقــل أثــرت علــى موظفــي األونــروا
وعملياتهــا .وأدت املظاهــرات الواســعة النطــاق التــي اندلعــت فــي
 17تشــرين األول/أكتوبــر  2019إلــى زيــادة حجــم القيــود املفروضــة
علــى احلركــة ،ممــا أثــر ســلبا ً علــى العمليــات فــي مختلــف منشــآت
الوكالــة .ولــم تفــرض حكومتــا األردن أو فلســطني أي قيــود كبيــرة
علــى حركــة موظفــي األونــروا.
وقيــدت ســلطات األمــر الواقــع فــي غــزة حركــة موظفــي الوكالــة
فــي ثــاث مناســبات ،وفتشــت مركبــات األونــروا فــي ثــاث مناســبات
علــى األقــل خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.
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موظفــن محليــن مغتربــن مــن موظفيهــا فــي األردن بســبب رفــض
احلكومــة األردنيــة إعفــاء هــؤالء املوظفــن مــن شــرط احلصــول علــى
تصريــح عمــل ودفــع الرســوم املرتبطــة بــه .وفــي العــام ،2019
تقدمــت الوكالــة بطلــب للحصــول علــى التصاريــح للموظفــن
املعنيــن ودفعــت الرســوم املرتبطــة بهــا مــع إبــداء االحتجــاج.
فــي ســوريا ،اســتمرت احلالــة األمنيــة فــي العاصمــة واملناطــق
اجلنوبيــة والوســطى فــي الســير نحــو االســتقرار خــال الفتــرة
املشــمولة بالتقريــر .إال أن النــزاع املســلح والهجمــات اإلرهابيــة
وانعــدام األمــن العــام ال يــزال يؤثــر بشــكل خطيــر علــى حريــة
التنقــل ووصــول املســاعدات اإلنســانية ،ال ســيما فــي اجلنــوب حيــث
كانــت احلــوادث األمنيــة أكثــر حدوثـاً .وفــي حــن أزيلــت بعــض نقــاط
التفتيــش فــي العاصمــة واملناطــق الوســطى ،ال تــزال نقــاط تفتيــش
قائمــة فــي مناطــق أخــرى .وظلــت احلركــة ووصــول املســاعدات
اإلنســانية إلــى حلــب مســتقرة ،إال أن الوضــع كان هشــاً .وفــي
العــام  ،2019مت تقــدمي  142طلــب تأشــيرة ملوظفــن دوليــن إلــى وزارة
اخلارجيــة (لإلقامــة والزيــارة) ،ومتــت املوافقــة علــى  129منهــا ورفــض
 13طلب ـاً .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،وقعــت ثــاث حــاالت
تفتيــش ملركبــات األونــروا فــي نصيب-جابــر عنــد املعبــر احلــدودي
الســوري-األردني مــن جانــب الســلطات الســورية.

واصلــت الوكالــة تقــدمي طلبــات للحصــول علــى تصاريــح مــن
الســلطات اإلســرائيلية للموظفــن احملليــن فــي غــزة للمــرور مــن
معبــر إيــرز احلــدودي .وخــال العــام  ،2019مت منــح  630تصريح ـا ً مــن
بــن  781طلبـا ً ( .)%80.7وباملقارنــة مــع العــام  ،2018زاد عــدد الطلبات
بنســبة  %33وانخفضــت النســبة املئويــة اإلجماليــة لطلبــات
التصاريــح التــي لــم يتــم منحهــا مــن  %33إلــى  .%19.3مــع ذلــك،
وبالنظــر إلــى أن إدارة شــؤون الســامة واألمــن التابعــة لــأمم املتحــدة
ال تصــادق علــى الســفر عبــر رفــح ألســباب أمنيــة ،فــإن رفــض منــح
التصاريــح والتأخيــر فــي جتهيــز تصاريــح املــرور مــن معبــر إيــرز بقــي
يؤثــر ســلبا ً علــى عمليــات الوكالــة ،مبــا فــي ذلــك مث ـا ً عــن طريــق
منــع املوظفــن مــن حضــور اجتماعــات مهمــة ودورات تدريبيــة حســب نهايــة العــام  ،2019كان  24مــن موظفــي الوكالــة مفقوديــن
ومؤمتــرات ومــن أداء واجباتهــم ذات الصلــة خــارج غــزة .وعلــى الرغــم أو محتجزيــن أو مختطفــن أو ُمفتــرض أنهــم محتجــزون 13 :منهــم
مــن الطلبــات املتكــررة ،لــم تتلــق األونــروا تبريــرا ً موضوعيـا ً لســبب يُعتقــد أنهــم مفقــودون أو محتجــزون أو مختطفــون فــي ســوريا ،إما
مــن قبــل الســلطات الســورية أو أطــراف أخــرى ،وأربعــة احتجزتهــم
عــدم املصادقــة علــى التصاريــح.
الســلطات اإلســرائيلية ،واثنــان لــدى ســلطات األمــر الواقــع فــي
أدخلــت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية فــي العــام  2019إجــراءات جديــدة
غــزة ،وأربعــة لــدى الســلطات األردنيــة ،وواحــد لــدى الســلطات
لطلــب احلصــول علــى تأشــيرة ومتطلبــات إضافيــة للحصــول علــى
الفلســطينية .وعلــى الرغــم مــن الطلبــات املقدمــة وفقــا ً لقــرار
معلومــات .فــي بعــض احلــاالت ،كان إصــدار التأشــيرات مرهونــا
اجلمعيــة العامــة  ،232/36لــم توفــر الســلطات الســورية للوكالــة
بتوفيــر معلومــات متعلقــة بطبيعــة األنشــطة التــي ســيتم
إمكانيــة الوصــول إلــى املوظفــن احملتجزيــن ولكنهــا قدمــت
االضطــاع بهــا والتفاصيــل التعاقديــة للموظفــن املعنيــن .نتيجــة
معلومــات عــن بعــض املوظفــن الذيــن ظلــوا محتجزيــن لديهــا
لذلــك ،وحســب نهايــة الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،ظلــت ســبعة
خــال العــام .وقدمــت الســلطات اإلســرائيلية بعــض املعلومــات
طلبــات لتأشــيرات ملوظفــي الوكالــة معلقــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
عــن أســباب احتجــاز جميــع املوظفــن احملتجزيــن لديهــا ولكنهــا لــم
ظــل إصــدار تأشــيرة ملوظــف مهنــي مبتــدئ معلقـا ً فــي القنصليــة
تتــح إمكانيــة الوصــول إلــى املوظفــن .وقدمــت الســلطات األردنيــة
اإلســرائيلية ذات الصلــة علــى الرغــم مــن موافقــة وزارة اخلارجيــة.
ويســرت الســلطات الفلســطينية
وظلــت األونــروا تواجــه صعوبــات فــي احلصــول علــى التأشــيرات معلومــات عــن موظــف واحــدّ .
الوصــول إلــى املوظــف احملتجــز وقدمــت معلومــات عنــه .وســمحت
املناســبة مــن الســلطات اإلســرائيلية للمتمرنــن لــدى الوكالــة
ســلطات األمــر الواقــع فــي غــزة بالوصــول لكنهــا لــم تقــدم
الذيــن بحاجــة إلــى مثــل هــذه التأشــيرات .وبســبب التأخيــر الكبيــر
معلومــات خطيــة عــن املوظفــن احملتجزيــن لديهــا.
فــي جتهيــز طلبــات احلصــول علــى التأشــيرات ملراجعــي احلســابات
اخلارجيــن املعينــن ،لــم يتمكــن مجلــس مراجعــي حســابات األمم  2-3-1خدمات الوكالة ومقراتها
املتحــدة مــن زيــارة مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة ومكتــب إقليــم واصلــت الســلطات اإلســرائيلية فــرض رســوم عبــور علــى
غــزة إلجــراء مراجعتــه الســنوية للبيانــات املاليــة لألونــروا كمــا كان الشــحنات التــي تدخــل قطــاع غــزة ،ممــا اضطــر الوكالــة إلــى دفــع
مقــررا ً خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.
 0.95مليــون دوالر فــي العــام  .2019وتــرى الوكالــة أن هــذه الرســوم
نتيجــة لإلخفــاق فــي إعــادة رخصــة الســاح النــاري اإلســرائيلية
وبطاقــة الهويــة لضابــط احلمايــة الشــخصية فــي مكتــب إقليــم
غــزة إلــى وزارة اخلارجيــة ،وعلــى الرغــم مــن جهــود الوكالــة لتأكيــد
فقــدان الوثائــق ،رفضــت الســلطات اإلســرائيلية قبــول ذلــك وإصــدار
ترخيــص لشــاغل الوظيفــة اجلديــد ،ممــا يعــرض الوكالــة خلطــر أمني
كبيــر فيمــا يتعلــق بســامة وأمــن مديــر عمليــات األونــروا فــي غــزة.
لــم تتمكــن الوكالــة ،منــذ العــام  ،2017مــن تأمــن إقامــات لثالثــة

تعــد ضريبــة مباشــرة يجــب أن تكــون الوكالــة معفــاة منهــا
مبوجــب اتفاقيــة العــام  .1946أمــا مــن وجهــة نظــر إســرائيل ،تعتبــر
هــذه املدفوعــات رســوما ً علــى اخلدمــات ،وبالتالــي فهــي ال تدخــل
فــي نطــاق اإلعفــاءات .ومنــذ تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2016لــم
يكــن مــن املمكــن توريــد مركبــات األونــروا إال مــن خــال إيــرز .أمــا
بالنســبة لبقيــة واردات الوكالــة ،بقــي معبــر كــرم أبــو ســالم ميثــل
املعبــر الوحيــد للــواردات الداخلــة إلــى غــزة .ومت إغــاق املعبــر كلي ـا ً
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أمــام الــواردات فــي  33يوم ـا ً مــن أصــل  261يــوم عمــل ( .)%13وقــد
ســاهم اإلغــاق املســتمر ملعبــر املنطــار واملنــع القائــم منــذ العــام
 2006علــى الــواردات املعبــأة فــي حاويــات فــي زيــادة إنفــاق األونــروا
الناجــم عــن التخزيــن والتحميــل علــى املنصــة والتعقيــم والســفر
ملســافات إضافيــة وتشــغيل موظفــن إضافيــن ،مبــا يصــل إلــى نحــو
 7.5مليــون دوالر .وهــذا املبلــغ مضــاف إلــى رســوم النقــل املســتوفاة
علــى الــواردات فــي معبــر كــرم أبــو ســالم ومعبــر إيــرز.

قيمــة مضافــة .ولــم تتلــق األونــروا أي تعويــض فــي العــام ،2019
وبلــغ اجملمــوع التراكمــي املســتحق للوكالــة للتعويــض عــن ضريبــة
القيمــة املضافــة املدفوعــة مقابــل اخلدمــات والســلع املشــتراة فــي
الضفــة الغربيــة وغــزة  100.82مليــون دوالر أمريكــي حســب 31
كانــون األول/ديســمبر  45 .2019وتقــدم األونــروا مطالبــات دوريــة إلــى
الســلطات اخملتصــة بشــأن املبالــغ املســتحقة.
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،دفعــت الســلطات اإلســرائيلية
 1.41مليــون دوالر أمريكــي كتعويضــات عــن ضريبــة القيمــة
املضافــة املســتحقة للوكالــة .وظــل مبلــغ  6.64مليــون دوالر أمريكي
مســتحقا 46مــن ضريبــة القيمــة املضافــة حســب  31كانــون األول/
ديســمبر .2019

ظلــت الشــروط املتعلقــة مبشــاريع اإلعمــار التــي تنفذهــا الوكالــة
فــي غــزة واملصادقــات ذات الصلــة قائمــة خــال الفتــرة املشــمولة
بالتقريــر .وواصلــت األونــروا االســتفادة مــن موظــف دولــي وموظفــي
رصــد محليــن لتلبيــة متطلبــات الرصــد والتنســيق اليومي الشــاقة
والتــي تســتهلك الكثيــر مــن الوقــت التــي ســبق أن اعتمدتهــا
وكان مطلوبــا ً مــن األونــروا ،كمــا كان احلــال فــي املاضــي ،أن تدفــع
الســلطات اإلســرائيلية ،بســبب احلصــار املفــروض علــى غــزة ،ممــا
رســوم املوانــئ وغيرهــا مــن الرســوم إلــى الســلطات الســورية،
تســبب بتكلفــة إضافيــة تصــل إلــى حوالــي  0.11مليــون دوالر
مبــا يتعــارض مــع اتفــاق العــام  1948بــن األمم املتحــدة وحكومــة
أمريكــي فــي العــام  .2019واصلــت الوكالــة أيضـا ً تزويــد الســلطات
اجلمهوريــة العربيــة الســورية .وفــي العــام  ،2019مت دفــع رســوم بلــغ
اإلســرائيلية بتأكيــد خطــي للرصــد الــذي تقــوم بــه األونــروا لــكل
مجموعهــا  93٫808.23دوالر أمريكــي.
مشــروع ،باإلضافــة إلــى املتطلبــات التــي فرضــت قبــل العــام 2017
بتقــدمي مــواد وثائقيــة لتيســير مراقبــة إســرائيل ملشــاريع البنــاء .فــي العــام  ،2019واصلــت وزارة الطاقــة والثــروة املعدنيــة فــي األردن
وظلــت عمليــات الوكالــة تتأثــر ســلبا ً بإجــراءات التخليــص املرهقــة تطبيــق رســوم "فــرق أســعار الوقــود" علــى اســتهالك الكهربــاء،
والتأخيــر املتكــرر فــي معاجلــة طلبــات اســتيراد املــواد ،التــي تصنــف ممــا أدى إلــى زيــادة تكاليــف الوكالــة مبــا يتجــاوز  55٫000دينــار أردنــي
44
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .وواصلــت الوكالــة دفــع رســوم
إســرائيل بعضهــا علــى أنهــا مــواد مزدوجــة االســتخدام.
فحــص مركبــات األونــروا الرســمية مــع إبــداء االحتجــاج.
فــي العــام  2019وحــده ،بلغــت تكاليــف التوظيــف والنقــل
واللوجســتيات اإلضافيــة الناجمــة عــن املتطلبــات اإلســرائيلية بســبب انتهــاء مشــروع موظفــي دعــم العمليــات فــي الوكالــة فــي
فيمــا يتعلــق بدخــول جميــع واردات األونــروا إلــى غــزة ورصدهــا حزيران/يونيــو  ،2019نســقت وحــدة احلمايــة واحلياديــة فــي مكتــب
إلــى  8.64مليــون دوالر أمريكــي .وال يشــمل ذلــك تكاليــف اإلدخــال إقليــم لبنــان االنتقــال إلــى طريقــة جديــدة لتفتيــش املنشــآت حيث
املماثلــة التــي تكبدهــا املقاولــون مــن القطــاع اخلــاص لشــحن مــواد تولــى كبــار موظفــي األونــروا مــن مختلــف البرامــج املســؤولية عــن
البنــاء إلــى غــزة عــن طريــق كــرم أبــو ســالم فــي إطــار آليــة إعــادة عمليــات التفتيــش هــذه .وأدت موجــة االحتجاجــات التــي اندلعــت
فــي جميــع أنحــاء لبنــان فــي تشــرين األول/أكتوبــر إلــى تقلــب
إعمــار غــزة.
احلالــة األمنيــة فــي شــتى أنحــاء البلــد ،ممــا تســبب فــي تعطيــل
فــي آذار/مــارس  ،2019اتفقــت الســلطات اإلســرائيلية والوكالــة على
قــدرة املوظفــن علــى إجــراء عمليــات التفتيــش لعــدد مــن األســابيع
ترتيــب لدخــول  415إطــارا ً إلــى قطــاع غــزة مقابــل العــدد ذاتــه مــن
بســبب اإلغالقــات علــى الطــرق وإغــاق املنشــآت .وخــال الفتــرة
اإلطــارات املســتعملة .ومبوجــب هــذا الترتيــب ،اســتوردت األونــروا 300
املشــمولة بالتقريــر ،أجريــت عمليــات تفتيــش للمنشــآت فــي جميع
إطــار فــي العــام  ،2019بحيــث يتبعهــا  115إطــارا ً فــي العــام .2020
أقاليــم عمــل الوكالــة اخلمســة وفقـا ً إلجــراءات التشــغيل املوحــدة
واصلــت الســلطات اإلســرائيلية اشــتراط إجــراء اختبــارات لألونــروا .ملزيــد مــن املعلومــات عــن عمــل الوكالــة فــي مجــال
علــى املعاييــر فيمــا يتعلــق باملــواد التعليميــة واإللكترونيــة احلياديــة ،يرجــى االطــاع علــى املعلومــات الــواردة فــي جــزء اإلدارة
والطبيــة وغيرهــا مــن املــواد لالســتخدام الرســمي ،وقــام معهــد والفعاليــة التشــغيلية (اجلــزء  )6-2مــن تقريــر العمــل الســنوي.
املواصفــات اإلســرائيلي بتفتيــش شــحنة مــن الوكالــة كانــت
تنــص اتفاقيــة العــام  1946علــى حرمــة مقــرات األمم املتحــدة .وفــي
متجهــة لالســتخدام الرســمي فــي الضفــة الغربيــة فــي إحــدى
تعــارض مــع ذلــك ،دخلــت قــوات األمــن اإلســرائيلية مقــار لألونــروا
املناســبات .إن الوكالــة تســتورد البضائــع التــي تلبــي املعاييــر
فــي الضفــة الغربيــة دون إذن فــي أربــع مناســبات فــي العــام .2019
الدوليــة الســتخدامها الرســمي ،وتعتبــر األمم املتحــدة أن املتطلبــات
وفــي  11مناســبة علــى األقــل خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر،
اإلســرائيلية تتعــارض مــع اإلعفــاء مــن احلظــر والقيــود املفروضــة
ســقطت قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع أو القنابــل الصوتيــة
علــى الــواردات ،مبوجــب اتفاقيــة العــام  ،1946فيمــا يتعلــق باملــواد
أو الرصاصــات املعدنيــة املغلفــة بالبالســتيك أو الذخيــرة احليــة
التــي تســتوردها األمم املتحــدة لالســتخدام الرســمي.
التــي تســتخدمها قــوات األمــن اإلســرائيلية فــي مقــار تابعــة
ظلــت هنــاك متأخــرات مســتحقة بقيمــة  90.9مليــون دوالر أمريكــي للوكالــة ،مبــا فيهــا مــدارس ،وأحلقــت أضــرارا ً مبمتلــكات األونــروا .وفي
كضريبــة القيمــة املضافــة علــى خدمــات وســلع مشــتراة للضفــة مناســبتني ،عُ ثــر فــي مبنــى مدرســة للوكالــة علــى رصاصــات أو
الغربيــة وغــزة قبــل االتفــاق علــى ترتيبــات فــي العــام  2013مــع خراطيــش مجهولــة املصــدر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وقــع نــزاع عائلــي
وزارة املاليــة الفلســطينية .وخــال العــام  ،2019جمعــت الوكالــة واحــد أســفر عــن إطــاق نــار ومقتــل أحــد املســتفيدين مــن األونــروا.
مســتحقات إضافيــة مبقــدار  0.23مليــون دوالر أمريكــي كضريبــة وفــي الضفــة الغربيــة ،أصيــب أحــد موظفــي الوكالــة فــي العــام

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 2019نتيجــة العتــداء جســدي مــن أحــد املســتفيدين .وفــي غــزة،
ســجلت األونــروا ســبع حــوادث إطــاق ذخيــرة بواســطة قــوات األمــن
اإلســرائيلية ســقطت داخــل مبانــي الوكالــة أو أحلقــت بهــا أضــراراً،
وأربــع عمليــات اقتحــام قامــت بهــا ســلطات األمــر الواقــع فــي
منشــآت األونــروا.
عقــب إعــان بلديــة القــدس عــن خطــة إلنهــاء تقــدمي الوكالــة
للخدمــات فــي القــدس الشــرقية فــي العــام  ،2018واصــل ممثلــون
عــن البلديــة وشــخصيات سياســية إســرائيلية اإلدالء ببيانــات علنية
فــي هــذا الصــدد .وفــي  20كانــون الثاني/ينايــر  ،2019أفــادت وســائل
اإلعــام بــأن املســؤولني اإلســرائيليني كانــوا ينــوون إلغــاء تصاريــح
مــدارس األونــروا فــي القــدس الشــرقية .وفــي أيلول/ســبتمبر ،2019
أبلغــت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية الوكالــة بــأن خطــة إخــراج األونروا
مــن املنافســة وجعلهــا زائــدة عــن احلاجــة فــي القــدس الشــرقية
هــي سياســة رســمية للحكومــة .عــاوة علــى ذلــك ،فــي نهايــة
تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019قــدم رئيــس بلديــة القــدس الســابق
مشــروع قانــون إلــى الكنيســت ملنــع أيــة أنشــطة للوكالــة فــي
املدينــة منــذ بدايــة العــام  .2020وخــال النصــف الثانــي مــن العــام
 ،2019أوقفــت بلديــة القــدس جمــع النفايــات الصلبــة فــي مخيــم
شــعفاط .وحــاول ممثلــو بلديــة القــدس دخــول منشــأة للوكالــة،
هــي مركــز قلنديــا للتدريــب ،فــي آب/أغســطس  ،2019طالبــن
التقــاط صــور للمنشــأة إلقامــة منطقــة ترفيهيــة .وقــد اتصلــت
األونــروا مبكتــب األمم املتحــدة للشــؤون القانونيــة وناقشــت مخاوفهــا
املتعلقــة بهــذه املســائل .وكانــت االنتهــاكات التــي طالــت امتيــازات
الوكالــة وحصاناتهــا موضــع احتجــاج رســمي لــدى وزارة اخلارجيــة
اإلســرائيلية.
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فــي الضفــة الغربيــة ،لــم يحــدث أي اقتحــام ملقــار الوكالــة مــن
قبــل فلســطينيني مســلحني فــي العــام  .2019ووقعــت حادثــة
أســيء فيهــا اســتخدام منشــآت األونــروا فــي فعاليــات غيــر مصــرح
بهــا مــن جانــب أفــراد مــن اجملتمــع احمللــي .وتعطلــت مبانــي الوكالــة
وخدماتهــا فــي  25مناســبة علــى األقــل بســبب عمليــات اإلغــاق
القســري أو االحتجاجــات ،مبــا فــي ذلــك مــن جانــب أعضــاء جلــان
خدمــات اخمليمــات.
وفــي غــزة ،قامــت ســلطات األمــر الواقــع بأربــع عمليــات اقتحــام،
بعضهــا تعلــق بأفــراد مســلحني ،خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.
وقــد احتجــت األونــروا علــى هــذه احلــوادث لــدى الســلطات املعنيــة.
وظلــت مرافــق الوكالــة تتعــرض للســرقة والتخريــب واالقتحامــات،
وبقــي موظفــو األونــروا الذيــن يقدمــون اخلدمــات يتعرضــون حلــاالت
مــن التهديــدات والتخويــف واالعتــداء البدنــي مــن قبــل الجئــن
فلســطينيني ســاخطني .وقــد وقعــت  202حادثــة أخــرى أدت إلــى
تعطيــل تقــدمي اخلدمــات أو حالــت دون تنقــل موظفــي الوكالــة فــي
غــزة.

وفــي ســوريا ،كمــا ســبقت اإلشــارة ،تكبــدت األونــروا خســائر فــي
املمتلــكات مرتبطــة بالنــزاع تقــدر مباليــن الــدوالرات منــذ بــدء أعمال
القتــال فــي العــام  .2011وتشــير التقييمــات التــي أجريــت فــي أواخر
العــام  2018إلــى أن جميــع منشــآت الوكالــة تقريب ـا ً بحاجــة إلــى
أعمــال إعــادة تأهيــل كبيــرة وأن العديــد منهــا قــد تضــرر بشــدة
ويحتــاج إلــى إعــادة إعمــار ،وال ســيما فــي اليرمــوك وعــن التــل
ودرعــا .ظــل وضــع املنشــآت مماث ـا ً فــي العــام  .2019وخــال الفتــرة
املشــمولة بالتقريــر ،أُبلــغ عــن ثــاث حــوادث دخــول غيــر مصــرح
بهــا إلــى منشــآت األونــروا مــن جانــب الســلطات الســورية .وظلــت
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،وفــي ظــل القيــود املاليــة الناجمة
كــوادر عســكرية تســتخدم مكتــب النظافــة التابــع للوكالــة فــي
عــن النقــص احلــاد فــي التمويــل ،واصلــت األونــروا تنفيــذ توصيــات
خــان دنــون عنــد نقطــة التفتيــش اجملــاورة.
مجلــس التحقيــق التابــع لرئاســة األمم املتحــدة بشــأن احلــوادث التــي
وقعــت فــي غــزة بــن  8متوز/يوليــو  2014و 26آب/أغســطس  2014فــي العــام  ،2019حــدث إغــاق ملنشــآت لألونــروا ملــدة  101يــوم علــى
املشــار إليهــا فــي تقاريــر ســابقة .ونظــرا ً للثغــرات فــي التمويــل ،األقــل فــي لبنــان .وكانــت عمليــات اإلغــاق فــي معظمهــا نتيجــة
ُطلــب مــن الوكالــة تخفيــض عــدد املوظفــن املكلفــن مبهــام لإلضرابــات واالحتجاجــات التــي قــام بهــا املســتفيدون واالضطرابــات
املدنيــة العامــة وحواجــز الطــرق التــي وقعــت فــي لبنــان منــذ 17
احلراســة بعــد ســاعات الــدوام فــي منشــآتها فــي غــزة.
تشــرين األول/أكتوبــر  2019فصاعــداً .لــم تكــن هنــاك حــاالت لدخول
فــي  22آذار/مــارس  ،2018قدمــت األمم املتحــدة مطالبــة إلــى إســرائيل
فصائــل سياســية أو مســلحة الــى مبانــي الوكالــة دون إذن .وفــي
للتعويــض عــن اخلســائر التــي تكبدتهــا األمم املتحــدة نتيجــة
أيار/مايــو  ،2019توصلــت الفصائــل الفلســطينية فــي مخيــم امليــة
للحــوادث التــي كانــت خاضعــة لتحقيقــات مجلــس التحقيــق
ميــة إلــى اتفــاق مــع اجليــش اللبنانــي ينــص علــى عــدم حمــل أحــد
التابــع لــأمم املتحــدة والتــي وقعــت فــي مبانــي الوكالــة خــال
فــي اخمليــم ســاحا ً أو ارتــداء الــزي العســكري فــي األماكــن العامــة.
أعمــال القتــال فــي غــزة عــام  .2014ووفقــا ً للمعلومــات املتاحــة
علن ـاً ،أفــاد جيــش الدفــاع اإلســرائيلي فــي  14آب/أغســطس  3-3-1 2018مسائل أخرى
بــأن التحقيــق اجلنائــي فــي احلــادث الــذي طــال مدرســة بيــت لــم يتــم اســترجاع األمــوال احملتجــزة لــدى احلكومــة اللبنانيــة فــي
حانــون االبتدائيــة اخملتلطــة (أ) و(د) التابعــة للوكالــة فــي  24متــوز /العــام  2013بقيمــة  680٫000دوالر .وواصلــت األونــروا اجملادلــة بعــدم
يوليــو  ،2014والــذي أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن  12شــخصا ً مســؤوليتها عــن املبالــغ التــي تطالــب بهــا احلكومــة اللبنانيــة
وإصابــة مــا ال يقــل عــن  93شــخصاً ،قــد مت إغالقــه مــن قبــل املدعــي مبجمــوع  167.1مليــون دوالر مقابــل الكهربــاء التــي يســتهلكها
العــام العســكري دون اتخــاذ أيــة إجــراءات قانونيــة أخــرى  ٫جنائيــة أو الالجئــون الفلســطينيون خــارج منشــآت األونــروا فــي اخمليمــات
تأديبيــة  ٫ضــد املتورطــن فــي احلــادث .وال تــزال األونــروا تشــعر بالقلــق فــي لبنــان .باإلضافــة إلــى ذلــك ،طالبــت احلكومــة اللبنانيــة فــي
إزاء احلاجــة إلــى املســاءلة فيمــا يتعلــق بهــذه احلــوادث وغيرهــا مــن آذار/مــارس  2019األونــروا بدفــع أكثــر مــن  1.1مليــون دوالر أمريكــي
احلــوادث التــي مســت منشــآت الوكالــة بشــكل مباشــر أو غيــر كغرامــات إلعــادة بيــع الكهربــاء مــن قبــل اللجــان الشــعبية فــي
مباشــر خالفـا ً حلرمــة منشــآتها ،وتســببت مبقتــل موظفــن لألونــروا مخيمــي بــرج البراجنــة وشــاتيال لالجئــن .وتعتــرض الوكالــة علــى
ومدنيــن كانــوا يحتمــون بهــا.
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مســؤوليتها عــن دفــع هــذه الغرامــات وقــد احتجــت عليهــا رســميا ً وواحــدة رفعهــا موظــف دولــي .كمــا كان هنــاك  13اســتئنافا ً قيــد
النظــر أمــام محكمــة األمم املتحــدة لالســتئناف.
لــدى احلكومــة اللبنانيــة.
فيمــا يتعلــق بنظــام القضــاء الداخلــي ،فــإن محكمــة نزاعــات  4-3-1المكانــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين
األونــروا التــي أنشــئت فــي العــام  2010تعمــل بــدوام كامــل وتتكــون فــي مناطــق عمــل الوكالــة
مــن قـ ٍ
ـاض واحــد وقــاض مخصــص للدعــاوى بــدوام جزئــي .وخــال بقيــت املكانــة القانونيــة لالجئــن الفلســطينيني فــي األردن وســوريا
ً
ـة.
ـ
قضي
537
ـي
ـ
ف
ـت
ـ
وفصل
ا
ـ
حكم
75
ـة
ـ
احملكم
ـدرت
ـ
أص
،2019
العــام
ولبنــان والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باألســاس علــى النحــو ذاتــه
وحســب نهايــة العــام  ،2019كانــت هنــاك  107قضايــا تنتظــر الــذي مت وصفــه فــي تقريــر املفــوض العــام إلــى اجلمعيــة العامــة
الفصــل فيهــا ،مــن بينهــا قضيــة واحــدة علــى ذمــة التحقيــق ،لــأمم املتحــدة للعــام ( 2008التقريــر  ،13/64/٫الفقــرات .)55-52
ومــن بــن اجملمــوع هنــاك  106قضايــا رفعهــا موظفــون محليــون
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يتــم متويــل عمليــات األونــروا مــن خــال مســاهمات طوعيــة،
باســتثناء  158وظيفــة دوليــة متولهــا اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحدة
مــن خــال امليزانيــة االعتياديــة لــأمم املتحــدة .وتتلقــى الوكالــة
التمويــل مــن خــال )1( :صنــدوق مليزانيــات البرامــج يدعــم العمليــات
احملوريــة (مبــا يشــمل التكاليــف اجلاريــة املتعلقــة بالطاقــم وغيــر
املتعلقــة بالطاقــم) ،مبــا فيهــا برامــج التعليــم والصحــة وحتســن
اخمليمــات واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة واحلمايــة والنظــم واألطــر
املســاندة )2( ،والنــداءات الطارئــة لصالــح التدخــات اإلنســانية)3( ،
ومتويــل املشــاريع احملــددة واملرتبطــة بفتــرة زمنيــة التــي ترمــي إلــى مــن خــال النــداء الطــارئ ألزمــة ســوريا اإلقليميــة للعــام ،2019
ســعت األونــروا إلــى احلصــول علــى  277مليــون دوالر أمريكــي.
حتســن اخلدمــات دون زيــادة التكاليــف اجلاريــة.
واســتجاب العديــد مــن املانحــن بســخاء ،علــى الرغــم مــن أنــه
فــي العــام  ،2019أســفرت جهــود األونــروا لتعبئــة املــوارد عــن
لــم يتــم التعهــد إال بنســبة  94.81( %34.23مليــون دوالر مــن أصــل
التعهــد مببلــغ إجمالــي قــدره  1.00مليــار دوالر أمريكــي (مبــا فــي
 277مليــون) مــن احتياجــات التمويــل .وفــي األرض الفلســطينية
ذلــك دعــم األمانــة العامــة لــأمم املتحــدة للموظفــن الدوليــن).
احملتلــة ،واصلــت الوكالــة تقــدمي املســاعدات اإلنســانية األساســية
وســاهم الشــركاء التقليديــون  48مبــا مجموعــه  735.65مليــون
مــن خــال نــداء طــارئ للعــام  2019مببلــغ  138مليــون دوالر أمريكــي،
دوالر أمريكــي ( %73.57مــن مجمــوع التمويــل الــوارد) عبــر جميــع
وحتــى نهايــة العــام مت التعهــد بنســبة  %61.57مــن هــذا املبلــغ
البوابــات ،منهــا  483.63مليــون دوالر مليزانيــة البرامــج ،مبــا ميثــل
( 84.96مليــون دوالر أمريكــي) 56 ،مبــا ميثــل انخفاضــا ً فــي القيمــة
 %78.11مــن مجمــوع التمويــل الــوارد مليزانيــة البرامــج .وبلــغ مجموع
املطلقــة مقارنــة بالســنوات الســابقة واجتاهـا ً يشــكل مصــدر قلــق
املســاهمات املقدمــة مــن الشــركاء اإلقليميــن 188.42 49مليــون
بالنســبة للوكالــة .وقدمــت ميزانيــة البرامــج ســلفة بقيمــة 32.5
دوالر أمريكــي ،تعــادل  %18.84مــن مجمــوع األمــوال املســتلمة ،مبــا
مليــون دوالر لعمليــات الطــوارئ فــي األرض الفلســطينية احملتلــة
فــي ذلــك  83.11مليــون دوالر مــن مجمــوع املســاهمات فــي ميزانيــة
خــال العــام ،مت متويلهــا مــن إيــرادات تكاليــف الدعــم غيــر املباشــرة.
البرامــج .وســاهمت اجلهــات املانحــة املســتجدة  50مببلــغ 17.42
وفقـا ً للبيانــات املاليــة غيــر املدققــة (مــن منظــور املعاييــر احملاســبية
مليــون دوالر أمريكــي مبــا يعــادل  %1.74مــن مجمــوع التمويــل الــوارد
الدوليــة للقطــاع العــام  ،) 57أنفقــت الوكالــة  1.17مليــار دوالر
عبــر جميــع البوابــات ،منهــا  15.00مليــون دوالر أمريكــي ،أو ،%2.42
أمريكــي فــي العــام  .2019وبلغــت أكبــر النفقــات  762مليــون دوالر
مليزانيــة البرامــج .وأضافــت الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص 14.08
أمريكــي ،فــي إطــار ميزانيــة البرامــج غيــر املقيــدة ،مبــا ميثــل %65.14
مليــون دوالر أمريكــي ( %1.41مــن مجمــوع التمويــل الــوارد) عبــر
مــن مجمــوع النفقــات .وبلغــت نســبة أنشــطة الطــوارئ واملشــاريع
جميــع بوابــات التمويــل ،منهــا  7.62ماليــن دوالر مليزانيــة البرامــج،
(مبــا فــي ذلــك أنشــطة الصناديــق املقيــدة)  %23.63و %12.32علــى
ممــا يشــكل  %1.23مــن مجمــوع التمويــل الــوارد مليزانيــة البرامــج.
التوالــي 58 .وبقــي التعليــم يشــكل أكبــر برنامــج ممــول مــن ميزانيــة
وبلغــت األمــوال املســتلمة مــن امليزانيــة األساســية لــأمم املتحــدة
البرامــج ،حيــث بلغــت نفقاتــه  454.61مليــون دوالر أمريكــي ،أو %60
واملســاهمات املقدمــة مــن كيانــات األمم املتحــدة األخــرى46.28 51
مــن مجمــوع ميزانيــة البرامــج غيــر املقيــدة.
مليــون دوالر أمريكــي ( %4.63مــن مجمــوع التمويــل الــوارد) ،مبــا فــي
ذلــك  29.81مليــون دوالر ( )%4.82مليزانيــة البرامــج.52
فــي العــام  ،2019بلغــت إيــرادات ميزانيــة البرامــج املرصــودة (مــن
املنظــور النقــدي 625 ) 53مليــون دوالر أمريكــي مقابــل النفقــات
املرصــودة مبقــدار  750مليــون دوالر .وبلغــت اإليــرادات الفعليــة الــواردة
خــال العــام  54 620.5مليــون دوالر فــي مقابــل نفقــات قدرهــا 684
مليــون دوالر 55.أمــا االلتزامــات غيــر املســددة واملر ّحلــة مــن العــام
 2019الــى العــام  2020فبلغــت  55مليــون دوالر أمريكــي ،مبــا فــي ذلــك
قــرض الصنــدوق املركــزي ملواجهــة الكــوارث الــذي لــم يســدد بعــد.
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ميزانية البرامج
التعليم
الصحة
اإلغاثة
البنية التحتية
اإلدارة التنفيذية
احلماية
الدعم
التمويل الصغير
اجملموع الكلي

ميزانية البرامج
التعليم
الصحة
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
البنية التحتية
اإلدارة التنفيذية
احلماية
الدعم
اجملموع الكلي

234,579
57,968
128,956
24,418
5,320
333
35,132
1,473
488,180

219,600
34,278
13,828
7,996
2,821
77
20,404
299,005
غزة

غزة

%20
%5
%11
%2
%0
%0
%3
%0
%42

%29
%4
%2
%1
%0
%0
%3
%39

60,802
30,003
37,217
47,230
6,406
994
9,441
0
192,094

48,472
19,528
12,146
6,574
2,594
135
8,472
97,921
لبنان

لبنان

اإلنفاق الفعلي حسب البرنامج( 2019 ،بآالف الدوالرات األمريكية)

%5
%3
%3
%2
%1
%0
%1
%0
%15

%6
%3
%2
%1
%0
%0
%1
%13

38,100
13,631
69,526
2,436
3,637
1,026
8,471
876
137,704

27,323
9,174
1,178
1,198
1,953
34
4,221
45,081
سوريا

سوريا

%3
%1
%6
%0
%0
%0
%1
%0
%12

%4
%1
%0
%0
%0
%0
%1
%6

108,027
24,110
16,620
7,425
3,369
341
7,794
3,463
171,148

93,792
20,278
9,426
5,285
2,602
1
7,530
138,914
األردن

األردن

%9
%2
%1
%1
%0
%0
%1
%0
%15

%12
%3
%1
%1
%0
%0
%1
%18

الضفة الغربية
%6
71,080
%2
28,535
%1
13,283
%1
10,490
%0
4,371
%0
1,541
%1
13,005
%0
3,275
%12
145,580

الضفة الغربية
%8
63,381
%4
27,155
%1
9,133
%1
6,111
%0
2,967
%0
47
%2
12,607
%16
121,402

2,914
3,034
1,409
2,068
18,223
1,088
6,442
0
35,178

2,043
730
826
1,659
14,418
490
39,597
59,763

الرئاسة

الرئاسة

%0
%0
%0
%0
%2
%0
%1
%0
%3

%0
%0
%0
%0
%2
%0
%5
%8

اجملموع
%44
515,504
%13
157,280
%23
267,011
%8
94,066
%4
41,326
%0
5,324
%7
80,286
%1
9,087
%100
1,169,884

اجملموع
%60
454,611
%15
111,143
%6
46,537
%4
28,824
%4
27,355
%0
786
%12
92,830
59
%100
762,085
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5,561

212,899

33,814

1,768

اجملموع الكلي

النتاج االستراتيجي  :6فعالية وكفاءة
اإلدارة والدعم
299,005

27,362

النتاج االستراتيجي  :5حتسن قدرة
الالجئني على تلبية احتياجاتهم اإلنسانية
17,601
األساسية من الغذاء واملأوى والصحة
البيئية

النتاج االستراتيجي  :4متتني قدرات الالجئني
من أجل زيادة فرص كسب العيش

النتاج االستراتيجي  :3إجناز األطفال في
سن املدرسة للتعليم األساسي ذي اجلودة
واملنصف والشامل للجميع

النتاج االستراتيجي  :2حماية صحة
الالجئني وتخفيف عبء األمراض

النتاج االستراتيجي  :1حماية وتعزيز حقوق
الالجئني مبوجب القانون الدولي

ميزانية البرامج

%39

%2

%2

%0

%18

%3

%0

غزة

97,921

14,620

15,639

4,009

43,732

18,936

985

%13

%1

%1

%0

%4

%2

%0

لبنان

اإلنفاق الفعلي حسب الهدف االستراتيجي( 2019 ،بآالف الدوالرات األمريكية)

45,081

7,461

1,239

1,832

25,318

8,799

432

%6

%1

%0

%0

%2

%1

%0

سوريا

138,914

12,935

12,715

6,758

85,790

19,903

813

%18

%1

%1

%1

%7

%2

%0

األردن

121,402

18,859

11,305

7,318

55,586

26,362

1,971

%16

%2

%1

%1

%5

%2

%0

الضفة الغربية

762,085

140,108

58,522

25,858

423,325

%100

%18

%8

%3

%56

%14

59,763

%8

%5

%0

%0

%0

%0

107,814

6,459

%1

58,869

22

381

0

0

490

%0

الرئاسة

اجملموع
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8,091

222,635

57,206

5,092

اجملموع الكلي

النتاج االستراتيجي  :6فعالية وكفاءة
اإلدارة والدعم
488,180

50,401

النتاج االستراتيجي  :5حتسن قدرة
الالجئني على تلبية احتياجاتهم اإلنسانية
144,755
األساسية من الغذاء واملأوى والصحة
البيئية

النتاج االستراتيجي  :4متتني قدرات الالجئني
من أجل زيادة فرص كسب العيش

النتاج االستراتيجي  :3إجناز األطفال في
سن املدرسة للتعليم األساسي ذي اجلودة
واملنصف والشامل للجميع

النتاج االستراتيجي  :2حماية صحة
الالجئني وتخفيف عبء األمراض

النتاج االستراتيجي  :1حماية وتعزيز حقوق
الالجئني مبوجب القانون الدولي

جميع فروع التمويل

%42

%4

%12

%1

%19

%5

%0

غزة

192,094

21,920

62,000

23,378

53,594

29,237

1,965

%16

%2

%5

%2

%5

%2

%0

لبنان

137,704

16,461

69,441

3,443

35,224

11,564

1,571

%12

%1

%6

%0

%3

%1

%0

سوريا

171,148

14,890

21,031

12,461

97,594

23,700

1,472

%15

%1

%2

%1

%8

%2

%0

األردن

145,580

21,907

16,813

13,101

62,371

27,654

3,733

%12

%2

%1

%1

%5

%2

%0

الضفة الغربية

35,178

32,737

245

381

7

227

1,581

%3

%3

%100 1,169,884

158,317

314,285

60,854

471,425

%14

%27

%5

%40

%0

%0

%0

%0

149,588

%13

%0

15,414

%1

الرئاسة

اجملموع

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

الفصل الثاني:
التقرير السنوي بموجب ميزانية
البرامج في األونروا
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تقرير العمل السنوي لعام 2019

 1-2تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي  :1حماية
وتعزيز حقوق الالجئين بموجب القانون الدولي
واصلــت األونــروا ،طــوال العــام  ،2019تعزيــز حمايــة الفئــات
الضعيفــة واملعرضــة للخطــر مــن خــال مــا يلــي )1( :مواصلــة
تطويــر قــدرات العاملــن امليدانيــن؛ ( )2تنســيق الوصــول اآلمــن
والفعــال إلــى اخلدمــات املنقــذة للحيــاة؛ ( )3تشــجيع اجملتمعــات
احملليــة علــى حتديــد بواعث القلــق املتعلقــة باحلمايــة ومعاجلتهــا؛ ()4
مناصــرة حقــوق الالجئــن الفلســطينيني وإثــارة قضايــا احلمايــة ذات
60
األهميــة أمــام الســلطات املعنيــة وغيرهــا مــن اجلهــات املســؤولة.
ومــن أجــل القيــام بهــذه املهــام بفعاليــة ،مت تدريــب  6,544موظف ـا ً
وموظفــة فــي جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة علــى مبــادئ احلمايــة
وتطبيقهــا العملــي .وشــملت الــدورات التدريبيــة التــي نُظمــت فــي
العــام  2019إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فيمــا يخــص موظفــي
برنامــج البنيــة التحتيــة وحتســن اخمليمــات وبرنامــج الصحــة
حتديــداً ،وإدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،واتبــاع
نهــج يركــز علــى الناجــن والناجيــات فــي معاجلــة العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،وفيمــا يتعلــق مببــادرة التصــدي للعنــف
الــذي ميــس األطفــال .كمــا واصلــت برامــج األونــروا للصحــة واإلغاثــة
واخلدمــات االجتماعيــة واحلمايــة العمــل معـا ً علــى إدخــال وتعميــم
خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي ،مواصلــة
للجهــود التــي بــدأت فــي العــام  .2018وجــرى فــي عــام  2019تقــدمي
 98,401استشــارة فــي مجــال الصحــة النفســية والدعم النفســي-
االجتماعــي فــي جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة.
وواصلــت األونــروا تعزيــز وصــول جميــع الالجئــن الفلســطينيني إلــى
اخلدمــات فــي إطــار مــن املســاواة والكرامــة ،مبــا يشــمل األشــخاص
ذوي اإلعاقــة واملســنني والنســاء والفتيــات املتزوجــات اللواتــي ال
يحملــن الوثائــق املناســبة واألســر التــي تعيلهــا نســاء وتلــك التــي

يعيلهــا أطفــال .وفــي متوز/يوليــو  ،2019أجنــزت التوصيــات املنبثقــة
عــن عمليــات مراجعــة احلمايــة التــي تصدرهــا األونــروا كل ســنتني،
وبــدأت اجلهــود الراميــة إلــى معاجلــة هــذه التوصيــات فــي النصــف
الثانــي مــن العــام .كمــا اســتمر التعــاون بــن برنامــج التعليــم
فــي الرئاســة وبرنامــج البنيــة التحتيــة وحتســن اخمليمــات وشــعبة
احلمايــة فــي حتديــد ودعــم األطفــال ذوي اإلعاقــة ،ممــا أدى إلــى حصول
 %71.7مــن الطلبــة الذيــن مت حتديدهــم علــى أنهــم ذوو إعاقــة علــى
الدعــم ،بزيــادة قدرهــا  %90.24عــن عــام .2018
كمــا مت توثيــق بواعــث القلــق املتعلقــة باحلمايــة التــي تؤثــر علــى
الالجئــن الفلســطينيني ،مبــا فــي ذلــك عــدم الســماح بالدخــول
واإلعــادة القســرية واملكانــة القانونيــة .وتواصلــت الوكالــة مــع
احلكومــات املضيفــة وســلطات اللجــوء واملنظمــات املتخصصــة
وغيرهــا مــن كيانــات األمم املتحــدة بشــأن هــذه املســائل لضمــان
اتخــاذ إجــراءات عالجيــة .وبحلــول نهايــة العــام  ،2019كانــت األونــروا
قــد نفــذت  507تدخــات تســتهدف جهــات فاعلــة خارجيــة وجهــات
مســؤولة فيمــا يتعلــق بقضايــا احلمايــة.
مت إصــدار تقريــر مراجعــة شــبكة تقييــم أداء املنظمــات املتعــددة
األطــراف ( )MOPANلألونــروا فــي حزيران/يونيــو  2019وســلط التقريــر
الضــوء علــى تدهــور حالــة احلمايــة فــي العديــد مــن أقاليــم عمــل
الوكالــة فــي ظــل املــوارد احملــدودة التــي اعتمــدت علــى أمــوال
املشــاريع إلــى حــد كبيــر 61.اســتجابة إلــى ذلــك ،دعمــت األونــروا
إجــراء مراجعــة اســتراتيجية لوظيفــة احلمايــة إلعــادة النظــر فــي
تنفيــذ الوكالــة جلــدول أعمالهــا فيمــا يتعلــق باحلمايــة فــي بيئــة
محــدودة املــوارد .وســتنجز هــذه املراجعــة فــي العــام .2020

املؤشر

املوقع

عدد تدخالت احلماية (املناصرة) ،مبا في ذلك
الرسائل الرسمية ،بشأن قضايا احلماية التي
تضطلع بها األونروا وتستهدف جهات فاعلة
خارجية وجهات مسؤولة.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
146

ال ينطبق

إقليم سوريا

126

ال ينطبق

108

إقليم غزة

68

ال ينطبق

79

ال ينطبق

إقليم لبنان

125

ال ينطبق

115

ال ينطبق

إقليم األردن

15

ال ينطبق

11

ال ينطبق

األونروا

480

ال ينطبق

507 63

ال ينطبق

الغاية 2019 62

الفعلي 2019

الغاية 2021

176

ال ينطبق
ال ينطبق

املصدر :قاعدة بيانات احلماية (إذا توفرت) و/أو تقارير األونروا وتقارير اإلعالم الرسمية وغير الرسمية
التكرار :ربعيا ً

علــى مــدار العــام  ،2019واصلــت األونــروا مناصــرة حقــوق الالجئــن
الفلســطينيني وإثــارة قضايــا حمايــة محــددة مــع الســلطات
املعنيــة وغيرهــا مــن اجلهــات املكلفــة باملســؤوليات .وخــال العــام ،مت
تنفيــذ  507تدخــات ملناصــرة احلمايــة ،بزيــادة مقدارهــا  27عــن العــام
 .2018وقــد عكــس العــدد الكبيــر مــن تدخــات املناصــرة بواعــث

القلــق املتعلقــة باحلمايــة التــي اســتمرت فــي العــام ( 2019علــى
ســبيل املثــال ،اســتخدام قــوات األمــن اإلســرائيلية للقــوة ردا ً علــى
االحتجاجــات فــي غــزة) وتلــك التــي ظهــرت خــال العــام ،مبــا فــي
ذلــك مناصــرة مكتــب إقليــم ســوريا إليصــال املســاعدات اإلنســانية
إلــى املناطــق التــي عــادت حتــت ســيطرة احلكومــة .غطــت جهــود

27
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جــرى تعديــل هيكليتهــا .وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات،
أظهــرت تدخــات املناصــرة الفرديــة أنــه ميكــن حتقيــق نتائــج فيمــا
يتعلــق مبجــاالت االهتمــام .علــى ســبيل املثــال ،ســاهم مكتــب
إقليــم الضفــة الغربيــة ،فــي العــام  ،2019فــي احلــد مــن تعــرض
الالجئــن لالســتخدام املفــرط للغــاز املســيل للدمــوع فــي مخيــم
عايــدة لالجئــن مــن قبــل قــوات األمــن اإلســرائيلية ،وذلــك مــن
خــال املناصــرة املركــزة.

املناصــرة التــي بذلتهــا األونــروا خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر
مجموعــة واســعة مــن قضايــا احلمايــة ،مبــا فــي ذلــك )1( :تأثيــر
النــزاع فــي ســوريا علــى الالجئــن الفلســطينيني ،مبــا فــي ذلــك
مــا يتعلــق بحمايــة املدنيــن وحريــة التنقــل ووصــول املســاعدات
اإلنســانية والســجالت املدنيــة وحقــوق الســكن واألراضــي وامللكيــة؛
( )2حقــوق الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن يعيشــون فــي
األردن ولبنــان ،مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باإلقامــة القانونيــة والعــودة
واخملــاوف مــن اإلعــادة القســرية؛ ( )3هــدم املنــازل والتهجيــر القســري
تضمنــت أنــواع تدخــات املناصــرة التــي نفذتهــا الوكالــة عقــد
فــي الضفــة الغربيــة؛ ( )4وصــول الالجئــن الفلســطينيني إلــى
اجتماعــات ثنائيــة ،وتنظيــم جلســات إحاطــة وزيــارات ميدانيــة،
ســوق العمــل فــي لبنــان؛ ( )5اســتخدام قــوات األمــن اإلســرائيلية
ومراســات رســمية مــع اجلهــات املســؤولة ،وتقــدمي تقاريــر إلــى
للقــوة إزاء مظاهــرات مســيرة العــودة الكبــرى فــي غــزة.
آليــات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بشــأن القضايــا املتعلقــة
تولــت جميــع مكاتــب أقاليــم عمــل الوكالــة تنفيــذ تدخــات مبزاعــم انتهــاك القانــون الدولــي .وفــي هــذا الصــدد ،قدمــت
فــي مجــال املناصــرة فــي العــام  ،2019إال أن مــدى القيــام بهــذه األونــروا مــا مجموعــه  14تقريــرا ً وإحاطــة لآلليــات الدوليــة حلقــوق
األنشــطة ارتهــن مبســتوى املشــاركة املباشــرة مــع اجلهــات اإلنســان بنــا ًء علــى طلبهــا مبــا يغطــي الضفــة الغربيــة وغــزة
املســؤولة ،والبيئــة األمنيــة الســائدة ،وقــدرات فــرق احلمايــة التــي ولبنــان وســوريا.
املؤشر

املوقع

نسبة توصيات تعميم احلماية من املراجعات
الداخلية للحماية التي مت تنفيذها.
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44.0

80.0

إقليم سوريا

33.0

68.0

0.0

إقليم غزة

42.0

86.0

6.0

90.0

إقليم لبنان

47.1

80.0

23.0

80.0

إقليم األردن

17.8

86.0

11.0

90.0

األونروا

35.8

77.8

9.0

88.0
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الغاية 202065

الفعلي 2019

الغاية 2021

5.0

80.0
100.0

املصدر :مصفوفة التوصيات
التكرار :مرة كل سنتني

مت االنتهــاء مــن آخــر عمليــة مراجعــة للحمايــة علــى دورة ســنتني
فــي أواخــر متوز/يوليــو  .2019وقــد قيمــت درجــة املواءمــة مــع مبــادئ
تعميــم احلمايــة التــي تقــوم بهــا األونــروا حســب كل برنامــج
وإقليــم 66 .تولــى موظفــو احلمايــة إجــراء عمليــات مراجعــة احلمايــة
والتــي شــملت مشــاركة واســعة النطــاق مــن جانــب األطــراف
املعنيــة ،مبــا فــي ذلــك عقــد  20اجتماعــا ً مــع  134مــن موظفــي
الوكالــة و 40مناقشــة فــي مجموعــات تركيــز شــارك فيهــا 456
الجئ ـا ً فلســطينيا ً مــن املســتفيدين مــن خدمــات األونــروا .وافقــت
برامــج الوكالــة علــى تنفيــذ  104توصيــات خــال الفتــرة -2019
 .2020وشــمل ذلــك توصيــات متعلقــة بعــدم التمييــز فــي الوصــول
إلــى خدمــات األونــروا وعــدم التمييــز فــي القبــول والبقــاء فــي
املؤسســات التعليميــة التابعــة للوكالــة.
فــي النصــف الثانــي مــن العــام  ،2019وضعــت برامــج الوكالــة
اخلطــط وشــرعت فــي تنفيــذ التوصيــات .يعكــس املعــدل املنخفــض
نســبيا ً ( )%9.0مــن التوصيــات املنفــذة بالكامــل بحلــول نهايــة العام
 2019قصــر فتــرة التنفيــذ املتاحــة ،وهــي خمســة أشــهر فقــط.
وحتــى نهايــة العــام  ،2019بــدأ تنفيــذ نســبة  %66.6أخــرى مــن
التوصيــات ومــن املتوقــع أن تكتمــل فــي العــام  ،2020لتقتــرب مــن
الغايــة  %77.8املقــرة للعــام  .2020يشــمل ذلــك عــددا ً مــن التدابيــر
لســد الثغــرات فــي مجــال احلمايــة فــي السياســات واإلجــراءات ،مثل

وضــع تعليمــات فنيــة جديــدة لضمــان حصــول النســاء العازبــات
والنســاء بــدون شــهادات زواج علــى خدمــات صحــة األمومــة .يجــري
أيضــا ً صياغــة تعليمــات فنيــة إضافيــة بشــأن قبــول الفتيــات
املتزوجــات و/أو احلوامــل فــي املؤسســات التعليميــة التابعــة لألونــروا،
وكذلــك بشــأن الســامة واألمــن فــي منشــآت التعليــم.
تعميم النوع االجتماعي
إن التــزام األونــروا بتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة
منصــوص عليــه فــي سياســة املســاواة بــن اجلنســن (،)2007
واســتراتيجية املســاواة بــن اجلنســن  67،2021-2016التــي يجــري
تنفيذهــا بالتــرادف مع االســتراتيجية املتوســطة األجــل .2021-2016
اســتنادا ً إلــى نهــج "املســار املــزدوج" الــذي يركــز علــى التغييــرات
فــي الثقافــة التنظيميــة وتقــدمي اخلدمــات امليدانيــة ،عــززت الوكالــة،
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،تنفيــذ اســتراتيجية املســاواة بــن
اجلنســن مــن خــال خطــط عمــل للنــوع االجتماعــي لــكل مكتــب
إقليــم تركــز علــى مــا يلــي )1( :تنميــة قــدرات املوظفــن بشــأن
طائفــة واســعة مــن قضايــا احلمايــة ،مبــا فــي ذلــك تعميــم النــوع
االجتماعــي ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،واالســتغالل
واالعتــداء اجلنســي ،واملناهــج الدراســية املراعيــة للنــوع االجتماعــي؛
( )2بنــاء برامــج مراعيــة للنــوع االجتماعــي والتمييــز اإليجابــي الــذي
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شــمل إدراج منظــور النــوع االجتماعــي فــي أعمــال تأهيــل املســاكن
واملــدارس واملراكــز الصحيــة ،وإشــراك الرجــال فــي رعايــة مــا قبــل
اإلخصــاب وتنظيــم األســرة ،والتصــدي لتزويــج األطفــال مــن خــال
دورات التوعيــة وتعزيــز املشــاركة االقتصاديــة لإلنــاث مــن خــال
التدريــب املهنــي.
اســتمر تطبيــق مؤشــر النــوع االجتماعــي  68فــي العــام .2019
وأبــرز تقريــر شــبكة تقييــم أداء املنظمــات املتعــددة األطــراف عــن
األونــروا ،الــذي نُشــر فــي حزيران/يونيــو  ،2019أن  %64.4مــن ميزانيــة
البرامــج فــي الوكالــة تســهم بشــكل كبيــر فــي تعميــم النــوع
االجتماعــي 69 .كمــا اســتمر تطويــر القــدرات لدعــم تنفيــذ مؤشــر
النــوع االجتماعــي فــي إطــار مقترحــات املشــاريع .وفــي العــام ،2019
أعــدت دورة تدريبيــة للموظفــن الذيــن يطــورون مقترحــات املشــاريع،
ومت جتريبهــا فــي مكتــب إقليــم لبنــان مــع  15موظفـاً .وســيمتد هــذا
التدريــب إلــى أقاليــم أخــرى فــي العــام .2020
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت األونــروا بنــاء الوعــي

واملعرفــة بشــأن املســاواة بــن اجلنســن .ولهــذا الغــرض ،قدمــت
شــبكة ضبــاط االتصــال بشــأن النــوع االجتماعــي فــي الوكالــة،
والتــي تضــم  70ضابــط اتصــال ،الدعــم للموظفــن فــي تعميــم
اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي البرامــج .وأطلقــت الوكالــة أيض ـا ً
منتــدى للنــوع االجتماعــي علــى نطــاق األونــروا كمســاحة تتيــح
تبــادل أفضــل املمارســات مــع املوظفــن والشــركاء .ونُظمــت أربــع
حلقــات خــال الســنة ،نوقشــت فيهــا مواضيــع مــن بينهــا :احلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة فــي ســياق األزمــات ،والتمكــن االقتصــادي
للنســاء ،ومســاهمة املســاعدات النقديــة فــي حتقيــق املســاواة بــن
اجلنســن ،ومشــاركة الشــباب فــي تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن.
وكمــا كان احلــال فــي األعــوام الســابقة ،انضمــت الوكالــة إلــى
االحتفــاالت التــي جــرت علــى نطــاق األمم املتحــدة دعمــا ً لليــوم
العاملــي للمــرأة ونظمــت  44مبــادرة للتوعيــة عــن النــوع االجتماعــي،
مبــا فــي ذلــك ومضــات تلفزيونيــة وعــرض أفــام وتقــدمي عــروض
مســرحية وتنظيــم منافســات رياضيــة ومناقشــات عامــة فــي
جميــع مناطــق عمــل األونــروا.

طالبــات يجريــن التحضيــرات حلملــة األيــام الســتة عشــرة للنشــاط
ضــد العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مدرســة الرمــال
اإلعداديــة ،غــزة © .األونــروا  ،2019تصويــر إبراهيــم أبــو عشــيبة

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

اســتمر العمــل علــى تنفيــذ خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة
األمم املتحــدة بشــأن املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة (UN-
 .)SWAPوفــي العــام  ،2019حققــت الوكالــة أو جتــاوزت األداء فــي
ســبعة مؤشــرات فقــط مــن أصــل  17مؤشــراً ،وألول مــرة كان أداؤهــا
أقــل مــن متوســط أداء منظومــة األمم املتحــدة .تأثــر أداء األونــروا
بإدخــال مؤشــرات جديــدة وأكثــر حتدي ـا ً فــي خطــة العمــل الثانيــة
علــى نطــاق منظومــة األمم املتحــدة (( )2.0 UN-SWAPإطــار املســاءلة
مــن اجليــل الثانــي للفتــرة  .)2022-2018لــم يتــم حتقيــق غايتــن
مــن الغايــات األربعــة للمؤشــرات اجلديــدة التــي أُدخلــت فــي خطــة
العمــل علــى نطــاق منظومــة األمم املتحــدة ،مبــا فــي ذلــك مؤشــر
األداء  1بشــأن "التخطيــط االســتراتيجي لنتائــج أهــداف التنميــة
املســتدامة املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي" ومؤشــر األداء  2بشــأن
"اإلبــاغ عــن نتائــج أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة بالنــوع
االجتماعــي" .وهنــاك مؤشــر جديــد آخــر لــم يتــم تقييمــه علــى
أنــه ينطبــق علــى الوكالــة ،وهــو مؤشــر األداء  3بشــأن "النتائــج
البرامجيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقة بالنــوع االجتماعي
التــي ال تنعكــس مباشــرة فــي اخلطــة االســتراتيجية" .كمــا لــم
يتــم حتقيــق ثــاث مــن الغايــات األربــع املتعلقــة باملؤشــرات احملســنة.
وهــذه هــذه مؤشــر األداء  3بشــأن "التقييم" ،ومؤشــر األداء  13بشــأن
"الثقافــة التنظيميــة" ،ومؤشــر األداء  17بشــأن "التماســك" 70 .وفــي
مجــرى فــي تقييــم أداء األونــروا فــي ضــوء خطــة العمــل الثانيــة
علــى نطــاق منظومــة األمم املتحــدة بشــأن املســاواة بــن اجلنســن
ومتكــن املــرأة ( ،)2.0 UN-SWAPشــجعت هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة
الوكالــة علــى زيــادة تخصيــص املــوارد املاليــة لألنشــطة املتصلــة
بالنــوع االجتماعــي وتســريع اجلهــود الراميــة إلــى حتقيــق التمثيــل
املتســاوي للمــرأة علــى جميــع املســتويات 71 .ومت وضــع خطــة عمــل
لتحســن األداء فــي العــام .2020
العنف القائم على النوع االجتماعي
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للعمــل علــى احلــاالت وإدارتهــا .وأكمــل مكتــب إقليــم غــزة ومكتــب
إقليــم لبنــان تدريــب  130مــن األخصائيــن االجتماعيــن علــى
مواضيــع شــملت اإلدارة الشــاملة للعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي داخــل األســر .وأنشــئت آليــة إحالــة داخليــة عبــر برامــج
األونــروا إلدارة حــاالت اخلطــر احلرجــة ،مبــا فــي ذلــك تلــك املتعلقــة
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،مت إجــراء دراســة داخليــة خلــط
النهايــة قامــت بقيــاس التصــورات واملمارســات املتعلقــة مبنــع
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومقارنتهــا مبثيالتهــا قبــل
إنشــاء إطــار الوكالــة ملنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
فــي العــام  .2017أظهــرت النتائــج مــا يلــي )1( :اتخــذت األونــروا
خطــوات مهمــة لتعميــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
مــن خــال برامجهــا؛ ( )2حتســن وعــي املوظفــن ومعرفتهــم
وفهمهــم للوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛
( )3يــدرك شــركاء الوكالــة بوضــوح األفضليــة النســبية لألونــروا
فيمــا يتعلــق مبنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .توصلــت
الدراســة أيض ـا ً إلــى أن التركيــز علــى االســتجابة للعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي (بــدال ً مــن الوقايــة) ال يــزال مهيمنــا ً وأن
العوامــل الثقافيــة ال تــزال تشــكل حواجــز أمــام بعــض املوظفــن
لالعتــراف بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتصــدي لــه.
وفــي حــن لوحــظ أن اســتثمار الوكالــة فــي تطويــر ثقافــة تعلــم
بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي قــد حقــق فوائــده،
وجــدت الدراســة أيضــا ً أن نظــم رصــد النتائــج تتطلــب التعزيــز
وأن املزيــد مــن االســتثمار أمــر ضــروري لضمــان التكامــل املنهجــي
للوقايــة عبــر جميــع مجــاالت عمــل األونــروا.
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر وكانــون األول/ديســمبر  ،2019انضمــت
الوكالــة إلــى حملــة  16يومــا ً مــن النشــاط ضــد العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي واســتخدمت الفعاليــات لتســريع تنفيــذ
إطارهــا للوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
ولتحقيــق هــذه الغايــة ،مت تنظيــم حوالــي  120نشــاطا ً فــي أقاليــم
عمــل األونــروا اخلمســة ،مــن بينهــا مســرحيات وجلســات فنيــة
ومناقشــات املنبــر املفتــوح وورش عمــل عــن حقــوق املــرأة وقانــون
األســرة وعــروض أفــام وبرامــج تلفزيونيــة .مــن بــن هــذه العــروض
كان مسلســل "دكانــة أبــو املهندســة لينــا" ،وهــو مسلســل قصيــر
يــروي علــى مــدار حلقاتــه اآلليــات اخملتلفــة ملنــع خطــر العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي واحلــد مــن آثــاره والتصــدي لــه.
وحتــى نهايــة العــام ،اجتذبــت احللقــات الســت مــن هــذا املسلســل
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أكثــر مــن  260,000مشــاهدة عبــر اإلنترنــت.

وضعــت األونــروا مبــادرة لبنــاء القــدرات عملــت علــى تغييــر معــارف
املوظفــن وممارســاتهم ومواقفهــم مــن خــال اجلمــع بــن األدوات
واملنهجيــات اخملتلفــة التــي مت تطويرهــا بــن عامــي  2017و2019
كجــزء مــن مشــروع "البنــاء بأمــان للحــد مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ" .وقــد دعــم املشــروع،
منــذ إطالقــه فــي تشــرين األول/أكتوبــر  2017وحتــى اختتامــه
فــي آب/أغســطس  ،2019تطويــر إطــار الكفــاءة لــدى األونــروا
فــي التصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتضمــن
تدريــب  600موظــف وموظفــة علــى فهــم أفضــل للعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،وأنشــأ دورة للتعلــم اإللكترونــي عــن احلــد
مــن خطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت
الطــوارئ حضرهــا  454موظف ـا ً وموظفــة .مــن خــال هــذه املبــادرة ،األشخاص ذوو اإلعاقة
مت توفيــر التدريــب أثنــاء العمــل لصالــح  199موظفـا ً وموظفــة ،مــع
تعتمــد الوكالــة نهجــا ً مــزدوج املســار لضمــان اإلدمــاج الكامــل
التركيــز علــى الكفــاءات الرئيســية الثــاث للنهــج املرتكــز الــى
لالجئــن الفلســطينيني ذوي اإلعاقــة .يقتضــي ذلــك توفيــر "تدخــات
الناجــن ،وهــي :مهــارات االتصــال واإلرشــاد واإلشــراف .ومت تعيــن
موجهة/مصممــة خصيص ـاً" لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة اخلاصــة
ثمانيــة ضبــاط اتصــال آخريــن معنيــن بالعنــف القائــم علــى النــوع
باإلعاقــة لالجئــن الفلســطينيني ،إلــى جانــب "تعميــم اإلعاقــة"،
االجتماعــي للعمــل فــي مــدارس األونــروا.
بحيــث يتــم تصميــم جميــع برامــج األونــروا وخدماتهــا لضمــان أن
بالتــوازي مــع ذلــك ،بــدأ برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة تكــون قابلــة لالســتخدام مــن قبــل املســتفيدين ذوي اإلعاقــة وأن
إصالحــا ً شــامال ً للعمــل االجتماعــي بهــدف تدريــب مــا ال يقــل تتمكــن مــن الوصــول إليهــم.
عــن  250أخصائي ـا ً اجتماعي ـا ً فــي أقاليــم عمــل الوكالــة اخلمســة
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فــي العــام  ،2019قدمــت الوكالــة اخلدمــات إلــى  26,743الجئــا ً
فلســطينيا ً مــن ذوي اإلعاقــة ( 11,788مــن اإلنــاث و 14,955مــن
الذكــور) ،إمــا مباشــرة أو مــن خــال شــراكات مــع مراكــز التأهيــل
اجملتمعــي 73 .شــملت هــذه اخلدمــات مــا يلــي )1( :توفيــر أجهــزة
مســاعدة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لزيــادة وصــول األشــخاص
ذوي اإلعاقــة إلــى اخلدمــات؛ ( )2دعــم خدمــات التأهيــل اجملتمعــي
لألشــخاص ذوي الصعوبــات البصريــة والســمعية ،واألطفــال ذوي
الشــلل الدماغــي ،واإلعاقــات الذهنيــة ،إلــى جانــب الالجئــن الذيــن
يحتاجــون إلــى عــاج النطــق والعــاج الطبيعــي؛ ( )3أنشــطة
التوعيــة اجملتمعيــة لتعزيــز املواقــف اإليجابيــة داخــل اجملتمــع احمللــي
جتــاه إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
قامــت برامــج األونــروا أيضــا ً بتعميــم اإلعاقــة .وعملــت برامــج
التعليــم واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة والصحــة وشــعبة احلمايــة
فــي الوكالــة علــى حتديــد األطفــال ذوي اإلعاقــة ودعــم إدماجهــم في
منظومــة التعليــم ،مبــا يتماشــى مــع نهــج التعليــم اجلامــع الــذي
تتبعــه األونــروا .وتلقــى نحــو  %71.74مــن الطلبــة الذيــن مت حتديدهــم
علــى أنهــم مــن ذوي اإلعاقــة الدعــم فــي العــام  ،2019بزيــادة قدرهــا
 %90.24عــن العــام  .2018ومــن خــال برنامــج الصحــة ،مت تدريــب 90
شــخصا ً مــن موظفــي اخلدمــات الطبيــة علــى مســتوى العمــل
امليدانــي واإلدارة علــى اخلدمــات الصحيــة الشــاملة للجميــع ،فــي
حــن مت تدريــب  71مهندسـا ً ومهندســة علــى كيفيــة إدمــاج معاييــر
تيســر الوصــول فــي تصميــم منشــآت الوكالــة وبنائهــا وصيانتهــا.
عــاوة علــى ذلــك ،مت بنــاء أو إعــادة بنــاء أو حتســن  101مدرســة و12
مركــزا ً صحيـا ً وفقـا ً للمعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة الفنيــة لألونــروا
للبيئــة املاديــة امليســرة الوصــول.

محتملــة للقانــون الدولــي تــؤدي إلــى إصابــات بدنيــة وصدمــات
نفســية حتمــل إمكانيــة التســبب بإعاقــات طويلــة األجــل ،فض ـا ً
عــن تأثيرهــا علــى حقــوق الالجئــن الفلســطينيني ذوي اإلعاقــة .كما
قامــت الوكالــة مبناصــرة علنيــة وغيــر علنيــة بشــأن القضايــا التــي
تهــم الالجئــن ذوي اإلعاقــة أو اإلجــراءات التــي يحتمــل أن تســبب
اإلعاقــة .مــن بــن ذلــك مــا ورد فــي التقريــر الــذي صــدر فــي آذار/
مــارس  2019بعنــوان "عــام علــى مســيرة العــودة الكبــرى فــي غــزة".
أبــرز التقريــر أنــه نتيجــة لــردود قــوات األمــن اإلســرائيلية علــى
مســيرة العــودة الكبــرى ،مت عــاج أكثــر مــن  2,729شــخصا ً فــي
 22مرفقــا ً للرعايــة الصحيــة األوليــة لألونــروا .وقــد أدى اســتخدام
الذخيــرة احليــة ضــد املتظاهريــن إلــى إصابــات خطيــرة بينهــم،
مــن بينهــا إصابــات أدت إلــى إعاقــات طويلــة األجــل ذات آثــار غيــرت
حياتهــم.

واصلــت الوكالــة انخراطهــا فــي العمــل مــع كيانــات األمم املتحــدة
األخــرى واآلليــات الدوليــة إلدمــاج اإلعاقــة .وشــاركت األونروا بنشــاط
فــي فريــق العمــل املعنــي بإدمــاج اإلعاقــة التابــع للجنــة الدائمــة
املشــتركة بــن الــوكاالت وفــي الفريــق العامــل املعنــي بإطالق ونشــر
املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة بشــأن إدمــاج األشــخاص ذوو
اإلعاقــة فــي العمــل اإلنســاني .عــاوة علــى ذلــك ،شــاركت األونــروا
فــي املشــاورات الراميــة إلــى وضــع اســتراتيجية األمم املتحــدة إلدمــاج
اإلعاقــة وجتريبهــا اعتبــارا ً بــدءا ً مــن آذار/مــارس  .2019ســتتوظف
الوكالــة اســتراتيجية األمم املتحــدة إلدمــاج اإلعاقــة ،التــي تشــمل
إطــارا ً للسياســات واملســاءلة جتــاه إدمــاج اإلعاقــة ،فــي توطيــد
إجنازاتهــا نحــو إدمــاج اإلعاقــة .وفــي كانــون األول/ديســمبر ،2019
أطلقــت األونــروا عمليــة مواءمــة اســتراتيجيتها إلدمــاج اإلعاقــة
مــع اســتراتيجية األمم املتحــدة اجلديــدة املعنيــة بإدمــاج اإلعاقــة،
فــي العــام  ،2019قدمــت الوكالــة مــا مجموعــه  14تقريــرا ً وإحاطــة
وذلــك فــي لقــاء ضــم جميــع كبــار املــدراء برئاســة املفــوض العــام
الــى اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان وفقـا ً إلطــار األونــروا لالنخــراط
باإلنابــة.
الفعــال مــع النظــام الدولــي حلقــوق اإلنســان ( .)2011تنــاول العديــد
مــن هــذه التقاريــر واإلحاطــات اســتخدام العنــف املتعلــق بانتهاكات
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 2-2تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي  :2حماية
صحة الالجئين وتخفيف عبء األمراض
فــي العــام  ،2019واصلــت األونــروا تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة
األوليــة الشــاملة لالجئــن الفلســطينيني إلــى جانــب دعــم حصــول
الفئــات األكثــر ضعفــا ً علــى الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة .ومت
توفيــر الوصــول املعمــم إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــال
نهــج فريــق صحــة األســرة ،وهــو عبــارة عــن برنامــج يرتكــز إلــى
املســتفيدين ويركــز علــى توفيــر الرعايــة الشــاملة جلميــع أفــراد
األســرة .يشــدد هــذا النهــج علــى بنــاء عالقــات طويلــة املــدى بــن
مقــدم اخلدمــة واملريض/األســرة ،وهــو مصمــم بهــدف حتســن جــودة
اخلدمــات الصحيــة وكفاءتهــا وفعاليتهــا.
علــى الرغــم مــن الصــراع الدائــر فــي ســوريا ،والبيئــة السياســية
واالقتصاديــة الهشــة فــي لبنــان ،واســتمرار القيــود وعــدم االســتقرار
السياســي فــي غــزة والضفــة الغربيــة ،فقــد مت حتقيــق الغايــات
الصحيــة الســنوية علــى نطــاق الوكالــة وجتاوزهــا فــي غالبيــة
املؤشــرات .وفــي مجــرى االســتجابة لتزايــد معــدل اإلصابــة باألمــراض
غيــر الســارية بــن الالجئــن الفلســطينيني ،واصلــت األونــروا اعتمــاد
املؤشر
متوسط عدد االستشارات لكل طبيب في
اليوم.

فحوصــات للفــرز الطبــي وأدويــة جديــدة وحمــات للتوعيــة العامــة
لتعزيــز الوقايــة وإدارة احلــاالت 74 .وبقيــت النتائــج قويــة بخصــوص
صحــة األم والطفــل ،مبــا فــي ذلــك معــدالت التطعيــم ،وتواصــل
الوكالــة تعزيــز اجملــاالت التــي ميكــن حتســن اخلدمــات فيهــا ،كمــا هــو
احلــال فــي املــدارس فيمــا يتعلــق بالصحــة اإلجنابيــة ،وإدمــاج نظــام
الصحــة اإللكترونــي ،ومــن خــال إدمــاج الصحــة النفســية والصحــة
املدرســية فــي نظــام الصحــة اإللكترونــي .وخــال الفتــرة املشــمولة
بالتقريــر ،مت تطبيــق نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي تســعة مراكــز
صحيــة إضافيــة فــي ســوريا ،وهــو إجنــاز كبيــر فــي ضــوء النــزاع
الواقــع والتحديــات اللوجســتية والتكنولوجيــة الشــديدة .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،مت جتديــد  12مركــزا ً صحي ـا ً بهــدف حتســن بيئــة الرعايــة
الصحيــة مــن خــال تطويــر هيــاكل تتوافــق مــع نهــج فريــق صحــة
األســرة ونظــام الصحــة اإللكترونــي مــن حيــث حتســن مســار املرضى
وتطبيــق معاييــر احلمايــة .باإلجمــال ،تفــي  %72مــن جميــع مراكــز
الوكالــة الصحيــة اآلن مبعاييــر الرعايــة النوعيــة واحملســنة.
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الجئــة فلســطينية تتلقــى استشــارة طبيــة فــي مركــز الفاخــورة
الصحــي ،غــزة © .األونــروا  ،2020تصويــر خليــل عــدوان
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تقرير العمل السنوي لعام 2019

فــي العــام  ،2019وعلــى نطــاق جميــع أقاليــم عمــل األونــروا،
قــدم أطبــاء املراكــز الصحيــة  8,723,118استشــارة طبيــة أوليــة
( 5,249,039إلنــاث و 3,474,025لذكــور) ،مبــا فــي ذلــك 4,215,247
استشــارة فــي غــزة ،و 1,695,966استشــارة فــي األردن ،و1,126,299
فــي الضفــة الغربيــة ،و 881,064فــي لبنــان ،و 804,542فــي ســوريا.
وتلقــى األطفــال دون ســن اخلامســة  852,831استشــارة .كمــا مت
تقــدمي  98,401استشــارة إضافيــة للصحــة النفســية والدعــم
النفســي-االجتماعي لالجئــن الفلســطينيني خــال الفتــرة
املشــمولة بالتقريــر ( 81,718استشــارة إلنــاث و 16,683لذكــور) بزيــادة
قدرهــا  %3تقريبـا ً مقارنــة بالعــام  95,795( 2018استشــارة) ،ممــا يــدل
علــى زيــادة الطلــب علــى هــذه اخلدمــة.
املؤشر
عدد املراكز الصحية التي تطبق نظام
الصحة اإللكتروني بالكامل.

لــم يتــم حتقيــق الغايــات للعــام  2019علــى نطــاق الوكالــة بالكامل
بخصــوص متوســط االستشــارات الطبيــة اليوميــة لــكل طبيــب
بســبب )1( :زيــادة بنســبة  %6.9فــي عــدد االستشــارات الطبيــة
املقدمــة فــي األردن ( 1,695,966استشــارة فــي العــام  2019مقابــل
 1,587,015استشــارة فــي العــام )2018؛ ( )2ونقــص التمويــل لــدى
الوكالــة ،ممــا حد مــن جهــود التوظيــف .وكان هــذا يعنــي أن الوظائف
التــي أصبحــت شــاغرة بســبب التقاعــد أو ألي ســبب آخــر لــم يتــم
تعويضهــا باســتثناء الوظائــف احلرجــة التــي مت شــغلها مبوظفــن
يعملــون علــى أســاس املياومــة يغلــب أن يكونــوا أقــل تدريب ـاً .وقــد
أدى هــذا النهــج ،وإن كان ضروريـا ً فــي ظــل هــذه الظــروف ،إلــى إيجــاد
ثغــرات فــي الكفــاءة.
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صمــم نظــام الصحــة اإللكترونــي كجــزء مــن إصــاح اســتراتيجي
ُ
شــامل لبرنامــج الصحــة فــي الوكالــة ،وهــو تطبيــق إلكترونــي
يرتكــز إلــى املريــض وقائــم علــى شــبكة اإلنترنــت يســمح لألونــروا
باســتخراج ســجالت طبيــة إلكترونيــة بهــدف حتقيــق "عيــادات
الورقيــة" .تســتخدم الســجالت الطبيــة فــي نظــام الصحــة
اإللكترونــي التصنيــف اإلحصائــي الدولــي لألمــراض ،وهــو األســاس
لتحديــد االجتاهــات واإلحصــاءات الصحيــة علــى الصعيــد العاملــي
واملعيــار الدولــي لإلبــاغ الصحــي .يقــوم التصنيــف اإلحصائــي
الدولــي لألمــراض بتعريــف عالــم األمــراض واالضطرابــات واإلصابــات
وغيرهــا مــن الظــروف الصحيــة ذات الصلــة ،ويدرجهــا بطريقــة
هرميــة شــاملة ،بحيــث يترجــم تشــخيص األمــراض واملشــاكل
الصحيــة األخــرى مــن الكلمــات إلــى رمــوز أبجديــة رقميــة ،ممــا
يســمح بتخزيــن البيانــات واســترجاعها وحتليلهــا بســهولة .ومــن
خــال نظــام الصحــة اإللكترونــي ،يســتطيع موظفــو مراكــز الوكالة
الصحيــة بســهولة جمــع بيانــات املرضــى وتخزينهــا والوصــول
إليهــا والتواصــل بشــأنها مــع مراعــاة متطلبــات الســرية ،وتطبيــق
االبتــكارات اإلداريــة التــي خفضــت عــدد االستشــارات الطبيــة ،ممــا
ســمح بزيــادة وقــت االستشــارة بــن الطبيــب واملريــض وتقليــل
وقــت االنتظــار .وقــد أدى ذلــك إلــى قــدرة الطواقــم الصحيــة علــى
تقــدمي مشــورة طبيــة أكثــر دقــة اســتنادا ً إلــى الســيرة الطبيــة
ويســر النظــام أيض ـا ً
للمرضــى التــي ميكــن اســترجاعها إلكتروني ـاًّ .
حتســن قــدرات الرصــد واإلبــاغ مــن خــال إمكانيــة إعــداد  29تقريــرا ً
نوعيــا ً وكميــا ً موحــدا ً بشــكل تلقائــي ،ممــا يتيــح اتخــاذ قــرارات
قائمــة علــى األدلــة.

مت أيضـا ً تعزيــز صحــة األم والطفــل فــي العــام  2019مــن خــال إطالق
تطبيــق إلكترونــي علــى الهاتــف احملمــول لصحــة األم والطفــل ميكن
حتميلــه بســهولة علــى الهواتــف احملمولــة لألمهــات الالجئــات اجلــدد
واحلوامــل .يتيــح التطبيــق لهــؤالء النســاء إمكانيــة الوصــول الفوري
إلــى املعلومــات املتعلقــة باحلمــل ورعايــة الطفــل ،وهــو موصــول
بقاعــدة بيانــات الصحــة اإللكترونيــة لألونــروا بحيــث يتيــح لألمهات
اجلــدد والنســاء احلوامــل اســترجاع ملفاتهــن الطبيــة اإللكترونيــة
علــى الفــور .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ييســر هــذا التطبيــق تقــدمي رعايــة
صحيــة فعالــة مــن خــال اســتخدام إشــعارات مخصصــة تنبــه
املســتخدمات إلــى املواعيــد القادمــة والنصائــح الصحيــة بنــا ًء على
مرحلــة احلمل/عمــر الطفــل الرضيــع .وقــد ثبــت أن تطبيــق الهاتــف
احملمــول لصحــة األم والطفــل يعــد أداة فعالــة لتحســن التفاعــل
بــن الطاقــم الطبــي واملســتفيدات ،مــع تقليــل عــدد االستفســارات
الهاتفيــة والزيــارات الشــخصية للمراكــز الصحيــة .واســتنادا ً إلــى
جتربــة ناجحــة فــي األردن ،جــرى البــدء باســتخدام تطبيــق الهاتــف
احملمــول لصحــة األم والطفــل فــي أقاليــم عمــل الوكالــة األخــرى
بنجــاح .وحتــى نهايــة العــام ،كان قــد مت تفعيــل  134.848حســاباً.
بحلــول نهايــة العــام  ،2019كان نظــام الصحــة اإللكترونــي يعمــل
فــي  137مركــزا ً مــن بــن  141مركــزا ً صحيــا ً تديرهــا األونــروا ،مبــا
يتخطــى الغايــة املرصــودة علــى نطــاق الوكالــة ،وهــي  .135وفــي
ســوريا ،مت جتهيــز تســعة مراكــز صحيــة (باملقارنــة مــع الغايــة
البالغــة ســبعة مراكــز) بنظــام الصحــة اإللكترونــي خــال الفتــرة
املشــمولة بالتقريــر ،ومــن املتوقــع االســتمرار فــي توســيع النظــام
فــي العــام  2020بقــدر مــا تســمح بــه احلالــة األمنيــة والبنيــة
التحتيــة وإمكانــات الربــط اإللكترونــي.
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املؤشر
نسبة املراكز الصحية  77التي تلبي معايير
تصميم احلماية في مرافق األونروا.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
57.1

60.0

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

77.3

80.0

78.3

85.0

إقليم لبنان

25.9

29.0

66.7

18.0

إقليم األردن

82.4

82.4

83.3

31.0

املوقع

األونروا

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

59.1

48.0
ال يتوفر

41.3
72.0
59.8
57.5
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :وثائق وتقارير برنامج البنية التحتية وحتسني اخمليمات
التكرار :سنويا ً

تــدرك األونــروا أهميــة ضمــان الوصــول إلــى مرافقهــا الصحيــة
لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن إدراك حقهــم فــي الصحــة
بشــكل كامــل .حتقيقــا ً لهــذه الغايــة ،ووفقــا ً للخطــة املوضوعــة
علــى نطــاق الوكالــة ،تنفــذ األونــروا تدابيــر لضمــان بيئــة يســهل
الوصــول إليهــا مــن الناحيــة البنيويــة فــي جميــع املراكــز الصحيــة.
وحســب نهايــة العــام  ،2019كانــت النســبة اإلجماليــة التراكميــة
ملراكــز األونــروا الصحيــة التــي تلبــي معاييــر تصميــم احلمايــة تبلــغ
 ،%72مبــا يتخطــى الغايــة  .%59.8ويجــري تصميــم املرافــق اجلديــدة
وتشــييدها وفقـا ً للمبــادئ التوجيهيــة إلمكانيــة الوصــول ،فــي حــن
يجــري تدريجيــا ً حتســن املرافــق القائمــة التــي مت بناؤهــا حتــى 1
كانــون الثاني/ينايــر .2017
يلعــب التصميــم البنيــوي للمرافــق الصحيــة دورا ً مهمـا ً في حتســن
جــودة رعايــة املرضــى ،فيمــا يســهم فــي تقليــل التوتــر واإلعيــاء
بــن املوظفــن .وفــي هــذا الصــدد ،قامــت الوكالــة إمــا ببنــاء أو
تطويــر أو إعــادة بنــاء  12مركــزا ً صحي ـا ً فــي العــام  – 2019خمســة
منهــا فــي غــزة وخمســة فــي لبنــان وواحــد فــي الضفــة الغربيــة
وواحــد فــي األردن .وقــد أصبحــت جميــع املراكــز الصحيــة التــي

أعيــد بناؤهــا ميســرة بنيوي ـا ً لوصــول جميــع الالجئــن واملوظفــن،
مبــن فيهــم األشــخاص ذوو اإلعاقــة ،فــي حــن مت تعزيــز إمكانيــة
الوصــول البنيــوي فــي املراكــز الصحيــة احملســنة ،ال ســيما بالنســبة
لألشــخاص ذوي االعاقــات احلركيــة .كمــا أدمجــت تدابيــر الســامة،
مبــا فــي ذلــك تعزيــز الســامة الهيكليــة ،وحتســن شــروط الســامة
مــن احلرائــق ،وحتســن تدابيــر النظافــة الصحيــة ومكافحــة العــدوى.
وعكســت هــذه التدابيــر أيضــا االحتياجــات احملــددة لــكال اجلنســن
واملتطلبــات املكانيــة لنهــج فريــق صحــة األســرة ،مبــا فــي ذلــك
اخلصوصيــة وخطــوط ســير املرضــى وتركيبــة الفريــق الصحــي
وتقســيم املناطــق.
إن إعــادة بنــاء املراكــز الصحيــة وحتســينها وصيانتهــا تدعــم
املمارســات اجليــدة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،فــي حــن أن
يســر إجــراء اإلصالحــات
حتســن البنيــة التحتيــة والتصميمــات قــد ّ
الرئيســية ،مبــا فــي ذلــك توفيــر الشــروط الالزمــة للســجالت
الطبيــة اإللكترونيــة ،إلــى جانــب اعتمــاد نظــم مؤمتتــة لتنظيــم
قوائــم االنتظــار أدت إلــى تبســيط التعامــل مــع املواعيــد الطبيــة.

املؤشر

املوقع

عدد حاالت تفشي األمراض التي ميكن الوقاية
منها بتطعيمات برنامج التطعيم املوسع.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
0

0

إقليم سوريا

0

0

0

إقليم غزة

0

0

1

0

إقليم لبنان

0

0

1

0

إقليم األردن

0

0

0

0

األونروا

0

0

2

0

الغاية ٢٠١٩

الفعلي 2019

الغاية 2021

0

0
0

املصدر :التقارير الروتينية لدائرة الصحة في األونروا
التكرار :ربعيا ً

بالتنســيق مــع برنامــج التطعيــم املوســع ،أدى اســتمرار مســتويات
التغطيــة العاليــة بالتطعيــم فــي أقاليــم عمــل األونــروا اخلمســة
إلــى ضمــان الوقايــة مــن تفشــي األمــراض التــي ميكــن الوقايــة منهــا
بالتطعيمــات .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،مت تســجيل مــا
مجموعــه  434,143طفــا ً دون ســن  60شــهرا ً فــي مرافــق الرعايــة
الصحيــة األوليــة التابعــة للوكالــة .ومــن بــن هــؤالء ،كان هنــاك
 128,221طف ـا ً رضيع ـا ً مســجلني حديث ـاً .وفــي العــام  ،2019بلغــت
نســبة التغطيــة بالتطعيــم  %99.4لألطفــال املســجلني دون ســن 12
شــهرا ً و %99.4أيض ـا ً لألطفــال البالغــن مــن العمــر  18شــهراً ،وهــو
معــدل تغطيــة أعلــى مــن الغايــة التــي حددتهــا منظمــة الصحــة

العامليــة للتحصــن والبالغــة  .%95وتشــمل العوامــل التــي تســهم
فــي جنــاح الوكالــة فــي التغطيــة بالتطعيــم توفــر إمــدادات ثابتــة
مــن اللقاحــات األساســية ووجــود نظــام راســخ لترتيــب املواعيــد،
يضــاف الــى ذلــك املتابعــة املســتمرة لألطفــال الذيــن يتغيبــون عــن
املواعيــد املعينــة مســبقاً .وفــي العــام  ،2019شــاركت الوكالــة
فــي حمــات التلقيــح الوطنيــة الســنوية وعملــت فــي شــراكة
مــع الــوكاالت احملليــة والدوليــة ووزارات الصحــة ومنظمــة الصحــة
العامليــة ومنظمــة األمم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) فــي
البلــدان املضيفــة لضمــان "املناعــة االجتماعيــة" فــي أوســاط جميع
األطفــال الذيــن يعيشــون فــي كل إقليــم مــن أقاليــم عمــل األونــروا.
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علــى الرغــم مــن أن جهــود الوكالــة فــي برنامــج التطعيــم املوســع
وارتفــاع معــدالت التغطيــة قــد ســاهمت فــي مكافحــة احتمــال
تفشــي األوبئــة ،إال أن الوكالــة لــم تنجــح فــي حتقيــق الغايــة
املقــرة للعــام ( 2019حالتــان مــن تفشــي األمــراض التــي ميكــن
الوقايــة منهــا بتطعيمــات برنامــج التطعيــم املوســع – واحــدة
فــي لبنــان واألخــرى فــي غــزة – باملقارنــة مــع الغايــة التــي توخــت
عــدم تفشــي أيــة أوبئــة) .ففــي لبنــان ،ســجلت  165حالــة إصابــة
بالتهــاب الكبــد الوبائــي (أ) فــي مركــز الرشــيدية الصحــي .وإلجــراء
اســتجابة مبكــرة وفعالــة ،عملــت األونــروا بشــكل وثيــق مــع وزارة
الصحــة العامــة اللبنانيــة وغيرهــا مــن األطــراف املعنيــة احملليــة
لتحديــد نطــاق انتشــار املــرض وحتديــد مصــدره ومعاجلتــه بفاعليــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،نُظمــت داخــل اخمليــم ،مبــا فــي ذلــك فــي املــدارس،
حلقــات توعيــة عــن تدابيــر الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الوبائــي
(أ) وممارســات النظافــة الصحيــة الســليمة .وقــد جنحــت هــذه
اجلهــود فــي الســيطرة بفاعليــة علــى تفشــي الوبــاء وأوقفــت
انتشــار املــرض .وفــي غــزة ،مت حتديــد  20حالــة مــن حــاالت احلصبــة،

فنيــة مختبــر تعمــل فــي مركــز الفاخــورة الصحــي التابــع
لألونــروا ،غــزة © .األونــروا  ،2020تصويــر خليــل عــدوان

إذ ُســجلت حــاالت فــي املراكــز الصحيــة فــي الشــاطئ والزيتــون
وجباليــا والرمــال وتــل الســلطان ومدينــة غــزة والنصيــرات .ارتبــط
تفشــي الوبــاء مبســافرين مــن بلــدان مجــاورة حــدث فيهــا تفشــي
وبــاء احلصبــة علــى نطــاق كبيــر .وواصلــت الوكالــة رصــد الوبــاء
عــن كثــب وأطلقــت حملــة ملــدة أســبوع لضمــان تطعيــم جميــع
الرضــع الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن ســتة أشــهر و 12شــهراً.
واســتكمل ذلــك بحملــة للتوعيــة نُظمــت فــي جميــع املراكــز
الصحيــة فــي غــزة .كمــا مت تطعيــم موظفــي املراكــز الصحيــة
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  20و 40عامــاً .وواصلــت األونــروا
تعاونهــا مــع الســلطات املضيفــة ومــع منظمــة الصحــة العامليــة
وشــاركت فــي حمــات التحصــن فــي جميــع األقاليــم .إضافــة إلــى
ذلــك ،ركــزت األونــروا علــى تعزيــز مراقبــة األمــراض الناشــئة وتلــك
العائــدة للظهــور .وحافظــت الوكالــة علــى تنســيق وثيــق مــع وزارات
الصحــة فــي البلــدان املضيفــة ملراقبــة األمــراض املعديــة والتحقيــق
فــي تفشــي األوبئــة وتوفيــر اللقاحــات وتبــادل املعلومــات.
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املؤشر

املوقع

نسبة السكان املستهدفني الذين يخضعون
لفحوص فرز طبي ملرض السكري (في عمر 40
عاما ً فأكثر).

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
28.5

29.1

إقليم سوريا

12.5

12.8

17.0

إقليم غزة

31.3

31.5

32.5

22.0

إقليم لبنان

22.3

22.7

24.4

15.0

إقليم األردن
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و 16,838فــي ســوريا و 41,861فــي الضفــة الغربيــة .مــن بــن الذيــن مت
فحصهــم ،كان هنــاك  78,573مــن اإلنــاث و 118,849مــن الذكــور .وقد
مت جتــاوز الغايــة علــى نطــاق الوكالــة للعام  2019بســبب اســتراتيجية
الفحــص اإللزامــي لالجئــن الفلســطينيني الذيــن لديهــم عامــل
خطــر واحــد علــى األقــل ،مبــا فــي ذلــك التدخــن أو الســمنة أو وجــود
ســيرة عائليــة باإلصابــة مبــرض الســكري أو ارتفــاع ضغــط الــدم.
وعلــى نطــاق الوكالــة ،تلقــى  156,515مريضــا ً بالســكري الرعايــة
خــال العــام %61 ،منهــم مــن اإلنــاث ،ممــا يعكــس درجــة أعلــى بــن
اإلنــاث مــن الرغبــة فــي التمــاس املســاعدة الطبيــة.

يتزايــد انتشــار األمــراض غيــر الســارية بــن الجئــي فلســطني،
حيــث يشــكل مــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة واألمــراض التنفســية املزمنــة الســبب
الرئيســي للوفــاة فــي جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة .هــذه احلــاالت
تتأثــر بقــدر أكبــر بفعــل شــيخوخة الســكان وأمنــاط احليــاة اخلاملــة
وغيــر الصحيــة .والالجئــون الفلســطينيون ،وال ســيما الالجئــون
الفلســطينيون مــن ســوريا ،معرضــون بشــكل خــاص لألمــراض
غيــر الســارية ،حيــث نــزح العديــد منهــم عــن مناطــق النــزاع وهــم
يحملــون قــدرا ً محــدودا ً مــن املــوارد ،وهــم يتحملــون ظــروف التهجيــر
املطــول والفقــر املتزايــد ،وبالتالــي يكافحــون مــن أجــل اتباع أســاليب
ومــن أجــل حتســن معــدالت الكشــف املبكــر ،أدخلــت األونــروا خــال
حيــاة صحيــة واحلصــول علــى الرعايــة املناســبة.
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر تعليمــات تقنيــة موحــدة لألمــراض
باســتخدام نهــج "اخملاطــرة" ،تقــدم األونــروا فحــوص الفــرز الطبــي غيــر الســارية فــي جميــع أقاليــم عملهــا .وتخطــط األونــروا فــي
ملــرض الســكري بــن الفئــات املعرضــة خملاطــرة عاليــة ،مبــا فــي ذلــك العــام  2020ملراجعــة مرافــق التشــخيص ملرضــى الســكري (فحــوص
األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم  40عامـا ً فمــا فــوق ،وهــو مــا يعــد  )HBA1Cوإمكانيــة زيــادة وتيــرة الفحــص مــن فحــص واحــد إلــى
محــور تركيــز رئيســيا ً فــي الوقايــة مــن املــرض أو اكتشــافه املبكــر فحصــن ســنويا ً لــكل مريــض مــن أجــل مراقبــة املــرض بشــكل
أو تأخــر ظهــوره .فــي العــام  ،2019مت فحــص مــا مجموعــه  197,422أوثــق وإجــراء متابعــة أكثــر صرامــة ملــدى التحكــم باملــرض .وتعتــزم
الجئـا ً فلســطينيا ً فــوق ســن  40عامـا ً للكشــف عــن مرض الســكري ،الوكالــة أيضــا ً مراجعــة الوســائل اخملبريــة املســتخدمة فــي كل
مبــا فــي ذلــك  81,245فــي غــزة و 36,104فــي األردن و 21,374فــي لبنــان إقليــم مــن أجــل توحيــد هــذه العمليــات.

املؤشر
عدد حاالت االستشفاء املقدمة من األونروا
لصالح أفراد في برنامج شبكة األمان
االجتماعي.
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تقرير العمل السنوي لعام 2019

تقــدم األونــروا لالجئــن الفلســطينيني الرعايــة الصحيــة الثانويــة
والتخصصيــة مــن خــال عقــود مــع مستشــفيات أو عــن طريق تســديد
نســبة عاليــة مــن التكاليــف التــي يتكبدهــا املرضــى مقابــل الرعايــة
الداخليــة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة العامــة واألهليــة واخلاصــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تديــر الوكالــة مستشــفى قلقيليــة فــي الضفــة
78
الغربيــة.
فــي العــام  ،2019مت جتــاوز الغايــة علــى نطــاق األونــروا لنســبة خدمــات
االستشــفاء املقدمــة مــن الوكالــة التــي يحصــل عليهــا أفــراد مــن
برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي ،وخاصــة فــي ســوريا وغــزة .متاشــيا ً
مــع اســتراتيجية األونــروا املتوســطة األجــل للفتــرة  ،2022-2016فــإن
التعليمــات التقنيــة املتعلقــة باالستشــفاء منحــت األولويــة لالجئــن
الفلســطينيني األشــد ضعفــاً .وازداد الطلــب علــى الرعايــة فــي
املستشــفيات فــي إقليــم ســوريا وإقليــم غــزة بشــكل خــاص ،وذلــك
بســبب تعطــل البنــى التحتيــة للصحــة العامــة .ففــي إقليــم الضفة
الغربيــة وإقليــم األردن ،يســتطيع الالجئــون الفلســطينيون الوصــول
إلــى برامــج االستشــفاء املقدمــة مــن احلكومــة املضيفــة ،والتــي ميكــن
أن تكــون أقــل تكلفــة مــن املســاهمة الصغيــرة التــي تطلبهــا الوكالــة
مقابــل خدماتهــا .ولقــد ظــل الالجئــون الفلســطينيون املقيمــون فــي
لبنــان محرومــن مــن احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة مــن احلكومــة
املضيفــة ،ومــا زالــوا أكثــر اعتمــادا ً علــى خدمــات األونــروا ،مبــا فيهــا
خدمــات االستشــفاء.
واضــل جميــع أقاليــم عمــل األونــروا اخلمســة تطبيــق االســتراتيجية
املتبعــة علــى نطــاق الوكالــة لضمــان توفيــر الرعايــة في املستشــفيات
لفئــات الالجئــن األشــد ضعف ـاً .وأعطيــت األولويــة لألســر املســجلة

فــي برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي مــن أجــل حمايتهــم مــن
نفقــات الرعايــة الصحيــة الباهظــة وتيســير وصولهــم إلــى العالجــات
املنقــذة للحيــاة .فــي اجملمــوع ،مت إدخــال  88,075مريضـا ً لتلقــي الرعايــة
فــي املستشــفيات فــي العــام  ،2019مبــا فــي ذلــك  27,092مريضـا ً فــي
الضفــة الغربيــة ( 575منهــم مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي)،
و 14,415فــي ســوريا ( 5,643منهــم مــن برنامــج شــبكة األمــان
االجتماعــي) ،و 10,966فــي غــزة ( 4,134منهــم مــن برنامــج شــبكة
األمــان االجتماعــي) ،و 26,698فــي لبنــان ( 9,097منهــم مــن برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي) ،و 8,904فــي األردن ( 1,413منهــم مــن
برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي) .وشــكلت اإلنــاث نســبة  %66مــن
جميــع حــاالت اإلدخــال ( .)58,134وفــي مواجهــة االحتياجــات املتزايــدة
مقابــل املــوارد املاليــة احملــدودة ،زادت األونــروا مــن فعاليــة برنامــج الصحة
وكفاءتــه مــن خــال حتســن حتليــل ســجالت االستشــفاء ملنــع اإلفــراط
فــي االســتخدام .ومت حتقيــق املزيــد مــن أوجــه الكفــاءة مــن خــال آليــة
صارمــة للرقابــة ورصــد دقيــق لإلحــاالت إلــى املستشــفيات مــن عيــادات
الوكالــة وحــاالت الطوارئ/اإلدخــال الذاتــي .إضافــة إلــى ذلــك ،أجريــت
عمليــات مراجعــة لبيانــات االستشــفاء للتأكــد مــن مــدى مالءمــة مــدة
اإلقامــة واخلدمــات التــي تقدمها املستشــفيات للحــاالت الطبيــة احملددة.
ومــن املتوقــع أن تــزداد تكاليــف االستشــفاء فــي العــام  2020بســبب
التضخــم فــي أســواق الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة وبســبب النمــو
الســكاني .كمــا أن االضطرابــات السياســية األخيــرة فــي لبنــان ،والصراع
النشــط فــي ســوريا ،والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة الســيئة فــي
الضفــة الغربيــة وغــزة ،تعمــل أيضـا ً علــى زيــادة التكاليــف .وســتواصل
األونــروا ،فــي العــام  ،2020التفــاوض علــى اتفاقــات أفضــل للتكاليــف
واخلدمــات مــع مقدمــي هــذه اخلدمــات ملواجهــة الضغــوط التضخميــة.
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 3-2تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي  :3إنجاز
األطفال في سن المدرسة للتعليم األساسي ذي
الجودة والمنصف والشامل للجميع
علــى الرغــم مــن الســياق املتزايــد الصعوبــة ،جنــح برنامــج التعليــم
فــي األونــروا فــي حتقيــق غالبيــة أهدافــه فــي العــام  2019وواصــل
عملــه لترســيخ إصــاح التعليــم الــذي مت تنفيــذه مــن عــام 2011
إلــى عــام  2016وإثرائــه واحلفــاظ علــى اســتمراريته .وأثنــى تقييــم
خارجــي لــأداء ،أجــري بتكليــف مــن عــدد مــن كبــار املانحــن مــن
خــال شــبكة تقييــم أداء املنظمــات املتعــددة األطــراف (،)MOPAN
علــى الوكالــة إلصالحهــا الشــمولي فــي مجــال التعليــم ،وقــال إنــه
79
"يتصــف بكفــاءة تقنيــة عاليــة" وبالكفــاءة واجلــودة.
ارتفــع معــدل بقــاء الطلبــة علــى مقاعــد الدراســة ،والــذي ميثــل
نســبة الطلبــة املتوقــع وصولهــم إلــى الصــف النهائــي مــن
التعليــم األساســي املقــدم فــي مــدارس األونــروا ،مــن  %96.20فــي
العــام الدراســي  2018/2017إلــى  %96.71فــي العــام .2019/2018
ويبــدو احلفــاظ علــى هــذه الزيــادة مثيــرا ً لإلعجــاب بوجــه خــاص
عنــد املقارنــة باإلحصــاءات اإلقليميــة والعامليــة .فحســب آخــر
البيانــات املتاحــة مــن منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة (اليونســكو) ،بلــغ متوســط معــدل البقــاء فــي املــدارس
حتــى الصــف األخيــر مــن التعليــم اإلعــدادي  %97.57لبلــدان
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي و %94.33لبلــدان
مجلــس التعــاون اخلليجــي 80 .مــع ذلــك ،يكمــن خلــف هــذا االجتــاه
العــام اإليجابــي بعــض درجــات االختــاف بــن أقاليــم عمــل الوكالــة
وحســب اجلنــس .وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن األونــروا تقــوم برصــد
زيــادة معــدالت تســرب الذكــور فــي املرحلــة اإلعداديــة فــي بعــض
أقاليــم عمــل الوكالــة وتعمــل علــى معاجلتهــا.

ارتفعــت نســبة الطلبــة ذوي اإلعاقــة الذيــن مت تقــدمي الدعــم لهــم
حســب احتياجاتهــم مــن  %37.71فــي العــام  2018إلــى  %71.74فــي
العــام  .2019وواصــل برنامــج التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ إتاحــة
قــدر متزايــد مــن الدعــم النفســي-االجتماعي وإشــراك األهــل
وبــذل جهــود الســامة واألمــن لتيســير الوصــول إلــى التعليــم فــي
أوقــات األزمــات .وفيمــا يتعلــق باملســاواة بــن اجلنســن ،ظهــرت
غالبيــة املكاســب فــي مؤشــرات التعليــم الرئيســية بــن الطــاب
والطالبــات علــى الســواء ،مــع االســتثناء امللحــوظ الرتفــاع معــدل
التســرب فــي املرحلــة اإلعداديــة بــن الذكــور.

اســتمر عمــل برنامــج التعليــم علــى تعزيــز نظــم جمــع البيانــات
ذات الصلــة ورصدهــا والتواصــل النشــط بشــأنها لتحســن اجلــودة
واإلنصــاف واإلدمــاج علــى مســتويات متعــددة .وفــي العــام ،2019
مت تعزيــز الوحــدة اخلاصــة بالطلبــة فــي نظــام معلومــات إدارة
التعليــم علــى نطــاق األونــروا لتلبيــة احتياجــات األقاليــم مــن
البيانــات بشــكل أفضــل ،مــع إحــراز تقــدم كبيــر فــي تطويــر
وحدتــي املوظفــن واملبانــي .وواصلــت الوكالــة أيض ـا ً تقويــة تنفيــذ
عمليــة ضمــان اجلــودة فــي مدارســها .إن عمليــة ضمــان جــودة
املدرســة عبــارة عــن عمليــة مراجعــة نشــطة للمدرســة املعنيــة
تخــرج بتوصيــات مترابطــة واضحــة ويتبعهــا تقــدمي دعــم مصمــم
خصيصــاً .لقــد مت تطويــر "شــجرة" رصــد لعمليــة ضمــان جــودة
املــدارس وإدماجهــا فــي وحــدة املوظفــن فــي نظــام معلومــات إدارة
التعليــم .ومــن املهــم لألونــروا فــي املســتقبل أن تقــوم بنشــر كامــل
لهــذه البيانــات ونظــم الرصــد وضمــان اجلــودة للتأكــد مــن ترســيخ
مبــادئ اإلصــاح وممارســاته وهياكلــه املهنيــة ومبــادئ اســتراتيجية
ســعيا ً لزيــادة إدمــاج الطلبــة ،واصلــت الوكالــة تعزيــز الدعــم املقدم
األونــروا املتوســطة األجــل للفتــرة  2022-2016وضمــان اســتدامتها
للطلبــة ذوي االحتياجــات اإلضافيــة أو أولئــك الذيــن يخاطــرون
وإثرائهــا مــن أجــل تعزيــز نتائــج تعلــم الطلبــة.
بفقــدان فــرص التعليــم بســبب اشــتداد الصــراع.

املؤشر
معدل التسرب التراكمي (املرحلة
االبتدائية).

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي
)2018/2017
()%
0.38

0.64

إقليم سوريا

0.00

0.38

0.17

إقليم غزة

0.55

1.07

0.63

1.07

إقليم لبنان

0.98

1.87

0.42

1.87

إقليم األردن

1.77

2.13

1.04

2.13

املوقع

األونروا

0.32

0.64
0.38

0.78
١،٢٥
٠.٦٤
١،٢٥
(مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا)
0.87
١.٣٣
٠.٦٩
١.٣٣
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم
التكرار :سنويا ً

الغاية 2019/2018
()%

الفعلي
2019/2018
()%

الغاية
81
2021/2020
()%
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تالمــذة يشــاركون فــي حصــة دراســية فــي مدرســة غــزة
اخملتلطــة اجلديــدة ،غــزة © .األونــروا  ،2020تصويــر خليــل عــدوان

املؤشر
معدل التسرب التراكمي (املرحلة
االبتدائية) – ذكور.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي
)2018/2017
()%
0.71

1.29

إقليم سوريا

0.00

0.52

0.20

إقليم غزة

0.86

1.75

1.04

1.75

إقليم لبنان

1.10

2.31

0.33

2.31

إقليم األردن

1.92

2.17

0.85

2.17

املوقع

األونروا

0.59

1.29
0.52

١،٠٢
١،٧٢
٠.٨٥
١،٧٢
(مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا)
١،١٣
١،٨٤
٠.٩٢
١،٨٤
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم
التكرار :سنويا ً

الغاية 2019/2018
()%

الفعلي
2019/2018
()%

الغاية 2021/2020
()%
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املؤشر
معدل التسرب التراكمي (املرحلة
االبتدائية) – إناث.

الفعلي
2019/2018
()%
0.13

0.19

إقليم سوريا

0.00

0.23

0.14

0.23

إقليم غزة

0.22

0.35

0.20

0.35

إقليم لبنان

0.85

1.45

0.53

1.45

إقليم األردن

1.62

2.09

1.23

2.09

املوقع

خط األساس
(الفعلي
)%( )2018/2017

الغاية 2019/2018
()%

إقليم الضفة الغربية

0.15

0.19

األونروا

الغاية 2021/2020
()%

٠.٥٥
٠.٧٨
٠،٤٣
٠.٧٨
(مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا)
٠.٦٠
٠،٨٣
٠،٤٦
٠،٨٣
سوريا)
(باستثناء
سوريا)
(باستثناء
سوريا)
(باستثناء
(باستثناء سوريا)

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم
التكرار :سنويا ً

اســتمرت معــدالت التســرب التراكمــي فــي املرحلــة االبتدائيــة فــي
االنخفــاض علــى مســتوى الوكالــة ،مــع تقــدم النتائــج عــن اخلطــة
فــي جميــع األقاليــم ولــكل مــن الطــاب والطالبــات علــى الســواء.
وكان الدافــع وراء هــذا االجتــاه اإليجابــي هــو االنخفــاض احلــاد فــي
معــدل التســرب فــي لبنــان واألردن .كمــا أن معــدل التســرب فــي
املرحلــة االبتدائيــة فــي لبنــان ،الــذي كان قــد انخفــض إلــى %0.98
فــي العــام الدراســي  ،2018/2017انخفــض بأكثــر مــن النصــف،
إلــى  %0.42فقــط فــي العــام الدراســي  ،2019/2018مبــا يتجــاوز
الغايــة اخلاصــة بلبنــان للعــام  2019/2018والبالغــة  .%1.87يعــزى
ذلــك إلــى التركيــز علــى الرفــاه النفســي-االجتماعي للطــاب مــن
خــال املرشــدين التربويــن الذيــن تلقــوا التدريــب فــي هــذه الفتــرة
أيض ـا ً علــى دليــل مــوارد األنشــطة الترفيهيــة والدعــم النفســي-
االجتماعــي اخلــاص باألونــروا ،وحتســن الدعــم املقــدم للطلبــة
املعرضــن للخطــر ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال نهــج التقييــم التكويني
لتعلــم الطلبــة ،واســتخدام رزمــة أدوات التعليــم اجلامــع .إضافــة
إلــى ذلــك ،فــإن زيــارات ضمــان جــودة املــدارس تُيســر املراجعــة علــى
مســتوى املدرســة واالســتجابة الفعالــة للتســرب احملتمــل .كمــا
كان االنخفــاض فــي معــدالت التســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة فــي
األردن كبيــرا ً وجديــرا ً باملالحظــة نظــرا ً ألن هــذه املعــدالت كانــت
تاريخي ـا ً أعلــى بكثيــر فــي األردن منهــا فــي األقاليــم األخــرى .فقــد
انخفضــت معــدالت التســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة فــي األردن مــن
 %1.77إلــى  %1.04بــن عامــي  2018/2017و ،2019/2018وهــي نتيجــة
تتجــاوز الغايــة اخلاصــة بــاألردن للعــام  2019/2018والبالغــة ،%2.13
وانخفضــت معــدالت التســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة بــن الذكــور
إلــى النصــف تقريبــاً .يعــزى ذلــك إلــى انخفــاض الرســوب ،الــذي

مــن املعــروف أنــه يزيــد مــن خطــر التســرب ،وكذلــك إلــى اجلهــود
التــي تبذلهــا الوكالــة لتوفيــر الدعــم املوجــه للطلبــة املعرضــن
خلطــر التســرب .شــملت هــذه التدخــات تقــدمي اإلرشــاد ،والتدخــات
اإلداريــة للطلبــة الذيــن مــرت عليهــم فتــرات غيــاب طويلــة،
وتنظيــم جلســات توعيــة لألهــل ،ووصــول الطلبــة إلــى األنشــطة
املرافقــة للمنهــاج والترفيهيــة .كمــا انخفــض التســرب فــي
املرحلــة االبتدائيــة بالنســبة للطــاب والطالبــات علــى الســواء فــي
الضفــة الغربيــة ،وفــي حــن يعــزى ذلــك إلــى تعزيــز الدعــم علــى
جبهــات متعــددة ،فــإن تعزيــز التعليــم اجلامــع وتقييــد الرســوب فــي
الصفــوف مــن األول وحتــى الرابــع يعتبــران مــن العوامــل املهمــة.
هــذا االنخفــاض فــي التســرب التراكمــي فــي املرحلــة االبتدائيــة
الــذي حتقــق علــى املســتوى اإلجمالــي للوكالــة لــم يســجل فــي
جميــع األقاليــم ،حيــث زادت معــدالت التســرب التراكمــي فــي
املرحلــة االبتدائيــة فــي كل مــن ســوريا وغــزة .ففــي حالــة ســوريا،
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل التســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة
إلــى  %0.17فــي العــام الدراســي  ،2019/2018فــإن هــذه النتيجــة
ال تــزال تعكــس إجنــازا ً يتجــاوز الغايــة البالغــة  %0.38وكانــت أدنــى
معــدل للتســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة بــن جميــع األقاليــم .وفــي
غــزة ،كانــت الزيــادة الطفيفــة فــي املعــدل العــام للتســرب مــن
املرحلــة االبتدائيــة ناجتــة عــن زيــادة بــن الطــاب الذكــور فيمــا
انخفــض معــدل تســرب الطالبــات اإلنــاث .ومــن املرجــح أن يكــون
التراجــع فــي الظــروف االقتصاديــة والرفــاه العــام للطلبــة وأســرهم
ومجتمعاتهــم احملليــة مــن العوامــل الرئيســية وراء هــذا االجتــاه.
وســتجري مواصلــة استكشــاف هــذا األمــر فــي العــام .2020
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املؤشر
معدل التسرب التراكمي (املرحلة
اإلعدادية).

الفعلي
2019/2018
()%
3.72

2.82

إقليم سوريا

0.41

0.73

0.61

0.73

إقليم غزة

1.18

1.83

1.43

1.83

إقليم لبنان

1.57

3.27

0.80

3.27

إقليم األردن

9.53

8.83

6.52

8.83

املوقع

خط األساس
(الفعلي
)%( )2018/2017

الغاية 2019/2018
()%

إقليم الضفة الغربية

2.46

2.82

األونروا

الغاية 2021/2020
()%

٢،٣٤
2.84
2.15
2.84
(مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا)
٢،٥٣
3.04
2.30
3.04
سوريا)
(باستثناء
سوريا)
(باستثناء
سوريا)
(باستثناء
(باستثناء سوريا)

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم
التكرار :سنويا ً
املؤشر
معدل التسرب التراكمي (املرحلة
االبتدائية) – ذكور.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي
)2018/2017
()%
3.65

3.72

إقليم سوريا

0.44

1.21

1.14

إقليم غزة

1.73

2.65

2.32

2.65

إقليم لبنان

2.15

4.25

1.16

4.25

إقليم األردن

9.24

7.54

7.21

7.54

املوقع

األونروا

الغاية 2019/2018
()%

الفعلي
2019/2018
()%

الغاية 2021/2020
()%

6.77

3.72
1.21

2.82
3.27
3.07
3.27
(مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا)
3.05
3.47
3.25
3.47
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم
التكرار :سنويا ً
املؤشر
معدل التسرب التراكمي (املرحلة
اإلعدادية) – إناث.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي
)2018/2017
()%
1.64

2.16

إقليم سوريا

0.38

0.27

0.09

إقليم غزة

0.62

0.97

0.50

0.97

إقليم لبنان

1.07

3.27

0.49

3.27

إقليم األردن

9.85

10.32

5.73

10.32

املوقع

األونروا

1.55

2.16
0.27

1.87
2.41
1.22
2.41
(مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا)
2.01
2.62
1.33
2.62
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم
التكرار :سنويا ً

الغاية 2019/2018
()%

الفعلي
2019/2018
()%

الغاية 2021/2020
()%
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

علــى مســتوى املرحلــة اإلعداديــة ،كان اإلجنــاز يتجــاوز الغايــات اخلاصــة
مبجمــوع معــدالت التســرب التراكمــي فــي جميــع األقاليــم باســتثناء
الضفــة الغربيــة ،ممــا أدى إلــى حتســن عــام ونتيجــة تتجــاوز اخلطــة
علــى نطــاق الوكالــة .كان الدافــع وراء هــذا التحســن هــو االنخفاضــات
الكبيــرة فــي األردن ،حيــث كانــت معــدالت التســرب مــن الدراســة
تاريخيــا ً أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه فــي أقاليــم عمــل األونــروا
األخــرى .فخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،حقــق األردن انخفاضــا ً
مــن  %9.53فــي معــدل التســرب التراكمــي املرحلــة اإلعداديــة) فــي
العــام  2018/2017إلــى  %6.52فــي العــام  ،2019/2018مبــا يتجــاوز الغايــة
اخلاصــة بــاألردن للعــام  2019/2018والبالغــة  .%8.83وكمــا هــو احلــال مــع
انخفــاض التســرب مــن املرحلــة االبتدائيــة ،يعــزى ذلــك إلــى انخفــاض
الرســوب ومجموعــة مــن التدخــات التــي تســتهدف الطلبــة املعرضــن
خلطــر التســرب .كمــا مت خفــض معــدل التســرب فــي املرحلــة اإلعداديــة
فــي لبنــان إلــى النصــف تقريبـاً ،حيــث انخفــض إلــى  %0.80فقــط فــي
العــام  ،2019/2018ممــا يعكــس إجنــازا ً يتخطــى الغايــة اخلاصــة بلبنــان
للعــام  2019/2018والبالغــة  .%3.27يعــزى ذلــك إلــى عوامــل مماثلــة لتلك
التــي أثــرت علــى املرحلــة االبتدائيــة ،وهــي :أنشــطة الدعــم االجتماعــي
املوجهــة ،واســتخدام التقييــم التكوينــي ورزمــة أدوات التعليــم اجلامــع،
والتركيــز علــى التســرب فــي إطــار عمليــة ضمــان جــودة املــدارس.
علــى الرغــم مــن التحســن العــام علــى مســتوى الوكالــة ،زادت معدالت
التســرب مــن املرحلــة اإلعداديــة فــي الضفــة الغربيــة وســوريا وغــزة،
بســبب زيــادة التســرب بــن الطــاب الذكــور .ففــي الضفــة الغربيــة،
تضاعــف تقريب ـا ً معــدل تســرب الذكــور مــن املرحلــة اإلعداديــة ،حيــث
زاد مــن  %3.65إلــى  %6.77باملقارنــة مــع الغايــة  ،%3.72وفــي غــزة كانــت
الزيــادة املقابلــة مــن  %1.73إلــى  ،%2.32وهــي نتيجــة ال تــزال تتجــاوز
الغايــة اخلاصــة بغــزة للعــام  2019/2018والبالغــة  .%2.65وعلــى الرغــم
مــن أن معــدل التســرب مــن املرحلــة اإلعداديــة للذكــور فــي ســوريا ظــل
أدنــى معــدل فــي جميــع األقاليــم ،بنســبة  %1.14مقابــل الغايــة اخلاصة
بســوريا للعــام  2019/2018والبالغــة  ،%1.21فــإن هــذا الرقــم يســاوي
أكثــر مــن ِضعــف املعــدل فــي العــام الدراســي  .2018/2017رمبــا كان

املؤشر
عدد الكتب املدرسية التي متت مراجعتها باستخدام إطار األونروا.
نسبة الفصول املدرسية التي تتجاوز العتبة في عدد الطلبة (أكثر
من  ،40أو  25أو أقل).

تدهــور األوضــاع االقتصاديــة فــي غــزة وســوريا عامـا ً رئيســيا ً مســاهما ً
فــي ذلــك ،حيــث اضطــرت األســر إلــى تشــجيع أطفالهــا الذكــور علــى
البحــث عــن عمــل .وفــي الضفــة الغربيــة أيضـا ً ارتبــط ارتفاع التســرب
بــن الذكــور بتــرك الطــاب املدرســة للعمــل ،ولكنــه يعــزى كذلــك
إلــى حتســن طفيــف فــي الظــروف االقتصاديــة حيــث أدت زيــادة فــرص
العمــل للبالغــن إلــى حتــول األســواق احملليــة إلــى العمــال األصغر ســناً.
وبالنســبة للضفــة الغربيــة ،أدى ارتفــاع معــدل التســرب مــن املرحلــة
اإلعداديــة إلــى عــدم حتقيــق الغايــة اخلاصــة بالطــاب الذكــور واخلاصــة
مبجمــوع معــدل التســرب مــن املرحلــة اإلعداديــة .ملعاجلــة هــذه الفجوة،
قــام مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة مبــا يلــي )1( :عقــد ورشــة عمــل
مــع مــدراء املــدارس التــي ترتفــع فيهــا معــدالت التســرب للبحــث فــي
كيفيــة العمــل مــع جلــان املعلمــن وأوليــاء األمــور واجملتمعــات احملليــة
علــى إعــادة إدمــاج الطلبة فــي النظام املدرســي )2( ،وأشــرك الســلطات
احملليــة فــي ســعيه لتأمــن دعمهــا ومســاعدتها فــي معاجلــة هــذه
املســألة .وباإلجمــال ،كانــت نتيجــة هــذه االجتاهــات علــى مســتوى
اإلقليــم أن ارتفــع معــدل تســرب الذكــور علــى نطــاق األونــروا مــن %2.82
إلــى  ،%3.07وإن كان هــذا املعــدل ال يــزال يتجــاوز الغايــة املســتهدفة
والبالغــة .%3.27
حتســنت معــدالت تســرب اإلنــاث مــن املرحلــة اإلعداديــة فــي كل إقليــم
فــي العــام الدراســي  .2019/2018ففــي األردن ،وهــو اإلقليــم الوحيــد
الــذي كانــت فيــه معــدالت تســرب اإلنــاث فــي الســابق أعلــى مــن
معــدالت نظرائهــن الذكــور ،انخفضــت معــدالت تســرب اإلنــاث إلــى
مــا دون املعــدالت لــدى الذكــور .قــد يشــير هــذا التحســن إلــى جنــاح
جهــود الوكالــة الراميــة إلــى زيــادة الوعــي باألثــر الســلبي للــزواج املبكر
وأهميــة بقــاء الفتيــات فــي املــدارس .وفــي غــزة ،قــد يكــون االنخفــاض
فــي معــدالت تســرب الفتيــات مــن املرحلــة اإلعداديــة مرتبط ـا ً أيض ـا ً
باالجتــاه املســتمر والطويــل األجــل نحــو انخفــاض الــزواج املبكــر ،حيــث
انخفضــت النســبة املئويــة لإلنــاث املتزوجــات دون ســن  18عام ـا ً مــن
 %31.7فــي العــام  1997إلــى  %13.8فــي العــام  ،2017وهــو آخــر عــام
82
تتوفــر بياناتــه.

خط األساس
(الفعلي
)2018/2017
()%
83
465

ال يتوفر

401

ال يتوفر

48.20

(>38.88 )40

52.66

(>38.88 )40

5.54

(≤5.97 )25

4.13

(≤5.97 )25

الغاية 2019/2018
()%

املصدر :نظام معلومات إدارة التعليم
التكرار :سنويا ً

الفعلي
2019/2018
()%

الغاية 2021/2020
()%
84
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معلمــة وطالبــة فــي مدرســة اليرمــوك ،قبــر الســت ،ســوريا.
© األونــروا  ،2018تصويــر تغريــد محمــد

عــدد الكتــب املدرســية التــي متــت مراجعتهــا باســتخدام
إطــار املناهــج فــي األونــروا
تتبــع مــدارس األونــروا املناهــج الدراســية للبلــدان املضيفــة مــن أجــل
دعــم االندمــاج االجتماعــي للطلبــة ،وبشــكل أكثــر حتديــداً ،انتقالهــم
إلــى نظــم التعليــم العالــي وأســواق العمــل الوطنيــة .تقــوم الوكالــة
برصــد ومعاجلــة القضايــا املتعلقــة باملــواد التعليميــة للطلبــة علــى
أســاس مســتمر .وتســتخدم األونــروا إطــار املناهــج اخلــاص بهــا باعتباره
النهــج العــام إلجــراء مراجعــة شــاملة جلميــع املــواد التعليميــة
املســتخدمة فــي مدارســها ،وذلــك مــن أجــل إثــراء عمليــة تطبيــق
املناهــج الدراســية للبلــد املضيــف حيثمــا يكــون مناســباً ،مــن خــال
التفكيــر الناقــد والتثقيــف فــي مجــال حقــوق اإلنســان وااللتــزام بقيــم
األمم املتحــدة ومبادئهــا .متشــيا ً مــع ذلــك ،قــاد برنامــج التعليــم مــا
يوصــف بأنــه عمليــة مراجعــة ســريعة لتلبيــة احلاجــة امللحــة إلــى
مراجعــة الكتــب املدرســية الصــادرة حديثـاً .وتتألــف هــذه العمليــة من
ثالثــة معاييــر للمراجعــة ،وهــي :احلياديــة ،والنــوع االجتماعــي ،واملالءمــة
العمريــة .نتيجــة لذلــك ،قــد تخضــع أي مــواد تعليميــة معينــة
ملراجعــات متعــددة.
خــال الســنة التقومييــة  ،2019متــت مراجعــة مــا مجموعــه  401مــادة
تعليميــة فــي جميــع األقاليــم ،مبــا فــي ذلــك  389كتاب ـا ً مدرســيا ً و12
دلي ـا ً للمعلمــن .ومــن بــن الكتــب املدرســية التــي متــت مراجعتهــا،
قــادت رئاســة الوكالــة مراجعــة  219كتاباً ،منهــا  147كتابا ً لالســتخدام
فــي الضفــة الغربيــة وغــزة و 72كتابـا ً لالســتخدام فــي ســوريا .وجــرت
مراجعــة  170كتابــا ً مدرســيا ً إضافيــا ً و 12دليــا ً للمعلمــن علــى
مســتوى األقاليــم.

فيمــا يتعلــق بطبيعــة املراجعــة التــي مت إجراؤهــا ،خضــع مــا مجموعــه
 359كتابــا ً مدرســيا ً ملراجعــة ســريعة :إذ جــرت مراجعــة  147كتابــا ً
مدرســيا ً للســلطة الفلســطينية و 72كتابــا ً مدرســيا ً فــي ســوريا
بواســطة رئاســة األونــروا ،وراجــع مكتــب إقليــم األردن  140كتابــا ً
مدرســياً .إضافــة إلــى ذلــك ،أجريــت مراجعــة شــاملة علــى  152كتابـا ً
مدرســيا ً بنــا ًء علــى إطــار املناهــج ،بواقــع  12كتاب ـا ً فــي غــزة و 54فــي
األردن و 30فــي لبنــان و 56فــي الضفــة الغربيــة ،إلــى جانــب  12دليــا ً
للمعلمــن فــي غــزة .وخضــع مــا مجموعــه  122كتابــا ً مدرســيا ً
للمراجعــة مبوجــب كل مــن إطــار املناهــج وعمليــة املراجعــة الســريعة
فــي العــام .2019

نســبة الفصــول املدرســية التــي تتجــاوز العتبــة فــي عــدد
الطلبــة ( 25أو أقــل ،أكثــر مــن )40
مت تخفيــض نســبة الفصــول املدرســية التــي تضــم  25طالب ـا ً أو أقــل
خــال العــام الدراســي  ،2019/2018ممــا ميثــل زيــادة فــي كفــاءة النظــام.
ولــم تــزد نســبة الفصــول املدرســية علــى نطــاق الوكالــة التــي تضــم
 25طالب ـا ً أو أقــل عــن  ،%4.13مبــا يتجــاوز الغايــة  .%5.97كان الدافــع وراء
هــذا االجتــاه هــو االنخفــاض الكبيــر فــي نســبة الفصــول التــي تضــم
 25طالبــا ً أو أقــل فــي ســوريا مــن  %13.54إلــى  ،%6.36وفــي الضفــة
الغربيــة مــن  %13.05إلــى  .%7.66فــي ســوريا ،ميكــن أن يعــزى ذلــك إلــى
انخفــاض اســتخدام املــدارس املعــارة مــن احلكومــة ،التــي تضــم غرف ـا ً
صفيــة أصغــر ،فــي حني يعكــس االنخفــاض فــي الضفــة الغربيــة إعادة
توزيــع الطلبــة فــي شــعب صفيــة أكبــر فــي أعقــاب إغــاق مدرســة
فــي القــدس الشــرقية ،وتشــديد تنفيــذ معاييــر تشــكيل الفصــول
املدرســية .وفــي لبنــان ،حــدث أيضــا ً انخفــاض فــي نســبة الفصــول
املدرســية الصغيــرة مــن  %13.61إلــى  ،%10.76وخفضــت غــزة عــدد
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الفصــول املدرســية التــي تضــم  25طالبـا ً أو أقــل مــن اثنــن فقــط فــي
العــام الدراســي  2018/2017إلــى واحــد (مــن أصــل  6,771فص ـا ً) .وكان
األردن هــو اإلقليــم الوحيــد الــذي زادت فيــه النســبة املئويــة للفصــول
الدراســية الصغيــرة جــداً ،حيــث ارتفعــت إلــى  %8.43بعــد تقســيم
الفصــول الدراســية املكتظــة فــي بعــض املــدارس النائيــة إلــى عــدة
شــعب صفيــة أصغــر حجم ـاً.
فــي العــام الدراســي  ،2019/2018كان أكثــر مــن نصــف الشــعب
الصفيــة ( )%52.66فــي األونــروا يحتــوي علــى  40طالبــا ً أو أكثــر ،ممــا
يعــس مزيــدا ً مــن االبتعــاد عــن غايــة اســتراتيجية األونــروا املتوســطة
األجــل البالغــة  .%38.88جــاء ذلــك نتيجــة القيــود املاليــة التــي
تتطلــب تطبيقــا ً صارمــا ً مســتمرا ً للحــد األقصــى البالــغ  50طالبــا ً
فــي كل فصــل دراســي فــي املــدارس التــي بنيــت لهــذا الغــرض ،والنمــو
الكبيــر فــي النســبة املئويــة للفصــول الدراســية التــي تقــل قليـا ً عــن

املؤشر

هــذا احلــد .فقــد ارتفعــت نســبة الفصــول التــي تضــم أكثــر مــن 45
طالبــا ً ومــا يصــل إلــى  50طالبــا ً بأكثــر مــن الضعــف بــن العامــن
الدراســيني  2018/2017و ،2019/2018حيــث ارتفعــت مــن  %6.56مــن
إجمالــي الفصــول إلــى  .%13.56شــهدت غــزة أكبــر زيــادة فــي هــذه
النســبة ،حيــث بلغــت  .%61.36كمــا ســجل األردن  %61.21مــن الفصــول
الدراســية التــي تضــم أكثــر مــن  40طالب ـاً ،فــي حــن ارتفعــت فيــه
النســبة املئويــة للفصــول التــي تضــم بــن  45و 50طالب ـا ً بأكثــر مــن
الضعــف مــن  %14.34مــن الفصــول الدراســية فــي العــام 2018/2017
إلــى  %32.17فــي العــام  .2019/2018وعلــى الرغــم مــن الزيــادات فــي
نســبة الفصــول التــي تضــم أكثــر مــن  40طالبـا ً فــي األقاليــم الثالثــة
األخــرى فــي العــام  ،2019/2018إال أنهــا كانــت أقــل بكثيــر ممــا كانــت
عليــه فــي غــزة واألردن ،حيــث بلغــت  %33.09فــي ســوريا ،و %35.22فــي
لبنــان ،و %22.84فــي الضفــة الغربيــة.

خط األساس
(الفعلي
)2018/2017
()%
14.1

الغاية 2019/2018
()%
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2019/2018
()%

الغاية 2021/2020
()%

20.0

20.0

26.0

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

44.4

47.0

45.3

55.0

إقليم لبنان

23.1

26.0

57.9

18.0

17.5

70.0

69.8

21.0

45.0
(باستثناء سوريا)

35.7
(باستثناء سوريا)

املوقع

نسبة املدارس  85التي تلبي معايير تصميم إقليم الضفة الغربية
احلماية في مرافق األونروا.
إقليم سوريا

إقليم األردن
األونروا

86

41.4
29.9
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :وثائق وتقارير برنامج البنية التحتية وحتسني اخمليمات
التكرار :سنويا ً

تعــد بيئــة التعلــم البنيويــة عامــل متكــن مهــم فــي ضمــان التعليــم
النوعــي واجلامــع واملنصــف وميكــن أن يكــون لهــا تأثيــر عميــق علــى
نتاجــات الطلبــة واملعلمــن .فبالنســبة للطلبــة ،ميكــن أن يؤثــر
تصميــم املدرســة علــى الصحــة وإمكانيــة وصــول الطلبــة ذوي اإلعاقة
والســلوك والتعلــم العــام .أمــا بالنســبة للمعلمــن ،فيمكــن أن تؤثــر
البيئــة البنيويــة علــى االلتــزام واجلهــد ومعــدالت االحتفــاظ بالــكادر
التعليمــي .مــن أجــل تعزيــز البيئــة البنيويــة داخــل مــدارس األونــروا،
قامــت الوكالــة إمــا ببنــاء أو إعــادة بناء تســع مــدارس فــي العــام – 2019
خمــس مــدارس فــي غــزة وأربــع مــدارس فــي الضفــة الغربيــة .اســتوفت
جميــع املــدارس التــي مت بناؤها/إعــادة بنائهــا معاييــر األونــروا للحمايــة
والســامة ،مــع اتخــاذ تدابيــر لضمــان أن يكــون وصــول جميــع الالجئــن
واملوظفــن إليهــا ميســراً ،فض ـا ً عــن تعزيــز تدابيــر الســامة ،مبــا فــي
ذلــك تعزيــز الســامة الهيكليــة وحتســن تدابيــر الســامة مــن احلرائــق.
نُفــذت أيض ـا ً متطلبــات محــددة تتعلــق بالنــوع االجتماعــي ،مبــا فــي
ذلــك فصــل الصفــوف الدنيــا عــن الصفــوف العليــا وتوفيــر مراحيــض
داخليــة.

كمــا مت إجــراء أعمــال صيانــة وحتســينات شــاملة علــى  92مدرســة (37
فــي األردن و 18فــي لبنــان و 13فــي غــزة و 24في الضفــة الغربيــة) .وركزت
األعمــال علــى تطويــر البيئــة املاديــة للمــدارس ،وحتســن تدابيــر الوصول
والســامة ،واالمتثــال ملتطلبــات محــددة تتعلــق بالنــوع االجتماعــي
مثــل تلــك التــي مت تســليط الضــوء عليهــا أعــاه.
مت جتــاوز غايــات العــام  2019علــى نطــاق الوكالــة ( %45مــن املــدارس تلبي
معاييــر تصميــم احلمايــة ملرافــق األونــروا باملقارنــة مــع الغايــة املقــرة
للعــام  2019والبالغــة  )%41.4بســبب تلقــي متويــل إضافــي للمشــاريع
لتحســن املرافــق .وحتــى اآلن ،شــملت التدخــات الرئيســية لتحســن
املــدارس وإعــادة اعمارهــا )1( :تركيــب مخــارج للحرائــق وأجهــزة إنــذار
لتيســير اإلخــاء الســريع للطلبــة واملعلمــن فــي حــاالت الطــوارئ؛
( )2وتركيــب ممــرات منحــدرة ومصاعــد وعالمــات إرشــادية باللمــس
لتعزيــز تيســر وصــول الطلبــة ذوي االحتياجــات التعليميــة اخلاصــة
وذوي اإلعاقــة؛ ( )3وتوفيــر مســاحات صديقــة للطفــل تدعــم بنــاء بيئــة
مواتيــة للتعلــم.
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 4-2تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي  :4تمتين
قدرات الالجئين من أجل زيادة فرص كسب العيش
ســاعدت برامــج األونــروا للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي علــى رضاهــم عــن املنتجــات واخلدمــات املقدمــة ،ممــا ميثــل حتســنا ً بنســبة %1
التخفيــف مــن آثــار التحديــات االقتصاديــة فــي جميــع أقاليــم عمــل فــي غــزة و %10فــي الضفــة الغربيــة باملقارنــة مــع اســتطالعات مماثلــة
الوكالــة .وقــد مت توجيــه تركيــز خــاص نحــو )1( :حتســن فــرص حصــول أجريــت فــي العــام .2017
الالجئــن الفلســطينيني األكثــر ضعفــا ً علــى التعليــم والتدريــب
عمــل برنامــج الوكالــة للبنيــة التحتيــة وحتســن اخمليمــات أيضـا ً علــى
التقنــي واملهنــي؛ ( )2تعزيــز مالءمــة دورات التعليــم والتدريــب التقنــي
إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى االقتصــادات احملليــة خــال الفترة املشــمولة
واملهنــي الحتياجــات ســوق العمــل ،علــى ســبيل املثــال مــن خــال وضع
بالتقريــر مــن خــال رفــع الطلــب اجملتمعــي علــى مــواد البنــاء مــع توفير
إطــار تدريبــي قائــم علــى الكفــاءة؛ ( )3تعزيــز إدارة البيانــات ورصدهــا
فــرص عمــل لســكان اخمليمــات .وباســتخدام املعــدل املكافــئ للوظائــف
واإلبــاغ عنهــا؛ علــى ســبيل املثــال ،مت تطبيــق نظــام لتســجيل الطلبة
بــدوام كامــل 91،وهــي مقيــاس مركــب موضــح أدنــاه ،تقــدر األونــروا
عبــر اإلنترنــت مــن أجــل تتبــع وحتليــل التقــدم األكادميــي للطلبــة
أنــه مت توفيــر مــا يعــادل  2,595وظيفــة بــدوام كامــل فــي العــام 2019
بفاعليــة أكبــر .أســهمت هــذه التدابيــر فــي احلفــاظ علــى معــدل
لالجئــن الفلســطينيني ،مبــا يعــود بالفائــدة علــى العمــال وأســرهم
تشــغيل مرتفــع خلريجــي مراكــز التدريــب املهنــي التابعــة لألونــروا،
فــي شــتى اخمليمــات فــي األردن وســوريا وغــزة ولبنــان والضفــة الغربيــة.
وهــذا األمــر لــه مغــز ى خــاص بالنظــر إلــى التحديــات االقتصاديــة
 92تتســم الظــروف االجتماعية-االقتصاديــة لالجئــن الفلســطينيني
الســائدة ،وال ســيما بالنســبة للشــباب الباحثــن عــن عمــل .لــم
الذيــن يعيشــون فــي اخمليمــات بدرجــة عاليــة مــن الضعــف إذ أن
يكــن النمــو االقتصــادي كافيــا ً خللــق فــرص عمــل كافيــة للشــباب
األغلبيــة ال متلــك مصــدرا ً مســتقرا ً للدخــل وتعتمــد علــى الوظائــف
الذيــن يدخلــون ســوق العمــل – فقــد بلــغ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي
املنخفضــة األجــر واملســاعدات اإلنســانية للبقــاء علــى قيد احليــاة .وفي
احلقيقــي فــي العــام  2018نســبة  %0.2فقــط فــي لبنــان  87و %1.9فــي
 89الوقــت الــذي تعانــي فيــه األســر مادي ـاً ،يضطــر العديــد منهــم إلــى
األردن  88وكان "بالــكاد إيجابيــاً" ( )%0.0فــي الضفــة الغربيــة وغــزة.
وضــع اســتراتيجيات ســلبية للتدبــر ،مبــا فــي ذلــك بيــع أصــول مهمــة
كمــا ارتفــع معــدل توظيــف خريجــي كليــة العلــوم التربويــة وكليــة
و/أو تقليــص النفقــات الصحيــة والتعليميــة احليويــة ،ممــا ينشــط دورة
العلــوم التربويــة واآلداب فــي الضفــة الغربيــة واألردن علــى التوالــي،
تدفعهــم إلــى مزيــد مــن الفقــر .تســاعد فــرص العمــل التــي يتــم
وعلــى الرغــم مــن حــدوث بعــض التقلبــات فــي األقاليــم ،فقــد مت
توفيرهــا مــن خــال أشــغال حتســن اخمليمــات التــي تقــوم بهــا الوكالــة
بشــكل جماعــي حتقيــق جميــع غايــات التوظيــف علــى نطــاق الوكالة.
علــى التخفيــف مــن حــدة أوجــه الضعــف هــذه.
مــن خــال برنامــج التمويــل الصغيــر ،صرفــت األونــروا  32,458,155دوالرا ً
أنشــأ برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعية  23شــراكة رســمية لدعم
أمريكيـا ً لصالــح  35,576مســتفيدا ً فــي غــزة والضفــة الغربيــة واألردن
أنشــطة التخفيــف مــن حــدة الفقــر وتوفيــر ســبل كســب الــرزق التي
وســوريا فــي العــام  .2019ومــن هــذا املبلــغ ،مت تقــدمي  13,748,402دوالر
اســتفاد منهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة وســوريا
أمريكــي لالجئــن فلســطينيني مــن خــال  13,138قرضــاً .وبفضــل
وغــزة ولبنــان .وأعطيــت األولويــة للشــراكات التــي تقــدم املســاعدة
سلســلة مــن اإلصالحــات الداخليــة التــي ركزت علــى تعزيز االســتدامة
والتمكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــباب والنســاء بالنظــر إلــى
والكفــاءة التشــغيلية ،حققــت الوكالــة نســبة اكتفــاء ذاتي تشــغيلي
ارتفــاع معــدالت البطالــة وانخفــاض معــدالت املشــاركة فــي القــوى
 90قدرهــا  .%134تأكيــدا ً لفعاليــة البرنامج ،اعترف اســتطالعان ملســتوى
العاملــة بــن هــذه الفئــات .ولــم تنشــأ شــراكات جديــدة فــي األردن
الرضــا أجريــا فــي الضفــة الغربيــة وغــزة بأثــر قــروض التمويــل الصغير
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر نظــرا ً للوضــع القانونــي (بخصــوص
املقدمــة مــن األونــروا علــى حيــاة املســتفيدين .وفــي هــذا الصــدد،
التســجيل) للمنظمــات اجملتمعيــة الــذي لــم يتــم حلــه بعــد.
أعــرب  %91مــن املســتفيدين فــي غــزة و %87.4فــي الضفــة الغربيــة عن
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يتمثــل التركيــز الرئيســي لبرنامــج التعليــم والتدريــب التقنــي
واملهنــي علــى دعــم الطلبــة املعرضــن للخطــر ،علــى النحــو املبــن
فــي اســتراتيجية األونــروا للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي،
ويتــم هنــا الســعي لضمــان أن يكــون الضعــف أمــام اخملاطــر أحــد
االعتبــارات الرئيســية فــي اختيــار الطلبــة اجلــدد وتســجيلهم .وفــي
هــذا الصــدد ،زادت نســبة طلبــة برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي
امللتحقــن بالســنة األولــى مــن التدريــب فــي مراكــز التدريــب
املهنــي فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ولبنــان واألردن خــال العــام
الدراســي  .2020/2019نتيجــة لذلــك ،ارتفعــت النســبة املئويــة
للشــباب الضعفــاء املســجلني علــى نطــاق األونــروا مــن  %29.92إلــى
 .%31مــع ذلــك ،انخفضــت النســبة املئويــة لطلبــة برنامــج شــبكة
األمــان االجتماعــي فــي ســوريا وشــكلت  %8.65فقــط مــن عــدد
املســجلني فــي مراكــز التدريــب املهنــي فــي العــام  .2020/2019ومــن
املتوقــع أن تــزداد هــذه النســبة فــي األعــوام املقبلــة بعــد تطبيــق
معاييــر جديــدة فــي ســوريا فــي العــام  2019قــادت إلــى زيــادة عــدد
األشــخاص املؤهلــن للحصــول علــى الدعــم.
باإلجمــال ،كانــت نســبة الطلبــة الذكــور مــن برنامــج شــبكة األمان
االجتماعــي امللتحقــن بالســنة األولــى مــن دورات التعليــم والتدريــب
التقنــي واملهنــي أعلــى بقليــل مــن مثيلتهــا بــن اإلنــاث (%32.27
للذكــور مقابــل  %27.91لإلنــاث) .وقــد وجــدت تفاوتــات طفيفــة مــا
بــن األقاليــم .ومــا يجــدر ذكــره أنــه فيمــا بقيــت نســبة الطالبــات
اإلنــاث مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي امللتحقــات مبراكــز
التدريــب املهنــي فــي الضفــة الغربيــة ( )%18.48واألردن ()%12.7
أدنــى مــن املتوســط العــام علــى نطــاق الوكالــة ،فقــد شــهدت
هــذه املعــدالت ارتفاعــا ً فــي كال اإلقليمــن باملقارنــة مــع العــام
الدراســي ( 2019/2018حيــث كانــت النســبة  %12.29و %12.7علــى
التوالــي) ،حيــث كان عــدد الطبــاالت اإلنــاث مــن برنامــج شــبكة
األمــان االجتماعــي اللواتــي التحقــن بالتدريــب أكبــر مــن عــدد
الذكــور فــي كال اإلقليمــن .أمــا أعلــى نســبة اللتحــاق الطالبــات
اإلنــاث مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فقــد كانــت فــي
غــزة ( )%66.49ولبنــان ( ،)%33.94مبــا يتماشــى مــع النتائــج اخلاصــة

بنســبة امللتحقــن مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي مــن كال
اجلنســن.
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة طلبــة برنامــج شــبكة األمــان
االجتماعــي املســجلني فــي كليــة العلــوم التربويــة فــي الضفــة
الغربيــة ،فــإن حصــة طلبــة برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي
املســجلني فــي كليــة العلــوم التربويــة واآلداب فــي األردن انخفضــت.
فمــع أنــه مت قبــول جميــع مقدمــي الطلبــات املؤهلــن مــن برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي فــي كليــة العلــوم التربويــة واآلداب ،إال
أن نطــاق مقدمــي الطلبــات أصبــح أضيــق بســبب اعتمــاد عمليــة
جديــدة للتحقــق مــن التغطيــة بشــبكة األمــان االجتماعــي تتطلب
مــن الطلبــة أن يكونــوا قــد اســتفادوا مــن برنامــج شــبكة األمــان
االجتماعــي ملــدة ال تقــل عــن ســتة شــهور .نتيجــة لذلــك ،فــإن
الوكالــة لــم حتقــق غايتهــا العامــة فيمــا يتعلــق بطلبــة برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي املســجلني فــي مرفقــي تدريــب املعلمــن
التابعــن لهــا.
يعتقــد أن جهــود الوكالــة فــي التوعيــة اجملتمعيــة ،وال ســيما فــي
اخمليمــات ،قــد ســاهمت فــي حــدوث زيــادة فــي نســبة التحــاق
اإلنــاث مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي كليــة العلــوم
التربويــة فــي الضفــة الغربيــة ،إذ ارتفعــت هــذه النســبة إلــى
 %19.85فــي العــام  2020/2019باملقارنــة مــع  %11.30فــي العــام
الدراســي  94.2019/2018أمــا نســبة االلتحــاق بــن الذكــور مــن
برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فقــد انخفضــت مــن %9.52
فــي العــام  2019/2018إلــى  %4.76فــي العــام  .2020/2019وفــي
األردن ،انخفضــت نســبة التحــاق اإلنــاث مــن برنامــج شــبكة األمــان
االجتماعــي فــي كليــة العلــوم التربويــة واآلداب مــن  %74.13فــي
العــام الدراســي  2019/2018إلــى  %58.13فــي العــام ،2020/2019
وهــذا االنخفــاض يعكــس االنخفــاض العــام فــي التحــاق الطلبــة
مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي الكليــة بســبب اعتمــاد
نظــام أشــد صرامــة فــي التحقــق مــن حالــة الطلبــة مــن حيــث
شــبكة األمــان االجتماعــي.
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تعلم مهارات جديدة في مركز تدريب دمشق ،سوريا.
© األونروا  ،2020تصوير نورهان عبد احلفيظ

املؤشر
نسبة خريجي مراكز التدريب املهني الذين
حصلوا على عمل.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
82.24

82.24

إقليم سوريا

87.59

87.59

87.96

إقليم غزة

59.14

59.14

56.91

59.73

إقليم لبنان

78.65

78.65

77.90

79.44

إقليم األردن

95.03

95.03

94.90

95.98

األونروا

79.77

79.77

80.91

80.57

املوقع

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

86.66

83.06
88.46

املصدر :النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني
التكرار :سنويا ً
املؤشر
نسبة خريجي مراكز التدريب املهني الذين
حصلوا على عمل – ذكور.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
88.61

88.61

إقليم سوريا

96.00

96.00

95.90

إقليم غزة

63.01

63.01

60.25

63.64

إقليم لبنان

80.85

80.85

79.22

81.66

إقليم األردن

99.41

99.41

99.09

100

األونروا

83.17

83.17

83.17

84.00

املوقع

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

89.32

89.50
96.96

املصدر :النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني
التكرار :سنويا ً
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املؤشر
نسبة خريجي مراكز التدريب املهني الذين
حصلوا على عمل – إناث.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
74.09

74.09

إقليم سوريا

79.62

79.62

79.41

إقليم غزة

47.54

47.54

47.20

48.02

إقليم لبنان

76.02

76.02

75.32

76.78

إقليم األردن

87.06

87.06

88.01

87.93

األونروا

74.00

74.00

77.19

74.74

املوقع

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

84.03

74.83
80.42

املصدر :النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني
التكرار :سنويا ً
املؤشر
نسبة خريجي كلية العلوم التربوية واآلداب
 /كلية العلوم التربوية الذين حصلوا على
عمل.

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
92.41

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

92.41

93.31

93.33

إقليم الضفة الغربية
(كلية العلوم التربوية)

74.24

74.24

79.86

74.98

األونروا

86.90

86.90

89.56

87.77

املوقع
إقليم األردن (كلية
العلوم التربوية واآلداب)

املصدر :النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني
التكرار :سنويا ً
املؤشر
نسبة خريجي كلية العلوم التربوية واآلداب
 /كلية العلوم التربوية الذين حصلوا على
عمل – ذكور.

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
93.94

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

93.94

91.67

94.88

إقليم الضفة الغربية
(كلية العلوم التربوية)

84.62

84.62

94.44

85.47

األونروا

90.48

90.48

92.86

91.38

املوقع
إقليم األردن (كلية
العلوم التربوية واآلداب)

املصدر :النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني
التكرار :سنويا ً
املؤشر
نسبة خريجي كلية العلوم التربوية واآلداب
 /كلية العلوم التربوية الذين حصلوا على
عمل – إناث.

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
91.98

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

91.98

93.57

92.90

إقليم الضفة الغربية
(كلية العلوم التربوية)

69.89

69.89

74.76

70.59

األونروا

85.76

85.76

88.89

86.62

املوقع
إقليم األردن (كلية
العلوم التربوية واآلداب)

املصدر :النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني
التكرار :سنويا ً
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فــي العــام  ،2019جنحــت األونــروا إما فــي تخطــي الغايــات أو حتقيقها
بخصــوص معــدالت تشــغيل خريجــي مراكــز التدريــب املهنــي وكلية
العلــوم التربويــة واآلداب وكليــة العلــوم التربويــة .تتعقــب األونــروا
نســبة خريجــي مراكــز التدريــب املهنــي وكليــة العلــوم التربويــة
واآلداب وكليــة العلــوم التربويــة ،مــن بــن الباحثــن النشــطني عــن
العمــل ،الذيــن يعملــون أو يواصلــون دراســتهم بعــد عــام واحــد مــن
التخــرج .وفــي العــام  ،2019ارتفعــت معــدالت التشــغيل بشــكل
طفيــف ،حيــث ســجلت أكبــر معــدالت االرتفــاع للخريجــات اإلنــاث.
وعلــى وجــه اخلصــوص ،زاد معــدل توظيــف خريجــات مراكــز التدريــب
املهنــي فــي الضفــة الغربيــة بنســبة  %10تقريبـاً؛ وهــذا أمــر جديــر
باملالحظــة إذ أن عــدد اإلنــاث املســجالت هنــاك أكبــر بكثيــر مــن
الذكــور .وعلــى الرغــم مــن أن معــدل التشــغيل علــى نطــاق الوكالة
للخريجــن الذكــور ظــل أعلــى منــه بــن اإلنــاث ،فــإن الفجــوة بــن
اجلنســن تقلصــت مــن تســع نقــاط مئويــة فــي العــام  2018إلــى
ســت نقــاط مئويــة فقــط فــي العــام  .2019عكــس ذلــك اجلهــود
اجلاريــة لضمــان إقامــة برامــج مالئمــة للنســاء .وانخفــض تشــغيل
خريجــي مراكــز التدريــب املهنــي للرجــال بنســبة  %2.76فــي غــزة
فــي العــام  .2019أمــا علــى مســتوى األقاليــم ،كانــت هنــاك تقلبــات
طفيفــة نســبيا ً فــي معــدالت توظيــف خريجــي مراكــز التدريــب

املؤشر
العدد الكلي للمستفيدين احلاصلني على
قروض.

املهنــي باملقارنــة مــع العــام  ،2018وكان أكبــر هــذه التقلبــات زيــادة
قدرهــا أربــع نقــاط مئويــة فــي الضفــة الغربيــة .يعــزى ذلــك إلــى
تعزيــز التنســيق مــع شــركات ذات ســمعة حســنة مــن أجــل توفيــر
فــرص التدريــب أثنــاء العمــل وورش عمــل تقودهــا األونــروا بشــأن
متكــن املــرأة لتشــجيع الطالبــات علــى العمــل فــي أدوار غيــر
تقليديــة.
زادت معــدالت التوظيــف خلريجــي كل مــن كليــة العلــوم التربويــة
وكليــة العلــوم التربويــة واآلداب ،لتصل إجمــاال ً إلــى  ،%89.56باملقارنة
مــع  %86.90فــي العــام الســابق .وزادت معــدالت توظيــف اخلريجــات
اإلنــاث مــن كلتــا املؤسســتني .وقــد حــدث انخفــاض بنســبة %2
فــي معــدل التوظيــف بــن خريجــي كليــة العلــوم التربويــة واآلداب،
ولكــن معــدالت التوظيــف اإلجماليــة للذكــور ظلــت أعلــى ممــا هــي
لإلنــاث .وفــي األردن ،يعــزى ارتفــاع معــدل التوظيــف إلــى إنشــاء
مــدارس خاصــة جديــدة وإطــاق سياســة حكوميــة تتطلــب مــن
معلمــي القطــاع العــام التقاعــد بعــد  25عامــاً ،وهــي تطــورات
فتحــت فــرص عمــل جديــدة خلريجــي كليــة العلــوم التربويــة واآلداب.
وفــي الضفــة الغربيــة ،تعــزى الزيــادة فــي معــدل التوظيــف بــن
اخلريجــات اإلنــاث إلــى زيــادة فــرص الوظائــف التــي تعمــل باملياومــة
فــي مــدارس األونــروا.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
10,520

14,075

إقليم سوريا

11,070

10,403

10,433

إقليم غزة

2,687

5,856

2,922

6,432

إقليم األردن

13,906

15,356

12,060

17,993

األونروا

38,183

45,690

35,576

57,493

املوقع

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

10,161

15,008
18,060

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

فــي العــام  ،2019حقــق برنامــج األونــروا للتمويــل الصغيــر  %78مــن
غايتــه الســنوية علــى نطــاق الوكالــة ،حيث قــدم قروضـا ً إلــى 35,576
مســتفيدا ً (مقارنــة بالغايــة املســتهدفة  45,690قرضــاً) بقيمــة
إجماليــة تبلــغ  32,458,155دوالرا ً أمريكيـا ً فــي غــزة والضفــة الغربيــة
واألردن وســوريا .تبايــن أداء البرنامــج ،حيــث يعكــس األداء التقلبــات
االقتصاديــة والسياســية فــي كل بلــد .ففــي ســوريا ،وعلــى الرغــم
مــن انخفــاض عــدد القــروض املمنوحــة بنســبة  ،%5.8تلقــى 10,433
مســتفيدا ً قروضــا ً للتمويــل الصغيــر بقيمــة إجماليــة ارتفعــت
بنســبة  %8.8مقارنــة بالعــام ( 2018مــن  3,802,105دوالرات أمريكيــة
إلــى  4,137,359دوالرا ً أمريكيـاً) .ونتيجــة األوضــاع االقتصاديــة الســيئة
فــي غــزة بســبب اســتمرار احلصــار وانخفــاض رواتــب موظفــي اخلدمة
املدنيــة وأزمــة الطاقــة املســتمرة ،لــم حتقــق الوكالــة غايتهــا لعــدد
املســتفيدين الذيــن حصلــوا علــى قــروض ،علــى الرغــم مــن تســجيل
زيــادة متواضعــة عــن النتائــج التــي حتققــت فــي العــام ( 2018مت
منــح  2,922قرض ـا ً فــي العــام  ،2019باملقارنــة مــع  2,687فــي العــام
)2018؛ ومــع ذلــك ،انخفضــت قيمــة القــروض املمنوحــة بنســبة ،%8.8
مــن  3,362,330دوالرا ً أمريكيــا ً فــي العــام  2018إلــى  3,065,570دوالرا ً

أمريكي ـا ً فــي العــام  .2019ونتيجــة لصعوبــة بيئــة تنظيــم األعمــال
فــي الضفــة الغربيــة واملرتبطــة باجلمــود فــي عمليــة الســام والقيود
اإلســرائيلية املفروضــة علــى حركــة األشــخاص والبضائــع ،فــإن غايــة
العــام  2019لــم تتحقــق ،حيــث لــم يتــم صــرف ســوى  10,161قرضـاً.
وباملثــل ،ظلــت الظــروف االقتصاديــة فــي األردن صعبــة ،ممــا أدى إلــى
حتقيــق  %79فقــط مــن الغايــة ،حيــث حصــل مــا مجموعــه 12,060
مســتفيدا ً علــى قــروض فــي العــام  ،2019بانخفــاض نســبته %13.3
(مــن  13,906قــروض فــي العــام .)2018
حتــى نهايــة الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،حافــظ برنامــج التمويــل
الصغيــر علــى محفظــة مجمعــة قدرهــا  44,426قرضــا ً نشــطاً،
برصيــد إجمالــي غيــر مســدد قــدره  23,533,953دوالرا ً أمريكيــاً.
وتراوحــت معــدالت ســداد القــروض الســنوية فــي أقاليــم عمــل
األونــروا األربعــة التــي يعمــل فيهــا برنامــج التمويــل الصغيــر مــن
 %92إلــى  %100فــي العــام  ،2019حيــث حققــت ســوريا أعلــى معــدل
ســداد بنســبة  ،%100تليهــا غــزة بنســبة  ،%98والضفــة الغربيــة
بنســبة  ،%94ثــم األردن بنســبة .%92
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إحــدى املســتفيدات مــن قــروض التمويــل الصغيــر أثنــاء عملهــا فــي مشــغلها
الفنــي ،الضفــة الغربيــة © .األونــروا  ،2019تصويــر دائــرة التمويــل الصغيــر

املؤشر
العدد الكلي لقروض التمويل الصغير
املقدمة لالجئني.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
2,604

3,800

إقليم سوريا

404

416

790

إقليم غزة

2,320

5,153

2,498

5,588

إقليم األردن

7,725

8,446

6,891

9,674

األونروا

13,053

17,815

13,138

19,256

املوقع

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

2,959

3,452
542

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

خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصــل برنامــج األونــروا للتمويــل
الصغيــر تطويــر مجموعــة مــن منتجــات القــروض لالجئــن
الفلســطينيني وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة واملهمشــة التــي
دعمــت فــرص إدرار الدخــل و/أو ســداد النفقــات األساســية ونفقــات
التعليــم والرعايــة الصحيــة لألســر .فــي العــام  ،2019مت تقــدمي
 13,138قرض ـا ً (مقارنــة بالغايــة املســتهدفة  17,815قرض ـاً) بقيمــة
 13,748,402دوالر أمريكــي إلــى الجئــن فلســطينيني .يعــادل ذلــك
نســبة  %37مــن العــدد اإلجمالــي للمســتفيدين البالــغ عددهــم
 35,576مســتفيدا ً ممــن حصلــوا علــى قــروض و %42مــن القيمــة
اإلجماليــة املدفوعــة التــي تصــل إلــى  32,458,155دوالرا ً أمريكيــاً.
وبســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة فــي جميــع أنحــاء املنطقــة،

ازداد نطــاق الوصــول إلــى الالجئــن الفلســطينيني بنســبة %0.7
فقــط مقارنــة بالعــام  ،2018وانخفــض إجمالــي القيمــة املصروفــة
بنســبة  %8.6باملقارنــة مــع  15,040,142دوالرا ً أمريكيـا ً مت صرفهــا فــي
العــام .2018
تفاوتــت نســبة الالجئــن الفلســطينيني الذيــن حصلــوا علــى
قــروض التمويــل الصغيــر مــن إقليــم إلــى آخــر .وكانــت أعلــى
نســبة مــن الالجئــن الذيــن مت الوصــول إليهــم فــي غــزة ،حيــث مت
تخصيــص  %88.1مــن القيمــة اإلجماليــة للقــروض ( 2,699,820دوالرا ً
مــن مجمــوع  3,065,570دوالراً) لالجئــن.
اســتمرت جهــود التمويــل الصغيــر فــي التوســع بشــكل متواضــع
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فــي ســوريا بالنســبة لالجئــن الفلســطينيني ،فــي أعقــاب اخلطــط
التــي وضعــت فــي العــام  ،2016مــع انحســار الصــراع فــي أجــزاء
كثيــرة مــن البــاد وتكييــف جهــود البرنامــج مــع بيئــة العمــل .وفــي
هــذا الصــدد ،حتــى وإن كانــت األرقــام متواضعــة ،مت تقــدمي  790قرضـا ً
مقابــل الغايــة املســتهدفة  416قرضـا ً لالجئــن الفلســطينيني ،ممــا
حقــق  %190مــن الغايــة ومثــل زيــادة بنســبة  %95.5عــن النتائــج
املتحققــة فــي العــام  .2018وارتفــع إجمالــي صــرف القــروض
لالجئــن الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة بنســبة %13.7
مقارنــة بالنتائــج التــي حتققــت فــي العــام  ،2018مــع تقــدمي 2,959
قرض ـاً؛ ومــع ذلــك ،لــم يتحقــق ســوى  %78مــن غايــة العــام .2019
قــد يكــون القصــور فــي اإلجنــاز فــي الضفــة الغربيــة مرتبطــا ً
بتشــديد القيــود املفروضــة علــى احلركــة وزيــادة عــدم اليقــن لــدى
املســتفيدين ومــا يرتبــط بذلــك مــن مخاطــر ائتمانيــة ،وال ســيما
فيمــا يتعلــق بســداد القــروض .وفــي األردن ،مت حتقيــق  %81.6مــن
الغايــة الســنوية ( 6,891قرض ـاً) ،ويعــزى قصــور االجنــاز إلــى )1( :آثــار
عــدم االســتقرار اإلقليمــي الــذي أدى إلــى تباطــؤ منــو النــاجت احمللــي
اإلجمالــي )2( ،وحــدوث انخفــاض فــي االســتهالك العــام واالســتثمار
الــذي كان مقيــدا ً نتيجــة التصحيــح اجلــاري لألوضــاع املاليــة العامة،

وضعــف االســتهالك اخلــاص ،وانهيــار التجــارة مــع ســوريا ،والنفقــات
املرتبطــة باســتضافة الالجئــن الســوريني 95 .وبحلــول نهايــة العــام،
حافــظ برنامــج التمويــل الصغيــر علــى محفظــة مجمعــة قدرهــا
 15,387قرضـا ً نشــطا ً لالجئــن ،برصيــد إجمالــي غيــر مســدد قــدره
 10,253,703دوالرات أمريكيــة.
فــي العــام  ،2019واصلــت الوكالــة إعطــاء األولويــة للنســاء
كمســتفيدات مــن القــروض ،كــون ذلــك يعــد وســيلة لتمكينهــن
االقتصــادي فــي ضــوء محدوديــة فــرص العمــل وتوليهــن تقــدمي
الرعايــة األساســية ألســرهن .باإلجمــال ،مت صــرف مــا مجموعــه
 16,052قرضـا ً (قيمتهــا  12,499,404دوالرات أمريكيــة) للنســاء خــال
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،مبــا ميثــل  %45.1مــن مجمــوع القــروض
املصروفــة و %38.5مــن القيمــة اإلجماليــة للقــروض .ومــن بــن هــذه
القــروض ،مت تقــدمي  5,619قرضــا ً إلــى الجئــات (بقيمــة 4,966,478
دوالرا ً أمريكيــاً) .إضافــة إلــى ذلــك ،مت صــرف مــا مجموعــه 9,444
قرضــا ً للشــباب (قيمتهــا  8,806,956دوالرا ً أمريكيــاً) ،منهــا 3,752
قرضــا ً (قيمتهــا  3,400,157دوالرا ً أمريكيــاً) ،أو  ،%39.7قدمــت إلــى
شــباب الجئــن فلســطينيني.

املؤشر

املوقع

عدد الوظائف بدوام كامل التي يتم توفيرها
من تدخالت برنامج حتسني البنية التحتية
واخمليمات.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
419

550

إقليم سوريا

121.5

200

99

إقليم غزة

1,476

1,200

1,043

2,540

إقليم لبنان

471

300

552

320

إقليم األردن

45

100

126

112

األونروا

الغاية ٢٠١٩

الفعلي 2019

الغاية 2021

775

462
ال يتوفر

96

2,533
2,350
2,595
(مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا)
3,434
2,411
2,150
2,496
(باستثناء سوريا)
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :وثائق وتقارير املشاريع
التكرار :سنويا ً

فــي العــام  ،2019بلغــت قيمة أشــغال حتســن اخمليمــات التــي قدمتها
األونــروا  60,000,000دوالر أمريكــي وشــملت طائفــة مــن التدخــات من
التخطيــط والتصميــم والبنــاء ملرافــق الوكالــة واملســاكن واملــدارس
واملراكــز الصحيــة وإلــى أعمــال البنيــة التحتيــة .ودعمــت تدخــات
حتســن اخمليمــات اقتصــادات اجملتمعــات احملليــة ورفعــت الطلــب علــى
مــواد البنــاء مــن املورديــن احملليــن ووفــرت فــرص عمــل موســمية و/
أو باملياومــة آلالف الالجئــن فــي جميــع أقاليــم عمــل األونــروا .وفــي
العــام  ،2019وفــرت هــذه األعمــال فــرص عمــل تعــادل  2,595وظيفــة
بــدوام كامــل ،متجــاوزة الغايــة الســنوية علــى نطــاق الوكالــة .وقــد مت
توفيــر أكبــر عــدد مــن فــرص العمــل املكافئــة لوظائــف بــدوام كامــل
فــي غــزة ( )1,043والضفــة الغربيــة ( )775ولبنــان ( .)552ومــع تركــز
الوظائــف فــي قطــاع اإلنشــاءات ،كانــت فــرص العمــل للعمــال املهرة
وغيــر املهــرة متاحــة للرجــال فــي املقــام األول .مــع ذلــك ،وفــي محاولة
ملعاجلــة هــذا التفــاوت ،أتاحــت أنشــطة إعــادة تأهيــل املســاكن التــي
مت تنفيذهــا مــن خــال نهــج املســاعدة الذاتيــة فرصــة لألســر ،مبــا
فــي ذلــك األســر التــي تعيلهــا نســاء ،إلدارة إعــادة تأهيــل مســاكنها

اخلاصــة ،ممــا أتــاح تطويــر مهــارات مفيــدة فــي مجــرى هــذه العمليــة.
وفقـا ً للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،بلغت نســبة البطالة
فــي غــزة  %45.1فــي العــام  97 .2019ومــن خــال خلــق فــرص عمــل،
ســعت األونــروا إلــى معاجلــة اآلفــاق االقتصاديــة احملــدودة ،ملســاعدة
أســر الالجئــن فــي أن تصبــح أكثــر اعتمــادا ً علــى الــذات .وفــي
هــذا الســياق ،يرمــي تزويــد األســر التــي تكافــح مــن أجــل تغطيــة
النفقــات األساســية بفــرص عمــل قصيــرة األجــل الــى مســاعدتها
علــى حتســن ظروفهــا املعيشــية.
مت جتــاوز الغايــة علــى نطــاق الوكالــة فــي العــام  ،2019بســبب
التمويــل اخملصــص ملشــاريع فــي الضفــة الغربيــة ولبنــان واألردن،
ممــا عــوض ضعــف األداء فــي ســوريا وغــزة ،حيــث كانــت مســتويات
التمويــل أقــل ممــا كان متوقعـاً .وعلــى الرغــم مــن اإلمكانــات الهائلــة
ألشــغال حتســن اخمليمــات فــي حتســن ظــروف الالجئــن عمومـاً ،فــإن
توســيع نطــاق هــذه املســاعدة ال يــزال مقيــدا ً بســبب اســتمرار نقص
التمويــل.
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املؤشر
عدد الشراكات املنشأة لدعم أنشطة
كسب العيش لالجئني الفلسطينيني
الضعفاء.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
5

5

إقليم سوريا

ال يتوفر

2

2

إقليم غزة

8

6

6

19

إقليم لبنان

3

3

1

5

إقليم األردن

0

0

0

6

املوقع

األونروا

الغاية ٢٠١٩

الفعلي 2019

الغاية 2021

14

10
ال يتوفر

١٦
٢٣
١٦
(مبا يشمل سوريا) (مبا يشمل سوريا)
٤٠
(باستثناء سوريا)
١٤
٢١
(باستثناء سوريا)
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :تقارير اإلغاثة واخلدمات االجتماعية من األقاليم
التكرار :سنويا ً

جتــاوزت األونــروا غاياتهــا علــى نطــاق الوكالــة للعــام  2019بخصــوص
الشــراكات ،إال أن شــراكات التعــاون فــي الضفــة الغربيــة وغــزة قــد
شــكلت  %87مــن العــدد اإلجمالــي للشــراكات املقامــة بــن األونــروا
وأطــراف أخــرى .فــي غــزة ،مت متديــد ســت مذكــرات تفاهــم للشــراكة
مــن العــام  2018مــع شــركاء مــن القطاعــن العــام واخلــاص واجملتمــع
احمللــي .وفــي الضفــة الغربيــة ،أنشــئت  14مذكــرة تفاهــم للشــراكة
مــع مراكــز برامــج املــرأة فــي شــعفاط وقلنديــا وعــن الســلطان
وعقبــة جبــر وعســكر وبيــت حلــم وجنــن والدهيشــة ونــور شــمس
واخلليــل .مــن خــال هــذه االتفاقــات ،قُدمــت املســاعدة القانونيــة
والتعليــم املهنــي والدعــم النفســي-االجتماعي للنســاء والشــباب.
إضافــة إلــى ذلــك ،تلقــى األشــخاص ذوو اإلعاقــة الســمعية أجهــزة
مســاعدة بدعــم مــن مؤسســة .Entheos Hearing Connection

أمــا فــي ســوريا ،وعلــى الرغــم مــن التحســن الطفيــف فــي الوضــع
األمنــي فــي بعــض املناطــق ،فقــد أغلقــت العديــد مــن املنظمــات
الشــريكة احملتملــة أبوابهــا أو حتولــت إلــى جهــات تقــدم اإلغاثــة
اإلنســانية .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،أقيمــت شــراكات
مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي واملديريــة العامــة للمفوضيــة
األوروبيــة املعنيــة بسياســة اجلــوار األوروبيــة ومفاوضــات التوســع
لتوفيــر التدريــب املهنــي للنســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
فــي دمشــق وحمــص ودرعــا .ولــم تنشــأ شــراكات جديــدة فــي األردن
بســبب قضايــا التســجيل القانونــي للمنظمــات اجملتمعيــة التــي لــم
حتــل بعــد .عــاوة علــى ذلــك ،لــم يتــم إنشــاء شــراكات جديــدة فــي
لبنــان علــى الرغــم مــن اســتمرار الشــراكات الثــاث مــن العــام .2018
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تقرير العمل السنوي لعام 2019

 5-2تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي  :5تمكن
الالجئين من تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية من
الغذاء والمأوى والصحة البيئية
يهــدف برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي األونــروا إلــى التخفيف
مــن حــدة الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي بــن الالجئني الفلســطينيني
الفقــراء والضعفــاء ،مــع إعطــاء األولويــة للفقــراء فــي فئــة الفقــر
املدقــع 98 .ولهــذه الغايــة ،يوفــر برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي
حزمــة مــن التحويــات االجتماعيــة ،مبــا فــي ذلــك ســلة أغذيــة
أساســية و/أو حتويــات نقديــة و/أو توفيــر قســائم نقديــة إلكترونيــة
(بطاقــات إلكترونيــة) .فــي العــام  ،2016انتقلــت الوكالــة مــن تقــدمي
املســاعدات الغذائيــة العينيــة إلــى نهــج التحويــات النقديــة
فــي األردن ولبنــان والضفــة الغربيــة .وبحلــول نهايــة العــام ،2019
كانــت املســاعدة بواســطة البطاقــة اإللكترونيــة تخــدم 155,992
مســتفيدا ً مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي جميــع أنحــاء
لبنــان ( )61,384واألردن ( )58,479والضفــة الغربيــة ( .)36,129وتســهم
املســاعدة النقديــة والغذائيــة التــي تقدمهــا األونــروا فــي تعزيــز
الصمــود االقتصــادي علــى مســتوى األســرة ،حيــث يحــاول الســكان
تأمــن احلــد األدنــى مــن مســتويات املعيشــة والغــذاء .وقــد مت عــاج
مســألة انخفــاض القــوة الشــرائية للتحويــات االجتماعيــة التــي
تعــزى إلــى تضخــم أســعار االســتهالك فــي األردن ولبنــان عــن طريــق
زيــادة قيمــة التحويــات بنســبة  %8فــي كال اإلقليمــن.
الغــرض مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي هــو ضمــان حصــول
الفئــات األشــد ضعف ـا ً علــى حتويــات اجتماعيــة تعــادل مــا ال يقــل
عــن  %50مــن احلــد األدنــى ملســتوى اإلنفــاق علــى الغــذاء الــازم
للحفــاظ علــى احليــاة .وقــد حتقــق ذلــك فــي ســوريا بالنســبة لصالــح
 127,357شــخصا ً مت حتديدهــم علــى أنهــم يعتمــدون بشــكل خــاص
علــى مســاعدات الوكالــة ،مبــن فيهــم املســنون واألســر التــي تعيلهــا
إنــاث وأشــخاص ذوو إعاقــة .مت دعــم هــذا العــدد مــن احلــاالت مــن خــال

املؤشر
نسبة املستفيدين من برنامج شبكة األمان
االجتماعي الذين يعيشون في فقر مدقع.

متويــل النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة .ولــم يتــم
تغطيــة ســوى  %21أو أقــل مــن احلــد األدنــى مــن االحتياجــات الغذائيــة
مــن خــال التحويــات االجتماعيــة لبرنامــج شــبكة األمــان االجتماعي
التــي مت تقدميهــا الــى األســر الفقيــرة فــي األردن ولبنــان وغــزة والضفــة
الغربيــة ،ممــا أثــر علــى فاعليــة البرنامــج.
فــي غــزة ،ال يــزال توفيــر املســاعدات الغذائيــة العينيــة هــو الوســيلة
األساســية لتقــدمي اإلغاثــة لالجئــن الفلســطينيني احملتاجــن .وبســبب
حالــة الطــوارئ املطولــة واحلصــار والقيــود املفروضــة على االقتصــاد ،لم
تؤخــذ غــزة فــي االعتبــار لالنتقــال إلــى أســلوب البطاقــة اإللكترونيــة.
تعــد ظــروف االكتظــاظ واملســاكن املؤقتــة مجــرد بعــض التحديــات
التــي تواجــه مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني الرســمية البالــغ
عددهــا  58مخيمــا ً فــي األقاليــم اخلمســة لعمــل األونــروا .هــذه
اخمليمــات ،التــي تطــورت مــن "مــدن خيــام" مؤقتــة ،حتولت إلــى تكتالت
مزدحمــة مــن األزقــة الضيقــة واملنــازل املتعــددة األدوار املرجتلــة التــي
تســتوعب العائــات املتناميــة .وغالبـا ً مــا يعنــي البنــاء غيــر املنظم أن
تتوغــل املبانــي فــي املســارب واألزقــة ،ممــا مينــع املــرور .وقــد أدت األعــوام
املتواصلــة مــن النقــص فــي التمويــل ،إلــى جانــب احلالــة االقتصاديــة
الســيئة لالجئــن ،إلــى تدهــور ســريع فــي البيئــة العامــة التــي يعيش
فيهــا الالجئــون الفلســطينيون .وتقــدر األونــروا أنــه يوجــد حاليــا ً
أكثــر مــن  40,000مســكن متدنــي املعاييــر (باســتثناء ســوريا) بحاجــة
إلــى إعــادة تأهيــل .وفــي العــام  ،2019وبســبب تلقــي متويــل ســخي
للمشــاريع ،اقتربــت األونــروا مــن حتقيــق غاياتهــا بخصــوص إصــاح
املســاكن وإعــادة بنائهــا .وكانــت األغلبيــة الســاحقة من املســتفيدين
راضيــة عــن األعمــال املنجــزة ،علــى نحــو مــا ســجلته وثائــق املشــاريع
والتقاريــر ،مبــا فــي ذلــك الدراســات االســتطالعية.
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املصدر :نظام معلومات تسجيل الالجئني ونظم املعلومات اخلاصة بكل إقليم
التكرار :سنويا ً

فــي العــام  ،2019وصــل برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي إلــى
 254,927شــخصا ً فــي مختلــف أنحــاء غــزة والضفــة الغربيــة
ولبنــان واألردن %75.8 ،منهــم مت حتديدهــم علــى أنهــم مــن فئــة
الفقــر املدقــع مــن خــال صيغــة الوكالــة الختبــار الدخــل بالطــرق
البديلــة .ومــن أجــل قيــاس مســتوى فقــر األســر بشــكل دقيــق فــي

أوســاط الالجئــن الفلســطينيني ،تقــوم صيغــة اختبــار الدخــل
بالطــرق البديلــة بتقييــم مجموعــة متنوعــة مــن املؤشــرات –
أو الدالئــل البديلــة – مبــا فــي ذلــك ظــروف الســكن واخلصائــص
الدميوغرافيــة والتعليــم والصحــة والعالقــة بالقــوى العاملــة وأصول
األســرة .يتــم جمــع هــذه البيانــات مــن خــال زيــارات منزليــة يقــوم
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

بهــا األخصائيــون االجتماعيــون ويجــري تكييفهــا حســب كل
إقليــم مــن أقاليــم عمــل األونــروا .فــي احلــد األدنــى ،تقــوم الوكالــة
بتقييــم اســتحقاق األســر الالجئــة لتلقــي أو طلــب املســاعدة كل
عــام للحفــاظ علــى الثقــة فــي عــدد احلــاالت التــي تخدمهــا .وفــي
حــن أن األمثــل أن يســاعد برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي جميع
الالجئــن الذيــن يعيشــون فــي فقــر ،فــإن عمليــة التحديــد هــذه
تســمح لألونــروا بإعطــاء األولويــة فــي توجيــه الدعــم باملســاعدات
الغذائيــة والنقديــة احملــدودة إلــى فئــة الفقــر املدقــع.
جــاء إجنــاز األونــروا قاصــرا ً عــن حتقيــق الغايــة علــى نطــاق الوكالــة
للعــام  2019بســبب )1( :القيــود علــى امليزانيــة والتــي لــم تســمح
للبرنامــج أن يرفــع ســقف احلــاالت علــى نحــو مــا كان مخططـا ً فــي
األردن )2( ،واملســتوى العالــي مــن اعتمــاد فئــة الفقــر املطلــق علــى
اخلدمــات املقدمــة مــن األونــروا فــي لبنــان (بســبب صعوبــات الوصول
الــى ســوق العمــل وغيرهــا مــن القيــود االجتماعيــة واالقتصاديــة،
يفتقــر الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان إلــى الوســائل الالزمــة
لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية غيــر الغذائيــة ،مبــا فيهــا الرعايــة
الصحيــة والتعليــم واإلســكان وغيرهــا مــن االحتياجــات).

إن الزيــادات فــي مســتويات الفقــر بــن الالجئــن الفلســطينيني
ترتبــط باألزمــات االقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر على االســتقرار
فــي مســتوى التشــغيل وتوافــره وعلــى مســتويات األجــور .لــذا
يظــل الفقــر معيــارا ً الســتهداف الســكان املتضرريــن مــن األزمــات.
وفــي الوقــت نفســه ،هنــاك قطاعــات مــن الســكان الالجئــن تواجــه
قيــودا ً علــى الدخــل بســبب ســنهم أو إعاقتهــم أو غيــاب املعيــل
التقليــدي لألســرة .قــد ال تكــون هــذه الفئــات مؤهلــة للحصــول
علــى الدعــم مبوجــب املعاييــر احلاليــة القائمــة علــى الفقــر التــي
وضعهــا برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي ،ولكنهــا ضعيفــة
للغايــة حتــى فــي األوقــات املســتقرة نســبيا ً خــارج أوقــات األزمــات.
بنــا ًء علــى هــذا التمايــز ،أعــادت األونــروا العمــل علــى برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي فــي ســوريا فــي العــام  2019وركــزت
علــى الفئــات الضعيفــة ،مثــل ذوي اإلعاقــة واملســنني واألســر التــي
تعيلهــا نســاء واأليتــام .يعتبــر إدراج الســكان الضعفــاء فــي ســوريا
خطــوة تنحــرف بعيــدا ً عــن منهجيــة االســتهداف احلاليــة املنفــذة
فــي األقاليــم األخــرى .وباإلجمــال ،اســتفاد  127,357شــخصا ً مبوجــب
معاييــر الضعــف اجلديــدة فــي ســوريا مــن خــال متويــل النــداء
الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة.
خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
13.4

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

30.1

13.2

13.2

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

9.7

12.8

9.0

9.0

إقليم لبنان

30.9

43.0

36.5

36.5

إقليم األردن

16.6

29.7

17.4

17.4

املؤشر

املوقع

نسبة األفراد الفقراء الذين يحصلون على
حتويالت اجتماعية  100من خالل برنامج شبكة
األمان االجتماعي (مصنفة حسب اجلنس
واإلعاقة).

إقليم الضفة الغربية
إقليم سوريا

األونروا

101

99

13.6
13.6
22.5
13.9
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :نظام معلومات تسجيل الالجئني  /وحدة برنامج شبكة األمان االجتماعي وبيانات البلدان املضيفة
التكرار :ربعيا ً

مــن خــال التحويــات االجتماعيــة لبرنامــج شــبكة األمــان متويــل النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة .ولــم يتــم
االجتماعــي ،متكنــت األونــروا مــن دعــم حوالــي  %13.6مــن مجمــوع حســاب املســتفيدين مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي
الالجئــن الفقــراء فــي أربعــة أقاليــم عمــل فــي العــام  .2019ومــن ســوريا فــي هــذا املؤشــر.
بــن  254,927شــخصا ً تلقــوا املســاعدة فــي غــزة والضفــة الغربيــة
فــي غــزة ،تقــدم األونــروا طــرودا ُ غذائيــة إلــى مــا يقــرب مــن مليــون
ولبنــان واألردن ،كانــت هنــاك  133,723امــرأة و 37,629شــخصا ً
الجــئ فلســطيني وغيرهــم مــن األفــراد املســجلني الذيــن يتــم
مت حتديدهــم كأشــخاص ذوي إعاقــة .وال تــزال القيــود املفروضــة
تقييمهــم علــى أنهــم يعيشــون حتــت خــط الفقــر .وفــي العــام
علــى التمويــل حتــد مــن قــدرة الوكالــة علــى تغطيــة االحتياجــات
 ،2019انقســم تقــدمي هــذه املســاعدة بــن برنامــج شــبكة األمــان
األساســية للفقــراء مــن فئــة الفقــر املدقــع واملطلــق .ولتحقيــق
االجتماعــي االعتيــادي ،الــذي جــرى مــن خاللــه دعــم  98,935فــرداً،
أقصــى تأثيــر مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي ظــل
وبرنامــج الطــوارئ الــذي وصــل إلــى  1,036,385فــرداً ،مــع ضمــان
هــذه القيــود ،مت تغييــر أســلوب التوزيــع فــي لبنــان واألردن والضفــة
املســتوى الــازم مــن تنســيق االســتهداف واملســاعدات لضمــان
الغربيــة بنســبة  %100مــن تقــدمي املســاعدات الغذائيــة العينيــة
حصــول الالجئــن علــى املســاعدة علــى أســاس مســتويات الفقــر
إلــى مســاعدات نقديــة فــي العــام  .2016وفــي العــام  ،2019تلقــى
لديهــم ،بغــض النظــر عــن مصــدر التمويــل.
 155,992الجئـا ً حتويــات اجتماعيــة علــى شــكل مســاعدات نقديــة
مت إيصالهــا مــن خــال مقدمــي اخلدمــات املاليــة .باإلضافــة إلــى ينبغــي قــراءة الغايــات الــواردة بخصــوص املؤشــر أعــاه علــى أنهــا
ذلــك ،مت تقــدمي املســاعدة الــى  16,071مســتفيدا ً فــي إطــار برنامــج أرقــام تخطيطيــة ألن الســقف اخلــاص بعــدد األفــراد الذيــن جتــري
شــبكة األمــان االجتماعــي فــي ســوريا ،إال أن هــؤالء مت اســتهدافهم مســاعدتهم ضمــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي قــد مت
مــن خــال معاييــر الضعــف املشــار إليهــا أعــاه ودعمهــم فــي إطــار جتميــده منــذ العــام .2013
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املؤشر

املوقع

نسبة املساكن املتدنية املعايير التي يتم
تأهيلها من مجموع املساكن املتدنية املعايير
التي يتم حتديدها لفقراء.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
13.5

15.4

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

6.0

6.8

7.2

28.5

إقليم لبنان

29.6

35.0

44.4

78.4

إقليم األردن

2.1

2.5

2.5

32.6

األونروا

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

14.1

49.5
ال يتوفر

٣٧،٧
١١،٣
١٠،٩
٩،٤
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :وثائق وتقارير املشاريع
التكرار :سنويا ً

إن ضمــان مســتويات معيشــة مناســبة لالجئــن الفلســطينيني
يشــكل أولويــة رئيســية لألونــروا .مــع ذلــك ،وبســبب اعتمــاد
إصــاح املســاكن كليــا ً علــى متويــل املشــاريع ،أدت ســنوات مــن
نقــص التمويــل إلــى احلــد بشــدة مــن تنفيــذ برنامــج حتســن البنيــة
التحتيــة واخمليمــات فــي جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة .كمــا أدى
التأخيــر فــي احلصــول علــى التراخيــص مــن الســلطات اخملتصــة
وإيصــال مــواد البنــاء ،وال ســيما فــي غــزة ،إلــى إبطــاء التقــدم .فــي
ضــوء هــذه القيــود ،مت تعديــل الغايــات الســنوية للعــام  2019لكــي
تعكــس مســتويات التمويــل الواقعيــة ،ومت فــي الغالــب حتقيقهــا
أو جتاوزهــا .فقــد مت إصــاح نحــو  1,043مســكنا ً متدنــي املعاييــر
مــن خــال املســاعدات غيــر الطارئــة لصالــح  1,058أســرة خــال
العــام .وأعطــت التدخــات األولويــة لألســر املصنفــة (أو املؤهلــة
ألن تصنــف) ضمــن املســتفيدين مــن مســاعدات برنامــج شــبكة
األمــان االجتماعــي مــن خــال عمليــة تقييــم مــن مرحلتــن قيمــت
ظروفهــم االجتماعية-القتصاديــة ،وســامتهم اجلســدية ،وظــروف

الصحــة البيئيــة للمســاكن التــي يســكنونها .وفــي اجملمــوع ،مت
إصــاح  243مســكنا ً فــي غــزة و 704مســاكن فــي لبنــان و 46فــي
الضفــة الغربيــة و 50فــي األردن .ومــن خــال متويــل النــداء الطــارئ،
قامــت األونــروا بإصــاح  2,065مســكنا ً إضافيـاً ،منها  1,153مســكنا ً
فــي غــزة و 912مســكنا ً فــي لبنــان ،اســتفادت منهــا  1,998أســرة.
يســتمر برنامــج البنيــة التحتيــة وحتســن اخمليمــات فــي تعزيــز نهــج
املســاعدة الذاتيــة ،والــذي يشــرك األســر بشــكل مباشــر فــي تأهيــل
مســاكنها ،ممــا يســاهم فــي تعزيــز امللكيــة .وفــي ظــل املنــاخ احلالي
الــذي يعانــي مــن قيــود ماليــة ،يســاهم نهــج املســاعدة الذاتيــة
فــي تخفيــض التكلفــة بنســبة  %7إلــى  %10لــكل مبنــى .وفــي
العــام  ،2019اســتخدمت غالبيــة املســاكن التــي مت تأهيلهــا هــذا
النهــج .كمــا يعمــل برنامــج البنيــة التحتيــة وحتســن اخمليمــات
علــى ضمــان مراعــاة خصوصيــة األســرة وكرامتهــا فــي تصميــم
وتطويــر املســاكن ،إلــى جانــب إعطــاء اعتبــار أساســي كذلــك
لوحــدة األســرة واحتــرام احلساســيات الثقافيــة واحلمايــة.

صورتــان ملســكن قبــل التأهيــل وبعــد التأهيــل ضمــن مبــادرة
لتأهيــل املســاكن فــي مخيــم احلصــن لالجئــن ،األردن.
© األونروا  ،2019تصوير املهندس أحمد زواوي
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

املؤشر
مستوى رضا املستفيدين عن املساكن
املؤهلة.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
92.2

75.0

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

ال يتوفر

إقليم غزة

85.6

75.0

90.5

75.0

إقليم لبنان

85.7

75.0

99.0

75.0

إقليم األردن

84.1

75.0

95.1

75.0

املوقع

األونروا

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

93.1

75.0
ال يتوفر

٧٥،٠
٩٦.٠
٧٥،٠
٨٦،٦
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :وثائق وتقارير املشاريع
التكرار :سنويا ً

مــن أجــل تقييــم مــدى رضــا املســتفيدين عــن املســاكن التــي أعيــد
تأهيلهــا وتأثيــر تأهيــل املســاكن علــى الظــروف املعيشــية لألســر،
أجــرت األونــروا خــال فتــرة التقريــر تقييمــا ً للوضــع بعــد شــغل
املســكن .واســتنادا ً إلــى مجموعــة املؤشــرات املتعلقــة بالظــروف
املكانيــة ونوعيــة العمــل واحلمايــة والقضايــا الصحيــة ومشــاركة
األســرة ،أجــري تقييــم الوضــع بعــض شــغل املســاكن للعــام 2019
علــى عينــة مــن  181مســكنا ً أصبــح مشــغوال ً ألكثــر مــن ســتة
أشــهر فــي لبنــان واألردن والضفــة الغربيــة وغــزة .جتــاوز معــدل الرضا
العــام الغايــة علــى نطــاق الوكالــة بنســبة  .%21وســلطت نتائــج
االســتطالع الضــوء علــى حتســن الصحــة والنظافــة واألداء املدرســي
باعتبارهــا بعضـا ً مــن آثــار حتســن املســاكن .والحظت  %90من األســر

التــي شــملها االســتطالع أن الصعوبــات التنفســية قــد انخفضــت
داخــل منازلهــم التــي أعيــد تأهيلهــا وانخفضــت حــاالت اإلســهال،
ممــا ســمح لهــم بتوفيــر املــال الــذي كان ســينفق لــوال ذلــك علــى
األدويــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أفــادت األســر بــأن التحصيــل األكادميــي
قــد حتســن ألن األطفــال لديهــم غــرف ميكنهــم التركيــز والدراســة
فيهــا .كمــا أشــار نحــو  %90مــن اجمليبــن إلــى تعزيــز التفاعــل
االجتماعــي والراحــة وتقديــر الــذات والعــزة والكرامــة .ومــن اجلديــر
بالذكــر أيض ـا ً أن أكثــر مــن  %70مــن القــوى العاملــة املســتخدمة
فــي إصــاح املســاكن فــي العــام  2019مت توظيفهــا مــن داخــل
مخيمــات الالجئــن.
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 6-2فعالية اإلدارة والعمليات
املؤشر
معدل تنفيذ التوصيات من مراجعات
وتقييمات دائرة الرقابة الداخلية.

املوقع

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

األونروا

81

75

73

90

املصدر :تقارير دائرة الرقابة الداخلية ونظام تتبع العمل في نظام اإلدارة القائمة على النتائج
التكرار :سنويا ً

توفــر دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة فــي األونــروا خدمــات املراجعة
الداخليــة والتقييــم والتحقيــق التــي تدعــم نزاهــة الوكالــة
وشــفافيتها ومســاءلتها لتحقيــق الهــدف العــام املتمثــل فــي تعزيز
الكفــاءة التشــغيلية لألونــروا للوفــاء بواليتهــا .وتقــوم عمليــات
املراجعــة والتقييــم بصــورة روتينيــة بوضــع توصيــات محــددة
لتحســن عمــل الوكالــة .وتطــرح دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة
هــذه التوصيــات علــى اإلدارة ،وعندئــذ تتفــق اإلدارة علــى خطــة عمــل
محــددة زمني ـا ً لتنفيذهــا .يعتمــد مقــدار الوقــت املطلــوب لتنفيــذ
التوصيــة علــى مــدى تعقيــد املســألة التــي يجــري تناولهــا واملــوارد
املطلوبــة لدعــم اإلجــراءات الالزمــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت إنشــاء
آليــات متابعــة رســمية لتتبــع تنفيــذ التوصيــات بشــكل منهجــي.
تعمــل هــذه اآلليــات علــى رصــد االمتثــال وتقييــم توقيــت التدخــات
وتقييــم األداء وحتديــد أي ثغــرات أو حتديــات تؤثــر علــى التقــدم.

خــال فتــرة اســتراتيجية األونــروا املتوســطة األجــل ،يســتند معــدل
تنفيــذ التوصيــات إلــى التنفيــذ الناجــح للتوصيــة وإغالقهــا فــي
غضــون ســنتني .وتــرى دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة أنــه ميكــن
تعزيــز املؤشــر مبؤشــر تكميلــي عــن مــدى الوفــاء باجلــداول الزمنيــة
املتفــق عليهــا للتنفيــذ ،والتــي حتددهــا اإلدارة وقــت إصــدار التوصيــة.
مــن شــأن ذلــك أن ييســر علــى اإلدارة وضــع تقديــر معقــول لإلطــار
الزمنــي للتنفيــذ ،مــع مراعــاة اإلجــراءات املطلوبــة واملــوارد الالزمــة،
ممــا يســاعد علــى ضمــان عمليــة تنفيــذ أكثــر فاعليــة .وســتواصل
دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة ،فــي العــام  ،2020العمــل مــع
األطــراف املعنيــة ذات الصلــة ملواصلــة التفكيــر والتحســن فــي
وضــع تقديــر معقــول للتاريــخ املســتهدف ،ورصــد التقــدم احملــرز فــي
تنفيــذ توصيــات املراجعــات مــن أجــل بلــوغ الهــدف الطويــل األجــل
مبــا يتماشــى مــع مؤشــر األداء احلالــي.

فــي العــام  ،2019نفــذت الوكالــة غالبيــة التوصيــات الصــادرة
فــي العامــن  2016و 106( 2017مــن أصــل  )146فــي غضــون فتــرة
ســنتني (وفق ـا ً لألســلوب املنهجــي الــذي مت تطويــره لدعــم اإلبــاغ
عــن النتائــج فــي إطــار هــذا املؤشــر) .تأثــر القصــور الطفيــف فــي
حتقيــق غايــة العــام  %73( 2019مقابــل الغايــة  )%75إلــى حــد كبيــر
بانخفــاض معــدل تنفيــذ توصيــات التقييمــات .فقــد تقيــد التقــدم
احملــرز فــي رصــد ومتابعــة توصيــات التقييمــات فــي العــام 2019
بســبب تبــدل املوظفــن فــي شــعبة التقييــم ،فض ـا ً عــن القيــود
املفروضــة علــى املــوارد التــي تواجههــا الوكالــة.

وفقــا ً لسياســة التقييــم التــي تتبعهــا الوكالــة ،فــإن متابعــة
التوصيــات املنبثقــة عــن التقييمــات الالمركزيــة تقــع علــى عاتــق
دوائــر األقاليــم والرئاســة .إال أن دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة
تُبلــغ عــن معــدل التنفيــذ املذكــور أعــاه مبــا يشــمل توصيــات
التقييمــات الالمركزيــة .وفــي املســتقبل ،ســيتم اإلبــاغ عــن األداء
بخصــوص توصيــات التقييمــات الالمركزيــة بشــكل منفصــل أيضـاً.
وبالنســبة للعــام  ،2019بلــغ معــدل تنفيــذ توصيــات التقييمــات
الالمركزيــة  %70باســتخدام املنهجيــة القائمــة علــى فتــرة تنفيــذ
مدتهــا ســنتان .كمــا مت اإلبــاغ عــن هــذا التغييــر فــي تقريــر العمــل
الســنوي للعــام .2018

املؤشر
نسبة حتقيقات دائرة الرقابة الداخلية التي
تصدر ضمن اإلطار الزمني احملدد.

املوقع

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

األونروا

45.7

70.0

61.3

70.0

املصدر :تقارير دائرة الرقابة الداخلية ونظام تتبع العمل في نظام اإلدارة القائمة على النتائج
التكرار :سنويا ً

يتتبــع مؤشــر األداء هــذا الفتــرة الزمنيــة التي يســتغرقها اســتكمال
التحقيقــات ،مــع مالحظــة أنــه مــن األمثــل أن يتــم إغــاق جميــع
احلــاالت فــي غضــون ســتة أشــهر مــن بدئهــا .إن غيــاب أي تأخيــر غير
مبــرر فــي إجنــاز التحقيقــات يــؤدي إلــى )1( :تعزيــز ثقــة املوظفــن
واملســتفيدين الذيــن يبلغــون عــن مزاعــم ســوء الســلوك )2( ،وإثبــات
أن الوكالــة تتخــذ نهجـا ً جــادا ً فــي معاجلــة الشــكاوى.

فــي العــام  ،2019مت إغــاق  19مــن  31حالــة فــي غضون ســتة أشــهر
مــن فتحهــا102 .وفيمــا أن هــذه النتائــج متثــل قصــورا ً فــي اإلجنــاز
باملقارنــة مــع غايــة العــام  ،2019فإنهــا تعكــس حتســنا ً إذا قيســت
بالعــام  .2018إن تبــدل املوظفــن ،مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق مبنصــب
رئيــس شــعبة التحقيقــات ،قــد أثــر علــى حتقيــق الغايــة الســنوية.
وجتــدر اإلشــارة أيضـا ً إلــى أن هــذا املؤشــر ال يتعلــق إال بالتحقيقــات
التــي جتريهــا دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة أو حتيلهــا الدائــرة إلــى
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

محققــن خارجيــن .وســتتاح معلومــات إضافيــة بشــأن التحقيقات أخيــراً ،ونظــرا ً للتعقيــد املتأصــل والطبيعــة غيــر املتوقعــة لالدعاءات
التــي جتريهــا مكاتــب األقاليــم فــي التقريــر الســنوي املنتظــر لدائــرة التــي حتقــق فيهــا دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة ،يوجــد مســتوى
مــن التقلــب املتوقــع لهــذا املؤشــر علــى الرغــم مــن النيــة فــي
خدمــات الرقابــة الداخليــة للعــام .2019
حتقيــق املعــدالت املســتهدفة ،وســيظل هــذا التقلــب موجــوداً.
املؤشر

املوقع

نسبة منشآت األونروا التي تستقبل زيارتني أو
أكثر للتفتيش على احليادية سنوياً.

إقليم الضفة الغربية

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪
96

100

إقليم سوريا

ال يتوفر

ال يتوفر

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪
81
ال يتوفر

الغاية 2021
()٪
100

103

ال يتوفر

إقليم غزة

100

100

100

100

إقليم لبنان

100

100

100

100

إقليم األردن

100

100

100

100

األونروا

١٠٠
٩٥
١٠٠
٩٩
(باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا) (باستثناء سوريا)

املصدر :سجالت فريق احلماية واحليادية
التكرار :سنويا ً

إحــدى الطــرق التــي حتمــي بهــا األونــروا احلياديــة تتــم مــن خــال
عمليــات التفتيــش املنتظمــة علــى احلياديــة جلميــع منشــآت
الوكالــة ،وهــو نشــاط تضعضــع اســتقراره نتيجــة لألزمــة املاليــة
التــي واجهتهــا االونــروا فــي العــام  .2018كنتيجــة مباشــرة لذلــك،
خضــع برنامــج موظفــي دعــم العمليــات ،املســؤول عــن عمليــات
التفتيــش علــى املنشــآت ،لتعديــل وتقليــص واســع النطــاق .فخــال
العامــن  2018و ،2019انخفــض عــدد املوظفــن املعنيــن باحلياديــة
بنســبة  ،%41مــن  75إلــى  44فــي جميــع األقاليــم .مــذع ذلــك،
وبالنظــر إلــى أهميــة احلياديــة فــي عمليــات الوكالــة ،مت تصميــم
هيــكل جديــد يتطلــب أدنــى قــدر ممكــن مــن املوظفــن خــال
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .وعلــى مــدار العــام  ،2019نفــذت هــذه
الهيــاكل الدنيــا (فــرق احلمايــة واحلياديــة) إجــراءات عمــل موحــدة
جديــدة للتفتيــش ،صــدرت فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2018بحيــث
مت تخفيــض عــدد الزيــارات املســتهدفة – مــن أربــع إلــى اثنتــن فــي
الســنة – للتفتيــش علــى احلياديــة فــي املنشــآت التــي لــم يكــن
لهــا أســبقيات مــن حيــث ارتــكاب انتهــاكات خطيــرة ،ومت متكــن
املوظفــن املســؤولني للقيــام بعمليــات التفتيــش .وفــي الوقــت
نفســه ،أعــدت فــي العــام  2019قاعــدة بيانــات للحياديــة علــى نطاق
األونــروا حلصــر جميــع بيانــات احلياديــة ،مبــا فــي ذلــك املعلومــات
املتعلقــة بعمليــات التفتيــش علــى املنشــآت ،فــي مــكان واحــد.
مــن شــأن ذلــك أن يتيــح حتســن التحليــل واإلبــاغ عــن العمــل عــن
احلياديــة مــن جانــب الرئاســة ،ممــا يقلــل مــن العمــل املطلــوب علــى
مســتوى مكاتــب األقاليــم.
علــى الرغــم مــن القيــود الكبيــرة ،متكنــت مكاتــب األقاليــم إلــى حد
كبيــر مــن إجــراء عمليــات تفتيــش نصــف ســنوية .وللمــرة األولــى،
متكنــت األونــروا مــن اســتكمال جولــة واحــدة مــن عمليــات التفتيش
جزئي ـا ً فــي ســوريا؛ إذ لــم يكــن هــذا األمــر ممكن ـا ً مــن قبــل بســبب
األزمــة .ومتكنــت األونــروا مــن تفتيــش جميــع املنشــآت فــي باقــي
األقاليــم مرتــن علــى األقــل ،باســتثناء إقليــم الضفــة الغربيــة،
حيــث مت تفتيــش  %81مــن املنشــآت فــي النصــف الثانــي مــن العــام

 .2019بســبب اختــاف املوظفــن الذيــن يجــرون عمليــات تفتيــش،
يقســم مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة عمليــات التفتيــش علــى
املنشــآت إلــى فئتــن – داخــل اخمليمــات (بواســطة مســؤولي احلمايــة
واحلياديــة) وخارجهــا (بواســطة كبــار املوظفــن – احملليــن والدوليــن).
فــي العــام  ،2019مت تفتيــش جميــع منشــآت األونــروا داخــل مخيمــات
الالجئــن مرتــن مــن قبــل فــرق احلمايــة واحلياديــة ،باســتثناء مخيــم
واحــد مت تفتيشــه مــرة واحــدة فقــط بســبب اخملــاوف األمنيــة.
وبالنســبة للمنشــآت خــارج اخمليمــات ،فقــد مت تفتيــش  %69منهــا
مرتــن بواســطة فــرق مــن كبــار املوظفــن .ويعــزى انخفــاض عــدد
عمليــات التفتيــش خــارج اخمليمــات إلــى مــا يلــي )1( :تبــدل املوظفــن
والقيــود املفروضــة علــى املــوارد ومــا يتصــل بذلــك مــن تعطــل فــي
اجلــدول الزمنــي للتفتيــش والقــدرة علــى االحتفــاظ باملعلومــات؛
( )2والقيــود املفروضــة علــى الوصــول والتنقــل بســبب البيئــة
السياســية املتوتــرة.
مت جتميــع قائمــة مبســائل احلياديــة احملتملــة واملثيــرة للجدل ونوقشــت
خــال اجتماعــات ثنائيــة واجتماعــات متعــددة األطــراف وطرحــت
أخيــرا ً فــي ورشــة عمــل بشــأن احلياديــة علــى نطــاق الوكالــة شــارك
فيهــا  45موظفـا ً وموظفــة مــن أهــم املوظفــن املعنيني فــي األقاليم
وفــي دوائــر الرئاســة .وفــي حــن لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن
ســبل املضــي قدمــا ً فــي جميــع هــذه املســائل ،كان هنــاك اتفــاق
علــى املضــي فــي حتديــد األولويــات ،والتعامــل مــع أخطــر انتهــاكات
احلياديــة التــي كان مــن األســهل التوصــل ،علــى أي حــال ،إلــى توافــق
فــي اآلراء بشــأنها؛ وبعــد أن يتــم التعامــل مــع هــذه اجملاالت ،ســيكون
مــن املمكــن النظــر فــي مجــاالت محتملــة أخــرى .انعكســت نتائــج
هــذه املناقشــات فــي دليــل تفتيــش املنشــآت ودليــل احلياديــة جلميــع
املوظفــن .وجــرى تعميــم هــذه الوثائــق علــى نطــاق واســع عبــر
األقاليــم .وســيتم خــال العــام  2020التدريــب علــى احلمايــة واملبــادئ
اإلنســانية بشــكل مركــزي بحيــث يتــم تقــدمي املــواد ذاتهــا مــن قبــل
املدربــن ذاتهــم فــي جميــع أنحــاء الوكالــة ،ممــا يزيــد مــن اتســاق
التدريــب ويقلــل مــن العــبء علــى األقاليــم.
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تفتيــش املنشــآت هــو واحــد مــن عــدد ال يحصــى مــن األنشــطة
التــي جتــري فــي جميــع أنحــاء الوكالــة لدعــم مبــدأ احلياديــة وفق ـا ً
إلطــار احلياديــة فــي األونــروا الصــادر فــي العــام  .2017وتشــمل هــذه
األنشــطة مــا يلــي )1( :تدقيــق جميــع الكيانــات التــي تــرد منهــا
األمــوال أو تُقــدم إليهــا؛ ( )2تطبيــق نظــام للتحقيــق واالنضبــاط
للنظــر فــي االدعــاءات املوجهــة ضــد املوظفــن فيمــا يتعلــق
باحلياديــة.
واصلــت الوكالــة أيضــا ً توعيــة موظفيهــا باملســائل املتعلقــة
باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي واحلياديــة .واســتمر
تنظيــم دورة التعلــم اإللكترونــي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
واحلياديــة ،التــي أُطلقــت فــي العــام  .2017أعــدت هــذه الــدورة

التفاعليــة التــي مدتهــا  90دقيقــة لتشــكل إحــدى االســتجابات
لطلبــات املوظفــن وهيئاتهــم للتدريــب وتقــدمي توجيهــات دقيقــة
بشــأن وســائط التواصل االجتماعــي واحلياديــة .واســتجابة للمخاوف
مــن أن يكــون العمــال اليدويــون غيرهــم مــن املوظفــن املبتدئــن
قــد واجهــوا صعوبــة فــي الوصــول إلــى الــدورة اإللكترونيــة ،يســرت
األونــروا خــال العــام  2019تقــدمي التدريــب لهــذه الفئــات .وحتــى
نهايــة العــام  ،2019أكمــل الــدورة  %95مــن موظفــي الوكالــة.
كمــا أن احلياديــة تشــكل أحــد أبعــاد املراجعــة اجلاريــة للكتــب
املدرســية وتنفيــذ النهــج املرتكــز إلــى املعلمــن .للحصــول
علــى معلومــات مفصلــة فــي هــذا الصــدد ،يرجــى االطــاع علــى
التفاصيــل الــواردة فــي اجلــزء  3-2مــن تقريــر العمــل الســنوي.

منشــآت األونــروا فــي مخيــم نــور شــمس لالجئــن ،الضفــة
الغربيــة © .األونــروا  ،2012تصويــر عــاء غوشــة
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املوقع

خط األساس
(الفعلي )2018
()٪

الغاية ٢٠١٩
()٪

الفعلي 2019
()٪

الغاية 2021
()٪

نسبة األخصائيني التربويني وطاقم الوحدات
االستراتيجية (سوا ًء الذين يتم توظيفهم
مؤخرا ً أو الذين على رأس عملهم) الذين
يتلقون التدريب على حقوق اإلنسان وحل
النزاعات والتسامح.

األونروا

100

100

73.08

100

املصدر :التقارير املنتظمة لدائرة التعليم
التكرار :بشكل مستمر
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واصلــت األونــروا جهودهــا لتعزيــز برنامجهــا حلقــوق اإلنســان وحــل
النزاعــات والتســامح خــال العــام الدراســي  2019/2018مــن خــال
بنــاء قــدرات كــوادر دعــم التعليــم .وشــمل ذلــك تدريــب منســقي
وحــدة الدعــم االســتراتيجي الذيــن يقومــون بتدريــب ودعــم
األخصائيــن التربويــن ،وتدريــب األخصائيــن التربويــن الذيــن يدربــون
ويدعمــون املعلمــن مباشــرة فــي تنفيــذ برنامــج حقــوق اإلنســان
وحــل النزاعــات والتســامح .خــال العــام الدراســي ،2019/2018
أكمــل هــذا التدريــب بنجــاح  19مــن أصــل  26شــخصا ً من منســقي
وحــدة الدعــم االســتراتيجي واألخصائيــن التربويــن املعينــن حديثـاً.
فــي األردن ،مت تدريــب  11مــن أصــل  13أخصائيـا ً تربويـا ً جديــدا ً وثالثــة
مــن بــن املنســقني األربعــة اجلــدد فــي وحــدة الدعــم االســتراتيجي،
ولــم يتــم الوصــول إلــى الباقــن بســبب إجــازة األمومــة أو اإلجــازة

الســنوية ،وبالتالــي ســيتم تدريبهــم فــي العــام .2020/2019
وفــي الضفــة الغربيــة ،مت تدريــب جميــع منســقي وحــدة الدعــم
االســتراتيجي اخلمســة اجلــدد .كمــا مت تعيــن أربعــة أخصائيــن
تربويــن جــدد فــي غــزة ،ولكنهــم لــم يتلقــوا التدريــب حيــث مت
تعيينهــم بعــد أن أجنــز التدريــب .وســيتم تدريــب هــؤالء املوظفــن
خــال العــام الدراســي  .2020/2019ولــم يكــن هنــاك أخصائيــون
تربويــون جــدد فــي ســوريا أو لبنــان أو منســقون جــدد لوحــدة الدعــم
االســتراتيجي فــي ســوريا أو لبنــان أو غــزة .وكان جميــع منســقي
وحــدة الدعــم االســتراتيجي واألخصائيــن التربويــن املوجوديــن مــن
قبــل قــد تلقــوا فــي الســابق تدريبــا ً فــي مجــال حقــوق اإلنســان
وحــل النزاعــات والتســامح.
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()٪
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()٪

الفعلي 2019
()٪
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()٪

نسبة الوظائف العليا التي تشغلها
نساء (الطواقم احمللية).

األونروا

28
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نسبة الوظائف العليا التي تشغلها
نساء (الطواقم الدولية).
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املصدر :نظام REACH
التكرار :سنويا ً

فــي كانــون األول/ديســمبر  ،2017صــدرت خطــة عمــل األونــروا للموارد
البشــرية بشــأن التكافــؤ بــن اجلنســن ،التــي حتــدد غايــات طموحــة
لتحســن املســاواة بــن اجلنســن .وحتــى نهايــة العــام  ،2019بلغــت
نســبة متثيــل اإلنــاث  ،%54حيــث يتــم توظيــف  15,043موظفــة
و 12,969موظفــا ً مــن مجمــوع القــوى العاملــة البالــغ عددهــا
 28,012شــخصاً.
فــي نهايــة العــام  ،2019جــاء توزيــع املوظفــن احملليــن حســب النــوع
االجتماعــي فــي املناصــب العليــا والقياديــة (علــى الدرجــة  16فمــا
فــوق)  %30مــن اإلنــاث مقابــل  %70مــن الذكور .ومــن بــن  465وظيفة
مــن الوظائــف احملليــة العليــا ،شــغلت  139وظيفــة بواســطة إنــاث
و 326وظيفــة بواســطة ذكــور .ميثــل ذلــك حتســنا ً بنســبة  %2عــن
العــام  ،2018ولكنــه كان أقــل بنســبة  %5مــن الغايــة الســنوية.
زمــن بــن كبــار املوظفــن الدوليــن (علــى درجــة  P5فمــا فــوق)،
كانــت نســبة  %36مــن شــاغلي الوظائــف مــن اإلنــاث ( 19مــن أصــل
 )53و 34( %64موظفـاً) مــن الذكــور .ميثــل ذلــك زيــادة بنســبة  %5عــن
العــام  ،2018وإن كان يقــل بقليــل عــن الغايــة الســنوية.

مرشــحني خارجيــن بســبب تدابيــر التقشــف إال فــي الربــع األخيــر
مــن العــام  ،2018ممــا أدى إلــى تراكــم التعيينــات املتأخــرة فــي العــام
 .2019باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم يتــم تعيــن ســوى الوظائــف احلرجــة
واملمولــة مــن البرامــج ،ممــا حــد مــن عــدد الشــواغر وجعــل مــن
الصعــب إدخــال تغييــرات كبيــرة علــى النســب املئويــة للوظائــف
العليــا احملليــة والدوليــة .وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات،
اتخــذت األونــروا خطــوات اســتباقية لتشــجيع املزيــد مــن النســاء
فــي املســتويات العليــا .ومت تعيــن موظفــات إنــاث فــي املناصــب
العليــا علــى أســاس اإلنابــة عندمــا أصبحــت مثــل هــذه املناصــب
شــاغرة ،وجــرى مــن خــال وســائط التواصــل االجتماعــي اســتهداف
املرشــحات اإلنــاث للتقــدم للوظائــف الشــاغرة.

كمــا جــرى تنفيــذ مبــادرات خللــق بيئــة عمــل جامعــة وداعمــة فــي
العــام  .2019وشــملت هــذه التدابيــر خطــة أطلقــت فــي العــام
 2018للنســاء العائــدات مــن إجــازة األمومــة للعمــل بنســبة %80
مــن الوقــت بأجــر كامــل ،اســتفادت منهــا  62أمــا ً جديــدة خــال
العــام .وركــزت مبــادرة أخــرى علــى جعــل القــوى العاملــة شــاملة
للجميــع وأكثــر تنوعـا ً عــن طريــق زيــادة متثيــل النســاء فــي احتــادات
كان للوضــع املالــي للوكالــة أثــر ســلبي علــى اجتــذاب املواهــب
املوظفــن العــرب .وبلغــت هــذه النســبة  %17بحلــول نهايــة العــام.
النســائية .فلــم يتــم إلغــاء التجميــد أو التقييــد علــى توظيــف
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 1-7-2نظرة عامة
أربــع مــن املناطــق اإلداريــة اخلمــس فــي لبنــان ،جمــع التعقيبــات
علــى مــدار العــام  ،2019اتخــذت خطــوات اســتباقية فــي جميــع مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن خــال مناقشــات فــي مجموعــات
ُ
أقاليــم العمــل لضمــان املشــاركة الفعليــة لالجئــن الفلســطينيني تركيــز وإجــراء رصد منتظــم لوســائل التواصــل االجتماعي .ســاعدت
فــي جميــع مراحــل إدارة دورة البرامــج ،استرشــادا ً بإطــار الوكالــة هــذه اآلليــات مكتــب إقليــم لبنــان علــى بنــاء عالقــات قويــة مــع
الــذي يحكــم املســاءلة أمــام الســكان املتضرريــن 104 .وقــد حتقــق مجتمعــات الالجئــن قائمــة علــى أســاس الثقــة ،ممــا شــجع
ذلــك مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل التــي تشــمل الالجئــن علــى توجيــه بواعــث قلقهــم وطلباتهــم وتعقيباتهــم
آليــات االتصــال واالســتئناف والشــكاوى بخصــوص برنامــج شــبكة إلــى األونــروا.
األمــان االجتماعــي ،وتوزيــع املســاعدات الغذائيــة والنقديــة الطارئــة ،كمــا نشــطت اإلدارة العليــا ملكتــب إقليــم لبنــان فــي التواصــل مــع
واملســاعدة فــي مجــال املــأوى (مبــا فــي ذلــك إجــراء اســتطالع لرضــا املســتفيدين فــي العــام  .2019ولهــذه الغايــة ،عُ قــدت  53مشــاورة
املســتفيدين) ،والزيــارات املتكــررة التــي تقــوم بهــا اإلدارة العليــا .فــي مجتمعيــة و 44مناقشــة فــي مجموعــات تركيــز فــي شــتى
جميــع احلــاالت ،كان هــذا العمــل يســتند إلــى املنصــات الفريــدة أنحــاء البلــد خــال العــام .هــذه اآلليــات املباشــرة وجهــا ً لوجــه مت
التــي توفرهــا )1( :قــوى عاملــة تضــم مــا يزيــد قلي ـا ً علــى  28,000اســتكمالها بواســطة آليــات مخصصــة عبــر البريــد اإللكترونــي
موظــف موظفــة األونــروا ،تشــارك الغالبيــة العظمــى منهــم فــي وخطــوط الهاتــف ووســائل التواصــل االجتماعــي .وحتــى نهايــة
تقــدمي املســاعدات بشــكل مباشــر وينحــدرون مــن مجتمعــات العــام ،شــارك  74,923مســتفيدا ً فــي أنشــطة التواصل ،وقــام ضباط
الالجئــن الفلســطينيني التــي يخدمونهــا؛ ( )2وشــبكة واســعة االتصــال بخصــوص املســاءلة أمــام للســكان املتضرريــن العاملــن
مــن مكاتــب املناطــق ومكاتــب خدمــات اخمليمــات واملــدارس (مبــا فــي فــي جميــع برامــج مكتــب إقليــم لبنــان بالــرد علــى نســبة  %63مــن
ذلــك البرملانــات املدرســية وجلــان املعلمــن وأوليــاء األمــور) واملراكــز التعقيبــات املســتلمة.
الصحيــة (مبــا فــي ذلــك جلــان أصدقــاء املراكــز الصحيــة) وغيرهــا
مــن املنشــآت .وكفــل ذلــك إمكانيــة وصــول الالجئــن إلــى موظفــي كمــا وُضعــت وســائل جديــدة اللتماس مشــاركة املســتفيدين ،شــملت
الوكالــة مباشــرة وبانتظــام.
تطبيق ـا ً لتقــدمي التعقيبــات علــى الهاتــف احملمــول ســيجري جتريبــه
فــي العــام  .2020هــذا التطبيــق ،مبجــرد تفعيلــه ،ســيتيح لالجئــن
 2-7-2الجمهورية العربية السورية
الفلســطينيني فرصــة أســهل وأرخــص وأســرع لالتصــال بالوكالــة.
فــي العــام  ،2019رصــد مكتــب إقليــم ســوريا توزيــع املســاعدات
اإلنســانية وتقــدمي اخلدمــات وشــجع تقــدمي تعقيبــات علــى هــذه  4-7-2األردن
العمليــات .وقــد مت ذلــك مــن خــال )1( :اســتمرار عمــل الرصــد فــي األردن ،ســعت األونــروا بشــكل اســتباقي إلــى احلصــول علــى
بعــد التوزيــع ،الــذي بــدأ العمــل بــه فــي العــام  ،2018والــذي أتــاح وجهــات نظــر الالجئــن الفلســطينيني وبواعــث قلقهــم بشــأن
للوكالــة تتبــع أثــر توزيــع املســاعدات النقديــة واألغذيــة وتعديــل توفيــر خدمــات الوكالــة .وفــي هــذا الصــدد ،اســتمر تواصــل اإلدارة
بنــاء البرنامــج وفق ـا ً لذلــك؛ ( )2وآليــة الشــكاوى واالســتئناف التــي العليــا بانتظــام مــع الالجئــن الفلســطينيني والســلطات احملليــة
مكنــت الالجئــن مــن تقــدمي تعقيباتهــم .تولــت إدارة العمليــة جلنــة وموظفــي األونــروا وجميــع جلــان خدمــات اخمليمــات العشــر .باإلجمال،
مخصصــة الســتقبال طلبــات التحقيــق .ومتكــن املســتفيدون مــن عقــد موظفــو مكتــب إقليــم األردن ،مبــن فيهــم اإلدارة العليــا82 ،
تقــدمي الطلبــات إمــا عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو باســتخدام اجتماع ـا ً مــع الالجئــن وجلــان خدمــات اخمليمــات العشــر ،اللتمــاس
خــط هاتفــي ســاخن أو باملراســلة عبــر شــبكات التواصــل تعقيباتهــم ومعاجلــة بواعــث قلقهــم .وإدراكا ً لواقــع أن بعــض
االجتماعــي أو باحلضــور شــخصياً .راجعــت اللجنــة جميع الشــكاوى أصحــاب الشــكاوى ال يرغبــون فــي التشــارك بشــكاواهم علنـاً ،فقــد
أثنــاء اجتماعاتهــا وأصــدرت توصيــات عمليــة .وفــي حــاالت املزاعــم مت االحتفــاظ بصناديــق شــكاوى واقتراحــات حتافــظ علــى الســرية
بســوء الســلوك ،حيثمــا كانــت الشــكاوى تســتدعي إجــراء مزيــد فــي مختلــف منشــآت الوكالــة .وقــد وردت مــن خاللهــا  366مســألة
مــن التحقيــق ،أوصــت اللجنــة بذلــك إلــى مديــر اإلقليــم .ثــم قــام يعكــف مكتــب اإلقليــم علــى معاجلــة  307منهــا.
املوظفــون فــي مكتــب إقليــم ســوريا املعينــون كمحققــن بتحديــد
كمــا جــرى خــال العــام اســتهداف الوصــول امليدانــي علــى أســاس
مــا إذا كان ســوء الســلوك قــد حــدث أم ال ،وإذا كان األمــر كذلــك،
مواضيعــي .ولهــذا الغــرض ،عُ قــدت ثماني مناقشــات فــي مجموعات
أصــدروا توصيــات باتخــاذ إجــراءات تأديبيــة .وحتــى نهاية العــام ،2019
تركيــز مــع الالجئــن الفلســطينيني لتقييــم أثــر املســاعدة النقديــة
متــت التوصيــة بإخضــاع  20قضيــة جديــدة للتحقيــق لتنضــم إلــى
علــى املســاواة بــن اجلنســن .ومت عقــد عــدد مماثــل مــن اجملموعــات
 37حتقيقـا ً مفتوحـاً .وقــد أُجنــز خــال العــام  31حتقيقـا ً ومت إغالقهــا.
مــع الجئــن فلســطينيني مــن ســوريا مــن البالغــن واألطفــال
حــول قضايــا احلمايــة مــن أجــل تعزيــز عمــل األونــروا فــي مجــال
 3-7-2لبنان
املناصــرة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،واصــل  174برملان ـا ً طالبي ـا ً  105و169
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصــل أربعــة موظفــن محليــن جلنــة للمعلمــن وأوليــاء األمــور توفيــر منابــر للتأثيــر علــى القــرارات
مــن موظفــي املســاءلة أمــام الســكان املتضرريــن ،يعملــون فــي املتعلقــة ببنــاء املــدارس وإدارتهــا والبيئــة .ومت تأمــن تعقيبــات بشــأن
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بانتظــام بشــأن املســائل املتعلقــة بالبيئــة املدرســية .وفــي املراكــز
الصحيــة ،متثــل اللجــان النســائية والشــبابية وجلــان أصدقــاء
املراكــز الصحيــة وجهــات نظــر الســكان احملليــن وتقــدم تعقيبــات
منتظمــة عــن احتياجاتهــم وتوقعاتهــم .اســتكماال ً لذلــك ،أجــرت
الوكالــة اســتطالعات منتظمــة للرضــا ومقابــات مــع املرضــى بعــد
تلقيهــم اخلدمــة لضمــان تقــدمي اخلدمــات الصحيــة علــى النحــو
األمثــل.

جــودة اخلدمــات الصحيــة التــي توفرهــا الوكالــة فــي األردن مــن خالل
اإلرشــاد الفــردي واجلمعــي للمرضــى ،واسـ ُتخدمت هــذه التعقيبــات
لتحســن نظــام املواعيــد ومســارات املرضــى ومــدى تيســر الوصــول
إلــى اخلدمــات فــي املناطــق النائيــة .وفيمــا يتعلــق ببرنامــج اإلغاثــة،
تلقــى خــط ســاخن بشــأن التحويــات النقديــة  2,519استفســارا ً
خــال العــام متــت االســتجابة لهــا جميعــاً .وورد مــا مجموعــه
 252طلبــا ً ضمــن نظــام االســتئناف فــي برنامــج شــبكة األمــان
االجتماعــي ،متــت املوافقــة علــى  64منهــا ،ورد  89طلب ـاً ،فيمــا ظــل
ظلــت صناديــق االلتماســات والشــكاوى قائمــة داخــل مراكــز توزيــع
 99طلب ـا ً قيــد املراجعــة بحلــول نهايــة العــام.
األغذيــة ومكاتــب برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة .ومــن
باإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتجاب مكتــب إقليــم األردن جلميــع األمثلــة اإلضافيــة علــى إدراج مســاهمات الالجئــن في برامــج األونروا
االســتئنافات التــي قدمهــا الجئــون فلســطينيون مــن ســوريا مــا يلــي )1( :اســتطالع للرصــد بعــد التوزيــع شــمل زيــارات منزليــة
وعددهــا  445اســتئنافاً ،واملتعلقــة فــي املقــام األول بتخفيضــات إلــى أســر الالجئــن الفلســطينيني ،تهــدف إلــى تقييــم املســاعدات
فــي املســاعدات النقديــة التــي مت تقدميهــا لبعــض الالجئــن الغذائيــة العينيــة التــي تقدمهــا الوكالــة إلثــراء التخطيــط احلالــي
الفلســطينيني مــن ســوريا فــي بدايــة العــام .ومــن أصــل  1,903واملســتقبلي؛ ( )2والتمــاس آراء الالجئــن بشــأن تأثيــر مبــادرات األونروا
مكاملــات علــى اخلــط الهاتفــي الســاخن جــرى تلقيهــا حتــى نهايــة للمســاواة بــن اجلنســن وكفاءتهــا وفعاليتهــا؛ ( )3والتواصــل مــع
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،مت الــرد علــى جميــع املكاملــات باســتثناء ممثلــي الالجئــن فيمــا يتعلــق بالتخفيضــات فــي برامــج الطــوارئ
 22مكاملــة ألنهــا تعلقــت مبســائل خــارج نطــاق البرنامــج ،وال تــزال بســبب القيــود املاليــة.
خمــس مكاملــات قيــد البحــث .كمــا مت إجــراء ثــاث عمليــات ربــع
ســنوية للرصــد بعــد التوزيــع مــن أجــل جمــع تعقيبــات الالجئــن  6-7-2الضفة الغربية
الفلســطينيني مــن ســوريا علــى خدمــات املســاعدات النقديــة ،مبــا
فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،عملــت الوكالــة
فــي ذلــك معرفــة كيــف تســتخدم املســاعدات ،لكــي تسترشــد
علــى تطويــر آليــات لتلقــي التعقيبــات بخصــوص املســاءلة أمــام
بهــا األونــروا فــي تعديــل مبلــغ املســاعدات النقديــة للعــام .2020
الســكان املتضرريــن خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر مــن خــال
وضــع نظــام موحــد للشــكاوى .ومــا أن يتــم تفعيــل النظام ،ســيؤدي
 5-7-2غزة
إلــى وضــع مقاييــس موحــدة للعمليــات واآلليــات القائمــة وتوحيدها
فــي غــزة ،شــملت مشــاركة الجئــي فلســطني واملســاءلة أمامهــم لتحســن التواصــل والشــفافية واملســاءلة جتــاه الالجئــن .كمــا
التواصــل بشــكل اســتباقي مــع ممثلــي جلــان الالجئــن الشــعبية بــدأ مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة خطــوات أوليــة نحــو اعتمــاد
فــي اخمليمــات واللجــان املركزيــة ،واســتكملت بإجــراء تواصــل تطبيــق للهاتــف احملمــول باســم "صوتــك" كمنصــة للمســتفيدين
منتظــم مــع الفئــات األكثــر ضعف ـاً ،مبــا فيهــا النســاء واألطفــال تتيــح لهــم التشــارك بتعقيباتهــم عــن خدمــات األونــروا بطريقــة
واملســنون واألشــخاص ذوو اإلعاقــة .واســتكمل ذلــك بتوفيــر حضــور آمنــة وســرية .وســيتم جتريــب التطبيــق فــي العــام .2020
موســع علــى اإلنترنــت ،مبــا فــي ذلــك بوابــة علــى شــبكة اإلنترنــت
خــال الربــع األخيــر مــن العــام  ،2019جــرى تقييــم إمكانيــة
باللغــة العربيــة إلطــاع املســتفيدين علــى التطــورات املتعلقــة
الوصــول إلــى خدمــات الوكالــة للتعــرف علــى احلواجــز الرئيســية
باخلدمــات والعمليــات .كمــا أتيحــت للمســتخدمني فرصــة تقــدمي
التــي أعاقــت املســتفيدين مــن احلصــول علــى خدمــات األونــروا .وفــي
االستفســارات مــن خــال املنصــة.
العــام  2020ســيتم االنتهــاء مــن توصيــات التقييــم الــذي نفــذ مــن
ســاهم نحــو  276برملانــا ً طالبيــا ً وجلنــة للمعلمــن وأوليــاء األمــور خــال نهــج دراســة احلالــة مــع عينــة مقصــودة مــن املســتفيدين
ومجلس ـا ً ألوليــاء األمــور علــى نطــاق غــزة فــي تيســير تبــادل اآلراء األشــد ضعف ـاً.
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 8-2الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية
يســتطيعون الوصــول إلــى أجهــزة حاســوب .ســتنفذ هــذه الــدورات
فــي العــام  .2020وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أدمجــت مكونــات للتوعيــة
باالســتغالل واإلســاءة اجلنســية والتحــرش اجلنســي فــي وحــدات
تدريبيــة أخــرى مثــل التدريــب التمهيــدي علــى األخالقيــات والقيــادة
األخالقيــة والتدريــب العــام علــى التوعيــة بشــأن األخالقيــات.

إن الثقــة فــي خدمــات األونــروا والكــوادر التــي تقدمهــا أمــر بالــغ
األهميــة لضمــان فاعليــة الوكالــة .وال ميكــن احلفــاظ علــى تلــك
الثقــة إال إذا عمــل املوظفــون علــى أعلــى مســتوى مــن الســلوك
املهنــي واألخالقــي وروجــوا لــه .حتظــر قواعــد الوكالــة وأنظمتهــا
علــى املوظفــن االنخــراط فــي أفعــال ســوء الســلوك اجلنســي فــي
أي ســياق وجتــاه أي شــخص ،ســوا ًء كان مــن املســتفيدين أو زمــاء
ونشــطت مكاتــب أقاليــم الوكالــة فــي توعيــة املوظفــن والالجئــن
العمــل أو غيرهــم.
الفلســطينيني علــى الســواء باالســتغالل واإلســاءة اجلنســية .وفــي
شــاركت األونــروا بنشــاط فــي منتديــات األمم املتحــدة واللجنــة هــذا الصــدد ،مت مــا يلــي خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر )1( :طــور
الدائمــة املشــتركة بــن الــوكاالت بشــأن االســتغالل واإلســاءة مكتــب إقليــم األردن ومكتــب إقليــم لبنــان قــدرات  67موظفــا ً
اجلنســية والتحــرش اجلنســي ،وســاهمت بنشــاط فــي املبــادرات وموظفــة للعمــل كمحققــن علــى مســتوى اإلقليــم بــدوام جزئــي.
علــى نطــاق املنظومــة فــي هــذه اجملــاالت ،مبــا فــي ذلك مــن خــال )1( :ومت تدريبهــم علــى النهــج املرتكــز إلــى الناجــن فــي التحقيقــات
االعتمــاد التصاعــدي لقاعــدة بيانــات  Clear Checkكأداة للتوظيــف؛ وتقنيــات تقييــم األدلــة؛ ( )2عقــد مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة
( )2والتكيــف والتحضيــر لتطبيــق السياســة النموذجيــة ملنظومــة ومكتــب إقليــم األردن دورات معلوماتيــة لألخصائيــن االجتماعيــن
األمم املتحــدة بشــأن التحــرش اجلنســي واملشــاركة فــي إعــداد نشــرة واملعلمــن وغيرهــم مــن املوظفــن امليدانيــن واملســتفيدين؛ ()3
األمــن العــام املنقحــة بشــأن االســتغالل واإلســاءة اجلنســية؛ ( )3نظمــت دورات توعيــة عامــة عــن االســتغالل واإلســاءة اجلنســية
ومواءمــة الوكالــة مــع بروتوكــول األمم املتحــدة ملســاعدة ضحايــا فــي األردن وصلــت إلــى  1,000شــخص مــن اآلبــاء واألمهــات؛ ( )4نفــذ
االســتغالل واإلســاءة اجلنســية؛ ( )4واملشــاركة فــي متريــن لتحديــد مكتــب إقليــم ســوريا برنامــج "املالمســة اآلمنــة" اخلــاص باألطفــال؛
املــوارد علــى نطــاق منظومــة األمم املتحــدة .عملــت األونــروا كذلــك ( )5أجريــت أنشــطة توعيــة عــن االســتغالل واإلســاءة اجلنســية
علــى زيــادة قدراتهــا الداخليــة للتصــدي لالســتغالل واإلســاءة ألطفــال املــدارس وأفــراد أســرهم فــي الضفــة الغربيــة .قــاد هــذه
اجلنســية عــن طريــق تأمــن األمــوال لتوظيــف منســق علــى درجــة األنشــطة مرشــدون مدربــون عملــوا علــى تشــكيل  22مجموعــة
 .P4ســيكون هــذا املوظــف متفرغـا ً لتنســيق املبــادرات الراميــة إلــى للحمايــة الذاتيــة ،تضــم  115أمـا ً و 169طالبـا ً وطالبــة مــن الصفــن
الثامــن والتاســع .ووصلــت املبــادرات التــي نفذتهــا هــذه اجملموعــات
منــع ســوء الســلوك اجلنســي واالســتجابة لــه.
إلــى الالجئــن فــي ثمانــي مخيمــات مختلفــة.
فــي العــام  ،2019اســتمر االنخــراط مــع فريــق العمــل املعنــي بســوء
الســلوك اجلنســي وفــرق العمــل بشــأن عــدد مــن املبــادرات التــي خــال العــام  ،2019مت اإلبــاغ عــن  13اتهام ـا ً باالســتغالل واإلســاءة
نُفــذت خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .وفــي إطــار زيــادة تركيــز اجلنســية ،ممــا أســفر عــن إجــراء  10حتقيقــات .ومــن بــن هــذه
الوكالــة علــى منــع ســوء الســلوك اجلنســي والتصــدي لــه ،مت حتديــد التحقيقــات ،مت فتــح حتقيقــن يتعلقــان بقضايــا أعيــد فتحهــا مــن
رفــع وعــي املوظفــن باالســتغالل واإلســاءة اجلنســية والتحــرش الســنوات الســابقة ومت إغالقهــا .وقــد مت إثبــات إحداهمــا .إال أن املتهم
اجلنســي كأولويــة رئيســية .وفــي تشــرين األول/أكتوبر  ،2019شــرعت غــادر األونــروا قبــل إصــدار القــرار التأديبــي .أمــا القضيــة األخــرى
األونــروا فــي تطبيــق دورتــن دراســيتني إلزاميتــن علــى نطــاق األمم فلــم تثبــت باألدلــة .أمــا التحقيقــات الثمانيــة التــي مت فتحهــا
املتحــدة علــى اإلنترنــت .الــدورة األولــى عــن "منــع التحــرش اجلنســي حديثـا ً للعــام  2019فشــملت  27ضحيــة منفصلــة .ومت االنتهــاء مــن
وإســاءة اســتعمال الســلطة" أكملهــا  15,560موظفــا ً وموظفــة حتقيقــن مــن هــذه التحقيقــات وثبتــت االدعــاءات باألدلــة .وال تــزال
حتــى نهايــة العــام  ،2019فــي حــن أنهــى  12.984موظفـا ً وموظفــة إحــدى هاتــن القضيتــن تنتظــر اتخــاذ قــرار تأديبــي ضــد املوظــف
الــدورة الثانيــة بشــأن "منــع االســتغالل واإلســاءة اجلنســية" .فيمــا أن األخــرى ضــد موظــف لــدى أحــد املتعاقديــن مــع الوكالــة.
ولزيــادة معــدالت إمتــام هاتــن الدورتــن إلــى أقصــى حــد بــن عــاوة علــى ذلــك ،أُجنــز حتقيقــان حيــث لــم تثبــت صحــة االدعــاءات
املوظفــن ،مت إعــداد دورات تدريبيــة وجه ـا ً لوجــه ،تســتهدف العمــال باألدلــة ،بينمــا ظلــت أربعــة ادعــاءات قيــد التحقيــق حســب نهايــة
اليدويــن وأولئــك الذيــن ال ميلكــون مهــارات اســتخدام احلاســوب أو ال العــام.
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 9-2الصفقة الكبرى
حتــدد الصفقــة الكبــرى ،التــي أُطلقــت فــي مؤمتــر القمــة العاملــي ( )4ثورة املشاركة :يرجى االطالع على اجلزء  7-2من هذا التقرير.
للعمــل اإلنســاني املنعقــد فــي اســطنبول فــي العــام 51 ،2016
( )5التخطيــط والتمويــل املتعــدد الســنوات :يرجــى االطــاع علــى
التزامـا ً متبــادال ً عبــر  10مســارات عمــل مختلفــة 106 .قدمــت األونــروا
الفصــل اخلامــس مــن هــذا التقريــر.
التزامــات بشــأن ســبعة مــن مســارات العمــل هــذه .وفــي نهايــة
( )6متطلبــات اإلبــاغ :إن التــزام الوكالــة بإدخــال حتســينات علــى
العــام  ،2019مت إحــراز تقــدم فــي اجملــاالت التاليــة:
اإلبــاغ ينعكــس فــي التقريــر احلالــي الــذي يدمــج اإلبــاغ عــن
( )1زيــادة الشــفافية املاليــة :فــي العــام  ،2019واصلــت الوكالــة
النتائــج عبــر ميزانيــة البرامــج لألونــروا والنــداءات الطارئــة
تزويــد املانحــن بتقاريــر ماليــة متكاملــة ،مــع توضيــح االحتياجــات
واســتراتيجية تعبئــة املــوارد .وعــن طريــق اجلمــع بــن مختلــف
التمويليــة الدنيــا واحلرجــة بــن بوابــات التمويــل الثــاث لألونــروا
التقاريــر املســتقلة فــي وثيقــة واحــدة ،تواصــل الوكالــة تقــدمي
(ميزانيــة البرامــج والنــداءات الطارئــة واملشــاريع) .وخــال النصــف
حملــة شــاملة عــن التقــدم احملــرز والتحديــات واملســائل ذات
الثانــي مــن العــام ،اســتأنفت الوكالــة مناقشــاتها بشــأن املبــادرة
الصلــة املتعلقــة مبختلــف بوابــات متويلهــا ،ممــا يعــزز الشــفافية
الدوليــة لشــفافية املعونــات بشــأن اإلجــراءات املطلوبــة لالنضمــام
دون التضحيــة باملعلومــات .ومــن خــال تقريــر العمــل الســنوي
إلــى املبــادرة .وقــد نُشــرت اجملموعــة األولــى مــن البيانــات عــن
للعــام  ،2019ســتواصل األونــروا تقــدمي حتليــل للنتائــج اســتنادا ً
العمليــات اإلنســانية لألونــروا فــي األرض الفلســطينية احملتلــة
إلــى تقاريــر مؤشــرات األداء بهــدف حتديــد التقــدم العــام نحــو
علــى املبــادرة الدوليــة لشــفافية املعونــات في نهايــة شــباط/فبراير
حتقيــق النتاجــات االســتراتيجية علــى املســتوى الكلــي فــي إطــار
 .2020وقــد أصبحــت بيانــات الوكالــة اآلن ظاهــرة علــى الرابــط
االســتراتيجية املتوســطة األجــل .وستســلط هــذه األجــزاء الضوء
 www.humportal.orgوالرابــط  ،www.d-portal.orgممــا يزيــد مــن
علــى املعلومــات املتعلقــة باالجتــاه الســائد فيمــا يتعلــق بتحقيــق
الشــفافية والتقيــد بالتزامــات ومعاييــر الصفقــة الكبــرى.
النتائــج أو القصــور فــي حتقيقهــا أو عــدم حتقيقهــا ،وحيثمــا ال
تتحقــق النتائــج أو يوجــد قصــور فــي حتقيقهــا ،ســيتك كــر
( )2البرامــج النقديــة :فــي العــام  ،2019ظلــت البرامــج النقديــة
أســباب محــددة لعــدم اإلجنــاز أو القصــور فــي اإلجنــاز.
تشــكل أولويــة لألونــروا ،حيــث مت الوصــول إلــى  155,000مســتفيد
مــن خــال احلمايــة االجتماعيــة القائمــة علــى النقــد كل ثالثــة
( )7االنخــراط فــي العمــل اإلنســاني – اإلمنائــي :خــال الفتــرة
أشــهر فــي األردن ولبنــان والضفــة الغربيــة .وفــي العــام  ،2019بنــاء
املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات الطارئــة
علــى توصيــات "تقييــم انتقــال األونــروا إلــى أســلوب البطاقــة
بالتــوازي مــع أنشــطة التنميــة البشــرية ،باســتخدام بنيتهــا
اإللكترونيــة فــي أقاليــم األردن ولبنــان والضفــة الغربية" الــذي أجري
التحتيــة وأصولهــا كوســيلة للبرامــج اإلنســانية وتكييــف
بتكليــف مــن الوكالــة فــي العــام  ،2018زادت قيمــة التحويــات
خدماتهــا فــي مجــال التنميــة البشــرية لتلبيــة احتياجــات
االجتماعيــة فــي األردن ولبنــان بنســبة  %8ملراعــاة انخفــاض القــوة
املتضرريــن مــن األزمــات .ففــي ســوريا ،زفــي ظــل عــودة الالجئــن
الشــرائية لهــذا اإلجــراء مــن املســاعدات بســبب ارتفــاع أســعار
الفلســطينيني تلقائيــا ً إلــى املناطــق التــي أصبــح مــن املمكــن
املســتهلك .ومتــت مأسســة إعــادة حســاب قيمــة التحويــات
الوصــول إليهــا مؤخــراً ،ســعت الوكالــة لضمــان وصــول هــؤالء
االجتماعيــة داخــل األونــروا ،ومــن املقــرر إجراؤهــا كل عامــن ملراعــاة
الالجئــن إلــى اخلدمــات األساســية مــن خــال التركيــز علــى إعــادة
التغيــرات فــي أســعار املســتهلك علــى مــدى العامــن الســابقني.
تأهيــل خدماتهــا ومنشــآتها مــن أجــل ضمــان اســتئناف خدمــات
فــي ســوريا ،واصلــت الوكالــة تقــدمي املســاعدات النقديــة الطارئــة
التعليــم واإلغاثــة والصحــة .وفــي الوقــت نفســه ،واصلــت األونــروا
لالجئــن الفلســطينيني املتضرريــن مــن النــزاع .وفــي العــام ،2019
تقــدمي املســاعدات النقديــة احليويــة ألكثــر مــن  400,000الجــئ
فيمــا كان التمويــل قاصــرا ً عــن ســد االحتياجــات ،طبقــت األونــروا
فلســطيني تضــرروا مــن الصــراع ممــن يعتمــدون علــى الوكالــة
نهجــا ً موجهــا ً للمســاعدات النقديــة فــي البــاد ،حيــث أعــادت
فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية .وواصلــت األونــروا أيضـاً ،مــن
تقــدمي مســاعدات برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي بالتركيــز
خــال نهجهــا فــي مجــال التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ ،ضمــان
علــى الالجئــن األشــد ضعف ـاً.
وصــول الالجئــن الفلســطينيني الــى التعليــم النوعــي فــي ظروف
الصــراع .وقــد اسـ ُتخ ِدمت املــواد التــي طورتهــا الوكالــة مــن قبــل
( )3تكاليــف اإلدارة :خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت
وكاالت أخــرى عاملــة فــي قطــاع التعليــم.
الوكالــة تنفيــذ تدابيــر لزيــادة اجلــدوى مــن حيــث التكلفــة ،وهــو
مــا يشــكل عنصــرا ً مركزيـا ً فــي اســتراتيجية األونــروا املتوســطة
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت األونــروا أيضــا ً تعزيــز
األجــل للفتــرة  .2022-2016وفــي العــام  ،2019واصلــت األونــروا
التأهــب حلــاالت الطــوارئ مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى قــدرات
وضــع واســتخدام نظــم إلكترونيــة ملعلومــات اإلدارة لبرنامجيهــا
إدارة الطــوارئ والتخطيــط للطــوارئ واســتمرارية تصريــف األعمال
الرئيســيني (التعليــم :نظــام معلومــات إدارة التعليــم ،والصحــة:
علــى صعيــد األقاليــم.
نظــام الصحــة اإللكترونــي) .وحتــى نهايــة العــام  ،2019كان نظــام
الصحــة اإللكترونــي يعمــل بالكامــل فــي  137مركــزا ً صحيـاً ،ممــا مت إطــاع مكتــب أمانــة الصفقــة الكبــرى علــى "التقريــر الذاتــي"
ســاهم فــي تبســيط تقــدمي اخلدمــات وحتســن الكفــاءة وجمــع للوكالــة حــول التقــدم احملــرز فــي العــام  ،2019وســيتم نشــره ،مــع
بيانــات عاليــة اجلــودة .وســتواصل األونــروا العمــل لضمــان تنفيــذ تقاريــر املوقّعــن اآلخريــن ،فــي النصــف األول مــن العــام .2020
نهــج نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي جميــع املراكــز الصحيــة.
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تقرير العمل السنوي لعام 2019

 10-2حماية البيئة
 1-10-2نظرة عامة
فــي التكاليــف فحســب ،بــل ســيقلل أيضــا ً مــن التلــوث النــاجت
تــدرك األونــروا ،بالنظــر إلــى حجــم وطبيعــة أنشــطتها ،أن لهــا عــن اســتهالك الطاقــة .عملــت األونــروا أيض ـا ً علــى ضمــان حتديــث
دورا ً رئيســيا ً تؤديــه فــي معاجلــة القضايــا البيئيــة داخــل مجتمــع مواصفــات املعــدات اجلديــدة أو البديلــة فــي جميــع مرافقهــا
الالجئــن الفلســطينيني وأن عليهــا التزامــا ً بالتقليــل إلــى أدنــى لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة.
حــد مــن األثــر البيئــي الســلبي لعملياتهــا .لــم تقتصــر القيــود
الشــديدة علــى التمويــل علــى حتويــل التركيــز بعيــدا ً عــن وضــع  3-10-2لبنان
نهــج علــى نطــاق الوكالــة حلمايــة البيئــة وتغيــر املنــاخ وإلــى مزيــد مكتــب إقليــم لبنــان هــو الوحيــد فــي الوكالــة الــذي لديــه
مــن التحديــات الوجوديــة وحســب ،بــل أدت أيضــا ً إلــى احلــد مــن اســتراتيجية مكرســة للصحــة البيئيــة .فــي العــام  ،2019ركــز
قــدرة األونــروا علــى العمــل ملعاجلــة هــذه التحديــات.
مكتــب اإلقليــم علــى املبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز الصحــة البيئيــة
علــى الرغــم مــن هــذا العامــل والعوامــل األخــرى املذكــورة أدنــاه ،وحمايتهــا مــن خــال أنشــطة امليــاه والصــرف الصحــي ،مــع احلفــاظ
حافظــت الوكالــة فــي األعــوام األخيــرة علــى مســتوى منخفــض علــى كفــاءة الطاقــة وجهــود اســتخدام الطاقــة املتجــددة .وفــي
لبصمــة الكربــون لــكل فــرد (بالنســبة للموظفــن) بالقيــاس مــع نطــاق منشــآت األونــروا ،مت تركيــب ســخانات شمســية فــي مكتــب
 53كيانــا ً مــن كيانــات األمم املتحــدة ،إذ مت تصنيفهــا بــن أدنــى  %25إقليــم لبنــان وفــي مركــز ســبلني للتدريــب.
مــن هــذه الكيانــات وفق ـا ً لتقريــر األمم املتحــدة "خضرنــة املنظمــة
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علــى املســتوى اخلارجــي ،يشــكل تلــوث األراضــي وامليــاه بســبب
احلمــل الزائــد علــى شــبكات الصــرف الصحــي والبنيــة التحتيــة
للنفايــات الصلبــة وامليــاه حتديــات بيئيــة كبيــرة فــي مخيمــات
الالجئــن الفلســطينيني املكتظــة فــي لبنــان .وقــد أجنــز ،فــي العــام
 ،2019تصميــم مفاهيمــي مفصــل ملرفــق ملعاجلــة النفايــات الصلبــة
فــي بلديــة بــرج الشــمالي وانتهــى العمــل علــى دراســة اجلــدوى
املتعلقــة بــه .ســيكون هــذا املرفــق ،بعــد تشــييده ،مبثابــة حــل
طويــل األجــل ملعاجلــة النفايــات الصلبــة والتخلــص منهــا ،ممــا يعــود
بالفائــدة علــى ثالثــة مخيمــات لالجئــن الفلســطينيني.

ســلط تقريــر شــبكة تقييــم أداء املنظمــات املتعــددة األطــراف
( ،)MOPANالــذي نُشــر فــي حزيران/يونيــو  ،2019الضــوء علــى عــدم
وجــود سياســة للوكالــة بشــأن االســتدامة البيئيــة .ومنــذ ذلــك
احلــن ،التزمــت األونــروا بوضــع سياســة وإُطــار لــإدارة البيئيــة.
وفــي العــام  ،2019أُحــرز تقــدم فــي أحــد هــذه اجملــاالت ،بتوجيــه
مــن برنامــج حتســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات .وبحلــول نهايــة
العــام ،كانــت قــد وضعــت مســودة سياســة مــن شــأنها أن تدمــج
اإلدارة البيئيــة فــي أعمــال الوكالــة فــي مجــال البنــاء وإعــادة خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،أجــرى مكتــب إقليــم لبنــان
البنــاء وإصــاح املســاكن وحتســن اخمليمــات والصــرف الصحــي وإدارة أيضــا ً  15نشــاطا ً لتحســن البنيــة التحتيــة للميــاه فــي ســبعة
النفايــات الصلبــة وأعمــال البنــى التحتيــة .ســيتم إجنــاز هــذه مخيمــات لالجئــن الفلســطينيني ،مبــا فــي ذلــك بنــاء وإصــاح آبــار
السياســة وتعميمهــا فــي العــام .2020
وشــبكات امليــاه ،اســتفاد منهــا مــا يقــدر بخمســة آالف الجــئ
علــى الرغــم مــن التحديــات القائمــة علــى نطــاق األونــروا ،بذلــت فلســطيني مــن ســوريا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســاهمت جهــود إعادة
مكاتــب األونــروا علــى مســتوى األقاليــم جهــودا ً عمليــة ومتضافــرة تأهيــل وبنــاء نظــام تصريــف امليــاه العادمــة وميــاه األمطــار ،مبــا فــي
ذلــك الرصــف باإلســمنت وتركيــب قنــوات مكعبــة لتصريــف ميــاه
لتنفيــذ تدابيــر حمايــة البيئــة فــي جميــع قطاعــات العمــل.
األمطــار ،فــي خلــق ظــروف معيشــية كرميــة لصالــح  4,000الجــئ
فلســطيني مــن ســوريا فــي ثمانيــة مخيمــات.
 2-10-2الجمهورية العربية السورية
فــي ســوريا ،وعلــى الرغــم مــن التحديــات العديــدة املتصلــة  4-10-2األردن
بالنــزاع الدائــر والتــي تفاقمــت بســبب فجــوات التمويــل ،واصلــت
األونــروا تزويــد اخمليمــات بخدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة اتُخــذت تدابيــر عمليــة مهمــة فــي األردن للحــد مــن البصمــة البيئية
الصحيــة ،مبــا فــي ذلــك إدارة النفايــات الصلبــة وصيانــة شــبكات لألونــروا 108 .ومت تعميــم اســتخدام الطاقــة املتجــددة بقــدر أكبــر ،حيث
الصــرف الصحــي وامليــاه وإصالحهــا وإزالــة األنقــاض وتوفيــر امليــاه مت تركيــب أنظمــة إضــاءة تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي مكتــب
النظيفــة الصاحلــة للشــرب .ســاهمت هــذه التدابيــر فــي احلفــاظ منطقــة جنــوب عمــان ومدرســة جبــل التــاج وفــي مركــز البقعــة
علــى بيئــة نظيفــة وصحيــة .ونشــطت الوكالــة أيضـا ً فــي إشــراك الصحــي .وخفضــت كافــة هــذه املبــادرات ،مجتمعــة ،انبعاثــات ثانــي
الالجئــن الفلســطينيني فــي العمــل علــى تعزيــز تخضيــر أحيائهم .أكســيد الكربــون مبقــدار  115طنــا ً واســتهالك الكهربــاء مبقــدار
وخــال العــام ،نظمــت ثــاث حمــات لزراعــة األشــجار والنظافــة  179,100كيلوواط/ســاعة فــي الســنة .كمــا اقتــرب مــن التحقيــق
ُ
مشــروع إنشــاء محطــة نقــل للطاقــة الشمســية بســعة ثالثــة
فــي اخمليمــات.
ميغــاواط فــي مركــز عمــان للتدريــب .مبجــرد تركيــب هــذه احملطــة،
فــي العــام  ،2019انتهــى مكتــب إقليــم ســوريا مــن االنتقــال إلــى ســتغطي  %100مــن إجمالــي احتياجــات الوكالــة مــن الكهربــاء فــي
اســتعمال مصابيــح الصمــام الثنائــي الباعثــة للضــوء ( )LEDاألردن ،باســتثناء منطقــة إربــد واألغــوار ،ومــن املتوقــع أن تخفــض
املوفــرة للطاقــة فــي جميــع منشــآته .وهــذا لــن يحقــق وفــورات انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مبقــدار  3,500طــن ســنوياً .املشــروع

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

حالي ـا ً فــي املرحلــة النهائيــة مــن موافقــة املانحــن.
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خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،جــرى أيضـا ً تعزيــز كفــاءة الطاقة
وامليــاه .وفــي هــذا الصــدد ،مت تركيــب  20,066مصبــاح  LEDفــي
املــدارس واملراكــز الصحيــة وأربــع منشــآت أخــرى ،ممــا أدى إلــى خفض
اســتهالك الكهربــاء مبقــدار  636,700كيلوواط/ســاعة وانبعاثــات
ثانــي أكســيد الكربــون مبقــدار  410طــن .إضافــة إلــى ذلــك،
اســتبدلت  14وحــدة قدميــة لتكييــف الهــواء بـــ  53وحــدة جديــدة
مــن نــوع احملــول العكســي ،تســتهلك كل منهــا طاقــة أقــل بنســبة
 .%58بفضــل خطــة االســتبدال هــذه ،مت منــذ العــام  2017خفــض
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مبقــدار  4.3طــن ،فــي حــن أن نظــام
التبريــد والتدفئــة الــذي مت تركيبــه فــي مكتــب إقليــم األردن فــي
العــام  2018قــد خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الســنوية
مبقــدار  53.3طــن واســتهالك الطاقــة مبقــدار  25,700كيلــوواط/
ســاعة .أمــا فيمــا يتعلــق باســتهالك امليــاه ،فقــد أدى تركيــب صنابير
ميــاه ذات تدفــق منخفــض فــي مكتــب إقليــم األردن إلــى خفــض
اســتخدام امليــاه بنســبة تقــارب  %31مــن  1,937000لتــر فــي العــام
 2018إلــى  1,34,000لتــر فــي العــام .2019
 5-10-2غزة
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مصابيــح  LEDمحــل املصابيــح املســتهلكة لطاقــة أعلــى.
أدرك مكتــب إقليــم غــزة أيضــا ً احلاجــة إلــى مواصلــة تطويــر
القــدرات احملليــة فــي صيانــة وتطويــر تكنولوجيــا جديــدة صديقــة
للبيئــة .وفــي العــام  ،2019اعتمــدت دورة جديــدة ضمــن برنامــج
التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ،تقــدم التدريــب للشــباب علــى
تركيــب وصيانــة نظــم الطاقــة الشمســية .ومــع تزايــد الطلــب
علــى الطاقــة الشمســية فــي غــزة ،ســيكون لهــذه املبــادرة تأثيــر
طويــل األجــل علــى زيــادة اســتخدام الطاقــة املتجــددة .كانــت
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر أيض ـا ً الســنة التــي بــدأ فيهــا العمــل
بالكامــل باملبــادرة املشــتركة بــن األونــروا ووزارة الصحــة ووزارة
احلكــم احمللــي والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي جلمــع النفايــات
الطبيــة اخلطــرة ومعاجلتهــا والتخلــص منهــا بطريقــة صديقــة
للبيئــة .خضــع اخملطــط للتجريــب أوال ً فــي العــام  2017ثــم جــرى
تنفيــذه بالكامــل فــي جميــع املراكــز الصحيــة التابعــة للوكالــة
فــي املنطقــة الوســطى ومنطقتــي خــان يونــس ورفــح.
 6-10-2الضفة الغربية
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،بــدأ مكتــب إقليــم الضفــة
الغربيــة بتنفيــذ اســتراتيجية لتحســن البيئــة احلضرية ومســتويات
املعيشــة لالجئــن الفلســطينيني فــي مخيمــات الالجئــن وحولهــا.
تعطــي هــذه املبــادرة األولويــة الســتخدام الضــوء وامليــاه بكفــاءة
إلــى جانــب احلــد مــن النفايــات ،وهــي مدمجــة فــي جميــع مراحــل
دورة حيــاة أنشــطة برنامــج حتســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات ،بــدءا ً
مــن التصميــم والبنــاء وإلــى الصيانــة والهــدم .وخــال العــام ،2019
مت االنتهــاء مــن بنــاء مركــز بــدو الصحــي ومدرســة جنــن للبنــن
ومدرســة طولكــرم للبنــن ومدرســة بيــت عنــان للبنــات ،التــي بــدأ
العمــل علــى بنائهــا فــي العــام  ،2018ومت تركيــب ألــواح الطاقــة
الشمســية ونظــم التهويــة واإلضــاءة التــي تتســم بالكفــاءة
وتقنيــات التخضيــر املتقدمــة لضمــان أقصــى قــدر مــن امتصــاص
الضــوء الطبيعــي.

فــي غــزة ،تضاعــف توافــر الكهربــاء مــن العــام  ،2018وانخفضــت
مســتويات التلــوث بســبب تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي فــي
البحــر مــن  232ملغم/لتــر فــي العــام  2018إلــى  148ملغم/لتــر فــي
العــام  .2019وعلــى الرغــم مــن هــذه التحســينات ،ال تــزال إمكانيــة
احلصــول علــى امليــاه النظيفــة عنــد مســتوى األزمــة وال تــزال تؤثــر
علــى كل جانــب تقريبـا ً مــن جوانــب احليــاة ،علــى غــرار مــا يتســبب
بــه التقنــن فــي توزيــع الكهربــاء .وتشــير التصريحــات الــى أن امليــاه
املنقولــة باألنابيــب املســتخرجة مــن احلــوض اجلوفــي غيــر صاحلــة
لالســتهالك البشــري وألغــراض الشــرب والطهــي .نتيجــة لذلــك،
اعتمــد معظــم الســكان علــى شــراء امليــاه احملــاة مــن باعــة امليــاه
غيــر اخلاضعــن إلشــراف 110 .وقــد تطلــب هــذا الوضــع مــن األونــروا،
إلــى جانــب اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية األخــرى ،مواصلــة تزويــد
مت البحــث أيضــا ً عــن الســبل لزيــادة كفــاءة النظــام احلالــي إلدارة
املستشــفيات واملرافــق احليويــة للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
النفايــات الصلبــة وخفــض تكاليفــه ،مــع االســتمرار فــي حتســن
بالوقــود.
جودتــه .واســتمر تنفيــذ اســتراتيجية إدارة النفايــات الصلبــة ملكتــب
إقليــم الضفــة الغربيــة مــن خــال إعــداد خطــط فــي نــور شــمس
واصلــت الوكالــة االســتثمار في اســتخدام الطاقــة املتجــددة .وبحلول
وشــعفاط لتعزيــز كفــاءة جمــع النفايــات عــن طريــق بنــاء محطــة
نهايــة العــام  ،2019مت تركيــب أنظمــة للطاقــة الشمســية فــي 93
نقــل فــي كل مخيــم .ســعت الوكالــة أيضـا ً إلــى تقــدمي مقترحــات
منشــأة تابعــة لألونــروا ،مبــا فــي ذلــك  85مدرســة وســبعة مراكــز
مشــاريع خارجيــة إلدخــال حتســينات .وقــد أجريــت دراســة بالشــراكة
صحيــة ومركــز توزيــع واحــد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت إدخــال تصميــم
مــع املكتــب التمثيلــي لالحتــاد األوروبــي فــي القــدس ،نفذتهــا
مدرســي جديــد صديــق للطفــل فــي العــام  ،2019يتضمــن عــددا ً مــن
املنظمــة غيــر احلكوميــة الدوليــة  ،CESVIحيــث جــرى حتليــل خدمات
امليــزات الصديقــة للبيئــة ،مثــل إعــادة تدويــر امليــاه الرماديــة ،وحتســن
إدارة النفايــات الصلبــة املقدمــة لالجئــن فــي مخيمــات عســكر
الوصــول إلــى ميــاه الشــرب ،وجمــع ميــاه األمطــار اجلاريــة وإعــادة
واألمعــري والدهيشــة وســكان البلديــات املضيفــة ،لتحديــد أوجــه
اســتخدامها فــي جتديــد طبقــة امليــاه اجلوفيــة .هــذا التصميــم الــذي
التــآزر بــن مقدمــي اخلدمــات .وأوصــت الدراســة بإدخــال حتســينات
نظــر أيضـا ً فــي إمكانيــة تقليــل التلــوث الصوتــي وحتســن التهويــة
لصيانــة االســتدامة املاليــة وجــودة نظــم إدارة النفايــات الصلبــة،
وزيــادة االســتفادة مــن ضــوء الشــمس ،جــرى اســتخدامه فــي أربــع
إلــى جانــب التنســيق مــع البلديــات املضيفــة .وســتتواصل إجــراءات
مــدارس فــي العــام  .2019وفــي منشــآت أخــرى للوكالــة ،حلــت
املتابعــة فــي العــام .2020
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 11-2القيمة مقابل المال
تــود األونــروا أن تســلط الضــوء علــى اإلبــاغ عــن مكاســب الكفــاءة  2018/2017إلــى  800.40دوالر فــي العــام الدراســي  .2019/2018وباملثــل،
فــي إطــار اجلــزء اخلــاص بالصفقــة الكبــرى مــن تقريــر العمل الســنوي انخفــض اإلنفــاق الصحــي مــن  28.60دوالر أمريكــي للشــخص الواحد
للعــام  2019فيمــا يتعلــق مبواصلــة نشــر نظــم إلكترونيــة ملعلومــات فــي العــام  2018إلــى  27.40دوالر فــي العــام .2019
اإلدارة فــي برنامــج التعليــم (نظــام معلومــات إدارة التعليــم) والصحة
ومت حتقيــق أوجــه الكفــاءة هــذه دون حــدوث أي انخفــاض عــام فــي
(نظــام الصحــة اإللكترونــي) فــي الوكالــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
نتاجــات البرامــج فــي الفتــرة قيــد املراجعــة.
أدى تطبيــق قواعــد ومعاييــر تشــكيل الفصــول املدرســية وإصــاح
خدمــات االستشــفاء فــي لبنــان والضفــة الغربيــة إلــى تعزيــز كفــاءة مــن خــال اجلــدول أدنــاه ،تــود الوكالــة أن تســلط الضــوء علــى
األونــروا وفعاليتهــا بقــدر أكبــر خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .تكلفــة برنامجــي التعليــم والصحــة فــي األونــروا باملقارنــة مــع
نتيجــة لهــذه اإلصالحــات ،انخفضــت تكلفــة التعليــم األساســي بلــدان مختــارة مــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان
فــي الوكالــة مــن  831دوالرا ً أمريكيـا ً لــكل تلميــذ فــي العام الدراســي االقتصــادي وبلــدان أخــرى.
التكلفة لكل تلميذ :املرحلة
االبتدائية (دوالر أمريكي)
األونروا (التعليم األساسي)
األونروا (الصحة)
منظمة التعاون والتنمية في امليدان
112
االقتصادي
الواليات املتحدة األمريكية
اململكة املتحدة
االحتاد األوروبي
تركيا
البرازيل
األرجنتني
هنغاريا
إسرائيل
املكسيك
إندونيسيا
الهند
111

8,470
12,184
11,188
8,548
4,168
5,454
8,498
2,961
-

التكلفة لكل تلميذ :املرحلة
اإلعدادية (دوالر أمريكي)
800.40
9,968
13,845
10,963
10,205
4,659
7,174
8,330
3,167
-

نصيب الفرد من اإلنفاق على
الصحة (دوالر أمريكي)
27.40
3,994
10,586
4,070
1,227
1,282
2,047
2,780
1,138
301
209
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الفصل الثالث:
التقرير السنوي بموجب النداء الطارئ لألرض
الفلسطينية المحتلة للعام 2019

67

68

تقرير العمل السنوي لعام 2019

طالبــات األونــروا يشــاركن فــي أنشــطة ترفيهيــة فــي
مدرســة جباليــا اإلعداديــة للبنــات ،غــزة.
© األونروا  ،2020تصوير خليل عدوان
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ملخص تنفيذي
هــذا الفصــل مــن تقريــر العمــل الســنوي  2019يغطــي نــداء األونــروا
الطــارئ للعــام  2019لصالــح األرض الفلســطينية احملتلــة خــال
الفتــرة كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون األول/ديســمبر  ،2019ويقصــد
منــه تقــدمي معلومــات عــن النتائــج املتحققــة مــن خــال قياســها
باملقارنــة مــع النطــاق الكامــل للمؤشــرات الــواردة فــي نــداء العــام
.2019
نظرة عامة
فــي العــام  ،2019ظــل الالجئــون الفلســطينيون فــي غــزة يواجهــون
أزمــة إنســانية نتيجــة للحصــار البــري واجلــوي والبحــري ،الــذي دخــل
اآلن عامــه الثالــث عشــر ،مقترنــا ً بجــوالت مــن العنــف والقتــال،
وغيــاب االســتقرار السياســي ،وتقييــد الدخــول واخلــروج علــى
معبــر رفــح احلــدودي مــع مصــر .وبلــغ متوســط معــدل البطالــة
 113 %45.1ليظــل مــن بــن أعلــى معــدالت البطالــة فــي العالــم.
وقــد ســاهم اســتمرار االنقســام السياســي واألزمــة املاليــة
للســلطة الفلســطينية ،التــي أدت إلــى تخفيضــات فــي املســاعدات
االجتماعيــة وفــي توافــر اخلدمــات األساســية ،فــي تفاقــم الظــروف
االجتماعية-االقتصاديــة البائســة فــي األصــل ،ممــا زاد مــن الشــعور
باإلحبــاط واليــأس بــن الســكان .وظلــت مســتويات الفقــر وانعــدام
األمــن الغذائــي مرتفعــة فــي أوســاط الالجئــن الفلســطينيني ،إذ
يعتمــد أكثــر مــن مليــون الجــئ علــى املســاعدات الغذائيــة التــي
تقدمهــا األونــروا فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.
بقيــت احلالــة األمنيــة متقلبــة خــال العــام ،مــع تكــرار حــوادث
العنــف والتصعيــد فــي القتــال ،والغــارات اجلويــة لقــوات األمــن
اإلســرائيلية ،وإطــاق الصواريــخ مــن جانــب املقاتلني الفلســطينيني.
وفــي حــن انخفــض مســتوى العنــف املرتبــط مبظاهــرات مســيرة
العــودة الكبــرى خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،فــا يــزال
العديــد مــن الفلســطينيني الذيــن أصيبــوا فــي املظاهــرات بحاجــة
إلــى رعايــة طويلــة األجــل ،مبــا فــي ذلــك إعــادة التأهيــل والعــاج
الطبيعــي ،ممــا يشــكل ضغطــا ً متزايــدا ً علــى النظــام الصحــي
املضغــوط فــي األصــل.
وفــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،ال تــزال حيــاة
الالجئــن الفلســطينيني تتأثــر باالحتــال وتبعاتــه االجتماعيــة-
االقتصاديــة وآثــاره املتعلقــة باحلمايــة ،مبــا فــي ذلــك تقييــد إمكانيــة
الوصــول إلــى األراضــي واخلدمــات واملمتلــكات ،وال ســيما بالنســبة
ألولئــك الذيــن يعيشــون فــي املنطقــة (ج) والقــدس الشــرقية.
فــي العــام  ،2019اســتمرت العمليــات األمنيــة التــي نفذتهــا
قــوات األمــن اإلســرائيلية ،والتــي شــملت فــي كثيــر مــن األحيــان
اســتخدام الذخيــرة احليــة والغــاز املســيل للدمــوع ،ممــا أســفر عــن
إصابــات وأضــرار فــي املمتلــكات وعواقــب نفســية-اجتماعية طويلــة
األجــل .وظلــت اجملتمعــات الفلســطينية ،وال ســيما تلــك املوجــودة
فــي املنطقــة (ج) ،تعانــي مــن هــدم املنــازل واملصــادرة بشــكل فعلــي
أو تواجــه تهديــدات بذلــك ،وهــو مــا يشــكل عنصــرا ً مركزيــا ً فــي
البيئــة القســرية التــي تواجههــم وقــد تــؤدي إلــى تهجيرهــم وخطر
تعرضهــم للترحيــل القســري .فقــد جــرى خــال الفتــرة املشــمولة

مبنــى ميلكــه فلســطينيون،
بالتقريــر هــدم مــا ال يقــل عــن 638
ً
مبنــى لالجئــن الفلســطينيني .وهــذا ميثــل زيــادة
114منهــا 196
ً
ـى) وزيــادة بنســبة
بنســبة  %34باملقارنــة مــع العــام  475( 2018مبنـ ً
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 %41فــي عــدد املبانــي املهدمــة التــي ميلكهــا الجئــون.
وقــد بقيــت األوضــاع االجتماعية-االقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة،
مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،صعبــة أيض ـاً ،حيــث واجــه الالجئــون
الفلســطينيون معــدالت بطالــة عاليــة ( %17بالنســبة للمقيمــن
فــي اخمليمــات) وعانــوا مــن الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي.
استجابة األونروا
فــي العــام  ،2019ظلــت عمليــات األونــروا الطارئــة فــي األرض
الفلســطينية احملتلــة تعانــي مــن نقــص فــي التمويــل إلــى حــد
كبيــر ،إذ غطــت التعهــدات املاليــة واملبالــغ املســتلمة حتــى نهايــة
العــام  %61.57فقــط مــن األمــوال الالزمــة 116 .وقــد ســبق أن مت
تعديــل ميزانيــة النــداء الطــارئ البالغــة  138مليــون دوالر مبــا يتوافــق
مــع انخفــاض توقعــات التمويــل ،ومثلــت احلــد األدنــى الضــروري
لتغطيــة االحتياجــات األساســية لالجئــن الفلســطينيني فــي غــزة
والضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية .لــذا فــإن أي نقــص
فــي تغطيــة هــذه امليزانيــة املعدلــة أص ـا ً ال بــد قــد حمــل عواقــب
مباشــرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن األشــد ضعف ـاً .ومــن أجــل
تفــادي حــدوث تعطــل حــرج فــي تقــدمي املســاعدات احليويــة ،اتخــذت
األونــروا قــرارا ً اســتثنائيا ً بتغطيــة الفجــوة فــي التمويــل فــي تدخالت
الطــوارئ مــن خــال ســلفة مــن ميزانيــة البرامــج .كمــا متــت إتاحــة
قــرض مــن الصنــدوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ مــن أجــل ضمــان
االســتقرار فــي تقــدمي خدمــات الطــوارئ فــي األرض الفلســطينية
احملتلــة علــى مــدار العــام.
فــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة ،واصلــت األونــروا تقــدمي
املســاعدات الغذائيــة الطارئــة إلــى  1,036,385الجئــا ً فلســطينيا ً
فــي غــزة ،وهــؤالء ال ميلكــون أيــة وســيلة أخــرى ســوى املســاعدات
التــي تقدمهــا الوكالــة لتغطيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية.
وواصلــت األونــروا أيضــا ً دعــم الالجئــن الفلســطينيني الضعفــاء
مــن خــال برنامجهــا الطــارئ للمــال مقابــل العمــل الــذي وفــر
فــرص عمــل قصيــرة األجــل ألكثــر مــن  13,500الجــئ علــى مــدار
العــام .وواصلــت الوكالــة ،مــن خــال تدخالتهــا الصحيــة الطارئــة،
دعــم  4,134الجئـا ً فلســطينيا ً فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة
الثانويــة أو املتخصصــة املنقــذة للحيــاة ،فيمــا دعمــت وفــي الوقــت
نفســه االســتجابة لالحتياجــات املتزايــدة الناجمــة عــن مظاهــرات
مســيرة العــودة الكبــرى .وقدمــت األونــروا ،مــن خــال برنامجهــا
للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ ،دعمـا ً إضافيـا ً للتعلــم فــي مبحثــي
اللغــة العربيــة والرياضيــات إلــى  68,007طلبة .وفــي أيار/مايــو ،2019
وفــي ضــوء املســتوى العالــي مــن االحتياجــات التــي يعانــي منهــا
الالجئــون الفلســطينيون ،اتخــذت الوكالــة قــرارا ً بتعديــل وضــع
 500موظــف مــن العاملــن فــي مجــال الصحــة النفســية والدعــم
النفســي-االجتماعي ،ممــن كانــوا يعملــون علــى أســاس عقــود بــدوام
جزئــي فــي العــام  ،2018بحيــث أصبحــوا يعملــون بــدوام كامــل.
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وواصــل مرشــدو الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي
املثبتــون فــي مــدارس األونــروا ومراكزهــا الصحيــة تقــدمي عــدد مــن
التدخــات املنظمــة لدعــم رفــاه الالجئــن الفلســطينيني.
وفــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،وزعــت األونــروا
مســاعدات نقديــة طارئــة بواســطة البطاقــات اإللكترونيــة علــى
 25,578الجئـا ً يعيشــون فــي فقــر مدقــع .وقــد أمكــن احلفــاظ علــى
اســتمرارية هــذا التدخــل مــن خــال ســلفة مــن ميزانيــة البرامــج
فــي الوكالــة .وعملــت األونــروا بالشــراكة مــع برنامــج األغذيــة
العاملــي علــى تقــدمي طــرود غذائيــة إلــى  37,000فــرد مــن اجملتمعــات
البدويــة والرعويــة التــي تواجــه مســتويات عاليــة مــن انعــدام األمــن

الغذائــي ومخــاوف احلمايــة .وعلــى مــدار العــام ،واصــل فريــق احلمايــة
واحلياديــة التابــع للوكالــة فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس
الشــرقية ،القيــام بعــدد مــن تدخــات املناصــرة لرصــد دواعــي
القلــق املتعلقــة باحلمايــة التــي تؤثــر علــى الالجئــن الفلســطينيني
وتوثيقهــا واإلبــاغ عنهــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قُدمــت مســاعدات
نقديــة طارئــة إلــى األســر الالجئــة املتضــررة مــن التهديــدات علــى
احلمايــة .وأخيــراً ،واصلــت األونــروا فــي كل مــن غــزة والضفــة الغربية،
مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،جهودهــا الراميــة إلــى صيانــة حيــاد
عملياتهــا مــن خــال عمليــات التفتيــش نصــف الســنوية ملنشــآتها.
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 1-3ملخص التمويل :النداء الطارئ لألرض الفلسطينية
المحتلة للعام 2019
اجلــدول  :2ملخــص متويــل النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة حســب اإلقليــم 1 ،كانــون الثاني/ينايــر –  31كانــون األول/ديســمبر
117
( 2019دوالر أمريكــي)
التدخالت البرامجية
املساعدات الغذائية الطارئة
املال مقابل العمل الطارئ
املساعدات النقدية الطارئة
الصحة الطارئة
التعليم في حاالت الطوارئ
الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي
احلماية
الصحة البيئية الطارئة
التنسيق واإلدارة
احليادية
التأهب للطوارئ
السالمة واألمن
مبالغ سيتم تخصيصها
اجملموع

املبلغ

مخصص
للرئاسة

مخصص لقطاع مخصص للضفة
الغربية
غزة
3,424,603
94,561,301
0
55,631,634
3,424,603
38,929,667
15,000,000
19,775,551
4,775,551+
3,831,206
250,576
3,580,630
2,600,000
343,806
2,256,194
4,040,000
360,929
3,679,071
3,482,825
3,251,716
231,109
2,885,383
200,000
1,125,131
232,538
1,760,252
32,538+
1,598,400
0
1,598,400
385,281
236,046
3,500,373
2,380
0
0
382,901
236,046
3,500,373
300,000
0
300,000
115,000
500,000
0
0
115,000
500,000
1,800,000
193,859
1,606,141

اجملموع

املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق

97,985,904
55,631,634
42,354,270
15,000,000
19,775,551
4,775,551+
3,831,206
250,576
3,580,630
2,600,000
343,806
2,256,194
4,040,000
360,929
3,679,071
3,482,825
3,251,716
231,109
3,085,383
1,357,669
1,727,714
1,598,400
0
1,598,400
4,121,700
2,380
4,119,320
300,000
0
300,000
615,000
0
615,000
1,800,000
193,859
1,606,141

املطلوب
املستلم
الفرق

138,460,418
81,168,119
57,292,299
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127,582,899
79,790,032
47,792,867

10,492,238
1,375,707
9,116,531

385,281
2,380
382,901
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 2-3غزة :التدخالت الخاصة بكل قطاع
 1-2-3األولوية االستراتيجية األولى :أسر الالجئين الفلسطينيين المتضررة من األزمة والتي تواجه صدمات
حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء
املساعدات الغذائية الطارئة
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.
املؤشر
اخملرجات
األسر الالجئة التي تعيش في فقر تلبي أبسط عدد الالجئني الذين يعيشون حتت خط الفقر املدقع البالغ
 1.74دوالر للفرد في اليوم الذين يتلقون مساعدات غذائية
متطلباتها من الغذاء.
طارئة.

الفعلي
604,193
(إناث ،300,826
ذكور )303,367

الغاية ()2019
620,310
(إناث ،308,812
ذكور )311,498

عدد الالجئني الذين يعيشون بني خط الفقر املدقع البالغ
 1.74دوالر للفرد في اليوم وخط الفقر املطلق البالغ 3.87
دوالر للفرد في اليوم الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة.

432,192
(إناث ،215,086
ذكور )217,106

389,680
(إناث ،194,498
ذكور )195,513

نسبة احتياجات الطاقة لدى فئة الفقر املدقع التي تتم
تلبيتها من خالل توزيع املساعدات الغذائية.

%79.76

%80

نسبة احتياجات الطاقة لدى فئة الفقر املطلق التي تتم
تلبيتها من خالل توزيع املساعدات الغذائية.

%42.95

%43

ال يــزال الوصــول إلــى الغــذاء فــي غــزة يشــكل حتديــا ً بالنســبة
لغالبيــة الالجئــن الذيــن يكافحــون فــي ظــل تدهــور األوضــاع
االجتماعية-االقتصاديــة ،ومــا يترافــق مــع ذلــك مــن قيــود علــى
حرجــة النــاس والبضائــع بســبب احلصــار ،ونقــص فــي الكهربــاء،
وارتفــاع فــي معــدالت البطالــة.
اســتجابة ملســتويات الضعــف املتزايــدة وانخفــاض القــدرة علــى
الصمــود والتحمــل ،قدمــت األونــروا فــي العــام  2019مســاعدات
غذائيــة طارئــة إلــى  1,036,385مســتفيدا ً ( 209,961أســرة) ،مبــا فــي
ذلــك  16,826أســرة تعيلهــا نســاء .وقدمــت املســاعدات الغذائيــة
العينيــة الطارئــة مــن خــال أربــع جــوالت توزيــع .باإلجمــال ،حصــل
 604,193الجئـا ً ( 117,914أســرة) ،مــن بينهــم  11,970أســرة تعيلهــا
نســاء و 36,949شــخصا ً مــن ذوي اإلعاقــة يعيشــون حتــت خــط الفقر
املدقــع البالــغ  1.74دوالر فــي اليــوم ،علــى  %79.8مــن احتياجاتهــم
اليوميــة مــن الطاقــة ،فــي حــن حصــل  432,192الجئــا ً (92,047
أســرة) ،مــن بينهــم  4,856أســرة تعيلهــا نســاء و 5,799شــخصا ً
مــن ذوي اإلعاقــة يعيشــون حتــت خــط الفقــر املطلــق البالــغ 3.87
دوالر للشــخص الواحــد فــي اليــوم ،علــى  %42.95مــن احتياجاتهــم
للطاقــة .ويُعتقــد أن قطــع رواتــب موظفــي الســلطة الفلســطينية
فــي غــزة ،والــذي بــدأ فــي العــام  ،2017قــد ســاهم فــي زيــادة عــدد
حــاالت الفقــر املطلــق املعتمديــن علــى املســاعدات الغذائيــة التــي
تقدمهــا الوكالــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.
جــرى تقــدمي الغــذاء فــي ســلتني مختلفتــن بنــا ًء علــى مســتوى
الفقــر وعلــى عــدد األفــراد لــكل أســرة .وفــي العــام  ،2019ســاهمت
األونــروا فــي تلبيــة احتياجــات الفــرد اليوميــة للطاقــة مــن خــال
تقــدمي الســلع الغذائيــة التــي تتضمــن الدقيــق واحلليــب اجملفــف
وزيــت عبــاد الشــمس والســكر والعــدس واحلمــص واألرز .وأضيــف
الســردين املعلــب إلــى ســلة الفقــر املدقــع كمصــدر للبروتــن.
فــي العــام  ،2019واصــل  128موظفــا ً وموظفــة مــن فريــق اإلغاثــة

تقييــم اســتحقاق الالجئــن للحصــول علــى املســاعدات الغذائيــة
باســتخدام اســتطالع تقييــم الفقــر املتبــع فــي الوكالــة .وقــد أجريت
 32,040زيــارة منزليــة باالســتناد إلــى طلبــات التقييــم املقدمــة مــن
املســتفيدين ،والحــظ العاملــون فــي فريــق اإلغاثة حــدوث زيــادة كبيرة
فــي مســتوى الفقــر بــن الالجئــن الفلســطينيني .فخــال الفتــرة
املشــمولة بالتقريــر ،تبــن أن  %42.9مــن احلــاالت التــي أعيــد تقييمهــا
( 188أســرة مــن أصــل  438أســرة) قــد انزلقــت مــن الفقــر املطلــق إلى
الفقــر املدقــع ،فــي حــن حتســنت ظــروف  %3.53فقــط مــن حــاالت
الفقــر املدقــع التــي أعيــد تقييمهــا ( 26مــن أصــل  736أســرة) لدرجــة
أنــه أمكــن إعــادة تصنيفهــا ضمــن فئــة الفقــر املطلــق .وخــال العام،
حتققــت األونــروا أيض ـا ً مــن بيانــات املســتفيدين وقامــت بتحديثهــا،
ومتــت إزالــة مــا يقــرب مــن  10,000الجــئ مــن قائمــة املســتفيدين
املســتحقني بعــد أن تأكــدت وفاتهــم أو رحيلهــم عــن غــزة.
مبــا أن مســتويات الضعــف فــي غــزة ال تــزال مرتفعــة ،فــإن التصــدي
النعــدام األمــن الغذائــي ال يــزال يشــكل أولويــة ،حيــث تســعى
الوكالــة جاهــدة إلــى تغطيــة االحتياجــات األساســية لالجئــن
الفلســطينيني األشــد ضعفـاً .ويجــري بــذل اجلهــود لتحســن وحتديث
تقييمــات الفقــر ،والتوافــق بشــكل أفضــل مــع األدوات والنظــم التــي
تســتخدمها الســلطات والــوكاالت األخــرى ،والتركيــز علــى مــن هــم
فــي أمــس احلاجــة إلــى املســاعدة .ومــع اســتمرار العمــل فــي هــذا
الصــدد وتعديــل محتويــات الســال الغذائيــة ،فقــد مت اعتبــارا ً مــن
الربــع األخيــر مــن العــام  2019تعليــق الزيــارات املنزليــة اخلاصــة بنظام
تقييــم الفقــر احلالــي وبــإدراج حــاالت جديــدة فــي تقييمــات الفقــر
بســبب عــدم إمكانيــة التنبــؤ بالوضــع املالــي .وأجــري اســتطالع
للرصــد بعــد التوزيــع فــي كانــون األول/ديســمبر  119 2019لالسترشــاد
بــه فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن مســتقبل املســاعدات الغذائيــة
الطارئــة فــي ضــوء التحديــات املاليــة املمتــدة ،ولدعــم النظــر
مســتقبال ً فــي أســاليب مختلفــة لتقــدمي املســاعدات الغذائيــة .وقــد
أمكــن ،خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،شــراء الســلع الغذائيــة
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

مــن خــال ســلفة مــن ميزانيــة البرامــج فــي الوكالــة وقــرض مــن غــزة ،ودعمــت عمليــات التخطيــط والتبليــغ اإلجماليــة ،مبــا فــي ذلك
"اســتعراض االحتياجــات اإلنســانية ،وخطــة االســتجابة اإلنســانية،
الصنــدوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ.
واملســح االجتماعي-االقتصــادي واألمــن الغذائــي فــي فلســطني.
أخيــراً ،واصلــت الوكالــة املشــاركة بنشــاط فــي اجتماعــات اجملموعة
املعنيــة بالغــذاء ومجموعــة العمــل املعنيــة ببرامــج النقــد فــي

موظــف فــي األونــروا يجهــز الطــرود الغذائيــة فــي مركــز التوزيــع
فــي جباليــا ،غــزة © .األونــروا  ،2020تصويــر خليــل عــدوان

املساعدات الغذائية الطارئة
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.
املؤشر
اخملرجات
يكسب الالجئون الفلسطينيون األجور لتغطية عدد أيام العمل التي يتم توليدها.
احتياجاتهم األساسية للغذاء.
العدد املكافئ من الوظائف بدوام كامل الذي يتم توفيره.

الفعلي
1,230,992

الغاية ()2019
1,133,808

4,274

3,973

عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل على
املدى القصير.

13,572
(إناث ،5,286
ذكور )8,286

11,082
(إناث ،6,649
ذكور )4,433

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال
مقابل العمل.

16,805,925 $US

13,512,854 $US
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اســتجابة ملســتويات البطالــة العاليــة للغايــة بــن الشــباب فــي
غــزة –  %67.5بــن الفئــة العمريــة  24-20عامــاً 120 ،ركــزت األونــروا
جهودهــا بشــكل خــاص علــى تزويــد اخلريجــن اجلــدد بفــرص عمــل
قصيــرة األجــل .تبع ـا ً لذلــك ،مت خــال العــام  2019تخصيــص %15.9
ومنحــت نســبة  %64.7مــن
مــن جميــع الفــرص خلريجــن جــددُ ،
وظائــف العمــال املهــرة لالجئــن تتــراوح أعمارهــم بــن  18و 29عامـاً،
باملقارنــة مــع الغايــة املرصــودة .%40

فــي العــام  ،2019وفــرت األونــروا  1,230,992يــوم عمــل مــن خــال
طائفــة مــن فــرص العمــل ملســاعدة الالجئــن الفلســطينيني
األشــد ضعفـاً .وترجــم هــذا العــدد إلــى فــرص عمــل قصيــرة األجــل
لصالــح  13,572الجئـا ً والجئــة ،بحيــث اســتفاد باإلجمــال مــا يقــارب
 78,500فــرد (العاملــون وأفــراد أســرهم) ومت ضــخ  16,805,925دوالرا ً
أمريكي ـا ً فــي االقتصــاد احمللــي ،وهــو مــا يتخطــى الغايــة املرصــودة.
كانــت غالبيــة املســتفيدين املباشــرين مــن العمــال غيــر املهــرة
( 6,901فــرد ،أو  %50.8مــن اجملمــوع) ،يلــي ذلــك  6,419شــخصا ً مــن
يعــزى اإلجنــاز الزائــد لغايــات املــال مقابــل العمــل إلــى توفــر متويــل
العمــال املهــرة ( .)%47.3ومت توظيــف  252فــردا ً فقــط ضمــن فئــة
إضافــي فــي إطــار هــذا التدخــل .ومــع ذلــك ،جتــدر اإلشــارة إلــى أن
املهنيــن (.)%1.9
غايــات العــام  2019قــد مت تصميمهــا وفقً ــا لتوقعــات التمويــل وال
باإلجمــال ،حصلــت  5,286امــرأة علــى فــرص عمــل ،خصصــت  3,234تعكــس االحتياجــات الفعليــة التــي ظلــت مرتفعــة علــى مــدى
منهــا لوظائــف العمــال املهــرة والوظائــف املهنيــة .وقــد حصلــت األعــوام املاضيــة .وفــي ضــوء املــوارد املتاحــة ،واصلــت الوكالــة
النســاء املتقدمــات بطلــب لوظائــف العمــال املهــرة علــى  %61.2اســتخدام نهــج قائــم علــى األســرة ،حيــث مت إعطــاء األولوية لألســر
مــن العــدد الكلــي لوظائــف العمــال املهــرة ،حيــث أن أكثــر مــن  %75التــي لــم تســتفد مــن فرصــة للمــال قابــل العمــل مــن قبــل .ومــع
مــن اإلنــاث اللواتــي حصلــن علــى مثــل هــذه الوظائــف خدمــن فــي ارتفــاع الطلــب علــى هــذه الفــرص ،فــإن هــذا الوضــع يــؤدي إلــى
منشــآت األونــروا ،مبــا فــي ذلــك املــدارس واملراكــز الصحيــة ومكاتــب فتــرات انتظــار طويلــة .إذ يبلــغ متوســط وقــت االنتظــار ألســرة
اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة .ومــن مجمــوع وظائــف العمــال غيــر علــى قائمــة انتظــار املــال مقابــل العمــل ،فــي الوقــت احلالــي ،أكثــر
املهــرة التــي مت متويلهــا ،خصصــت نســبة  %38,8لإلنــاث ،مبــا يفــوق مــن أربــع ســنوات .ومــن بــن  284,112طلبــا ً مســجال ً فــي قاعــدة
الغايــة املرصــودة ،وهــي  .%15تضمنــت وظائــف العمــال غيــر املهــرة بيانــات الوكالــة ،قــدم  50,752شــخصا ً طلباتهــم فــي العــام ،2019
مهــام مختلفــة ،مثــل أذنــة املــدارس ،واحلــراس ،وعمــال التنظيــف ،ممــا يعكــس معــدالت البطالــة املرتفعــة بشــكل اســتثنائي ويؤكــد
ارتفــاع الطلــب علــى فــرص العمــل املؤقــت.
وعمــال التغليــف ،والعمــال الزراعيــن.

عمــال نظافــة يعملــون فــي مخيــم الشــاطئ لالجئــن ضمــن
برنامــج األونــروا للمــال مقابــل العمــل ،غــزة.
© األونروا  ،2020تصوير خليل عدوان
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 2-2-3األولوية االستراتيجية الثانية :يحافظ الالجئون الفلسطينيون على قدرتهم على الوصول الى
الخدمات والمساعدات األساسية وتجري حمايتهم من أشد تأثيرات القتال والعنف
الصحة الطارئة
النتاج :الالجئون املتضررون من األزمة يتمتعون بحقهم في الصحة.
املؤشر
اخملرجات
عدد الالجئني الفقراء الذين يحصلون على الرعاية الصحية
ميلك الالجئون املتضررون من األزمة إمكانية
الثانوية أو التخصصية.
الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية
والتخصصية.
ميلك الالجئون املتضررون من األزمة إمكانية
الوصول إلى الرعاية الصحية األولية.

يتلقى الطلبة املتضررون من األزمة دعما ً طبياً.

عدد حاالت املصابني في مسيرة العودة الكبرى التي تزود
121
بأدوية منقذة للحياة.

الفعلي
4,134
(إناث ،2,728
ذكور )1,406
925

122

الغاية ()2019
3,500

750

123

عدد جلسات العالج الطبيعي املقدمة في مراكز األونروا
الصحية.

6,396

3,960

نسبة الطلبة الذين يتلقون الدعم نتيجة تقييمات طبية
معمقة.

%96.33

%100

يعمــل النظــام الصحــي فــي قطــاع غــزة حتت ضغط شــديد بســبب
النمــو الســكاني الســريع وتدهــور األحــوال املعيشــية واالفتقــار إلــى
املــوارد املاليــة الكافيــة .ويفــرض احلصــار املطــول قيــودا ً علــى حركــة
األشــخاص ،مبــن فيهــم املرضــى الذيــن يلتمســون العــاج خــارج غزة،
ويفــرض قيــودا ً علــى حركــة املــواد ،مبــا فيهــا اإلمــدادات الطبيــة .هذا
الوضــع ،الــذي يتفاقــم بفعــل االنقســام الفلســطيني الداخلــي ،أدى
124
إلــى تدهــور خطيــر فــي مــدى توافــر اخلدمــات الصحيــة وجودتهــا.

بعــض األهــل عــن إرســال أطفالهــم إلجــراء التقييمــات الطبيــة
عنــد إخطارهــم باإلحالــة املطلوبــة ،لــذا فــإن  %3.7مــن احلــاالت التــي
مت حتديدهــا فــي العــام  2019بقيــت دون تقييــم .وســتواصل األونــروا
رفــع الوعــي فــي أوســاط األهــل عــن أهميــة توفيــر الدعــم الطبــي
لألطفــال ودعــم تعلمهــم.
أعطيــت األولويــة فــي الوصــول إلــى الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة
إلــى  4,134مريضـا ً يعيشــون فــي فقــر مدقــع ويحتاجــون إلــى دعــم
طبــي حــرج ،وميثــل هــؤالء  %37.7مــن جميــع احلــاالت احملالــة للعــاج
فــي إطــار برنامــج الصحــة فــي األونــروا.

فــي العــام  ،2019وباإلضافــة إلــى إتاحــة الوصــول إلــى الرعايــة
الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة املنقــذة للحيــاة ،ركــزت التدخــات
الصحيــة الطارئــة لألونــروا علــى االســتجابة لالحتياجــات الناجتــة
أخيــراً ،وعلــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد املصابــن نتيجــة ملظاهــرات
عــن مظاهــرات مســيرة العــودة الكبــرى ،باإلضافــة إلــى توفيــر
مســيرة العــودة الكبــرى فــي العــام  2019مقارنــة بالعــام ،2018
فحــوص الفــرز الطبــي الشــامل فــي املــدارس التــي تهــدف إلــى
واصلــت الوكالــة تقــدمي اخلدمــات الصحيــة الطارئــة للمصابــن
حتديــد ودعــم الطلبــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.
اجلــدد والدعــم املســتمر لالجئــن الفلســطينيني الذيــن يحتاجــون
فعلــى مــدار العــام ،متكنــت الوكالــة مــن إجــراء تقييمــات طبيــة إلــى متابعــة طبيــة .ففــي العــام  ،2019تلقــى مــا مجموعــه 925
شــاملة علــى  11,571طالب ـا ً وطالبــة فــي مــدارس الوكالــة ،أي مــا حالــة إصابــة الرعايــة فــي مراكــز األونــروا الصحيــة ،مبــا يشــمل
يعــادل  %96.3مــن مجمــوع احلــاالت احملالــة والبالــغ عددهــا  12,011العــاج الطبــي العاجــل واالستشــارات والتضميــد والعــاج
حالــة ،وذلــك لتحديــد وعــاج احلــاالت الطبيــة التــي قــد تظــل بــدون الطبيعــي والدعــم النفســي-االجتماعي .وأجــرت  11وحــدة للعــاج
تشــخيص إن لــم جتــر إحالتهــا .يتــم حتديــد احلــاالت التــي بحاجــة الطبيعــي فــي مراكــز الوكالــة الصحيــة مــا مجموعــه 6,396
إلــى تقييــم طبــي مــن خــال اإلحالــة املنتظمــة بواســطة برنامــج جلســة للعــاج الطبيعــي خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .ويعــزى
التعليــم فــي األونــروا .وبعــد إجــراء فحــوص الفــرز الطبــي ،يتــم هــذا اإلجنــاز الــذي جتــاوز الغايــة املرصــودة إلــى طبيعــة املصابــن ألن
تزويــد الطلبــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة بالعــاج الطبــي الــازم العديــد منهــم احتاجــوا إلــى عالجــات متكــررة ومتابعــة طبيــة.
واألجهــزة املســاعدة .وعلــى الرغــم مــن جهــود الوكالــة ،ميتنــع
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طفــل صغيــر يتلقــى كشــفا ً طبيـا ً فــي مركــز الفاخــورة الصحــي
التابــع لألونــروا  ،غــزة © .األونــروا  ،2020تصويــر خليــل عــدوان

التعليم في حاالت الطوارئ
النتاج :مجابهة تأثيرات احلصار والفقر والعنف من خالل توفير بيئة تعلم داعمة ،حيث يستطيع الطلبة الالجئون حتقيق إمكاناتهم.
الغاية ()2019
الفعلي
املؤشر
اخملرجات
1,000
585
عدد املعلمني الداعمني الذين يتم توظيفهم لتيسير تعليم
يتم دعم الطلبة الالجئني الذين لديهم
(إناث ،400
(إناث ،555
احتياجات تعليمية إضافية في مبحثي اللغة الطلبة في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.
ذكور )600
ذكور )30
العربية والرياضيات.
عدد األطفال الذين يتلقون دعما ً إضافيا ً في التعلم في
مبحثي اللغة العربية والرياضيات.
يتم تزويد الطلبة الالجئني بأدوات التعلم.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يتم تزويدهم باملواد
التعليمية (أدوات العودة إلى املدرسة ،مواد الدعم النفسي-
االجتماعي/الترفيه ،القرطاسية) في كل فصل دراسي.

فــي العــام  ،2019ظــل تزويــد أطفــال الالجئــن الفلســطينيني
بإمكانيــة الوصــول إلــى تعليــم جامــع ومنصــف ونوعــي وآمــن
يتماشــى مــع قيــم األمم املتحــدة ومبادئهــا يشــكل أولويــة بالنســبة
لألونــروا فــي غــزة .خــال العــام الدراســي  ،2019/2018وبالبنــاء علــى
نظــام التعليــم القائــم فــي الوكالــة ،دعمــت األونــروا أيض ـا ً أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني مــن خــال برنامــج التعليــم فــي حــاالت
الطــوارئ الــذي يقــدم دعمــا ً إضافيــا ً فــي التعلــم للطلبــة الذيــن
يتأثــر تعليمهــم باألزمــة اإلنســانية والصــراع .حتقيقـا ً لهــذه الغايــة،
وفــرت الوكالــة  585معلمــا ً إضافيــا ً ( 555معلمــة و 30معلمــاً)

68,007
(بنات ،32,648
أوالد )35,359
0

125

68,007
(بنات ،32,648
أوالد )35,359
585
(إناث ،555
ذكور )30

لتوفيــر دعــم إضافــي فــي تعلــم اللغــة العربيــة والرياضيــات لصالــح
ـى) .وقــد اســتخدمت األونــروا
 68,007طلبــة ( 32,648فتــاة و 35,359فتـ ً
مجموعــة األدوات اخلاصــة بهــا للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ
فــي تدريــب املعلمــن علــى حتديــد االحتياجــات املتنوعــة للطلبــة
واالســتجابة لهــا ،مبــا فــي ذلــك الطلبــة ذوي اإلعاقــة ،و/أو غيــر ذلــك
مــن االحتياجــات التعليميــة والنفســية-االجتماعية والصحيــة.
وبســبب القيــود علــى التمويــل ،لــم يتــم توفيــر ســوى  %58.5مــن
املعلمــن الداعمــن املطلوبــن ،ممــا أدى إلــى انخفــاض عــدد جلســات
الدعــم باملقارنــة مــع العــام ( 2018متــت تغطيــة فصــل دراســي

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

واحــد فقــط فــي العــام  .)2019باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم تتمكــن
الوكالــة مــن تزويــد الطلبــة باملــواد التعليميــة (أدوات العــودة إلــى
املدرســة ،ومــواد الدعــم النفســي-االجتماعي/الترفيه ،والقرطاســية)،
إذ أعطيــت األولويــة الســتمرار دعــم التعلــم فــي ظــل املــوارد املتاحــة.
فــي العــام  ،2019واصــل مرشــدو الصحة النفســية والدعم النفســي-
االجتماعــي فــي مــدارس األونــروا تقــدمي اإلرشــاد الفــردي واجلمعــي
ملســاعدة األطفــال علــى التكيــف ،مــع العمــل علــى تعزيــز قدرتهــم
علــى الصمــود والتحمــل فــي ظل البيئــة القاهــرة التــي تــزداد صعوبة.
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وفــي ضــوء احلاجــة املتزايــدة إلــى الدعــم النفســي-االجتماعي ،أعــادت
الوكالــة فــي أيار/مايــو  2019توظيــف  241مرشــدا ً تربويـا ً بــدوام كامــل.
وكان هــؤالء يعملــون بــدوام جزئــي فــي أغلــب فتــرات العــام الدراســي
 2019/2018بســبب القيــود علــى التمويــل .وال يــزال توفيــر خدمــات
الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي ألطفــال الالجئــن
الفلســطينيني فــي غــزة يشــكل أولويــة لألونــروا ،وســتكون هنــاك
حاجــة إلــى دعــم مالــي مســتمر فــي العــام  2020لضمــان أن يكــون
مســتوى الدعــم قــادرا ً علــى مواكبــة الطلــب املتزايــد.

الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي
اخملرجات
طلبة األونروا وأهاليهم يتلقون الدعم
النفسي-االجتماعي.

األسر وأفراد اجملتمعات احمللية يتلقون الدعم
النفسي-االجتماعي.

النتاج :تعزيز الرفاه النفسي-االجتماعي لالجئني الفلسطينيني
املؤشر
عدد الطلبة الذين يتلقون الدعم في املهارات احلياتية.

الفعلي
123,251
(إناث ،67,842
ذكور )55,409
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24,471
(إناث ،13,100
ذكور )11,371

عدد الطلبة الذين يتلقون اإلرشاد اجلمعي.

6,866
(إناث ،3,647
ذكور )3,219

5,768
(إناث ،2,884
ذكور )2,884

عدد الطلبة الذين يتلقون اإلرشاد الفردي.

11,057
(إناث ،5,182
ذكور )5,875

5,665
(إناث ،2,832
ذكور )2,833

عدد أهالي الطلبة الذين يتلقون التثقيف املوجه لألهالي.

34,196
(إناث ،28,348
ذكور )5,848

8,000
(إناث ،4,000
ذكور )4,000

عدد البالغني الذين يتلقون تدخالت جماعية.

2,583
(إناث ،1,983
ذكور )600

1,050
(إناث ،1,020
ذكور )30

عدد البالغني الذين يتلقون اإلرشاد الفردي.

6,407
(إناث ،4,354
ذكور )2,053

3,300
(إناث ،2,700
ذكور )600

14,806

10,000

عدد النساء اللواتي يحضرن حلقات التثقيف النفسي-
االجتماعي.

خــال األشــهر اخلمســة األولــى مــن العــام  ،2019ظلــت جهــود
تقــدمي الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي تعانــي
مــن تخفيضــات شــديدة فــي اخلدمــات املتعلقــة باملاليــة .فــي هــذا
اخلصــوص ،اســتمر توظيــف  500موظــف وموظفــة علــى عقــود بدوام
جزئــي كجــزء مــن تدابيــر التكيــف املتخــذة فــي العــام  2018بســبب
نقــص التمويــل .ولكــن االحتياجــات كانــت هائلــة لدرجــة أنــه مت
حتويــل هــذه الكــوادر مجــددا ً للعمــل بــدوام كامــل وجــرى دعــم ذلــك
مــن خــال ســلفة مــن ميزانيــة البرامــج فــي الوكالــة .أتــاح ذلــك
لألونــروا حتقيــق نتائــج تتجــاوز الغايــات املرصــودة ،والتــي اســتندت
إلــى عمــل موظفي الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي
بــدوام جزئــي .وخــال العــام ،واصــل املرشــدون فــي املــدارس واملراكــز
الصحيــة ،إلــى جانــب املرشــدين القانونيــن ،تنفيــذ طائفــة مــن
التدخــات املنظمــة لتلبيــة احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني فــي
مجــال الدعــم النفســي-االجتماعي والصحــة النفســية.
مت تزويــد  123,251طالبــا ً وطالبــة بجلســات تدريــب علــى املهــارات
احلياتيــة مصممــة لتعزيــز مهــارات التدبــر لــدى األطفــال وفدرتهــم
علــى الصمــود والتحمــل ،وذلــك خــال ســاعات مــا بعــد املدرســة
وأنشــطة املــرح الصيفيــة .وكمــا أشــير أعــاه ،فقــد مت جتــاوز الغايــة
املرصــودة بســبب توفــر متويــل إضافــي لهــذا التدخــل ،ممــا ســمح

بتنفيــذ أنشــطة التعلــم الصيفيــة التــي اســتهدفت طلبــة إضافيني.
وبالنســبة للطلبــة الذيــن يحتاجــون إلــى دعــم أكثــر تركيــزاً ،اســتفاد
 6,866طفـا ً مــن اإلرشــاد اجلمعــي .وعــاوة علــى ذلــك ،مت دعــم 11,057
طالبـا ً وطالبــة معرضــن للخطــر مــن خــال اإلرشــاد الفــردي ،وتلقــى
 34,196مــن األهالــي جلســات لتثقيــف األهــل فــي املــدارس.
وفــي مراكــز األونــروا الصحيــة ،قــدم مرشــدو الصحــة النفســية
اإلرشــاد الفــردي إلــى  6,407أشــخاص بالغني .واســتكمل هــذا العمل
بتقــدمي التثقيــف النفســي املنظــم واإلرشــاد اجلمعــي الرامــي إلــى
تعزيــز كل مــن قــدرات التدبــر الفرديــة وســبل الدعــم املتبــادل
فيمــا بــن املشــاركني .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،مت تقــدمي
اإلرشــاد اجلمعــي إلــى  2,583شــخصا ً بالغــاً ،فيمــا شــارك 17,570
فــردا ً إضافيـا ً ( 14,806مــن اإلنــاث و 2,764مــن الذكــور) فــي جلســات
التثقيــف النفســي-االجتماعي التــي قدمــت اســتجابة لالحتياجــات
النفســية-االجتماعية احلرجــة املتعلقــة بتأثيــرات مســيرة العــودة
الكبــرى .عــاوة علــى ذلــك ،اســتفاد نحــو  8,655شــخصا ً بالغــا ً
مــن جلســات التوعيــة العامــة التــي غطــت طائفــة مــن القضايــا
األســرية واالجتماعيــة .وفــي العــام  ،2019تلقــى  5,486شــخصا ً
بالغــا ً ( 3,956أنثــى و 1,530ذكــراً) استشــارات ونصائــح فرديــة ملــرة
واحــدة فيمــا يتعلــق بقضايــا شــخصية وأســرية واجتماعيــة.
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طالبــات األونــروا يشــاركن فــي أنشــطة ترفيهيــة فــي مدرســة جباليــا
اإلعداديــة للبنــات ،غــزة © األونــروا  ،2020تصويــر خليــل عــدوان

الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي
النتاج :تعزيز حماية حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني.
املؤشر
اخملرجات
عدد الالجئني املهددين ،مبا يشمل األطفال والنساء
تخفيف مجاالت الضعف ومعاجلة احتياجات
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،الذين يتلقون الدعم املوجه للتصدي
احلماية األشد حدة بفاعلية.
حلاالت االستغالل واإليذاء واإلهمال.
ميتلك املوظفون امليدانيون القدرة على حتديد
احتياجات احلماية واالستجابة لها.

عدد املوظفني املدربني على احلماية.

الوفود واألطراف املعنية الدولية الرئيسية
على وعي كامل بأثر األزمة اإلنسانية املمتدة
في غزة وعواقبها بالنسبة حلماية الالجئني
الفلسطينيني.

عدد اإلحاطات والتقارير بشأن بيئة العمل اإلنساني واحلماية
التي تقدم إلى األطراف املعنية الدولية الرئيسية ،مبا يشمل
الوفود.

الفعلي
٠

الغاية ()2019
500

276
(إناث ،198ذكور )78

800

79

50

فــي ظــل البيئــة السياســية واألمنيــة واالجتماعية-االقتصاديــة يتعلــق بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ
الشــديدة التقلــب ،واصلــت األونــروا تقــدمي الدعــم فــي مجــال احلمايــة وإدمــاج اإلعاقــة مــن خــال تنفيــذ دورات تدريبيــة اســتهدفت 276
لالجئــن الفلســطينيني فــي غــزة .غيــر أن القيــود املفروضــة علــى شــخصا ً مــن موظفــي الوكالــة ( 198موظفــة و 78موظف ـاً).
التمويــل مبوجــب النــداء الطــارئ أثــرت علــى قــدرة الوكالــة علــى تنفيذ
وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،نُظمــت  79إحاطــة إعالميــة
أنشــطة احلمايــة علــى النطــاق الــازم ،مثــل توفيــر الدعــم املوجــه
لطائفــة مــن األطــراف املعنيــة الدوليــة ،مبــا يشــمل وزراء ومانحــن
لالجئــن الضعفــاء الذيــن يواجهــون مخاطــر علــى احلمايــة ،مبــا فــي
وسياســيني ودبلوماســيني وصحفيــن وباحثــن ،لرفــع الوعــي بقضايــا
ذلــك اإليــذاء واالســتغالل واإلهمــال .مــع ذلــك ،أتاحــت مصــادر التمويــل
احلمايــة التــي تؤثــر علــى الالجئــن الفلســطينيني فــي غــزة .وواصلــت
األخــرى لبرامــج األونــروا ،مبــا فيهــا برامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعية
األونــروا أيضــا ً التعــاون مــع طلبــات احلصــول علــى معلومــات التــي
والصحــة والتعليــم ،أن تســاعد  2,558حالــة فرديــة تتعــرض لتهديــدات
جاءتهــا مــن ســفارات ومنظمــات غيــر حكوميــة وكيانــات أخــرى فــي
ـى) .ومــن
علــى احلمايــة ( 1,975امــرأة ،و 107رجــال ،و 252فتــاة ،و 224فتـ ً
األمم املتحــدة .وفــي إطــار جهــود املناصرة املســتمرة ،ومبناســبة مــرور عام
خــال متويــل الطــوارئ ،واصلــت الوكالــة تعزيــز قــدرات املوظفــن فيمــا
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

علــى انطــاق مســيرة العــودة الكبــرى ،أصــدرت الوكالــة تقريــرا ً بعنوان علــى وســائل التواصــل االجتماعــي لتســليط الضــوء علــى العواقــب
"عــام علــى مســيرة العــودة الكبــرى فــي غــزة" 126 ،إلــى جانــب حملــة اإلنســانية للمظاهــرات وتأثيــر ذلــك علــى تقــدمي خدمــات األونــروا.
املياه والصرف الصحي الطارئ
النتاج :تعزيز حماية حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني.
املؤشر
اخملرجات
يتم دعم تشغيل مرافق األونروا األساسية في عدد مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة احلرجة التي يتم
دعمها.
مجال املياه والصرف الصحي والنظافة.

ينخفض تعرض الالجئني لنواقل األمراض.

الفعلي
9

الغاية ()2019
9

نسبة اإلصالحات احملددة التي جترى على شبكات املياه والصرف
الصحي املتضررة والتالفة في اخمليمات.

%0

%100

عدد مواقع تكاثر البعوض املكتشفة التي يتم تطهيرها.

0

3

70,800

60,000

أطنان النفايات التي تزال من املكبات غير الرسمية.

لــم يتــم فــي العــام  2019تلقــي أي متويــل مبوجــب النــداء الطــارئ
لصالــح تدخــات امليــاه والصــرف الصحــي .ومــع ذلــك ،متكنــت
األونــروا ،مــن خــال ســلفة مــن ميزانيــة البرامــج فــي الوكالــة
ومــن خــال متويــل املشــاريع ،مــن توفيــر احلــد األدنــى مــن اخلدمــات
األساســية للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ملنــع تفشــي
األمــراض املعديــة وغيرهــا مــن اخملاطــر علــى الصحــة العامــة فــي
مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني .وفــي حــدود املــوارد احملــدودة،
أعطــت األونــروا األولويــة إلزالــة  70,800طــن مــن النفايــات الصلبــة
مــن مكبــات النفايــات غيــر الرســمية بالقــرب مــن مخيمــات
الالجئــن ونقلهــا إلــى مواقــع طمــر النفايــات الرســمية وتوفيــر
مــا يقــرب مــن  100,000لتــر مــن الوقــود لتســعة آبــار للميــاه فــي
مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني (ســبعة فــي جباليــا ،وواحــد فــي

خــان يونــس ،وواحــد فــي رفــح) .وبســبب القيــود علــى التمويــل ،لــم
تتمكــن الوكالــة مــن االســتجابة بشــكل كامــل للطلــب املتزايــد
علــى اخلدمــات املتصلــة بامليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة .إذ تعذر
إجــراء اإلصالحــات الطارئــة علــى شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي
فــي اخمليمــات ،ممــا يهــدد قــدرة الالجئــن علــى الوصــول إلــى خدمــات
امليــاه والصــرف الصحــي .وإذا اســتمر هــذا الوضــع ،فمــن املتوقــع أن
يــؤدي التدهــور الســريع فــي الشــبكات القدميــة أصــا ً إلــى تدنــي
جــودة هــذه الشــبكات فــي مخيمــات الالجئــن بشــكل كبيــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم تتمكــن األونــروا مــن دعــم تطهيــر مواقــع
تكاثــر البعــوض املكتشــفة فــي وادي غــزة وبيــت الهيــا وخــان يونــس
والنصيــرات ،ممــا يزيــد مــن خطــر انتشــار البعــوض واحتمــال تفشــي
األمــراض املنقولــة بالبعــوض وغيــره مــن النواقــل.

80

تقرير العمل السنوي لعام 2019

 3-3الضفة الغربية :التدخالت الخاصة بكل قطاع
 1-3-3األولوية االستراتيجية األولى :أسر الالجئين الفلسطينيين المتضررة من األزمة والتي تواجه صدمات
حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء
املساعدات الغذائية الطارئة
اخملرجات
األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي تزود
بالوسائل واملعارف الالزمة لتلبية أبسط
متطلباتها الغذائية.

النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.
املؤشر
عدد األفراد املستفيدين من توزيع الغذاء املشترك بني برنامج
األغذية العاملي واألونروا على اجملتمعات البدوية والرعوية
املهددة في املنطقة (ج).

الفعلي
37,000

الغاية ()2019
37,000

خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت األونــروا تقدمي املســاعدات الصمــود والتحمــل .جــرى التوزيــع إلــى حــد كبيــر وفقــا ً للخطــة
الغذائيــة الطارئــة العينيــة لالجئــن وغيــر الالجئــن فــي التجمعــات مــن خــال أربــع جــوالت ،ومت الوصــول إلــى جميــع اجملتمعــات احملليــة
البدويــة والرعويــة فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة مــن خــال املســتهدفة.
شــراكة مــع برنامــج األغذيــة العاملــي .وال يــزال ضمــان اســتمرار
وقــد تأخــرت اجلولــة األولــى لتوزيــع األغذيــة بســبب الصعوبــات
تقــدمي املســاعدات إلــى اجملتمعــات البدويــة والرعويــة يشــكل أولويــة
التــي اكتنفــت عمليــة شــراء املــواد الغذائيــة .كمــا أن بعــض
بالنظــر إلــى ارتفــاع مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي والتهديــدات
املســائل املتعلقــة بالوصــول تســببت أيضــا ً فــي تأخيــر عمليــات
الشــديدة للحمايــة التــي تواجههــا هــذه اجملتمعــات ،وال ســيما تلــك
التوزيــع فــي جتمعــات خــان األحمــر وقلقيليــة والرماضــن (الشــمال
املوجــودة فــي املنطقــة (ج) .وقــد عــزز هــذا التدخــل األمــن الغذائــي
واجلنــوب) وفــي نحــو  14جتمعــا ً شــرق مدينــة اخلليــل .وقــد مت حــل
لــدى  37,000شــخص ( 6,192أســرة) يعيشــون فــي  86جتمعـا ً بدويـا ً
هــذه املســائل بالتنســيق مــع مجموعــة احلمايــة واإلدارة املدنيــة
ورعويــا ً فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة ،ممــا ســاعدهم علــى
اإلســرائيلية ،أو فــي بعــض احلــاالت مــن خــال اســتخدام نقــاط
تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية وتعزيــز قدرتهــم علــى
توزيــع بديلــة.

توزيــع الغــذاء علــى مجتمــع عــرب اجلهالــن البــدوي ،العيزريــة ،الضفــة
الغربيــة © .األونــروا  ،2017تصويــر إيــاس أبــو رحمــة
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املساعدات النقدية الطارئة
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.
املؤشر
اخملرجات
عدد األسر الالجئة من فئة الفقر املدقع في الضفة الغربية
يحصل الالجئون من فئة الفقر املدقع على
مساعدات نقدية طارئة لتغطية احتياجاتهم (في املناطق الريفية واحلضرية وفي اخمليمات التسعة عشر)
التي تتلقى مساعدات نقدية من خالل أسلوب البطاقة
األساسية.
اإللكترونية.
عدد األفراد الالجئني من فئة الفقر املدقع في الضفة الغربية
(في املناطق الريفية واحلضرية وفي اخمليمات التسعة عشر)
الذين يتلقون مساعدات نقدية من خالل أسلوب البطاقة
اإللكترونية.
القيمة اإلجمالية للمساعدات النقدية املوزعة على األسر
الالجئة من فئة الفقر املدقع.

الفعلي
3,610

الغاية ()2019
3,620

25,578
(إناث ،12,451
ذكور )13,127

23,782
(إناث ،11,479
ذكور )12,303

3,543,169 $US

3,329,536 $US

اســتمرت األونــروا ،فــي العــام  ،2019في تقــدمي برنامجها للمســاعدات تعديــل عــدد األفــراد املســتهدفني باملســاعدات النقديــة الطارئــة وفقا ً
النقديــة الطارئــة فــي الضفــة الغربيــة ،والــذي اســتهدف الالجئــن لعــدد احلــاالت الفعلــي الــذي مت حتديــده مــن خــال التقييــم.
الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع .وعلــى الرغــم مــن التمويــل احملــدود
للغايــة الــذي تلقتــه الوكالــة مبوجــب النــداء الطــارئ لصالــح هــذا إن أســلوب توزيــع املســاعدات النقدية بواســطة البطاقــة اإللكترونية،
التدخــل ،متكنــت الوكالــة مــن مواصلــة هــذا التدخــل بفضــل ســلفة وهــي تدخــل ينفــذ بالشــراكة مــع بنــك فلســطني ،يتيــح توفيــر املــال
مــن ميزانيــة البرامــج أتيحــت بهــدف ضمــان اســتمرار حصــول لالجئــن الضعفــاء مــن خــال بطاقــات ســحب آلــي مصرفيــة ،ممــا
الالجئــن األشــد ضعف ـا ً فــي الضفــة الغربيــة علــى الدعــم الــازم .يســاهم فــي متكــن الالجئــن عــن طريــق منــح املســتفيدين حريــة
وعلــى مــدار العــام  ،2019قدمــت األونــروا  125شــيكال ً (حوالــي  35االختيــار وإتاحــة املزيــد مــن املرونــة في أوجــه اإلنفاق األســري .وبســبب
دوالرا ً أمريكيـاً) للشــخص فــي كل ربــع ســنة علــى شــكل مســاعدة قيــود التمويــل ،اضطــرت األونــروا إلــى تعليــق تعيــن موظفــي برنامــج
نقديــة طارئــة مــن خــال أســلوب البطاقــة اإللكترونية لصالــح  3,610املســاعدات النقديــة الطارئــة علــى عقــود محــددة املــدة .باإلضافــة
أســرة الجئــة مــن فئــة الفقــر املدقــع ( 25,578فــرداً) .وقــد مت حتقيــق إلــى ذلــك ،مت فصــل مراقبــي املســاعدات النقديــة فــي مكاتــب
أهــداف هــذا التدخــل بشــكل يتجــاوز الغايــات املرصــودة حيــث كان األقاليــم ومنســق اخلــط الســاخن مــن اخلدمــة .وكان لهــذه التدابيــر
يجــري تقييــم الســتحقاق الالجئــن للمســاعدة وقــت وضــع الغايــات .أثــر ســلبي علــى قــدرة الوكالــة علــى معاجلــة مســائل التوزيــع فــي
وبالتالــي فقــد اســتندت الغايــات إلــى تقديــرات .وقــد مت فيمــا بعــد األقاليــم فــي الوقــت املناســب وبطريقــة فعالــة.
 2-3-3األولوية االستراتيجية الثانية :يحافظ الالجئون الفلسطينيون على قدرتهم على الوصول الى
الخدمات والمساعدات األساسية وتجري حمايتهم من أشد تأثيرات القتال والعنف
احلماية
النتاج :يتلقى الالجئون حماية أفضل من التأثيرات املباشرة واألشد خطورة للسياسات واملمارسات وأعمال القتال املتعلقة باالحتالل ،ويتم تعزيز
احترام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واحلد من أثر االنتهاكات.
الغاية ()2019
الفعلي ()%
املؤشر
اخملرجات
%20
%44
تتحسن املتابعة املنهجية للسلطات املسؤولة نسبة تدخالت األونروا في مجال مناصرة قضايا احلماية التي
عن مزاعم انتهاكات القانون اإلنساني الدولي .تستحث اتخاذ استجابات ملموسة من جانب السلطات
املعنية.
نسبة احلوادث املوثقة التي حتصل األونروا بشأنها على
موافقة مستنيرة ويتم رفعها إلى السلطات املعنية.

%95

%65

تكون الوفود أفضل معرفة للمناصرة بشأن
اآلزمة املمتدة التي تؤثر على الالجئني.

عدد تدخالت احلماية (املناصرة) ،مبا فيها الرسائل الرسمية،
بخصوص قضايا احلماية ،التي تقوم بها األونروا وتستهدف
أطرافا ً فاعلة خارجية وجهات مسؤولة.

176

85

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

نسبة األسر الالجئة املهددة واملتضررة من تهديدات على
احلماية التي تعيد تأسيس سالمتها الشخصية وأمن
مساكنها بعد تلقي املساعدات النقدية الطارئة.

%42

%50

%71

%50

نسبة األسر الالجئة املتضررة من أعمال الهدم/اإلخالء التي
تعيد تأسيس ترتيبات إقامة ثابتة لها بعد توقف التدخالت.
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تأثــرت قــدرات األونــروا فــي مجــال احلمايــة بشــدة بســبب األزمــة املشــمولة بالتقريــر مــا مجموعــه  176تدخـا ً فــي مجــال املناصــرة.
املاليــة التــي شــهدتها الوكالــة فــي العــام  ،2018ممــا أجبــر
بســبب قيــود التمويــل ،انخفضــت قــدرات دائــرة احلمايــة واحلياديــة
األونــروا علــى تقليــص تدخالتهــا فــي مجــال احلمايــة والتكيــف
فــي توثيــق حــوادث احلمايــة بالكامــل وإبــاغ الســلطات اخملتصــة
مــع ميزانيــة مخفضــة .ومــع اســتمرار قيــود التمويــل ،بقيــت
بهــا 128 .ويرجــع حتقيــق نتيجــة تفــوق الغايــة املرصــودة فــي هــذا
هــذه التعديــات ســارية فــي العــام  ،2019ليتواصــل هــذا االجتــاه
اخلصــوص إلــى عــدد احلــاالت التــي حصلــت األونــروا علــى موافقــة
الباعــث للقلــق الشــديد والــذي يرفــع مــن احتمــاالت اخملاطــر علــى
املســتفيدين بشــأنها وأبلغــت الســلطات اإلســرائيلية بهــا (18
الالجئــن الفلســطينيني وعلــى عمليــات الوكالــة ســوا ًء بســواء.
حالــة مــن أصــل  19حالــة موثقــة).
ويعــزى حتقيــق نتائــج تفــوق الغايــات املرصــودة فيمــا يتعلــق
بجهــود املناصــرة التــي تبذلهــا األونــروا أساس ـا ً إلــى تعديــل أجــري فــي العــام  ،2019متكنــت  %42مــن األســر الالجئــة املتضــررة مــن
علــى منهجيــة املؤشــرات خــال العــام مــن أجــل تقــدمي حملــة عامــة تهديــدات علــى احلمايــة ( 314أســرة مــن أصــل  )752مــن إعــادة
أشــمل لتدخــات املناصــرة .وعلــى نحــو أكثــر حتديــداً ،راجعــت تأســيس ســامتها الشــخصية وأمــن مســكنها بعــد تلقيهــا
الوكالــة هــذه املؤشــرات لتشــمل تدخــات املناصــرة التي تســتهدف مســاعدات نقديــة طارئــة ،وهــو مــا يقــل قليــا ً عــن الغايــة
اجلهــات املســؤولة واإلحاطــات املقدمــة للجهــات الفاعلــة اخلارجيــة ،الســنوية .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،كان عــدد األســر
مبــا يشــمل الدبلوماســيني واملنظمــات والصحفيــن .ومــن بــن  131الالجئــة املتضــررة مــن عمليــات الهدم/اإلخــاء التــي أعادت تأســيس
تدخ ـا ً للمناصــرة قامــت بهــا دائــرة احلمايــة واحلياديــة فــي مكتــب ترتيبــات إقامــة مســتقرة بعــد توقــف التدخــات أعلــى مــن الغايــة
إقليــم الضفــة الغربيــة علــى مــدار العــام ،اســتحث  58تدخــا ً املوضوعــة ،حيــث بلــغ  39( %71أســرة مــن أصــل  .)55هــذه النتيجــة
منهــا اتخــاذ إجــراءات ملموســة مــن جانــب الســلطات املعنيــة .هــي مؤشــر علــى فعاليــة التدخــات النقديــة وتدخــات إدارة
أمــا بالنســبة لإلحاطــات اخلارجيــة ،فــإن اإلجــراءات اإليجابيــة التــي احلــاالت املقدمــة مــن خــال منــوذج األونــروا للتدخــل فــي األزمــات،
اســتحثتها تدخــات األونــروا شــملت إصــدار مذكــرات بخصــوص والــذي يســاهم فــي متكــن األســر املهجــرة فــي الضفــة الغربيــة
السياســات ،وعــرض مســتجدات الوضــع علــى العواصــم ،ونشــر (مبــا فيهــا القــدس الشــرقية) ويســاعدها علــى التعامــل مــع
مقــاالت إعالميــة ،وأنشــطة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي .تداعيــات التهجيــر القســري مــن خــال متكينهــا مــن البقــاء فــي
باإلجمــال ،أجــرى مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة خــال الفتــرة مجتمعاتهــا احملليــة.

أخصائيــة اجتماعيــة فــي مجــال احلمايــة تعمــل لــدى األونــروا أثنــاء
زيــارة ألســرة هــدم منزلهــا جزئي ـا ً فــي بيــت جــاال ،الضفــة الغربيــة.
© األونروا  ،2016تصوير ديرك-جان فيزر
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 4-3غزة والضفة الغربية والرئاسة
 1-4-3األولوية االستراتيجية الثالثة :اإلدارة والتنسيق الفعال لالستجابة الطارئة
التنسيق واإلدارة والسالمة واألمن
النتاج :يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر التمويل املتاح.
املؤشر
اخملرجات
تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء الطارئ
يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر
يصدر خالل فترة زمنية مقرة بعد نهاية الفترة التي يغطيها
التمويل املتاح.
التقرير.

الفعلي
120

الغاية ()2019
 120يوما ً

مسودة التقرير السنوي اخلاص بالنداء الطارئ تصدر خالل
فترة زمنية مقرة بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.

96

 120يوما ً

عدد املرات التي مت فيها مراجعة تنفيذ النداء الطارئ في
سياق استعراض النتائج نصف السنوية والسنوية.

2

2

فــي العــام  ،2019واصلــت األونــروا دعــم التخطيــط والرصــد والتقييــم الغربيــة ،وذلــك أساسـا ً بهــدف تعزيــز التأهــب حلــاالت الطــوارئ علــى
للتدخــات واألنشــطة الطارئــة املتعلقــة بســامة وأمــن املوظفــن مســتوى املناطــق.
والالجئــن وحيــاد مرافقهــا .وقــد ثبتــت األهميــة القصــوى لذلــك مــن
وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصل موظف مســؤول فــي برنامج
أجــل تقــدمي اخلدمــات بكفــاءة وفعاليــة وصيانــة وتطويــر القــدرات
الطــوارئ اإلشــراف علــى أنشــطة التخطيــط والرصــد واإلبــاغ ،فــي
الالزمــة لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ املفاجئــة.
حــن أتــاح نظــام اإلدارة القائمــة علــى النتائــج علــى اإلنترنــت للوكالــة
علــى مســتوى الرئاســة ،بقيــت دائــرة التخطيــط مســؤولة عــن تتبــع النتائــج الفعليــة باملقارنــة مــع األولويــات املقــرة علــى أســاس
يســر اإلبــاغ املوحــد بشــكل منتظــم .وقــد ســبق
التخطيــط والتنســيق ألنشــطة االســتجابة للطــوارئ ،مــع التركيــز ربــع ســنوي ،ممــا ّ
بشــكل خــاص علــى دعــم مكتــب إقليــم غــزة ومكتــب إقليــم هــذا التقريــر الســنوي تقريــر منتصــف العــام ،الــذي قــدم حملــة عامــة
الضفــة الغربيــة فــي االحتفــاظ بخطــط للطــوارئ واســتمرار عــن حالــة النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة للعــام 2019
األعمــال ومراجعــة هــذه اخلطــط وحتديثهــا .وخــال النصــف األول مــن خــال األشــهر الســتة األولــى مــن العــام .وفــي العــام  ،2019حافظــت
العــام  ،2019قدمــت دائــرة التخطيــط الدعــم ملكتــب إقليــم الضفــة األونــروا أيضــا ً علــى وظائــف أخــرى فــي الرئاســة لدعــم عمليــات
الغربيــة فــي تنظيــم متريــن محــاكاة علــى مســتوى اإلقليــم الختبــار الطــوارئ ،مبــا فــي ذلــك حتليــل البيانــات لصالــح برنامــج الطــوارئ،
املهــام والعمليــات واإلجــراءات احليويــة املطلوبــة فــي حــال حــدوث واخلدمــات القانونيــة التــي قدمــت الدعــم فــي مجــاالت مختلفــة
طــارئ .وشــارك فــي التمريــن أيضــا ً موظفــون كبــار مــن مكتــب منهــا دعــم التواصــل مــع النظــام الدولــي حلقــوق اإلنســان عــن قضايا
اإلقليــم ودوائــر الرئاســة فــي القــدس ودوائــر الرئاســة فــي عمــان .احلمايــة التــي تثيــر دواعــي القلــق بشــأن انتهــاكات محتملــة مبوجــب
وجــرت متابعــة التوصيــات الرئيســية التــي خــرج بهــا التمريــن خــال القانــون الدولــي .وبســبب نقــص التمويــل ،أمكــن توفيــر مهــام الدعم
النصــف الثانــي مــن العــام بالتنســيق مــع مكتــب إقليــم الضفــة باألســاس مــن خــال ميزانيــة البرامــج فــي األونــروا.
التأهب للطوارئ
النتاج :يتم تخفيض اخلسائر في األرواح وفي األصول االجتماعية واالقتصادية والبيئية جملتمعات الالجئني.
الفعلي
املؤشر
اخملرجات
1,026
متلك الوكالة قدرة كافية لالستجابة من أجل عدد املوظفني املدربني على التأهب واالستجابة للطوارئ.
التصدي لألزمة املمتدة والطوارئ املفاجئة.
عدد املوظفني املدربني على اإلنعاش املبكر.
0
عدد األسر الالجئة التي تغطيها مخزونات الطوارئ املتاحة.

ظــل الوضــع األمنــي فــي غــزة متقلبـا ً فــي العــام  .2019واســتجابة
لذلــك ،عــززت األونــروا قدراتهــا فــي مجــال التأهــب للطــوارئ وإدارة
اخملاطــر مــن خــال مواصلــة التركيــز علــى تأمــن مخزونــات
فــي املســتودعات ،وتدريــب املوظفــن ،واملشــاركة فــي أنشــطة
التأهــب والتخطيــط املشــتركة بــن الــوكاالت ،وتنقيــح اآلليــات

 110أسرة الجئة
(الضفة الغربية)

الغاية ()2019
( 1,026غزة)
( 342غزة)
 400أسرة الجئة
(الضفة الغربية)

والبروتوكــوالت الداخليــة واختبارهــا .توجــد اتفاقــات طويلــة األجــل
لضمــان توفيــر مــا يكفــي مــن املــواد الغذائيــة واملــواد غيــر الغذائيــة
ولــوازم التنظيــف فــي حــاالت الطــوارئ .وقــد كفلــت الوكالــة أيضـا ً
التنســيق الفعــال مــع أطــراف العمــل اإلنســاني األخــرى فــي غــزة
لتعزيــز القــدرة علــى التأهــب واالســتجابة فــي أوقــات الطــوارئ،
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إلــى جانــب املشــاركة فــي اجتماعــات اجملموعــات القطاعيــة
وفــرق التنســيق املشــتركة بــن اجملموعــات ،وغيــر ذلــك مــن منابــر
التنســيق .مــع ذلــك ،ال يــزال النقــص احلالــي فــي التمويــل يشــكل
حتديـا ً مســتمرا ً ويقــوض قــدرة الوكالــة علــى االســتجابة الســريعة
فــي حــال حــدوث طــارئ فــي غــزة.

املناســب ولــم حتــدث أيــة اضطرابــات كبيــرة فــي خدمــات األونــروا
خــال هــذه الظــروف .واســتجاب عمــال النظافــة للفيضانــات في 13
مخيمـاً ،ومت توفيــر املــواد غيــر الغذائيــة عنــد الضــرورة .وفــي حــن أن
االســتجابة العامــة كانــت منســقة بشــكل جيــد ،فــا تــزال هنــاك
ثغــرات فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن اخملاطــر (خطــوط امليــاه اجملــاري
املثقلــة مبــا يفــوق طاقتهــا االســتيعابية ،وعــدم كفايــة شــبكات
تصريــف ميــاه األمطــار ،والضعــف الهيكلــي فــي بعــض املســاكن).
وقــد مت حتديــد الثغــرات بهــدف إعطــاء األولويــة ألهــم التحســينات
الالزمــة للبنيــة التحتيــة ،إذا مــا أصبــح التمويــل متاحـاً .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،بُذلــت جهــود خــال الســنة لتحســن تنســيق العمليــات
مــع اجلهــات الفاعلــة اخلارجيــة علــى مســتوى احملافظــات .ومت شــراء
معــدات وأدوات حمايــة إضافيــة لعمــال النظافــة لالســتجابة
لفجــوة مت حتديدهــا فــي أوائــل العــام .2019

نُظمــت خــال العــام دورات تدريبيــة فــي مجــال التأهــب للطــوارئ
ملوظفــي الطــوارئ فــي األونــروا فــي غــزة ،مبــا فــي ذلــك متاريــن
محــاكاة .فقــد أجــري مترينــان للمحــاكاة فــي غرفــة العمليــات
املركزيــة اســتهدفا  32موظف ـا ً محلي ـا ً ودولي ـا ً ( 11أنثــى و 21ذكــراً)،
وأجريــت أربعــة متاريــن محــاكاة علــى مســتوى غــرف العمليــات فــي
املناطــق ،اســتهدفت  121موظفــا ً محليــا ً ( 10إنــاث و 111ذكــراً).
وأجريــت أيضــا ً عمليــات محــاكاة فــي املراكــز اخملصصــة لإليــواء
الطــارئ ،اســتهدفت  873شــخصا ً مــن موظفــي األونــروا .وبســبب
عــدم توفــر التمويــل ،لــم يتــم تنفيــذ أي تدريبــات علــى اإلنعــاش واصــل مكتــب األونــروا فــي إقليــم الضفــة الغربيــة أيضــا ً تعزيــز
تأهبــه حلــاالت الطــوارئ والتخطيــط لالســتجابة لــه ،وقــام بتحديــث
املبكــر فــي العــام .2019
ً أدواتــه وإجراءاتــه املتعبــة فــي حــاالت الطــوارئ .وفــي هــذا الصــدد،
فــي الضفــة الغربيــة ،مت تزويــد  110أســر (أي مــا يعــادل  611فــردا)
أجريــت مراجعــة لهيكليــة التأهــب للطــوارئ ومت حتديــث خطــط
باملــواد غيــر الغذائيــة اســتجابة حلــاالت طــوارئ مختلفــة مثــل
اســتمرارية تصريــف األعمــال وخطــط نقــل مقــر العمــل واخلطــط
العواصــف الشــتوية .وبســبب التمويــل احملــدود واملســتوى املنخفــض
البديلــة ذات الصلــة .وفــي إطــار هــذا العمــل ،مت تنظيــم متريــن
نســبيا ً حلــاالت الطــوارئ املفاجئــة فــي العــام  ،2019لــم تتحقــق
محــاكاة للطــوارئ علــى مســتوى اإلقليــم فــي حزيران/يونيــو 2019
هــذه الغايــة بالقــدر الوافــي.
فــي مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة علــى نحــو مــا ســبقت اإلشــارة
فــي العــام  ،2019أفيــد بحــدوث ثــاث عواصــف شــتوية رئيســية فــي أعــاه .وخــال النصــف الثانــي مــن العــام  ،2019أجــرت األونــروا أيضـا ً
الضفــة الغربيــة (فــي كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير وكانــون دراســة اســتقصائية للمجتمعــات احملليــة املعرضــة للخطــر فــي
األول/ديســمبر) .ومت تنســيق ترتيبــات االســتجابة علــى النحــو منطقــة األغــوار وعرضتهــا علــى األطــراف املعنيــة ذات الصلــة.
احليادية (غزة)
اخملرجات
إجراء زيارات تفتيش وتدريب لصيانة احليادية.

النتاج :صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها.
املؤشر
نسبة املنشآت التي يتم رصدها مرتني في السنة
عدد املوظفني الذين يتلقون التدريب على احليادية (مبا يشمل
احليادية في استخدام وسائل التواصل االجتماعي).
نسبة خروقات احليادية التي تالحظ وتتم متابعتها.

متاشــيا ً مــع إطــار احليادية فــي األونــروا وإجــراءات العمل املوحــدة التي
حتكــم تنفيــذ التــزام الوكالــة باملبــادئ اإلنســانية ،واصلــت األونــروا
صيانــة حياديــة عملياتهــا لتيســير تقــدمي اخلدمــات اإلنســانية فــي
بيئــة العمــل الصعبــة .ومــع أنــه لــم يتــم تلقــي أي متويــل مبوجــب
النــداء الطــارئ لصالــح هــذا التدخــل ،إال أن األونــروا ســعت للتأكــد
مــن اســتمرار أنشــطة احلياديــة مــن خــال ســلفة مــن ميزانيــة
البرامــج .وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ،فيمــا اتخــذت الوكالــة خطــوات
ملعاجلــة فقــدان التمويــل املتعلــق بتدخــات احلياديــة ،فــإن القــدرات
قــد تعرضــت لإلجهــاد .وهــذا األمــر ميثــل مخاطــرة تنظيميــة.
يقــوم مفتشــو احلياديــة فــي املنشــآت بــدور حيــوي فــي حمايــة
حياديــة الوكالــة وســامة وأمــن موظفيهــا واملســتفيدين مــن
خدماتهــا .وفــي العــام  ،2019مت تنفيــذ مــا مجموعــه  276زيــارة
مفاجئــة ملنشــآت األونــروا .وشــملت املســائل املتعلقــة باحلياديــة
التــي لوحظــت خــال الزيــارات اســتخدام ملصقــات وكتابــات علــى
اجلــدران وملصقــات غيــر الئقــة ،وأعــام وطنيــة ،وخرائــط غيــر
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مــأذون بهــا ،وتعديــات علــى األراضــي .وقــد طرحــت هــذه النتائــج
علــى مــدراء املنشــآت بغيــة اتخــاذ إجــراءات فوريــة .وخــال زيــارات
التفتيــش ،قُدمــت جلســات للتوعيــة باحلياديــة ملــدراء املنشــآت
واملوظفــن .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت تدريــب  490موظفــا ً وموظفــة
( 253مــن اإلنــاث و 237مــن الذكــور) ،وال ســيما مــدراء املــدارس
ونائبيهــم ،علــى إطــار احلياديــة فــي األونــروا .وقــد فــرض نقــص
التمويــل حتدي ـا ً خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،وال ســيما فيمــا
يتعلــق بتعيــن موظفــن دوليــن فــي مكاتــب األقاليــم مكرســن
لإلبــاغ عــن حــوادث احلياديــة وعمليــات التفتيــش علــى املنشــآت.
كمــا أدى انخفــاض التمويــل كذلــك إلــى تقليــص ملمــوس فــي عــدد
احلــراس فــي غــزة ،ممــا زاد مــن اخلطــر الفعلــي بوقــوع حــوادث.
مت اعتمــاد نســخة محدثــة مــن قاعــدة بيانــات احلياديــة فــي العــام
 ،2019وأصبــح كبــار املوظفــن احملليــن ،مبــن فيهــم مــدراء مكاتــب
املناطــق ،أكثــر انخراطــا ً فــي متابعــة انتهــاكات احلياديــة فــي
منشــآت األونــروا.
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فريــق احلمايــة واحلياديــة يجــري زيــارة تفتيــش ملدرســة الشــاطئ
االبتدائيــة اخملتلطــة التابعــة لألونــروا ،غــزة © .األونــروا  ،2020تصويــر
خليــل عــدوان

احليادية (الضفة الغربية)
اخملرجات
إجراء زيارات تفتيش وتدريب لصيانة احليادية.

النتاج :صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها.
املؤشر
نسبة املنشآت التي يتم رصدها مرتني في السنة
عدد املوظفني الذين يتلقون التدريب على احليادية (مبا يشمل
احليادية في استخدام وسائل التواصل االجتماعي).
نسبة خروقات احليادية التي تالحظ وتتم متابعتها.
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أجــرى موظفــو األونــروا ،فــي العــام  ،2019عمليــات تفتيــش نصــف الوصــول والتنقــل بســبب البيئــة السياســية املتوتــرة.
ســنوية علــى  %81مــن منشــآت الوكالــة فــي الضفــة الغربيــة ،فــي
مت حتديــد مــا مجموعــه  313مســألة حياديــة خــال عمليــات التفتيش،
حــن مت تفتيــش  %97مــن املنشــآت مــرة واحــدة علــى األقــل .يقســم
تشــمل عــدم رفــع أعــام األمم املتحــدة وعالماتهــا املميــزة علــى
مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة عمليــات التفتيــش علــى املنشــآت
املنشــآت ،ووجــود كتابــات غيــر محايــدة علــى اجلــدران ،مــن بــن أمــور
إلــى فئتــن بســبب اختــاف املوظفــن الذيــن يجــرون التفتيــش – داخل
أخــرى .وبســبب النقــص فــي القــدرات (املرتبــط بالقيــود املاليــة التــي
اخمليمــات (موظفــو احلمايــة واحلياديــة) وخارجهــا (موظفون مســؤولون –
اســتلزمت إعــادة هيكلــة البرنامــج) ،ال تتوفــر بيانــات عــن العــام
محليــون ودوليــون) .فــي العــام  ،2019مت تفتيــش جميــع منشــآت األونروا
 2019عــن عــدد انتهــاكات احلياديــة املكتشــفة التــي متــت متابعتهــا.
داخــل مخيمــات الالجئــن مرتــن مــن قبــل فــرق احلمايــة واحلياديــة
وســتتاح البيانــات لعمليــات التفتيــش فــي العــام .2020
باســتثناء مخيــم واحــد مت تفتيشــه مــرة واحــدة فقــط بســبب اخملــاوف
األمنيــة .وبالنســبة للمنشــآت خــارج اخمليمــات ،فقــد قامــت فــرق مــن فــي العــام  ،2019وبســبب قيــود التمويــل ،مت تركيــز قــدرات مكتــب
موظفــن مســؤولني بتفتيــش  %69منهــا مرتــن .ويعــزى انخفــاض إقليــم الضفــة الغربيــة فــي مجــال احلياديــة علــى عمليــات التفتيــش
عــدد عمليــات التفتيــش خــارج اخمليمــات إلــى مــا يلــي )1( :قضايــا تبدل علــى املنشــآت بــدال ً مــن إجــراء تدريبــات علــى احلياديــة للموظفــن
املوظفــن واملــوارد ومــا يتصــل بذلــك مــن تعطيــل للجــدول الزمنــي علــى نطــاق واســع .وهــذا يفســر القصور فــي حتقيــق الغاية املنشــودة
للتفتيــش وحتديــات االحتفــاظ باملعرفــة )2( ،والقيــود املفروضــة علــى مــن هــذا التدخــل.
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طالبــات األونــروا يحتفلــن ببدايــة العــام األكادميــي اجلديــد فــي مدرســة
اجملــدل ،ســوريا © .األونــروا  ،2019تصويــر نورهــان عبــد احلفيــظ
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ملخص تنفيذي
هــذا الفصــل مــن تقريــر العمــل الســنوي  2019يغطــي اســتجابة
األونــروا ألزمــة ســوريا اإلقليميــة خــال الفتــرة كانــون الثاني/ينايــر
إلــى كانــون األول/ديســمبر  ،2019ويقصــد منــه تقــدمي معلومــات
عــن النتائــج املتحققــة مــن خــال قياســها باملقارنــة مــع النطــاق
الكامــل للمؤشــرات الــواردة فــي النــداء الطــارئ للعــام  2019بشــأن
أزمــة ســوريا اإلقليميــة.
نظرة عامة
فــي العــام  ،2019ظــل الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا
عــال ويواجهــون احتياجــات إنســانية
معرضــن للخطــر بقــدر
ٍ
واحتياجــات للحمايــة بشــكل مســتمر بعــد مــا يقــرب مــن تســع
ســنوات مــن الصــراع .وال تــزال اخلســائر فــي األرواح ،وفقــدان ســبل
العيــش ،والتهجيــر املطــول ،والدمــار الواســع النطــاق ،وتدهــور
الظــروف االجتماعية-االقتصاديــة ،كل ذلــك ال يــزال يؤثــر ســلبا ً
علــى حيــاة الســوريني والالجئــن الفلســطينيني علــى الســواء.
وعلــى مــدار العــام ،أدى انخفــاض قيمــة الليــرة الســورية ،مصحوبـا ً
بارتفــاع التضخــم وارتفــاع معــدالت البطالــة وزيــادة أســعار الســلع
األساســية ،إلــى إضافــة عــبء كبيــر آخــر إلــى الظــروف الصعبــة
أصــا ً التــي يعيشــها جميــع املدنيــن فــي ســوريا .وخــال الفتــرة
املشــمولة بالتقريــر ،لوحــظ حــدوث املزيــد مــن العــودة التلقائيــة
لالجئــن فلســطينيني إلــى املناطــق التــي أصبــح باإلمــكان الوصــول
إليهــا مؤخــراً ،مبــا فــي ذلــك مخيــم عــن التــل ( 90أســرة) ومخيــم
درعــا ( 800أســرة) .مــع ذلــك ،ال يــزال يســود قــدر كبيــر مــن الدمــار
فــي هذيــن اخمليمــن ،جنبـا ً إلــى جنــب مــع مخيــم اليرمــوك ،نتيجــة
ألعمــال القتــال ،وال يــزال العديــد مــن الالجئــن الفلســطينيني
مهجريــن ومثقلــن باملصاعــب اإلضافيــة.
علــى الرغــم مــن انتهــاء أعمــال القتــال النشــطة فــي بعــض
مناطــق البــاد ،مــا زال الوضــع األمنــي متوتــرا ً ومتقلبــاً .كمــا أن
مجموعــة عوامــل ،مــن بينهــا تزايــد خطــر الهجمــات غيــر النمطية
فــي بعــض املواقــع ووجــود مخلفــات احلــرب املتفجــرة منتشــرة فــي
جميــع أنحــاء البــاد ،ال تــزال تشــكل مخاطــر خطيــرة علــى احلمايــة
للمدنيــن ،فــي حــن تســببت أعمــال القتــال املكثفــة فــي شــمال
غــرب البــاد فــي تهجيــر واســع النطــاق وخســائر فــي األرواح.
وظــل الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا املتواجــدون فــي لبنــان
مهمشــن ويفتقــرون إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى اخلدمــات العامــة.
وأدت الظــروف االجتماعية-االقتصاديــة املتزايــدة الصعوبــة فــي
البلــد إلــى تفاقــم ضعفهــم .وقــد أدى وضــع "الطــوارئ االقتصاديــة"
الــذي أعلنتــه احلكومــة اللبنانيــة فــي أيلول/ســبتمبر  2019إلــى
تفاقــم الوضــع املتــردي أصـاً ،حيــث فرضــت البنــوك قيــودا ً مشــددة
علــى ســحب وحتويــل الــدوالر األمريكــي ،ممــا أدى فــي نهايــة املطــاف
إلــى انخفــاض كبيــر فــي قيمــة الليــرة اللبنانيــة ،وانخفــاض
القــوة الشــرائية ،وزيــادة أســعار الســلع األساســية .إن الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان ،والذيــن يعانــون أصــا ً مــن
ارتفــاع مســتويات الفقــر والضعــف ،مــا زالــوا معتمديــن بقــدر كبيــر
علــى املســاعدة التــي تقدمهــا األونــروا لتلبيــة أبســط احتياجاتهــم.

وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،ظلــت ســبل كســب الــرزق وفرص
العمــل املتاحــة لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مقيــدة للغايــة،
مــع مــا يحملــه ذلــك مــن أثــر ســلبي علــى قــدرة األســر علــى
الصمــود وعلــى الشــباب .وكمــا لوحــظ فــي العــام  ،2018اســتمر
عــدد الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان فــي االنخفاض
ببــطء فــي العــام  ،2019وهــو مــا يرجــع بشــكل رئيســي إلــى حــاالت
العــودة إلــى ســوريا والرحيــل إلــى أماكــن أخــرى فــي العالــم .وفــي
األردن ،بلــغ عــدد الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا املســجلني
لــدى األونــروا  17,348فــي نهايــة العــام  .2019ويكافــح العديــد مــن
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي األردن مــع ظروفهــم فــي
ظــل محدوديــة آليــات التكيــف لديهــم ،وتظهــر عليهــم عالمــات
علــى زيــادة الضعــف .كمــا أن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
الذيــن يفتقــرون إلــى وضــع قانونــي ســليم فــي األردن وأولئــك الذيــن
يواجهــون مخــاوف تتعلــق باحلمايــة معرضــون للمخاطــر بشــكل
خــاص ،إذ أنهــم يواجهــون قيــودا ً علــى الوصــول إلــى فــرص العمــل
واخلدمــات األساســية ،ويعيشــون فــي ظــل خــوف مســتمر مــن
االحتجــاز واإلعــادة القســرية.
استجابة األونروا
فــي العــام  ،2019واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات الطارئــة
لالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا والالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا فــي لبنــان واألردن .وحــ ّدت القيــود علــى التمويــل مــن
توفيــر بعــض اخلدمــات ،وال ســيما فــي ســوريا ،حيــث ظلــت عمليــات
الطــوارئ التــي تقــوم بهــا الوكالــة تعانــي مــن نقــص كبيــر فــي
التمويــل ،إذ لــم تتلــق األونــروا ســوى  %34.23مــن األمــوال املطلوبــة
حتــى نهايــة العــام 131 .وفــي نطــاق املــوارد احملــدودة املتاحــة ،واصلــت
األونــروا فــي العــام  2019تقــدمي املســاعدات النقديــة ألكثــر مــن
 400,000الجــئ فلســطيني فــي ســوريا مــن خــال ثــاث جــوالت
توزيــع ،تغطــي كل واحــدة منهــا أربعــة أشــهر مــن املســاعدات .وفــي
جولــة التوزيــع الثانيــة (أيار/مايــو  ،)2019اعتمــدت الوكالــة نهجــا ً
موجه ـا ً فــي تقــدمي املســاعدات النقديــة ،يعطــي األولويــة لالجئــن
الفلســطينيني األشــد ضعفــا ً مــن خــال تزويدهــم بتحويــات
نقديــة أعلــى ،فــي حــن تلقــى الباقــون مخصصــات طارئــة أقــل
حجمــاً .مبوجــب هــذا النهــج املوجــه ،خططــت األونــروا لتزويــد
الالجئــن الفلســطينيني األشــد ضعفــا ً مببلــغ  28دوالرا ً للشــخص
الواحــد فــي الشــهر ،فــي حــن اســتهدفت الالجئــن الفلســطينيني
املتبقــن مببلــغ  14دوالرا ً للشــخص فــي الشــهر .مــع ذلــك ،وبســبب
نقــص التمويــل ،اضطــرت األونــروا إلــى تخفيــض قيمــة التحويــات
النقديــة إلــى  14دوالرا ً و 9دوالرات علــى التوالــي ،مــع مــا يترتــب
علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى قــدرة الالجئــن الفلســطينيني
علــى تغطيــة احتياجاتهــم األساســية فــي ظــل تدهــور الظــروف
االجتماعية-االقتصاديــة .واقتصــرت املســاعدات الغذائيــة العينيــة
أيضــاً ،فــي العــام  ،2019علــى الالجئــن الفلســطينيني األكثــر
ضعفـاً ،إذ اســتفاد منهــا حوالــي  136,000شــخص مــن خــال ثــاث
جــوالت توزيــع.
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فــي ســوريا ،قدمــت األونــروا التعليــم إلــى  50,143طالبـا ً وطالبــة
ودعمــت االحتياجــات الصحيــة لالجئــن الفلســطينيني مــن خالل 25
مركــزا ً صحيـا ً ونقطــة صحيــة وعيادتــن متنقلتــن مت نشــرهما فــي
املناطــق التــي يواجــه فيهــا الالجئــون الفلســطينيون قيــودا ً علــى
الوصــول ،مثــل يلــدا .واســتمرت أيضــا ً تدخــات احلمايــة ،مبــا فــي
ذلــك مــن خــال تقــدمي املســاعدة القانونيــة ،وتنظيــم حلقــات فــي
املــدارس للتوعيــة مبخاطــر املتفجــرات املتخلفــة عــن احلــرب ،وتدريــب
املوظفــن علــى عــدد مــن قضايــا احلمايــة ،مبــا فــي ذلــك العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وبســبب القيــود علــى التمويــل ،لم
تتمكــن األونــروا مــن تنفيــذ جميــع أعمــال اإلصــاح وإعــادة التأهيــل
الالزمــة ملنشــآتها التــي تضــررت مــن النــزاع فــي ســوريا .ونُفــذ عــدد
صغيــر مــن التدخــات لضمــان اســتعادة احلــد األدنــى مــن اخلدمــات،
مــع التركيــز علــى مناطــق العــودة التلقائيــة ،وذلــك بفضــل توفــر
أمــوال مر ّحلــة مــن العــام الســابق ،ومت اســتكمالها مبــا أتيــح مــن
متويــل للمشــاريع.
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وفــي لبنــان ،واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدة النقديــة إلــى لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ،والذيــن بلــغ متوســط عددهــم خــال
العــام  27,987شــخصاً .وفــي نهايــة العــام ،قدمــت الوكالــة أيض ـا ً
مســاعدات للتأهــب لفصــل الشــتاء إلــى  8,180أســرة مــن الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا فــي جميــع أنحــاء البــاد و 805أســر
ضعيفــة مــن الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان فــي اجملتمعــات
املضيفــة التــي تقــع أساســا ً فــي منطقــة البقــاع التــي واجهــت
ظروفــا ً شــتوية قاســية .وواصــل الالجئــون الفلســطينيون مــن
ســوريا فــي لبنــان الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خالل
 27مرفقــا ً للرعايــة الصحيــة األوليــة تابعــة لألونــروا فــي جميــع
أنحــاء البــاد ،فــي حــن مت تســجيل حوالــي  5,254طالبــا ً وطالبــة
مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي مــدارس األونــروا خــال
العــام الدراســي  .2019/2018كمــا وفــرت األونــروا فــي لبنــان أيض ـاً،
ضمــن النــداء الطــارئ ،التدريــب املهنــي لزيــادة فــرص احلصــول علــى
فــرص عمــل لصالــح  308أفــراد مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن
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ســوريا والالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان .واســتمرت خدمــات
احلمايــة ،مبــا فــي ذلــك املســاعدة القانونيــة ،علــى مــدار الســنة.
ومــع ذلــك ،كان ال بــد مــن تعديــل قــدرات احلمايــة مبــا يتناســب مــع
امليزانيــة احملــدودة ،ممــا قلــص قــدرة فريــق احلمايــة واحلياديــة علــى
توفيــر التدريــب علــى احلمايــة ملوظفــي األونــروا .كمــا مت احلفــاظ
أيض ـا ً علــى دعــم خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي
مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني علــى مــدار العــام ،ولــن لــم يكــن
مــن املمكــن تنفيــذ أعمــال الصيانــة واإلصــاح األساســية علــى
منشــآت األونــروا بســبب عــدم توفــر التمويــل.
فــي األردن ،واصلــت األونــروا تقــدمي مســاعدات نقديــة غيــر مشــروطة
إلــى  16,159الجئـا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا مــن خــال نهــج موجــه
بــدأ العمــل بــه فــي العــام  2018ويعطــي األولويــة للفئــات األشــد
ضعفــاً .وعلــى مــدار العــام ،تلقــت أيضــا ً  695أســرة لالجئــن
فلســطينيني مــن ســوريا يعانــون مــن ضعــف شــديد ويواجهــون
احتياجــات حــادة مســاعدة نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة ملســاعدتهم
علــى التعافــي مــن الصدمــات و/أو االســتجابة لبواعــث قلــق محــددة
تتعلــق باحلمايــة .وطــوال العــام  ،2019واصلــت الوكالــة توفيــر
التعليــم النوعــي واجلامــع واملنصــف إلــى  1,167طالبــا ً وطالبــة
مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا املســجلني فــي مــدارس
الوكالــة .ومت تقــدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــال  29مرفق ـا ً
صحي ـا ً تابع ـا ً لألونــروا موزعــة فــي شــتى أنحــاء البــاد.
وأخيــراً ،واصلــت األونــروا ،فــي أقاليــم عملهــا الثالثــة املشــمولة
فــي النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،دعــم وصــول
الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا وأولئــك النازحــن مــن ســوريا
إلــى الرعايــة الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة مــن خــال تقــدمي
إعانــات للعــاج فــي املستشــفيات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،نفــذت
األونــروا عــددا ً مــن تدخــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي-
االجتماعــي مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الطلبــة فــي مــدارس
األونــروا ،والذيــن تلقــوا الدعــم مــن خــال جلســات إرشــاد فــردي
وجمعــي وأنشــطة ترفيهيــة منظمــة.
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 1-4ملخص التمويل :النداء الطارئ بشأن أزمة سوريا
اإلقليمية للعام 2019
اجلــدول  :1ملخــص متويــل النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة حســب اإلقليــم 1 ،كانــون الثاني/ينايــر –  31كانــون األول/
133
ديســمبر ( 2017دوالر أمريكــي)
التدخالت البرامجية
املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات
األساسية ،مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد
غير الغذائية
املواد غير الغذائية
املساعدات الغذائية
سبل كسب العيش (التمويل الصغير،
التدريب املهني ،إدرار الدخل ،التماسك
االجتماعي بالنسبة للبنان)
الصحة الطارئة
التعليم في حاالت الطوارئ
احلماية
الصحة البيئية
السالمة واألمن
دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
اإلصالحات الطارئة والصيانة ملنشآت
األونروا
مبالغ سيتم تخصيصها
اجملموع

املبلغ
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق
املطلوب
املستلم
الفرق

اجملموع
140,811,178
74,603,538
66,207,640
6,459,238
114,426
6,344,812
10,049,004
7,807,893
2,241,111
20,604,031
975,408
19,628,623
24,036,566
8,003,365
16,033,201
30,071,055
11,105,076
18,965,979
4,350,712
1,224,743
3,125,969
4,265,936
1,689,476
2,576,460
1,963,590
974,495
989,095
10,577,133
4,452,518
6,124,615
23,714,528
47,209
23,667,319
2,102,468
276,902,971
134
113,100,615
163,802,356

مخصص
لسوريا
106,609,156
47,187,880
59,421,276
6,459,238
114,426
6,344,812
10,049,004
7,807,893
2,241,111
20,354,281
648 648,408
19,705,873
16,132,603
1,692,499
14,440,104
22,366,197
4,215,708
18,150,489
2,331,000
703,656
1,627,344
1,659,450
689,476
969,974
1,773,780
960,888
812,892
9,602,701
3,539,027
6,063,674
23,459,228
47,209
23,667,319
2,102,468
220,796,638
69,709,354
151,087,284

مخصص
للبنان
27,366,642
22,315,629
5,051,013

249,750
327,000
77,250+
7,359,619
6,048,142
6,048,142
6,227,781
5,668,368
559,413
1,779,952
520,113
1,259,839
2,241,962
1,000,000
1,241,962
189,810
13,607
176,203
547,895
352,828
195,067
255,300
0
255,300
46,218,711
36,245,686
9,973,025

مخصص
لألردن
6,835,380
5,100,030
1,735,350

544,344
142,724
401,620
1,477,077
1,221,000
256,077
239,760
974
238,786
364,524
0
364,524

مخصص
إقليميا ً

120,000
120,000+

209,568
550,685
341,117+

216,969
9,978
206,991

183
9,670,653
7,015,596
2,655,057

216,969
129,978
86,991
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 2-4سوريا :التدخالت الخاصة بكل قطاع
 1-2-4األولوية االستراتيجية األولى :الحفاظ على قدرات الصمود والتحمل من خالل تقديم المساعدات
اإلنسانية للتأكد من أن يتمكن الالجئون األشد ضعفًا من تلبية احتياجاتهم األساسية
املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،مبا في ذلك الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

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

نسبة األسر التي تفيد بتحسن في مقياس استهالك
135
الغذاء.

%63

%90

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون في سوريا يحصلون
على مساعدات إغاثية.

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية خالل آخر جولة
توزيع منجزة (مصنفا ً حسب اجلنس).

410,870
(إناث ،215,473
ذكور )195,397

418,000

عدد الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفا ً الذين مت تزويدهم
مبساعدات نقدية خالل آخر جولة توزيع منجزة (مصنفا ً
حسب اجلنس).

127,357
(إناث ،76,745
ذكور )50,612

126,000

عدد الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفا ً الذين مت تزويدهم
مبساعدات غذائية خالل آخر جولة توزيع منجزة (مصنفا ً
حسب اجلنس).

136,074
(إناث ،80,298
ذكور )55,776

126,000

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون مواد غير غذائية
بنا ًء على االحتياج.

31,332

30,000

واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات النقديــة لالجئــن الفلســطينيني
فــي ســوريا ملســاعدتهم فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية .وخــال
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،نفــذت الوكالــة ثــاث جــوالت توزيــع
للمســاعدات النقديــة ،فيمــا بــدأ مــن اجلولــة الثانيــة اســتخدام نهج
موجــه يركــز علــى الالجئــن الفلســطينيني األشــد ضعف ـاً.
خــال اجلولــة األولــى لتوزيــع املســاعدات النقديــة التــي امتــدت مــن
 13كانــون الثاني/ينايــر إلــى  28آذار/مــارس  ،2019حصــل كل مــن
 407,701شــخص ( 213,523مــن اإلنــاث و 194,178مــن الذكــور) علــى
مبلــغ بالليــرة الســورية يعــادل  46دوالرا ً أمريكيــا ً ملســاعدتهم فــي
تغطيــة االحتياجــات األساســية ملــدة شــهرين .وخــال اجلولــة الثانيــة
مــن املســاعدات النقديــة ،والتــي بــدأت فــي  19أيار/مايــو وانتهــت فــي
 25آب/أغســطس ،بــدأت األونــروا فــي اعتمــاد نهــج موجــه يســتند
إلــى تقييــم مســتوى الضعــف .هــذا النهــج ،الــذي يتبــع نظامــا ً
مــن مســتويني ،أعــد بنــا ًء علــى نتائــج تقييــم للضعــف لــدى عينــة
ممثلــة مــن األســر الالجئــة الفلســطينية أجرتــه الوكالــة فــي ســوريا
فــي نهايــة العــام  .2017وتبــن مــن هــذا التقييــم أن )1( :األســر التــي
تعيلهــا نســاء )2( ،واألســر التــي يعيلهــا اشــخاص ذوو إعاقــة)3( ،
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة )4( ،واألســر التــي يعيلها أشــخاص مســنون،
( )5والقاصريــن غيــر املصحوبــن بذويهــم (األيتــام) يتزايــد احتمــال
تعرضهــم للخطــر مقارنــة باآلخريــن.

للشــخص فــي الشــهر ،فــي حــن تلقــى بقيــة الســكان  9دوالرات
للفــرد فــي الشــهر ،بحيــث يحصــل كل فــرد علــى مســاعدة بقيمــة
تغطــي أربعــة أشــهر .ومــع نهايــة اجلولــة الثانيــة ،تلقــى املســاعدة
 409,280فــردا ً ( 214,592مــن اإلنــاث و 194,688مــن الذكــور) .ومــن بــن
هــؤالء ،مت حتديــد مــا مجموعــه  121,944فــردا ً ( 73,548مــن اإلنــاث
و 48,396مــن الذكــور) علــى أنهــم يعــدون األشــد ضعفــاً .وبــدأت
اجلولــة الثالثــة لتوزيــع املســاعدات النقديــة فــي  13تشــرين األول/
أكتوبــر واختتمــت فــي  15كانــون األول/ديســمبر  2019واســتفاد منهــا
مــا مجموعــه  410,870شــخصا ً ( 215,473مــن اإلنــاث و 195,397مــن
الذكــور) .لقــد خططــت األونــروا فــي إطار النــداء الطــارئ للعــام 2019
لتزويــد الفئــات األشــد ضعفــا ً مــن الالجئــن الفلســطينيني مببلــغ
 28دوالرا ً للفــرد فــي الشــهر وبقيــة احلــاالت مببلــغ  14دوالراً ،غيــر أنــه
جــرى تخفيــض هذيــن املبلغــن إلــى  14دوالرا ً و 9دوالرات علــى التوالــي
للشــخص الواحــد فــي الشــهر بســبب نقــص األمــوال.

خــال العــام  ،2019جنحــت األونــروا فــي جتربــة اســتخدام بطاقــات
الصــراف اآللــي للتوزيــع النقــدي ،إذ اســتخدم مــا مجموعــه 10,000
أســرة مــن الالجئــن الفلســطينيني بطاقات الصــراف اآللــي للحصول
علــى املســاعدات النقديــة .وبــدأ مكتــب األونــروا فــي إقليــم ســوريا،
بالتنســيق مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى ،عمليــة لتحديــد مقدمــي
اخلدمــات املاليــة القادريــن علــى إيصــال املســاعدات النقديــة مــن
خــال خدمــات مصرفيــة متنقلــة وعــن طريــق الدفــع اإللكترونــي.
وخــال اجلولتــن الثانيــة والثالثــة لتوزيــع املســاعدات النقديــة ،تلقــى
سيســاعد ذلــك علــى تيســير الوصــول إلــى مســاعدات األونــروا وزيادة
الالجئــون الفلســطينيون الذيــن ينتمــون إلــى أي مــن الفئــات اخلمــس
الضعيفــة املشــار إليهــا أعــاه حتوي ـا ً نقدي ـا ً أكبــر مقــداره  14دوالرا ً الكفــاءة التشــغيلية.
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جــرى خــال العــام توزيــع ثــاث جــوالت مــن املســاعدات الغذائيــة،
اســتهدفت الالجئــن الفلســطينيني املصنفــن علــى أنهــم األشــد
ضعفـا ً مبوجــب النهــج املوجــه ،إلــى جانــب عــدد محــدود مــن حــاالت
الضعــف اإلضافيــة .بــدأت اجلولــة األولــى لتوزيــع األغذيــة فــي 10
آذار/مــارس وانتهــت فــي  25متوز/يوليــو  ،2019ووصلــت إلــى 134,538
مســتفيدا ً ( 79,159مــن اإلنــاث و 55,379مــن الذكــور) .وبــدأت اجلولــة
الثانيــة فــي  23متوز/يوليــو واكتملــت فــي  24تشــرين األول/أكتوبــر،
وبلــغ مجمــوع املســتفيدين  136,074شــخصا ً ( 80,298مــن اإلنــاث
و 55,776مــن الذكــور) .أمــا اجلولــة الثالثــة فبــدأت فــي  11تشــرين
الثاني/نوفمبــر ،وبحلــول نهايــة الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،مت إيصــال
املســاعدات الغذائيــة إلــى  54,490فــردا ً ( 35,219مــن اإلنــاث و19,271
مــن الذكــور) .وتتوقــع األونــروا االنتهــاء مــن اجلولــة الثالثــة لتوزيــع
األغذيــة خــال الربــع األول مــن العــام ( 2020شــباط/فبراير).

حــدي مــن اســتهالك الغــذاء ،وأفــاد  %6منهــم مبســتوى اســتهالك
ضعيــف .وقــد يعــزى القصــور فــي حتقيــق الغايــة املتعلقــة بنســبة
التــي تبلــغ عــن حتســن مســتوى اســتهالكها لألغذيــة إلــى انخفــاض
مبلــغ املســاعدات النقديــة املقدمــة وتوزيــع الطــرود الغذائيــة علــى
الفئــات األشــد ضعفـا ً فقــط.

خــال العــام  ،2019تلقــى مــا مجموعــه  31,332الجئــا ً فلســطينيا ً
مــواد غيــر غذائيــة (احلصيــر و/أو الفــرش و/أو البطانيــات و/أو أدوات
املطبــخ و/أو مــواد النظافــة الصحيــة و/أو عبــوات تخزيــن امليــاه و/أو
القمــاش املشــمع) بنــا ًء علــى االحتيــاج .وركــز هــذا التدخــل علــى
املقيمــن فــي املناطــق التــي يقيــد الوصــول إليهــا ،واألشــخاص
املتضرريــن مــن حــاالت الطــوارئ ،والالجئــن الفلســطينيني العائديــن
مــن تلقــاء ذاتهــم إلــى املناطــق التــي يصبــح مــن املمكــن الوصــول
إليهــا مؤخــراً .ومــن بــن العــدد اإلجمالــي لالجئــن الفلســطينيني
اســتنادا ً إلــى نتائــج رصــد ملــا بعــد التوزيع أجــري فــي متوز/يوليــو  ،2019الذيــن مت الوصــول إليهــم ،قدمــت األونــروا املــواد غيــر الغذائيــة وســال
أفــاد  %63مــن الالجئــن الفلســطينيني الذيــن شــملهم االســتطالع الغــذاء اجلاهــزة لالســتهالك إلــى نحــو  8,000فــرد فــي مناطــق يلــدا
مبســتوى مقبــول مــن اســتهالك األغذيــة ،وأفــاد  %31منهــم مبســتوى وبابيــا وبيــت ســحم التــي ظلــت تعانــي مــن قيــود علــى التنقــل.

تواصــل األونــروا تقــدمي املســاعدات الغذائيــة احليويــة
لالجئــن الفلســطينيني األشــد ضعفــا ً فــي ســوريا.
© األونروا  ،2018تصوير إياد فاعوري
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 2-2-4األولوية االستراتيجية الثانية :المساهمة في توفير بيئة حامية لالجئين الفلسطينيين عن طريق
الحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية
الصحة الطارئة
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

عدد الزيارات و/أو االستشارات التي تدعمها األونروا (الرعاية
الصحية األولية والثانوية والتخصصية).

814,310

900,000

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية األولية.

794,829
(إناث ،459,448
ذكور )335,381

900,000

عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني إلى مرافق األونروا
الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس).

25

24

عدد حاالت االستشفاء التي يحصل عليها املرضى الالجئون
الفلسطينيون من األونروا.

19,481

24,000

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

%93.4

%100

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية وعياداتها املتنقلة.

بحيــث اســتجابت األونــروا إلــى  19,481إحالة/طلبــا ً للمســاعدة
فــي نفقــات العــاج فــي املستشــفيات خــال العــام .تدعــم األونــروا
اإلحــاالت إلــى املستشــفيات والعيــادات املتخصصــة بهــدف تيســير
الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة التــي
تشــمل الفحــوص اخملتبريــة املتقدمــة ،واالستشــارات الطبيــة
املتخصصــة ،وعــاج الســرطان ،والــوالدة ،وغيــر ذلــك مــن اخلدمــات.

خــال النصــف األول مــن العــام  ،2019واصلــت األونــروا تقــدمي الرعاية
الصحيــة األوليــة مــن خــال  24مرفقــاً ،منهــا  17مركــزا ً صحيــا ً
كامــل التجهيــز ،وخمــس نقــاط صحيــة ،وعيادتــن متنقلتــن جــرى
إرســالهما إلــى املناطــق التــي يقيــد الوصــول إليهــا واملواقــع التــي
تعانــي مــن حــاالت طــوارئ .ومــع نهايــة العــام  ،2019ارتفــع عــدد
املرافــق الصحيــة العاملــة مــن  24إلــى  25بســبب افتتــاح نقطــة
صحيــة جديــدة فــي صحنايــا بــدأت عملهــا فــي شــهر تشــرين األول/
أكتوبــر.
وفــي الفتــرة مــن كانــون الثاني/ينايــر إلى كانــون األول/ديســمبر ،2019
قدمــت الوكالــة  794,829استشــارة فــي الرعايــة الصحيــة األوليــة
فــي ســوريا ،مبــا يعكــس انخفاضــا ً باملقارنــة مــع العــام الســابق
يرجــع باألســاس إلــى تنفيــذ اإلصالحــات فــي برنامــج الصحــة فــي
األونــروا ،مبــا فــي ذلــك بــدء تطبيــق الصحــة اإللكترونيــة وتنفيــذ
نهــج فريــق صحــة األســرة .أدت هــذه اإلصالحــات إلــى زيــادة جــودة
اخلدمــات املقدمــة وتعزيــز الوضــوح فــي طريقــة تتبــع املرضــى ،ممــا
ســاهم فــي التخلــص مــن مشــكلة ازدواج الســجالت واحلــاالت التــي
لــم تكــن تتطلــب اهتمــام املوظفــن الطبيــن (مثــل املرضــى الذيــن
يحضــرون للحصــول علــى وصفــات األدويــة) .واســتمر العمــل علــى
التوســع فــي نظــام الصحــة اإللكترونــي خــال الفتــرة املشــمولة
بالتقريــر ،بحيــث أصبــح هنــاك  20مرفقــا ً صحيــا ً تنفــذ اإلصــاح
بالكامــل .وتتوقــع األونــروا أن يتــم الربــط املباشــر مــع نظــام
الصحــة اإللكترونــي فــي املرفقــن الصحيــن فــي درعــا واملزيريــب
خــال النصــف األول مــن العــام  ،2020فــي حــن أن هنــاك ضــرورة
التخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات ملعاجلــة صعوبــات الربــط اإللكترونــي
التــي تواجههــا عيــادة رمضــان وريــف دمشــق.

وعلــى مــدار العــام ،عــزز برنامــج الصحــة التنســيق مــع برنامــج
التعليــم وفريــق احلمايــة لتقــدمي التدريــب علــى الصحــة النفســية
والدعــم النفســي-االجتماعي للعاملــن الطبيــن امليدانيــن ،إلــى
جانــب خدمــات فحــص األســنان فــي املــدارس .وقــد ســاهم فحــص
األســنان فــي زيــادة التركيــز علــى اخلدمــات الوقائيــة بــدال ً مــن
العالجيــة.

كمــا دعمــت الوكالــة ،خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،اإلحــاالت
إلــى الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة ،فــي حــن قــدم  22مرفقــا ً
مــن مرافقهــا الصحيــة ،مبــا فــي ذلــك العيادتــان املتنقلتــان90,909 ،
استشــارة وقائيــة فــي طــب األســنان .ومت تعزيــز متويــل الطــوارئ املتاح
لدعــم العــاج فــي املستشــفيات بواســطة مصــادر متويــل أخــرى،

وجــرى علــى مــدار العــام  2019إرســال عيــادة متنقلــة لألونــروا
بانتظــام إلــى يلــدا ،حيــث قدمــت اخلدمــات الصحيــة األساســية
حلوالــي  8,000الجــئ فلســطيني فــي املنطقــة ،مبــا يشــمل طــب
األســنان ،واخلدمــات اخملبريــة ،ورعايــة احلمــل ،ورعايــة النفــاس،
وتنظيــم األســرة .قدمــت العيــادة املتنقلــة  11,563استشــارة

أصبــح الوصــول متاحــا ً إلــى عيــادة املزيريــب فــي محافظــة درعــا
فــي العــام  ،2019وتلقــت جميــع املراكــز الصحيــة ،مبــا فيهــا عيــادة
املزيريــب ،إمــدادات باللــوازم الطبيــة بصــورة منتظمــة .وخــال الربــع
األول مــن العــام ،عانــى مرفقــان صحيــان مــن نقــص فــي األدويــة،
فــي حــن لــم تســجل أي حــاالت نفــاد للمخــزون فــي الربعــن الثانــي
والثالــث .وشــهدت أربعــة مرافــق صحيــة نقصـا ً فــي األدويــة خــال
الربــع األخيــر مــن العــام  ،2019ممــا يعنــي حتقيــق  %93.4مــن الغايــة
املقــرة بخصــوص نســبة املراكــز الصحيــة التــي تعمــل دون انقطــاع
فــي مخــزون  12مــادة خاضعــة للتتبــع علــى مــدار العــام .حدثــت
حــاالت نفــاد اخملــزون فــي مرافــق جرمانــا واألليانــس وســبينة وحمــاة
الصحيــة بســبب التأخيــرات فــي عمليــات التوريــد الدولــي فــي حــن
أن بعــض األدويــة لــم تكــن متوفــرة فــي الســوق احملليــة.
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للمرضــى فــي يلــدا علــى مــدار العــام  2019وفــي صحنايــا حتــى وهــي منطقــة متضــررة بشــدة مــن النــزاع ،حيــث قدمــت 2,606
تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019عندمــا بــدأت النقطــة الصحيــة اجلديــدة استشــارات طبيــة خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.
بالعمــل هنــاك .وأرســلت أيضــا ً عيــادة متنقلــة إلــى عــن التــل،

فتــاة صغيــرة تتلقــى الكشــف الطبــي فــي مركــز قبــر
الســت الصحــي التابــع لألونــروا ،ســوريا © .األونــروا ،2019
تصويــر تغريــد محمــد

التعليم في حاالت الطوارئ
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
يواصل الالجئون الفلسطينيون في سوريا
الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف
على الرغم من النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الذين يتخرجون من التعليم األساسي.

3,669
(إناث ،1,949
ذكور )1,720

3,500

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

44,045
(إناث ،21,716
ذكور )22,329

41,000

اخملرجات
الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون القدرة
على الوصول إلى التعليم من خالل الصفوف
االعتيادية والتعويضية.

عدد األطفال في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية
في مدارس األونروا.

50,143
(إناث ،24,661
ذكور )25,482

51,000

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على
الدعم النفسي-االجتماعي.

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على الدعم
النفسي-االجتماعي.

42,731
(إناث ،21,093
ذكور )21,638

40,000

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على
مواد وأنشطة تعليمية وترفيهية.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يحصلون على
مواد تعليمية وترفيهية (أدوات العودة إلى املدرسة ،أدوات
الدعم النفسي-االجتماعي  /الترفيه ،القرطاسية)
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علــى مــدار العــام  ،2019قدمــت األونــروا التعليــم األساســي
(الصفــوف مــن األول إلــى التاســع) للطلبــة الالجئني الفلســطينيني
فــي ســوريا مــن خــال  103مــدارس ،يعمــل معظمهــا بنظــام
املناوبتــن .عملــت  56مدرســة فــي املبانــي املدرســية لألونــروا (مبــا
فــي ذلــك فــي أربعــة مبــان مدرســية كانــت تســتخدم ســابقا
كمراكــز لإليــواء اجلماعــي فــي منطقتــي دمشــق وريــف دمشــق)،
وأدارت الوكالــة  43مدرســة فــي مبــان معــارة مــن احلكومــة،
واســتخدمت ثــاث مــدارس مرافــق مســتأجرة ،وعملــت مدرســة
واحــدة فــي مبنــى تبــرع بــه اجملتمــع احمللــي.
فــي الفصــل األول مــن العــام الدراســي  ،2019/2018ارتفــع معــدل
االلتحــاق بالتعليــم عــن العــام الســابق ،مــن  46,326تلميــذا ً فــي
أيار/مايــو  2018إلــى  50,548فــي أيلول/ســبتمبر  24,961( 2018مــن
اإلنــاث و 25,587مــن الذكــور) .ويعــزى ازديــاد االلتحــاق بالتعليــم
إلــى إعــادة فتــح املــدارس فــي ســبينة والبــرزة واحلســينية .وفــي
بدايــة العــام الدراســي  ،2020/2019بلــغ إجمالــي االلتحــاق 50,143
طالب ـا ً وطالبــة ( 24,661مــن اإلنــاث و 25,482مــن الذكــور).
أكمــل مــا مجموعــه  44,045طالبــا ً وطالبــة امتحانــات نهايــة
العــام للصفــوف مــن األول إلــى الثامــن فــي حزيران/يونيــو ،2019
فــي حــن اجتــاز  3,669طالبــا ً وطالبــة ( 1,949مــن اإلنــاث و1,720
مــن الذكــور) مــن أصــل  4,314طالبــا ً وطالبــة امتحــان الصــف
التاســع ،محققــن نســبة جنــاح تعــادل  %88.15( %85.3لإلنــاث
و %81.68للذكــور) ،مقارنــة باملتوســط الوطنــي البالــغ  .%67.3وأقــد
أدت جــودة برنامــج التعليــم الــذي تقدمــه األونــروا فــي ســوريا،
بدعــم مــن إصالحــات التعليــم علــى نطــاق الوكالــة وبرنامــج
التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ ،إلــى حتســن معــدالت النجــاح
وتخفيــض معــدالت الرســوب فــي جميــع الصفــوف.
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وواصلــت األونــروا دعــم وحتســن تقــدمي خدمــات تعليــم نوعــي
وجامــع ومنصــف للطلبــة الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا
مــن خــال ترســيخ وإثــراء ممارســات إصــاح التعليــم والتدابيــر
اإلضافيــة املصممــة لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة والنفســية-
االجتماعيــة للطلبــة .شــمل ذلــك تقــدمي الدعــم فــي التعلــم
لطلبــة الصــف التاســع ،إلــى جانــب الدعــم النفســي-االجتماعي
واملســاعدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .وعلــى مــدار العــام ،وظفــت
الوكالــة  97مرشــدا ً للدعــم النفســي-االجتماعي ،قدمــوا اإلرشــاد
الفــردي واجلمعــي إلــى  42,731طالب ـا ً وطالبــة ( 21,093مــن اإلنــاث
و 21,638مــن الذكــور) .وخــال شــهري متوز/يوليــو وآب/أغســطس،
قدمــت األونــروا أنشــطة للتعلــم الصيفــي مــن خــال  38ناديــا ً
فــي مختلــف أنحــاء ســوريا اســتفاد منهــا  11,265طالبـا ً وطالبــة.
ودعــم برنامــج التعلــم الصيفــي أطفــال الالجئــن الفلســطينيني
فــي ســد فجــوات التعلــم ،كمــا زودهــم بأنشــطة الترفيــه والدعــم
النفســي-االجتماعي ومبســاحة آمنــة حيــث يســتطيع لألطفــال
االنخــراط فــي الصفــوف التعليميــة للتعويــض عمــا فاتهــم مــن
وقــت خــال العــام الدراســي.
كمــا أمكــن حتقيــق إجنــازات فــي مجــال تقــدمي اخلدمــات التعليميــة
بفضــل أمــوال املشــاريع التــي اســتكملت التدخــات التعليميــة
الــواردة ضمــن النــداء الطــارئ .وقــد كان لهــذه األمــوال ،مجتمعــة،
مســاهمة كبيــرة فــي دعــم نهــج األونــروا فــي مجــال التعليــم
فــي حــاالت الطــوارئ الــذي يســعى إلــى ضمــان اســتمرار تقــدمي
التعليــم النوعــي ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني الذيــن يتقيــد
وصولهــم إلــى التعليــم ،أو الذيــن تتعــرض جــودة تعليمهــم
واســتمراريته للخطــر نتيجــة لألزمــة والصــراع.

طلبــة يشــاركون فــي مخيــم للتعلــم الصيفــي فــي
حمــص ،ســوريا © .األونــروا 2020
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سبل كسب العيش (التدريب املهني والتمويل الصغير)
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
حتسن وصول الالجئني الفلسطينيني إلى فرص
كسب العيش.

عدد الطلبة الذين يكملون دورات تدريب مهني طويلة األجل
(مصنفا ً حسب اجلنس).

0

420

عدد الطلبة الذين يكملون دورات قصيرة األجل (مصنفا ً
حسب اجلنس).

0

1,200

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون في سوريا والسوريون
يحصلون على قروض الشركات الصغيرة
وقروض استهالكية لدعم مصالح األعمال
الصغيرة واألسر املعيشية.

عدد الالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني الذين
يحصلون على قروض التمويل الصغير (مصنفا ً حسب
اجلنس).

0

11,500

الالجئون الفلسطينيون الشباب في سوريا
يحصلون على التدريب املهني ويتلقون الدعم
في التنسيب للعمل.

عدد الالجئني الفلسطينيني امللتحقني بتدريب طويل األجل.

0

1,050

تلقــت األونــروا التمويــل لصالــح هــذا التدخــل مبوجــب النــداء التدريــب املهنــي والتمويــل الصغيــر التــي نفــذت فــي العــام 2019
الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة فــي نهايــة العــام  .2019فقــد جــرى متويلهــا مــن مصــادر متويــل أخــرى.
وســيجري تنفيــذ األنشــطة فــي العــام  .2020أمــا أنشــطة
احلماية
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

اخملرجات
حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح
الالجئني الفلسطينيني.

876

400

عدد املسنني الذين يتلقون الدعم النفسي-االجتماعي
(مصنفا ً حسب اجلنس).
عدد األفراد املدربني على التوعية مبخاطر األلغام (مصنفا ً
حسب األطفال ،واملوظفني ،وأفراد اجملتمع).

56,834

51,000

عدد أفراد الطاقم في األونروا واملتطوعني الذين مت تدريبهم
على احلماية.

696

1,500

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مساعدة وإحاالت
قانونية.

3,896

1,500

حــد كبيــر فــي املناطــق الشــمالية واجلنوبيــة مــن البــاد .وفــي
كانــون األول/ديســمبر  ،2019متكنــت الوكالــة مــن شــغل وظيفتــن
شــاغرتني ســابقا ً ملوظفــي دعــم مســاعدين علــى مســتوى املناطق.
وســيتم التركيــز فــي الربــع القــادم علــى تزويــد هذيــن املوظفــن
باملهــارات واملعرفــة الالزمــة مــن خــال التدريــب والتوجيــه.

خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،قامــت ســتة مكاتــب لدعــم
األســرة ،يديرهــا برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة فــي األونــروا
وتســتضيفها منظمــات مجتمعيــة ،بتقــدمي املســاعدة واإلحــاالت
القانونيــة إلــى  3,896فــردا ً ( 2,786مــن اإلنــاث و 1,110مــن الذكــور).
شــمل هــذا الدعــم دفــع نفقــات متابعــة املســائل القانونيــة ،ورفــع
الوعــي ،والتوجيــه القانونــي الفــردي ،واإلحــاالت اخلارجيــة .وتضمنت
أجريــت أيض ـا ً خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر حلقــات للتوعيــة
احلــاالت تســجيل املعامــات والتصديــق عليهــا بخصــوص املواليــد
مبخاطــر املتفجــرات املتخلفــة عــن احلــرب ،اســتفاد منهــا 56,834
واألبــوة والوفــاة ،إلــى جانــب تســجيل معامــات الــزواج واالنفصــال
فــردا ً ( 54,764طفــا ً مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى طلبــة
والطــاق والنفقــة والتصديــق عليهــا.
األونــروا ،و 1,768فــردا ً مــن أفــراد اجملتمــع احمللــي ،و 302موظفــن).
ونظمــت األونــروا دورات تدريبيــة علــى تعميــم احلمايــة ،وإدمــاج وقــد جــرى التركيــز بشــكل خــاص علــى عقــد هــذه احللقــات فــي
اإلعاقــة ،والتصــدي للعنــف ضــد األطفــال والعنــف القائــم علــى املناطــق التــي وقعــت فيهــا حــوادث متعلقــة مبتفجــرات متخلفــة
النــوع االجتماعــي ،حضرهــا  696موظفــا ً ومتطوعــا ً ( 437مــن عــن احلــرب .عــاوة علــى ذلــك ،شــارك  11موظفــا ً مــن موظفــي
اإلنــاث و 259مــن الذكــور) .وقــد تســببت التحديــات املتعلقــة األونــروا مــن مختلــف املناطــق والبرامــج فــي دورة لتدريــب املدربــن
بالتوظيــف فــي برنامــج موظفــي الدعــم فــي املناطــق فــي معظــم قدمتهــا دائــرة األمم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ،ممــا
فتــرات الســنة بتقليــص التقــدم نحــو حتقيــق هــذه الغايــة إلــى أتــاح تنظيــم حلقــات توعيــة مبخاطــر املتفجــرات املتخلفــة عــن
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احلــرب للموظفــن اآلخريــن واملتعهديــن ،وال ســيما أولئــك الذيــن
يــزداد تعرضهــم للمناطــق املوبــوءة بهــذه اخملاطــر .وقــد مت الوصــول
إلــى غالبيــة املســتفيدين املســتهدفني فــي بدايــة العــام الدراســي
.2020/2019
وجــرى تقــدمي الدعــم النفســي-االجتماعي إلــى  876مســنا ً (473
صمــم هــذا التدخــل مبشــاركة
مــن الذكــور و 403مــن اإلنــاث) .وقــد ُ
كبــار الســن أنفســهم واشــتمل علــى أنشــطة دعــم نفســي-
اجتماعــي لتفريــغ الضغــط النفســي والتثقيــف بأهميــة احلركــة
والتوعيــة الصحيــة ،ونقــل املعــارف الثقافيــة اإليجابيــة .وواصلــت
نــوادي املســنني النشــطة ،التــي تــدار بالتعــاون مــع موظفــي اإلغاثــة
واخلدمــات االجتماعيــة فــي األونــروا ،تقــدمي مجموعــة متنوعــة مــن

اخلدمــات ،مبــا فيهــا األنشــطة الترفيهيــة وجلســات التوعيــة بشــأن
مختلــف املواضيــع التــي تهــم املســتفيدين .ويعــزى حتقيــق نتيجــة
تتجــاوز الغايــة املرصــودة باألســاس إلــى زيــادة عــدد أنشــطة التوعيــة
التــي اســتهدفت كبــار الســن علــى مــدار الســنة .وأتاحــت أنشــطة
التوعيــة للوكالــة الوصــول إلــى مجموعــات كبيــرة مــن النــاس بتكلفة
محــدودة ،ممــا أدى إلــى حتقيــق االســتفادة القصــوى مــن املــوارد املتاحــة.
تواصــل األونــروا العمــل مــع الســلطات والشــركاء اخلارجيني ،مــن خالل
مبــادرات املناصــرة اخلاصــة والعامــة ،بشــأن قضايــا احلمايــة املتعلقــة
بالعنــف املرتبــط بالنــزاع ،والعائديــن ،ووصــول املســاعدات اإلنســانية،
وتوفيــر التعليــم فــي املناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا ،وفيمــا
يتعلــق بحــاالت احلمايــة الفرديــة.

حلقــة توعيــة مبخاطــر املتفجــرات املتخلفــة عــن احلرب
فــي مدرســة دالل املغربــي ،عــن التــل ،حلب ،ســوريا.
© األونروا  ،2018تصوير سيمون أونياجن

الصحة البيئية
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين.

نسبة مخيمات الالجئني الفلسطينيني التي ميكن الوصول
إليها والتي تتم فيها أعمال اإلصالح والتأهيل والتنظيف.

%100

%100

اخملرجات
توفير رزم مستلزمات النظافة الصحية لالجئني عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على رزم مبستلزمات
النظافة الصحية بنا ًء على احتياجهم لها.
الفلسطينيني احملتاجني لها.

18,599

20,000

فــي العــام  ،2019ودون اإلخــال مبســؤولية البلــد املضيــف فــي إدارة مجــال امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة لالجئــن الفلســطينيني،
شــؤون اخمليمــات ،واصلــت األونــروا تقــدمي اخلدمــات األساســية فــي مــع إيــاء اهتمــام خــاص للمخيمــات التــي اســتعادت الوكالــة القدرة
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علــى الوصــول إليهــا .تضمنــت هــذه اخلدمــات صيانــة شــبكات ميــاه وســتتواصل فــي العــام  .2020باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت تأهيــل بئريــن
اجملــاري وتصريــف ميــاه األمطــار وشــبكات اإلمــداد بامليــاه القائمــة ،للميــاه فــي جتمــع رمضانــي الســكاني خــال النصــف األول مــن
وتزفيــر إدارة النفايــات الصلبــة ،والســيطرة علــى احلشــرات والقــوارض ،العــام  .2019واقتنــت الوكالــة أيض ـا ً  60,000قــرص كلــور ووزعتهــا
وخدمــات الصيانــة فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني.
لكــي تســتخدم فــي معاجلــة امليــاه مــن خــال متويــل املشــاريع.
وقــد أجنــزت أعمــال الصيانــة علــى خــط إمــدادات امليــاه الرئيســي وفــي إطــار االســتجابة للطــوارئ ،قدمــت األونــروا رزمـا ً مبســتلزمات
القائــم فــي مخيــم ســبينة ،فــي حــن مت تنفيــذ جــزء مــن صيانــة النظافــة الصحيــة إلــى  18,599الجئـا ً فلســطينياً ،وخاصــة أولئــك
وتأهيــل خطــوط الصــرف الصحــي فــي مخيــم درعا فــي العــام  2019الذيــن نزحــوا عــن اليرمــوك ومناطــق يلــدا وبابيــا وبيــت ســحم.
 3-2-4األولوية االستراتيجية الثالثة :تحسين الفعالية والكفاءة في تنفيذ برامج الطوارئ
السالمة واألمن
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

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

نسبة تقييمات اخملاطر األمنية املنجزة للبرامج واملشاريع
على مستوى مكتب اإلقليم.

%62.5

137

%100

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

عدد املوظفني املدربني على السالمة واألمن (أساليب السالمة
واألمن في البيئة امليدانية).

536

300

عدد املوظفات اللواتي يتم الوصول إليهن من خالل برنامج
التدريب على التوعية األمنية للنساء.

251

200

عدد البعثات الوافدة إلى مكتب إقليم سوريا التي يدعمها
الفريق األمني.

552

200

عملــت األونــروا ،منــذ بدايــة الصــراع ،علــى مســاعدة الالجئــن
الفلســطينيني بشــتى الســبل ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال بــذل
اســتثمارات كبيــرة فــي أمــن وســامة موظفيهــا وأصولهــا ومرافقها،
وكذلــك فــي إجراءاتهــا األمنيــة ،ممــا قلــل مــن اخملاطــر التــي تواجــه
املوظفــن واملســتفيدين مــع احلفــاظ علــى ســامة العمليــات
واكتمالهــا.
فــي العــام  ،2019واصلــت الوكالــة التأكــد مــن أن تكــون ممارســات
وإجــراءات األمــن التنظيمــي مســتجيبة للســياق .ونفــذ الفريــق
األمنــي فــي مكتــب إقليــم ســوريا  30تقييمـا ً أمنيـا ً ملنشــآت األونــروا
خــال النصــف الثانــي مــن العــام .كمــا دعــم الفريــق  552بعثــة
وافــدة فــي العــام  .2019باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت تنيــم جلســات إحاطة
منتظمــة عــن الســامة واألمــن للموظفــن والــزوار الوافديــن إلــى
اإلقليــم .كمــا اســتمر مكتــب إقليــم ســوريا أيضـا ً فــي إصــدار تقاريــر
شــهرية عــن حتــركات البعثــات واملوظفــن موجهــة إلــى الشــركاء
الداخليــن واخلارجيــن علــى الســواء.

مثــل هــذه الــدورات والتدريبــات مبشــاركة الطلبــة وموظفــي األونــروا
فــي جميــع مناطــق العمــل .باإلجمــال ،شــارك  536موظفا ً فــي األونروا
فــي التدريــب علــى أســاليب الســامة واألمــن فــي البيئــة امليدانيــة
الــذي ركــز علــى تقبــل اجملتمــع احمللــي ،والوعــي اجملتمعــي ،والتخطيط،
وتقييــم اخملاطــر ،والســامة واألمــن التشــغيليني .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،شــاركت  251موظفــة فــي األونــروا خــال الفتــرة املشــمولة
بالتقريــر فــي برنامــج التدريــب علــى التوعيــة األمنيــة للنســاء لرفــع
وعيهــن بالشــواغل األمنيــة املتعلقــة بالنســاء حتديــداً.

األونــروا عضــو نشــط فــي فريــق األمم املتحــدة إلدارة األمــن فــي
ســوريا وتعمــل مــع إدارة األمم املتحــدة للســامة واألمــن لضمــان
إجــراء البعثــات فــي توافــق تــام مــع العمليــات األمنيــة .فــي العــام
 ،2019واصلــت إدارة الســامة واألمــن التابعــة ملكتــب إقليــم ســوريا
فــي األونــروا مراقبــة التطــورات فــي املنطقــة الشــمالية الغربيــة
(إدلــب) عــن كثــب وإمكانيــة القيــام باســتجابة للســكان النازحــن.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلقــت الوكالــة نظامــا ً جديــدا ً لبطاقــات
الهويــة لتطويــر نظــام مراقبــة الدخــول فــي مكتــب اإلقليــم .كمــا
وواصلــت الوكالــة أنشــطتها املنتظمــة الراميــة إلــى تعزيــز تدابيــر
تقــوم األونــروا بتقييــم إمكانيــة تركيــب أجهــزة دوارة عنــد مداخــل
الســامة واألمــن ،مبــا فــي ذلــك املشــاركة فــي دورات التوعيــة
مقرهــا للتحكــم فــي مســار املشــاة ،وســتواصل هــذه العمليــة فــي
والتدريبــات العمليــة علــى اإلجــاء والســامة مــن احلرائــق وتنظيــم
العــام .2020
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اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا
اخملرجات

الفعلي

املؤشر

الغاية ()2019

النتاج
إجراء اإلصالحات أو الصيانة على منشآت
األونروا لضمان استمرار اخلدمات.

عدد مرافق األونروا التي مت تأهيلها أو تصليحها.

42

60

ازدادت االحتياجــات إلصــاح وصيانــة مرافــق األونــروا فــي العــام  .2019املشــاريع .وواصلــت الوكالــة أيضـا ً تنفيــذ عــدد مــن أعمــال الصيانــة
ووجــدت التقييمــات األوليــة التــي أجريــت فــي أواخــر العــام  2018فــي الرئيســية فــي بنيتهــا التحتيــة ومرافقهــا للســماح بإيصــال اخلدمات
مخيــم درعــا ومخيــم عــن التــل (غيــر الرســمي) أن جميــع منشــآت واملســاعدات اإلنســانية إلــى الالجئــن الفلســطينيني بأمــان.
الوكالــة تقريبــا ً كانــت بحاجــة إلــى أعمــال إعــادة تأهيــل كبيــرة
لــم يتــم خــال العــام  2019منــح اإلذن بتنفيــذ أعمــال إعــادة تأهيــل
احلجــم ،مبــا فــي ذلــك العديــد مــن املنشــآت التــي حلقــت بهــا أضــرار
منشــآت األونــروا فــي مخيــم اليرمــوك غيــر الرســمي ،والــذي كان
جســيمة وحتتــاج إلــى إعــادة بنــاء .باشــرت األونــروا أعمــال إعــادة
يضيــف فــي الســابق أكبــر جتمــع لالجئــن الفلســطينيني فــي البــاد
التأهيــل فــي  10غــرف صفيــة ودورات ميــاه ومقصــف فــي إحــدى
( 160,000الجــئ فلســطيني) .واســتنادا ً إلــى تقييــم أولــي أجــري فــي
مدارســها فــي مخيــم درعــا فــي  1متوز/يوليــو  .2019وقــد أمكــن تأهيل
أواخــر العــام  ،2018يقــدر أن األضــرار التــي حلقــت مبرافــق الوكالــة
بعــض الغــرف الصفيــة فــي مدرســة طبريــا بفضــل متويــل املشــاريع،
ومســاكن الالجئــن فــي اليرمــوك مرتفعــة جــداً .ولــم يتــم اإلعــان
ومــن املتوقــع االنتهــاء مــن األعمال خــال الربــع األول مــن العــام .2020
رســمياً ،حتــى نهايــة العــام  ،2019عــن خطــط احلكومــة بخصــوص
وعلــى الرغــم مــن التمويــل احملــدود الــذي تلقتــه األونــروا فــي العــام
اليرمــوك ،وال يــزال اخمليــم فــي حالــة خــراب إلــى حــد كبيــر .وســتواصل
 ،2019إال أنهــا واصلــت القيــام بأعمــال الصيانــة املنتظمــة وإعــادة
األونــروا رصــد الوضــع انتظــارا ً للحصــول علــى توضيحــات إضافيــة
التأهيــل الطارئــة فــي اخمليمــات الفلســطينية التــي ميكــن الوصــول
مــن جانــب الســلطات الســورية.
إليهــا بتمويــل مت تلقيــه فــي نهايــة العــام  ،2018ومــن خــال متويــل

األونــروا جتــري أشــغال صيانــة حيويــة علــى مســكن
طلبــة مركــز تدريــب دمشــق ،ســوريا © .األونــروا ،2019
تصويــر تغريــد محمــد
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 3-4لبنان :التدخالت الخاصة بكل قطاع
 1-3-4األولوية االستراتيجية األولى :الحفاظ على قدرات الصمود والتحمل من خالل تقديم المساعدات
اإلنسانية للتأكد من أن يتمكن الالجئون األشد ضعفًا من تلبية احتياجاتهم األساسية
املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على
تلبية احتياجاتهم 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

%100

27,119
(إناث ،14,061
ذكور )13,058

28,800
(إناث ،14,840
ذكور )13,960

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون من سوريا يزودون
باملساعدات اإلغاثية (مساعدات غذائية ،ومواد
غير غذائية ،ومساعدات في املأوى).

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية لتأمني الغذاء
ومساعدات نقدية متعددة األغراض خالل آخر جولة توزيع
(مصنفا ً حسب اجلنس).
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 8,087أسرة الجئة
فلسطينية من
سوريا
املبلغ الكلي للمساعدات النقدية التي مت توزيعها خالل آخر
جولة توزيع.
عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل
الشتاء (نقدية وعينية).

1,527,809 $US

 8,180أسرة الجئة  8,700أسرة الجئة
فلسطينية من
فلسطينية من
139
سوريا،
سوريا،
 805أسر الجئة
فلسطينية في
لبنان

ال يــزال الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا فــي لبنــان يعــدون مــن
بــن الفئــات األكثــر ضعف ـا ً وتهميش ـاً .وفيمــا هــم يكافحــون فــي
ظــل ظــروف اجتماعية-اقتصاديــة صعبــة ،يتواجهــون بخطــر أكبــر
باالنــزالق إلــى أعمــاق الفقــر والضعــف فــي ضــوء األزمــة االقتصاديــة
املســتمرة فــي البلــد .فــي هــذا الســياق ،واصلــت األونــروا فــي العــام
 2019تقــدمي مســاعدات نقديــة شــهرية لشــراء الغــذاء ومســاعدات
نقديــة متعــددة األغــراض جلميــع الالجئــن الفلســطينيني من ســوريا.
وخــال جولــة التوزيــع الشــهرية األخيــرة فــي كانــون األول/ديســمبر
 ،2019مت تقــدمي مــا مجموعــه  1,527,809دوالرات أمريكيــة إلــى 8,087
أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا علــى شــكل مســاعدات نقدية
متعــددة األغــراض ( 100دوالر أمريكــي لــكل أســرة فــي الشــهر) ،فــي
حــن تلقــى  27,119فــردا ً ( 14,061مــن اإلنــاث و 13,058مــن الذكــور)
مســاعدات نقديــة لشــراء الغــذاء ( 27دوالرا ً للشــخص الواحــد فــي
الشــهر) 140 .باإلجمــال ،مت فــي العــام  2019صــرف  18,905,351دوالرا ً
أمريكي ـا ً كمســاعدات نقديــة مــن خــال  12جولــة توزيــع.
تظــل املســاعدات النقديــة املقدمــة مــن األونــروا تشــكل املصــدر
األولــي للدخــل بالنســبة حلوالــي  141 %90مــن الالجئني الفلســطينيني
مــن ســوريا ،والذيــن تعيــش الغالبيــة العظمــى منهــم حتــت خــط
الفقــر وتفتقــر لألمــن الغذائــي .تســتخدم هــذه األمــوال باألســاس
لتغطيــة االحتياجــات األساســية مثــل الغــذاء واملــأوى 142 .وتســتمر
املســاعدات املاليــة التــي تقدمهــا الوكالة فــي توفير الدعم لتحســن
قــدرات الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا علــى الصمــود والتحمــل

1,647,600 $US

 720أسر الجئة
فلسطينية في
لبنان

وتســاهم بقــدر كبيــر فــي فتــح اآلفــاق أمامهــم لعيــش حيــاة كرميــة.
شــهدت الفتــرة املشــمولة بالتقريــر مزيــدا ً مــن االنخفــاض فــي عــدد
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا املقيمــن فــي لبنــان ،ممــا يفســر
التبايــن الطفيــف بــن أعــداد األفــراد الذيــن تلقــوا املســاعدة والغايــة
املســتهدفة التــي تتمثــل فــي الوصــول إلــى  28,800الجئا ً فلســطينيا ً
مــن ســوريا .وتشــكل العــودة إلــى ســوريا والرحيــل إلــى بلــدان أخــرى
األســباب الرئيســية النخفــاض عــدد هــؤالء الالجئــن فــي لبنــان.
فــي نهايــة العــام  ،2019قدمــت الوكالــة أيضــا ً مســاعدات فــي
التأهــب لفصــل الشــتاء إلــى  8,180أســرة الجئــة فلســطينية مــن
ســوريا فــي شــتى أنحــاء لبنــان و 805أســر ضعيفــة مــن الالجئــن
الفلســطينيني فــي لبنــان املقيمــن باألســاس فــي منطقــة البقــاع.
وفــي ضــوء األزمــة االجتماعية-االقتصاديــة احلاليــة فــي لبنــان
التــي أدت إلــى مزيــد مــن التــآكل فــي قــدرات التدبــر احملــدودة لــدى
الالجئــن الفلســطينيني األشــد ضعفــاً ،قــررت األونــروا مســاعدة
عــدد إضافــي مــن أســر الالجئــن الفلســطينيني الضعيفــة فــي
لبنــان فــي اجملتمعــات املضيفــة التــي تقيــم فــي مناطــق يزيــد
ارتفاعهــا عــن  500متــر .وتلقــت األســر املســتهدفة باملســاعدة فــي
التأهــب لفصــل الشــتاء والتــي تعيــش فــي مناطــق يزيــد ارتفاعهــا
عــن  500متــر دفعــة ماليــة ملــرة واحــدة قدرهــا  375دوالرا ً تغطــي
فتــرة خمســة أشــهر ،فــي حــن تلقــت األســر التــي تعيــش فــي
مناطــق يقــل ارتفاعهــا عــن  500متــر مبلــغ  225دوالرا ً تغطــي فتــرة
 3أشــهر (كالهمــا مبعــدل  75دوالرا ً فــي الشــهر).

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

101

الجئــة فلســطينية مــن ســوريا تســحب قيمــة
املســاعدات النقديــة مقابــل الغــذاء فــي لبنــان.
© األونروا  ،2019تصوير هبة محمد اجلارحي
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 2-3-4األولوية االستراتيجية الثانية :المساهمة في توفير بيئة حامية لالجئين الفلسطينيين عن طريق
الحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية
الصحة الطارئة
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

عدد االستشارات العالجية لالجئني الفلسطينيني من
سوريا التي تدعمها األونروا (الرعاية الصحية األولية والثانوية
والتخصصية ،مصنفا ً حسب اجلنس).

104,147
(إناث ،62,640
ذكور )41,507

145,000
(إناث ،82,337
ذكور )62,663

النتاج
يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

143

اخملرجات
104,147
(إناث ،62,640
ذكور )41,507

145,000
(إناث ،82,337
ذكور )62,663

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية األولية.

عدد االستشارات العالجية لالجئني الفلسطينيني من سوريا
التي تدعمها مراكز األونروا الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس).

27

27

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

عدد حاالت االستشفاء التي حصل عليها مرضى من
الالجئني الفلسطينيني من سوريا بدعم من األونروا.

3,733

4,582

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

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

%100

%100

عدد مراكز الوكالة الصحية ونقاطها الصحية املتنقلة
العاملة.

وعلــى مــدار العــام ،اســتمر تقــدمي الفحوصــات اخملبريــة األساســية
وخدمــات األشــعة ورعايــة صحــة الفــم واالستشــارات املتخصصــة
واألدويــة ،وذلــك فــي إطــار دعــم الرعايــة الطبيــة الشــاملة .ولــم
يواجــه أي مــن مراكــز الوكالــة الصحيــة فــي لبنــان ،والبالــغ عددهــا
 27مركــزاً ،انقطاعـا ً فــي مخــزون املــواد اخلاضعــة للتتبــع ولــم يحــدث
تفشــي أي وبــاء ألمــراض ميكــن الوقايــة منهــا بالتطعيــم 144خــال
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.

فــي العــام  ،2019واصلــت األونــروا تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة
ذات اجلــودة جلميــع الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان من
خــال مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي تديرهــا والبالــغ عددهــا
 27مركــزاً .ومتاشــيا ً مــع اســتراتيجية الوكالــة للمســاواة فــي املعاملة
والوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة لالجئــن الفلســطينيني من ســوريا،
مت تعيــن  41موظفــا ً صحيــا ً إضافيــا ً فــي العــام  ،2019مــن بينهــم
تســعة أطبــاء وعشــر ممرضــات وســبعة صيادلــة ومختلــف موظفــي
الدعــم اإلداري والصحــي الذيــن يســاهمون فــي تشــكيل ســتة فــرق
كمــا جــرى علــى مــدار العــام دعــم مــا مجموعــه  3,733حالــة عــاج
لصحــة األســرة .وتواصــل املــوارد البشــرية املعــززة القيــام بــدور حيــوي
فــي املستشــفيات لالجئــن فلســطينيني مــن ســوريا باملقارنــة مــع
فــي ضمــان تلبيــة االحتياجــات الصحيــة لالجئــن الفلســطينيني من
الغايــة املرصــودة ،وهــي  4,582حالــة .وكمــا ســبق ذكــره أعــاه ،قــد
ســوريا بالقــدر الوافــي.
يعــزى القصــور فــي اإلجناز إلــى تناقــص وجــود الالجئني الفلســطينيني
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،دعمــت األونــروا مــا مجموعــه مــن ســوريا فــي لبنــان ،باإلضافــة إلــى اســتمرار إنفــاذ تدابيــر صارمــة
 104,147استشــارة لالجئــن فلســطينيني مــن ســوريا ( 62,640إلنــاث لإلدخــال إلــى املستشــفيات وحتســن االســتفادة مــن خدمــات غــرف
و 41,507لذكــور) شــملت الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وكذلــك خدمــات الطــوارئ ،كلمــا كان ذلــك مناســباً.
الرعايــة الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة مــن خــال ترتيبــات اإلحالة.
فــي الفترة بــن تشــرين األول/أكتوبــر وكانــون األول/ديســمبر  ،2019أدت
وميكــن أن يعــزى انخفــاض عــدد االستشــارات علــى جميــع املســتويات
االحتجاجــات واملظاهــرات فــي جميــع أنحــاء البــاد ،فــي ســياق األزمــة
عمــا كان متوقع ـا ً إلــى تناقــص وجــود الالجئــن الفلســطينيني مــن
السياســية واالقتصاديــة التــي يشــهدها لبنــان حاليــاً ،إلــى عــدم
ســوريا فــي لبنــان ،واجلهــود املضافــة التــي تبذلهــا الوكالــة فــي
متكــن طواقــم الوكالــة الصحيــة أحيان ـا ً مــن الوصــول إلــى مواقــع
مجــاالت الرعايــة الوقائيــة ورصــد األمــراض غيــر الســارية ومتابعتهــا.
عملهــم ،وذلــك حتديــدا ً بســبب احلواجــز علــى الطــرق واإلغالقــات.
كمــا أن اإلغــاق العرضــي لبعــض املراكــز الصحيــة بســبب
غيــر أن مراكــز األونــروا الصحيــة ظلــت تعمــل كلمــا كان ذلــك ممكنـاً،
االحتجاجــات واالضطرابــات فــي النصــف الثانــي مــن العــام  2019قــد
واســتمر إيصــال اإلمــدادات الطبيــة عبــر طــرق بديلــة.
يكــون أيضـا ً مســؤوال ً عــن انخفاض عــدد االستشــارات التــي مت دعمها.
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كشــف طبــي دوري فــي أحــد مراكــز األونــروا الصحيــة،
لبنــان © .األونــروا  ،2019تصويــر أحمــد دامــس
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التعليم في حاالت الطوارئ
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

 109الجئني
فلسطينيني من
سوريا
(إناث ،76
ذكور )33

135
(إناث ،75
ذكور )60

النتاج
يواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا
الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف
على الرغم من النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يتخرجون من التعليم األساسي.

145

اخملرجات
الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون القدرة
على الوصول إلى التعليم من خالل الصفوف
االعتيادية.

عدد أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا في سن
املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا
(مصنفا ً حسب اجلنس).

5,254
(العام الدراسي
،2019/2018
إناث ،2,732
ذكور )2,522

5,254
(إناث ،2,732
ذكور )2,522

4,812
(العام الدراسي
،2020/2019
(إناث ،2,462
ذكور )2,350
عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من
سوريا.
عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على رزم
مبستلزمات العودة إلى املدرسة (مصنفا ً حسب اجلنس).

( 64العام الدراسي
(2019/2018

٦٤

( 64العام الدراسي
)2020/2019
5,254
(العام الدراسي
،2019/2018
إناث ،2,732
ذكور )2,522

5,254
(إناث ،2,732
ذكور )2,522

4,812
(العام الدراسي
،2020/2019
(إناث ،2,462
ذكور )2,350
عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا/الالجئني
الفلسطينيني في لبنان املنتظمني في دورات مهنية رسمية
الذين يتم دعم رسوم تسجيلهم بالكامل.

العام الدراسي
2019/2018
 34الجئا ً
فلسطينيا ً من
سوريا
(إناث ،20
ذكور )14
 196الجئا ً
فلسطينيا ً في
لبنان
(إناث ،80
ذكور )116
نسبة اإلناث
املستفيدات %43.5

 41الجئا ً
فلسطينيا ً من
سوريا
 196الجئا ً
فلسطينيا ً في
لبنان
( %40منهم إناث)
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الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على
دعم نفسي-اجتماعي موجه.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على دعم
باإلرشاد الفردي (مصنفا ً حسب اجلنس).

965
(إناث ،555
ذكور )410

1,150
(إناث ،500
ذكور )650

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على
دعم تعليمي إضافي وأنشطة ترفيهية.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا املشاركني في
أنشطة ترفيهية (مصنفا ً حسب اجلنس).

298 ,1
(إناث ،672
ذكور )626

1,150
(إناث ،500
ذكور )650

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا املشاركني في
أنشطة التعلم الصيفي (مصنفا ً حسب اجلنس).

1,782
(إناث ،896
ذكور )886

1,800
(إناث ،950
ذكور )850

تهــدف األونــروا ،مــن خــال برنامجهــا للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ،
إلــى ضمــان أن يتمكــن األطفــال والشــباب الالجئــون الفلســطينيون
مــن ســوريا مــن احلصــول علــى حقهــم فــي التعليــم النوعــي واجلامع
واملنصــف فــي وقــت األزمــات .وفــي هــذا اإلطــار ،واصلــت الوكالــة فــي
العــام  2019تيســير اتبــاع نهــج شــمولي فــي التعلــم مــن خــال
توفيــر التعليــم والتعلــم والدعــم النفســي-االجتماعي واألنشــطة
الترفيهيــة.
خــال العــام الدراســي  ،2019/2018التحــق  5,254طف ـا ً مــن أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ( 2,732مــن اإلنــاث و 2,522مــن
الذكــور) فــي  64مدرســة لألونــروا ومت توزيــع روم بــأدوات العــودة إلــى
املدرســة علــى كل منهــم .وفــي بدايــة العــام الدراســي احلالــي
انخفاضــا ً بنســبة  %8فــي عــدد
 ،2020/2019ســجلت األونــروا
ً
امللتحقــن فــي مدارســها مقارنــة بالعــام الدراســي الســابق ،إذ التحق
 4,812طف ـا ً مــن أبنــاء الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي 64
مدرســة .وقــد تابعــت الوكالــة الطلبــة الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا الذيــن تركــوا مدارســها ووجــدت أن الغالبيــة العظمــى منهــم
عــادوا إلــى ســوريا حيــث يواصلــون تعليمهــم ،فــي حــن ســافر آخرون
إلــى بلــدان أخــرى .ســاهم االنخفــاض التدريجــي فــي عــدد األســر
الالجئــة الفلســطينية مــن ســوريا فــي لبنــان فــي التوجــه العــام
نحــو االنخفــاض فــي عــدد الطلبــة الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا املســجلني منــذ العــام الدراســي  ،2018/2017عندمــا بلــغ عــدد
هــؤالء الطلبــة  2,816( 5,482مــن اإلنــاث و 2,666مــن الذكــور).
قــد يســاعد تناقــص أعــداد الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي
لبنــان فــي تفســير القصــور فــي اإلجنــاز فيمــا يتعلــق بعــدد الطلبــة
املتخرجــن مــن التعليــم األساســي ( 109طلبــة مــن الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ،مــن بينهــم  76فتــاة و 33فتــى ،مقابــل
الغايــة املرصــودة  135طالب ـا ً وطالبــة :ومجمــوع  231طالب ـا ً وطالبــة
مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن قدمــوا االمتحــان ،مبن
فيــه  135فتــاة و 96فتــى) .وقــد ســارت النتائــج علــى النحــو ذاتــه مــع
وجــود اجتــاه ملحــوظ عبــر الســنوات فــي مــدارس األونــروا حيــث متيــل
الفتيــات (كل مــن الالجئــات الفلســطينيات مــن ســوريا والالجئــات
الفلســطينيات فــي لبنــان) إلــى التفــوق علــى نظرائهــن الذكــور فــي
االمتحانــات الرســمية واملدرســية .وقــد أجــرت الوكالة حتليـا ً متعمقا ً
بغيــة حتديــد العوامــل اإلضافيــة التــي رمبــا أدت إلــى انخفــاض معــدل

النجــاح .وأشــارت النتائــج الرئيســية إلــى أنــه ينبغــي حتديــد موعــد
االمتحانــات فــي وقــت أبكــر فــي الســنة وأن هنــاك حاجــة إلــى تقــدمي
دعــم أكبــر للطلبــة الذيــن ســيتقدمون لالمتحانــات .نتيجــة لذلــك،
مت التخطيــط لعقــد امتحانــات جتريبية فــي كانــون الثاني/ينايــر ،2020
لكــي يتــاح للطلبــة الوقــت الكافــي للتحضيــر واحلصــول علــى دعــم
إضافــي فــي التعلــم عنــد حاجتهــم لذلــك .ولهــذه الغايــة ،مت وضــع
خطــط تعليــم فرديــة لدعــم املتقدمــن لالمتحانــات ،مبــا يشــمل
أولئــك الذيــن لــم يحالفهــم النجــاح فــي العــام الســابق .ومــن اجلدير
بالذكــر أيضـا ً أن معــدل النجــاح فــي امتحــان البريفيــه على املســتوى
الوطنــي فــي العــام الدراســي  2019/2018فــد انخفــض مــن  %82إلــى
 %74باملقارنــة مــع العــام الدراســي الــذي ســبقه.
باإلضافــة إلــى التحصيــل األكادميــي ،يظــل الرفــاه النفســي-
االجتماعــي لألطفــال يشــكل أولويــة رئيســية بالنســبة لألونــروا.
وقــد قدمــت الوكالــة الدعــم النفســي-االجتماعي إلــى  965طالب ـا ً
وطالبــة مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ( 555مــن اإلنــاث
و 410مــن الذكــور) مــن خــال جلســات اإلرشــاد الفــردي كوســيلة
لتعزيــز اســتراتيجيات التدبــر لديهــم ورفاههــم العــام .واســتفاد
أيضـا ً مــا مجموعــه  2,408مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
( 174فتــى و 1,234فتــاة) مــن جلســات اإلرشــاد اجلمعــي .وســاهمت
األنشــطة الترفيهيــة أيضـا ً فــي رفاه الطلبــة الالجئني الفلســطينيني
مــن ســوريا وواصلــت القيــام بــدور مهــم فــي احلــد مــن التســرب مــن
املــدارس .وقــد اســتفاد مــن هــذه األنشــطة  1,298شــخصا ً ( 672مــن
اإلنــاث و 626مــن الذكــور) خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.
واظبــت الوكالــة ،مــن خــال خدماتهــا فــي التدريــب املهنــي ،علــى
التزامهــا بدعــم الشــباب باملهــارات والقــدرات الالزمــة املوجهــة نحــو
الســوق ،بهــدف حتســن فــرص وصولهــم إلــى ســبل كســب العيــش.
وخــال العــام الدراســي  ،2019/2018اســتفاد  230طالبــا ً وطالبــة
( 196مــن الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان و 34مــن الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ،شــكلت اإلنــاث نســبة  %43.5منهــم) من
مختلــف دورات التدريــب احلرفــي الصناعــي وشــبه املهنــي فــي مركــز
ســبلني للتدريــب التابــع لألونــروا .كمــا حضــر الطلبــة تدريب ـا ً ملــدة
شــهر أثنــاء العمــل لدعــم دخولهــم فــي ســوق العمــل فــي نطــاق
146
البرنامــج األكادميــي.
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طالبــات مــن مدرســة كوكــب يســتمتعن بــأداء
أنشــطة الصفيــة ،لبنــان © .األونــروا  ،2019تصويــر
ميســون مصطفــى

سبل كسب العيش والتماسك االجتماعي
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
حتسني إمكانية الوصول إلى فرص كسب
العيش لالجئني الفلسطينيني من سوريا
والالجئني الفلسطينيني في لبنان.

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان ( 24-15عاماً) الذين يتم الوصول
إليهم من خالل تدريب رسمي وغير رسمي على املهارات.

خــال العــام  ،2019واصلــت األونــروا دعــم الشــباب الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا مــن خــال خدمــات دعــم التشــغيل،
بهــدف حتســن قدرتهــم علــى احلصــول علــى فــرص عمــل والوصــول
إلــى ســبل كســب العيــش .وفــي إطــار النــدا الطــارئ ،مت تقــدمي
هــذا الدعــم أيضـا ً إلــى عــدد مــن الشــباب الضعفــاء مــن الالجئــن
الفلســطينيني فــي لبنــان ،مبــا يتماشــى مــع املبــادئ التوجيهيــة
خلطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة وتقديــرا ً للتأثيــر الهائــل الــذي ال
تــزال أزمــة ســوريا تخلفــه علــى اجملتمعــات املضيفــة فــي لبنــان.

308

147

900

( 9الجئني
فلسطينيني من
سوريا،

( 500الجئ
فلسطيني من
سوريا،

 299الجئا ً
فلسطينيا ً من
لبنان)

 400الجئ
فلسطيني من
لبنان)

تســعة الجئــن فلســطينيني مــن ســوريا و 299الجئــا ً فلســطينيا ً
فــي لبنــان (بواقــع  147رجـا ً و 161امــرأة ،مبــا يشــمل أربعة أشــخاص
ذوي إعاقــة) .وركــزت الــدورات التدريبيــة علــى تعزيــز املهــارات الرقمية
لالجئــن الشــباب ،مثــل محــو األميــة احلاســوبية ،والترميــز وتطويــر
التطبيقــات ،فضـا ً عــن املهــارات احلياتيــة وقــدرات تنظيــم املشــاريع
االجتماعيــة ،مــن بــن جملــة أمــور أخــرى .وفــي العــام  ،2019عانــى
التدخــل بشــكل عــام مــن صعوبــات بســبب األزمــة االقتصاديــة
املتصاعــدة واالضطرابــات املدنيــة فــي البــاد ،ممــا أدى إلــى توقــف
العمــل أو تنفيــذه بصــورة محــدودة خــال الربــع األخيــر مــن العــام.

فــي العــام  ،2019اســتفاد  308شــباب الجئــن فلســطينيني مــن
برامــج التدريــب الرســمي وغيــر الرســمي علــى املهــارات التــي بقيــت معــدالت البطالــة بــن الشــباب الالجئــن الفلســطينيني مــن
قدمتهــا الوكالــة فــي مختبــري االبتــكار التابعــن لهــا ،مبــن فيهــم ســوريا ( 24-15عامــاً) مرتفعــة علــى مســتوى  ،%57وارتفعــت إلــى
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مــا يقــرب مــن  %70بــن الشــابات 148 .وفرضــت األزمــة االقتصاديــة
ضغوطــا ً إضافيــة علــى الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا،
والذيــن يواجهــون فــي األصــل عــددا ً مــن الصعوبــات والقيــود
فــي الوصــول إلــى ســوق العمــل اللبنانيــة .ويواجــه الشــباب
الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا خطــر املزيــد مــن التهميــش
واالنــزالق عميق ـا ً إلــى براثــن الفقــر ،مــا لــم يتــم تنفيــذ تدخــات

مناســبة لتحســن فــرص وصولهــم إلــى فــرص العمــل وإمكانيــة
توظيفهــم .لــذا فــإن زيــادة القــدرة علــى الوصــول إلــى ســبل كســب
العيــش وفــرص العمــل ،وال ســيما بالنســبة للشــباب الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ،يعــد أمــرا ً حيويـا ً ويظــل يشــكل أولويــة
فــي إطــار النــداء الطــارئ.

احلماية
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

اخملرجات
حتسني إمكانية الوصول إلى فرص كسب
العيش لالجئني الفلسطينيني من سوريا
والالجئني الفلسطينيني في لبنان.

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية
واملبادئ اإلنسانية (مصنفا ً حسب اجلنس).

393
(إناث ،212
ذكور )181

955
(إناث ،478
ذكور )477

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على خدمات العون
القانوني (مصنفا ً حسب الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والالجئني الفلسطينيني في لبنان).

287 ,7

7,323

( 3,025الجئا ً
فلسطينيا ً من
سوريا،
 4,262الجئا ً
فلسطينيا ً من
لبنان)

مثّــل العــام  2019فتــرة انتقاليــة لبرنامــج احلمايــة فــي الوكالــة فــي
لبنــان ،بعــد اعتمــاد هيكليــة مقلصــة نتيجــة لنقــص التمويــل.
وأثــرت التغييــرات التــي أدخلــت طــوال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر،
مبــا فــي ذلــك تعديــل هيكليــة فريــق احلمايــة واحلياديــة ،علــى قــدرة
الوكالــة علــى تقــدمي التدريبــات علــى احلمايــة علــى نحــو مــا كان
مخطط ـاً .ففــي العــام  ،2019لــم يتــم تدريــب ســوى  393موظف ـا ً
مــن الوكالــة ( 212مــن اإلنــاث و 181مــن الذكــور) علــى احلمايــة
ً 149
واملبــادئ اإلنســانية باملقارنــة مــع الغايــة البالغــة  955موظفــا.
وقــد جــرت مراجعــة الغايــة املتعلقــة بالتدريــب بالنســبة للعــام
 2020وتعديلهــا لتعكــس التغيــرات فــي القــدرة التشــغيلية.
وعلــى الرغــم مــن أوجــه القصــور املشــار إليهــا أعــاه ،واصلــت
األونــروا تعزيــز قدرتهــا علــى تلبيــة االحتياجــات احملــددة فــي مجــال
احلمايــة واحلياديــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،جــرى إعــداد رزمتــن
تدريبيتــن جديدتــن ،ركــزت األولــى علــى احلمايــة الدوليــة متشــيا ً مع
اجلهــود التــي تبذلهــا الوكالــة لتعزيــز قدرتهــا علــى رصــد احلــوادث
ذات الصلــة واإلبــاغ عنهــا ،فــي حــن زودت الثانيــة كبــار املوظفــن
بــاألدوات الالزمــة إلجــراء عمليــات التفتيــش علــى احلياديــة واإلبــاغ
عــن انتهــاكات احلياديــة.
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت األونــروا تقــدمي خدمــات
العــون القانونــي لصالــح  7,287الجئــا ً فلســطينياً ،مبــن فيهــم

 4,262الجئــا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا و 3,025الجئــا ً فلســطينيا ً
فــي لبنــان ،بواقــع  3,523امــرأة و 3,764رجــاً .ومتكنــت وحــدة
العــون القانونــي التابعــة للوكالــة مــن الوصــول إلــى الالجئــن
الفلســطينيني فــي جميــع املناطــق فــي شــتى أنحــاء لبنــان ،مبــا فــي
ذلــك اخمليمــات والتجمعــات ،مــن خــال شــبكة مــن ضبــاط االتصــال
احملليــن وحلقــات التوعيــة القانونيــة املقدمــة ملوظفــي األونــروا
وممثلــي اجملتمعــات احملليــة وأفــراد اجملتمــع احمللــي .وتضمنــت خدمــات
العــون القانونــي تقــدمي اإلرشــاد القانونــي ،ورفــع الوعــي ،واملســاعدة
القانونيــة ،واإلحالــة إلــى شــركاء خارجيــن.
أثــرت التطــورات السياســية واالقتصاديــة خــال النصــف الثانــي
مــن العــام  2019ســلبا ً علــى جميــع املبــادرات بســبب االحتجاجــات
الواســعة النطــاق التــي أدت إلــى إغــاق املنشــآت و/أو فرضــت قيــودا ً
علــى حركــة املوظفــن .ففــي شــهر حزيران/يونيــو ،أدى قــرار وزارة
العمــل بإنفــاذ التشــريعات القائمــة التــي تلــزم جميــع األجانــب
باحلصــول علــى تصاريــح عمــل ،مبــا يشــمل الالجئــن الفلســطينيني،
إلــى انــدالع مظاهــرات فــي اخمليمــات ،اســتمرت حتــى شــهر آب/
أغســطس .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تســببت املظاهــرات واالضطرابــات
التــي اندلعــت فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي  17تشــرين األول/أكتوبــر
 ،2019واملطالبــة بإصــاح القيــادة السياســية ،بتأثيــر كبيــر علــى
قــدرة فريــق احلمايــة علــى تقــدمي التدريبــات بســبب القيــود املتكــررة
علــى التنقــل.

الصحة البيئية
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات الذين
ميلكون قدرة آمنة ومنصفة على الوصول إلى موارد ومرافق
املياه والصرف الصحي والنظافة.

%95

%97
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اخملرجات
حتسني إدارة النفايات الصلبة داخل مخيمات
األونروا.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يستفيدون
من أنشطة جمع القمامة داخل اخمليمات.

%92

%97

توفير إمدادات مياه مأمونة وكافية داخل
مخيمات األونروا.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات الذين
يزودون مبياه صاحلة للشرب لتلبية احتياجاتهم األساسية.

%95

%97

حتسن نظم تصريف املياه العادمة ومياه
األمطار.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات الذين
يستفيدون من نظم مالئمة لتصريف املياه العادمة ومياه األمطار.

%95

%97

ال تــزال مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان تتأثــر مبجموعة مــن ســوريا املقيمــن فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني االثنــي
متنوعــة مــن العوامــل الضــارة ،والتــي تشــمل االكتظــاظ ونقــص عشــر مبيــاه صاحلــة للشــرب لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية.
إمــدادات امليــاه وتعطــل شــبكات اجملــاري وتصريــف امليــاه ،وكلهــا وفــي إطــار النــداء الطــارئ ،دعمــت األونــروا تصنيــع وتثبيــت حاويــات
عوامــل حتمــل إمكانيــة التأثيــر ســلبا ً علــى رفــاه ســكان اخمليمــات .التحميــل لســت مركبــات جديــدة لنقــل النفايــات الصلبــة .كمــا
وللتخفيــف مــن هــذه اخملاطــر وتأمــن الوصــول اآلمــن واملنصــف إلــى اشــترت وقــودا ً للمولــدات الكهربائيــة اخملصصــة لتشــغيل آبــار املياه
مــوارد ومرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ،بذلــت الوكالــة وأجــرت إصالحــات عاجلــة علــى البنيــة التحتيــة فــي اخمليمــات علــى
جهــودا ً عديــدة لتوفيــر إمــدادات كافيــة ومأمونــة مــن امليــاه لســكان أســاس االحتيــاج.
اخمليمــات وحتســن إدارة النفايــات الصلبــة ،إلــى جانــب حتســن نظــم
وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،اســتمرت حمــات مكافحــة
تصريــف امليــاه العادمــة وميــاه األمطــار.
نواقــل األمــراض وأنشــطة كنــس الطــرق وجمــع النفايــات الصلبــة
أجــرت األونــروا ،علــى مــدار العــام ،أعمــال الصيانــة علــى آبــار امليــاه والتخلــص منهــا فــي جميــع مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني
وخزانــات امليــاه العامــة وشــبكات امليــاه ،وتأكــدت مــن إجــراء عمليــة االثنــي عشــر .ومــع ذلــك ،فإن أزمــة النفايــات علــى الصعيــد الوطني،
الكلــورة وإجــراء فحــص منتظــم للميــاه علــى النحــو املناســب .واالحتجاجــات واالضطرابــات فــي جميــع أنحــاء البلــد فــي الربــع
وقامــت فــرق الصــرف الصحــي التابعــة للوكالــة بأعمــال التنظيــف األخيــر مــن العــام ،وإغــاق مكــب النفايــات فــي بــرج الشــمالي،
والصيانــة علــى شــبكات تصريــف ميــاه اجملــاري وميــاه األمطــار أثــرت مــن حــن إلــى آخــر علــى جمــع النفايــات الصلبــة والتخلــص
للتخفيــف مــن االنســدادات و/أو الفيضانــات ،وال ســيما خــال فصــل منهــا فــي الوقــت املناســب .نتيجــة لذلــك ،اســتفاد  %92مــن
الشــتاء .بفضــل هــذه اجلهــود ،اســتفاد  %95مــن مجمــوع الفئــة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مــن جمــع النفايــات الصلبــة
املســتهدفة مــن بــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا املقيمــن داخــل اخمليمــات التــي يســكنونها ،ممــا يعكــس قصــورا ً طفيف ـا ً عــن
فــي اخمليمــات مــن وجــود نظــم كافيــة لتصريــف ميــاه اجملــاري وميــاه حتقيــق الغايــة املرصــودة.
األمطــار .عــاوة على ذلــك ،مت تزويــد  %95مــن الالجئني الفلســطينيني

عامــل نظافــة يزيــل الــركام فــي مخيــم امليــة ميــة
لالجئــن الفلســطينيني ،لبنــان © .األونــروا ،2019
تصويــر أحمــد محمــود
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 3-3-4األولوية االستراتيجية الثالثة :تحسين الفعالية والكفاءة في تنفيذ برامج الطوارئ
السالمة واألمن
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

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

نسبة املوظفني امليدانيني الذين يزودون بالتدريبات على
السالمة واألمن والوعي.

فــي العــام  ،2019واصلــت األونــروا مراقبــة الوضــع األمنــي فــي لبنــان،
بالتنســيق مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى والســلطات بهــدف
التعــرف بنشــاط علــى اخملاطــر األمنيــة احملتملــة التــي ميكــن أن تؤثــر
ســلبا ً علــى موظفــي األونــروا واملســتفيدين منهــا وعلــى برامجهــا.
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،ظلــت احلالــة األمنيــة العامــة
فــي الغالبيــة العظمــى مــن مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني
مســتقرة نســبياً .غيــر أنــه وقعــت مناوشــات قصيــرة األجــل فــي
مخيــم عــن احللــوة فــي أوائــل آب/أغســطس ،ممــا أســفر عــن مقتــل
عــدد مــن األعضــاء اجلماعــات اإلســامية املتنافســة ،والذيــن تورطــوا
فــي اشــتباكات ســابقة .وال تــزال احلالــة متقلبــة .كمــا مت اإلبــاغ
عــن وقــوع حــوادث عنــف مســلح فــي مخيــم شــاتيال فــي تشــرين
الثاني/نوفمبــر ،ممــا أســفر عــن مقتــل شــخصني .وتفيــد املزاعــم بــأن
املتورطــن بإطــاق النــار هــم جتــار مخــدرات ال تــزال عملياتهــم تعــرض
للخطــر ســامة وأمــن ســكان اخمليــم والتجمعــات الســكانية اجملــاورة.

%0

%100

فــي معظــم اخمليمــات مــن شــهر حزيران/يونيــو حتــى آب/أغســطس
 .2019وعلــى الرغــم مــن عــدم وقــوع حــوادث أمنيــة كبيــرة ،شــهدت
منشــآت األونــروا عمليــات إغــاق متكــررة خــال هــذه الفتــرة .ولــم
يكــن النــدالع االحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي منتصــف
تشــرين األول/أكتوبــر  2019ضــد القيــادة السياســية ،فــي ســياق
تدهــور األوضــاع االقتصاديــة ،تأثيــر واضــح علــى الوضــع األمنــي
فــي اخمليمــات .مــع ذلــك ،فقــد عانــت الوكالــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ
عملياتهــا بســبب القيــود املفروضــة علــى حركــة املوظفــن وإمكانية
الوصــول إلــى الــدوالر األمريكــي ،ممــا أعــاق تنفيــذ مختلــف األنشــطة.

لــم يتــم تلقــي أيــة أمــوال تقريبــا ً لتغطيــة أنشــطة الســامة
واألمــن مبوجــب النــداء الطــارئ فــي العــام  ،2019علــى الرغــم مــن
احلاجــة املســتمرة .ومــع ذلــك ،واصلــت دائــرة األمــن وإدارة اخملاطــر فــي
مكتــب األونــروا فــي اإلقليــم توفيــر التدريــب علــى الســامة واألمــن
للموظفــن امليدانيــن بدعــم مــن رئاســة األونــروا .وفــي إطــار جهــود
أثــارت االحتجاجــات املتعلقــة بقــرار وزارة العمــل إنفــاذ التشــريعات الوكالــة فــي مجــال التأهــب للطــوارئ ،اســتمر العمــل بانتظــام علــى
القائمــة التــي تلــزم جميــع األجانــب باحلصــول علــى تصاريــح حتديــث خطــط الطــوارئ ملكتــب اإلقليــم وجميــع مناطــق العمــل
عمــل ،مبــا يشــمل الالجئــن الفلســطينيني ،مظاهــرات متقطعــة اخلمــس ،ومت شــراء بعــض إمــدادات الطــوارئ.
اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

اخملرجات
إجراء اإلصالحات أو الصيانة على منشآت
األونروا لضمان استمرار اخلدمات.

عدد مرافق األونروا التي مت تأهيلها أو تصليحها.

لم تتمكن األونروا في العام  2019من تخصيص أموال لهذا التدخل بسبب عدم توفر الدخل الكافي للنداء الطارئ.
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تقرير العمل السنوي لعام 2019

 4-4األردن :التدخالت الخاصة بكل قطاع
 1-4-4األولوية االستراتيجية األولى :الحفاظ على قدرات الصمود والتحمل من خالل تقديم المساعدات
اإلنسانية للتأكد من أن يتمكن الالجئون األشد ضعفًا من تلبية احتياجاتهم األساسية
املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على
تلبية احتياجاتهم 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

%100

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون
على مساعدات إغاثية (مساعدات غذائية،
ومواد غير غذائية ،ومساعدات في املأوى).

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يتلقون
مساعدات نقدية غير مشروطة لكل جولة توزيع (مصنفا ً
حسب اجلنس).

16,159
(إناث ،8,483
ذكور )7,676

18,500
(إناث ،9,620
ذكور )8,880

عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي مت تزويدها
مبساعدات نقدية ملرة واحدة.

695

300

عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي مت تزويدها
مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.

4,262
(إناث ،1,352
ذكور )2,910

4,625

بلــغ عــدد الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا املســجلني لــدى
األونــروا فــي األردن  17,343فــي نهايــة كانــون األول/ديســمبر ،2019
ومــن بينهــم حــددت الوكالــة  16,159فــردا ً ( 8,483مــن اإلنــاث و7,676
مــن الذكــور ،مبــا فــي ذلــك  285شــخصا ً مــن ذوي اإلعاقــة) علــى أنهــم
مخولــون بتلقــي مســاعدة نقديــة غيــر مشــروطة (حســب الربــع
األخيــر مــن العــام  ،)2019مبــا فــي ذلــك  338الجئ ـا ً فلســطينيا ً مــن
ســوريا و 138ســوريا ً يقيمــون فــي حدائــق امللــك عبــد اهلل .وخــال
الربــع األخيــر ،كان  6,214الجئــا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا مصنفــن
علــى أنهــم األشــد ضعف ـا ً وتلقــوا  40دوالرا ً أمريكي ـا ً للفــرد شــهريا ً
(مبــا فــي ذلــك املقيمــون فــي حدائــق امللــك عبــد اهلل) ،فــي حــن تلقــى
 9,945الجئــا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا أقــل ضعفــا ً  9.58دوالر للفــرد
فــي الشــهر .وكان عــدد الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن
تلقــوا هــذه املســاعدة أقــل قليــا مــن الغايــة ألن هــذا الهــدف كان
مســتندا ً إلــى تقديــرات .وكمــا أشــير أعــاه ،أجريــت مراجعــة للعــدد
الفعلــي لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا اخملولــن باحلصــول علــى
املســاعدة خــال الســنة ومت حتديثــه اســتنادا ً إلــى األرقــام الفعليــة.
أشــارت اســتطالعات رصــد مــا بعــد التوزيــع التــي أجريــت بعــد كل
جولــة مــن جــوالت التوزيــع الثــاث األولــى إلــى أن إيجــار املســاكن كان
يشــكل أولويــة اإلنفــاق األولــى بالنســبة لالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا ،فــي حــن احتــل الغــذاء املرتبــة الثانيــة وجــاء ســداد الديــون
فــي املرتبــة الثالثــة .ورأت أغلبيــة الالجئــن الفلســطينيني من ســوريا
الذيــن شــملتهم االســتطالعات أن مبلــغ املســاعدة النقديــة املقدمة
ال يكفــي لتغطيــة احتياجاتهــم األساســية مــن األغذيــة واملــواد
غيــر الغذائيــة .وقــد أجــري أيض ـاً ،فــي الربــع األول مــن العــام ،2019
اســتطالع للرصــد بعــد التوزيــع جلمــع التعقيبــات عــن املســاعدة
املقدمــة مــن الوكالــة فــي التأهــب لفصــل الشــتاء فــي نهايــة

العــام  .2018وكشــف االســتطالع ،الــذي اســتهدف  535أســرة الجئــة
فلســطينية مــن ســوريا ،أن تكلفــة التدفئــة كانــت تتفــاوت ،إذ أفــادت
 %80مــن األســر املشــاركة فــي االســتطالع بأنهــا حتتــاج مــا يصــل
إلــى  50دينــارا ً أردني ـا ً فــي الشــهر لتغطيــة تكاليــف التدفئــة ،فــي
حــن وضحــت  %13مــن األســر أنهــا احتاجــت مــن  51إلــى  99دينــارا ً
فــي الشــهر .وأكــدت نســبة  %5أن تكاليــف التدفئــة بالنســبة لهــم
جتــاوزت  100دينــار أردنــي شــهرياً ،وأفــادت نســبة  %2بأنهــا ال تدفــع
مقابــل التدفئــة 150 .وتســتخدم  %62من األســر الالجئة الفلســطينية
مــن ســوريا املشــمولة باالســتطالع ســخانات الغــاز ،فيمــا تســتخدم
 %29منهــا الكيروســن ،وتســتخدم  %6ملائــة ســخانات كهربائيــة ،وال
توجــد لــدى  %3أيــة نظــم للتدفئــة.
فــي العــام  ،2019وزعــت األونــروا مســاعدات نقديــة طارئــة ملــرة
واحــدة علــى  695أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا ( 248أســرة
تعيلهــا نســاء و 447أســرة يعيلهــا ذكــور ،مبــا فــي ذلــك  63شــخصا ً
مــن ذوي اإلعاقــة) .مت تقــدمي هــذه املســاعدة إلــى األســر الشــديدة
الضعــف ملنــع تدهــور حالتهــا اإلنســانية ،مــن خــال مســاعدتها
علــى التخفيــف مــن االحتياجــات الطارئــة احلــادة و/أو معاجلــة بواعــث
القلــق املتعلقــة باحلمايــة .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،تلقــت
كل أســرة مســتهدفة  200دوالر باملتوســط .وباالســتناد إلــى الزيــارات
املنزليــة التــي قــام بهــا الباحثــون االجتماعيــون فــي برنامــج الطــوارئ
فــي األونــروا ،تبــن أن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن
تقلــوا املســاعدات النقديــة الطارئــة اســتخدموا األمــوال فــي %7
مــن احلــاالت لتغطيــة التكاليــف املتصلــة بخطــر اإلخــاء (حتذيــرات
قضائيــة) ،وفــي  %19مــن احلــاالت لتغطيــة تكاليــف اخلدمــات العامــة
(الكهربــاء واملــاء) ،وفــي  %1مــن احلــاالت لتغطيــة تكاليــف الوثائــق
الالزمــة لتصحيــح وضعهــم القانونــي فــي األردن .باإلضافــة إلــى ذلك،
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أفــاد  %73بأنهــم واجهــوا نقصــا ً شــديدا ً فــي األغذيــة واملــواد غيــر
الغذائيــة األساســية.
جتــاوز عــدد األســر الالجئــة الفلســطينية مــن ســوريا التــي تلقــت
مســاعدة نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة الغايــة املقــرة إلى حــد كبيــر ،إذ مت
توســيع نطــاق هــذا الدعم ليشــمل أيضـا ً الالجئني الفلســطينيني من
ســوريا الذيــن جنحــوا في االســتئناف ضد القــرار املتعلق باســتحقاقهم
بعــد البــدء بتنفيــذ نهــج موجــه .ومت حتديــد حــاالت االســتئناف مــن
خــال الزيــارات املنزليــة التــي قــام بهــا الباحثــون االجتماعيــون فــي
برنامــج الطــوارئ واألخصائيــون االجتماعيــون فــي مجــال احلمايــة فــي

حــاالت الطــوارئ الذيــن راجعــوا اســتحقاق هــذه األســر للحصــول
علــى املســاعدة النقديــة الطارئــة وحتققــوا منــه .ومــن بــن  695طلبـا ً
مت إقــراره للمســاعدة النقديــة الطارئــة ،مت حتديــد  60طلب ـا ً مــن خــال
عمليــة االســتئناف .ومــن بــن احلــاالت املتبقيــة ،مت حتديــد بواعــث قلــق
تتعلــق باحلمايــة لــدى  121حالــة لالجئــن فلســطينيني مــن ســوريا
(االفتقــار إلــى الوثائــق الســليمة واحلــاالت اجلديــدة التــي وصلــت إلــى
حدائــق امللــك عبــد اهلل) ،فيمــا واجــه الباقــون احتياجــات طارئــة أخــرى
مثــل خطــر اإلخــاء وتعــرض مســاكنهم للحريــق وحــدوث وفيــات
مفاجئــة ،إلــى جانــب أمــور أخــرى.

 2-4-4األولوية االستراتيجية الثانية :المساهمة في توفير بيئة حامية لالجئين الفلسطينيين عن طريق
الحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية
الصحة الطارئة
املؤشر

اخملرجات

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

عدد استشارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا
التي تدعمها األونروا (الرعاية الصحية األولية والثانوية
والتخصصية) (مصنفا ً حسب اجلنس).

%100

%100

اخملرجات
عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى مرافق
األونروا الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس).

15,464
(إناث ،8,995
ذكور )6,469

15,000
(إناث ،8,589
ذكور )6,411

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

عدد مراكز األونروا الصحية ونقاطها الصحية املتنقلة
العاملة.

29151

30

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

عدد حاالت االستشفاء التي قدمتها األونروا للمرضى من بني
الالجئني الفلسطينيني من سوريا (مصنفا ً حسب اجلنس).

478
(إناث ،288
ذكور )190

500
(إناث ،286
ذكور )214

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.

%79

%100

خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،زودت األونــروا  14,986الجئــا ً
فلســطينيا ً مــن ســوريا مســجلني لــدى الوكالــة فــي األردن ( 8,707من
اإلنــاث و 6,279مــن الذكــور) بإمكانيــة احلصــول مجان ـا ً علــى الرعايــة
الصحيــة األوليــة مــن خــال  25مركــزا ً صحيـا ً وأربــع عيــادات متنقلــة
لطــب األســنان .وقــد مت متديــد هــذه اخلدمــات مــن يومــن إلــى ســتة
أيــام فــي األســبوع فــي املركــز الصحــي فــي مخيــم مأدبــا 152 ،ممــا
ســاهم فــي تعزيــز االســتجابة الحتياجــات الالجئــن الفلســطينيني،
مبــن فيهــم الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،وأتــاح لألونــروا
حتقيــق نتيجــة تتجــاوز الغايــة املقــرة مــن حيــث العــدد اإلجمالــي
لالستشــارات املقدمــة.
وباإلضافــة إلــى توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة ،يســرت
األونــروا احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة
وغطــت تكاليــف العــاج فــي املستشــفيات لصالــح  478الجئــا ً
فلســطينيا ً مــن ســوريا ،ممــا يعنــي حتقيــق  %96مــن الغايــة املقــرة
لهــذا العــام .ومــن بني هــذه احلــاالت ،كان هنــاك  298الجئا ً فلســطينيا ً
مــن ســوريا يواجهــون بواعــث قلــق تتعلــق باحلمايــة مت دعمهــم مــن

خــال الدفــع مباشــرة للمستشــفيات اخلاصــة .ومت خــال العــام تزويــد
 28الجئــا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا ( 16مــن اإلنــاث و 12مــن الذكــور)
بنظــارات طبيــة ،مــن بينهــم  25طف ـا ً ( 13فتــاة و 12فتــى) .كمــا مت
تزويــد  24آخريــن بأجهــزة تعويضيــة ( 16مــن اإلنــاث و 8مــن الذكــور)،
حصــل ثمانيــة منهــم علــى معينــات ســمعية (ثــاث إنــاث وخمســة
ذكــور) .وكشــفت البيانــات املصنفــة حســب اجلنــس عــن ارتفــاع
االســتفادة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تقدمهــا األونــروا بــن
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذكــور ( )%42مقارنــة بعمــوم
الالجئــن الفلســطينيني فــي األردن (.)%35
فــي العــام  ،2019واصلــت األونــروا حتســن عــاج املشــاكل الصحيــة
املزمنــة مــن خــال تنفيــذ نهــج فريــق صحــة األســرة فــي جميــع
مراكزهــا الصحيــة وعددهــا  25مركــزاً .وســاهم نهــج فريــق صحــة
األســرة ،الــذي يوفــر خدمــات ذات جــودة مرتكــزة إلــى النــاس ،فــي
حــدوث انخفــاض فــي الزيــارات املتكــررة غيــر الضروريــة للمراكــز
الصحيــة وحتســن امتثــال املرضــى لزيــارات املتابعــة .ولــم يُبلَّــغ
عــن حــدوث أوبئــة أو أمــراض متفشــية فــي أوســاط الالجئــن
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الفلســطينيني مــن ســوريا خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.
وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،مت جتديــد الشــراكة مــع جمعيــة
العــون الصحــي األردنيــة ،ممــا أتــاح مواصلــة توفيــر الرعايــة الصحيــة
األوليــة لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي حدائــق امللــك عبــد
اهلل ،حيــث مت تقــدمي  4,177استشــارة ( 2,101إلنــاث و 2,076لذكــور) فــي
عيــادة اجلمعيــة فــي حدائــق امللــك عبــد اهلل.

حدثــت انقطاعــات فــي مخــزون املراكــز الصحيــة فــي ثالثــة أربــاع مــن
العــام  ،2019بــد ًءا ً مــن الربــع الثانــي .وعلــى وجــه اخلصــوص ،أُبلــغ فــي
الربــع األخيــر مــن العــام عــن حــدوث انقطــاع فــي اخملــزون فــي ســتة
مراكــز صحيــة ،جنمــت أساس ـا ً عــن التأخيــر فــي اســتالم األصنــاف
الطبيــة مــن املورديــن.

الجئــة فلســطينية مــن ســوريا تخضــع لفحــص دم
فــي مركــز جبــل احلســن الصحــي التابــع لألونــروا،
األردن © .األونــروا  ،2019تصويــر دانيــا بطاينــة

التعليم في حاالت الطوارئ
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون
على مواصلة تعليمهم على الرغم من النزاع
والتهجير.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني
الذين يتخرجون من التعليم األساسي (مصنفا ً حسب
اجلنس).

%100

%100

عدد املدارس التي يتم تأهيلها.

٠153

١٠

اخملرجات
الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون القدرة
على الوصول إلى التعليم من خالل الصفوف
االعتيادية واخلاصة وأساليب التعلم البديلة.

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من
سوريا وسوريني.
عدد املدارس املزودة باملعدات (أثاث ،تدفئة ،جتهيزات أخرى).
عدد األطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني
في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس
155
األونروا.

133

154

138

10

10

1,167

1,500
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الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا
يحصلون على الدعم النفسي-االجتماعي.

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

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم في
حاالت الطوارئ بنا ًء على نهج األونروا في التعليم في حاالت
الطوارئ.

62

29

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يلتحقون مبراكز التدريب املهني وكلية العلوم التربوية
واآلداب.

13

35

عدد األطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا في سن
املدرسة احلاصلني على دعم نفسي-اجتماعي.

62

1,500

عدد موظفي التعليم املدربني على نهج التعليم اجلامع لدى
الوكالة في تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي.

48

98

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني
الذين يحصلون على مواد تعليمية وترفيهية (أدوات العودة
إلى املدرسة ،أدوات الدعم النفسي-االجتماعي/الترفيه،
القرطاسية).

0

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين شاركوا
في نشاط ترفيهي/الصفي واحد على األقل خالل العام.

1,353

156

1,500

1,500

تواصــل األونــروا الســعي لضمــان حصــول جميــع أطفــال الالجئــن العــام الدراســي ،وتســرب خمســة طلبــة 157 ،ورســوب ثالثــة آخريــن
الفلســطينيني مــن ســوريا املســجلني فــي مــدارس الوكالــة فــي فــي امتحاناتهــم النهائيــة.
األردن علــى تعليــم رســمي نوعــي وجامــع ومنصــف .وفــي النصــف
وفــي العــام  ،2019واصلــت الوكالــة دعــم الشــباب الالجئــن
األول مــن العــام ( 2019العــام الدراســي  ،)2019/2018قدمــت 138
الفلســطينيني مــن ســوريا مــن خــال التدريــب املهنــي وتدريــب
مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة خدمــات التعليــم األساســي إلــى 1,353
املعلمــن فــي املؤسســات التعليميــة التابعــة لألونــروا .ومت قبــول 12
طالبـا ً وطالبــة مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا والالجئــن
شــابا ً وشــابة مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا (ثمانــي إنــاث
الســوريني .وقــد انخفــض عــدد هــذه املــدارس فــي العــام الدراســي
وأربعــة ذكــور) فــي دورات التدريــب املهنــي فــي مركــزي تدريــب عمــان
 2020/2019إلــى  133مدرســة وعــدد الطلبــة املســجلني فيهــا إلــى
ووادي الســير ،ونــال رجــل واحــد القبــول فــي كليــة العلــوم التربويــة
 1167طفــاً ،مــن بينهــم  865الجئــا ً فلســطينيا ً مــن ســوريا (449
واآلداب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،واصــل التعليــم فــي الكليــة ســبعة
مــن اإلنــاث و 416مــن الذكــور) و 302ســوريني ( 143منهــم إنــاث و159
طلبــة مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مســجلني مــن
ذكــور) ،وذلــك بســبب التخــرج أو التســرب مــن الدراســة أو العــودة
األعــوام الســابقة وواصــل  14طالب ـا ً وطالبــة التدريــب فــي مراكــز
إلــى ســوريا.
التدريــب املهنــي.
فــي حزيران/يونيــو  ،2019تخــرج  75طالبــا ً وطالــب مــن الالجئــن
أجــرت األونــروا ،خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،أعمــال صيانــة
الفلســطينيني مــن ســوريا والالجئــن الســوريني ( 43فتــاة و 32فتــى)
وإصــاح علــى املناضــد املدرســية فــي جميــع املناطــق ،ممــا جعــل
مــن مــدارس األونــروا .ينخفــض هــذا الرقــم عــن الغايــة ،وذلــك
البيئــة املاديــة فــي املــدارس أكثــر مالءمــة للتعلــم الفعــال.
ســبب انتقــال  13طالبــا ً وطالبــة إلــى مــدارس أخــرى قبــل نهايــة

114

تقرير العمل السنوي لعام 2019

احلماية

طالبــة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا تنتظــم فــي
مدرســة جبــل احلســن اإلعداديــة للبنــات التابعــة
لألونــروا ،األردن © .األونــروا  ،2019تصويــر دانيــا بطاينــة

اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

اخملرجات
حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح
الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

عدد األفراد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يحالون
إلى شركاء خارجيني لتلقي اإلرشاد القانوني.

64
( 13امرأة 18 ،فتاة،
 25رجالً 8 ،فتيان)

60

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية.

24
(إناث  ،18ذكور )6

300

خــال العــام  ،2019واصــل فريــق احلمايــة واحلياديــة التابــع لألونــروا فتــاة و 34فتــى ،مبــن فيهــم ثمانيــة أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة) ،إلــى
فــي األردن تقــدمي خدمــات احلمايــة لالجئــن الفلســطينيني مــن برامــج أخــرى لألونــروا مثــل التعليــم والصحــة للحصــول علــى
ســوريا .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،جــرت إحالــة  64الجئ ـا ً املســاعدة.
فلســطينيا ً مــن ســوريا ( 13امــرأة و 18فتــاة و 25رجــا ً وثمانيــة
ومــن خــال متويــل النــداء الطــارئ ،مت تدريــب مــا مجموعــه  24مــن
فتيــان ،أحدهــم شــخص ذو إعاقــة) إلــى شــركاء خارجيــن للحصــول
موظفــي األونــروا العاملــن مــع الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
علــى إرشــاد قانونــي فــي قضايــا مختلفــة ،مبــا فــي ذلــك مســائل
علــى املســائل املتعلقــة باحلمايــة ،مبــا فــي ذلــك حتديــد احلــاالت
وثائــق التســجيل املدنــي .وإلــى جانــب اإلحــاالت اخلارجيــة إلــى
واالســتجابة لهــا ،واإلبــاغ وجمــع البيانــات ،وتنظيــم مناقشــات فــي
مقدمــي خدمــات العــون القانونــي ،أحيلــت داخليــا  61حالــة لالجئني
مجموعــات لتركيــز .وفــي أعقــاب ذلــك ،أجــرى املوظفــون املتدربــون
فلســطينيني مــن ســوريا ،تشــمل  141فــردا ً ( 33امــرأة و 47رجـا ً و27
ثمانــي مناقشــات فــي مجموعــات تركيــز بخصــوص احلمايــة مــع
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

الجئــن فلســطينيني مــن ســوريا ،منهــم رجــال ونســاء وفتيــات
وفتيــان ،ومــن بينهــم أشــخاص ذوو إعاقــة .ومت اســتكمال التدريــب
املقــدم فــي إطــار النــداء الطــارئ مــن خــال تقــدمي تدريــب إضافــي
مــن خــال مصــادر متويــل أخــرى بشــأن مواضيــع مختلفــة ،مبــا
فيهــا النــوع االجتماعــي ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
وحمايــة الطفــل ،وتعميــم احلمايــة ،واإلعاقــة ،والكشــف اآلمــن عــن
احلــاالت وإحالتهــا .واســتفاد مــن هــذه اجلهــود فــي تطويــر القــدرات
مــا مجموعــه  3,025موظفــا ً وموظفــة فــي األونــروا ،مبــن فيهــم
موظفــون يعملــون مــع الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا .وأجــري
فــي العــام  2019اســتطالع للنوايــا بالتنســيق مــع رئاســة األونــروا،
مــن أجــل توفيــر فهــم أفضــل لالجتاهــات فــي أوســاط الالجئــن

الفلســطينيني مــن ســوريا ونواياهــم وتصوراتهــم بخصــوص
قيــم االســتطالع  42أســرة الجئــة فلســطينية مــن
العــودة .وقــد ّ
ســوريا ( 173فــرداً) ،وكشــف أن أغلبيــة اجمليبــن ال يعتزمــون العــودة
إلــى ســوريا فــي فتــرة  12شــهرا ً املقبلــة ،فيمــا أن العــدد القليــل
مــن الذيــن ينــوون العــودة فــي فتــرة  12شــهرا ً املقبلــة ذكــروا لــم
شــمل األســرة كســبب رئيســي لذلــك .منــذ افتتــاح معبــر نصيــب
جابــر احلــدودي مــع ســوريا (تشــرين األول/أكتوبــر  ،)2018أشــارت
ســجالت األونــروا إلــى أن  222أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا
( 636فــرداً) قــد عــادت إلــى ســوريا مــن األردن .ومــن هــذا العــدد،
عــادت  96أســرة ( 316فــرداً) إلــى األردن مــن جديــد وأُعيــد تنشــيط
ملفاتهــا لــدى األونــروا.

الصحة البيئية
اخملرجات

املؤشر

الفعلي

الغاية ()2019

النتاج
االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين داخل حدائق امللك عبد اهلل.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين ميلكون
قدرة آمنة ومنصفة على الوصول إلى خدمات ومرافق املياه
والصرف الصحي والنظافة داخل حدائق امللك عبد اهلل.

%0

%100

اخملرجات
حتسني إدارة النفايات الصلبة داخل حدائق امللك عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني التي
تستفيد من أنشطة جمع القمامة في حدائق امللك عبد
عبد اهلل.
اهلل.
عدد عمال النظافة الذين يتم توظيفهم.

0

135
( 116الجئا ً
فلسطينيا ً من
سوريا 19 ،سورياً)

0

٢٤

لــم يتوفــر متويــل لهــذا النشــاط ضمــن النــداء الطــارئ .إال أن شــركاء آخريــن واصلــوا توفيــر خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي فــي حدائــق
امللــك عبــد اهلل.
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 5-4االستجابة اإلقليمية
النتاج/اخملرجات
يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر
التمويل املتاح.

الفعلي
 120يوما ً

الغاية ()2019
 120يوما ً

املؤشر
تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء الطارئ
يصدر خالل  120يوما ً بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
مسودة التقرير السنوي اخلاص بالنداء الطارئ تصدر خالل
 120يوما ً بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.

96

 120يوما ً

مراجعة تنفيذ النداء الطارئ من خالل استعراض النتائج
نصف السنوية والسنوية.

2

2

داخــل األونــروا ،ظلــت دائــرة التخطيــط تتولــى املســؤولية عــن
تخطيــط وتنســيق أنشــطة االســتجابة للطــوارئ ،مبــا يشــمل
املكــون اإلقليمــي الســتجابة الوكالــة آلزمــة ســوريا اإلقليميــة .وقــد
اســتمر التنســيق مــع منظومــة العمــل اإلنســاني علــى الصعيــد
عمــان بشــأن البرامــج واملناصــرة وحشــد التمويــل،
اإلقليمــي فــي ّ
وكذلــك بشــأن إصــدار الوثائــق والنــداءات الرئيســية وإعــداد التقاريــر
عــن نتائــج هــذه النــداءات ورصدهــا .وواصلــت األونــروا املشــاركة فــي
خطــة االســتجابة اإلنســانية لســوريا ككل وفــي اخلطــة اإلقليميــة
لالجئــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات  2020-2019وافــرق
العمــل الفنيــة ورفيعــة املســتوى ذات الصلــة.
عندمــا يفــاد عــن الجئــن فلســطينيني مــن ســوريا خــارج أقاليــم
عمــل الوكالــة ،فــإن الوكالــة تتواصــل مــع الشــركاء املعنيــن
وحتيلهــم احلــاالت إليهــم ملتابعتهــا فــي توافــق مــع والياتهــم
ومكانــة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مبوجــب القانــون
الدولــي بعــد أن لــم يعــودوا يتلقــوا احلمايــة أو املســاعدة مــن
األونــروا .وبعــد حــدوث انقطــاع خــال األشــهر الثالثــة األولــى مــن
العــام  ،2019واصــل مكتــب االتصــال التابــع لألونــروا فــي مصــر،
خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،تنســيق الدعــم لنحــو 3,000
الجــئ فلســطيني مــن ســوريا ســافروا إلــى مصــر .ومت تزويــد هــؤالء
الالجئــن باملســاعدات الصحيــة وقســائم الغــذاء مــن خــال وكاالت
األمم املتحــدة والشــركاء فــي العمــل اإلنســاني.

فــي حــن أتــاح نظــام اإلدارة القائمــة علــى النتائــج عبــر اإلنترنــت
للوكالــة تتبــع النتائــج الفعليــة باملقارنــة مــع األولويــات الــواردة
يســر إجــراء إبــاغ
فــي خطــط العمــل علــى أســاس ربــع ســنوي ،ممــا ّ
موحــد ومنتظــم .هــذا التقريــر الســنوي مبوجــب النــداء الطــارئ
بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة للعــام  2019ســبقه صــدور تقريــر
منتصــف العــام ،والــذي قــدم حتديثــا ً عــن حالــة تدخــات النــداء
الطــارئ فــي األشــهر الســتة األولــى مــن العــام .وخــال الفتــرة
املشــمولة بالتقريــر ،عــززت األونــروا أيضــا ً قدرتهــا علــى التأهــب
واالســتجابة للطــوارئ ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى حتديــث
خطــط الطــوارئ ،مبــا فــي ذلــك بروتوكــوالت اســتمرارية تصريــف
األعمــال فــي مكتــب إقليــم األردن.

وواصلــت األونــروا أيضــا ً االحتفــاظ بوظائــف أخــرى علــى مســتوى
الرئاســة لدعــم عمليــات الطــوارئ ،مبــا فــي ذلــك حتليــل البيانــات
املتعلقــة ببرنامــج الطــوارئ ،ووظائــف اخلدمــات القانونيــة لدعــم
التواصــل فــي قضايــا احلمايــة .ونظــرا ً للثغــرات فــي متويــل النــداء
الطــارئ ،لــم يكــن مــن املمكــن اســتمرار هــذه الوظائــف إال بفضــل
توفــر مصــادر متويــل بديلــة ،مبــا فيهــا ميزانيــة البرامــج فــي الوكالــة.
وال تــزال األونــروا بحاجــة إلــى قــدرات إضافيــة لتعزيــز التخطيــط
والرصــد والتقييــم بشــأن تدخــات الطــوارئ وســامة وأمــن املوظفني
والالجئــن .هــذا األمــر يظــل حيويــا ً مــن أجــل تنفيــذ األنشــطة
بكفــاءة وفاعليــة واحلفــاظ علــى القــدرة علــى االســتجابة الفعالــة
حلــاالت الطــوارئ التــي تنشــأ بســرعة ومواصلــة تطويــر هــذه
وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصــل أحــد كبــار موظفــي
القــدرات.
الطــوارئ اإلشــراف علــى أنشــطة التخطيــط والرصــد واإلبــاغ،
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تقرير العمل السنوي لعام 2019

 1-5تحليل النتائج :المكونات  4-1الستراتيجية تعبئة
الموارد
أطلقــت األونــروا فــي العــام  2019اســتراتيجيتها لتعبئــة املــوارد والطارئــة بقيمــة تزيــد عــن  430مليــون دوالر فــي العــام  .2019هــذا
للفتــرة  2021-2019التــي ترمــي إلــى تأمــن مســاهمات كافيــة الرقــم ميثــل زيــادة عــن نتائــج العــام  ،2018حيــث كان هنــاك 24
وخاضعــة للتنبــؤ وثابتــة للمســاعدة فــي إجنــاز واليــة الوكالــة اتفاقــا ً نشــطا ً متعــدد الســنوات بقيمــة  428.7مليــون دوالر.
مبــا يتماشــى مــع النتاجــات االســتراتيجية اخلمســة الــواردة فــي
تابعــت األونــروا كذلــك العمــل بنشــاط علــى تنويــع املانحــن .ومــن
االســتراتيجية املتوســطة األجــل  .2021-2016ســعيا ً لتحقيــق
بــن اخليــارات الــواردة فــي تقريــر األمــن العــام (أ ،)849/71/كانــت
ذلــك ،يجــري العمــل علــى املكونــات األربعــة التاليــة )1( :توســيع
الفرصــة الواعــدة بأكبــر قــدر تتمثــل فــي إنشــاء صنــدوق وقفيــة
وتعميــق العالقــات مــع الــدول األعضــاء فــي األمم املتحــدة)2( ،
بواســطة منظمــة التعــاون اإلســامي فــي آذار/مــارس  .2019ومنــذ
وتنويــع قاعــدة املانحــن مــن خــال فــروع متويــل جديــدة )3( ،وجتنيــد
ذلــك احلــن ،أشــركت األونــروا منظمــة التعــاون اإلســامي والبنــك
مناصريــن اســتراتيجيني )4( ،وتطويــر اتصــاالت اســتراتيجية وإبــراز
اإلســامي للتنميــة فــي تأســيس فريــق عمــل مشــترك لتعزيــز متويل
صــورة املانحــن .تبنــي هــذه االســتراتيجية علــى اجلهــود الســابقة
هــذه املبــادرة .وفــي شــباط/فبراير  ،2020فــي أعقــاب زيــارة املفــوض
فــي تعبئــة املــوارد وتتوســع فــي االســتجابة لتوصيــات تقريــر األمــن
العــام باإلنابــة إلــى البنــك اإلســامي للتنميــة ومنظمــة التعــاون
العــام للعــام  2017عــن عمليــات األونــروا (أ.)849/71/
اإلســامي ،مت تشــكيل فريــق العمــل الثالثــي األطــراف وانطلــق فــي
وظفــت الوكالــة مبــادرات اســتراتيجية لتعبئــة املــوارد علــى مــدار أنشــطته الســاعية إلــى إقامــة صنــدوق الوقفيــة فــي العــام 2020
العــام  .2019شــملت هــذه املبــادرات فعاليــات بــارزة للتعهــدات (مــع أن التقــدم فــي هــذه املســاعي شــابه التأخيــر بســبب تفشــي
املاليــة للــدول األعضــاء ،وحملــة نشــطة حلشــد التمويــل موجهــة وبــاء كوفيــد .)19-وتعــرب الوكالــة عــن امتنانهــا لتركيــا لكونهــا أول
إلــى القطــاع اخلــاص ،وجتنيــد مناصريــن بارزيــن لدعــوة جميــع املســاهمني فــي صنــدوق الوقفيــة .وع ّبــر بلــدان آخــران ،همــا قطــر
الــدول األعضــاء إلــى زيــادة دعمهــم املالــي .وســاعدت اســتراتيجية وبرونــاي ،عــن اهتمامهمــا الشــديد بدعــم صنــدوق الوقفيــة .وجتــري
االتصــاالت للعــام  2019التــي وضعتهــا األونــروا فــي توفيــر بيئــة الوكالــة حــوارا ً معهمــا الستكشــاف طريقــة املســاهمة األكثــر
مواتيــة حلشــد التمويــل واســتعرضت عــددا ً مــن أنشــطة املناصــرة فاعليــة.
العامــة واإلعــام العــام وإبــراز صــورة املانحــن.
خــال العــام ،مت إحــراز تقــدم فــي تشــكيل شــراكات جديــدة مــع
خــال العــام ،مت تأمــن مبلــغ  1مليــار دوالر أمريكــي عبر جميــع بوابات القطــاع اخلــاص ،مبــا فــي ذلــك مــع أدوات التمويــل اإلســامية ،مثــل
التمويــل 158 ،نســبة  %73.4منــه التــزم بهــا الشــركاء التقليديــون ،مبــا الــزكاة والصدقــات ،وفــي تعزيــز قــدرات اللجــان الوطنيــة لألونــروا
فــي تعبئــة املــوارد .وقــد انضــم بلــدان آخــران إلــى قائمــة البلــدان
فــي ذلــك  484.6مليــون دوالر أثنــاء النصــف األول مــن العام.
املشــتركة مــع األونــروا فــي دعــم شــراكات الــزكاة فــي العــام ،2019
عقــدت فــي العــام  2019اجتماعــات ومؤمتــرات متعــددة رفيعــة
ممــا يعنــي مضاعفــة عــدد البلــدان التــي اشــتركت فــي هذا الســعي
املســتوى بقيــادة الشــركاء الرئيســيني مــن البلــدان املضيفــة
فــي العــام  .2018ومت حشــد  14.8مليــون دوالر  159مــن القطــاع اخلــاص
واملانحــة بغيــة معاجلــة الفجــوات فــي متويــل الوكالــة .ويشــهد عــدد
خــال العــام ،مبــا يعــادل  %1.43مــن الدخــل الكلــي ،وهــذا يعكــس
الشــركاء املشــاركني ومســتويات التمثيــل فــي هــذه الفعاليــات
حتســنا ً مقــداره  %0.21باملقارنــة مــع العــام  ،2018ولكنــه ينخفــض
علــى قــوة التفاعــل الدبلوماســي للمجتمــع الدولــي الــذي ســاعدت
160
بشــكل هامشــي عــن الغايــة املرصــودة ،وهــي .%1.5
األونــروا علــى تنميتــه مــن خــال اســتراتيجيتها لتعبئــة املــوارد التي
متتــد علــى ثــاث ســنوات .وكان الدعــم القــوي مــن عــدد مــن الــدول علــى الرغــم مــن هــذه التفاعــات اإليجابيــة مــن جانــب مجتمــع
األعضــاء واضحـا ً فــي الفعاليــات الرئيســية التــي نظمت فــي مجرى املانحــن ،لــم تكــن املبالــغ اإلجماليــة التــي جمعــت فــي العــام 2019
الســنة ،حيــث قُدمــت تعهــدات مهمــة أثنــاء مؤمتــر للتعهــدات فــي كافيــة لتغطيــة جميــع املتطلبــات التشــغيلية وقــد أنهــت الوكالة
شــهر حزيران/يونيــو فــي نيويــورك .وعلــى النحــو ذاتــه ،أثناء األســبوع الســنة بالتزامــات غيــر ممولــة قيمتهــا  55مليــون دوالر .ولــم يتمكــن
الرفيــع املســتوى للجمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة املنعقــد فــي عــدد مــن املانحــن البارزيــن مــن االســتمرار فــي مســتوى متويلهــم
أيلول/ســبتمبر فــي نيويــورك ،اجتمعــت معــا ً  28دولــة مــن الــدول املتزايــد مــن العــام  ،2018ممــا أدى إلــى انخفــاض بنســبة  %28فــي
األعضــاء ومنظمــة التعــاون اإلســامي وجامعــة الــدول العربيــة فــي التمويــل ( 306مليــون دوالر) فــي العــام  2019باملقارنــة مــع العــام
لقــاء اشــترك فــي اســتضافته وزيــر اخلارجيــة واملغتربــن األردنــي الســابق .تضمــن ذلــك أربعــة مــن املانحــن الرئيســيني لألونــروا
ووزيــر اخلارجيــة الســويدي الســابق ،فــي حضــور األمــن العــام لــأمم خفضــوا مســاهماتهم مبتوســط يعــادل  41مليــون دوالر لــكل منهم،
املتحــدة ،حيــث مت التعهــد للوكالــة مببلــغ  31مليــون دوالر إضافــي .مبــا يعــادل  164.7( %54مليــون دوالر) مــن إجمالــي خســائر التمويــل.
واصلــت الوكالــة ،علــى مــدار الســنة ،إعطــاء أولويــة عاليــة لضمــان هــذا القصــور فــي اإلجنــاز باملقارنــة مــع غايــات الوكالــة فــي حشــد
قــدر أكبــر مــن إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل ،مــن خــال اتفاقــات التمويــل للعــام  2019مبكــن أن يعــزى جزئي ـا ً لألزمــة اخلطيــرة التــي
متعــددة الســنوات .وأدى االنخــراط النشــط مــع الــدول املانحــة أثــرت علــى إدارة األونــروا وســمعتها فــي أعقــاب حتقيــق مكتــب األمم
لزيــادة عــدد االتفاقــات املتعــددة الســنوات إلــى إبــرام  28اتفاقــا ً املتحــدة خلدمــات الرقابــة الداخليــة ،والــذي أســفر عــن رحيــل رئيــس
نشــطا ً مــن هــذا النــوع مــع  22بلــدا ً تغطــي األنشــطة الرئيســية هيئــة العاملــن ونائــب املفــوض العــام واملفــوض العــام.
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 2-5المكون  1في استراتيجية تعبئة الموارد :تعبئة
الموارد بفاعلية وكفاءة من خالل تبرعات خاضعة
للتنبؤ وغير مخصصة ألغراض ثابتة يتم صرفها في
وقت مبكر
خط األساس
2019
24

الغاية 2019

الفعلي 2019

25

28

احلصة من دخل ميزانية البرامج التي يتم التعهد بها في الربع األول ()%

45.0

45.0

37.6

احلصة من دخل النداءات الطارئة التي يتم التعهد بها في الربع األول ()%

11.6

15.0

15.4

النسبة املئوية لألموال غير اخملصصة ألغراض ثابتة التي يتم التعهد بها لصالح ميزانية
البرامج والنداءات الطارئة ()%

69.4

70.4

62.5

عدد املانحني املشتركني في تقرير العمل السنوي لتخفيض متطلبات التبليغ اخلاصة
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باملساهمات في ميزانية البرامج والنداءات الطارئة

16

17

14

املؤشر
اتفاقيات اإلطار املتعددة السنوات املوقعة لصالح املساهمات في ميزانية البرامج
والنداءات الطارئة

فــي العــام  ،2019مت حشــد  1مليــار دوالر أمريكــي لصالــح عمليــات
األونــروا ،مبــا يشــمل  619.2مليــون دوالر مليزانيــة البرامــج ،و176.3
مليــون لــكال النداءيــن الطارئــن ،و 206.3مليــون دوالر لصالــح املشــاريع.
 162وفيمــا أن املبلــغ اإلجمالــي الــذي مت جمعــه للخدمــات األساســية
وعمليــات الطــوارئ كان أقــل بنســبة  %28.6ممــا كان عليــه فــي العــام
 ،2018فــإن إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل حتســنت بفضــل الزيــادة في عدد
االتفاقــات املتعــددة الســنوات إلــى  28عبــر جميــع بوابــات التمويــل ،مبا
يفــوق عددهــا فــي العــام  2018والغايــة الســنوية املرصــودة.

انخفــض التمويــل غيــر اخملصــص ألغــراض ثابتــة لــكل مــن ميزانيــة
البرامــج والنــداءات الطارئــة ،حيــث بلغــت هــذه االلتزامــات 499.3
مليــون دوالر علــى مجــرى العــام ،باملقارنــة مــع  734.9مليــون فــي العام
 ،2018مبــا ميثــل تراجعـا ً يزيــد عــن  .%32وهــذا يعكــس اســتمرار توجــه
املانحــن إلــى زيــادة تخصيــص املســاهمات علــى الرغــم مــن جهــود
الوكالــة ملناصــرة وإبــراز القيمــة املضافــة التــي يجلبهــا التمويــل املرن
وغيــر اخملصــص ألغــراض ثابتــة مــن حيــث اســتقرار الســيولة النقديــة
وضمــان اســتمرارية خدمــات الوكالــة.

علــى نحــو مماثــل ،أتاحــت العالقــة القويــة مــع املانحــن التقليديــن
للوكالــة أن تؤمــن  %37.6مــن متطلبــات دخلهــا مليزانيــة البرامــج (282
مليــون دوالر) و %15.4للنــداءات الطارئــة ( 64مليــون دوالر) حتــى نهايــة
الربــع األول .وفيمــا أن هــذا اإلجنــاز بالنســبة مليزانيــة البرامــج كان يقــل
قلي ـا ً عــن املبلــغ املســتلم فــي العــام  2018والغايــة الســنوية ،فقــد
ســاهم دفــع املســاهمات بشــكل مبكــر فــي تعزيــز القــدرة علــى
التنبــؤ بامليزانيــة وإدارة الســيولة النقديــة فــي وقــت مبكــر مــن العــام،
وإن كان فــي ظــل ظــروف تقشــفية.

أمــا عــدد املانحــن املشــاركني فــي تقريــر العمــل الســنوي لتخفيــض
متطلبــات التبليــغ اخلاصــة باملســاهمات فــي ميزانيــة البرامــج
والنــداءات الطارئــة فقــد بقــي ثابتـا ً مــن العــام  .2018مــع ذلــك ،ينبغي
التنويــه إلــى أن هــذا املؤشــر قــد مت تعديلــه فــي اســتراتيجية تعبئــة
املــوارد  2021-2019بحيــث يدمــج جميــع املانحــن الذيــن يطلبــون
التقاريــر عــن مســاهماتهم ،فيمــا أن املؤشــر فــي اســتراتيجية -2016
 2018تعلــق باملانحــن التقليديــن فقــط.

توزيع إجمالي املساهمات اخملصصة مقابل غير اخملصصة
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تقرير العمل السنوي لعام 2019

 3-5المكون  2في استراتيجية تعبئة الموارد :قاعدة
مانحين منوعة تساهم بصورة متزايدة في تلبية
االحتياجات للموارد
املؤشر
حصة إجمالي الدخل من مصادر متنوعة – املانحني من القطاع العام (أي الشركاء
163
اإلقليميني واملستجدين)
حصة إجمالي الدخل من الشركاء في القطاع اخلاص

خط األساس
2019
%26.0

الغاية 2019

الفعلي 2019

%26.2

%20.6

%1.2

%1.5

%1.4

30

31

31

164

عدد أعضاء اللجنة االستشارية

بقــي الســعي لتوســيع قاعــدة الشــركاء فــي توفيــر املــوارد يشــغل
مكانــة مركزيــة فــي جهــود التواصــل اخلارجــي ومبــا ينســجم مــع
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد التــي تدعــو إلــى تعزيــز الشــراكات
االســتراتيجية مــع الشــركاء اإلقليميــن ،واالســتثمار فــي العالقــات
مــع الشــركاء املســتجدين ،وزيــادة الوصــول إلــى املانحــن مــن
القطــاع اخلــاص .وقــد شــكلت املســاهمات اجملمعــة مــن مصــادر
متنوعــة – املانحــن مــن القطــاع العــام مــا يعــادل  ،%20.6أو 205.84
مليــون دوالر ،مــن إجمالــي املســاهمات عبــر جميــع بوابــات التمويــل،
باملقارنــة مــع الغايــة املرصــودة وهــي .%26.2
فــي العــام  ،2019انضمــت دولــة قطــر إلــى اململكــة العربيــة
الســعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي عضويــة
اللجنــة االستشــارية لألونــروا .وعلــى الرغــم مــن اجلهــود الكبيــرة
فــي تعبئــة املــوارد ،فــإن حصــة املســاهمات مــن الشــركاء اإلقليميني
قــد انخفضــت مــن  340مليــون دوالر فــي العــام  2018إلــى 188.4
مليــون دوالر فــي العــام  ،2019مبــا ميثــل  %18.8مــن مجــوع التعهــدات
املؤكــدة فــي العــام  .2019وانخفضــت أيض ـا ً املســاهمات مــن فئــة
املانحــن ذاتهــا فــي ميزانيــة البرامــج باملقارنــة مــع العــام ،2018
حيــث بلغــت  83.1مليــون دوالر فــي العــام  2019وشــكلت  %13.4مــن
جميــع التعهــدات املؤكــدة لصالــح ميزانيــة البرامــج.

األونــروا فــي البدايــة علــى عــدد مــن املنابــر التــي كانــت تشــارك
فيهــا مــن قبــل ،مثــل مجلــس وزراء خارجيــة منظمــة التعــاون
اإلســامي ،واجتماعــات وزراء خارجيــة جامعــة الــدول العربيــة ،ومؤمتر
قمــة حركــة عــدم االنحيــاز .حضــر املفــوض العــام هــذه االجتماعــات
ومتكــن مــن التواصــل مــع الشــركاء احلاليــن واحملتملــن .وســاهم
عــدد مــن املانحــن املســتجدين فــي دعــم األونــروا خــال الســنة ،وال
ســيما أفغانســتان وإندونيســيا ،وكالهمــا ســاهم مببلــغ مليــون دوالر
أو أكثــر للوكالــة .كمــا حافظــت الهنــد علــى مشــاركتها املاليــة
علــى مســتوى أثــار مناقشــة فــي اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة
بشــأن العضويــة فــي اللجنــة االستشــارية .وأســفرت االتصــاالت
علــى مــدار الســنة عــن مســاهمة املانحــن املســتجدين مببلــغ 17.4
مليــون دوالر ،أي أقــل بقليــل مــن  %2مــن املســاهمات اإلجماليــة.

جــرى أيضــا ً اســتثمار اجلهــود فــي حتفيــز التبرعــات مــن القطــاع
اخلــاص ،ممــا أدى إلــى حتقيــق منــو فــي التمويــل مــن املانحــن األفــراد
ومــن خــال الــزكاة .فقــد زاد التمويــل عــن طريــق الــزكاة ،وال ســيما
خــال فتــرة رمضــان .وفــي األشــهر الســتة األولــى مــن الســنة،
حشــدت األونــروا أكثــر مــن  350,000دوالر ومتكنــت مــن إيصــال ســال
غذائيــة طارئــة إلــى أكثــر مــن  55,000أســرة .ومت تأمــن مــا مجموعه
 14.8مليــون دوالر  165مــن القطــاع اخلــاص ،وهــو مــا ميثــل  %1.4مــن
إجمالــي املســاهمات ،أي أقــل بقليــل مــن الغايــة الســنوية البالغــة
ركــزت اســتراتيجية األونــروا فــي توســيع عالقتهــا مــع املانحــن
 .%1.5وكان مــن بــن املانحــن الرئيســيني مؤسســة دبــي العطــاء،
املســتجدين علــى االســتناد إلــى املنظمــات واملنابــر التــي أتاحــت
ومؤسســة اإلغاثــة اإلســامية – الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
للوكالــة فرصــة لرفــع مكانتهــا أمــام شــركاء متعدديــن .وركــزت
ومؤسســة طاهــر ،ومؤسســة اجملتمــع املفتــوح.
التعهدات الكلية حسب نوع املانحني
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 4-5المكون  3في استراتيجية تعبئة الموارد :تجنيد
مناصرين استراتيجيين
املؤشر
عدد البلدان الداعمة لشراكة في مجال الزكاة
عدد منابر السياسات الدولية واملنظمات املتعددة األطراف واجملموعات اإلقليمية التي
أعطي فيها املفوض العام لألونروا الفرصة خملاطبتها

مبوجــب اســتراتيجية تعبئــة املــوارد اجلديــدة ،تســعى األونــروا إلــى
تعبئــة الشــركاء الرئيســيني مــن أجــل حتقيــق أهــداف التمويــل
اخلاصــة باالســتراتيجية ،وتعزيــز االســتدامة املاليــة علــى مــدى
أطــول ،وضمــان إدراج بعــد خــاص بالالجئــن الفلســطينيني فــي
سياســات واســتراتيجيات املانحــن الثنائيــة اخلاصــة باملنطقــة.
فــي العــام  ،2019مت إعــداد اســتراتيجية تواصــل متعــدد األطــراف
ملــدة ســنتني ،توضــح الســبل التــي ميكــن للوكالــة مــن خاللهــا
أن تتواصــل مــع املنابــر املتعــددة األطــراف بشــكل منهجــي وفعــال
واســتباقي .وكانــت احملصلــة الرئيســية لهــذا التواصــل فــي العــام
 2019أن شــاركت األونــروا فــي  16فعاليــة أو منبــرا ً متعــدد األطــراف،
مــن بينهــا املشــاركة للمــرة األولــى فــي قمــة رؤســاء دول وحكومــات
حركــة عــدم االنحيــاز.
ألقــى املفــوض العــام خطابــات فــي  15فعاليــة موجهــا ً احلديــث
إلــى أصحــاب القــرار وصانعــي الــرأي العــام الرئيســيني .تضمــن
ذلــك مؤمتــر بروكســل الثالــث لدعــم مســتقبل ســوريا واملنطقــة،
واجتمــاع كبــار مســؤولي مؤمتــر التعــاون بــن بلــدان شــرق آســيا
مــن أجــل التنميــة فــي فلســطني ،واجتمــاع مجلــس جامعــة الــدول
العربيــة ،ومؤمتــر ميونــخ األمنــي ،واملنتــدى العاملــي الســنوي الســابع
للتعليــم واملهــارات ،وجلنــة االتصــال اخملصصــة بشــأن فلســطني.

خط األساس
2019
2

الغاية 2019

الفعلي 2019

4

4

18

19

15

كمــا جــرى الترويــج بنجــاح إلشــارات داعمة لالجئــن الفلســطينيني
و/أو األونــروا فــي  16وثيقــة ختاميــة متعــددة األطــراف .وتضمنــت
الصياغــة اعتراف ـا ً مبحنــة الالجئــن الفلســطينيني ودعــوات للــدول
األعضــاء إلــى تعزيــز رفــاه الالجئــن وحمايتهــم وكفالــة حقــوق
اإلنســان اخلاصــة بهــم .كمــا جــرت مناصــرة االلتــزام باألونــروا
واالعتــراف بــدور الوكالــة الــذي ال غنــى عنــه فــي تقــدمي اخلدمــات
إلــى الالجئــن الفلســطينيني ،إلــى جانــب حــث الــدول األعضــاء على
مواصلــة الدعــم السياســي واملالــي للوكالــة أو زيادتــه .وبالنظــر
إلــى الســياق فــي العــام  ،2019دعــت الوثائــق اخلتاميــة للعديــد مــن
املنابــر أيض ـا ً إلــى دعــم جتديــد الواليــة وأعربــت عــن أســفها لقــرار
الواليــات املتحــدة بقطــع التمويــل .وعلــى وجــه اخلصــوص ،طلــب
البيــان اخلتامــي ملؤمتــر قمــة منظمــة التعــاون اإلســامي ،فــي أيــار/
مايــو  ،2019مــن الــدول األعضــاء املســاهمة فــي صنــدوق الوقفيــة
املنشــأ حديث ـاً.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،دعــم عــدد مــن الشــركاء جهــود األونــروا
للتواصــل مــع البلــدان التــي ال متلــك فيهــا الوكالــة تأثيــرا ً كافي ـاً.
ومــن بــن هــؤالء رؤســاء ملنظمــات دوليــة ووزراء واألمــن العــام لــأمم
املتحــدة وســفراء وآخــرون عديــدون شــاركوا علــى جميــع املســتويات
ملســاعدة الوكالــة علــى تأمــن متويــل إضافــي .وتعــرب األونــروا عــن
القيــم.
امتنانهــا البالــغ لهــذا الدعــم ّ
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 5-5المكون  4في استراتيجية تعبئة الموارد :اتصاالت
استراتيجية تجاه المانحين من القطاعين العام
والخاص
خط األساس
2019
3

الغاية 2019

الفعلي 2019

3

3

210,722,180

231,894,398

243,000,000

عدد األشخاص املشاركني من خالل منصات األونروا على وسائط التواصل االجتماعي

544,645

599,106

1,136,511

عدد الزيارات الى موقع األونروا على اإلنترنت

880,453

924,475

742,027

جديد

20

15

املؤشر
عدد حمالت حشد التمويل التي جرى إطالقها
عدد املشاهدات على قناة األونروا على يوتيوب

عدد محطات التلفزة التي بثت مواد األونروا خالل شهر رمضان

اســتعرضت اســتراتيجية االتصــاالت لألونــروا للعــام  2019عــددا ً مــن
أنشــطة املناصــرة العامــة واإلعــام العــام وإبــراز صــورة املانحــن،
إلــى جانــب إدارة اخملاطــر املتعلقــة بســمعة الوكالــة ،وذلــك ســعيا ً
لتحقيــق الغايــة االســتراتيجية املتمثلــة فــي توفيــر بيئــة مواتيــة
حلشــد الدعــم السياســي واملالــي للوكالــة.

املانحــن .ومت الترويــج ملثــل هــذه األنشــطة علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي التابعــة للوكالــة والتــي بلــغ معــدل املشــاركة فيهــا
فــي العــام  2019أكثــر مــن  1.1مليــون شــخص .ومــن أجــل التواصــل
علــى نحــو أوثــق مــع املانحــن واإلبــاغ عــن النتاجــات اإليجابيــة ملــا
يقدمونــه مــن دعــم ،مت بــذل اجلهــود لتقويــة "بيــان املانحــن" ،والــذي
يتخــذ شــكل رســالة إخباريــة تفاعليــة وجذابــة .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،مت اعتمــاد تصميــم أكثــر مالءمــة للقــراء وروابــط للوصــول
إلــى مــوارد أخــرى للوكالــة .كمــا مت تغييــر طريقــة اإليصــال ،إذ جــرى
اعتمــاد خدمــة التســويق البريــدي  Mail Chimpواســتعمال وصلــة
إلكترونيــة بــدال ً مــن املرفقــات لتحســن قابليــة القــراءة علــى
األجهــزة احملمولــة.

وعلــى مــدار العــام ،حافظــت األونــروا علــى البعــد االســتراتيجي
التصاالتهــا وركــزت علــى حشــد التمويــل والعمليــات ،مــع إظهــار
فعاليــة عملهــا وتأثيــره وأهميتــه بالنســبة ألهــداف التنميــة
املســتدامة .وعلــى وجــه اخلصــوص ،كثفــت الوكالــة انخراطهــا
مــع وســائل اإلعــام فــي الواليــات املتحــدة وأوروبــا لتعزيــز الوعــي
بالعمــل األساســي لألونــروا واحتياجــات الالجئــن الفلســطينيني،
مــع العمــل علــى تصحيــح املفاهيــم اخلاطئــة حــول الوكالــة أخيــراً ،جــرى حتديــث موقــع األونــروا علــى اإلنترنــت لعــرض مظهــر
وواليتهــا وعملياتهــا.
أكثــر حداثــة وتوفيــر بيئــة ســهلة االســتخدام ،مــع تكريــس قســم
خــاص باملانحــن يجــري العمــل علــى إعــداده فــي الوقــت الراهــن.
وواصلــت األونــروا تقــدمي صــورة مفصلــة عــن أكبــر املانحــن
ســيحتوي هــذا القســم علــى أهــم وثائــق األونــروا التــي تهــم
الداعمــن لهــا ،وذلــك مــن خــال خطــط مكرســة إلبــراز صــورة
مجتمــع املانحــن فــي مــكان واحــد يســهل الوصــول إليــه.
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هــذا العــدد مــن احلــاالت املمــول مــن ميزانيــة البرامــج يســتثني الذيــن
تلقــوا هــذه املســاعدات فــي ســوريا ،حيــث متــت مســاعدة عــدد إضافــي
مــن حــاالت برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي يصــل إلــى 127,357
شــخصا ً مبوجــب ميزانيــة الطــوارئ.
شــمل هــذا العــدد  13,138الجئــا ً فلســطينياً .حتققــت هــذه اإلجنــازات
مبوجــب ميزانيــة البرامــج فــي األونــروا.
مســاعدات احلمايــة املقدمــة لالجئــن الفلســطينيني مت تنفيذهــا مبوجــب
مزيــج مــن ميزانيــة البرامــج وميزانيــة الطــوارئ ومتويــل املشــاريع.
حتققــت اإلجنــازات املذكــورة موجــب مزيــج مــن ميزانيــة البرامــج ومتويــل
الطــوارئ.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تنســق األونــروا تقــدمي الدعــم إلــى حوالــي 3,000
الجــئ فلســطيني مــن ســوريا نزحــوا إلــى مصــر .مت تزويــد هــؤالء الالجئــن
باملســاعدات الصحيــة والقســائم الغذائيــة مــن خــال وكاالت األمم املتحــدة
والشــركاء فــي العمــل اإلنســاني.
املرجع السابق.
الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــن
واخملصصــة للعــام  ،2019مبــا فيهــا دعــم األمانــة العامــة لــأمم املتحــدة
للموظفــنالدوليــنواملســاهماتالعينيــةاملســتلمةفــيالعــام.2019
يرجــى مالحظــة أنــه مــن بــن  13,569شــعبة صفية ،هنــاك  7,146شــعبة
صفيــة تســتوعب  40طالبــا ً وطالبــة أو أكثــر.
الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــن للعــام
 ،2019مبــا فــي ذلــك تلــك التــي لــم يتــم تخصيــص أموالهــا حتــى 31
كانــون األول/ديســمبر .2019
الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــن للعــام
 ،2019مبــا فــي ذلــك تلــك التــي لــم يتــم تخصيــص أموالهــا حتــى 31
كانــون األول/ديســمبر .2019
تتضمــن اإلجــراءات التــي يتوخــى تنفيذهــا مــا يلــي )1( :إعــادة هيكلــة
وظيفــة األخالقيــات فــي األونــروا )2( ،إقامــة مكتــب أمــن مظالــم فــي
األونــروا )3( ،تقويــة دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة فــي األونــروا واللجنــة
االستشــارية املعنيــة بالرقابــة الداخليــة )4( ،حتســن التقاريــر املقدمــة إلــى
اللجنــة االستشــارية )5( ،تعديــل اســتحقاقات الســفريات للمفــوض العــام
ونائــب املفــوض العــام )6( ،إلقــاء نظــرة جديــدة إلــى إطــار تضــارب املصالــح
اخلــاص باألونــروا )7( ،حتســن التفاعــل بــن الوكالــة واللجنــة االستشــارية،
( )8إعــادة هيكلــة دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــاالت وأنشــطة األونــروا
فــي مجــال اإلعــام )9( ،إجــراء مراجعــة شــاملة إلطــار الوكالــة التنظيمــي،
( )10إعــداد آليــة لوضــع امليزانيــات بنــا ًء علــى االحتياجــات وتطبيقهــا)11( ،
ضمــان حتســن تفويــض الصالحيــات إلــى مكاتــب األقاليــم فــي األونــروا
مــع مــا يرتبــط بذلــك مــن أوجــه مســاءلة )12( ،تقويــة التفاعــل مــع
احتــادات العاملــن.
فــي العــام  ،2019مت متديــد االســتراتيجية املتوســطة ا\جلــل ملــدة عــام واحــد
وأصبــح اآلن موعــد انتهائهــا هــو  31كانــون األول/ديســمبر .2022
ســوريا :األونــروا – حملــة عــن احلالــة اإلنســانية ،تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2019
األونــرواhttps://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/ ،
.pdf._2019_unrwa_-_humanitarian_snapshot_november
االســتجابة لالجئــن فــي أزمــة ســوريا اإلقليميــة ،بوابــة البيانــات
التشــغيلية – حــاالت الالجئــن ،مفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــن،
.71/unhcr.org/en/situations/syria/location.https://data2
لبنــان :األونــروا – حملــة عــن احلالــة اإلنســانية ،تشــرين الثاني/نوفمبــر وكانــون
األول/ديســمبر  ،2019األونــروا ،كانــون الثاني/ينايــر https://www. ،2020
_unrwa.org/sites/default/files/content/resources/lebanon_unrwa
.pdf.humanitarian_snap_shot_novdec2019
يرجــى مالحظــة التقريــر :جلنــة احلــوار اللبنانــي الفلســطيني ،اإلدارة
املركزيــة لإلحصــاءات ،اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .التعــداد
العــام للســكان واملســاكن فــي اخمليمــات والتجمعــات الفلســطينية
–  ،2017تقريــر النتائــج الرئيســية .2018 ،وفقــا ً لتعــداد عــام لبنانــي-
فلســطيني رســمي أجــري فــي العــام  ،2017تبــن أن هنــاك " 174,422الجئا ً
فلســطينياً" يقيمــون فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني الرســمية
وعددهــا  12مخيم ـا ً وفــي  156جتمع ـا ً فــي شــتى أنحــاء لبنــان .فــي هــذا
الصــدد ،احتســب التعــداد العــام الالجئــن الفلســطينيني الذيــن كانــوا
يوجــدون فعليــا ً فــي هــذه املناطــق فــي منتصــف ليلــة  17متوز/يوليــو
 2017ولــم يهــدف إلــى التوصــل إلــى عــدد جميــع الالجئــن الفلســطينيني
الذيــن يعيشــون فــي البلــد .يرجــى االطــاع أيضـا ً علــى :شــعبان ج .وآخرون،
مســح للوضــع االجتماعي-االقتصــادي لالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان
 ،2015اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت واألونــروا .2016 ،اســتخدم مســح
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اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت منهجيــة مختلفــة وقــدر عــدد الســكان
الالجئــن الفلســطينيني مبــا يتــراوح مــن  260,000إلــى .280,000
مســتجدات الوضــع االقتصــادي فــي لبنــان – تشــرين/األول/أكتوبر ،2019
البنــك الدولــي ،تشــرين األول/أكتوبــر http://pubdocs.worldbank. ،2019
.Lebanon. pdf -EN- MPO- OCT19/715681570664068959/org/en
لوحــة متابعــة التخطيــط الطــارئ فــي لبنــان ،مكتــب تنســيق الشــؤون
اإلنســانية ،كانــون الثاني/ينايــر .2020
لبنــان فــي خضــم ضائقــة اقتصاديــة وماليــة واجتماعيــة :ميكــن أن يــزداد
الوضــع ســوءاً" ،بيــان صحفــي مــن البنــك الدولــي 6 ،تشــرين الثاني/نوفمبر
/06/11/2019/https://www.worldbank.org/en/news/press-release ،2019
world-bank-lebanon-is-in-the-midst-of-economic-financial-and.social-hardship-situation-could-get-worse
نظــام معلومــات تســجيل الالجئــن فــي مكتــب إقليــم األردن .2019
يضــاف إلــى ذلــك وجــود " 147.251شــخصا ً مســجال ً آخــر" فــي ســجالت
األونــروا فــي األردن .مصطلــح "أشــخاص مســجلون آخــرون" يشــير إلــى
األشــخاص الذيــن لــم يكونــوا فــي وقــت تســجيلهم يســتوفون جميــع
معاييــر األونــروا لالجــئ الفلســطيني ولكــن تقــرر أنهــم عانــوا مــن خســائر
ملموســة أو تعرضــوا لصعوبــة كبيــرة ألســباب تتعلــق بنــزاع العــام 1948
فــي فلســطني ،وأولئــك الذيــن ينتمــون إلــى عائــات األشــخاص املســجلني
اآلخريــن.
"الســام مــن أجــل االزدهــار – رؤيــة لتحســن حيــاة الفلســطينيني
واإلســرائيليني" ،البيــت األبيــض ،كانــون الثاني/ينايــر https:// ،2020
Peace-to-/01 /2020 /www.whitehouse.gov/wp-content/uploads
،pdf .0120 -Prosperity
بيــان صحفــي " %19معــدل البطالــة خــال الربــع الرابــع مــن عــام ،"2019
دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،حكومــة األردن ،آذار/مــارس http://dos.gov. ،2020
.pdf.2019_Emp_Q4/2020/jo/dos_home_a/main/archive/unemp
األردن :معــدل البطالــة بــن الشــباب مــن العــام  1999الــى العــام ،2019
إحصــاءات 12 ،شــباط/فبراير .2020
األونروا ،تقرير تقييم الضعف – األردن ،أيار/مايو .2017
جتــدر اإلشــارة الــى أن  161,806أشــخاص إضافيــن مــن فئــة "األشــخاص
املســجلني اآلخريــن" مســجلون لــدى الوكالــة فــي غــزة.
نتائــج مســح القــوى العاملــة  ،2019اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني ،شــباط/فبراير http://www.pcbs.gov.ps/portals/_ ،2020
.en.pdf -LF2019 -2020 -2 -13 _pcbs/PressRelease/Press_En
النشــرة اإلنســانية الشــهرية – آب/أغســطس  ،2019مكتــب تنســيق
الشــؤون اإلنســانية ،أيلول/ســبتمبر https://www.ochaopt.org/ ،2019
content/increased-electricity-supply-improves-access-water-and.sanitation-gaza
تعطــل شــديد فــي خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي فــي غــزة بســبب
أزمــة الطاقــة ،مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،مت الوصــول إليــه
فــي آذار/مــارس https://www.ochaopt.org/content/gaza-water- ،2020
.0-and-sanitation-services-severely-disrupted-due-energy-crisis
يرجــى االطــاع أيض ـا ً علــى" :محطــة لتحليــة ميــاه البحــر للمحافظــات
اجلنوبيــة فــي قطــاع غــزة" ،نشــرة إعالميــة ملنظمــة اليونيســفhttps:// ،
20%20desalination%file/Seawater/1041/www.unicef.org/sop/media
 .20English.pdf%Layoutللحصــول علــى معلومــات خلفيــة بشــأن الضغط
علــى مــوارد امليــاه فــي غــزة واســتخدام احلــوض اجلوفــي الســاحلي ،يرجــى
االطــاع علــى الصفحــة  55فــي" :تقييــم بيئــي لقطــاع غــزة فــي أعقــاب
تصعيــد أعمــال القتــال فــي كانــون األول/ديســمبر -2008كانــون الثانــي/
ينايــر  ،"2009برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة ،أيلول/ســبتمبر https:// ،2009
.postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Gaza_EA.pdf
تقريــر حمايــة املدنيــن –  24كانــون األول/ديســمبر  6 – 2019كانــون الثانــي/
ينايــر  ،2020مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،كانــون الثاني/ينايــر ،2020
.2020-january-6-2019-december-24/https://www.ochaopt.org/poc
فــي ضــوء العــدد املرتفــع مــن اإلصابــات ،مبــا يشــمل أطفــاالً ،وخاصــة فــي
األشــهر األولــى مــن املظاهــرات ،جــرى اإلعــراب عــن قلــق جــدي مــن احتمال
اســتعمال القــوات اإلســرائيلية للقــوة املفرطــة ضــد احملتجــن .انظــروا:
https://www.un.org/unispal/document/un-independent-commissionof-inquiry-on-the-protests-in-the-opt-urges-israel-to-review-rulesof-engagement-before-gaza-protest-anniversary-ohchr-press ./releaseوفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019أعلنــت اللجنــة التنظيميــة
ملســيرة العــودة الكبــرى أن املظاهــرات األســبوعية ســتتوقف إلــى تاريــخ 30
آذار/مــارس  ،2020الــذي يصــادف الذكــرى الســنوية الثانيــة لالحتجاجــات،
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ومــن ثــم ســتتواصل علــى أســاس شــهري وفــي مناســبات مخصصــة.
فــي  28شــباط/فبراير  ،2019أصــدرت جلنــة التحقيــق التابعــة لــأمم املتحــدة
النتائــج التفصيليــة املتعلقــة بتحقيقهــا فــي املظاهــرات التــي جــرت
فــي غــزة بــن  30آذار/مــارس و 31كانــون األول/ديســمبر  .2018وتبــن للجنــة
التحقيــق أن إســرائيل وســلطة األمــر الواقــع والســلطة الفلســطينية
مســؤولة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة فــي ســياق مســيرة
العــودة الكبــرى ،مشــيرة إلــى أن رد قــوات األمــن اإلســرائيلية علــى
املظاهــرات حمــل انتهــاكات للقانــون الدولــي ،يرقــى بعضهــا إلــى مســتوى
جرائــم ضــد اإلنســانية .يتوفــر النــص الكامــل للتقريــر علــى املوقــع:
_https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIOPT/A
.pdf.74_40_HRC
 30املرجع السابق.
 31النشــرة اإلنســانية الشــهرية – آذار/مــارس  ،2019مكتــب تنســيق الشــؤون
اإلنســانية ،نيســان/إبريل https://www.ochaopt.org/content/ ،2019
.2019-overview-march
 32تقريــر حمايــة املدنيــن –  23نيشــان/إبريل –  6أيار/مايــو  ،2019مكتــب
تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،أيار/مايــو https://www.ochaopt.org/ ،2019
.2019-may-6-april-23/poc
 33تقريــر امقــدم إلــى جلنــة االتصــال اخملصصــة ،مكتــب منســق األمم اخلــاص
لعمليــة الســام فــي الشــرق األوســط 26 ،أيلول/ســبتمبر https:// ،2019
_unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report
.pdf.2019_september
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_ 34
.pdf.2019_september
قاعــدة بيانــات احلمايــة فــي األونــروا ،دائــرة احلمايــة واحلياديــة ،مكتــب إقليــم
الضفــة الغربيــة.
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املرجع السابق .يوجد  19مخيما ً لالجئني في الضفة الغربية.
املرجع السابق.
املرجع السابق.
نتائــج مســح القــوى العاملــة – الربــع الرابــع  ،2019اجلهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني ،شــباط/فبراير http://www.pcbs.gov.ps/ ،2020
.#3662=post.aspx?lang=en&ItemID
يجــري دعــم توفيــر التعليــم مــن خــال مزيــج مــن ميزانيــة البرامــج وأموال
الطــوارئ واملشــاريع ،فيمــا أن برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي
تتلقــى الدعــم مبوجــب مزيــج مــن ميزانيــة البرامــج وأمــوال الطــوارئ.
يجــري تقــدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي ســوريا مبوجــب مزيــج مــن
ميزانيــة البرامــج وأمــوال الطــوارئ.
مت دعــم تقــدمي مســاعدات برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي ســوريا
مبوجــب متويــل الطــوارئ فيمــا أن خدمــات التمويــل الصغيــر مكتفيــة
ذاتيــاً.
يرجــى مالحظــة أن )1( :برنامــج التعليــم فــي لبنــان ممــول مــن خــال مزيــج
مــن ميزانيــة البرامــج ومتويــل النــداء الطــارئ ومتويــل املشــاريع )2( ،متويــل
النــداء الطــارئ دعــم استشــارات الرعايــة الصحيــة األوليــة لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا فيمــا أن استشــارات الالجئــن الفلســطينيني
فــي لبنــان جــرى دعمهــا مبوجــب ميزانيــة البرامــج )3( ،يتــم تقــدمي
مســاعدات برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي مبوجــب الدعــم املقــدم مــن
ميزانيــة البرامــج.
يرجــى مالحظــة أن التدريــب التقنــي واملهنــي فــي لبنــان ممــول مــن خــال
مزيــج مــن ميزانيــة البرامــج ومتويــل النــداء الطــارئ ،فيمــا أن مبــادرات
اإلقــراض الصغيــر مكتفيــة ذاتيــاً.
فــي العــام  ،2019صادقــت الســلطات اإلســرائيلية علــى دخــول أربــع
مركبــات مصفحــة إلــى غــزة.
يعكس ذلك معلومات مالية غير مدققة.
املرجع السابق.
البيانات املالية في هذا اجلزء مستندة إلى بيانات مالية غير مدققة.
يرجــى مالحظــة أنــه مت تعديــل مســميات فئــات املانحــن وتصنيــف
املانحــن فــي اســتراتيجية تعبئــة املــوارد  .2021-2019انظــروا امللحــق 1
الســتراتيجية تعبئــة املــوارد  2021-2019لالطــاع علــى قائمــة باملانحــن
حســب كل فئــةhttps://www.unrwa.org/sites/default/files/content/ ،
يشــتمل
.pdf.10292019_eng_final_2021-2019_resources/rms
الشــركاء التقليديــون علــى كل مــن االحتــاد األوروبــي واألردن وإســبانيا
وأســتراليا وأملانيــا وإيرلنــدا وإيطاليــا وبلجيــكا وتركيــا والدمنــارك ودولــة
فلســطني وســوريا والســويد وسويســرا وفرنســا وفنلنــدا وكنــدا ولبنــان
ولوكســمبرج وهولنــدا واململكــة املتحــدة والنمســا والنرويــج واليابــان.
يتضمــن الشــركاء اإلقليميــون اإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن
والســعودية وعمــان وقطــر والكويــت والبنــك اإلســامي للتنميــة وبيــت
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الــزكاة – الكويــت ومركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية
ومنظمــات غيــر حكوميــة أخــرى.
يتكــون املانحــون املســتجدون مــن مــل مــن االحتــاد الروســي وإســتونيا
وأفغانســتان وإندونيســيا وإيســلندا وباكســتان والبرتغــال وبرونــاي
وبنغالديــش وبولنــدا وتايلنــد والتشــيك وتشــيلي ورومانيــا وســلوفاكيا
وســلوفينيا والصــن وغويانــا والفيليبــن وقبــرص وكازاخســتان والكرســي
الرســولي وكوريــا اجلنوبيــة وليتوانيــا وليشتنشــتاين واملالديــف ومالطــا
وماليزيــا واملكســيك وموناكــو ونيوزيلنــدا والهنــد واليونــان.
يشــمل ذلــك  29.42مليــون دوالر أمريكــي مــن األمانــة العامــة لــأمم
املتحــدة و 16.86مليــون دوالر مــن كيانــات أخــرى لــأمم املتحــدة.
يصــل مجمــوع النســب املئويــة فــي هــذه الفقــرة الــى  %100.19بســبب
تقريــب األرقــام.
املنظــور النقــدي ال يتضمــن العناصــر غيــر النقديــة ،مبــا فيهــا انخفــاض
القيمــة واســتهالك األصــول ومدفوعــات نهايــة اخلدمــة.
هذا املبلغ يتضمن الدخل من تكاليف الدعم غير املباشرة.
هذا املبلغ يتضمن االلتزامات الثابتة.
الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــن للعــام
 ،2019مبــا فيهــا تلــك التــي لــم يتــم تخصيــص أموالهــا حتــى  31كانــون
األول/ديســمبر .2019
منظــور املعاييــر احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام يتضمــن العناصــر غيــر
النقديــة ،مبــا فيهــا انخفــاض القيمــة واســتهالك األصــول ومدفوعــات
نهايــة اخلدمــة.
مجمــوع النســب املئويــة فــي هــذه اجلملــة يتجــاوز  %100بقليــل نتيجــة
لوجــود ميــزان ســالب مــن التمويــل املشــترك.
املرجع السابق.
يرجــى مالحظــة أن األونــروا ظلــت ،خالل الفتــرة املشــمولة بالتقرير ،تشــهد
هجمــات تســعى إلــى تقويــض حقــوق الالجئــن الفلســطينيني مبوجــب
القانــون الدولــي ،مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتعريــف الالجــئ الفلســطيني.
وقــد اســتمرت الوكالــة فــي املناصــرة ضــد مثــل هــذه االدعــاءات الزائفــة.
انظــروا الصفحــة  ،22تقييمــات شــبكة تقييــم أداء املنظمــات املتعــددة
األطــراف ( – 2018-2017 )MOPANاألونــروا ،حزيران/يونيــو http://www. ،2019
20Report.%UNRWA/18-mopanonline.org/assessments/unrwa2017
.pdf
يجــب أن تُفهــم غايــات املناصــرة علــى أنهــا أرقــام للتخطيــط ألن هــذه
اجلهــود تكــون فــي األســاس مســتجيبة لســياق العمــل احملــدد فــي كل
إقليــم .وبالتالــي ،ليــس مــن الســهل تطويعهــا مــن أجــل حتديــد غايــات.
لــذا فــإن غايــات العــام  2019والعــام  2021تــرد علــى شــكل "ال ينطبــق".
مجمــوع تدخــات احلمايــة علــى نطــاق األونــروا ككل يتضمــن  18تدخـ ً
ـا
قامــت بهــا الرئاســة.
لرجــاء االنتبــاه الــى أن خــط األســاس للعــام  2019ميثــل النتائــج النهائيــة
ملراجعــات احلمايــة مــن العــام .2018
الرجــاء مالحظــة أن الغايــات لهــذا املؤشــر توضــع مــرة كل عامــن .ولــم
توضــع غايــة خاصــة بالعــام  .2019تتعلــق الغايــة مبســتوى التنفيــذ الــذي
ينجــز جتــاه الوقــت الــذي ســيتم فيــه إجــراء اجلولــة التاليــة مــن مراجعــات
احلمايــة.
مبــادئ احلمايــة لــدى األونــروا هــي )1( :الســامة والكرامــة وعــدم التســبب
بــأذى )2( ،الوصــول الفعــال )3( ،املســاءلة )4( ،املشــاركة والتمكــن.
اســتراتيجية األونــروا للمســاواة بــن اجلنســن  ،2021-2016األونــروا ،تشــرين
الثاني/نوفمبــر https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/ ،2016
.pdf.2021-2016_resources/gender_equality_strategy
مؤشــر النــوع االجتماعــي عبــارة عــن أداة تســاعد فــي تتبــع نســبة األمــوال
املكرســة لتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن .ويعمــل مؤشــر النــوع االجتماعي
فــي األونــروا علــى مســتويني )1( :تتبــع املــوارد املاليــة لتقييــم الكفــاءة فــي
تقــدمي اخلدمــات مــن حيــث النــوع االجتماعــي )2( ،البنــاء علــى املعلومــات
التــي يوفرهــا مؤشــر النــوع االجتماعــي لتيســير النقاشــات بشــأن تعميــم
النــوع االجتماعــي فــي عمليــات التخطيــط االســتراتيجي املؤسســي .فــي
العــام  ،2009دعــا األمــن العــام لــأمم املتحــدة جميــع صناديــق التمويــل
التــي تديرهــا األمم املتحــدة الــى البــدء بتطبيــق مؤشــر للنــوع االجتماعــي.
انظــروا الصفحــة " ،23تقريــر األمــن العــام عــن بنــاء الســام فــي املرحلــة
التــي تعقــب مباشــرة انتهــاء النــزاع" ( 11 ،)304/2009/S–881/63/Aحزيــران/
يونيو .sg.pdf_090611_https://www.un.org/ruleoflaw/files/pbf ،2009
انظــروا الصفحــة  ،24تقييمــات شــبكة تقييــم أداء املنظمــات املتعــددة
األطــراف ( – 2018-2017 )MOPANاألونــروا ،حزيران/يونيــو http://www. ،2019
20Report.%UNRWA/18-mopanonline.org/assessments/unrwa2017
.pdf
كان قصــور األداء ( )1بخصــوص مؤشــر التقييــم ناجتـا ً عــن غيــاب اعتبــارات
عامــة فــي وثيقــة االختصاصــات والتقاريــر النهائيــة لبعــض التقييمــات

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
وبســبب أن عــددا ً مــن فــرق التقييــم التــي مت اختيارهــا لــم يكــن يتســم
بالتــوازن بــن اجلنســن )2( ،وبخصــوص مؤشــر الثقافــة ناجت ـا ً عــن غيــاب
سياســة فــي األونــروا مكرســة لدعــم العاملــن الذيــن يواجهــون العنــف
األســري )3( ،وبخصــوص مؤشــر التماســك ناجتــا ً عــن وجــود ثغــرات فــي
القــدرات ،إذ لــم تكــن الوكالــة قــادرة علــى حضــور جميــع اجتماعــات
التنســيق فــي األمم املتحــدة .وقــد وضعــت األونــروا خطــة عمــل ملعاجلــة
هــذه الثغــرات فــي حــدود املــوارد املتاحــة.
 71نتائــج اإلبــاغ عــن خطــة العمــل الثانيــة علــى نطــاق منظومــة األمم
املتحــدة بشــأن املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة (:)2.0 UN-SWAP
األونــروا ،هيئــة األمم املتحــدة للمــرأةhttps://www.unwomen.org/-/ ،
20work/%20we%media/headquarters/attachments/sections/how
-2-unrwa-swap-2018/2018/unsystemcoordination/un-swap/results
.5537=reporting-results-en.pdf?la=en&vs
 72ميكــن الوصــول الــى احللقــات الســت جميعهــا مــن املسلســل القصيــر
علــى املوقــع0rJpgo8u9dI&list=PLu=https://www.youtube.com/watch?v :
.vzovgAD3ar2OrjEUmuRjEu0FkMtVNL3
 73يرجــى مالحظــة أن اخلدمــات الداعمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يجــري
دعمهــامبوجــبمزيــجمــنميزانيــةالبرامــجومتويــلالطــوارئواملشــاريع.
 74علــى ســبيل املثــال ،تســتخدم الوكالــة املعيــار العاملــي فــي فحــص مــرض
الســكري (فحــص  )HbA1cاملتــاح فــي جميــع مراكــز الوكالــة الصحيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت إدراج الــدواء اخملفــض للكولســترول (ســتاتني) فــي
قائمــة األدويــة األساســية للوكالــة.
 75مت تعديــل غايــات العــام  2021فــي ضــوء التقــدم اإليجابــي (نتائــج العــام
 .)2018وأدى ذلــك إلــى تعديــل الغايــة علــى نطــاق الوكالــة (مــن  78.8إلــى
.)76.4
 76التخفيــض فــي غايــة العــام  2019بالنســبة إلقليــم األردن يعكــس دمــج
مركزيــن صحيــن فــي الزرقــاء خــال العــام.
 77يرجــى مالحظــة أن األداء ضمــن هــذا املؤشــر ال يخــص املرافــق الصحيــة
املســتأجرة.
 78يختلــف الدعــم الــذي تقدمــه األونــروا خلدمــات االستشــفاء مــن إقليــم
الــى آخــر اعتمــادا ً علــى الظــروف احملليــة.
 79نظــروا الصفحــة  ،7تقييمــات شــبكة تقييــم أداء املنظمــات املتعــددة
األطــراف ( – 2018-2017 )MOPANاألونــروا ،حزيران/يونيــو http://www. ،2019
20Report.pdf%UNRWA/18-mopanonline.org/assessments/unrwa2017
" 80معــدل البقــاء فــي التعليــم العــام الثانــوي األدنــى" ،اليونســكو ،شــباط/
فبرايــر .157=http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid ،2020
املعــدالت املتوســطة هنــا تخــص جميــع بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة ومجلــس التعــاون اخلليجــي بنــا ًء علــى بيانــات مــن العــام 2016
أو مــا بعــده .يعتبــر "التعليــم الثانــوي األدنــى" املرحلــة النهائيــة للتعليــم
األساســي وال يتضمــن املرحلــة الثانويــة العليــا ،والتــي تعــد املرحلــة
النهائيــة قبــل التعليــم العالــي وال تقدمهــا غالبيــة أقاليــم عمــل األونــروا.
 81الغايــات املتعلقــة مبؤشــرات معــدل التســرب التراكمــي (فــي املرحلتــن
االبتدائيــة واإلعداديــة) أبقيــت ثابتــة عــن قصــد طــوال الفتــرة .2021-2016
فبالنظــر إلــى أن معــدالت التســرب فــي األونــروا كانــت فــي األصــل تعــادل
أو تقــل عــن مثيالتهــا فــي نظــم التعليــم املماثلــة فــي العــام  ،2016وأن
العديــد مــن العوامــل التــي ميكــن أن تؤثــر علــى معــدالت التســرب (مث ـاً،
اســتمرار النــزاع والتحديــات االجتماعية-االقتصاديــة) تقــع خــارج ســيطرة
الوكالــة ،فقــد اقتصــر الهــدف علــى إبقــاء معــدالت التســرب علــى
مســتوياتها املنخفضــة.
 82واقــع حقــوق الطفــل الفلســطيني –  ،2017اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني.pdf.http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2394 ،2018 ،
 83جــرت مراجعــة  1,320كتابــا ً مدرســيا ً ومــادة تعلــم إضافيــة مــن خــال
املشــاريع فــي العــام  .2018ولــم تتــم مراجعــة أي كتــب أو مــواد للتعلــم
مــن خــال املشــاريع فــي العــام .2019
 84تتأثــر غايــة العــام  2021بعــدد الكتــب املدرســية اجلديــدة ،مبــا فــي ذلــك
الطبعــات اجلديــدة ،التــي تصدرهــا البلــدان املضيفــة خــال العــام .نتيجــة
لذلــك ،توجــد صعوبــة فــي تقديــر عــدد الكتــب املدرســية التــي ســتجري
مراجعتهــا فــي أيــة ســنة بعينهــا .ولهــذا الســبب ،ال ميكــن حتديــد غايــة
للعــام  2021بخصــوص هــذا املؤشــر .عندمــا تصدر كتــب مدرســية جديدة،
تعطــي الوكالــة األولويــة إلجــراء "مراجعــة ســريعة" لهــا ،بالتركيــز علــى
ثالثــة معاييــر ترتبــط بقيــم األمم املتحــدة التــي تتجســد فــي إطــار املناهــج
(احليادية/التحيــز ،والنــوع االجتماعــي ،واملالءمــة العمريــة) .ويســتمر العمــل
علــى إجــراء مراجعــة كاملــة للكتــب املدرســية مبوجــب إطــار املناهــج ،مبــا
يشــمل القضايــا التــي أجنــزت "مراجعــة ســريعة" لهــا .والعــدد الفعلــي
املراجعــات الــذي يبلــغ عنــه يتضمــن كال ً مــن "املراجعــات الســريعة"
واملراجعــات الكاملــة مبوجــب إطــار املناهــج.
 85يرجى مالحظة أن األداء ضمن هذا املؤشر ال يخص املرافق املستأجرة.
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أدت مراجعــة للحســابات اخلاصــة بإعــداد بيانــات خــط األســاس والنتائــج
بالنســبة لــأردن الــى إدخــال تعديــل (زيــادة) فــي هــذه األرقــام .وتســبب
هــذا التعديــل أيضــا ً فــي زيــادة خــط األســاس علــى نطــاق الوكالــة.
مســتجدات الوضــع االقتصــادي فــي لبنــان – نيســان/إبريل  ،2019البنــك
/757651553672394797/http://pubdocs.worldbank.org/en
الدولــي،
.Eng.pdf-2019-Lebanon-MEU-April
مســتجدات الوضــع االقتصــادي فــي األردن – تشــرين األول/أكتوبــر ،2019
البنــك الدولــي ،تشــرين األول/أكتوبــر http://pubdocs.worldbank. ،2019
.Jordan.pdf-EN-MPO-OCT19/246811570664058318/org/en
مســتجدات الوضــع االقتصــادي فــي األراضــي الفلســطينية – نيســان/إبريل
 ،2019البنــك الدولــي ،نيســان/إبريل http://pubdocs.worldbank.org/ ،2019
Eng.pdf-2019-Palestine-MEU-April/904261553672463064/en
نســبة اإليــرادات التشــغيلية ملؤسســة التمويــل الصغيــر مــن نفقاتهــا
التشــغيلية.
املعــدل املكافــئ لوظيفــة بــدوام امــل يشــير إلــى عــدد تقديــري مــن
الوظائــف التــي يتــم توفيرهــا بواســطة مبــادرة معينــة خــال إطــار زمنــي
محــدد ســلفاً .ويتــم احلصــول علــى عــدد الوظائــف املكافئــة بــدوام كامــل
عــن طريــق قســمة مجمــوع أيــام العمــل التــي تخصــص لــكل شــخص
علــى العــدد الفعلــي أليــام العمــل علــى مــدار فتــرة املبــادرة .علــى ســبيل
املثــال ،إذا وفــرت املبــادرة  546يــوم عمــل جلميــع األشــخاص علــى مــدى
عــام واحــد ( 273يــوم عمــل) ،فهــذا يعنــي أنهــا وفــرت مــا يعــادل وظيفتــن
بــدوام كامــل .يجــب فهــم املعــدل املكافــئ للوظائــف بــدوام كامــل
علــى أنــه متوســط عــدد الوظائــف التــي وفرتهــا املبــادرة فــي أيــة حلظــة
زمنيــة ويشــير إلــى أقــل تقديــر ممكــن للمجمــوع الكلــي لألفــراد الذيــن مت
توظيفهــم علــى مــدار فتــرة حيــاة كل مبــادرة ،اذ أن كل معــدل مكافــئ
ميكــن أن يخــص عــدة عاملــن إذا كانــت املبــادرة تتصــف مبعــدل مرتفــع
لــدوران العاملــن.
األونــروا غيــر مســؤولة عــن إدارة اخمليمــات .وهــي تقــدم اخلدمــات لتحقيــق
املصالــح الفضلــى لالجئــن الفلســطينيني ودون اإلخــال مبســؤوليات البلــد
املضيــف مبوجــب القانــون الدولــي.
يرجــى مالحظــة أنــه بالنســبة للعتــم  ،2018مت باخلطــأ حســاب نســبة
طلبــة برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي امللتحقــن مبراكــز التدريــب
املهنــي عــن طريــق حســاب أرقــام الفصــل األول فقــط .وقــد أعيــدت هــذه
احلســابات فيمــا بعــد ،ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي الرقــم الفعلــي للعــام
 2018ملكتــب إقليــم األردن وعلــى نطــاق الوكالــة.
مــن اجلديــر باملالحظــة أنــه ،فيمــا حــدث انخفــاض إجمالــي فــي
حجــم متثيــل الذكــور فــي كليــة العلــوم التربويــة فــي العــام الدراســي
 ،2020/2019فقــد التحــق بالكليــة اثنــان فقــط مــن الطلبــة الذكــور
مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي العــام الدراســي 2019/2018
والتحــق طالــب واحــد فقــط مــن البرنامــج فــي العــام .2020/2019
مســتجدات الوضــع االقتصــادي فــي األردن – تشــرين األول/أكتوبــر ،2019
البنــك الدولــي ،تشــرين األول/أكتوبــر http://pubdocs.worldbank. ،2019
.Jordan.pdf-EN-MPO-OCT19/246811570664058318/org/en
بالنظــر الــى الســياق غيــر اخلاضــع للتنبــؤ فــي ســوريا ،لــم يكــن مــن
املمكــن وضــع غايــات للعــام  2021بالنســبة لهــذا املؤشــر.
نتائــج مســح القــوى العاملــة  ،2019اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني ،شــباط/فبراير http://www.pcbs.gov.ps/post. ،2020
.#3666 =aspx?lang=en&ItemID
تعــرّف األونــروا األشــخاص الذيــن فــي حالــة فقــر مدقــع علــى أنهــم األفــراد
غيــر القادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية للغــذاء.
ال تطــرح غايــات فيمــا يتعلــق بهــذا املؤشــر ألنــه مت منــذ العــام 2013
جتميــد ســقف عــدد األفــراد املتلقــن للمســاعدة مبوجــب برنامــج شــبكة
األمــان االجتماعــي ومبــا أن عــدد األشــخاص املؤهلــن لتلقــي املســاعدة مــن
البرنامــج (األشــخاص الذيــن يوجــدون فــي حالــة فقــر) قــد واصــل االرتفــاع
عبــر أقاليــم عمــل األونــروا اخلمســة ،فــإن األرقــام الفعليــة الســنوية
تســتخدم كأرقــام للتخطيــط يتوقــع أن تنخفــض علــى مــدى األعــوام
املقبلــة إلــى أن يتوقــف جتميــد ســقف برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي.
التحويــل االجتماعــي عبــارة عــن أيــة دفعــات بــدون مســاهمة ،ســوا ًء
علــى شــكل مــواد غذائيــة أو غيــر غذائيــة عينيــة أو نقــد أو قســيمة أو
مزيــج مــن هــذه األشــكال للمســاعدة فــي تقليــل عرضــة األســرة أو الفــرد
للفقــر.
النتائــج ضمــن هــذا املؤشــر ال تخــص ســوريا ،حيــث مت تعليــق مســاعدات
برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي بســبب األزمــة الراهنــة.
فتــرة األشــهر الســتة بــن بــدء التحقيــق وإغالقــه ال تتضمــن الوقــت
اإلضافــي املطلــوب لكــي تقــوم الوكالــة باســتكمال العمليــات
االنضباطيــة التــي قــد تتبــع إغــاق التحقيــق.
جرى تفتيش جميع املنشآت مرة واحد باستخدام جزء من االستبيان.
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 104إطــار األونــروا للمســاءلة أمــام الســكان املتضرريــنhttps://www.unrwa. ،
_org/sites/default/files/content/resources/unrwa_framework_for
.accountability_to_affected_populations.pdf
 105مبــا فــي ذلــك برملــان مدرســي واحــد علــى مســتوى مكتــب إقليــم األردن
وأربعــة علــى مســتوى املناطــق.
 106عــن الصفقــة الكبــرى ،اللجنــة الدائمــة املشــتركية بــن الــوكاالت،
شــباط/فبراير https://interagencystandingcommittee.org/about- ،2020
.the-grand-bargain
20%http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/Greening 107
20%-20%web(20%20Brochure%-20%202017%20report%20Blue%the
20res).pdf%low
 108جميــع أرقــام الكيلوواط/ســاعة وثانــي أكســيد الكربــون مبنيــة علــى
تقديــرات.
 109حسب تعرفة الكهرباء للعام .2018
 110قطــاع غــزة :مؤشــرات اإلنــذار املبكــر – كانــون األول/ديســمبر ،2019
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،كانــون الثاني/ينايــر https:// ،2020
_www.ochaopt.org/sites/default/files/early_warning_indicator
.pdf.2019_december
 111تكلفــة األونــروا لــكل تلميــذ تــرد هنــا علــى نطــاق الوكالــة ككل ،مبــا
يشــمل ســوريا ،وتخــص العــام الدراســي  .2019/2018وقــد اعتمد حســابها
علــى التكاليــف املباشــرة وال يتضمــن  172.87دوالر مــن التكاليــف غيــر
املباشــرة لــكل تلميــذ .أمــا بيانــات التكلفــة لــكل تلميــذ فــي منظمــة
التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي فتخــص العــام ( 2015أحــدث
البيانــات املتوفــرة) .املصــدر :منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان
االقتصــادي ( ،)2019التعليــم فــي حملــة  :2019مؤشــرات منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي ،دار نشــر منظمــة التعــاون والتنميــة فــي
امليــدان االقتصــادي ،باريــس.f8d7880d-en/10.1787/https://doi.org ،
 112وفقــا ً للتصنيــف الدولــي املوحــد للتعليــم ،تصنــف منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي مراحــل التعليــم إلــى التعليــم
األساســي (الصفــوف  ،6-1والتعليــم الثانــوي األدنــى (الصفــوف  .)9-7هاتــان
الفئتــان تتوافقــان بشــكل تقريبــي مــع برنامــج التعليــم فــي األونــروا الذي
بعمــل علــى أســاس مرحلــة ابتدائيــة (الصفــوف  )6-1ومرحلــة إعداديــة
(الصفــوف  )9-7فــي غــزة وغالبيــة الضفــة الغربيــة وســوريا واألردن .أمــا في
لبنــان ،فبرنامــج التعليــم يضــم الصــف العاشــر أيضـاً .ويتشــكل تعريــف
األونــروا للتعليــم األساســي مــن املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة معــاً.
يرجــى أيضــا ً مالحظــة أن بيانــات الصحــة لــدى منظمــة التعــاون والتنميــة
فــي امليــدان االقتصــادي تشــير إلــى نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق علــى
الصحــة فــي العــام ( 2018أو أقــرب عــام) .املصــدر :منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي ( ،)2019الصحــة فــي حملــة :2019
مؤشــرات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي ،دار نشــر
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي ،باريــسhttps://doi. ،
.en-4dd50c09/10.1787/org
 113نتائــج مســح القــوى العاملــة  ،2019اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني ،شــباط/فبراير http://www.pcbs.gov.ps/portals/_ ،2020
 .en.pdf-LF2019-2020-2-13_pcbs/PressRelease/Press_Enيعكــس
هــذا املعــدل ارتفاعـا ً عــن العــام  ،2018حيــث يبغــت البطالــة http:// ،%43.1
-11-7_www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En
 .LF-en.pdf-2019بعــد أن أرســلت منظمــة العمــل الدوليــة بعثــة للتقييم
الفنــي فــي العــام  ،2018أجــرى اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء تعديــات علــى
املفاهيــم والتعريفــات التــي ترتكــز إليهــا إحصــاءات نقــص اســتخدام
القــوى العاملــة ،وتبعــا ً لذلــك جــرى فــي العــام  2019تعديــل املتوســط
اخلــاص بالعــام  2018بأثــر رجعــي.
 114األونروا ،قاعدة بيانات احلماية ،دائرة احلماية واحليادية.
 115املرجع السابق.
 116حســبت هــذه النســبة بنــا ًء علــى الدخــل الــذي اســتلمته الوكالــة أو
اســتلفته ومت تخصيصــه فــي العــام  .2019وهــي ال تتضمــن الدخــل مــن
اتفاقيــات موقعــة مــع مانحــن فــي العــام  2019ولكنــه لــم يســتلم بعــد
ولــم يتــم تخصيصــه حتــى  31كانــون األول/ديســمبر .2019
 117تشــير األرقــام إلــى األمــوال املســتلمة فــي العــام  2019وال تشــمل املبالــغ
احملمولــة مــن العــام الســابق.
 118الدخــل املذكــور يتضمــن الدخــل الــذي اســتلمته الوكالــة أو اســتلفته
ومت تخصيصــه فــي العــام  .2019وهــو ال يتضمــن الدخــل مــن اتفاقيــات
موقعــة مــع مانحــن فــي العــام  2019ولكنــه لــم يســتلم بعــد ولــم يتــم
تخصيصــه حتــى  31كانــون األول/ديســمبر .2019
 119فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،كان تقريــر الرصــد بعــد التوزيــع قيــد اإلجنــاز
وســيكون متاح ـا ً مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام .2020
 120مســح القــوى العاملــة ،الربــع الثالــث  ،2019اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء
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الفلســطينيhttp://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/ ،2019 ،
،LF-en.pdf-2019-11-7_Press_En
مت تعديــل هــذا املؤشــر عنــد إعــداد تقريــر منتصــف العــام وأصبــح يشــير
فقــط الــى حــاالت اإلصابــة التــي تتلقــى أدويــة منقــذة للحيــاة فــي مراكــز
األونــروا الصحيــة
يشــمل هــذا الرقــم جميــع حــاالت اإلصابــة التــي متــت مســاعدتها بأدويــة
منقــذة للحيــاة مــن خــال النــداء الطــارئ ومصــادر متويــل أخــرى.
مت تعديــل هــذا املؤشــر والغايــة املرتبطــة بــه عنــد إعــداد تقريــر منتصــف
العــام فــي ضــوء التغيــر فــي ســياق العمــل واالنخفــاض العــام فــي
اإلصابــات الناجمــة عــن مظاهــرات مســيرة العــودة الكبــرى.
يرجــى االطــاع علــىhttps://www.ochaopt.org/theme/health-and- :
.nutrition
لــم يتــم تلقــي أيــة أمــوال لصالــح هــذا التدخــل مبوجــب النــداء الطــارئ
لــأرض الفلســطينية احملتلــة للعــام .2019
"عــام علــى مســيرة العــودة الكبــرى فــي غــزة" ،األونــرواhttps:// ،2019. ،
_www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/gaza_gmr
.one_year_on_report_ar_final.pdf
ترتيبــات اإلقامــة الثابتــة تشــير إلــى املســتفيدين مــن املســاعدة الذيــن
يعتقــدون أنهــم ســيكونون قادريــن علــى البقــاء فــي مــكان إقامتهــم
الراهــن ملــدة تصــل إلــى  12شــهرا ً بعــد حادثــة احلمايــة التــي تعرضــوا لهــا
(مثــل عمليــة أمنيــة أو عنــف مســتوطنني أو أعمــال هــدم).
أثّــر ذلــك أيضـا ً علــى عــدد احلــوادث التــي متكنــت األونــروا مــن إثارتهــا أمــام
املنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
جــرى تعديــل هــذه الغايــة أثنــاء دورة تقريــر منتصــف العــام بحيــث تعكس
واقــع العمــل بشــكل أفضــل.
يشــير هــذا الرقــم الــى نســبة خروقــات احلياديــة التــي متــت متابعتهــا
وحلهــا.
حســبت هــذه النســبة بنــا ًء علــى الدخــل الــذي اســتلمته الوكالــة أو
اســتلفته ومت تخصيصــه فــي العــام  .2019وهــي ال تتضمــن الدخــل مــن
اتفاقيــات موقعــة مــع مانحــن فــي العــام  2019ولكنــه لــم يســتلم بعــد
ولــم يتــم تخصيصــه حتــى  31كانــون األول/ديســمبر .2019
العام الدراسي .2020/2019
تشــير األرقــام إلــى األمــوال املســتلمة فــي العــام  2019وال تشــمل املبالــغ
احملمولــة مــن العــام الســابق.
الدخــل املذكــور يتضمــن الدخــل الــذي اســتلمته الوكالــة أو اســتلفته
ومت تخصيصــه فــي العــام  .2019وهــو ال يتضمــن الدخــل مــن اتفاقيــات
موقعــة مــع مانحــن فــي العــام  2019ولكنــه لــم يســتلم بعــد ولــم يتــم
تخصيصــه حتــى  31كانــون األول/ديســمبر .2019
تقيــس األونــروا اســتهالك الغــذاء مــن خــال منهجيــة متوافقــة مــع
برنامــج األغذيــة العاملــي وباتبــاع توصيــات قطــاع األمــن الغذائــي .إن قيــاس
اســتهالك الغــذاء يشــكل جــزءا ً مــن عمليــة الرصــد بعــد التوزيــع التــي
اعتمدتهــا الوكالــة فــي العــام  .2018وهــي تتضمــن التصنيفــات التاليــة:
( )1اســتهالك ضعيــف للغــذاء :األســر التــي ال تســتهلك املــواد الغذائيــة
الرئيســية واخلضــراوات كل يــوم وال تســتهلك األغذيــة الغنيــة بالبروتــن
مثــل اللحــوم ومنتجــات األلبــان بتاتــا ً أو تســتهلكها بنــدرة شــديدة)2( ،
اســتهالك الغــذاء احلــدي :األســر التــي تســتهلك املــواد الغذائية الرئيســية
واخلضــراوات كل يــوم ،مرفقــة باســتهالك الزيــوت والبقوليــات عــدة مــرات
فــي األســبوع )3( ،اســتهالك الغــذاء املقبــول :األســر التــي تســتهلك املــواد
الغذائيــة الرئيســية واخلضــراوات كل يــوم ،مرفقــة باســتهالك الزيــوت
والبقــول بتكــرار واســتهالك اللحــوم واألســماك ومنتجــات األلبــان أحيان ـاً.
خــال الربــع األخيــر مــن العــام  ،2019وزعــت األونــروا حقائــب مدرســية
علــى  636طالبـا ً وطالبــة مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن خــال مصــادر
متويــل أخــرى .وقــد عانــت األونــروا مــن تأخيــرات فــي شــراء احلقائــب
املدرســية وإنتاجهــا واســتالمها ،ويتوقــع أن يتــم توزيعهــا علــى جميــع
الطلبــة خــال الربــع األول مــن العــام .2020
مت حتديــث هــذا املؤشــر فــي العــام  .2019وبــدأ مكتــب إقليــم ســوريا
بالتبليــغ عــن املؤشــر احملــدث فــي النصــف الثانــي مــن العــام.
يشــير هــذا الرقــم الــى الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن تلقــوا
اخلدمــة فــي جولــة التوزيــع األخيــرة (الربــع األخيــر مــن العــام  .)2019وقــد
كان عــدد الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن قدمــت األونــروا
املســاعدة لهــم علــى مــدار العــام باملتوســط  27,987فــرداً.
يشــير هــذا الرقــم الــى كانــون األول/ديســمبر  2019ويعكــس عــدد الالجئني
الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن اســتفادوا مــن مســاعدات التأهــب
لفصــل الشــتاء فــي ذلــك الوقــت حتديــداً.
إن عــدد األســر الالجئــة الفلســطينية مــن ســوريا التــي متــت مســاعدتها
يعكــس العــدد الفعلــي لألســر املســجلة فــي النظــام فــي وقــت صــرف
املســاعدات.
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تقارير األونروا عن الرصد ما بعد التوزيع.2019 ،
املرجع السابق.
جــرى حتديــث صياغــة هــذا املؤشــر بحيــث يعكــس واقــع العمــل بشــكل
أفضــل.
وفق ـا ً لتعريفهــا فــي نطــاق برنامــج التطعيــم املوســع ملنظمــة الصحــة
العامليــة.
نتائج امتحان الصف التاسع (البريفيه).
اإلجنــازات املتعلقــة بالطلبــة الذيــن جــرت مســاعدتهم بهــذا التدخــل
خــال العــام الدراســي  2020/2019ســيتم التبليــغ عنهــا خــال فتــرة
التقريــر للعــام .2020
اســتفاد أيضــا ً  37شــخصا ً إضافيــا ً مــن غيــر الفلســطينيني (فــي عمــر
 24-15عام ـاً) مــن التدريــب الرســمي وغيــر الرســمي علــى املهــارات الــذي
تقدمــه الوكالــة.
اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،مســح للحالــة االجتماعية-االقتصاديــة
لالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان.2015 ،
مــن بــن مجمــوع املوظفــن املدربــن ،وعددهــم  ،393حصــل  34علــى تدريب
علــى املبــادئ اإلنســانية ،وجــرى تدريــب  121علــى الصحــة النفســية
والدعــم النفســي-االجتماعي ،جنبــا ً إلــى جنــب مــع نظــام اإلحالــة
بخصــوص احلمايــة ،وتلقــى  26موظف ـا ً وموظفــة التدريــب علــى أســلوب
تقــدمي املســاعدات النقديــة الطارئــة بخصــوص احلمايــة ،وحضــر  27تدريبـا ً
علــى تعميــم احلمايــة ،وشــارك  14موظفـا ً وموظفــة فــي التدريبــات علــى
مؤشــر النــوع االجتماعــي وقائمــة املراجعــة بشــأن احلمايــة ،وجــرى تدريــب
 13آخريــن علــى إدمــاج اإلعاقــة ،فيمــا شــارك  158فــي وحــدة تدريبيــة
جديــدة تركــز علــى احلمايــة الدوليــة بــدأ تطبيقهــا فــي النصــف الثانــي
مــن العــام .2019
لــم يحصــل االســتطالع علــى معلومــات عــن ســبب عــدم الدفــع مقابــل
التدفئــة.
فــي العــام  ،2019مت دمــج مركيــز صحيــن فــي منطقــة الزرقــاء لزيــادة
الكفــاءة دون التســبب بأثــر علــى توافــر وجــودة اخلدمــات املقدمــة لالجئــن
فــي تلــك املنطقــة.
مت متويل تطوير هذا املركز الصحي من خالل مصادر متويل أخرى.
لــم يتــم تلقــي متويــل مبوجــب النــداء الطــارئ لصالــح هــذا النشــاط .مــع
ذلــك ،جــرت إعــادة تأهيــل  33مدرســة فــي شــتى أنحــاء األردن مــن خــال
أمــوال املشــاريع.
ً
أطفــاال
فــي النصــف األول مــن العــام ،كانــت  138مدرســة تســتضيف
لالجئــن فلســطينيني مــن ســوريا ،إال أن هــذا العــدد انخفــض الــى 133
فــي العــام الدراســي .2020/2019
تواصــل األونــروا ،وفقــا ً لواليتهــا ،دمــج أطفــال الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا فــي مدارســها عندمــا يصلــون الــى البلــد ،أو عندمــا يتــم
تســجيلهم مجــددا ً لــدى األونــروا فــي األردن ،أو عندمــا يصلــون الــى ســن
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املدرســة .وقــد ســجلت مــدراس األونــروا طلبــة مــن الالجئــن الســوريني
حتــى العــام  .2013وفيمــا أن األونــروا لــم تعــد تقبــل تســجيل طلبــة
جــدد مــن الالجئــن الســوريني ،فإنهــا تســمح للطلبــة الالجئــن الســوريني
املســجلني مــن قبــل فــي مدارســها بالبقــاء الــى وقــت إنهــاء الصــف
العاشــر ،وذلــك مــن أجــل تفــادي حــدوث انقطــاع آخــر فــي تعليمهــم
وتعرضهــم لتوتــر نفســي واقتصــادي إضافــي.
لــم يتــم تلقــي متويــل مبوجــب النــداء الطــارئ لصالــح هــذا النشــاط .مــع
ذلــك ،مت تزويــد  33طالب ـا ً وطالبــة ( 27أنثــى وســتة ذكــور) بحقائــب ظهــر
مدرســية مــن خــال أمــوال املشــاريع.
ال تزال األونروا تسعى لفهم سبب تسرب هؤالء الطلبة من املدرسة.
الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــن
واخملصصــة للعــام  ،2019مبــا يشــمل دعــم األمانــة العامــة لــأمم املتحــدة
للموظفــنالدوليــنواملســاهماتالنوعيــةاملســتلمةفــيالعــام.2019
النتيجــة املتعلقــة بالقطــاع اخلــاص تســتثني  5.8مليــون دوالر مت تلقيهــا
مــن احلكومــات اإلقليميــة فــي إســبانيا كجــزء مــن اإليــرادات التــي حققتها
اللجنــة الوطنيــة اإلســبانية.
مــن املهــم مالحظــة أن شــعبة الشــراكات االســتراتيجية فــي األونــروا قــد
تخطــت غايتهــا املاليــة اإلجماليــة البالغــة  17مليــون دوالر مبــا يقــارب 3
مليــون.
الرجــاء مالحظــة أن خــط األســاس يتعلــق باملؤشــر "املانحــون التقليديــون
املشــاركون فــي تقريــر العمــل الســنوي لتقليــل متطلبــات التبليــغ عــن
مســاهمات محــددة" الــذي كان مدرجــا ً فــي اســتراتيجية تعبئــة املــوارد
 .2018-2016أمــا املؤشــر اجلديــد فــي الفتــرة  2021-2019فيشــمل جميــع
املانحــن.
الدخــل املذكــور يتضمــن الدخــل الــذي اســتلمته الوكالــة أو اســتلفته
ومت تخصيصــه فــي العــام  .2019وهــو ال يتضمــن الدخــل مــن اتفاقيــات
موقعــة مــع مانحــن فــي العــام  2019ولكنــه لــم يســتلم بعــد ولــم يتــم
تخصيصــه حتــى  31كانــون األول/ديســمبر .2019
فــي اســتراتيجية تعبئــة املــوارد  ،2018-2016مت تعريــف املصــادر املتنوعــة
علــى أنهــا جميــع مصــادر الدخــل باســتثناء فئــة املانحــن التقليديــن.
وقــد مت تضييــق هــذا التعريــف فــي اســتراتيجية  ،2021-2019وانعكــس
ذلــك علــى خــط األســاس.
ضمــن اســتراتيجية تعبئــة املــوارد  ،2018-2016أشــار هــذا املؤشــر الــى
حصــة الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص فــي دخــل ميزانيــة البرامــج فقــط.
وقــد مت توســيع هــذا املؤشــر فــي اســتراتيجية  2021-2019ليغطــي
حصتهــا فــي دخــل ميزانيــة البرامــج والنــداءات الطارئــة.
النتيجــة املتعلقــة بالقطــاع اخلــاص تســتثني  5.8مليــون دوالر مت تلقيهــا
مــن احلكومــات اإلقليميــة فــي إســبانيا كجــزء مــن اإليــرادات التــي حققتها
اللجنــة الوطنيــة اإلســبانية.
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