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هي واحدة من بين  580،000طفل من الالجئين الفلسطينيين سيصبحون راشدين خالل الفترة  .2021-2016وما لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتحسين فرصهم في الحياة:
•سينهي أكثر من  90بالمائة منهم تعليمهم األساسي ،ولكن العديدين لن يجدوا فرص عمل تحقق لهم الدخل،
•سيعيش حوالي  60بالمائة منهم في فترة نزاع واحدة على األقل،
•سيصبح أكثر من ثلثهم أفرادًا في أسر تعيش في فقر،
•ستلد  7،000فتاة تقريبًا طفلهن األول قبل أن يبلغن الثامنة عشرة من العمر.
ستعمل األونروا لصالح هذه التلميذة والكثيرات من أمثالها من أجل:
•حماية حقوقها بموجب القانون الدولي،
•ضمان أن تنهي تعليمها األساسي بدرجة من الجودة،
•ضمان أن تحصل على رعاية صحية أولية ذات جودة،
•ضمان أن تحظى بالفرصة لبناء قدراتها.
•ضمان أن ال تحرم من االحتياجات األساسية من غذاء ومأوى وصحة بيئية،
لكي تتمكن من السعي لبناء المستقبل الذي تريده لنفسها...
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تمهيد من المفوض العام
إن املــأزق اجلماعــي الراهــن الــذي
يواجــه الالجئــن الفلســطينيني
معقــد بأكثــر مــن شــكل ،بحيــث
أصبــح مبثابــة مســألة وجــود فــي
طبيعتــه .فالوضــع يبــدو قامتــا ً
إلــى أبعــد احلــدود فــي املنطقــة،
والضغــوط علــى الفلســطينيني
الالجئــن
وعلــى
ككل
الفلســطينيني هائلــة ،وتــزداد
التهديــدات ملســتقبلهم وعــدم
اســتدامة وضعهــم وضوح ـاً .لــذا
فهــذا هــو الوقــت الــذي تصبــح
فيــه احلاجــة إلــى األمــل أقــوى
مــن أي وقــت مضــى ،ويصبــح
فيــه العمــل السياســي مطلوبـا ً مــن أجــل تغييــر الظــروف وإحــداث تغييــر
أساســي فــي النســق الســائد.
إن األونــروا ،وهــي فــي منتصــف العقــد الســابع مــن وجودهــا ،تعكــس صــورة
ملــا مت حتقيقــه لصالــح الالجئــن الفلســطينيني خــال تلــك الفتــرة وتقــدم
تــذكارا ً حي ـا ً مبــا تــؤول إليــه مجريــات األمــور عندمــا ال يتــم التوصــل إلــى
حــل سياســي ملعاجلــة األســباب الضمنيــة لوضــع يتســم باجلــور التاريخــي.
وفيمــا أن الوكالــة ال تــزال ثابتــة علــى التزامهــا بدعــم التنميــة اإلنســانية
وتلبيــة احتياجــات احلمايــة حلوالــي خمســة ماليــن الجــئ فلســطيني فــي
غــزة واألردن ولبنــان وســوريا والضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية،
فإنهــا علــى اقتنــاع واضــح بأنــه ال يوجــد مــا هــو أهــم لالجئــن أنفســهم
مــن حــل عــادل ودائــم لوضعهــم.
تعــرض االســتراتيجية املتوســطة األجــل بيانــا ً بغايــات األونــروا مــن
عملياتهــا للفتــرة بــن  ,2021-2016وهــي تعكــس االحتياجــات املتناميــة
واملتكشــفة لالجئــن الفلســطينيني وتســتعرض اســتجابة األونــروا لتلبيــة
هــذه االحتياجــات وجعــل اخلدمــات احليويــة فــي متنــاول جميــع الالجئــن
الذيــن قــد يحتاجونهــا ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الفئــات الضعيفة
التــي بأشــد حاجــة لهــذه اخلدمــات .واالســتراتيجية مصممــة بحيــث تكون
قابلــة للتطبيــق فــي أي ســياق أمنــي ،مبــا يعكــس الســمة الفريــدة لألونــروا
مــن حيــث قدرتهــا علــى العمــل فــي ســياقات متنوعــة ،مبــا يشــمل العمــل
فــي ظــل أشــد الصراعــات احتدام ـا ً وعنف ـاً.
تطــرح االســتراتيجية املتوســطة األجــل مجموعــة مــن النتاجــات
االســتراتيجية املصممــة ملعاجلــة احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني،
وســتبذل األونــروا جهــودا ً نشــطة جــدا ً وملتزمــة مــن أجــل حشــد الدعــم
واملــوارد مــن أجــل حتقيــق هــذه النتاجــات .وعنــد النظــر إلــى إجنــازات األونــروا
األساســية فــي العقــود املاضيــة ،والبحــث فــي مســؤولياتها املســتقبلية،
يكــون مــن املهــم اإلقــرار باملســاهمة البــارزة للحكومــات املضيفــة واملانحــة
فــي اســتيعاب الالجئــن الفلســطينيني ودعمهــم .في الوقــت ذاتــه ،إن تلبية
احتياجــات جميــع الالجئــن الفلســطينيني حتتــاج إلــى جهــد جماعــي مــن
العديــد مــن األطــراف الفاعلــة ،مبــا فيهــا األعضــاء اآلخريــن فــي أســرة األمم
املتحــدة فــي املنطقــة ،واملنظمــات غيــر احلكوميــة ،واجملتمــع الدولي بشــكل
عــام.
ســتركز اســتجابة األونــروا ،خــال فتــرة االســتراتيجية ،علــى واليتهــا التــي
أوكلتهــا بهــا اجلمعيــة العامــة وعلــى أفضليتهــا النســبية الواضحــة،
والتــي تتضمــن مقاييــس عملياتهــا وتغطيتهــا اجلغرافيــة ،وبرامجهــا
املنســقة واملتنوعــة ،وفــوق كل شــيء ،طواقــم العاملــن لديهــا – والذيــن
هــم أنفســهم فــي الغالــب مــن الالجئــن الفلســطينيني ومــن أفــراد
اجملتمعــات التــي يخدمونهــا .باالســتناد إلــى نقــاط القــوة فــي عمــل األونروا،
ســتتمثل األولويــات االســتراتيجية فــي تقــدمي احلمايــة جلميــع الالجئــن ،مبن
فيهــم الفئــات األشــد ضعف ـاً؛ وحتســن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة
األوليــة وجودتهــا فــي االســتجابة إلــى االحتياجــات الصحيــة املتغيــرة لــدى
الالجئــن ،وتوفيــر التعليــم األساســي النوعــي واجلامــع واملنصــف ،وبنــاء
قــدرات الالجئــن بحيــث يكونــوا أفضــل جهوزيــة لالســتفادة مــن فــرص
كســب العيــش ،ومســاعدة الالجئــن فــي تلبيــة احتياجاتهــم اإلنســانية
األساســية – وخاصــة فــي أوقــات الصــراع.
نحــن نعــي أن هنــاك عــددا ً مــن التحديــات فــي انتظارنــا ،مبــا فيهــا تلــك
الناشــئة عــن الســياق الــذي تعمــل األونــروا فيــه والــذي يتزايــد اضطراب ـاً.
فقــد شــهدت فتــرة االســتراتيجية املاضيــة بدايــة النــزاع فــي ســوريا.
وشــهدت أيضـا ً نزاعـا ً شــديدا ً فــي غــزة أثنــاء صيــف ســنة  .2014وال شــك

أن اخلســائر غيــر املقبولــة فــي األرواح ،والتــي يتعــرض لهــا املدنيــون فــي
األســاس ،ومنهــم مئــات األطفــال ،والتهجيــر اجلماعــي ،والتدميــر الواســع
النطــاق فــي النــزاع األخيــر الــذي شــهدته غــزة فــي ســنة  2014قــد روّع
العالــم وجلــب لــه العــار .وأدى الصــراع املأســاوي فــي ســوريا ،والــذي يعــد
أحــد أشــد الصراعــات الكارثيــة فــي األزمنــة األخيــرة ،إلــى تهجيــر أكثــر من
نصــف الالجئــن الفلســطينيني املســجلني البالغ عددهــم  560,000نســمة،
وورط العديــد مــن مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني فــي النــزاع .فحصــار
مخيــم اليرمــوك الــذي يطبــق خناقــه علــى آالف املدنيــن ويحرمهــم مــن
الوصــول املالئــم إلــى املســاعدة اإلنســانية ،أصبــح رمــزا ً للمعاناة اإلنســانية
املؤملــة وشــدة عمــق األزمــة .ويجــب أال ننســى أن خلــف هــذه اإلحصــاءات
تكمــن حيــاة رجــال ونســاء وأطفــال ،ومصائــر فرديــة حتيــى علــى األمــل
والتطلعــات ملســتقبل أفضــل.
ً
حتــى خــارج هــذه األحــداث املدمــرة ،يظــل الوضــع مليئـا بالتحديــات لالجئني
الفلســطينيني .فاحتــال قطــاع غــزة والضفــة العربيــة ،مبــا فيهــا القــدس
الشــرقية ،ال يــزال يقيــد حيــاة الالجئــن بشــكل شــديد للغايــة .وفــي غــزة،
يتســبب احلصــار غيــر القانونــي بتأثيــر هــدام علــى االقتصــاد ،وتواجــه غــزة
خطــر أن تصبــح مكانــا ً غيــر صالــح للعيــش خــال فتــرة االســتراتيجية
مــا لــم تتخــذ إجــراءات عالجيــة فوريــة بواســطة اجملتمــع الدولــي .ويتفاقــم
الوضــع بالنســبة لالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان نتيجــة نقــص
احلقــوق واإلقصــاء االجتماعي-االقتصــادي .وفــي األردن ،يواجــه الالجئــون
الفلســطينيون املصاعــب أيضــاً ،مبــا يشــمل اآلالف الذيــن يعيشــون فــي
مســاكن متدنيــة املعاييــر بحاجــة إلــى تأهيــل ،وتزايــد انتشــار الفقــر املدقع،
والــذي يتأثــر بــه ســكان اخمليمــات بصفــة خاصــة.
هــذه العوامــل مجتمعــة تشــير إلــى أن وضــع الالجئــن الفلســطينيني
ال ميكــن أن يســتمر علــى هــذا النحــو .فاحلرمــان املتواصــل مــن احلقــوق،
وتشــديد الظــروف االجتماعية-االقتصاديــة ،والتعــرض لألزمــات املتعــددة –
والتــي كثيــرا ً مــا تتنقــل عبــر احلــدود – قــد أثّــر بشــدة علــى قــدرة العديد من
الالجئــن علــى الوصــول إلــى املعاييــر األساســية للتنميــة اإلنســانية .وهذه
العوامــل ،مجتمعــة مــع ظــروف اللجــوء املمتــدة التــي يعيشــها الالجئــون
الفلســطينيون ،تضــع عراقيــل ال تنتهــي أمــام تطويــر هــذه اجملموعــة
الســكانية التــي كانــت تعــرف تقليديـا ً فــي الشــرق األوســط بأنهــا حتظــى
بتعليــم جيــد ومتلــك مهــارات عاليــة وتتمتــع باكتفــاء ذاتــي .إن التكلفــة
اإلنســانية للوضــع الراهــن ال ميكــن الســكوت عنهــا وتدعــو إلــى حتقيــق حل
عــادل وشــامل لوضــع الالجئــن الفلســطينيني .ولكنهــا أيضـا ً تؤكــد علــى
األهميــة احلاســمة للــدور الــذي تقــوم بــه األونــروا جتــاه الالجئــن مــن ناحيــة
احلمايــة واملســاعدة .ونحــن ســنواصل احتــرام التزاماتنــا جتــاه الالجئــن
الفلســطينيني إلــى أن يتــم التوصــل إلــى حــل حملنتهــم.
فــي هــذا الســياق ،ال غنــى عــن التضامــن الدولــي فــي دعــم وكالتنــا .فمــن
خــال دعــم األونــروا واحلفــاظ علــى رســالتها فــي تقــدمي خدمــات الصحــة
والتعليــم واخلدمــات االجتماعيــة واحلمايــة واملســاعدات الطارئــة لالجئــن،
ومــن خــال تقــدمي الدعــم الدبلوماســي واملالــي الــازم لألونــروا لكــي تــؤدي
مهامهــا فــي بيئــة معقــدة ووعــرة ،بــل وشــديدة اخلطــورة فــي بعــض
األحيــان ،يســتطيع اجملتمــع الدولــي أن يكفــل العمــل علــى دعــم مجتمــع
الالجئــن الفلســطينيني وحمايــة حقوقهــم.
وبإمكانــه أيض ـا ً أن يكفــل احلفــاظ علــى تنميــة رأس املــال البشــري القــوي
– الــذي ميكــن للعديــد مــن بلــدان العالــم أن حتســد الفلســطينيني عليــه
– وعــدم ضياعــه نتيجــة التأثيــرات املدمــرة لالحتــال والصــراع واإلهمــال.
واألونــروا مــن ناحيتهــا تلتــزم باحلــرص علــى أن تســتخدم املــوارد التــي تتــاح
لهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن الفاعليــة والكفــاءة .وحتتــوي االســتراتيجية
املتوســطة األجــل الراهنــة علــى التزامــات محــددة فــي مجــال اإلدارة تفضي
إلــى هــذه النتيجــة.
أنــا علــى ثقــة بأننــا مــن خــال دعمكــم نســتطيع أن نعمــق التضامــن
املطلــوب ،وأن زمالئــي وأنــا ســنكفل أن تواصــل الوكالــة تأديــة دورهــا فــي
القيــام بعملهــا األساســي فــي دعــم الالجئــن الفلســطينيني ،فيمــا
يســاهم اجملتمــع الدولــي بنشــاط أكبــر فــي التوصــل إلــى تســوية نهائيــة
للمســألة الفلســطينية .فقــد آن األوان لوضــع حــد للظلــم الــذي يعانــي
منــه الالجئــون الفلســطينيون.
بيير كراينبول
املفوض العام
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احلقوق محفوظة لألونروا . 2013 ،تصوير عالء غوشة

ملخص تنفيذي
1 .1العربية-اإلســرائيلية ســنة  ،1948مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة
لــأمم املتحــدة رقــم ( 302د )4-فــي  8كانــون الثاني/ديســمبر  1949مــن
أجــل تقــدمي املســاعدة لالجئــن الفلســطينيني فــي خمســة أقاليــم
عمــل ،هــي :األردن ولبنــان واجلمهوريــة العربيــة الســورية والضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة .وتتمثــل رســالة األونــروا فــي مســاعدة الالجئــن
الفلســطينيني علــى حتقيــق كامــل إمكاناتهــم فــي التنميــة اإلنســانية
فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــون فيهــا .وكمــا عبــرت
اجلمعيــة العامــة ،فــي غيــاب حــل سياســي دولــي لوضــع الالجئــن
الفلســطينيني بعــد أكثــر مــن ســتة عقــود ،ســيظل تقــدمي األونــروا
للخدمــات ضــرورة أساســية مــن أجــل حتقيــق الرفــاه والتنمية اإلنســانية
واحلمايــة لالجئــن.
2 .2تشــغل األونــروا بجــدارة مكانــة طليعيــة فــي تقــدمي اخلدمــات العامــة
ســوا ًء فــي الســياقات املســتقرة أو الهشــة .وفــي ســنة  ،2014جنحــت
األونــروا فــي تعليــم أكثــر مــن  490,000طفــل ،وســيكون أكثــر مــن
 250,000طفــل قــد أنهــوا دورة التعليــم األساســي فــي مــدارس األونــروا
خــال الفتــرة  .2021-2016وتوفــر األونــروا الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة
الصحيــة األوليــة لعــدد مــن األســر تضــم  3.68مليــون فــرد ،مبــا يعــادل
حوالــي  9.5مليــون استشــارة طبيــة فــي الســنة ،وتســاهم فــي حتقيــق
الالجئــن الفلســطينيني لنتاجــات صحيــة تتماشــى مــع البلــدان
الرضــع واألمهــات .فــي
املضيفــة فــي مجــاالت مثــل وفيــات األطفــال ّ

ســنة  ،2014قدمــت الوكالــة مســاعدات شــبكة األمــان االجتماعــي إلــى
 294,000شــخص وتركــت أثــرا ً إيجابيـا ً علــى حيــاة  730,000شــخص مــن
خــال تدخــات شــاملة للجميــع وتشــاركية فــي مجــال حتســن البنيــة
التحتيــة واخمليمــات .وقــد تطــور برنامــج التمويــل الصغيــر فــي األونــروا
ليصبــح إحــدى أقــوى املؤسســات مــن هــذا النــوع فــي املنطقــة ،حيــث
قــدم أكثــر مــن  225,000قــرض فــي الفتــرة مــن ســنة  1991إلــى 2010
بقيمــة تصــل إلــى  27مليــون دوالر أمريكــي ،وقــد نــال اعترافــا ً دوليــا ً
فــي ســنة  2011بالتميــز فــي تقاريــر األداء االجتماعــي .متلــك األونــروا
أيضــا ً ســجال ً راســخا ً فــي االســتجابة الســريعة والفعالــة للطــوارئ،
مبــا فــي ذلــك تعزيــز احلمايــة ،ويشــهد علــى ذلــك الصــراع الدائــر فــي
ســوريا ،واالنتفاضتــان فــي األرض الفلســطينية احملتلــة ،واحلــرب األهليــة
اللبنانيــة ،علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر.
3 .3فــي ســنة  ،2015قدمــت األونــروا اخلدمــات املباشــرة مــن خــال طاقــم
يضــم أكثــر مــن  30,000موظــف وموظفــة ،هــم أنفســهم فــي األســاس
مــن الالجئــن .يتضمــن هــذا العــدد طاقمـا ً تعليميـا ً مكونـا ً مــن 22,000
موظــف وموظفــة ،وطاقمـا ً صحيـا ً مكونـا ً مــن  3,000شــخص ،وحوالــي
 1,100عامــل نظافــة وأكثــر مــن  370باحثـا ً وباحثــة اجتماعيــة يعملــون
فــي أكثــر مــن  900مرفــق (تشــمل املــدارس واملراكــز الصحيــة ومراكــز
التدريــب التقنــي واملهنــي) فــي أقاليــم عمــل األونــروا اخلمســة.
4 .4تعــرض االســتراتيجية املتوســطة األجــل رؤيــة األونــروا االســتراتيجية

احلقوق محفوظة لألونروا . 2014 ،تصوير شريف سرحان

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى
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وأهــداف برامجهــا وعملياتهــا للفتــرة  ،2021-2016بهــدف االســتفادة
مــن مواردهــا بأقصــى قــدر ممكــن وحتقيــق أكبــر تأثيــر ممكــن لعملياتهــا
فــي خدمــة الالجئــن .وتعيــد االســتراتيجية التأكيــد علــى التــزام
األونــروا مبناصــرة احتياجــات التنميــة اإلنســانية واحلمايــة لالجئــن
الفلســطينيني وتلبيتهــا.
5 .5ثمــة ســبب وجيه يدعــو لالعتقــاد بــأن الفتــرة  2021-2016ســتكون فترة
تصاعــد فــي التعقيــدات التــي تشــوب بيئــة عمــل األونــروا ،وســتكون
مــن أشــد الفتــرات صعوبــة فــي تاريــخ الالجئــن الفلســطينيني .وفيمــا
يتوقــع أن تتواصــل ،خــال فتــرة االســتراتيجية ،املفاوضــات الراميــة إلــى
حتقيــق حــل دائــم للصــراع اإلسرائيلي-الفلســطيني يتضمــن حــا ً
نهائيــا ً حملنــة الالجئــن الفلســطينيني ،فــإن االســتراتيجية تفتــرض
اســتمرار بقــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حتــت االحتــال اإلســرائيلي.
ويحتمــل أن تكــون الســنة األولــى مــن فتــرة االســتراتيجية هــي تاســع
ســنة يعانــي فيهــا  1.28مليــون الجــئ فلســطيني فــي قطــاع غــزة مــن
حصــار غيــر مشــروع يــؤدي إلــى أزمــات فــي الطاقــة الكهربائيــة والوقــود
والغــذاء وقيــود علــى قــدرة غــزة علــى توفيــر فــرص العمــل ،ممــا ســيدفع
الســكان نحــو الفقــر بقــدر أكبــر .وسيتســبب االحتــال فــي الضفــة
الغربيــة واجلــدار وملحقاتــه بإثــارة املزيــد مــن قضايــا احلمايــة بالنســبة
حلوالــي  775,000الجــئ .ويتوقــع أن يتصــف جــزء كبيــر مــن فتــرة
االســتراتيجية فــي ســوريا باســتمرار األزمــة ،مــع حــدوث موجــات دوريــة
مــن االحتــدام واتســاع نطــاق حالــة انعــدام األمــن ،ممــا ســيؤثر علــى 450
ألــف الجــئ فلســطيني مــا زالــوا يعيشــون فــي البــاد .أمــا فــي األردن،
فــإن اســتضافة حوالــي  2.1مليــون الجــئ فلســطيني – إلــى جانــب
الجئــن آخريــن مــن العــراق وســوريا – ســتواصل فــرض أعبــاء هائلــة
علــى االقتصــاد الضعيــف واملــوارد البشــرية الشــحيحة ،وكذلــك علــى
اســتقرار البــاد .ومــع انطــاق فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل،
ســيواصل أكثــر مــن  450ألــف الجــئ فلســطيني مســجل فــي لبنــان
مواجهــة اإلقصــاء والتمييــز واحلرمــان املســتمر مــن حقوقهــم.
6 .6يواجــه الالجئــون الفلســطينيون أزمــة فــي التنميــة اإلنســانية واحلماية.
وتســود مســتويات عاليــة ومتصاعــدة مــن انعــدام األمــن الغذائــي
والفقــر .وتقــف معــدالت البطالــة بــن الشــباب ،وخاصــة الشــابات،
علــى مســتويات منــذرة .وعلــى الرغــم من متتــع الالجئــن الفلســطينيني
برأســمال بشــري قــوي نتيجــة املقومــات التعليميــة والصحيــة التــي
توفرهــا األونــروا والبلــدان املضيفــة ،إال أن غالبيــة الالجئــن ال ميلكــون
الوصــول إلــى النطــاق الكامــل مــن األصــول الالزمــة لســبل كســب
العيــش املســتدام ،مبــا فيهــا تلــك الالزمــة لتطويــر اســتراتيجيات التدبــر
وبنــاء القــدرة علــى الصمــود والتحمــل .وتبــدو معــدالت الفقــر والبطالــة
حــادة بصــورة خاصــة فــي عــدد مــن مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني
وجتمعاتهــم.
7 .7يواجــه الالجئــون عــددا ً متزايــدا ً مــن تهديــدات احلمايــة الناشــئة عــن
الصراعــات املســلحة فــي ســوريا والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ويتنامــى عــدد الالجئــن الذيــن يتــم اســتبعادهم عــن اجلوانب الرئيســية
للحيــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة بفعــل مكانتهــم
القانونيــة وواقــع أنهــم ال يتمتعــون بحقــوق اإلنســان األساســية ذاتهــا
كغيرهــم مــن املواطنــن .كمــا يتزايــد مســتوى تعــرض الفئــات اخملتلفــة،
ومنهــا النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،للعنــف واإلســاءة.
وســيؤدي انعــدام االســتقرار السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي املطول،
جنبــا ً إلــى جنــب مــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان املتكــررة والواســعة
االنتشــار ،إلــى تأثيــرات معاكســة ذات شــأن علــى الصحــة النفســية
والســامة النفســية-االجتماعية لالجئــن الفلســطينيني.

8 .8علــى هــذه اخللفيــة مــن تصاعــد مســتويات الضعــف ،وفــي ظــل عــدم
امتــاك األونــروا ألدوات السياســات الوطنيــة التــي تتصــدى الــدول
بواســطتها إلــى مختلــف أنــواع التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة،
ســيكون علــى األونــروا أن حتافــظ علــى اســتثمارها فــي رأس املــال
البشــري لالجئــن مــن خــال االســتمرار فــي تقــدمي اخلدمــات األساســية.
وفيمــا ننتقــل مــن فتــر ٍة اســتراتيجية إلــى أخــرى ،سيتســبب تسلســل
الصراعــات وغيــاب حــل ملســألة الالجئــن والتحديــات العميقــة التــي
تعتــرض املنطقــة مــن حيــث التنميــة االقتصاديــة والفقــر فــي اســتمرار
التزايــد فــي الطلــب على خدمــات األونــروا األساســية ،وعلى مســاعداتها
الطارئــة فــي أوضــاع األزمــات .وفــي مجــرى االســتجابة لهــذه التحديــات،
ســتراعي الوكالــة الســبل املناســبة لتقويــة اســتجابتها للفقــر مــن
خــال زيــادة فاعليــة التــآزر والتعاضــد بــن برامجهــا القائمــة.
9 .9إن العوامــل التــي تقــف وراء أزمــة التنميــة اإلنســانية واحلمايــة التــي
تواجــه الالجئــن تقــع خــارج نطــاق ســيطرة األونــروا .ومــن الضــروري
العمــل علــى التصــدي للمســببات الضمنيــة بواســطة الــدول األعضــاء
فــي األمم املتحــدة ،مبــن فيهــم أطــراف النزاعــات اخملتلفــة .إن النتائــج
املترتبــة علــى التقاعــس عــن العمــل غيــر مقبولــة .فســتتصاعد
البطالــة ،وســترتفع تكاليــف الصحــة واخلدمــات االجتماعيــة ،وســيرتفع
مســتوى انعــدام األمــن ،وســينخفض النمــو االقتصــادي .وســتتجه
الفئــات الســكانية التــي تعانــي مــن اإلفقــار واملــرارة والعزلــة نحــو
الســلوكيات اخلطــرة بشــكل متزايــد ،ممــا ســيكون لــه تبعــات علــى
اجملتمعــات املضيفــة وبلــدان املنطقــة.
1010ســتظل األونــروا ،خــال فتــرة االســتراتيجية ،اجلهــة الدوليــة الرئيســية
العاملــة علــى تخفيــض أثــر التهديــدات أعــاه ،وســتظل ملتزمــة
بتقــدمي الدعــم جلميــع الالجئــن الفلســطينيني املســجلني لتلقــي
خدماتهــا .ســتركز األونــروا علــى بنــاء قــدرات الالجئــن الفلســطينيني
والقيــام بــكل مــا هــو ممكــن مــن أجــل بنــاء بيئــة مواتيــة متكنهــم
مــن ممارســة هــذه القــدرات .سيســاهم ذلــك فــي تعزيــز القــدرة علــى
الصمــود والتحمــل وتخفيــف األثــر احمللــي واإلقليمــي للتحديــات التــي
تواجــه الالجئــن.
1111حــددت األونــروا خمســة نتاجــات اســتراتيجية ســتعمل علــى حتقيقهــا
خــال فتــرة االســتراتيجية مبســاعدة مــن الشــركاء اإلقليميــن
والوطنيــن واحملليــن .مت حتديــد هــذه النتاجــات بنــا ًء علــى فهــم ملــا أجنزتــه
األونــروا فــي مجــرى االســتراتيجية املتوســطة األجــل الســابقة للفتــرة
 2015-2010وتقييــم املواطــن التــي حققــت فيهــا الوكالــة جناحــات أقــل.
1212أوالً ،ســتحرص األونــروا علــى أن تكــون عملياتهــا مراعيــة ملعاييــر
احلمايــة الدنيــا .كمــا ســتحمي األونــروا وتعــزز حقــوق الالجئــن
الفلســطينيني مبوجــب القانــون الدولــي .ســتقوم بذلــك لصالــح
الالجئــن الفلســطينيني الذيــن تنتهــك حقوقهــم مبوجــب القانــون
اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي نتيجــة الصــراع
املســلح .وســتقوم بذلــك لصالــح الالجئــن الذيــن يتعرضــون لإلقصــاء
مــن اجملــاالت الرئيســية للحيــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة
بفعــل مكانتهــم القانونيــة وواقــع أنهــم ال يتمتعــون بحقــوق اإلنســان
ذاتهــا كغيرهــم مــن املواطنــن .وســتعمل الوكالــة مــن خــال برامجهــا
كــي تقــدم الدعــم واملســاعدة للفئــات املعرضــة خلطــر العنــف واإلســاءة
واإلهمــال واالســتغالل.
1313ثانيــاً ،ســتحمي األونــروا صحــة الالجئــن وتخفــض عــبء األمــراض.
ســتقوم بذلــك مــن خــال اســتمرارها فــي تقــدمي الرعايــة الصحيــة
األوليــة امليســرة للجميــع وذات اجلــودة ،وتنفيــذ إصالحاتهــا الناجحــة فــي
تطبيــق نهــج فريــق صحــة األســرة .وســتعمل علــى احلــد مــن ارتفــاع

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

معــدالت انتشــار األمــراض غيــر الســارية واألمراض النفســية واملشــكالت
النفســية-االجتماعية مــن خــال مجموعــة مــن املبــادرات ،مبــا فيهــا بنــاء
قــدرات الطواقــم الطبيــة والطبيــة املســاعدة ،وإقامــة آليــات لإلحالــة
إلــى اخلدمــات املتخصصــة ،وتقــدمي خدمــات واســعة النطــاق فــي
التعزيــز الصحــي واحلمايــة .وســتكفل األونــروا حتســن وصــول الالجئــن
الفلســطينيني إلــى اخلدمــات الصحيــة حيثمــا يكــون هــذا الوصــول
مقيــدا ً بســبب غيــاب احلقــوق أو القيــود علــى احلركــة .وســتقوم األونــروا
فــي برنامــج االستشــفاء بتوجيــه التركيــز وإعطــاء األولويــة العليــا
لالجئــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض تهــدد حياتهــم وحتتــاج إلــى رعايــة
طبيــة إلنقــاذ احليــاة ،ولكنهــم يفتقــرون إلــى األصــول املاليــة أو التغطية
الالزمــة بالتأمــن الصحــي للحصــول علــى هــذه العالجــات .وســتعمل
األونــروا مــع الشــركاء لضمــان أن يســتفيد الالجئــون مــن رعايــة
االختصــاص التــي ال تســتطيع األونــروا أن تقدمهــا بنفســها ،وســتعمل
علــى توســيع الفــرص لزيــادة تعبئــة املــوارد مــن خــال الشــراكات.
1414ثالث ـاً ،ســتكفل األونــروا أن ينهــي األطفــال فــي ســن املدرســة التعليــم
األساســي ذي اجلــودة واملنصــف واجلامــع ،مبــا ميكّــن الطلبــة عبــر الوقــت
مــن تطويــر القــدرات املعرفيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والشــخصية مــن
أجــل جتهيزهــم بأفضــل شــكل لتحقيــق إمكاناتهــم كأفــراد وكأعضــاء
فــي اجملتمــع .وبخــاف التعليــم األساســي الــذي تقدمــه األونــروا ،يتــم
تعزيــز هــذه اإلمكانــات مــن خــال وصــول أطفــال الالجئني الفلســطينيني
إلــى التعليــم علــى املســتوى الثانــوي والعالي في مؤسســات الســلطات
املضيفــة .ومــن جملــة األمــور التــي ســتقوم بهــا األونــروا أنهــا ســتقوي
تركيزهــا علــى الطلبــة الذيــن بحاجــة إلــى تدخــات موجهــة ،مبــن

5

فيهــم األطفــال ذوي اإلعاقــة ،واألطفــال مــن عائــات فقيــرة ،واألطفــال
الذيــن لديهــم احتياجــات نفســية-اجتماعية إضافيــة ،واألطفــال الذيــن
ينخفــض أداؤهــم فــي االختبــارات املوحــدة ،واألطفــال الذيــن عانــوا مــن
اإلســاءة والعنــف اجلســدي واالســتغالل ،واألطفــال الذيــن يعيشــون مــع
أمــراض شــديدة .وســتحرص األونــروا علــى أن تكــون مرافقهــا املدرســية
ميســرة الوصــول وتوفــر بيئــة تعلــم مواتيــة وآمنــة .وســتوظف األونــروا
املمارســات املثلــى فــي برامــج الطــوارئ لضمــان أن ال يحــرم أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني املتضــررون مــن الصــراع مــن حقهــم فــي
التعليــم .وســتعمل األونــروا مــع الشــركاء مــن أجــل حتســن جــودة
برنامــج التعليــم وضمــان زيــادة وصــول الالجئــن إلــى مقدمــي اخلدمــات
التعليميــة.
1515رابعـاً ،ســتعمل األونــروا علــى زيــادة قــدرات الالجئــن – وخاصــة الشــباب
والنســاء والفقــراء والفئــات الضعيفــة األخــرى – لالســتفادة مــن فــرص
كســب العيــش .وعلــى الرغــم مــن التحديــات املرتبطــة بهــذا املســعى،
ســتعمل األونــروا مــن أجــل حتســن وصــول الالجئــن إلــى فــرص
كســب العيــش مــن خــال مشــاريع مبتكــرة ومــن خــال املناصــرة
والبرامــج املســاندة املصممــة للتصــدي للتهديــدات ومواطــن الضعــف
احملليــة .وســتعزز األونــروا عملهــا مــع الشــركاء علــى املســتوى العاملــي
واإلقليمــي واحمللــي لتحســن وصــول الالجئــن إلــى رأس املــال االجتماعــي
والطبيعــي والبنيــوي واملالــي الــازم لتحســن فــرص كســب العيــش
وضمــان أن ال تهــدر االســتثمارات التــي تبذلهــا األونــروا مــن خــال عــدم
الفاعليــة والســلوك اخلطــر .عــاوة علــى ذلــك ،ســتحدد األونــروا عــددا ً
مــن مجتمعــات الالجئــن الفلســطينيني ذات األولويــة التــي تعيــش
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أوضاعـا ً اجتماعية-اقتصاديــة بائســة بشــكل خــاص ،والتــي توجــد فيها
إمكانيــة لتوســيع فــرص كســب العيــش وتخفيــض معــدالت الفقــر
مــن خــال مشــاريع حتســن اخمليمــات .ســتواصل األونــروا احلــرص علــى
أن تكــون متطلباتهــا بخصــوص املــوارد البشــرية واملشــتريات فــي صالــح
الالجئــن الفلســطينيني واملورديــن احملليــن إلــى أقصــى قــدر ممكــن.
1616خامســاً ،ســتحرص األونــروا علــى أن يكــون الالجئــون قادريــن علــى
تلبيــة احتياجاتهــم اإلنســانية األساســية مــن الغــذاء واملــأوى والصحــة
البيئيــة ،لضمــان عــدم تقويــض جهودهــا لبنــاء القــدرات اإلنســانية
لالجئــن .قلمــا كانــت قــدرة الالجئــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم
األساســية تتعــرض ملثــل هــذ القــدر مــن التهديــد كمــا هــي اليــوم .لــذا
ستســتهدف األونــروا أوال ً فئــات الفقــر املدقــع مــن خــال املســاعدات
النقديــة والغذائيــة املباشــرة ومــن خــال املعاملــة التفضيليــة فــي
اخلدمــات األخــرى .وســتبذل كل جهــد ممكــن لضمــان أن يعيــش الالجئــون
الفلســطينيون فــي ظــروف تلبــي احلــد األدنــى املقبــول مــن معاييــر
الســامة والصحــة .وســتعطي األونــروا األولويــة للمشــاريع التــي
تعالــج املــوارد املائيــة وإمــدادات امليــاه وشــبكاتها ،وشــبكات اجملــاري،
وتصريــف امليــاه فــي اخمليمــات التــي تعانــي مــن ظــروف بالغــة التــردي في
بنيتهــا التحتيــة البيئيــة .عــاوة علــى ذلــك ،ســتحرص األونــروا علــى أن
يســتفيد الالجئــون الفلســطينيون مــن اخلدمــات التــي يقدمهــا اآلخــرون
لضمــان تلبيــة احتياجاتهــم األساســية .وحيثمــا حتتــم الضــرورة علــى
األونــروا أن تقــدم اخلدمــات بنفســها ،فســتقوم بذلــك بأكبــر قــدر ممكــن
مــن الكفــاءة والفاعليــة.
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1717ســعيا ً لتحقيــق النتاجــات أعــاه ،ستؤســس األونــروا قاعــدة أقوى لــإدارة
بكفــاءة وفاعليــة مــن خــال ثالثــة التزامــات .أوالً ،تلتــزم األونــروا ببنــاء
عالقــات ونهــج طمــوح لتأمــن املــوارد املاليــة يرمــي صراحــة إلــى تأمــن
أكبــر قــدر ممكــن مــن املــوارد والبحــث عــن حلــول جديــدة لســد الفجــوة
املاليــة املاثلــة ،وإلــى حتويــل الترتيبــات التعاونيــة القائمــة مــع عــدد مــن
املنظمــات الشــريكة إلــى تعــاون اســتراتيجي طويــل األمــد يعــزز مــن
الفــرص املتاحــة لالجئــن .وثانيــاً ،تلتــزم األونــروا مبواصلــة متتــن نظــم
اإلدارة لديهــا لتحقيــق أقصــى قــدر مــن التأثيــر واالســتجابة الفعالــة،
وكذلــك للتصــدي إلــى بعــض التحديــات البــارزة التــي تواجــه الوكالــة
فــي مجــال االســتدامة .وثالثــاً ،تلتــزم األونــروا بترســيخ وبــث ثقافــة
الشــراكة مــع الالجئــن واملوظفــن ،مبــا يشــمل احتــادات املوظفــن.
1818إن هــذه االســتراتيجية تســتجيب إلــى نــداءات اجلهــات املانحــة للوكالــة
لكــي تقــدم اخلدمــات بأعلــى مســتوى ممكــن مــن اجلــدوى والتأثيــر
مقابــل التكلفــة .وهــي تســتجيب إلــى إصــرار احلكومــات املضيفــة
علــى أال تطالــب بتحمــل عــبء أكبــر ال تســتطيع حتملــه ماليــا ً فــي
دعــم الالجئــن .وهــي تســتجيب ملطالــب الالجئــن املشــروعة بتزويدهــم
باحلمايــة والدعــم فــي هــذا الوقــت مــن تعاظــم االحتياجــات .واألمــر
األهــم أن االســتراتيجية املتوســطة األجــل تعيــد التشــديد علــى عــدم
اســتدامة ظــروف اللجــوء وتؤكــد للمجتمــع الدولــي احلاجــة امللحــة حلــل
محنــة الالجئــن الفلســطينيني.
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ﺗﻼﻣﻴﺬ

183

146

38,000

2,897

46%

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ا ﻏﺎﺛﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

68
ﻣﺪارس

1,915

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ 331,000

اﻧﻔﺎق
اﻟﺴﻨﻮي

$201
ﻣﻠﻴﻮن

453,000

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺼﺤﺔ 357
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 27
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اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

533

اﻧﻔﺎق
اﻟﺴﻨﻮي

$50
ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﻼﻣﻴﺬ

96

113

46,000

3,322

53%

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ا ﻏﺎﺛﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

94
ﻣﺪارس

2,503

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ 423,000

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺼﺤﺔ 437
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 23

اﻧﻔﺎق
اﻟﺴﻨﻮي

$200
ﻣﻠﻴﻮن

529,000

ﺳﻮرﻳﺎ

186

188

ﺗﻼﻣﻴﺬ

51,000

4,844
50%

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ا ﻏﺎﺛﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

97

ﻣﺪارس

2,783

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ 476,000

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺼﺤﺔ 789
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 42

ﺧﺪﻣﺎت ا وﻧﺮوا

اﻧﻔﺎق
اﻟﺴﻨﻮي

$153
ﻣﻠﻴﻮن

774,000

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

269

346

12,518

53%

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ا ﻏﺎﺛﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

252
ﻣﺪارس

ﺗﻼﻣﻴﺬ

240,000

9,422

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

5,301

47%

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

267

6,890

ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ا ﻏﺎﺛﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻼﻣﻴﺬ

119,000

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

123

174

ﻣﺪارس

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

1.2
ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

1.2
ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺼﺤﺔ 1,016
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 22

اﻧﻔﺎق
اﻟﺴﻨﻮي

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺼﺤﺔ 739
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 23

اﻧﻔﺎق
اﻟﺴﻨﻮي

$493
ﻣﻠﻴﻮن

$143
ﻣﻠﻴﻮن

 1.28ﻣﻠﻴﻮن  2.11ﻣﻠﻴﻮن

ﻏﺰة

اردن
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الفصل األول :تحليل السياق واالفتراضات
1919ميــر الشــرق األوســط عبــر تغيــرات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة
ذات شــأن .ويتوقــع أن تتصــف البيئــة العامــة بعــدم االســتقرار ،وبالصــراع
النشــط فــي بعــض احلــاالت ،فــي اجلــزء األعظــم مــن فتــرة االســتراتيجية
إن لــم يكــن علــى امتدادهــا كلهــا .إن األحــداث األخيــرة فــي جميــع أقاليــم
عمــل األونــروا تشــير إلــى أن فتــرة االســتراتيجية املقبلــة قــد تنــذر مبزيد من
التعقيــدات وانعــدام اليقــن.
2020فيمــا أنــه ال يرجــح التوصــل خــال فتــرة االســتراتيجية إلــى حــل ســلمي
وشــامل ودائــم للصــراع اإلسرائيلي-الفلســطيني يتضمــن حـا ً نهائيا ً حملنة
الالجئــن الفلســطينيني ،ســتظل األمم املتحــدة منخرطــة بنشــاط فــي
العمــل مــع جميــع األطــراف الفاعلــة ذات الصلــة فــي ســعيها للحفــاظ
علــى العمليــة الســلمية.
2121يتوقــع أن تظــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حتــت االحتــال اإلســرائيلي.
ويتوقــع أن تواصــل دولــة فلســطني بــذل اجلهد لترســيخ نفســها فــي صورة
دولــة فعالــة بالكامــل ومعتمــدة علــى الــذات ،إال أنــه مــن املرجــح أن يظــل
العديــد مــن الالجئــن الفلســطينيني معتمديــن علــى خدمــات األونروا.
2222يحتمــل أن تكــون الســنة األولــى مــن فتــرة االســتراتيجية هي تاســع ســنة
يعانــي فيهــا قطــاع غــزة مــن حصــار غيــر مشــروع يــؤدي إلــى أزمــات فــي
الطاقــة الكهربائيــة والوقــود والغــذاء والصحــة .ومــا لــم يتــم التوصــل إلى
حــل سياســي للصــراع فــي املســتقبل القريــب ،يظــل االحتمــال القائــم أن
يســتمر هــذا احلصــار في شــكل مــا أثنــاء الدخــول إلى فتــرة االســتراتيجية.
وبســبب الســنوات العديــدة مــن احلصــار والعزلــة والصراعــات الشــديدة
واملتكــررة ،يرجــح أن يظــل اقتصــاد قطــاع غــزة أحــد أضعــف االقتصــادات
فــي العالــم .ومــا لم حتــدث تغييرات ملموســة فــي احلصــار (رفعــه بالكامل
أو تخفيفــه بقــدر كبيــر) ،ســيظل نظــام الوصــول يشــكل حتديـاً ،فــي ظــل
القيــود املفروضــة علــى حركــة النــاس والبضائــع .كمــا يرجــح أن تســتمر
القيــود الشــديدة علــى الوصــول إلــى األرض ومناطــق صيــد األســماك ،إلــى
جانــب جتــدد القيــود علــى الــواردات .وفيمــا يواصــل احلصــار تقييــد قــدرة غزة
علــى توفيــر فــرص العمــل ،س ـ ُتدفع غالبيــة الســكان نحــو الفقــر بقــدر
أكبــر .وميكــن أن تتواصــل الصراعــات واالجتياحــات القصيــرة نســبياً ،وإن
كانــت شــديدة األثــر ،والتــي شــكلت صفــة مالزمــة للســنوات األخيــرة ،مع
حــدوث أعمــال عنــف عبــر احلــدود تــؤدي إلــى خســائر فــي األرواح وإصابــات.
إن االرتفــاع فــي حــدة الصــراع الــذي شــهده قطــاع غــزة ســنة  2014وفــي
امتــداده وشــدته ،والــذي فــاق أســوأ الســيناريوهات التــي حتســبت لهــا
األونــروا مبــرات عديــدة ،يؤكــد علــى اســتمرار الوضــع املتقلــب وغيــر اخلاضــع
للتنبــؤات فــي قطــاع غــزة والهــوة الواســعة التــي ســتظل قائمــة مــا
لــم يتــم التوصــل إلــى أي حــل سياســي .إن العواقــب األبعــد مــدى ً لهــذه
األحــداث ال تــزال تتكشــف فــي وقــت إصــدار هــذه االســتراتيجية .وباإلضافة
إلــى ذلــك ،ستشــكل دواعــي القلــق بشــأن البيئــة واملــوارد ،مبــا فيهــا
النقــص احلــاد فــي امليــاه ،تهديــدا ً متزايــدا ً لقــدرة غــزة علــى البقــاء مكانـا ً
صاحلـا ً للعيــش.
2323فــي الضفــة الغربيــة ،يتوقــع أن تســتمر حتديــات احلمايــة الناشــئة عــن
االحتــال فــي تأثيرهــا على احليــاة اليومية جلميــع الفلســطينيني ،مبن فيهم
الالجئــن .تشــمل هــذه التحديــات العنــف املرتبــط بالصــراع ،واالعتقــاالت
التــي تطــال األطفــال أيضـاً ،والتوغالت العســكرية فــي مخيمــات الالجئني،
والقيــود علــى احلركــة والوصــول إلــى مــوارد اإلنتــاج ،والتهجيــر القســري،
وهــدم املنــازل واملبانــي الفلســطينية ،وعنف املســتوطنني .وفي الوقــت ذاته،
يتوقــع أن يظــل االقتصــاد راكــدا ً ممــا يســاهم فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة

والفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي .إن هــذه التحديــات ،عندمــا جتتمــع مع ـاً،
تقــوض قــدرة الفلســطينيني ،ومنهــم الالجئــن ،علــى العيــش فــي كرامــة،
وتتركهــم معرضــن خملاطــر خســارة األصــول وســبل كســب العيــش ،إلــى
جانــب أنهــا تشــكل قيــودا ً شــديدة علــى الســلطة الفلســطينية تعيــق
تقدميهــا خملتلــف اخلدمــات للمواطنــن وممارســتها احلــق فــي تقريــر املصيــر
باســم الســكان.
2424ال يــزال الصــراع فــي ســوريا يــزداد ســوءاً ،مســببا ً عواقــب مدمــرة علــى
جميــع املدنيــن .لقــد تضــررت مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني االثنــا
عشــر جميع ـا ً بصــورة مباشــرة ،وشــمل ذلــك أعمــال الســلب والنهــب،
وإطــاق النيــران غيــر املباشــر ،والقصــف .كمــا دمــرت عشــرات اآلالف مــن
مســاكن الفلســطينيني .وأدى الضــرر الــذي أصــاب البيئــة االقتصاديــة
والبنيــة التحتيــة األساســية إلــى ازديــاد االعتمــاد علــى األونــروا ،ويهــدد
بقــدر أكبــر مــن التأثيــر الســلبي علــى التنميــة اإلنســانية .مــن املتوقــع
أن يســتمر العنــف وانعــدام األمــن علــى نطــاق واســع فــي ســوريا خــال
ـي
فتــرة االســتراتيجية .لقــد تبــن أن خطــوط الصــراع تتغيــر بشــكل حراكـ ّ
ويتوقــع أن تظــل بعــض أماكــن إقامــة الالجئــن الفلســطينيني تفتقــر إلى
األمــن أو االســتقرار ،وأن يكــون الوصــول مقيــدا ً أو مقطوعـا ً مــن وقــت إلــى
آخــر ومــن مــكان إلــى آخــر .وقــد ع ّبــر الفلســطينيون مــن ســوريا عــن حس
عميــق بانعــدام األمــن إزاء مســتقبلهم فــي ســوريا واملنطقــة ككل .وحتــى
إذا حــدث األمــر غيــر املرجــح وتوقــف العنــف بأكملــه ،فــإن الضــرر الواســع
النطــاق الــذي حلــق باملســاكن والبنيــة التحتيــة الصحيــة والتعليميــة
ســيحتاج إلــى جهــد بالــغ فــي إعــادة اإلعمــار ،وســيكون التحــدي املتعلــق
باإلنعــاش االقتصــادي مهمــة وعــرة للغايــة.
2525مــن املرجــح أن يتواصــل األثــر الســلبي علــى اســتقرار لبنــان ،مبــا فــي ذلــك
أمنــه واقتصــاده ،بســبب الصــراع الدائــر فــي ســوريا واســتضافة البلــد
حلوالــي  1.2مليــون الجــئ ســوري .وعلــى الرغــم مــن بعــض التحديــات
البالغــة ،فليــس مــن املتوقــع أن يحــدث نــزاع داخلــي ،مــع أن الوضــع
األمنــي ســيظل متوتــراً .وميكــن افتــراض أن التوتــرات الناجمــة عــن أعــداد
الالجئــن الضخمــة ،فــي ظــل محدوديــة املــوارد الوطنيــة وصعوبــة الوضــع
االقتصــادي ،ســتواصل تــرك تأثيــر ســلبي علــى سياســة لبنــان احلدوديــة
جتــاه الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،عــن طريق منعهــم مــن الدخول
وارتفــاع مخاطــرة إرجاعهــم عنــوة.
2626ســيواصل األردن اســتضافة ماليــن الالجئني ،ســوا ًء الالجئني الفلســطينيني
أو اآلتــن مــن ســوريا والعــراق .إن هــذه النزعــة تفــرض حتديــات متناميــة أمام
اســتقرار البلــد ،وخاصــة اقتصــاده ومــوارده الطبيعية احملــدودة ،وأبرزهــا املياه.
ويتوقــع أن يســتمر ارتفــاع اخملاطــر األمنيــة اخلارجيــة فــي فــرض التهديــد
بحــدوث صــراع داخلــي .وعلــى الرغــم ممــا ســبق ،عاشــت األردن خــال فتــرة
االســتراتيجية املتوســطة األجــل  2015-2010مســتويات قويــة مــن الســلم
واألمــن ،مبــا يفــوق جميــع أقاليــم عمــل األونــروا األخــرى.
2727إلــى جانــب األزمــات والطــوارئ التــي يعايشــها الالجئــون الفلســطينيون
مــن ذي قبــل ،ميكــن أن يــؤدي عــدم االســتقرار إلــى مزيــد مــن التقلــب فــي
الوضــع فــي بعــض مناطــق عمليــات األونــروا خــال فتــرة االســتراتيجية.
واالفتــراض الســائد بهــذا اخلصــوص أن البيئــة العامة ســتتصف باســتمرار
الــدورة الراهنــة مــن الطــوارئ املعقــدة .ومــع تنامــي أعــداد الالجئــن الذيــن
يعيشــون فــي فقــر ،وفــي غيــاب حــل ملســألة الالجئــن ،سيســتمر الطلــب
علــى مســاعدات األونــروا الطارئــة ،جنبـا ً إلــى جنب مــع ارتفــاع الطلب على
اخلدمــات األساســية.
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احلقوق محفوظة لألونروا . 2014 ،تصوير شريف سرحان

الفصل الثاني :احتياجات الالجئين الفلسطينيين
وســيصل إلــى  6.46مليــون فــي ســنة  ،2021مبــا ميثــل زيــادة عــن مجمــوع
ســنة  2014بنســبة  2.9باملائــة ونســبة  15.6باملائــة علــى التوالــي .إن
معــدالت النمــو تتبايــن بــن األقاليــم ،ويتوقــع أن يحــدث أســرع منــو فــي
قطــاع غــزة وأن يوجــد منــو أكثــر اعتــداال ً فــي لبنــان.

2828فــي ســنة  ،2014كان هنــاك  5.15مليــون الجــئ فلســطيني و439,746
شــخصا ً مؤهــا ً آخــر مســجلني لــدى األونــروا ،ممــا يصــل مبجمــوع
األشــخاص املســجلني إلــى  5.59مليــون .وتشــير التقديــرات املبنيــة
علــى خــط األســاس هــذا إلــى أن مجمــوع الســكان املســجلني ســيرتفع
إلــى  5.75مليــون فــي مختلــف أقاليــم عمــل األونــروا فــي ســنة ،2016

7000000

6000000

5000000
Lebanon
ﻟﺒﻨﺎن

4000000

Syria
ﺳﻮرﻳﺎ
West
Bank
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻀﻔﺔ

3000000

ﻏﺰة
Gaza
اﻷردن
Jordan

2000000

1000000

0
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

الشكل :2العدد الفعلي والمتوقع للسكان المسجلين لدى األونروا 2021-2016

2014
٧

2013

2012

2011

2010

12

االستراتيجية المتوسطة األجل 2021-2016

مؤشرات التنمية اإلنسانية

2929يعــد مفهــوم التنميــة اإلنســانية واحــدا ً مــن املبدأيــن األساســيني
لرؤيــة الوكالــة ورســالتها .تشــير التنميــة اإلنســانية إلــى عمليــة زيــادة
قــدرة النــاس علــى اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر فــي حياتهــم .هنــاك
ثالثــة أبعــاد أساســية للتنميــة اإلنســانية هــي عيــش حيــاة مديــدة
وصحيــة ،واكتســاب املعــارف ،والوصــول إلــى املــوارد مــن أجــل حتقيــق
مســتوى معيشــي الئــق .مــع ذلــك ،فالتنميــة اإلنســانية تعــد مفهومـا ً
واســعا ً ومتطــوراً .ومــن اخليــارات األخــرى التــي يثمنهــا النــاس الكرامــة،
والتمكــن ،واحتــرام حقــوق اإلنســان ،واحلريــات السياســية .إن التنميــة
اإلنســانية تتطلــب بنــاء القــدرات ،ولكنهــا تتطلــب أيضــا ً توفــر بيئــة
مواتيــة يتمكــن الالجئــون فيهــا مــن الوصــول إلــى الفــرص ملمارســة
قدراتهــم بأمــان وحريــة .يجــب أن يكــون الالجئــون الفلســطينيون قادريــن
علــى القيــام بذلــك مــع توفــر الثقــة فــي أن اجلهــود التــي يبذلونهــا
اليــوم لتطويــر أنفســهم ومجتمعاتهــم احملليــة لــن تذهــب هبــا ًء فــي
الغــد.
3030تعكــس مؤشــرات عديــدة متعلقــة بالصحــة والتعليــم فــي أوســاط
الالجئــن الفلســطينيني مــا مت حتقيقــه مــن إجنــازات ملموســة فــي
التنميــة اإلنســانية عبــر الوقــت .فالعمــر املتوقــع عنــد الــوالدة ،علــى
ســبيل املثــال ،والــذي يعبــر عــن مســتوى الوفيــات اإلجمالــي للســكان،
مياثــل نظيــره لــدى ســكان اجملتمعــات املضيفــة ويرتفــع عــن متوســط
العمــر املتوقــع لــكل مــن الرجــال والنســاء فــي العالــم العربــي .كمــا
أن إجمالــي اإلجنــازات فــي تعلــم القــراءة والكتابــة تبــدو مرتفعــة أيض ـا ً
وهــي عموم ـا ً تفــوق املســتويات الســائدة فــي البلــدان املصنفــة ضمــن
املســتوى العالــي واملتوســط فــي مؤشــر التنميــة اإلنســانية .إن هــذه
اإلجنــازات وغيرهــا ميكــن أن تنســب فــي جــزء كبيــر منهــا إلــى قــوة برامج
األونــروا .كمــا أن عــددا ً كبيــرا ً مــن الالجئــن الفلســطينيني ميلكــون
القــدرة علــى الوصــول إلــى خدمــات أخــرى فــي التعليــم والصحــة فــي
البلــدان التــي تســتضيفهم.
3131تبــدو املؤشــرات فــي مجــاالت أخــرى أدنــى بكثيــر وتعكــس اســتمرار
احلرمــان وتزايــده فــي بعــض احلــاالت .ففــي لبنــان ،علــى ســبيل

املثــال ،أظهــر مســح أجــري ســنة  2010أن ثلثــي مجتمــع الالجئــن
الفلســطينيني يعيشــون فــي فقــر .تشــير الدراســة إلــى الرابــط بــن
قياســات الفقــر املاليــة وأبعــاده املتعــددة ،مبــرزة أهميــة تأمــن الصحــة
اجليــدة واألمــن الغذائــي والتعليــم املالئــم والوصــول إلــى عمــل مســتقر
وســكن الئــق وحيــازة األصــول املنزليــة األساســية مــن أجــل تقليــص
الفقــر علــى املــدى البعيــد .وقــد تبــن فــي دراســة حديثــة ( )2014فــي
األرض الفلســطينية احملتلــة أن مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي تبلــغ
 57باملائــة فــي غــزة وتقــف عنــد  19باملائــة فــي الضفــة الغربيــة ،وذلــك
باألســاس بســبب تأثيــرات احلصــار واالحتــال .تركــزت معــدالت انعــدام
األمــن الغذائــي فــي مخيمــات الالجئــن وفــي أوســاط الالجئــن ،وكذلــك
فــي احملافظــات الوســطى واجلنوبيــة فــي كال املنطقتــن .إن مســتويات
انعــدام األمــن الغذائــي املرتفعــة ،والتــي لــم تتغيــر منــذ الســنة
املاضيــة ،تشــكل انتكاســة للتحســينات التــي حتققــت فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة بــن ســنة  2009وســنة  2011عندمــا انخفــض
إجمالــي معــدل انعــدام األمــن الغذائــي فــي فلســطني بنســبة تقــارب
 27باملائــة .وفــي األردن ،يعيــش  13.5باملائــة مــن الالجئــن املقيمــن خــارج
اخمليمــات حتــت خــط الفقــر الوطنــي ( 814دينــارا ً أردنيــا ً فــي الســنة
لــكل شــخص) ،فيمــا يرتفــع معــدل الفقــر بــن الالجئــن املقيمــن
فــي اخمليمــات بشــكل ملمــوس ليصــل إلــى  30.7باملائــة .مــن ناحيــة
أخــرى ،أدى الصــراع فــي ســوريا إلــى وقــوع أضــرار واســعة ومســتمرة
فــي املســاكن واملنشــآت ،كمــا أن حوالــي خمســة باملائــة مــن مجمــوع
املســاكن فــي غــزة قــد أصبحــت غيــر صاحلــة للســكنى نتيجــة الصــراع
فــي ســنة  .2014فقــد تســبب الصــراع ،فــي ذروتــه ،بتهجيــر أكثــر مــن
 475ألــف شــخص فــي غــزة ،والتمــس حوالــي  300ألــف املــأوى فــي
 90مدرســة لألونــروا مت تخصيصهــا كمراكــز لإليــواء الطــارئ .ويقــدر أن
 100,000مســكن تعــرض لألضــرار أو التدميــر ،ممــا تســبب بالضــرر ألكثــر
مــن  600,000شــخص.
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 .323232فض ـا ً عــن ذلــك ،يكشــف تصنيــف املؤشــرات الرئيســية حســب
النــوع االجتماعــي ومــكان الســكن واحلالــة االجتماعية-االقتصاديــة
عبــر أبعــاد التنميــة اإلنســانية األساســية الثالثــة جميعهــا عــن صــورة
أكثــر تعقيــدا ً فــي التداخــل بــن مجــاالت اإلجنــاز وأوجــه احلرمــان .تأتــي
املســاواة بــن اجلنســن فــي صميــم التنميــة اإلنســانية .علــى ســبيل
املثــال ،ال تــزال معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة بــن الالجئــات اإلنــاث
تتأخــر عــن مثيالتهــا بــن الالجئــن الذكــور فــي جميــع أقاليــم عمــل
األونــروا ،علــى الرغــم مــن حتقيــق إجنــازات ملموســة عبــر الوقــت .كمــا
تعانــي النســاء الالجئــات مــن انخفــاض مســتويات التشــغيل وارتفــاع
مســتويات البطالــة فــي أغلــب أقاليــم عمــل األونــروا.
 .333333يعــد الالجئــون املقيمــون فــي اخمليمــات عموم ـا ً أكثــر ضعف ـا ً مــن
أولئــك الذيــن يقيمــون خــارج اخمليمــات ،مــع وجــود تباينــات ذات شــأن فــي
الصحــة ،والتعليــم ،وفــرص كســب العيــش ،ومعــدالت الفقــر ،والظــروف
املعيشــية بــن اخمليمــات فــي كل إقليــم .عــاوة علــى ذلــك ،تبــرز
املســوح العنقوديــة املتعــددة املؤشــرات فــي ســوريا ولبنــان والضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة وجــود تباينــات ملموســة فــي التنميــة اإلنســانية
مــن حيــث مجــاالت اإلجنــاز وأوجــه احلرمــان بــن النســاء واألطفــال فــي
اخمليمــات والتجمعــات واملناطــق احلضريــة والريفيــة.

 .343434يســتمر انعــدام االســتقرار السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي
املطــول ،جنبــا ً إلــى جنــب مــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان املتكــررة
والواســعة االنتشــار ،فــي إعاقــة القــدرات والفــرص للتنميــة اإلنســانية.
وتشــير البحــوث ،علــى ســبيل املثــال ،إلــى أن معــدالت املشــكالت
الســلوكية واالنفعاليــة وتوتــر مــا بعــد الصدمــة ترتفــع إلــى 40-35
باملائــة بــن الالجئــن الفلســطينيني.
 .353535عــاوة علــى ذلــك ،ترســم اإلســقاطات الدميوغرافيــة أعــاه صــورة
مقلقــة عــن فــرص اســتدامة التنميــة اإلنســانية ،حيــث تســود إمكانيــة
Inمــن الفــرص
وحرمانهــم
حــدوث مزيــد مــن التــآكل فــي قــدرات الالجئــن2021...
ملمارســة هــذه القــدرات ،ليــس اليــوم فحســب بــل وألجيــال املســتقبل
مــن الالجئــن الفلســطينيني .ففــي ســنة  ،2021يقــدر أن  1.1مليــون
الجــئ فلســطيني ســيكونون فــي عمــر املدرســة ،ويتوقــع أن ينتظــم
نصــف هــؤالء فــي مــدارس األونــروا .ويتوقــع أن يرتفــع عــدد الفقــراء مــن
 1.63مليــون فــي ســنة  2012إلــى  2.17مليــون فــي ســنة  .2021ومــن بني
هــؤالء ،ســيعيش  566,000فــي فقــر مدقــع .وباســتثناء الالجئــن الذيــن
يقيمــون اعتيــادا ً فــي ســوريا ،يتوقــع أن يصــل عــدد ســكان اخمليمــات إلــى
 916,000نســمة فــي ســنة  ،2021ويتوقــع أن يعيــش حوالــي 145,000
شــخص مــن هــؤالء فــي  33,800مســكن متدنــي املعاييــر.

470,000
ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ
ﻋﻤﺮ 3-0
ﺳﻨﻮات

 1.1ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن
أﻃﻔﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﻜﻮن ﺣﻮاﻟﻲ  570,000ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺘﻈﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻷوﻧﺮوا

 %20ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻦ
 59-40ﺳﻨﺔ

ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك
 6.45ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ
40 - 59
ﻟﺪى اﻷوﻧﺮوا

 2.9ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن أﻃﻔﺎﻻﹰ أو
ﺷﺒﺎﺑﺎﹰ ) %44.5ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮع(

 3.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ
ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ )(64-15

 1.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻧﺴﺎءﹰ ﻓﻲ ﺳﻦ
اﻹﻧﺠﺎب ) 49-15ﺳﻨﺔ(

الشكل  :4الصورة الديموغرافية لألشخاص المسجلين في سنة 2021

 .361 .1تعتمــد األونــروا نهجــا ً شــموليا ً فــي تلبيــة احتياجــات الالجئــن
الفلســطينيني وتعمــل علــى تعزيــز رفاههــم اإلجمالــي .لهــذا الســبب،
يتــم تقييــم االحتياجــات حســب مراحــل دورة احليــاة .إن االســتثمار املبكر
واملســتمر علــى مــدار دورة احليــاة يقــوي قــدرات الالجئــن طــوال حياتهــم.
وعندمــا يقتــرن هــذا االســتثمار بجهــود حمايــة الفــرص الالزمة ملمارســة
هــذه القــدرات ،فإنــه يعــزز قــدرات الفــرد واجملتمــع علــى حتمــل الصدمــات
اخملتفــة ،مــن املــرض إلــى فقــدان العمــل وإلــى الصــراع املســلح.
اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺷﺪ

ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻤﺮ

ﺳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﺸﺒﺎب
اﻧﺠﺎب

الشكل  :5المراحل في دورة الحياة

 .372 .2يعــد نهــج دورة احليــاة فــي التنميــة اإلنســانية نهجــا ً وقائيــا ً
وشــامالً .وهــو يتضمــن العمــل لضمــان الصحــة والرفــاه النفســي-
االجتماعــي والتعليــم وفــرص العمــل ،وحتســن حمايــة حقــوق الفــرد.
وتســتفيد األونــروا مــن اإلمكانــات التــي متتلكهــا للتأثيــر فــي حيــاة
الالجئــن بأكملهــا فــي جميــع هــذه اجملــاالت املترابطــة فيمــا بينهــا
بقــدر مــا تســمح بــه املــوارد املتاحــة.

ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺒﻜﺮة

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ
ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺣﻮل اﻟﻮﻻدة
ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮة

اﻟﺤﻤﻞ

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى
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الحمــل والــوالدة ومرحلــة الرضاعــة (مــن  9-أشــهر
وحتــى ســنة واحــدة)

3838فــي ســنة  ،2021يقــدر أنــه ســيكون هنــاك  1.66مليــون امــرأة فــي ســن
اإلجنــاب ( 49-15ســنة) ،مــن بينهــن  334,000امــرأة تســتخدم خدمــات
األونــروا .مــن األهميــة مبــكان تلبيــة االحتياجــات الصحيــة لالجئــات
الفلســطينيات فــي مرحلتــي احلمــل ومــا بعــد الــوالدة مــن دورة حياتهــن.
ومــن شــأن التدخــل فــي هــذه املرحلــة أن يســاهم فــي حتســن مؤشــرات
التنميــة اإلنســانية بخصــوص معــدل وفيــات األمهــات ومعــدل مراضــة
الرضــع واألطفــال ،ومعــدالت التطعيــم .مــع
األمهــات ،ومعــدالت وفيــات ّ
ذلــك ،إن االحتياجــات فــي هــذه املرحلــة مــن مراحــل احليــاة متتــد إلــى مــا
بعــد ذلــك ،ومــن الضــروري تتبــع األطفــال إلــى مــا بعــد اجلولــة األولــى
مــن التطعيمــات وحتــى األيــام األلــف األولــى مــن حياتهــم بالنظــر إلــى
األهميــة احلاســمة لهــذه الفتــرة .إن االســتثمار فــي صحــة األمهــات
واألطفــال وتغذيتهــم خــال فتــرة احلمــل والطفولــة املبكــرة يخفــض من
مخاطــرة اإلصابــة باإلعاقــة والصعوبــات فــي فتــرة الحقــة مــن العمــر،
ويحقــق زيــادة كبيــرة فــي القــدرات املعرفيــة واالجتماعيــة ،وبالتالــي فــي
مســتوى األداء املدرســي .يعــد ذلــك عامـا ً بــارزا ً يتيــح إمكانيــة الوصــول
إلــى التعليــم العالــي ،وعيــش حيــاة منتجــة بقــدر أكبــر ،وكســب أجــور
أعلــى فــي مرحلــة الرشــد .لقــد حققــت برامــج «املمارســات الفضلــى»
مجمعــة تزيــد بثمانــي مــرات عــن
املوجهــة فوائــد مجتمعيــة وفرديــة
ّ
تكلفــة املشــارك الواحــد علــى مــدار  25ســنة ،إضافــة إلــى أن املتابعــة
علــى مــدى  40ســنة تبــرز قــدرا ً أكبــر مــن األثــر اإليجابــي.
ً
3939تتــاح للنســاء واألطفــال الالجئــن الفلســطينيني عمومــا إمكانيــة
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي فتــرة احلمــل ومــا بعــد الــوالدة .وقــد
ســاهم قــرب املراكــز الصحيــة والعيــادات مــن الالجئــن املقيمــن فــي
اخمليمــات فــي تســهيل وصولهــم إلــى اخلدمــات الطبيــة للوكالــة وارتفاع
معــدالت اســتخدامهم لهــا .وتوجــد األمــراض املعديــة والســارية حتــت
الســيطرة بســبب ارتفــاع معــدالت التطعيــم ،ويجــري حتقيــق تقــدم
الرضــع واألطفــال واألمهــات
ملمــوس فــي تخفيــض معــدالت وفيــات ّ
عبــر الوقــت .يــكاد يكــون التطعيــم باللقــاح الثالثــي ضــد الدفتيريــا
والكــزاز والســعال الديكــي ولقــاح احلصبــة (لعمــر ســنة) شــامال ً اكل
األطفــال فــي مجتمعــات الالجئــن التــي تتلقــى اخلدمــة ،فــي حــن
تنخفــض املعــدالت بعــض الشــيء فــي أوســاط الالجئــن الفلســطينيني
الرضــع فــي مجتمعــات
عمومــاً .كمــا انخفــض معــدل وفيــات
ّ
الالجئــن التــي تتلقــى اخلدمــة مــن  160لــكل  1000والدة حيــة خــال
ســنوات اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي إلــى أقــل مــن  25بعــد مــرور
حوالــي ســتة عقــود .كمــا أن معــدل وفيــات األمهــات بــن الالجئــات
الفلســطينيات اللواتــي يســتفدن مــن خدمــات األونــروا ينخفــض بقــدر
كبيــر عــن الغايــة التــي تضعهــا أجنــدة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد
ســنة .2015
الرضــع يحظــون بخدمــة
4040مــع أن النســاء احلوامــل واملرضعــات واألطفــال ّ
جيــدة مــن األونــروا واخلدمــات الصحيــة األخــرى ،مبــا فيهــا تلــك التــي
تقدمهــا الســلطات املضيفــة ،إال أن هــذه الفئــات تعانــي مــن الضعــف
بشــكل خــاص فــي حــاالت الطــوارئ واألزمــة املطولــة .ومــا لــم يتــم
تقــدمي اســتجابة مالئمــة ،ســتتعرض هــذه الفئــات الســكانية لعواقــب
خطيــرة علــى املــدى البعيــد مســتقبالً .وميكــن أن يســاهم اســتمرار حالة
انعــدام االســتقرار واألمــن بتغيــرات فــي معــدالت الوفيــات ،إلــى جانــب
الوفيــات الناجتــة عــن الصــراع املســلح.

احلقوق محفوظة لألونروا . 2013 ،تصوير عالء غوشة

4141إن التوتــر والضائقــة املتواصلــة التــي تســببها ظــروف الفقــر والصــراع
تشــكل تهديــدا ً خطيــرا ً لقــدرات األمهــات فــي حمايــة منــاء أطفالهــن
وتعزيــزه بالقــدر الوافــي .وتتعــارض أوضــاع اخلــوف والتوتــر وانعــدام
املطولــة مــع احتياجــات الرفــاه النفســي-االجتماعي لألطفــال
األمــن
ّ
الرضــع وأمهاتهــم وميكــن أن تكــون لهــا عواقــب ســلبية علــى التطــور
ّ
النفســي-االجتماعي الســليم .إن قــدرات الوكالــة فــي التعــرف علــى
مثــل هــذه القضايــا ال تــزال محــدودة فــي الوقــت احلاضــر ولكــن القابــات
حتديــدا ً يتولــن االهتمــام بهــا.

الطفولــة المبكــرة وســنوات مــا قبــل المدرســة (مــن
ســنة إلــى  5ســنوات)

4242يعــد التركيــز علــى ســنوات الطفولــة املبكــرة مهم ـا ً للغايــة للتأكــد
مــن تهيئــة األطفــال جيــدا ً للســنوات الالحقــة مــن الناحيتــن
االجتماعيــة واملعرفيــة .ومــن الضــروري أن يتــم التعــرف علــى األطفــال
املهدديــن بخطــر ســوء التغذيــة املزمــن واملعرضــن ألوضــاع التوتــر
واخلــوف وانعــدام األمــن والصدمــة املطولــة ،كمــا ســبقت اإلشــارة أعــاه،
وأن يقــدم لهــم الدعــم ،وأن تتــم مأسســة فحــوص الفــرز الصحــي،
وتلبيــة احتياجــات الدعــم النفســي-االجتماعي ،ومتتــن قــدرات الصمــود
والتحمــل قبــل دخــول الصــف املدرســي األول .فمــن املمكــن أن يســبب
اإلخفــاق فــي التدخــل أثنــاء هــذه الســنوات عواقــب تســتمر مــدى
احليــاة .إن ســوء النتاجــات الصحيــة وعــدم توفــر التعليــم قبــل املدرســي
يؤثــران علــى الــدوام واألداء فــي املدرســة .كمــا أن الفقــر ونقــص التغذيــة
خــال مرحلــة مــا قبــل املدرســة يؤديــان إلــى خســارة أكثــر مــن صفــن
مدرســيني .ويوجــد إقــرار متزايــد فــي العقــود األخيــرة بأهميــة تعليــم
الطفولــة املبكــرة فــي املســاعدة «علــى حتســن القــدرات املعرفيــة
والتطــور االجتماعي-االنفعالــي لألطفــال ،واملســاعدة فــي بنــاء األســاس
للتعلــم مــدى احليــاة ،وجعــل نتاجــات تعلــم األطفــال أكثــر إنصافــاً،
واحلــد مــن الفقــر ،وحتســن االنتقــال االجتماعــي مــن جيــل إلــى آخــر».
ويتزايــد اســتثمار احلكومــات فــي تعليــم ورعايــة الطفولــة املبكــرة
كأحــد أبعــاد مكافحــة الفقــر وأحــد تدابيــر اإلنصــاف فــي التعليــم.
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4343إن األطفــال مــن األســر احملرومــة معرضــون للخطــر بشــكل خــاص
فيمــا يتعلــق بالصحــة والفرصــة للمشــاركة فــي تعليــم الطفولــة
املبكــرة .وقــد يقودهــم ذلــك إلــى عــدم حتقيــق طاقاتهــم فــي املدرســة،
وحصولهــم بالتالــي علــى فــرص أقــل للعمــل تــؤدي إلــى انخفــاض
الدخــل وارتفــاع معــدالت اخلصوبــة وعــدم القــدرة علــى توفيــر مســتوى
مناســب مــن الرعايــة ألطفالهــم كمــا ينبغــي ،ممــا سيســاهم فــي
انتقــال الفقــر بــن األجيــال .ويتفاقــم هــذا األمــر بســبب ســوء حالــة
البنيــة التحتيــة والصحــة البيئيــة وعــدم توفــر مســاحات خارجيــة
آمنــة لألطفــال.
4444فــي ســياق الالجئــن الفلســطينيني ،يتــم تنفيــذ أنشــطة الفــرز
الصحــي بشــكل جيــد نســبيا ً مــن خــال برنامــج الصحــة فــي األونــروا،
وتوجــد مســتويات مرتفعــة نســبيا ً مــن معرفــة القــراءة والكتابــة بــن
األمهــات .وعلــى الرغــم مــن هــذه النجاحــات فــي البرامــج ،إال أن العديــد
مــن الالجئــن يشــعرون بــأن نقــص التعليــم قبــل املدرســي ذي اجلــودة
يشــكل باعــث قلــق بخصــوص النمــاء املبكــر ألطفالهــم.

األطفــال فــي عمــر المدرســة األساســية (مــن  6إلــى 15
ســنة)

4545يعــد ضمــان قــدرة أطفــال الالجئــن الفلســطينيني فــي ســن املدرســة
علــى الوصــول إلــى التعليــم األساســي أمــرا ً جوهريــا ً ملســاعدتهم
علــى اكتســاب املعــارف واملهــارات التــي يحتاجونهــا مــن أجــل حتقيــق
إمكاناتهــم فــي التنميــة اإلنســانية .التعليــم هــو تطويــر القــدرات
الفرديــة واجملتمعيــة باجتــاه حتقيــق طاقــات الفــرد .ويتضمــن ذلــك تطويــر
املهــارات واالجتاهــات املعرفيــة واالجتماعيــة واالنفعاليــة ،وقيــم املواطنــة
املســؤولة واالبتــكار والقيــادة.

4646إن التعليــم األساســي فــي احلــد األدنــى يفتــح الطريــق أمــام األفــراد
واجملتمعــات لتخليــص أنفســهم مــن براثــن الفقــر .فعنــد قيــاس
متوســط عوائــد الدخــل الشــخصي للتعليــم األساســي والثانــوي
والعالــي علــى مــدار فتــرة عشــر ســنوات ،تبــن أنــه بالنســبة للمناطــق
ذات الدخــل املتوســط فــي فئتــه الدنيــا (مثــل ســوريا مــا قبــل الصــراع
والضفــة الغربيــة) يبلــغ  10باملائــة و 7باملائــة و 15باملائــة علــى التوالــي،
وفــي البلــدان ذات الدخــل املتوســط فــي فئتــه العليــا (مثــل األردن ولبنان)،
بلغــت هــذه العوائــد  10باملائــة و 7باملائــة و 17باملائــة علــى التوالــي .مــع
ذلــك ،فليــس املهــم هــو مســتويات الــدوام املدرســي أو ســنوات التعليــم
التــي يكملهــا الفــرد فقــط .بــل هنــاك أهميــة قصــوى لضمــان أن يكــون
أطفــال املــدارس ســليمني صحيـا ً وحاصلــن علــى تغذيــة جيــدة ،وضمــان
أن يكــون التعليــم املقــدم عالــي اجلــودة ومالئمـا ً ومنصفـا ً وميســراً .ومــن
املهــم أيض ـا ً أن يتــم تعزيــز الرفــاه النفســي-االجتماعي احملــدد واخلــاص
بــكل طفــل وتقييــم وتلبيــة أيــة احتياجــات ،مبــا يعــزز حالــة الســامة
العامــة لديهــم ويحميهــم بشــكل خــاص فــي أوضــاع التوتــر الشــديد
واخلــوف املزمــن والفقــدان والصدمــة .كمــا أنــه مــن األهميــة مبــكان أن
ميلــك األطفــال مــن العائــات املهمشــة فرصــة الوصــول إلــى تعليــم ذي
جــودة .ومــن احليــوي كذلــك أن تكــون بيئــة املدرســة مواتيــة للتعلــم وأن
توفــر املــدارس جــوا ً مــن الراحــة واألمــان وبيئــة صحيــة.
4747يحظــى الالجئــون الفلســطينيون بخدمــة جيــدة فــي هــذه املرحلــة
مــن حياتهــم ،بفضــل برنامــج التعليــم فــي األونــروا أساســا ً ولكــن
ليــس حصــراً .فالالجئــون الفلســطينيون يتمتعــون مبعــدالت عاليــة
مــن معرفــة القــراءة والكتابــة بــن الرجــال والنســاء فــي جميــع أقاليــم
عمــل األونــروا .وكمــا ســبقت اإلشــارة ،يبــدو معــدل معرفــة القــراءة
والكتابــة أعلــى بــن الذكــور ممــا هــو بــن اإلنــاث بشــكل ثابــت فــي

احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠١٤ ،تصوير عالء غوشة

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠١٤ ،تصوير عالء غوشة
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جميــع األقاليــم ،مبــا يصــل إلــى خمــس نقــاط مئويــة أو أقــل .كمــا ترتفع
معــدالت االلتحــاق بالتعليــم األساســي ،حيــث يتــراوح معــدل الــدوام
الصافــي مــا بــن أواســط وأعالــي التســعينات عبــر جميــع أقاليــم عمــل
األونــروا .إال أن تصنيــف بيانــات الــدوام يكشــف عــن تفاوتــات ملموســة
حســب مــكان الســكن واحلالــة االجتماعية-االقتصاديــة.
4848تــدل مؤشــرات التعليــم بــن الالجئــن الفلســطينيني أيضـا ً علــى تكافــؤ
بــن اجلنســن فــي مســتويات االلتحــاق باملــدارس وانخفــاض كبيــر فــي
معــدالت التســرب املدرســي .إن معــدالت التســرب بــن الالجئــن فــي
املرحلــة االبتدائيــة تبــدو منخفضــة بشــكل خــاص ،وتعــد أفضــل مــن
املعــدالت الوطنيــة واملتوســط اإلقليمــي.

مرحلــة المراهقــة المتأخــرة ومرحلــة الرشــد المبكــرة
(مــن  15إلــى  24ســنة)

4949يتوقــع أن يــزداد عــدد الشــباب الالجئــن الفلســطينيني فــي الفتــرة بــن
 2012إلــى  2021مــن  1.04مليــون إلــى  1.08مليــون .تعــد مرحلة الشــباب
فتــرة انتقاليــة مهمــة ينخــرط فيهــا اليافعــون والشــباب مــع اجملتمــع
ومــع عالــم العمــل .وتوجــد لــدى فئــة الشــباب احتياجــات محــددة
للحصــول علــى التعليــم النوعــي والتدريــب والوعــي بالصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ،إلــى جانــب فــرص كســب العيــش والعمــل .فهــم
علــى ســبيل املثــال ،أكثــر احتمــاال ً مــن البالغــن ألن يعانــوا مــن البطالــة
أو العمالــة الناقصــة بســبب نقــص خبــرات العمــل ،والشــبكات
االجتماعيــة ،ومهــارات البحــث عــن الوظائــف ،واملــوارد املاليــة ،وفــرص
العمــل املنتــج .واإلخفــاق فــي االســتجابة لهــذه االحتياجــات ســيحكم
علــى نســبة ذات شــأن مــن الالجئــن الفلســطينيني بــأن ال يحصلــوا
علــى املهــارات الكافيــة والعمــل املالئــم ،فيمــا أن ضعــف تنظيم األســرة
يســاهم فــي إضعــاف القــدرات وتقليــص فــرص التنميــة اإلنســانية.
وذلــك بــدوره ســيدمي دورات احلرمــان والفقــر ،وميكــن أن تكــون لــه آثــار
تزعــزع االســتقرار االجتماعــي ،إلــى جانــب التأثيــر الســلبي علــى النمــو
االقتصــادي واألمــن.
5050إن حالــة النــزاع املتواصلــة فــي قطــاع غــزة وســوريا ،وحالــة الفقــر
املمتــدة فــي لبنــان واألردن ،والصــراع الدائــر واملتقلــب فــي الضفــة
الغربيــة ،جميــع ذلــك يفــرض حتديــات متعــددة علــى جميــع الســكان،
ولكنــه يؤثــر بشــكل خــاص علــى حيــاة الشــباب الذيــن يجــدون
أنفســهم محصوريــن بــن نقــص الفــرص والعيــش فــي دورة متواصلــة
مــن العنــف .وكثيــرا ً مــا ال يتــم حتقيــق الرفــاه النفســي-االجتماعي،
ويصبــح مــن الضــروري تنظيــم أنشــطة محــددة فــي مجــال الدعــم
النفســي-االجتماعي مــن أجــل متتــن قدرتهــم علــى الصمــود والتحمــل
ووقايتهــم مــن فقــدان آفــاق احليــاة .إن الفرصــة املتاحــة للشــباب
الالجئــن الفلســطينيني لالنخــراط فــي عمــل الئــق تظــل محــدودة.
وتبلــغ معــدالت البطالــة وفقــدان العمــل مســتويات عاليــة ومتزايــدة.
5151علــى الرغــم مــن اإلجنــازات اإليجابيــة فــي االلتحــاق بالتعليــم األساســي،
يالحــظ أن االنتظــام فــي التعليــم الثانــوي ينخفــض بقــدر ملمــوس.
وتكشــف املســوح العنقوديــة املتعــددة املؤشــرات فــي ســوريا قبــل
الصــراع وفلســطني ولبنــان أن ال أكثــر مــن ثلثــي األطفــال والشــباب فــي
عمــر الدراســة الثانويــة ينتظمــون فــي املــدارس.
5252إن التكافــؤ بــن اجلنســن فــي مســتويات االلتحــاق بالتعليــم وارتفــاع
مســتوى تعليــم اإلنــاث ال يترجــم إلــى مكتســبات فــي تشــغيل اإلنــاث.
كمــا أن معــدالت مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة بالنســبة جلميــع
النســاء فــي ســن العمــل فــي جميــع أقاليم عمــل األونــروا ،كما ســبقت

اإلشــارة أعــاه ،تنخفــض عــن املتوســط اإلقليمــي للــدول العربيــة،
والــذي بحــد ذاتــه يعــد األدنــى فــي العالــم .ويعــد الــزواج املبكــر أحــد
بواعــث القلــق الكبيــرة ومــن العوائــق األخــرى أمــام مشــاركة النســاء
الفعالــة فــي القــوى العاملــة.
5353تعــد بعــض الفئــات احملــددة مــن الشــباب معرضــة للخطــر بســبب
محدوديــة الفــرص املتاحــة لهــا نتيجــة اإلقصــاء والتمييــز واحلرمــان
املســتمر مــن احلقــوق .ففــي األردن ،يعــد الشــباب فــي مجتمــع الالجئــن
القادمــن مــن غــزة معرضــن للفقــر .وفــي لبنــان ،يعــد الفلســطينيون
الشــباب غيــر احلاصلــن علــى وثائــق ثبوتيــة ،وغيــر املســجلني لــدى
األونــروا أو لــدى الســلطات اللبنانيــة ،معرضــن بشــكل خــاص للحرمــان
واإلقصــاء االجتماعــي .وفــي الضفــة الغربيــة ،يتعــرض الشــبان الذكــور
بشــكل خــاص خلطــر العنــف ،ويعــد الشــباب البــدو فئــة مهمشــة
أخــرى تعانــي مــن مســتويات متييــز عاليــة .وبالنظــر إلــى الصــراع
الدائــر فــي ســوريا ،يظــل الشــباب بنســبة كبيــرة يعانــون مــن اإلقصــاء
االجتماعــي واالقتصــادي ويواجهــون مجــاال ً واســعا ً مــن قضايــا احلمايــة.
ويفتقــر الشــباب ذوو اإلعاقــة إلــى القــدرة علــى الوصــول إلــى التعليــم
والعمــل ،ممــا يــؤدي إلــى تعميــق إقصائهــم االجتماعــي.

مرحلة الرشد وأواسط العمر (من  25إلى  59سنة)

5454يقــدر أن يرتفــع عــدد الالجئــن الفلســطينيني فــي عمــر  59-25ســنة
مــن  2.12مليــون فــي ســنة  2012إلــى  2.78مليــون فــي ســنة ،2021
مــن بينهــم  1.29مليــون ممــن ســيبلغون منتصــف العمــر ( 59-40ســنة).
يتوقــع مــن البالغــن أن يعيلــوا أنفســهم وعائالتهــم .ويعــد العمــل
محوريــا ً ليــس لتنميــة قدراتهــم وفرصهــم فــي التنميــة اإلنســانية
فحســب ،بــل إنــه يرتبــط أيض ـا ً بالكرامــة وبنــاء مجتمعــات مســتقرة
ومتماســكة .ويؤثــر فقــدان العمــل والبطالــة فــي األبعــاد األخــرى
للتنميــة اإلنســانية مــن تخفيــض العمــر املتوقــع نتيجــة املشــكالت
الصحيــة ،إلــى ارتفــاع معــدالت االكتئــاب وفقــدان فــرص التعليــم .إذ
ميكــن أن يتــرك األطفــال الدراســة ،ممــا ســيزيد مــن تــآكل الفــرص التــي
تســاعدهم علــى التملــص مــن قبضــة الفقــر فــي املســتقبل .يكــون
األشــخاص الذيــن فــي منتصــف العمــر عرضــة بشــكل خــاص خلطــر
ســوء النتاجــات الصحيــة ومحدوديــة فــرص كســب العيــش .فــإن فقــد
املــرء فــرص كســب العيــش فــي الســنوات األخيــرة مــن هــذه املرحلــة
احلياتيــة بســبب احلــرب ،مثــاً ،فغالبــا ً مــا تكــون مهمــة تعافــي املــرء
وإعــادة بنــاء حياتــه مــن جديــد أصعــب علــى مــن هــم فــي الســنوات
األخيــرة مــن هــذه املرحلــة العمريــة ممــا هــي علــى األشــخاص األصغــر
ســناً .إن الرفــاه النفســي-االجتماعي لهــذه الفئــة يتعــرض خملاطــر
جديــة فــي أغلــب أقاليــم األونــروا ،وتتصــف احليــاة بالتعــرض املســتمر
لإلضعــاف واليــأس والعجــز فــي أوضــاع احلــرب والدمــار.
5555تنخفــض مشــاركة الالجئــن الفلســطينيني فــي القــوى العاملــة عبــر
جميــع أقاليــم عمــل األونــروا وميكــن أن يعــزى ذلــك جزئيــا ً إلــى مــا
ســبقت اإلشــارة إليــه مــن انخفــاض مشــاركة اإلنــاث .فمــع أنــه ال ميكن
إجــراء مقارنــة صارمــة ،إال أن مشــاركة الذكــور فــي القــوى العاملــة بــن
الالجئــن متاثــل معــدالت مشــاركة الذكــور فــي اجملتمعــات املضيفــة.
وفيمــا يبــدو أن معــدالت املشــاركة فــي القــوى العاملــة تتفــاوت بقــدر
قليــل جــدا ً بــن البلــدان املضيفــة ،فهنــاك اختالفــات ملموســة فــي
مســتويات التشــغيل بــن الالجئــن الفلســطينيني.
5656فــي ســياق الالجئــن الفلســطينيني ،يتزايــد عــدد األفــراد الذيــن يوجــدون
فــي الفئــة العمريــة مــن منتصــف العمــر إلــى مرحلــة الشــيخوخة،
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ويتزايــد عــدد الالجئــن الذيــن يعانــون مــن األمــراض غيــر الســارية .وهــذا اعتبارات الحماية المرتبطة بالصراع المسلح والعنف

التحــول الوبائــي يتوافــق مــع النزعــات اإلقليميــة والعامليــة الســائدة
وميكــن أن يعــزى إلــى مجموعــة مــن العوامــل ،منهــا ارتفــاع معــدل
العمــر املتوقــع ،والتحضــر الســريع ،وعــدد مــن عوامــل اخملاطــرة املتعلقــة
بنمــط احليــاة .يقــدر أن  11باملائــة مــن الالجئــن الذيــن تتجــاوز أعمارهــم
 40ســنة ممــن يتــرددون علــى مرافــق األونــروا الصحيــة يعانــون مــن
الســكري وأن  16.5باملائــة يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم.

مرحلة الشيخوخة ( 60سنة فما فوق)

5757يقــدر أن يبلــغ عــدد الالجئــن الفلســطينيني فــي عمــر  60ســنة فأكثــر
 804,000فــي ســنة  ،2021بعــد أن كان  656,000فــي ســنة  .2012إن لــدى
األشــخاص فــي مرحلــة الشــيخوخة احتياجــات إضافيــة خاصــة بهــم
مــن حيــث احلمايــة وكســب العيــش والوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة،
مبــا فــي ذلــك الدعــم النفســي-االجتماعي .ويتراكــم نقــص الفــرص
االقتصاديــة وانعــدام األمــن االقتصــادي فــي املراحــل العمريــة الســابقة
ليشــكل مواطــن ضعــف يعانــي منهــا املــرء فــي مرحلــة الشــيخوخة.
وغالبــا ً مــا تعانــي هــذه الفئــة مــن اإلقصــاء االجتماعــي والتهميــش
وتكــون معرضــة بشــكل أكثــر حــدة النعــدام األمــن الغذائــي والعنــف،
وخاصــة األرامــل وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم أبنــاء .ويكــون لعــدم توفــر
املســكن املالئــم تأثيــر ســلبي خــاص علــى املســنني.
5858ســتزداد صعوبــة االســتجابة إلــى التغيــر فــي عــبء األمــراض بــن
الالجئــن الفلســطينيني فــي ظــل تقــدم الســكان فــي العمــر ،وارتفــاع
معــدالت الفقــر والبطالــة ،واألزمــات املمتــدة ،والقيــود علــى الوصــول،
والقيــود املاليــة املزمنــة التــي تعانــي منهــا الوكالــة نفســها .فتقــدم
الالجئــن فــي العمــر ســيؤدي إلــى تزايــد شــدة النزعــات الصحيــة
الســائدة ،حيــث تتعــرض أعــداد متزايــدة مــن الالجئــن املســنني خلطــر
األمــراض غيــر الســارية ،والتــي تعــد مســؤولة عــن  70باملائــة مــن وفيــات
الالجئــن فــي الوقــت الراهــن .وهــذا التغيــر فــي أمنــاط األمــراض ســيؤدي
إلــى ارتفــاع مقابــل فــي الطلــب علــى الرعايــة الطبيــة الطويلــة
األمــد والباهظــة التكلفــة .وســيكون مــن املهــم للغايــة التعامــل مــع
حتديــات األمــراض املزمنــة عنــد تلبيــة االحتياجــات الصحيــة واحتياجــات
التنميــة اإلنســانية األعــم لالجئــن .إن اإلخفــاق فــي القيــام بذلــك لــن
يؤثــر علــى الفــرد فقــط ،بــل ســيكون لــه أيضـا ً تأثيــر مدمــر علــى األســر
واجملتمعــات احملليــة.

تهديدات الحماية

5959ترتبــط التنميــة اإلنســانية مباشــرةً بحقــوق اإلنســان .فالتنميــة
اإلنســانية ،عــن طريــق تقويــة القــدرات وتوســيع الفــرص ،تعــزز مــن
حريــة االختيــار ،وحقــوق اإلنســان حتمــي هــذه احلريــة .لــذا فــإن حمايــة
حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية تكتســب أهميــة حاســمة فــي
تطويــر قــدرات الالجئــن وإتاحــة الفــرص ملمارســة هــذه القــدرات .لقــد
واجــه الالجئــون الفلســطينيون تهديــدات متعلقــة باحلمايــة علــى مــدار
عقــود عديــدة .وهــذه التهديــدات آخــذة فــي التزايــد فــي مــدى انتشــارها
وتأثيرهــا علــى كل مــن القــدرات املكتســبة وفــرص ممارســتها .وفــي
الوقــت ذاتــه ،تنخفــض قــدرة الالجئــن علــى حتمــل هــذه التهديــدات.
وقــد يكــون األشــخاص الذيــن لديهــم نصيــب محــدود مــن القــدرات
احملوريــة وأولئــك الذيــن تتقيــد اخليــارات أمامهــم أقــل قــدرة علــى التدبــر
مــع مســتويات التهديــد اجلاريــة واملتزايــدة.

6060يوضــح الشــكل  :6حــاالت الطــوارئ البــارزة التــي أثــرت علــى الالجئــن
الفلســطينيني منــذ ســنة  ،2000أن هنــاك تزايــدا ً فــي عــدد الصراعــات
وشــدتها فــي املنطقــة فــي الفتــرة الســابقة لفتــرة االســتراتيجية
 2015-2010وخاللهــا .إن الصــراع فــي ســوريا يتســبب بتأثيــرات مدمــرة
علــى الالجئــن الفلســطينيني .ففــي ســنة  ،2014يقــدر أن أكثــر مــن
 50باملائــة مــن مجمــوع الالجئــن الفلســطينيني املســجلني فــي ســوريا،
وعددهــم قرابــة  550,000فــرد ،قــد نزحــوا عــن مســاكنهم داخــل ســوريا
أو إلــى بــاد مجــاورة .وفــي غــزة ،كانــت هنــاك تأثيــرات مدمــرة للعمليــة
العســكرية الضخمــة التــي قادهــا اجليــش اإلســرائيلي فــي متوز/يوليــو
وآب/أغســطس  ،2014حيــث يقــدر أن  2,254شــخصا ً قتلــوا ،مبــن فيهــم
 538طفـاً ،و 306نســاء .وأفيــد بإصابــة حوالــي  11,000شــخص ،يعتقــد
أن  1,000منهــم ســيعانون مــن إعاقــات طويلــة األجــل أو دائمــة .وقــد
كان  11موظفـا ً مــن األونــروا فــي عــداد القتلــى .كمــا قتــل  72إســرائيليا ً
خــال الصــراع ،مــن بينهــم  66عســكريا ً إســرائيليا ً وســتة مدنيــن.
أمــا فــي الضفــة الغربيــة ،فتوجــد مجموعــة واســعة مــن اعتبــارات
احلمايــة املرتبطــة باالحتــال اإلســرائيلي ،والتــي تشــمل الوفيــات
واإلصابــات الناجتــة عــن عمليــات اجليــش اإلســرائيلي .إن التهجيــر املتكرر
الــذي يعانــي منــه الالجئــون الفلســطينيون يســبب تــآكل رأس املــال
االجتماعــي واالقتصــادي ،واســتنفاد قدرتهــم علــى التحمــل وآليــات
التدبــر.
6161يتوقــع أن تتواصــل معانــاة الالجئــن الفلســطينيني مــن تهديــدات
احلمايــة نتيجــة الصراعــات املســلحة فــي ســوريا والضفــة الغربيــة
وغــزة خــال الفتــرة .2021-2016

المكانــة القانونيــة والحمايــة الدوليــة لالجئيــن
ا لفلســطينيين

6262يســتثنى العديــد مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن اجملــاالت الرئيســية
للحيــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة .يكــون ذلــك فــي الغالــب
مرتبطــا ً باالحتــال العســكري ،وكذلــك مبكانتهــم القانونيــة ،وتكــون
النتيجــة فــي ســياقات عديــدة أنهــم ال يتمتعــون بحقــوق اإلنســان
األساســية ذاتهــا كغيرهــم مــن املواطنــن.
6363يواجــه الالجئــون فــي لبنــان عــددا ً مــن القيــود القانونيــة التــي حتــد مــن
حقوقهــم ،مبــا فــي ذلــك احلــق فــي العمــل ،وتضــع عراقيــل شــديدة
أمــام وصولهــم إلــى اخلدمــات العامــة وفــرص العمــل .وفــي األردن ،مــن
بــن  2.1مليــون الجــئ فلســطيني يقيمــون فــي البــاد ،هنــاك حوالــي
 150,000مــن الالجئــن القادمــن مــن غــزة الذيــن تســاهم مكانتهــم
القانونيــة فــي عيشــهم فــي ظــروف معرضــة للمخاطــر .كمــا يواجــه
الالجئــون الفلســطينيون حتديــات متزايــدة فــي الهــروب مــن الصــراع فــي
ســوريا وخطــر أن يتــم إرجاعهــم إلــى ســوريا .يكــون هــؤالء األشــخاص
معرضــن للخطــر بشــكل خــاص بصفتهــم الجئــن فلســطينيني .أمــا
الذيــن جنحــوا فــي الوصــول إلــى بلــدان مجــاورة فكثيــرا ً مــا يقيمــون
هنــاك بشــكل غيــر منتظــم ،وبالتالــي تكــون حريتهــم فــي احلركــة
محــدودة ،ويجــدون صعوبــة فــي الوصــول إلــى إجــراءات التســجيل
املدنــي الضروريــة ،ويعيشــون فــي خــوف دائــم مــن االعتقــال واإلرجــاع
القســري إلــى ســوريا.
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تعــرض فئــات المخاطــرة للعنــف واإلســاءة واإلهمــال
واالســتغالل

الدعــم النفســي-االجتماعي وأنــواع الدعــم األخــرى الالزمــة علــى
مســتوى الفــرد واجملتمــع احمللــي.

6464تواجــه الفئــات الضعيفــة مــن الالجئــن الفلســطينيني ،مبــن فيهــم

النســاء واألطفــال وذوو اإلعاقــات ،حتديــات خاصــة فيمــا يتعلــق باحلمايــة ,تحديات الحماية داخل خدمات برامج األونروا

وتنبــع هــذه التحديــات عــن العنــف واإلســاءة فــي ســياقات مختلفــة ال
تقتصــر علــى تلــك املتعلقــة بالصــراع املســلح واألزمــة .فهنــاك انتشــار
واســع للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،والــذي ميــارس أغلبــه
ضــد النســاء والعديــد مــن احلــاالت تؤثــر فــي األطفــال أيضــاً .وفــي
أوقــات األزمــة والتهجيــر ،تصبــح النســاء واألطفــال عرضــة بشــكل
خــاص للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بســبب انهيــار آليــات
احلمايــة التقليديــة والتغيــر فــي أدوار اجلنســن.
6565إن حتديــات احلمايــة مــن العنــف واإلســاءة بالنســبة للفئــات الضعيفــة
تتطلــب برامــج موجهــة للوقايــة والتدخــل تعــزز وتيســر عمليــات

6666األونــروا مــن األطــراف الرئيســية املقدمــة للخدمــات العامــة ،وهــي
بالتالــي مكلفــة مبســؤوليات مــن ضمنهــا الوفــاء بحقــوق اإلنســان
للمســتفيدين مــن خدماتهــا .وهــي تــدرك أن اعتبــارات احلمايــة تنشــأ
مباشــرة عــن عمليــات األونــروا وحتــرص بالتالــي علــى أن تتــم االســتجابة
للحمايــة مــن خــال اخلدمــات التــي تقدمهــا وداخــل هــذه اخلدمــات.
وتتضمــن حتديــات احلمايــة فــي خدمــات الوكالــة ،علــى ســبيل املثــال،
ممارســة العقــاب البدنــي ضــد األطفــال وغيــر ذلــك مــن أنــواع العنــف
واإلســاءة اجلســدية فــي املــدارس ،والتحديــات التــي تواجــه األشــخاص
ذوي اإلعاقــة فــي الوصــول إلــى اخلدمــات االجتماعيــة األساســية.

احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠١٣ ،تصوير تصوير كارول الفرح
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٢٠١٤ /٨-٧

ﺗﻬﺠﻴﺮ  %٢٥ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﻜﺎن ﻏﺰة .أﺟﺒﺮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح ﻋﻦ
ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ

إﻳﻮاء  ٣٠٠٬٠٠٠ﻧﺎزح ﻓﻲ ٨٥
ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻸوﻧﺮوا

ﻣﻘﺘﻞ  ٢٬٠٤٢ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﹰ
وإﺻﺎﺑﺔ ١٠٬٢٢٤

ﺗﻀﺮر  ١٣٨٬٥٠٨ﻣﺴﺎﻛﻦ
وﻫﺪم  ٩٬١١٧ﻣﺴﻜﻨﺎﹰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﺻﺮاع ﻏﺰة ٢٠١٤

٢٠١٤

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  ٥٦٠٬٠٠٠ﻻﺟﺊ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻧﺰح
 ٨٠٬٠٠٠ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ،وأﺻﺒﺢ  ٢٨٠٬٠٠٠ﻧﺎزﺣﻴﻦ
داﺧﻠﻴﻴﻦ

 %٨٢ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ
ﻓﻘﺮ ،وﻳﻌﻴﺶ  %٣٠ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ

ﺟﺮى ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷوﻧﺮوا اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٦٠٬٠٠٠ﻻﺟﺊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
٢٠٠٩/١-٢٠٠٨ /١٢
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٬٤٠٠ﻗﺘﻴﻞ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ و٦٬٣٠٠
ﻣﺼﺎب
ﺗﺪﻣﻴﺮ  ٢٬٤٠٠ﻣﺴﻜﻦ
ﺗﻬﺠﻴﺮ  ١٢٠٬٠٠٠ﺷﺨﺺ

ﺗﻀﺮر  ٤٠ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻸوﻧﺮوا

ﺗﺪﻣﻴﺮ  ١٣٠ﻣﺴﻜﻨﺎﹰ ﺑﺸﺪة وﺗﻀﺮر
 ٧٬٠٠٠ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ

ﻣﻘﺘﻞ  ١٥٨ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﹰ )١٠٣
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ( وإﺻﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٬٢٠٠

٢٠١٢ /١١

ﺻﺮاع ﺳﻮرﻳﺎ
--- ٢٠١١

ﺻﺮاع ﻏﺰة ٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

الشكل  :6حاالت الطوارئ البارزة التي أثرت على الالجئين الفلسطينيين منذ سنة 2000

٢٠٠٧ /٩-٥
ﺣﺼﺎر ﻣﺨﻴﻢ ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺎرد
•

•

ﺗﻬﺠﻴﺮ  ٢٦٬٠٠٠ﻻﺟﺊ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ و ١٬٠٠٠
ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ
 %٩٥ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ إﻣﺎ
دﻣﺮت أو ﺗﻀﺮرت

٢٠٠٦ /٨-٧
ﺗﻬﺠﻴﺮ  ٩٠٠٬٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن،
ﻣﻨﻬﻢ  ١٦٬٠٠٠ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
 ٤٬٠٠٠اﻟﺘﻤﺴﻮا اﻟﻤﺄوى ﻓﻲ ﻣﺪارس
اﻷوﻧﺮوا

 %٨٠ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻓﻘﺮ
ﻣﺪﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺪﺧﻞ

إﻳﻮاء  ٥٬٠٠٠ﻟﺪى اﻷوﻧﺮوا

ﻣﻘﺘﻞ ٤٥٠
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﹰ

٢٠٠٦ /١١-٦

ﺗﻀﺮر  ١٨١ﻣﺴﻜﻨﺎﹰ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮر ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ

ﺻﺮاع ﻏﺰة ٢٠٠٦

ﺻﺮاع ﻟﺒﻨﺎن ٢٠٠٦

ﺻﺮاع ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺎرد

ﺻﺮاع ﻏﺰة
٢٠٠٩ -٢٠٠٨

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٢٠٠٤

٢٠٠٣

ﺑﺪأت ﻓﻲ ٢٠٠٠/٩
 ٣٬٩٧٦ﻗﺘﻴﻼﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﹰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ٢٠٠٠/٩إﻟﻰ ٢٠٠٦/١
 ٤٣٬٧٦١ﺟﺮﻳﺤﺎﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﹰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ٢٠٠٠/٩إﻟﻰ
٢٠٠٥/٩
اﺣﺘﺠﺎز آﻻف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن
اﻟﻌﻮاﻗﺐ :اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة – .٢٠٠٥/٨
ﻗﺮار ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ  ،٢٠٠٢ﻣﻊ إﺗﻤﺎم اﻟﺠﺰء
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠٠٦-٢٠٠٣

اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٢٠٠٠

٢٠٠٢

٢٠٠١

٢٠٠٠
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احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠١٣ ،تصوير عالء غوشة

الفصل الثالث :استجابة دولية
6767تعــد األونــروا جــزءا ً من اســتجابة اجلمعيــة العامة لــأمم املتحــدة ،وبالتالي
اجملتمــع الدولــي ،لتقــدمي اخلدمــات الضروريــة لالجئــن الفلســطينيني إلى
أن يتــم التوصــل إلــى حــل عــادل ودائــم حملنتهــم يتوافــق مــع القانــون
الدولــي وينســجم مــع قــرارات األمم املتحــدة .وضمــن هــذه االســتجابة
الدوليــة ،تتولــى األونــروا مهمــة محــددة ودورا ً خاص ـا ً فــي ضمــان تلبيــة
االحتياجــات اإلنســانية واإلمنائيــة واحتياجــات احلمايــة لــدى الالجئــن
الفلســطينيني .ومــن الضــروري أن ال تنفــذ الوكالــة مهمتهــا فــي عزلــة،
بــل يجــب أن يتــم ذلــك بطريقــة تتكامــل مــع مهــام هيئــات األمم املتحــدة
األخــرى التــي لهــا صلــة برفــاه وحمايــة الالجئــن الفلســطينيني.
6868ال تســتطيع األونــروا حــل العديــد مــن املســببات الضمنيــة الحتياجــات
الالجئــن الفلســطينيني .فعلــى مــدار  65ســنة ،عانــى الالجئــون
الفلســطينيون مــن العواقــب واخملاطــر املرتبطــة بالتهجيــر املطــول
والصــراع .وهــم يواصلــون العيــش فــي عالــم النســيان ويظلــون عرضــة
لعوائــق بــارزة حتــول دون متتعهــم بحقــوق اإلنســان والتقــدم علــى مســار
التنميــة اإلنســانية .إن األونــروا متلــك قــدرة محــدودة علــى التعامــل مــع
مجمــل احلرمــان مــن حقــوق اإلنســان ،والســياق اإلقليمــي األوســع وتأثيــر
الصــراع وانعــدام األمــن ،ونقــص فــرص العمــل ،ونقــص الوصــول إلــى
امليــاه اآلمنــة والصــرف الصحــي والصحــة والبنيــة التحتيــة البيئيــة،
والعوائــق أمــام انخــراط الفتيــات والنســاء فــي التعليــم العالــي
والتدريــب والنشــاط االقتصــادي .وهــذه العناصــر جميعهــا تســاهم فــي
الفقــر ونقــص الفــرص.

6969إذا لــم يتــم التصــدي للمشــكالت الضمنيــة ،ســتكون العواقــب متعددة
األوجــه ،وسيســتمر انخفــاض فــرص كســب العيــش وحتطــم األمــل
لــدى جيــل آخــر مــن األطفــال والشــباب الالجئــن الفلســطينيني .ومــا
لــم يحــدث تغييــر ،ميكــن أن تلجــأ الفئــات الســكانية املعرضــة للفقــر
واملــرارة والعزلــة إلــى تصرفــات لهــا عواقــب علــى اجملتمعــات املضيفــة
والبلــدان فــي املنطقــة .فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني (وفــي
بعــض جتمعاتهــم) ،ســتتأثر نوعيــة احليــاة ســلبا ً نتيجــة ارتفــاع
الكثافــة الســكانية بفعــل النمــو الســكاني ،وزيــادة الطلــب علــى
املســاكن الرخيصــة الثمــن ،وعــدم توفــر االســتثمارات الالزمــة للتصــدي
لهــذه التحديــات .فــي احملصلــة النهائيــة ،إن تأثيــرات التهجيــر الطويــل
األمــد والفقــر واحلرمــان مــن احلقــوق – الــذي يعانــي منــه الالجئــون
الفلســطينيون بدرجــات متفاوتــة بــن أقاليــم عمــل األونــروا – تشــكل
عامــا ً مهمــا ً لعــدم االســتقرار وانعــدام األمــن فــي املنطقــة.
7070ســتتبنى األمم املتحــدة ،فــي ســنة  ،2015أجنــدة التنميــة املســتدامة ملــا
بعــد  .2015ويرجــح أن يتــم وضــع القضــاء علــى الفقــر وحقــوق اإلنســان
فــي صلــب هــذه األجنــدة ،والتــي تقــر بــأن الفقــر يعــد ظاهــرة متعــددة
األبعــاد وأن القضــاء عليــه ال ميكــن أن يتحقــق إال مــن خــال اســتجابة
منســقة وشــاملة ومتعــددة القطاعــات .تقــر األجنــدة أيضـا ً بأنــه إن لــم
تتــم حمايــة حقــوق اإلنســان واحترامهــا وتعزيزهــا ،فلــن يكــون باإلمــكان
حتقيــق التنميــة املســتدامة .تركــز األجنــدة علــى احلاجــة إلــى نهــج
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«معمــم وشــامل ومنصــف» لتحقيــق التنميــة اإلنســانية جلميــع بنــي
«حتوليــة
اإلنســان ،إلــى جانــب احلاجــة لتخفيــض التفــاوت وتبنــي أجنــدة ّ
وطموحــة» تقتــرن بعنصــر قــوي مــن املســاءلة.
7171إن الالجئــن الفلســطينيني الذيــن يبلــغ تعدادهــم  5.1مليــون ،والذيــن
يشــكلون حوالــي  44باملائــة مــن مجمــوع الالجئــن ألمــد طويــل فــي
العالــم ،ال ميكــن أن يكونــوا مبعديــن أو مســتثنيني مــن الطمــوح العاملــي
للقضــاء علــى الفقــر الــذي ســيجري إرســاؤه فــي أهــداف التنميــة
املســتدامة املنتظــرة ســنة  .2015ولكــن حتقيــق هــذا الهــدف بالنســبة
لالجئــن الفلســطينيني ســيتطلب تعبئــة اجلهــود ســعيا ً لتغييــر
النزعــات االجتماعية-االقتصاديــة غيــر املواتيــة الســائدة حالي ـا ً وكســر
حلقــة الفقــر الــذي يطبــق قبضتــه علــى هــذه اجلماعــة الســكانية
الشــديدة الضعــف.
7272حتــى يتــم التصــدي بالشــكل الوافــي لالحتياجــات اإلنســانية واإلمنائيــة
واحتياجــات احلمايــة لــدى الالجئــن الفلســطينيني ،ال بــد مــن أن تكــون
االســتجابة شــاملة ومنســقة وأن تضــم جميــع األطــراف بحيــث
يعملــون فــي توافــق وشــراكة.
7373أوال ً وقبــل كل شــيء ،وفــي توافــق مــع قــرارات األمم املتحــدة ،يتحمــل
أطــراف النــزاع املســؤولية عــن حلــه وعليهم الســعي حلــل جميــع قضايا
الوضــع النهائــي .كمــا عليهــم أن يحترمــوا ويحمــوا حقــوق اإلنســان
لالجئــن الفلســطينيني ويحرصــوا علــى حمايــة الســكان املدنيــن أثنــاء
الصراعــات املســلحة .وينبغــي إزالــة العوائــق أمــام التمتــع بحقــوق
اإلنســان والتنميــة اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني .يقــع علــى
الــدول واجــب احتــرام وحمايــة حقــوق الالجئــن الفلســطينيني .ويواصــل
اجملتمــع الدولــي ،علــى النحــو الــذي عبــرت عنــه قــرارات اجلمعيــة العامــة
ذات الصلــة ،ومنهــا القــرار  19/67املــؤرخ فــي  29تشــرين الثاني/نوفمبــر
 ،2012تأكيــده علــى احلاجــة إلــى تســوية ســلمية لقضيــة فلســطني،
مبــا يتضمــن ضــرورة انســحاب إســرائيل مــن األرض الفلســطينية احملتلــة
منــذ عــام  ،1967ومنهــا القــدس الشــرقية .يشــمل ذلــك إعمــال حقــوق
الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف ،وبالدرجــة األولــى حقــه
فــي تقريــر املصيــر وحقــه فــي إقامــة دولتــه املســتقلة .كمــا يتضمــن
ذلــك أيض ـا ً ضــرورة حــل مشــكلة الالجئــن الفلســطينيني ح ـا ً عــادال ً
طبقــا ً لقــرار اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة رقــم ( 194د )3-املــؤرخ
فــي  11كانــون األول/ديســمبر  1948وقــرارات األمم املتحــدة األخــرى ذات
العالقــة ،ووقــف جميــع أنشــطة االســتيطان اإلســرائيلية فــي األرض
الفلســطينية احملتلــة وقف ـا ً تام ـاً.

7474إن مســؤوليات أطــراف النــزاع فيمــا يتعلــق بحقــوق الالجئــن
الفلســطينيني أساســية ،ولكنهــا متتــد إلــى أبعــد مــن تلــك املســؤوليات
املرتبطــة مباشــرة بالتســوية الســلمية للقضيــة الفلســطينية .فعلــى
أطــراف النــزاع ،مبــا يشــمل جميــع الــدول بــا اســتثناء ،أن حتتــرم وحتمــي
حقــوق اإلنســان لالجئــن الفلســطينيني فــي جميــع األوقــات .توجــد
واجبــات خاصــة علــى عاتــق إســرائيل ،باعتبارهــا دولــة االحتــال ،جتــاه
األرض الفلســطينية احملتلــة .فهنــاك قيــود مهمــة بخصــوص ممارســة
الســلطة فــي األرض احملتلــة .وعلــى إســرائيل أن تديــر األرض احملتلــة
لصالــح رفــاه الســكان الفلســطينيني وهــي ملزمــة مبعاملــة الســكان
احملميــن بإنســانية فــي كافــة األوقــات ،وعلــى اجملتمــع الدولــي القيــام
بــدور مهــم فــي ضمــان أن حتتــرم دولــة االحتــال واجباتهــا فــي كافــة
األوقــات.
7575إن علــى الســلطات املضيفــة القيــام بــدور مهــم فــي العمــل مــع األونروا
ملنــح الالجئــن الفلســطينيني الفــرص وإزالــة العوائــق أمــام تنميتهــم
اإلنســانية ،مبــا فــي ذلــك العوائــق الناشــئة عــن وضعهــم احملفــوف
باخلطــر نتيجــة التهجيــر املطــول ،وتزويدهــم بالفــرص للمســاهمة فــي
اجملتمــع بشــكل منتــج.
7676هنــاك دور مهــم ألعضــاء اجملتمــع الدولــي فــي التشــارك بالعــبء مــن
أجــل ضمــان تلبيــة احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني املتناميــة فــي
مجــال التنميــة اإلنســانية ،مــع العمــل أيض ـا ً علــى معاجلــة املســببات
الضمنيــة ملأســاتهم.
7777تعتمــد األونــروا علــى دعــم الــدول األعضــاء فــي األمم املتحــدة واملنظمــات
اإلقليميــة حتــى تتمكــن مــن تنفيذ مهمتهــا بالكامــل وحتقيــق النتاجات
االســتراتيجية الــواردة فــي هــذه االســتراتيجية .عــاوة علــى ذلــك،
ومــن أجــل دعــم األونــروا فــي الوفــاء بواليتهــا ،يتوجــب علــى اجلمعيــة
العامــة لــأمم املتحــدة أن تشــجع وكاالت األمم املتحــدة وصناديقهــا
وبرامجهــا علــى مســاعدة األونــروا فــي التصــدي الحتياجــات الالجئــن
الفلســطينيني .كمــا يجــب حــض املنظمــات غيــر احلكوميــة – ســوا ًء
الدوليــة أو احملليــة – التــي متلــك القــدرات لتقــدمي املســاعدات واخلدمــات
لالجئــن الفلســطينيني علــى زيــادة برامجهــا التــي يســتفيد منهــا
الالجئــون الفلســطينيون بالتنســيق مــع األونــروا.
7878إذا تولــت جميــع األطــراف املعنيــة مســؤولياتها علــى النحــو املوضــح
أعــاه ،وإذا عملــوا فــي توافــق مــع األونــروا ،فســيكون باإلمــكان إحــداث
تغييــر إيجابــي دائــم فــي التنميــة اإلنســانية وفــرص احليــاة املتاحــة
لالجئــن الفلســطينيني.
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احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠١٣ ،تصوير تصوير عالء غوشة

الفصل الرابع :استجابة األونروا التشغيلية وأهدافها
7979رافقــت األونــروا الالجئــن واســتجابت الحتياجاتهــم اإلنســانية واإلمنائيــة
علــى مــدى  65ســنة .وهــي متلــك حتــت تصرفهــا مــوارد ملموســة
قيمــة ،وتعــد مــن الــرواد فــي مجــال تقــدمي اخلدمــات العامــة
وخبــرات ّ
فــي الســياقات الهشــة.
8080متثــل أحــد العناصــر املركزيــة فــي اســتراتيجية األونــروا املتوســطة األجل
للفتــرة  2015-2010فــي تقويــة إدارة الوكالــة وعملياتهــا ،وذلك باألســاس
مــن خــال جهديــن إصالحيــن ،همــا« :التطويــر التنظيمــي» و»اســتدامة
التغييــر» .ومــن جملــة األمــور التــي مت العمــل عليهــا أن عــززت األونــروا
التخطيــط واملراقبــة والتقييــم وتقــدمي التقاريــر فــي مكاتــب األقاليــم
وعلــى مســتوى الرئاســة .ونفــذت بنجــاح تغييــرات برامجيــة ترمــي إلــى
حتســن اجلــودة واجلــدوى مقابــل التكلفــة فــي أكبــر برنامجني لديهــا ،هما
الصحــة والتعليــم .وشــرعت فــي تطبيــق صيغــة غيــر مباشــرة الختبــار
مســتوى الدخــل ضمــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي املعــدل مــن
أجــل حتديــد الفقــراء بشــكل أفضــل .وحققــت الوكالــة تقدمـا ً ملموسـا ً
فــي تعميــم احلمايــة واملســاواة بــن اجلنســن عبــر عملياتهــا ،وأنشــأت
برنامجــا ً مكرســا ً لتحســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات ،ووســعت مــن
برنامــج التمويــل الصغيــر ،وقــوت وظائــف اإلشــراف ،وأقامــت نظمــا ً

للموظفــن لتقــدمي التظلمــات ،وشــرعت بتطبيــق تدريــب إلزامــي علــى
أخالقيــات العمــل جلميــع املوظفــن ،وجنحــت فــي مجــاالت متعــددة مــن
تعبئــة املــوارد .كمــا جنحــت الوكالــة فــي تنفيــذ نهــج اإلدارة القائمــة
علــى النتائــج فــي بنــاء البرامــج مــن أجــل ضمــان اتخــاذ القــرارات بنــا ًء
علــى البراهــن وضمــان املســاءلة .وتضمنــت النجاحــات األخــرى فــي هذه
الفتــرة بنــاء نظــام محســن للمعلومــات ،يشــمل منهجيــة تخطيــط
املــوارد املؤسســية ونظــام معلومــات ملفــات اخمليمــات.
8181مــع ذلــك ،حققــت األونــروا جناحــا ً أقــل فــي حتقيــق أهدافهــا
االســتراتيجية فــي الفتــرة  2015-2010فيمــا يتعلــق بتوفيــر مســتوى
الئــق مــن املعيشــة لالجئــن .فلــم تتمكــن برامــج األونــروا مــن إحــداث
تأثيــر إيجابــي علــى األهــداف االســتراتيجية املتعلقــة بالفقــر والتشــغيل
التــي تضمنتهــا االســتراتيجية املتوســطة األجــل  .2015-2010وهــذا
يعــود ،فــي جــزء كبيــر منــه ،إلــى واقــع أن الفقــر يعــد مشــكلة متعــددة
األبعــاد ال ميكــن التصــدي لهــا بواســطة األونــروا مبفردهــا ،وخاصــة فــي
غيــاب بيئــة مواتيــة حتتــرم فيهــا حقــوق الالجئــن .عــاوة علــى ذلــك،
تقــر الوكالــة بأنهــا لــم تكــن قــادرة علــى عمــل مــا يكفــي فــي برامجها
للتصــدي بالقــدر املالئــم ملواطــن الضعــف واالحتياجــات املتزايــدة لألفراد.
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وفــي هــذه االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،ســتركز األونــروا اهتمامهــا
علــى نتاجــات واقعيــة وممكنــة التحقيــق ،مــع أنهــا ســتكون طموحــة.
8282تعكــس النتاجــات االســتراتيجية املوصوفــة أدنــاه فهم ـا ً لنقــاط القــوة
والضعــف لــدى الوكالــة فــي تلبيــة احتياجــات الالجئــن املتغيــرة فــي
التنميــة اإلنســانية واحلمايــة عبــر جميــع مراحــل دورة حياتهــم .وتعكــس
النتاجــات عناصــر أكثــر حــدة فــي احتياجــات الالجئــن ممــا تضمنتــه
االســتراتيجية املتوســطة األجــل الســابقة – عناصــر تتضمــن فيمــا
تتضمــن تزايــد عــدد األشــخاص غيــر القادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم
األساســية بســبب احلــرب والتهجيــر أو ألنهــم يفتقــرون إلــى احلقــوق
واألصــول االجتماعية-االقتصاديــة الالزمــة لذلــك ،وتزايــد التحديــات أمــام
الالجئــن ،مبــن فيهــم الشــباب ،الســتغالل طاقاتهــم وقدراتهــم لتأمــن
ســبل مســتدامة لكســب العيــش.
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8383توفــر النتاجــات نقطــة املرجعيــة التــي حتتاجهــا إدارة األونــروا فــي اتخــاذ
قــرارات العمــل فــي الســنوات املقبلــة .وقــد مت حتديدهــا بعــد البحــث فــي
عاملــن اثنــن – أهميــة النتــاج فــي حتقيــق أهــداف التنميــة اإلنســانية
واحلمايــة ،ومــدى امتــاك األونــروا ألفضليــة نســبية مثبتــة فــي تقــدمي
اخلدمــات .سيســتفاد مــن هذيــن البعديــن أيضــا ً فــي حتديــد الطريقــة
التــي يتــم فيهــا تفعيــل النتاجــات االســتراتيجية مــن خــال خطــط
اســتراتيجية وتشــغيلية .وفــي اجملــاالت التــي ال متلــك األونروا فيهــا أفضلية
نســبية فــي تنفيــذ عمليــات مالئمــة الحتياجــات التنميــة اإلنســانية أو
احلمايــة لالجئــن الفلســطينيني ،ستســعى األونــروا ،دون اإلخــال بواليتها،
للتعــرف علــى األطــراف األقــدر علــى تقــدمي هــذه اخلدمــات والعمــل
معهــم .بهــذا الشــكل ،تســعى األونــروا لضمــان أن يتمكــن الالجئــون مــن
الوصــول إلــى خدمــات ذات جــودة ،ســوا ًء قدمتهــا األونــروا أو أطــراف أخــرى.

اﻟﻬﺪف :ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﺣﻴﺎة ﻣﺪﻳﺪة وﺻﺤﻴﺔ ،وﻳﻤﺘﻠﻜﻮن
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋﻖ،
وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

اﻟﻨﺘﺎج  :5ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺬاء وﻣﺄوى وﺻﺤﺔ
ﺑﻴﺌﻴﺔ

اﻟﻨﺘﺎج  :4ﺗﻤﺘﻴﻦ اﻟﻘﺪرات ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺮص
ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﻨﺘﺎج  :3إﻧﺠﺎز اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ذي اﻟﺠﻮدة واﻟﻤﻨﺼﻒ
واﻟﺠﺎﻣﻊ

اﻟﻨﺘﺎج  :2ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻋﺐء اﻷﻣﺮاض

اﻟﻨﺘﺎج  :1ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻘﻮق
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷوﻧﺮوا واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺪﻋﻢ
الشكل  :7نتاجات األونروا االستراتيجية للفترة 2021-2016

8484تتســق هــذه االســتراتيجية مــع أجنــدة اجملتمــع الدولــي للتنميــة
اإلنســانية ملــا بعــد ســنة  .2015ويأتــي الفقــر ومركزيــة حقــوق اإلنســان
– وهمــا مكونــان بــارزان فــي أهــداف التنميــة املســتدامة – فــي صميــم
االســتراتيجية املتوســطة األجــل أيض ـاً .ففيمــا يخــص الفقــر ،تقــر كال
العمليتــن بــأن الفقــر متعــدد األبعــاد وأن تخفيفــه أو القضــاء عليــه ال
ميكــن أن يتــم إال مــن خــال اســتجابة منســقة ومتعــددة القطاعــات.
تركــز أهــداف التنميــة املســتدامة علــى حتقيــق األمــن الغذائي واملســاواة
بــن اجلنســن وبنــاء مجتمعــات ســلمية وشــاملة للجميــع تســتجيب
إلــى االحتياجــات الصحيــة املتغيــرة (والتــي تشــتمل علــى قضايــا
متعلقــة بالصحــة النفســية والرفــاه النفســي-االجتماعي) ،والتعليــم
النوعــي واملنصــف واجلامــع ،وامليــاه والصــرف الصحــي ،وتخفيــض أوجــه
التفــاوت ،إلــى جانــب أمــور أخــرى .إن أهــداف الوكالــة االســتراتيجية
لإليفــاء بواليتهــا فــي مســاعدة وحمايــة الالجئــن الفلســطينيني

تتماشــى مــع هــذه األولويــات .وفــي ضــوء تصاعــد االهتمــام العاملــي
بالتغيــر املناخــي ،ستســاعد األونــروا وتنســق مــع اآلخريــن الذيــن
يعملــون علــى التغيــر املناخــي وتأثيــره علــى مجتمعــات الالجئــن.
وتلتــزم الوكالــة بتحقيــق نتائــج ملموســة وممكنــة القيــاس فــي هــذه
اجملــاالت خــال فتــرة االســتراتيجية.
8585حتافــظ األونــروا علــى مبــدأ أن يكــون جميــع األشــخاص املســجلني
مخولــن بتلقــي خدمــات األونــروا .وفــي هــذا اخلصــوص ،ميكــن للعديــد
مــن مؤشــرات التنميــة اإلنســانية اإليجابيــة الــواردة فــي الفصــل
الثانــي أن تعــزى إلــى تعميــم الوصــول إلــى خدمــات التعليــم األساســي
والصحــة األوليــة التــي تقدمهــا الوكالــة.
8686مــع ذلــك ،تــدرك األونــروا أن األشــخاص األكثــر ضعفــا ً – مبــن فيهــم
الفقــراء – قــد يحتاجــون إلــى اهتمــام إضافــي .ميكــن أن يكــون الالجئــون
الفلســطينيون ضعفــاء نتيجــة العيــش فــي ســياق سياســي أو أمنــي
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غيــر آمــن؛ أو ألنهــم يســتثنون مــن الوصــول إلــى املــوارد االقتصاديــة،
والرعايــة الصحيــة ،والغــذاء الكافــي ،وامليــاه النظيفــة ،والصــرف
الصحــي ،والصحــة والبنيــة التحتيــة البيئيــة ،والتعليــم ،واملهــارات،
والتكنولوجيــا؛ أو بســبب تهديــدات احلمايــة التــي تواجههــم؛ أو بســبب
خليــط مــن هــذه العوامــل .إن االســتجابة إلــى احتياجــات الفئــات األكثر
ضعفـا ً توفــر أكبــر فرصــة ممكنــة ملكافحــة تناقــل التبعيــة والتهميــش
والفقــر عبــر األجيــال .ســتواصل األونــروا العمــل علــى رصــد وحتليــل
محــددات الضعــف والفقــر املتعــددة األبعــاد التــي تؤثــر فــي الالجئــن
الفلســطينيني .وســتحرص األونــروا ،مــن خــال تعميــم احلمايــة فــي
جميــع البرامــج والعمليــات ،علــى حتقيــق أقصــى الفوائــد املمكنــة مــن
عملياتهــا لصالــح األشــخاص الضعفــاء .كمــا ســتعمل علــى حتديــد
الشــركاء الذيــن يوجــدون فــي موقــع مناســب لتقــدمي أشــكال أخــرى مــن
املســاعدة ال تســتطيع األونــروا تقدميهــا.
8787تعــد املســاواة بــن اجلنســن حقـا ً أساســيا ً مــن حقــوق اإلنســان ،وهدفـا ً
بحــد ذاتــه ميكنــه أن يســاهم فــي أهــداف التنميــة األعــم ،كــون هــذه
األهــداف تنبــع مــن إدراك أن حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن يعــزز النمــو

االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة .وبــدال ً مــن حتديــد نتــاج قائــم بذاتــه
يتنــاول املســاواة بــن اجلنســن ،تدمــج األونــروا املســاواة بــن اجلســن فــي
جميــع أبعــاد النتاجــات االســتراتيجية واألهــداف اإلداريــة والتشــغيلية
لالســتراتيجية املتوســطة األجــل .فيتــم تصنيــف املؤشــرات والغايــات
املســتهدفة وغيرهــا مــن العناصــر حســب اجلنــس حيثمــا يكــون
مناســباً ،ممــا يكفــل أن يحظــى النــوع االجتماعــي باهتمــام محــدد فــي
جميــع مراحــل دورة البرامــج.
8888علــى النحــو ذاتــه ،يتنــم التصــدي الحتياجــات وحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــات عبــر جميــع أبعــاد عمــل الوكالــة ،مبــا يتماشــى مــع واليتهــا
فــي احلمايــة .يشــمل األشــخاص ذوو اإلعاقــات أولئــك الذيــن لديهــم
صعوبــات جســدية أو نفســية أو ذهنيــة أو حســية طويلــة األمــد
تعيــق مشــاركتهم فــي اجملتمــع علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن مــن
خــال تفاعلهــا مــع مختلــف احلواجــز الســائدة فــي االجتاهــات والبيئــة.
ويكتســب تقييــم احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــات واالســتجابة لهــا
أهميــة بالغــة لتعزيــز اندماجهــم والتصــدي للحواجــز التــي تعتــرض
متتعهــم الكامــل بحقــوق اإلنســان.
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النتــاج االســتراتيجي  :1حمايــة وتعزيــز حقــوق
الالجئيــن بموجــب القانــون الدولــي

8989جلميــع األشــخاص حقــوق أساســية تنبثــق مــن الكرامــة املتأصلــة
لإلنســان .واملســؤولية األوليــة عــن احتــرام هــذه احلقــوق اإلنســانية
وحمايتهــا والوفــاء بهــا تقــع علــى عاتــق الــدول .تســاهم األونــروا فــي
حمايــة الالجئــن الفلســطينيني مــن خــال اخلدمــات التــي تقدمهــا
وكذلــك مــن خــال عملهــا فــي احلمايــة بشــكل أعــم فــي توافــق مــع
واليتهــا .وفيمــا يخــص وضــع الالجئــن الفلســطينيني ،فــإن اعتبــارات
احلمايــة اخلاصــة بهــم ومســتوى وجودهــم فــي وضــع يتيــح لهــم
التمتــع بحقوقهــم بشــكل كامــل يتفــاوت مــا بــن أقاليــم عمــل
األونــروا .إن الالجئــن مخولــون باحلصــول علــى حمايــة دوليــة تتوافــق
مــع وضعهــم اخلــاص وترمــي إلــى االســتجابة لــه .وتشــير احلمايــة إلــى
جميــع األنشــطة الراميــة إلــى حتقيــق االحتــرام الكامــل حلقــوق الفــرد
مبــا يتوافــق مــع نــص وروح الصكــوك القانونيــة ذات العالقــة (أي قانــون
حقــوق اإلنســان ،والقانــون اإلنســاني الدولــي ،وقانــون الالجئــن).
9090احلمايــة ،بالنســبة لألونــروا ،هــي مــا تفعلــه الوكالــة لصيانــة حقــوق
الالجئــن الفلســطينيني واالرتقــاء بهــا ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال تقــدمي
اخلدمــات مباشــرة واألنشــطة األخــرى .إن حقــوق اإلنســان والتنميــة
اإلنســانية يعــزز كل منهمــا اآلخــر ،إذ أن توســيع قــدرات النــاس وحمايــة
حقوقهــم يســيران يــدا ً بيــد.

عمليات األونروا الحالية

9191علــى مــدار فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل الســابقة ،عــززت
األونــروا دورهــا فــي احلمايــة بقــدر ملمــوس عــن طريــق توفيــر قــدرات
مكرســة لذلــك علــى مســتوى الرئاســة وفــي مكاتــب األقاليــم .وفــي
ســنة  ،2012تبنــت األونــروا سياســة للحمايــة ،كمــا مت إعــداد أدوات
ومعاييــر أخــرى للحمايــة .فقــد مت بالتحديــد إعــداد «أداة لدمــج املعاييــر
الدنيــا للحمايــة فــي برامــج األونــروا وخدماتهــا» فــي ســنة  ،2010إلــى
جانــب مجموعــة مــن معاييــر احلمايــة ليتــم قيــاس التقــدم علــى
أساســها مــن خــال تدقيقــات ســنوية للحمايــة .وتبنــت الوكالــة عــددا ً
متنوع ـا ً مــن املبــادرات لتعميــم احلمايــة فــي خدماتهــا مبــا يتوافــق مــع
األدوات التــي جــرى وضعهــا خــال فتــرة االســتراتيجية الســابقة.
9292باإلضافــة إلــى واليــة الوكالــة الواضحــة بخصــوص حمايــة الالجئــن
الفلســطينيني ،فهــي أيض ـا ً مكلفــة مــن اجلمعيــة العامــة بالتصــدي
العتبــارات احلمايــة للنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــات .وتوجــد
لــدى األونــروا اســتراتيجية لتعميــم النــوع االجتماعــي وبرنامــج للعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وسياســة بخصــوص اإلعاقــة ،وهي جتري
دراســة مســحية بهــدف إعــداد إطــار خــاص بالوكالــة حلمايــة الطفــل .إن
اعتبــارات احلمايــة تتمايــز مــا بــن فئــات اخملاطــرة اخملتلفــة ،ولكــن النهــج
الــازم للتصــدي لهــا يظــل متماثـاً.
9393مــن الناحيــة البرامجيــة ،ركــزت األونــروا علــى العنــف واإلســاءة فــي
مجتمعــات الالجئــن الفلســطينيني ،وخاصــة املوجهــة ضــد النســاء
واألطفــال وذوي اإلعاقــات والفئــات الضعيفــة بشــكل عــام .وحتــى تتــم
االســتجابة لهــذه القضايــا املتعلقــة باحلمايــة ،أقامــت األونــروا مشــاريع
متخصصــة فــي حمايــة األســرة والطفــل ،ووضعــت نظمـا ً للكشــف عن
حــاالت احلمايــة وتقييمهــا والتدخــل فيهــا وإحالتهــا ومراقبتهــا مــن
أجــل التأكــد مــن تقــدمي اســتجابة كليــة وشــمولية للعنــف والتهديدات
األخــرى ،ســوا ًء بنفســها أو بالتنســيق مــع األطــراف الرئيســية الفاعلــة
فــي مجــال احلمايــة .ومــن مجــاالت التركيــز البــارزة اآلخــذة فــي التوســع

احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠14 ،تصوير عالء غوشة

عبــر الوكالــة الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي مــن
خــال اخلدمــات الصحيــة واإلرشــاد التربــوي ،وخاصــة فــي غــزة والضفــة
الغربيــة .وفيمــا يتعلــق بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي حتديــداً،
مت الكشــف عــن حوالــي  7,000ناجيــة مــن هــذا العنــف مــن خــال نظــام
اإلحالــة اخلــاص بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي أقاليــم
العمــل اخلمســة .كمــا متكنــت الناجيــات مــن العنــف مــن الوصــول إلــى
حوالــي  7,700خدمــة ،مــن بينهــا اإلرشــاد النفســي-االجتماعي والعــون
القانونــي واإلرشــاد القانونــي .كمــا اســتجابت األونــروا إلــى العديــد مــن
حــاالت حمايــة الطفــل وحــاالت الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا.
9494عــاوة علــى مــا ســبق ،تعمــل الوكالــة بــدور مناصــر قــوي حلمايــة
حقــوق الالجئــن الفلســطينيني وتعزيزهــا .يشــمل ذلــك املناصــرة بشــأن
العواقــب الســلبية لالحتــال فــي األرض الفلســطينية احملتلــة ،وحصــار
قطــاع غــزة ،وأثــر الصــراع فــي ســوريا علــى الالجئــن الفلســطينيني.
وفــي هــذا اجملــال ،تعمــل األونــروا علــى توثيــق مزاعــم انتهــاكات حقــوق
اإلنســان ولفــت انتبــاه أصحــاب املســؤولية واملنظومــة الدوليــة حلقــوق
اإلنســان إلــى هــذه االنتهــاكات.

التحديات

9595يواجــه الالجئــون الفلســطينيون عــددا ً مــن حتديــات احلمايــة فــي جميــع
أقاليــم عمــل األونــروا ،علــى النحــو املوضــح فــي الفصــل الثانــي .هنــاك
مجــال واســع مــن قضايــا احلمايــة التــي تواجــه الالجئــن الفلســطينيني
عبــر املنطقــة حيــث تســود التوقعــات بــأن علــى األونــروا أن تســتجيب
لهــا جميعــاً .وتتمثــل أبــرز العقبــات فــي هــذا اخلصــوص فــي عــدم
وفــاء ذوي املســؤولية بالتزاماتهــم بحمايــة حقــوق اإلنســان لالجئــن
الفلســطينيني وتعزيزهــا.
9696فيمــا عملــت األونــروا علــى تقويــة قدراتهــا الداخليــة للوفــاء بواليتهــا
فــي مجــال احلمايــة ،فإنهــا ال تــزال تفتقر إلــى الطاقــة الكاملــة واملهارات
املتخصصــة التــي تتعلــق باحلمايــة فــي بعــض احلــاالت ،وستســعى
للتصــدي لذلــك فــي فتــرة هــذه االســتراتيجية.
9797حتســن الفهــم لــدور األونــروا فــي احلمايــة ،ســوا ًء داخــل الوكالــة أو
خارجهــا لــدى األطــراف املعنيــة ذات الصلــة .مــع ذلــك ،ستســعى
األونــروا لتعزيــز خطابهــا وممارســتها فــي مجــال احلمايــة بقــدر أكبــر
بغيــة توضيــح أدوار ومســؤوليات جميــع األطــراف املعنيــة.
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9898إن حمايــة الناجــن والناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي وأشــكال العنــف األخــرى أمــر فــي غايــة الصعوبــة واخملاطــرة،
وغالبــا ً مــا يتطلــب تدخــات نفســية-اجتماعية خاصــة مــع األســر.
ويوجــد نقــص فــي توفــر خبــراء مدربــن ومجهزيــن بالشــكل الكافــي
داخــل اجملتمعــات الفلســطينية لتقــدمي هــذا الدعــم.
9999إن تعريــف الشــخص املؤهــل للتســجيل لدى األونــروا كالجئ فلســطيني
يقتصــر علــى الذريــة مــن جهــة األب فقــط .وفــي ضــوء تأثيــر ذلــك علــى
وســعت
أزواج وأطفــال النســاء الالجئــات املتزوجــات مــن غيــر الجئــنّ ،
األونــروا فــي ســنة  2006اســتحقاق التســجيل خلدماتهــا ليشــمل أزواج
النســاء املتزوجــات مــن غيــر الجئــن وذريتهــن .إال أن هــذا التغييــر فــي
السياســات قــد واجــه حتديــات بالغــة عنــد تطبيقــه عمليـاً ،ويوجــد فــي
الوقــت الراهــن اختــاف بــن األقاليــم وداخــل كل منهــا فــي ممارســات
األونــروا املتعلقــة بالتســجيل وتقــدمي اخلدمــات للنســاء املتزوجــات مــن
غيــر الجئــن وأفــراد أســرهن.

األولويات

10100تعتمــد األونــروا نهجــن عريضــن فــي احلمايــة يســتندان إلــى سياســة
احلمايــة اخلاصــة بهــا :مــن خــال البرامــج (بعــد داخلــي) ومــن خــال
املناصــرة اخلاصــة والعامــة (بعــد خارجــي) .وفيمــا ســتحافظ األونــروا
علــى هــذا اإلطــار العــام ،فإنهــا ســتعمل فــي فتــرة االســتراتيجية علــى
تطويــر نهجهــا فــي احلمايــة بقــدر أكبــر ،بحيــث حتظــى أولويــات احلمايــة
مبزيــد مــن التركيــز ،وتصبــح أنشــطة احلمايــة عبــر الوكالــة أكثــر
متاســكا ً وانســجاماً ،وحتــدد دورهــا بنــا ًء علــى فهــم ملــا متلكــه مــن قيمــة
مضافــة باملقارنــة مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى وغيرهــا مــن األطــراف
الفاعلــة املعنيــة باحلمايــة .ســيتطلب ذلــك إدخــال بعــض التعديــات
للحــرص علــى اعتمــاد نهــج أكثــر تكام ـا ً فــي احلمايــة يســتفيد مــن
مــوارد الوكالــة بأكبــر قــدر مــن الفاعليــة .وســتركز األونــروا علــى اجملــاالت
التاليــة:
10101تعميــم احلمايــة فــي خدمــات األونــروا ومــن خاللهــا :ســتتصدى األونــروا
لتحديــات احلمايــة التــي تنبثــق مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا برامجهــا
فــي التعليــم ،والصحــة ،واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة ،والتمويــل
الصغيــر ،وحتســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات .يشــمل ذلــك التركيــز
علــى احلــاالت التــي قــد تقــوض فيهــا األونــروا بــدون قصــد ،مــن خــال
إجراءاتهــا أو سياســاتها ،مســاعي حتقيــق بعــض احلقــوق احملــددة ،مثــل
احلقــوق االجتماعية-االقتصاديــة فــي الغــذاء وامليــاه والصحــة والتعليــم.
تتصــدى األونــروا لهــذه اخملــاوف مــن خــال نهــج «عــدم التســبب بــأذى»
وغيــره ،بحيــث تعــزز خدماتهــا حقــوق املســتفيدين وحتترمهــا وتكفــل
أمــن املســتفيدين وكرامتهــم .وتســعى األونــروا لتلبيــة احتياجــات
احلمايــة فــي جميــع اجلوانــب عنــد تصميــم برامجــا االعتياديــة
ومشــاريعها وإعــداد سياســاتها وبروتوكوالتهــا وإجراءاتهــا ،وكذلــك
عنــد تدريــب املوظفــن .وســتعمل األونــروا ،فــي جميــع الســياقات ،علــى
ضمــان أن تقــدم مســاعداتها وخدماتهــا فــي توافــق مــع املعاييــر املقبولة
دوليـا ً ومعاييــر احلمايــة الدنيــا اخلاصــة بهــا .وســتقيس األونــروا بانتظــام
مســتوى امتثالهــا لهــذه املعاييــر الدنيــا وتتخــذ اإلجــراءات التصحيحيــة
الالزمــة.
10102تت ّبــع احلــاالت وإحالــة قضايــا احلمايــة التــي تؤثــر فــي فئــات اخملاطــرة:
ستســعى األونــروا ملعاجلــة حــاالت العنــف واإلســاءة واإلهمــال
واالســتغالل التــي تطــال الفئــات الضعيفــة ،مبــا يشــمل النســاء
واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بصــرف النظــر عــن الســياق .تتضمن
تهديــدات احلمايــة احملــددة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،

واإلســاءة ،واالســتغالل ،واإلكــراه ،وتزويــج األطفــال ،وغيرهــا .تعــد غالبيــة
هــذه التهديــدات خارجيــة بالنســبة لألونــروا فــي الظــروف األســرية أو
غيرهــا .وكثيــرا ً مــا تتطلــب هــذه احلــاالت توفيــر خدمــات متخصصــة
ال تســتطيع األونــروا تقدميهــا ،ولذلــك ســتقوي األونــروا نظــم التت ّبــع
وآليــات اإلحالــة لديهــا مــن أجــل التعامــل مــع مثــل هــذه احلــاالت جنبـا ً
إلــى جنــب مــع الشــركاء اخلارجيــن .وفيمــا يتعلــق بالعنــف القائــم على
النــوع االجتماعــي بالتحديــد ،ســتواصل األونــروا تنفيــذ النهــج املتعــدد
القطاعــات فــي االســتجابة لهــذا العنــف ومنــع وقوعــه .وســتحرص
علــى أن جتــري إحالــة الناجيــات إلــى برامــج املســاعدة فــي األونــروا ،مبــا
فــي ذلــك املســاعدات الغذائيــة والنقديــة ،والتعليــم ،والصحــة ،واإلرشــاد
القانونــي ،والدعــم النفســي-االجتماعي .وحيثمــا تكــون األونــروا غيــر
قــادرة علــى تقــدمي املســاعدات الالزمــة فــي اإلرشــاد القانونــي والدعــم
النفســي-االجتماعي ،ســتحيل احلالــة إلــى أحــد مقدمــي اخلدمــات
اخلارجيــن وحتــرص علــى متابعتهــا .اســتكماال ً لهــذا العمــل ،ســتدعم
األونــروا أنشــطة التوعيــة لتعزيــز الوقايــة مــن العنــف واإلســاءة.
وحيــث أن مواطــن الضعــف لــدى النســاء واألطفــال تشــتد فــي أوقــات
الطــوارئ ،فســتتخذ األونــروا خطــوات مهمــة لتعميــم تدخــات النــوع
االجتماعــي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل
فــي اســتجاباتها الطارئــة ،ســوا ًء علــى مســتوى البرامــج أو العمليــات.
سيشــمل ذلــك إقامــة مســاحات آمنــة للنســاء واألطفــال فــي مراكــز
النازحــن ،إلــى جانــب احلــرص علــى أن يتــم تنفيــذ األنشــطة امليدانيــة
عنــد تقــدمي املســاعدات بطريقــة تكفــل الوصــول إلــى األســر التــي
تعيلهــا نســاء أو يعيلهــا أطفــال.
10103برامــج احلمايــة :تتصــدى األونــروا ملواطــن الضعــف والتهديــدات اخلارجيــة
للحمايــة مــن خــال برامــج موجهــة للحمايــة .تتضمــن هــذه العناصــر
برامــج لتمكــن الالجئــن الفلســطينيني وتعزيــز قدرتهــم علــى التحمــل
والصمــود أمــام تهديــدات احلمايــة .يشــمل ذلــك بنــاء برامــج مكرســة
للحمايــة تقــدم مســاعدات متكاملــة لالســتجابة إلــى قضايــا احلمايــة
التــي تؤثــر فــي األفــراد أو األســر أو اجملتمعــات احملليــة .إن هــذه البرامــج
تختلــف عــن خدمــات الوكالــة اجلاريــة مــن حيــث أنهــا تدخــات قائمــة
بذاتهــا ومصممــة لالســتجابة لبواعــث القلــق احملــددة بخصــوص
احلمايــة .ستســعى األونــروا لتوســيع هــذه البرامــج املتخصصــة فــي
مجــال احلمايــة.
10104الرصــد والتبليــغ واملناصــرة (احلمايــة الدوليــة) :ســتعمل األونــروا
بالتنســيق مــع شــركائها لتعزيــز احتــرام حقــوق الالجئني الفلســطينيني
مبوجــب قانــون حقــوق اإلنســان الدولي والقانــون اإلنســاني الدولــي وقانون
الالجئــن الدولــي ،مــن خــال الرصــد والتبليــغ واملناصــرة .هــذا العنصــر
يتنــاول احلمايــة التــي تقــع املســؤولية األوليــة عنها علــى عاتــق احلكومة
املضيفــة أو دولــة االحتــال أو الســلطة أو الكيــان الــذي ميــارس ســلطة
األمــر الواقــع .ويتحــدد محتــواه حســب تهديــدات احلمايــة اخلاصــة التــي
تواجــه الالجئــن الفلســطينيني نتيجــة إهمــال حقوقهــم أو تقويضهــا
بشــكل متعمــد .ســتعمل األونــروا ،فــي نطــاق قدراتهــا القائمــة ،علــى
إجــراء الرصــد والتبليــغ واالنخــراط فــي املناصــرة اخلاصــة والعامــة فــي
القضايــا الدالليــة التــي تنطــوي علــى تهديــدات لالجئني الفلســطينيني.
وســترصد األونــروا وتبلّــغ عــن هــذه احلــاالت وســتنخرط فــي أنشــطة
املناصــرة لــدى أصحــاب املســؤولية ذوي الصلــة مــن أجــل منــع حــدوث
مثــل هــذه االنتهــاكات ،والتمــاس املســاءلة ،واتخــاذ اإلجــراءات العالجيــة
بخصــوص االنتهــاكات التــي تقــع بالفعــل .وســتثير األونــروا االهتمــام
بتهديــدات احلمايــة وتســعى ملســاءلة مرتكبــي انتهــاكات احلقــوق
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لــدى الســلطات ذات الصلــة ،ســوا ًء فــي احملافــل اخلاصــة أو العامــة
وفقــا ً ملــا هــو مناســب .وستســتخدم األونــروا املناصــرة العامــة ،مبــا
يشــمل وســائل اإلعــام واالتصــاالت االســتراتيجية ،لرفــع الوعــي
حــول اعتبــارات احلمايــة التــي تواجــه الالجئــن الفلســطينيني
وتطالــب باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتصــدي لهــا .كمــا ســتواصل
االســتفادة املدروســة والثابتــة مــن اآلليــات الدوليــة املتاحــة التــي
تلتــزم األمم املتحــدة بالتعــاون معهــا ،وخاصــة املنظومــة الدوليــة
حلقــوق اإلنســان ،فــي توافــق مــع «إطــار األونــروا لالنخــراط الفعــال
مــع املنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان».
10105ســتناصر األونــروا قضايــا املكانــة القانونيــة واحلمايــة الدوليــة .يشــير
ذلــك إلــى اعتبــارات احلمايــة بالنســبة لالجئــن الفلســطينيني الذيــن
يضطــرون للنــزوح مــن إقليــم إلــى آخــر بســبب الصــراع .يتعلــق
األمــر باعتبــارات مثــل منــع الدخــول والطــرد ،واملكانــة القانونيــة
لالجئــن الفلســطينيني فــي البلــدان التــي ينزحــون إليهــا .كمــا
يتعلــق باحلمايــة الثابتــة لالجئــن واملرتبطــة مبكانتهــم القانونيــة
غيــر املســتقرة فــي البلــدان املضيفــة.
10106ســتعمل األونــروا خــال فتــرة االســتراتيجية علــى مراجعــة وحتديــث إطار
اإلعاقــة للحــرص علــى أن يتــم حتديــد احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
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واالســتجابة لهــا بالقــدر الوافــي مــن خــال كافــة البرامــج واخلدمــات
املقدمــة ،مبــا يتوافــق مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .كمــا
ســتعمل علــى وضــع إطــار حلمايــة الطفــل لضمــان التماســك فــي
نهجهــا فــي أنشــطة حمايــة الطفــل ومتتينــه.
10107فيمــا يتعلــق بالنســاء املتزوجــات مــن غيــر الجئــن ،ســتتحرك الوكالــة
نحــو حــل التباينــات الطويلــة املــدى فــي تســجيل هــؤالء النســاء وتقــدمي
اخلدمــات لهــن وألزواجهــن وذريتهــن .وســتقوم بذلــك مبراعــاة عــدد مــن
اعتبــارات احلمايــة واالعتبــارات القانونيــة واملاليــة والتشــغيلية ،إلــى
جانــب الوضــع اخلــاص بــكل إقليــم مــن أقاليــم العمــل.
10108ستســتفيد األونــروا مــن الشــراكات القائمــة ،مبــا فــي ذلــك مــع منظمــة
األمم املتحــدة للطفولــة (اليونيســف) واملفوضيــة الســامية حلقــوق
اإلنســان واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،حــول قضايــا احلمايــة.
كمــا ستســعى إلــى ترســيخ شــراكات أخــرى كوســيلة لتمتــن دورهــا
فــي احلمايــة وحتســن ضمــان حمايــة الالجئــن الفلســطينيني مــن خــال
مشــاريع مشــتركة واتفاقيــات تعــاون وغيــر ذلــك مــن اآلليــات.

احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠13 ،تصوير عالء غوشة
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احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠13 ،تصوير عالء غوشة

النتــاج االســتراتيجي  :2حمايــة صحــة الالجئيــن عمليات األونروا الحالية

وتخفيــض عــبء األمــراض

10109الصحــة هــي «حالــة اكتمــال الســامة اجلســدية والنفســية
واالجتماعيــة وليســت مجــرد اخللــو مــن املــرض أو العجــز» .واحلــق فــي
الصحــة حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان ،مكفــول جلميــع األفــراد.
وهــي أيضـا ً عنصــر أساســي فــي التنميــة اإلنســانية .تقــع الصحــة فــي
صميــم طائفــة مترابطــة مــن أوجــه اإلجنــاز واحلرمــان .وباإلضافــة إلــى
الصلــة التــي حتظــى بإقــرار واســع بــن الصحــة والنمــو االقتصــادي ،تعــد
اإلجنــازات فــي الصحــة أساســية بالنســبة لنتاجــات التعليــم ،والتطــور
املعرفــي ،وفــرص العمــل ،وإمكانيــة تأمــن مصــدر دخــل .وفــي الغالــب،
يقــود االعتــال وســوء التغذيــة واملــرض النفســي وأوجــه احلرمــان األخــرى
فــي الصحــة إلــى انخفــاض القــدرات األخــرى .علــى ســبيل املثــال ،جنــد
أن األطفــال احلاصلــن علــى تغذيــة جيــدة يــؤدون بشــكل أفضــل فــي
املدرســة باملقارنــة مــع غيــر احلاصلــن علــى التغذيــة الكافيــة .وتعتبــر
األمــراض املزمنــة واإلصابــات والوفيــات علــى مســتوى األســرة مــن أهــم
العوامــل التــي تقــود إلــى الفقــر .وللصحــة أهميتهــا أيض ـا ً بالنســبة
للمجــاالت األخــرى مــن التنميــة اإلنســانية ،ومنهــا الكرامــة والتمكــن
واألمــن والرفــاه النفســي-االجتماعي بشــكل عــام .وهــي أيض ـا ً تختلــف
عــن األبعــاد األخــرى للتنميــة اإلنســانية فــي أن أوجــه احلرمــان اخلاصــة
بهــا قــد تكــون ال رجعــة فيهــا ويحتمــل أن تــؤدي إلــى أوجــه حرمــان
مقابلــة ال رجعــة فيهــا فــي عــدد مــن القــدرات .لــذا فــإن الرعايــة
الصحيــة الوقائيــة تكتســب أهميــة حاســمة فــي حمايــة األفــراد مــن
أشــكال احلرمــان املتعــددة األوجــه التــي ميكــن أن تهــدد رفاههــم العــام.

11110تســاهم األونــروا فــي تأمــن هــذا احلــق لالجئــن الفلســطينيني عــن
طريــق تقــدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة ذات اجلــودة وامليســرة للجميــع.
فــي ســنة  ،2014اســتفاد مــن خدمــات األونــروا الصحيــة حوالــي
 3.68مليــون شــخص ،أو مــا يعــادل أكثــر مــن  65باملائــة مــن مجمــوع
الســكان املســجلني .وتقــدم األونــروا هــذه اخلدمــات باألســاس مــن خــال
 137مرفق ـا ً للرعايــة الصحيــة األوليــة يعمــل فيهــا طاقــم يزيــد عــدده
عــن  3,300موظــف صحــي .وتعتبــر األمهــات وصغــار األطفــال ومرضــى
األمــراض غيــر الســارية مــن أكثــر الفئــات فــي مجتمــع الالجئــن
الفلســطينيني التــي تلجــأ إلــى خدمــات األونــروا (انظــر الشــكل :8
مســتوى خــط األســاس واملســتوى املتوقــع خلدمــات األونــروا الصحيــة
لفئــات مختــارة مــن املســتفيدين).
11111بــدأت األونــروا فــي ســنة  2011تطبيــق عمليــة إصــاح باتبــاع نهــج
فريــق صحــة األســرة وتطويــر ســجالت طبيــة إلكترونيــة (نظــام
الصحــة اإللكترونــي) .وســعت هــذه اإلصالحــات معــا ً إلــى حتديــث
خدمــات الصحــة األوليــة فــي الوكالــة ،وجعلهــا أكثــر ارتــكازا ً إلــى
الفــرد وأعلــى كفــاءة .يعــد نهــج فريــق صحــة األســرة منوذج ـا ً لتقــدمي
الرعايــة الصحيــة األوليــة املرتكــزة إلــى املريــض واألســرة واملتواصلــة
والشــمولية ،يركــز ليــس علــى الرعايــة العالجيــة ذات اجلــودة فحســب،
بــل وكذلــك علــى تدخــات التثقيــف والتعزيــز الصحــي علــى مســتوى
األســرة ،ويغطــي السلســلة املتواليــة للصحــة بكاملهــا ،مــن احلمايــة
والوقايــة إلــى العــاج وتدبيــر األمــراض ،وإلــى الرفــاه النفســي-
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االجتماعــي .ويرمــي نظــام الصحــة اإللكترونــي إلــى حتســن كفــاءة
الرعايــة ،وتقليــل األخطــاء الطبيــة ،وتيســير صنــع القــرارات بشــكل
عاجــل وموثــوق وقائــم علــى االحتياجــات .وقــد توســع نهــج فريــق صحــة
األســرة حتــى ســنة  2014ليشــمل  99مــن مجمــوع  115مركــزا ً صحيـا ً
باســتثناء ســوريا ،حيــث يخطــط لتنفيــذ هــذه النقلــة فــي ســتة مراكــز
صحيــة خــال ســنة  .2015ويتوقــع مــن جميــع مراكــز األونــروا الصحيــة،
باســتثناء تلــك القائمــة فــي ســوريا ،أن تنفــذ نهــج فريــق صحــة األســرة
مــع بــدء فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل,

11112بــدأت املراكــز الصحيــة التــي تطبــق نهــج فريــق صحــة األســرة بإظهــار
حتســينات فــي كفــاءة اخلدمــات الصحيــة وجودتهــا .فهنــاك انخفــاض
فــي املتوســط اليومــي لعــدد االستشــارات الطبيــة ،مــن  104فــي ســنة
 2011إلــى  95فــي ســنة  ،2014وزيــادة فــي وقــت االستشــارة املقضــي
مــع املريــض ،وانخفــاض فــي الزيــارات املتكــررة ،كمــا يوجــد مســتوى
رض ـا ً أعلــى فــي أوســاط املرضــى ومقدمــي اخلدمــة.

الشكل  :8مستوى خط األساس والمستوى المتوقع لخدمات األونروا الصحية لفئات مختارة من المستفيدين ولسنوت مختارة

11113فضــا ً عــن ذلــك ،كانــت هنــاك جناحــات ملموســة فــي إطــار برنامــج
الصحــة فــي األونــروا بشــكل أكثــر عمومـاً ،وخاصــة فــي مجــال انتشــار
األمــراض الســارية ووفيــات األمهــات واألطفــال الرضــع ،والتــي جميعهــا
شــهدت انحســاراً ،فيمــا ارتفــع متوســط العمــر املتوقــع .علــى ســبيل
املثــال ،جــرت  99.9باملائــة مــن مجمــوع الــوالدات ســنة  2014فــي
مستشــفيات وحصــل  100باملائــة تقريبــا ً مــن األطفــال فــي عمــر 18
شــهرا ً علــى اللقاحــات التعزيزيــة ضمــن برنامــج التحصــن املوســع.
11114بــدأت اخلدمــات الصحيــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ولبنــان بالتصــدي
الحتياجــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي مبزيــد مــن
التركيــز .ومــع ذلــك ،ال يــزال يلــزم املزيــد مــن العمــل إلقامــة نظــم إحالــة
منهجيــة الحتياجــات الصحــة النفســية املركبــة ،ولبنــاء القــدرات
الكافيــة للتعامــل مــع القضايــا األساســية للصحــة النفســية والرفــاه
النفســي-االجتماعي ضمــن نهــج فريــق صحــة األســرة.
11115باإلضافــة إلــى برنامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة ،تنفــذ األونــروا برنامجـا ً
لالستشــفاء .يتــم تقــدمي غالبيــة اخلدمــات بواســطة مستشــفيات

عامــة أو خاصــة مــن خــال أشــكال مختلفــة مــن التعاقــدات .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تديــر الوكالــة مستشــفى واحــدا ً فــي الضفــة الغربيــة،
هــو مستشــفى قلقيليــة .علــى خــاف خدمــات الصحــة األوليــة ،إن
دعــم االستشــفاء يختلــف مــن إقليــم إلــى آخــر اعتمــادا ً علــى الظــروف
احملليــة .يتــم دعــم  94,000إدخــال إلــى املستشــفيات كل ســنة .وفيمــا
يتعلــق مبعــدل اإلدخــاالت لــكل  100مســتفيد (مــن الســكان اخملدومــن)
فــي الســنة ،تشــير أحــدث البيانــات املتاحــة ( )2012إلــى أن الرقــم يتــراوح
مــن  1فــي األردن وغــزة إلــى  11فــي لبنــان .للمقارنــة ،يبلــغ املتوســط
اإلقليمــي حوالــي  15إدخــاال ً لــكل  100شــخص ،ممــا يشــير إلــى أن
العديــد مــن األشــخاص الذيــن بحاجــة إلــى استشــفاء ال يســتفيدون
مــن خدمــات األونــروا – وهــو واقــع ميكــن تفســيره مبســتويات املســاعدة
املاليــة املقدمــة ،والتــي ال تكــون فــي بعــض احلــاالت كافيــة إلحــداث
فــارق ذي مغــزى بالنســبة للمريــض.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

عدد اإلدخاالت إلى
المستشفيات

عدد اإلدخاالت
لكل  100الجئ
مشمول بخدمات
الوكالة

لبنان

29،767

11.4

اإلقليم

سقف تغطية تكاليف
االستشفاء (المبلغ،
عادي/شبكة أمان
)اجتماعي

تغطية تكاليف
االستشفاء  ٪عادي/
)شبكة أمان اجتماعي

تغطية كاملة للرعاية الثانوية .توجد حدود للرعاية
التخصصية

غزة

8،719

0.8

دوالر  2،000 /دوالر 2،000

70 / 90

األردن

14،481

1.2

دينار  150 /دينارًا 100

75 / 95

الضفة الغربية

22،879

6.1

ال يوجد

70 / 90

المجموع

75،846

2.4

-

-

11116فــي فتــرة  ،2014-2013دعمــت األونــروا إجــراء دراســة لتقييــم فاعليــة
برنامــج االستشــفاء احلالــي .وحــددت الدراســة فرصـا ً لإلصــاح مــن أجــل
حتســن فاعليــة البرنامــج.
11117إن حيويــة نظــام اخلدمــات الصحيــة ومرونتــه فــي التصــدي للتهديــدات
الصحيــة الناشــئة و/أو التكيــف مــع تغيــر الوقائــع فــي األقاليــم
تكتســب أهميــة حاســمة للغايــة .وقــد جــرت االســتفادة مــن ذلــك
بنجــاح أثنــاء الصــراع الدائــر فــي ســوريا وأثنــاء فتــرات الصــراع
التــي شــهدتها غــزة ولبنــان ،حيــث مت إجــراء تعديــات حافظــت علــى
اســتخدام املرافــق الصحيــة مبــا يصــل إلــى  70باملائــة مــن مســتويات
مــا قبــل الصــراع.

التحديات

11118يتصــف مجتمــع الالجئــن الفلســطينيني بتزايــد عــدد املســنني وتصاعد
انتشــار األمــراض غيــر الســارية .وتشــيع أمنــاط احلياة غيــر الصحيــة التي
تتســم بنقــص النشــاط البدنــي والتغذيــة غيــر الســليمة والتدخــن،
وبالتالــي فــإن العديــد مــن التهديــدات الصحيــة الراهنــة والناشــئة التي
تواجــه الالجئــن الفلســطينيني ترتبــط باألمــراض املزمنــة غيــر الســارية،
التــي تتطلــب رعايــة ومعاجلــة مكلفــة.
11119يعــد العنــف واإلســاءة اجلســدية مــن املشــكالت الصحيــة اخلطيــرة
بالنســبة للعديــد مــن الالجئــن الفلســطينيني .إضافــة إلــى ذلــك ،إن
املشــكالت النفســية-االجتماعية ومشــكالت الصحــة النفســية آخــذة
باالرتفــاع فــي اجملتمعــات التــي تتأثــر بالوفيــات واألمــراض والتهجيــر
وفقــدان األصــول نتيجــة احلــرب والصــراع .ولهــذه املشــكالت تأثيــر
ســلبي شــديد فــي املراحــل اخملتلفــة مــن دورة احليــاة ،مبــا يشــمل تأثيرهــا
علــى القــدرة علــى التعلــم والعمــل واالندمــاج فــي احليــاة االجتماعيــة.
12120يؤثــر ارتفــاع مســتويات الفقــر علــى قــدرة الالجئــن علــى احلصــول علــى
املســاعدة الطبيــة خــارج نطــاق مــا تقدمــه األونــروا.
12121يتوفــر القليــل مــن املعلومــات عــن األشــخاص الذيــن ال يســتخدمون
برنامــج االستشــفاء لــدى األونــروا رغــم حاجتهــم إلــى الرعايــة فــي
املستشــفى ،وفقــا ً ملــا تــدل عليــه املعــدالت اإلقليميــة املتوســطة.
ســتدرس األونــروا هــذه القضيــة فــي كل إقليــم مــن أجــل حتديــد مــا إذا
كان هــؤالء األشــخاص يتدبــرون وكيــف يفعلــون ذلــك (مثــاً ،إذا كانــوا
يضطــرون لدفــع نفقــات كارثيــة علــى الصحــة مــن مصــروف األســرة
ممــا يقــود أســرهم إلــى االنــزالق فــي قبضــة الفقــر ،أو إذا كانــوا يتخلــون
عــن تلقــي العــاج الــازم إلنقــاذ حياتهــم أو احلفــاظ عليهــا ،أو إذا كانــوا
يســتفيدون مــن شــبكات أمــان أخــرى ميكــن أن تكــون ذات فائــدة لغيرهم
مــن الالجئــن).
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12122يواجــه املزيــد واملزيــد مــن الالجئــن حتديــات للحمايــة فــي الوصــول إلــى
الرعايــة الصحيــة نتيجــة العنــف والعوائــق األخــرى أو بســبب التحــوالت
اجلغرافيــة لالجئــن الفلســطينيني بعيــدا ً عــن املراكــز الصحيــة القائمــة.
12123واجهــت األونــروا عــددا ً مــن التحديــات فــي تنفيــذ نظــام الصحــة
اإللكترونــي ،مبــا فــي ذلــك نقــص التمويــل ،وعــدم كفايــة البنيــة التحتية
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فــي العديــد مــن املراكــز الصحيــة،
وبنــاء القــدرات لــدى جميــع املســتخدمني لالنتقــال مــن النظــام الورقــي
التقليــدي إلــى نظــام إلكترونــي.

األولويات

12124ســتواصل األونــروا ،خــال فتــرة االســتراتيجية ،تقــدمي الرعايــة الصحيــة
األوليــة ذات اجلــودة وامليســرة للجميــع .وســتضاعف األونــروا مــن تأثيــر
اإلصالحــات فــي نهــج فريــق صحة األســرة مــن أجل حتســن التشــخيص
والعــاج املناســبني ألهــم األمــراض واحلــاالت الصحيــة ،وتقليــل مــدة
االعتــال ونســبة حــدوث املضاعفــات التــي كثيــرا ً مــا تهــدد احليــاة،
وخاصــة تلــك التــي تنشــأ عــن األمــراض غيــر الســارية .كمــا ســيكون
لهــذه الرعايــة دورهــا فــي تعزيــز عوامــل الوقايــة التــي تســاهم فــي
الســامة النفســية-االجتماعية ومكافحــة عوامــل اخملاطــرة الســلوكية
التــي تقــود إلــى األمــراض غيــر الســارية علــى مــدار دورة حيــاة الالجئــن
الفلســطينيني .ســيعزز نهــج فريــق صحــة األســرة مــن دور الطاقــم
الصحــي فــي التصــدي حملــددات الصحــة ويقــوي األنشــطة امليدانيــة
ومشــاركة اجملتمــع .ســتتضمن األنشــطة الشــاملة الرعايــة الوقائيــة
لصحــة الفــم واألســنان .وســتحرص األونــروا ،مــن خــال التدريــب
وبنــاء القــدرات ومــن خــال الشــراكات كذلــك ،علــى أن يكــون أعضــاء
الفريــق الطبــي والعاملــون الطبيــون املســاعدون ضمــن فريــق صحــة
العائلــة مؤهلــن بشــكل أفضــل للتعــرف علــى االضطرابــات النفســية
واملشــكالت النفســية-االجتماعية .وســتزود األونــروا هــؤالء العاملــن
باملهــارات واملعرفــة الالزمــة للتعامــل مــع احلــاالت التــي ال تتطلــب
رعايــة مختصــة .وســتبحث األونــروا بنشــاط عــن الشــراكات مــن أجــل
إنشــاء نظــم إحالــة ذات جــودة لتلــك احلــاالت التــي تتطلــب خدمــات
االختصــاص .وستنشــئ األونــروا نظم ـا ً لضبــط وضمــان اجلــودة للتأكــد
مــن جــودة الرعايــة التــي تقدمهــا املنظمــات املســتقبلة لإلحــاالت.
وستحســن األونــروا قدراتهــا فــي الرصــد والتبليــغ فــي مجــال الصحــة
النفســية والرفــاه النفســي-االجتماعي.
12125ســيتم تقــدمي خدمــات موجهــة للتعزيــز والتثقيــف الصحــي بحيــث
مكملــة لنهــج فريــق صحــة األســرة .مــن أبــرز هــذه األنشــطة
تكــون
ّ
تنفيــذ حمــات ميدانيــة للتثقيــف والتعزيــز الصحــي ،وإجــراء أنشــطة
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فــرز صحــي بــن الســكان للكشــف عــن مــرض الســكري وارتفــاع
ضغــط الــدم .وعلــى نحــو مماثــل ،ســتتم تقويــة البرامــج املقدمــة فــي
املرافــق الصحيــة لألشــخاص الذيــن تكتشــف لديهــم أمــراض غيــر
ســارية وأولئــك الذيــن يتلقــون العــاج ويتبعــون خطط ـا ً لتدبيــر املــرض
لديهــم ،حيــث سيســتخدم مقدمــو اخلدمــات رســائل التعزيــز الصحــي
فــي التعامــل مــع اخملاطــر الصحيــة والتهديــدات مــن خــال حتســن
االستشــارة بــن املريــض ومقــدم الرعايــة.
12126ســيواصل برنامــج الصحــة املدرســية تعزيــز التغييــر الســلوكي
منــذ املراحــل العمريــة املبكــرة ،وذلــك باألســاس مــن خــال الصياغــة
املشــتركة لسياســة الصحــة املدرســية بــن برنامــج الصحــة وبرنامــج
حتســن البنيــة التحتيــة واخمليمــات وبرنامــج التعليــم .وسيتوســع
البرنامــج بشــكل تراكمــي فــي تقــدمي رســائل التثقيــف والتعزيــز
الصحــي حــول التدخــن ،وتعاطــي العقاقيــر ،والتغذيــة الصحيــة ومنــط
احليــاة الصحــي ،والرفــاه النفســي-االجتماعي ،واإلصحــاح األساســي،
والصحــة البيئيــة ،والســامة الوظيفيــة ،والنظافــة ،وغيرهــا مــن
القضايــا .وســيواصل إجــراء أنشــطة الفــرز الوقائــي ملشــكالت اإلبصــار
والســمع لضمــان التصــدي لهــذه املعوقــات الصحيــة التــي حتــد مــن
حتقيــق القــدر األقصــى مــن التعليــم وجــودة احليــاة.
12127سيســاعد نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي حتســن تقــدمي اخلدمــات مــن
خــال الرصــد الســليم ملعلومــات املرضــى ،مثــل التحليــل التجميعــي
لنتاجــات املعاجلــة .وسيشــكل ذلــك أيض ـا ً أداة مهمــة للتخطيــط.
12128ســتواصل األونــروا تطويــر مراكزهــا الصحيــة ضمــن نهــج فريــق صحــة
األســرة ملراعــاة املتطلبــات املكانيــة التــي يحتاجهــا هــذا النهــج اجلديــد،

مبــا يشــمل مســار حركــة املرضــى ،وتركيبــة الفريــق الصحــي ،وتوزيــع
املســاحات والتواصــل بينهــا .ســتغتنم األونــروا هــذه الفرصــة للتأكــد
مــن أن تكــون أعمــال التطويــر ،وكذلــك بنــاء املراكــز الصحيــة اجلديــدة،
مراعيــة لتيســير وصــول الالجئــن ذوي اإلعاقــات ومعاييــر الســامة،
إلــى جانــب املتطلبــات اخلاصــة بالنــوع االجتماعــي .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،ســتنفذ األونــروا تدريجيــا ً «النهــج األخضــر» الــذي يتوقــع منــه
أن يحســن راحــة الالجئــن داخــل املراكــز الصحيــة ،ويقلــل التكاليــف
اجلاريــة للمراكــز الصحيــة ،ويحــدث تأثيــرا ً إيجابي ـا ً علــى البيئــة ضمــن
التــزام الوكالــة بــاإلدارة البيئيــة املســتدامة.
12129ضمــن برنامــج االستشــفاء ،ســتعدل األونــروا وجهــة تركيزهــا وتعطــي
أولويــة عاليــة ألولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض تهــدد حياتهــم
وتتطلــب رعايــة طبيــة ومعاجلــة إلنقــاذ أو دعــم احليــاة ،ولكنهــم
يفتقــرون إلــى األصــول املاليــة أو التغطيــة بالتأمــن مــن أجــل احلصــول
علــى هــذه الرعايــة.
13130مــع تزايــد الطلــب علــى خدمــات االستشــفاء فــي جميــع أقاليــم عمــل
األونــروا اخلمســة – مــن حيــث الشــدة والتكــرار واألعــداد – يتوقــع أن يظل
الطلــب علــى هــذه اخلدمــات يفــوق قــدرات العــرض .ســتنخرط األونــروا
فــي أنشــطة تكميليــة مــع الشــركاء كوســيلة لتحســن االســتجابة
وتوســيع الفــرص املتاحــة لزيــادة تعبئــة املــوارد مــن خــال الشــراكات.
13131ســتوثق األونــروا أثــر القيــود علــى الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة
وســتتخذ اإلجــراءات الضروريــة لضمــان احلــد مــن القيــود التــي تواجــه
قــدرة الالجئــن علــى الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة .وفــي األوضــاع
التــي ال ميلــك الالجئــون فيهــا إمكانيــة الوصــول إلــى األونــروا أو اخلدمــات

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

الصحيــة األخــرى ،ستســعى الوكالــة ،فــي حــدود املــوارد املاليــة املتاحــة،
للوصــول إليهــم بخدماتهــا ،مثـا ً من خــال العيــادات الصحيــة املتنقلة.
وســتبحث األونــروا بنشــاط عــن الفــرص لترشــيد اســتخدام املــوارد ،مبــا
فــي ذلــك إمكانيــة دمــج املنشــآت القائمــة ،مبــا يتيــح اإلمكانيــة إلقامــة
نقــاط جديــدة للخدمــات فــي املناطــق احملرومــة مــن اخلدمــة.
13132مــن األهميــة مبــكان التعــاون مــع الشــركاء احملليــن والوطنيــن والدوليــن
لتيســير مســتوى الوصــول إلــى الرعايــة الشــمولية التــي يحتاجهــا
الالجئــون الفلســطينيون .ســتواصل األونــروا التعــاون مــع الشــركاء
الذيــن تربطهــم بهــا عالقــات شــراكة تاريخيــة وقدميــة ،وخاصــة
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منظمــة الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان واليونيســف،
لتحســن القــدرات الفنيــة لــدى الوكالــة فــي تقــدمي اخلدمــات الصحيــة.
كمــا ســتحافظ األونــروا علــى الشــراكة مــع الشــركاء احملليــن
والعامليــن ،مثــل املنظمــة العامليــة للســكري وغيرهــا ،فــي الســعي
لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية .وستســعى الوكالــة لتيســير وصــول
الالجئــن الفلســطينيني بقــدر أكبــر إلــى اخلدمــات ذات اجلــودة التــي
يقدمهــا هــؤالء الشــركاء وغيرهــم مــن الشــركاء الدوليــن والوطنيــن
واحملليــن.
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النتــاج االســتراتيجي  :3إنجــاز األطفــال فــي ســن
المدرســة للتعليــم األساســي ذي الجــودة
والمنصــف والشــامل للجميــع

13133التعليــم عمليــة اجتماعيــة «تســاهم فــي منــاء األجيــال الراهنــة
واملســتقبلية ،وتطــور وتطبــق املعرفــة اجلديــدة ،وتعمــل علــى تعزيــز و/أو
تغييــر املعاييــر واملمارســات االجتماعيــة والثقافيــة ،وتســاهم فــي بنــاء
الهويــة» .ويعــد احلــق فــي التعليــم مــن حقــوق اإلنســان األساســية
املكفولــة جلميــع األفــراد .ويلعــب التعليــم دورا ً بــارزا ً فــي جميــع مجــاالت
التنميــة اإلنســانية .فهــو يــزود النــاس باملهــارات االجتماعيــة واملعرفيــة
التــي بإمكانهــم اســتخدامها لدعــم أنفســهم ماليـا ً مــن خــال العمــل
املدفــوع األجــر فــي وقــت الحــق فــي حياتهــم .هنــاك إقــرار منذ أمــد بعيد
باملنافــع االجتماعية-االقتصاديــة للتعليــم ،فيمــا تبــرز البحــوث الــدور
املركــزي الــذي يؤديــه فــي مســاعدة األفــراد علــى عيــش حيــاة مجزيــة
بقــدر أكبــر ،وحتســن أدائهــم فــي ســوق العمــل ،وحتســن صحتهــم،
والتمتــع بالرفــاه النفســي-االجتماعي ،وجتــاوز التباينــات ،وتعزيــز املواطنــة
النشــطة واحليــاة الســلمية .فاألفــراد املتعلمــون ،علــى ســبيل املثــال،
مييلــون ألن تكــون لديهــم معــدالت وفــاة ومراضــة أخفــض ،فيمــا يكــون
أطفــال األمهــات املتعلمــات أفضــل حــاال ً مــن حيــث النتاجــات الصحيــة
باملقارنــة مــع أطفــال األمهــات األقــل تعليم ـاً .عــاوة علــى ذلــك ،يوفــر
التعليــم الفــرص لألطفــال للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة األساســية
وإلــى املســاحات الترفيهيــة واآلمنــة خــارج البيــت.

عمليات األونروا الحالية

13134تقــدم األونــروا خدمــات التعليــم حلوالــي نصــف مليــون طفــل مــن

الالجئــن الفلســطينيني مــن خــال  685مدرســة .ويعــد برنامــج
التعليــم أكبــر برامــج األونــروا ســواء مــن حيــث املوظفــن العاملــن
فيــه أو مخصصــات امليزانيــة ،إذ أن  60باملائــة مــن إنفــاق ميزانيــة البرامــج
فــي الوكالــة يخصــص لتشــغيل واحــد مــن أكبــر أجهــزة التعليــم فــي
الشــرق األوســط .يوفــر جهــاز التعليــم فــي األونــروا التعليــم األساســي
مــن خــال تســع ســنوات (عشــر ســنوات فــي األردن) مــن التعليــم
االبتدائــي واإلعــدادي اجملانــي عبــر أقاليــم عملهــا اخلمســة ،إلــى جانــب
التعليــم الثانــوي فــي لبنــان .وتتمتــع الوكالــة بعالقــات قويــة مــع وزارات
التربيــة والتعليــم فــي جميــع األقاليــم.
13135أظهــر عــدد األطفــال اللذيــن ينتظمــون فــي مــدارس األونــروا ثباتــا ً
لبعــض الســنوات فــي أغلــب األقاليــم .إال أنــه طــرأت زيــادة متواصلــة
علــى أعــداد الطلبــة فــي قطــاع غــزة ،حيــث ينتظــم حوالــي  90باملائــة
مــن الالجئــن فــي ســن املدرســة فــي مــدارس األونــروا .وهــذه النســبة
أعلــى بكثيــر عمــا هــي فــي جميــع األقاليــم األخــرى .خــال الفتــرة
 ،2014-2002ازداد عــدد األطفــال امللتحقــن مبــدارس األونــروا فــي غــزة
مــن  189,000إلــى  .240,000ويتوقــع أن يرتفــع عــدد الطلبــة امللتحقــن
باملــدارس علــى نطــاق الوكالــة ،خــال فتــرة االســتراتيجية ،بنســبة 16
باملائــة ،مــن  490,000فــي ســنة  2016إلــى  570,000فــي ســنة .2021
وفــي ســوريا ،انخفــض عــدد األطفــال امللتحقــن مبــدارس األونــروا فــي
الســنة الدراســية  2013/2012مــن  67,000إلــى حوالــي  23,000طالــب
وطالبــة ،ولكــن عــدد الطلبــة امللتحقــن فــي ســنة  2015/2014ارتفــع
إلــى أكثــر مــن  .45,000إذ حــدث تباطــؤ فــي حــاالت التهجيــر اجلديــدة
لالجئــن الفلســطينيني فــي ســنة  2014فــي املواقــع التــي أنشــأت
األونــروا فيهــا مرافــق تعليميــة بديلــة.
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13136فــي ســنة  ،2011بــدأ برنامــج التعليــم فــي األونــروا بتصميــم وتنفيــذ
إصــاح رئيســي مدتــه أربــع ســنوات .وجــاء هــذا اإلصــاح اســتجابة
لتنامــي القلــق فــي املنطقــة ككل ،وداخــل األونــروا بالتحديــد ،مــن أن
الطلبــة ال يطــورون أنــواع املهــارات الالزمــة لتحقيــق طاقاتهــم الكاملــة
واملســاهمة بصــورة إيجابيــة فــي تنميــة مجتمعهــم واجملتمــع العاملــي.
مت تصميــم اإلصــاح للمســاعدة فــي تلبيــة املطالــب الناشــئة لنظــام
حتولــي
التعليــم فــي القــرن  21عــن طريــق ضمــان إحــداث تغييــر ّ
ونظامــي علــى املســتوى السياســاتي واالســتراتيجي والتشــغيلي .إن
تنفيــذ اإلصــاح فــي التعليــم ميثــل اســتثمارا ً طويــل األمــد ،وهــو بذلــك
ســيقوي مــن عمليــة تقــدمي الوكالــة للتعليــم األساســي بحيــث
تكــون أكثــر اســتجابة للتحديــات التعليميــة التــي تواجــه الطلبــة
حتــول فــي
مــن الالجئــن الفلســطينيني .ويســعى اإلصــاح إلحــداث
ّ
املمارســات الصفيــة مــن خــال نهــج شــمولي ومترابــط ،ســوا ًء مــن
حيــث مجــاالت التركيــز (املعلمــن ،واملنهــاج ،والدمــج ،والتخطيــط
القائــم علــى البراهــن ،والبحــوث) أو طريقــة التنفيــذ علــى املســتويات
الثالثــة :السياســات والتنظيــم والقــدرات الفرديــة.
13137فــي إطــار إصــاح التعليــم ،مت وضــع مؤشــرات مشــتركة للتعليــم بهدف
متكــن األونــروا مــن أن حتســن مراقبــة اســتجابتها للتحديــات التــي مت
إبرازهــا أعــاه .كمــا أن هــذه املؤشــرات تتيــح وضــع برنامــج التعليــم
فــي األونــروا فــي مكانــة أكثــر أهميــة فــي الســياق الوطنــي واإلقليمــي
والعاملــي الــذي يعمــل فيــه .تســعى املؤشــرات إلــى قيــاس التقــدم فــي
اجلــودة وتوفيــر بيئــة جامعــة وحتقيــق اإلنصــاف .وهــي تتضمــن مؤشــرات
عــن التصــورات لقيــاس انســجام ممارســات التعليــم والتعلــم مــع
اإلصــاح فــي التعليــم ،ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان (حســب تعريفهــا
فــي سياســة األونــروا اجلديــدة بخصــوص حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات
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والتســامح) ،واملمارســات علــى مســتوى املدرســة ،إلــى جانــب مؤشــرات
تقيــس معــدالت االلتحــاق والرســوب والكفــاءة اإلجماليــة لنظــام
التعليــم فــي األونــروا.
13138يعــد البنــاء علــى البراهــن فــي وضــع السياســات والتخطيــط واتخــاذ
القــرار علــى كافــة املســتويات جــزءا ً ال يتجــزأ مــن عمليــة اإلصــاح فــي
التعليــم .وحتقيق ـا ً لذلــك ،تعكــف األونــروا علــى تطويــر نظــام شــامل
ملعلومــات إدارة التعليــم علــى نطــاق الوكالــة .ســيقوي هــذا النظــام
قــدرة الوكالــة علــى تقــدمي تقاريــر آنيــة وموثوقــة حــول مؤشــرات
التعليــم الرئيســية ،مــع التركيــز علــى اجملــاالت املتعلقــة بالوصــول
واجلــودة وتوفيــر بيئــة جامعــة والكفــاءة اإلجماليــة لنظــام التعليــم
فــي األونــروا .بالتالــي ،ســيتيح نظــام املعلومــات إمكانيــة املقارنــة بــن
أقاليــم عمــل األونــروا وإجــراء مقارنــات دوليــة.
13139مــع أن دمــج اإلصــاح فــي التعليــم ســيظل جاريــا علــى مــدار فتــرة
االســتراتيجية املتوســطة األجــل وســيلزم مــرور بعــض الســنوات حتــى
يكــون باإلمــكان إدراك األثــر الكامــل لإلصــاح ،إال أنــه أصبــح باإلمــكان
مالحظــة تغيــرات إيجابيــة فــي بعــض املؤشــرات البــارزة .فقــد حتســن
مســتوى البقــاء حتــى نهايــة مرحلــة التعليــم األساســي فــي الســنوات
األخيــرة لــكال اجلنســن ،حيــث بلــغ معــدل البقــاء للذكــور  90.1باملائــة
باملقارنــة مــع  94.6باملائــة لإلنــاث فــي ســنة  .2014وتظهــر البيانــات
علــى نطــاق الوكالــة حــدوث حتســن فــي معــدالت تســرب اإلنــاث فــي
املرحلــة االبتدائيــة والذكــور فــي املرحلــة اإلعداديــة وانخفــاض فــي
معــدالت تســرب اإلنــاث فــي املرحلــة اإلعداديــة والذكــور فــي املرحلــة
االبتدائيــة .مــع ذلــك ،ينبغــي حتليــل التحســن العــام فــي معــدل بقــاء
الطلبــة حتــى نهايــة التعليــم األساســي فــي ضــوء النزعــات األبعــد
مــدىً ،والتــي تبــن وجــود تقلــب مــا بــن النتائــج اإليجابيــة والســلبية
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علــى مــدى الفتــرة ( 2008-2005انظــر الشــكل  :9معــدالت البقــاء فــي
التعليــم األساســي عبــر أقاليــم عمــل األونــروا.)2013-2005 ،
14140يأتــي التعليــم ذي اجلــودة واجلامــع واملنصــف فــي صميــم برنامــج التعليم
فــي األونــروا .هنــا ،تســعى سياســة التعليــم اجلامــع فــي الوكالــة
( ،)2013متاشــيا ً مــع سياســة األونــروا حــول املســاواة بــن اجلنســن
( ،)2007واســتراتيجية تعميــم النــوع االجتماعــي فــي التعليــم (،)2008

وسياســة اإلعاقــة ( ،)2010إلــى تعزيــز التكافــؤ فــي فــرص الوصــول إلــى
التعليــم ذي اجلــودة والتعلــم واملشــاركة جلميــع األطفــال .وهــي تشــدد
علــى احلاجــة إلــى حتديــد احتياجــات األطفــال التعلميــة والصحيــة
والنفســية-االجتماعية املتنوعــة واالســتجابة لهــا ملســاعدة األطفــال
علــى حتقيــق طاقاتهــم الكاملــة .وتعطــي البرملانــات املدرســية صوتــا ً
ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني ومتكّــن الطلبــة فــي هــذا اخلصــوص.
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الشكل  :9معدالت البقاء في التعليم األساسي عبر أقاليم عمل األونروا2005-2013 ،

14141أصبحــت األونــروا رائــدة فــي تقــدمي برامــج التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ .التحديات
فقــد مت تنفيــذ اســتجابة متعــددة اجلوانــب للوضــع الطــارئ فــي ســوريا
لصالــح األطفــال املتضرريــن فــي ســوريا ولبنــان واألردن .أبــرز العناصــر
التــي يتكــون منهــا هــذا النهــج :دعــم اســتمرار األطفــال فــي التعلــم
حيثمــا ال يكــون الوصــول إلــى املدرســة ممكن ـا ً أو يكــون مقيــداً ،وذلــك
مــن خــال مســاحات التعلــم البديلــة واســتخدام مــواد التعلــم الذاتــي؛
والدعــم النفســي-االجتماعي مــن خــال مرشــدين يعملــون مــع األطفال
بصــورة مباشــرة ويدعمــون املعلمــن؛ والتدريــب علــى مهــارات األمــن
والبقــاء للمربــن واألطفــال .ترتكــز هــذه اجلوانــب علــى متتــن جمــع
البيانــات وحتســن نظــم االتصــال ،مثــل اســتخدام الرســائل النصيــة
القصيــرة بــن املــدارس واألهالــي .بالبنــاء علــى هــذه التجربــة ،تضمنــت
االســتجابة للصــراع فــي غــزة ســنة  2014اعتمــاد نهــج مكــون مــن
ثــاث مراحــل ملســاعدة األطفــال علــى العــودة إلــى املدرســة )1( :الدعــم
النفســي-االجتماعي )2( ،وأنشــطة تعلــم مفتوحــة وتعاونيــة ،مــع
االســتمرار فــي األنشــطة الترفيهيــة والدعــم النفســي-االجتماعي،
( )3والعــودة إلــى املنهــاج املعتــاد ،مــع التركيــز علــى اجلــودة وممارســات
التعليــم اجلامــع.

14142ال تــزال قضايــا التفــاوت وعــدم اإلنصــاف فــي أداء الطلبــة قائمــة ،علــى
النحــو الــذي يبــرزه اختبــار مراقبــة التحصيــل فــي التعلــم الــذي أجرتــه
األونــروا ســنة  .2013فنســبة طلبــة األونــروا الذيــن ينخفــض مســتواهم
عــن املســتوى الصفــي املتوقــع تتــراوح مــن  43باملائــة فــي اللغــة العربية
فــي الصــف الثامــن إلــى  68باملائــة فــي الرياضيــات فــي الصــف الرابــع،
فيمــا أن مســتوى أداء  32باملائــة و 57باملائــة مــن الطلبــة يلبــي التوقعــات
أو يتخطاهــا.
14143كمــا أن ممارســات التعليــم والتعلــم بحاجــة ألن تكــون مواتيــة لبيئــة
التعليــم اجلامــع بقــدر أكبــر .فقــد أظهــرت نتائــج دراســة املالحظــة
الصفيــة التــي أجرتهــا األونــروا فــي ســنة  2013أن املمارســات الصفيــة
فــي جميــع األقاليــم كانــت تقليديــة جــداً ،حيــث يقــف املعلــم فــي
الواجهــة ،ويوجــد تنــوع محــدود فــي املمارســات لدعــم وتشــجيع
التعلــم لــدى الطلبــة جميعــاً .كمــا أن دراســة التســرب علــى نطــاق
الوكالــة أشــارت إلــى أن األطفــال الذيــن ال «ينخرطــون أكادمييــاً» فــي
عمليــة التعلــم يزيــد لديهــم احتمــال التســرب مــن املدرســة.
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14144عانــت البنيــة التحتيــة التعليميــة مــن نقــص املــوارد وتزايــد الضغــوط
الدميوغرافيــة ،حيــث تعمــل  60باملائــة مــن مــدارس األونــروا بنظــام
مبــان
الفترتــن .فضــا ً عــن ذلــك ،ال تــزال األونــروا تســتخدم عــدة
ٍ
مدرســية مشــيدة ألغــراض أخــرى ،ممــا يؤثــر ســلبا ً علــى فاعليــة
تخصيــص املــوارد ،إلــى جانــب فــرض تهديــدات علــى احليــاة واملمتلــكات
فــي حــال حــدوث كــوارث طبيعيــة.
14145يقــدم برنامــج التعليــم فــي األونــروا التعليــم املدرســي جلميــع األطفــال
مــن الصــف األول وحتــى التاســع ،ويصــل إلــى الصــف العاشــر فــي
األردن وفــي مدرســة واحــدة فــي القــدس .وتقــدم األونــروا فــي لبنــان
التعليــم املدرســي الثانــوي مــن الصــف العاشــر وحتــى الثانــي عشــر.
كمــا أن األونــروا ،إلــى جانــب أنهــا ال تقــدم النطــاق الكامــل مــن التعليــم
املدرســي الثانــوي ،فهــي ال تقــدم التعليــم مــا قبــل املدرســي وريــاض
األطفــال.
14146توجــد مجموعــة مــن قضايــا احلمايــة املتعلقــة بتنفيــذ برنامــج التعليم
فــي األونــروا .يشــمل ذلــك حــاالت العقــاب البدنــي .إن األونــروا ملتزمــة
بــأن تكــون مدارســها خاليــة مــن العنــف.
14147مــن األولويــات األخــرى الكشــف عــن اإلعاقــة والتعامــل معهــا فــي
أوســاط الالجئــن الفلســطينيني فــي ســن املدرســة وفقــا ً للمعاييــر
الدوليــة املعمــول بهــا.
14148يؤثــر تزويــج األطفــال والتســرب املبكــر مــن املدرســة بقصد إعالة األســرة
أو العمــل فــي البيــت علــى وصــول الفتيــات إلــى التعليــم ،ويشــكل حتديا ً
أمــام احلفــاظ علــى التســاوي بــن اجلنســن فــي جميــع مــدارس األونروا.

14149تؤثــر الصراعــات داخــل البلــدان املضيفــة وعبــر املنطقــة علــى حــق
األطفــال فــي التعليــم ،وكثيــرا ً مــا تؤثــر علــى حقهــم فــي احليــاة بحــد
ذاتهــا.
15150كمــا ســبقت اإلشــارة ،ال يــزال عــدم االســتقرار السياســي واالجتماعــي
واالقتصــادي املطــول ،مقترنــا ً بانتهــاكات حقــوق اإلنســان املتكــررة
والواســعة النطــاق ،يتســبب بتأثيــرات معاكســة ذات شــأن علــى الرفــاه
النفســي-االجتماعي لألطفــال فــي مــدارس األونــروا .يشــكل هــذا األمــر
حتديـا ً أمــام حتقيــق نتاجــات تعليميــة ذات جــودة وجامعــة ومنصفــة ،وال
بــد مــن التصــدي لهــذا التحــدي بشــكل منهجــي وخــاص .وقــد تبــن
مــن تقييــم اســتكمل ســنة  2014أن قــدرة برنامــج التعليــم فــي األونــروا
علــى االســتجابة لهــذه االحتياجــات ،وكذلــك احتياجــات خدمــات األونروا
األخــرى ،كانــت محــدودة وبحاجــة إلــى تطويــر.

األولويات

15151يكمــن احلــل للعديــد مــن التحديــات أعــاه فــي مواصلــة تنفيــذ اإلصــاح
والتقيــد بــه .فمن املهــم أن تواصــل األونــروا تقويــة التزامها
فــي التعليــم
ّ
بالتعليــم ذي اجلــودة واجلامــع واملنصــف .ومــن شــأن اإلصــاح عبــر الوقــت،
إذا مت تنفيــذه بفاعليــة ،أن يطــور املهــارات املتعلقــة بالقــدرات املعرفيــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والشــخصية لتجهيــز الطلبــة بأفضــل صــورة
لتحقيــق طاقاتهــم كأفــراد وكأعضــاء فــي مجتمعهــم ،مبــا فــي ذلــك
اجملتمــع العاملــي بشــكل عــام.
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15152ســتعمل األونــروا مــن أجــل التأكــد مــن أن تكــون املــدارس والغــرف
الصفيــة داعمــة جلميــع األطفــال وبالتالــي تعــزز رفاههــم النفســي-
االجتماعــي .وســتبني قــدرات املعلمــن واملرشــدين التربويــن واجلهــاز
التعليمــي ككل فــي حتديــد االحتياجــات النفســية-االجتماعية لألطفــال
واالســتجابة لهــا بالشــكل املناســب .وستنشــئ نظمـا ً داعمــة لتقييــم
االحتياجــات ومعاجلتهــا .وســتعمل مــع القطاعــات األخــرى داخــل
األونــروا لضمــان توفــر نظــم الدعــم واإلحالــة ،وستســتفيد هــذه النظــم
مــن الدعــم واخلبــرة التــي يوفرهــا الشــركاء .كمــا ســيتم إيــاء االهتمــام
لقيــاس التقــدم مقابــل مؤشــرات محــددة بوضــوح ،حيــث ســتدمج
األونــروا هــذه املؤشــرات ضمــن أطــر الرصــد والتبليــغ.
15153فــي فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،ســيكون تركيــز الوكالــة
منصبــا ً علــى ضمــان اجلــودة واإلنصــاف والبيئــة اجلامعــة فــي تقــدمي
اخلدمــات التعليميــة وفــي نتاجاتهــا .وسيســعى برنامــج التعليــم فــي
األونــروا لســد الفجــوة فــي حتصيــل الطلبــة .وســيحقق ذلــك مــن خــال
اســتمرار التركيــز علــى حتســن مهنيــة املعلمــن فــي مــدارس األونــروا،
وتعزيــز قــدرات الطاقــم التعليمــي لبنــاء ســلوكيات تعــزز الرفــاه
النفســي-االجتماعي لــدى طلبتهــم ،وإثــراء املناهــج للتأكــد مــن أنهــا
تطــور مهــارات الطلبــة ،وبنــاء الكفــاءات واالجتاهــات التــي تعكــس قيــم
األمم املتحــدة ،وتطويــر معــارف األطفــال واســتيعابهم ملفاهيــم حقــوق
اإلنســان واألدوار واملســؤوليات املتعلقــة بهــا مــن خــال برنامــج حقــوق
اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح .وفــي صميــم هــذه التدخــات
ســيأتي تخطيــط السياســات القائــم علــى البراهــن واعتمــاد نهــج
متكامــل ومتماســك.
15154ســيتم التركيــز بقــدر أكبــر علــى الطلبــة الذيــن بحاجــة إلــى تدخــات
موجهــة لكــي يحققــوا إمكاناتهــم فــي التعليــم .يشــمل ذلــك الطلبــة
ذوي اإلعاقــات ،واألطفــال مــن العائــات الفقيــرة ،وذوي االحتياجــات
النفســية-االجتماعية اإلضافيــة ،والطلبــة ذوي األداء الضعيــف فــي
االختبــارات املوحــدة ،واألطفــال الذيــن عانــوا مــن اإلســاءة والعنــف
اجلســدي واالســتغالل ،واألطفــال الذيــن يعانــون مــن أمــراض شــديدة.
وقــد مت حتديــد العنــف داخــل املــدارس وحولهــا كأولوية بــارزة ،وســيتواصل
العمــل علــى هــذا املوضــوع بصــورة شــمولية وموحــدة.
15155ســتجنّد األونــروا املــوارد ،أوالً ،لتخفيــض عــدد املــدارس التــي تعمــل
بنظــام الفترتــن ،وثاني ـاً ،لتحســن البنيــة التحتيــة ملدارســها للتأكــد
مــن أنهــا تيســر توفيــر اجلــودة واإلنصــاف والبيئــة اجلامعــة ،وتتيــح بيئــة

مواتيــة للتعلــم يتيســر جلميــع الالجئــن الوصــول إليهــا ،مبــن فيهــم
ذوي اإلعاقــات .إن البيئــة املدرســية امليســرة بالكامــل هــي تلــك التــي
متكّــن جميــع الطلبــة ،بصــرف النظــر عــن العمــر أو اجلنــس أو اإلعاقــة،
مــن الدخــول والتنقــل بحريــة واســتقاللية وكرامــة .ســتعمل األونــروا
عبــر القطاعــات مــن أجــل مراجعــة ومعاجلــة القضايــا والتحديــات التــي
تعيــق إمكانيــة الوصــول .وســتحاول مــن خــال عملهــا ،أو مبســاعدة
مــن اآلخريــن ،أن تتصــدى للحواجــز املتعلقــة باالجتاهــات واملواصــات
واملعلومــات واالتصــاالت التــي ميكــن أن متنــع األشــخاص ذوي اإلعاقــات
مــن الوصــول والتعلــم واملشــاركة فــي بيئــة تربويــة.
15156ســتعمل األونــروا تدريجيـا ً علــى تبســيط النهــج األخضــر فــي تصميــم
وتطويــر مرافقهــا ،وتخفيــض التكاليــف اجلاريــة ،واحلــد مــن التأثيــرات
الســلبية للطاقــة املســتهلكة فــي عمــل هــذه املرافــق علــى البيئــة.
وستســعى األونــروا للتوقــف تدريجيـا ً عــن اســتخدام املــدارس املســتأجرة
وغيــر اآلمنــة.
15157ســتواصل األونــروا تقــدمي خدمــات التعليــم فــي البيئــات البالغــة
الصعوبــة .وضمــن االســتجابة للوضــع فــي ســوريا ،ستســتمر األونــروا
فــي تنفيــذ نهــج متماســك علــى نطــاق الوكالــة يتضمــن أســاليب
بديلــة للتعلــم ،والســامة ،والتدريــب األمنــي ،ومهــارات البقــاء ،والدعــم
النفســي-االجتماعي مــع توفيــر مرشــدين إضافيــن فــي األقاليــم
الثالثــة جميعهــا ،وحتســن التواصــل واالنخــراط مــع األهالــي واجملتمعــات
احملليــة ،وتدريــب املعلمــن.
15158اســتفاد برنامــج التعليــم فــي األونــروا بقــدر بالــغ مــن شــراكة
األونــروا وتعاونهــا مــع منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
(اليونســكو) منــذ تأسيســها .وتــدرك األونــروا أن تنامــي تعاونهــا مــع
الشــركاء اآلخريــن ،مبــن فيهــم منظمــة اليونيســف ،واجمللــس النرويجــي
لالجئــن ،والوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــي ،قــد ســاهم أيضــا ً فــي
حتســن برنامــج التعليــم لديهــا ملنفعــة الالجئــن .ســتواصل األونــروا
توجيــه اهتمــام أكبــر لهــذه الشــراكات االســتراتيجية وغيرهــا مــن أجــل
حتقيــق هدفهــا فــي توفيــر وتعزيــز التعليــم ذي اجلــودة واملنصــف واجلامــع
فــي ظــروف التنميــة أو أوضــاع الطــوارئ علــى حــد ســواء .وستســعى
األونــروا ،بشــكل خــاص ،لتيســير الوصــول إلــى تعليــم الطفولــة املبكــرة
مــن خــال الشــراكات االســتراتيجية .وســتواصل كذلــك العمــل عــن
قــرب مــع وزارات التربيــة والتعليــم فــي جميــع األقاليــم.
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النتــاج االســتراتيجي  :4تمتيــن قــدرات الالجئيــن عمليات األونروا الحالية

مــن أجــل زيــادة فــرص كســب العيــش

15159تســتمد فــرص كســب العيــش مــن «القــدرات واألصــول (مبــا فيهــا املــوارد
املاديــة واالجتماعيــة) واألنشــطة الالزمــة لتأمــن وســيلة للعيــش.
ويكــون كســب العيــش مســتداما ً عندمــا يســتطيع التدبــر مــع التوتــر
والصدمــات والتعافــي منهــا ويســتطيع احملافظــة علــى القــدرات واألصول
أو تعزيزهــا ،ســوا ًء اآلن أو فــي املســتقبل ،مــع عــدم اإلضــرار بقاعــدة
املــوارد الطبيعيــة» .وتشــدد ســبل كســب العيــش املســتدام علــى
مكامــن القــوة وليــس علــى االحتياجــات ،وتقــر باإلمكانــات املتأصلــة فــي
كل شــخص .وتعــد الصحــة والتعليــم ،كمــا ســبق توضيحــه أعــاه ،مــن
األبعــاد األساســية للتنميــة اإلنســانية وتشــغالن مكانــة مركزيــة فــي
توســيع فــرص كســب العيــش .ومــن األمــور املهمــة األخــرى بالنســبة
لكســب العيــش املســتدام أن تتوفــر إمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد مــن
أجــل حتقيــق مســتوى الئــق مــن املعيشــة ،وهــو بعــد آخــر مــن أبعــاد
التنميــة اإلنســانية .كمــا أن احلــق فــي العمــل واالنخــراط فــي العمــل
املنتــج يعــد أيضــا ً مــن حقــوق اإلنســان األساســية .فالعمــل يفتــح
مجــاال ً واســعا ً مــن الفــرص للوصــول إلــى املــوارد الالزمــة عــن طريــق
متكــن النــاس اقتصاديــا ً واجتماعيــا ً وسياســياً .ويعــد التمكــن مــن
الوســائل األساســية ملكافحــة الفقــر وبنــاء الكرامــة اإلنســانية وتعزيــز
التنميــة اإلنســانية .كمــا أن توفــر العمــل الثابــت والفرصــة لكســب
معيشــة الئقــة يكتســب أهميــة حاســمة بالنســبة للبقــاء والتعافــي
مــن الصــراع.
16160يتــم تعزيــز أصــول كســب العيــش مــن خــال حتســن اجلوانــب املاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والبيئيــة اجلماعيــة للمجتمعــات
والبيئــات املكانيــة التــي يعيشــون فيهــا .ويســاعد ذلــك علــى تعزيــز
الهويــة اجلماعيــة ،وحــس االنتمــاء ،والتفاعــل االجتماعــي ،والشــبكات
االجتماعيــة ،والروابــط االجتماعيــة ،والدعــم االجتماعــي ،والتماســك
اجملتمعــي ،والكفــاءة ،والوصــول إلــى املــوارد.

16161تســاهم األونــروا فــي فــرص كســب العيــش لالجئــن الفلســطينيني
بثــاث طــرق ،هــي )1( :التدخــات املباشــرة مــن خــال برامجهــا؛ ()2
وبشــكل غيــر مباشــر مــن خــال الوظائــف التــي تتيحهــا فــي عملياتها،
مبــا فــي ذلــك العاملــن الذيــن توظفهــم والفــرص التــي توفرهــا فــي
قطــاع اإلعمــار مــن خــال مشــاريع اإلعمــار التــي تنفذهــا؛ ( )3وعــن
طريــق تعزيــز ودعــم وصــول الالجئــن الفلســطينيني إلــى الفــرص
االقتصاديــة مــن خــال املناصــرة لــدى احلكومــات املضيفــة واجلهــات
الفاعلــة فــي االقتصــاد احمللــي.
16162تســتخدم األونــروا برامــج اإلرشــاد التوجيهــي ودراســات ســوق العمــل
وأنشــطة التوعيــة لتهيئــة األطفــال فــي مدارســها ألحــد أهــم اخليــارات
فــي احليــاة ،حــول مــا الــذي ميكنهــم عملــه بعــد إنهــاء املدرســة .إال أن
املــوارد التــي تكرســها األونــروا لهــذا النشــاط تظــل محــدودة إذا قورنــت
بالعــدد الكلــي للطلبــة.
16163تديــر األونــروا تســعة مراكــز للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي تخــرّج
منهــا أكثــر مــن  20,000طالــب وطالبــة فــي الفتــرة بــن ســنة 2010
وســنة  .2014ويــزود برنامــج التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي طلبــة
األونــروا ببعــض األفضليــة النســبية عنــد البحــث عــن عمــل ،ويقــوم
بــدور مهــم ضمــن جهــود اإلنعــاش املبكــر فــي ســياقات الصــراع .يقــدم
البرنامــج دورات متنوعــة ،منهــا دورات حرفيــة ومهنيــة وأخــرى قصيــرة
األجــل ،وهــو يحافــظ علــى روابــط قويــة مــع ســوق العمــل احملليــة.
وترتفــع معــدالت توظيــف خريجــي البرنامــج لتصــل إلــى  72.3باملائــة
بــن الذكــور وإلــى  62.9باملائــة بــن اإلنــاث فــي ســنة  ،2014مبــا يشــمل
إقليــم ســوريا.
16164تقــدم األونــروا خدمــات التمويــل الصغيــر مــن خــال قناتــن مختلفتــن:
برنامــج التمويــل الصغيــر ،وبرنامــج الدعــم اجملتمعــي واإلقــراض
الصغيــر .تعمــل هاتــان املبادرتــان علــى ضمــان أن يتمكــن الالجئــون
الفلســطينيون ،مبــن فيهــم النســاء وفئــات الفقــر املدقــع ،مــن الوصــول
إلــى القــروض الصغيــرة.
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16165يوفــر برنامــج التمويــل الصغيــر فرص ـا ً إلدرار الدخــل املســتدام لالجئــن
الفلســطينيني وكذلــك للفئــات الفقيــرة أو املهمشــة األخــرى فــي
جميــع أقاليــم عمــل األونــروا باســتثناء لبنــان .وهــو يقــدم القــروض
واخلدمــات املاليــة التكميليــة لألســر ورواد األعمــال وأصحــاب مصالــح
األعمــال الصغيــرة احلجــم .إن هــذه االســتثمارات توفــر فــرص العمــل
ـوي املســتفيدين مــن البرنامــج،
وحتافــظ عليهــا ،وحتــد مــن الفقــر ،وتقـ ّ
وخاصــة النســاء منهــم .وقــد مت فــي الفتــرة  2014-2010توفيــر 168,000
قــرض بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى  188.0مليــون دوالر أمريكــي ،ذهــب
حوالــي خمســها إلــى مقترضــن فقــراء وقدمــت نســبة الثلثــن إلــى
مقترضــن مــن ذوي الدخــل املنخفــض .عــاوة علــى ذلــك ،حصــل
الالجئــون الفلســطينيون علــى أكثــر مــن  65,000قــرض مــن مجمــوع
القــروض الصــادرة ،وذلــك بقيمــة  87.0ملبــون دوالر ،كمــا حصلــت
النســاء علــى  61,800قــرض بقيمــة  46.8مليــون دوالر ،وحصــل الشــباب
فــي عمــر  30-18ســنة علــى  50,800قــرض بقيمــة  48.8مليــون دوالر.
16166يهــدف برنامــج الدعــم اجملتمعــي واإلقــراض الصغيــر إلــى زيــادة األصــول
لــدى أســر الالجئــن الفلســطينيني الضعيفــة ،وخاصــة مــن خــال
دعــم مبــادرات تديرهــا اجملتمعــات احملليــة وتــزود الالجئــن بالقــدرة علــى
الوصــول إلــى املنتجــات املاليــة واخلدمــات غيــر املاليــة .يخــدم البرنامــج
الالجئــن الفلســطينيني فــي جميــع أقاليــم األونــروا باســتثناء قطــاع
غــزة .وفــي الفتــرة بــن  ،2013-2010مت توزيــع مــا يقــارب  13,300قــرض
بقيمــة  13مليــون دوالر أمريكــي ،ومت تقــدمي الغالبيــة العظمــى مــن هــذه
القــروض مــن خــال صناديــق تديرهــا اجملتمعــات احملليــة.
16167بعــد اســتكمال التعليــم األساســي الــذي تقدمــه األونــروا ،يجــب أن
يطمــح الالجئــون الفلســطينيون أيضــا ً إلكمــال التعليــم الثانــوي
والعالــي .تقــدم األونــروا املنــح اجلامعيــة للطلبــة ذوي التحصيــل العالــي
الذيــن تعوزهــم القــدرة علــى حتمــل تكاليــف التعليــم العالــي فــي
أقاليــم العمــل اخلمســة جميعهــا ،وذلــك مــن خــال متويــل املشــاريع.
وقــد مت تقــدمي  210منــح دراســية فــي ســنة .2012/2011
16168أنشــأ كل إقليــم محفظــة اقتصاديــة مصممــة خصيصــا ً مبــا
يتوافــق مــع ســياقه بهــدف تعزيــز فــرص كســب العيــش لالجئــن
الفلســطينيني .علــى ســبيل املثــال ،أقيمــت فــي لبنــان مراكــز خلدمــات
التشــغيل لربــط الالجئــن الفلســطينيني بفــرص العمــل .وفــي قطــاع
غــزة ،يســاهم التمويــل مــن خــال النــداء الطــارئ فــي دعــم مخططــات
التشــغيل املؤقــت.
16169يعيــش حوالــي خمــس الالجئــن الفلســطينيني فــي  58مخيمــا ً فــي
أقاليــم العمــل اخلمســة .وقــد تطــورت مخيمــات الالجئــن بطريقــة
غيــر مدروســة مــن جتمعــات لهيــاكل بســيطة مؤقتــة إلــى مســاحات
حضريــة بامتيــاز ،تتصــف بكثافــة ســكانية عاليــة وازدحــام ونســبة
عاليــة مــن املناطــق املشــيدة .وفــي العديــد مــن احلــاالت ،تكــون مخيمات
الالجئــن مراكــز اقتصاديــة نشــطة .وال تــزال بعــض اخمليمــات ،اعتمــادا ً
علــى موقعهــا فــي مناطــق حضريــة أو شــبه حضريــة أو ريفيــة ،تشــكل
بيئــات معيشــية متدنيــة املســتوى للغايــة وال تــزال مســاكنها مشــيدة
مــن الصفيــح واألسبســتوس ،وتفتقــر فــي حــاالت عديــدة إلــى الصــرف
الصحــي املناســب وإمــدادات امليــاه .إن حتســن ســبل كســب العيــش
لألفــراد واجملتمعــات التــي تعيــش فــي اخمليمــات يتطلــب تبنــي أســاليب
مالئمــة تدمــج مــا بــن التحســينات املاديــة واملكانيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة بخصــوص الالجئــن وأصولهــم وطاقاتهــم
ومكامــن القــوة لديهــم .يحــاول برنامــج حتســن البنيــة التحتيــة
واخمليمــات ،تبع ـا ً لتقييــم تشــاركي لالحتياجــات مــن خــال التخطيــط

احلضــري ،إصــاح املســاحات وحتســن الوضــع والبيئــة التــي يعيــش فيهــا
الالجئــون .ويقــوم البرنامــج أيضــا ً بفحــص بيئــة اخمليمــات املشــيدة
ضمــن الســياق الــذي توجــد فيــه ،وربطهــا بالســياق واملــوارد واإلمكانــات
اجملــاورة ،واملســاهمة مــن خــال هــذه الروابــط والدمــج للتوصــل إلــى
حلــول مبتكــرة ألســوأ مشــاكل الالجئــن ،وخاصــة املســاهمة فــي
مكافحــة الفقــر وحتســن جــودة احليــاة .يقــوم ســكان اخمليمــات ،بتوجيــه
مــن الوكالــة ،بإعــداد خطــط حتســن اخمليمــات ،وحتتــوي هــذه اخلطــط
يكمــان أحدهمــا اآلخــر – أوالً ،خطــة للتحســن احلضــري،
علــى
ّ
مكونــن ّ
وثانيــاً ،خطــة للتنميــة اجملتمعيــة .إن عمليــة إعــداد خطــط حتســن
اخمليمــات تقــوي األصــول املاديــة واالجتماعيــة فــي اخمليمــات ،كمــا أنهــا
تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك لتوســيع قــدرات الالجئــن مــن
خــال مشــاركتهم فــي صنــع القــرار ،وتعبئــة اجملتمــع احمللــي ،وتشــجيع
روح التطــوع ،ومعاجلــة قضايــا التعليــم العالــي والتشــغيل والعمالــة
الناقصــة والعزلــة االجتماعيــة .مت حتــى اآلن إعــداد خطــط حتســن
لعشــرة مخيمــات .وقــد أنشــأت األونــروا نظــام معلومــات يحتــوي علــى
مؤشــرات موضوعــة تتيــح حتديــد أولويــات اخمليمــات فــي مجــاالت العمــل
اخملتلفــة.
17170باإلضافــة إلــى هــذه التدخــات البرامجيــة ،تعــد األونــروا أحــد أكبــر
املشــغلني لالجئــن الفلســطينيني .إن توفيــر فــرص العمــل لــدى األونــروا
ليــس هدف ـا ً اســتراتيجيا ً بحــد ذاتــه ،ولكــن مــن املهــم إدراك أن الرواتــب
التــي تدفعهــا األونــروا ال تكفــل اســتمرار جــودة اخلدمــات لالجئــن فقــط،
بــل ومتثــل كذلــك دخ ـا ً يتــم ضخــه فــي مجتمــع الالجئــن واجملتمعــات
احملليــة األخــرى .ومــن خــال توظيــف  30,000شــخص فــي وظائــف دائمــة
(حوالــي نصفهــم مــن النســاء) ،يســتفيد قرابــة  150,000شــخص مــن
رواتــب األونــروا بصــورة مباشــرة ويســتفيد كثيــرون آخــرون بصــورة غيــر
مباشــرة.
17171توفــر األونــروا أيضــا ً فــرص كســب العيــش مــن خــال مشــاريعها
اإلنشــائية .ففــي ســنة  ،2012أنفقــت الوكالــة  69.8مليــون دوالر أمريكي
علــى مشــاريع إنشــاءات أتاحــت توليــد أكثــر مــن  5,100وظيفــة ،وبلــغ
اإلنفــاق علــى املشــاريع اإلنشــائية فــي ســنة  2013مــا مجموعــه 104
ماليــن دوالر ،وأتاحــت أكثــر مــن  7,600فرصــة عمــل.
17172علــى النحــو ذاتــه ،تعمــل األونــروا علــى ضمــان أن تســتفيد اجملتمعــات
احملليــة بأكبــر قــدر ممكــن مــن إنفــاق الوكالــة غيــر املتعلــق بالقــوى
العاملــة ،وذلــك مــن خــال إجــراءات العطــاءات التنافســية .ففــي ســنة
 ،2014أصــدرت األونــروا  7,948عقــد توريــد بقيمــة تزيــد علــى 278.7
مليــون دوالر أمريكــي .وقــد مت منــح حوالــي  6,820عقــد مــن بــن هــذه
العقــود ،بقيمــة  191مليــون دوالر أمريكــي ( 86باملائــة) ملورّديــن ومق ّدمــي
خدمــات فــي األرض الفلســطينية احملتلــة واألردن وســوريا ولبنــان.

التحديات

17173خــال فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،يتوقــع أن يزيــد عــدد
الســكان املســجلني فــي ســن العمــل بنســبة  12.4باملائــة ،مــن 3.47
مليــون فــي ســنة  2016إلــى  3.90مليــون فــي ســنة  .2021ومــع تصاعــد
البطالــة ،تصبــح املشــاركة االقتصاديــة لالجئــن الفلســطينيني مثــار
قلــق فــي جميــع األقاليــم .وعلــى وجــه اخلصــوص ،ســيظل أهــم
التحديــات أمــام ســبل كســب العيــش لالجئــن الفلســطينيني يتمثــل
فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة بــن الشــباب ،والــذي يؤثــر خصوصـا ً علــى
الشــابات ،وانخفــاض معــدالت مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة،
والتــي تتــراوح بــن  10إلــى  18باملائــة فــي مختلــف أقاليــم عمــل األونــروا.
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17174يواجــه الالجئــون الفلســطينيون عــددا ً مــن القيــود والتهديــدات فــي
بنــاء ســبل مســتدامة لكســب العيــش .وعلــى الرغــم مــن أن الالجئــن
ميلكــون رأســماال ً بشــريا ً قوي ـا ً نتيجــة املقومــات التعليميــة والصحيــة
التــي تقدمهــا األونــروا والســلطات املضيفــة ،إال أن غالبيــة الالجئــن ال
ميلكــون الوصــول إلــى اجملــال الكامــل مــن األصــول – رأس املــال االجتماعــي
والطبيعــي واملــادي واملالــي – الــازم لســبل كســب العيــش املســتدام،
مبــا يشــمل األصــول الالزمــة لبنــاء اســتراتيجيات التدبــر والقــدرة علــى
الصمــود والتحمــل.
17175يعــد الوضــع فــي مخيمــات الالجئــن صعبــا ً للغايــة .إذ أن الالجئــن
الذيــن لديهــم ظــروف اجتماعية-اقتصاديــة محســنة عموم ـا ً ينتقلــون
للعيــش خــارج اخمليمــات بســبب ســوء األوضــاع املعيشــية.
17176تعانــي اخمليمــات مــن نقــص فــي اإلســكان املالئــم نتيجــة الفقــر
والبطالــة والكثافــة الســكنية املرتفعــة وتــردي ظــروف البيئــة املشــيدة,
ويقتــرن ذلــك بنقــص األطــر التنظيميــة والتخطيــط ،ممــا يــؤدي إلــى
ارتفــاع معــدالت التحضــر العشــوائي .فاخلدمــات غائبــة والبنيــة التحتية
االجتماعيــة متدنيــة .ولــم تعــد املســاحات العامــة واملشــتركة منفصلة
ممــا يــؤدي إلــى انتهــاك اخلصوصيــة .كمــا أن هنــاك تزايــدا ً فــي املشــاكل
االجتماعيــة .وتشــكل العزلــة واالنفصــال االجتماعــي مشــكالت خطيرة
تواجــه الالجئــن املقيمــن فــي العديــد مــن اخمليمــات.
17177تفــرض التغييــرات فــي أنظمــة التمويــل الصغيــر فــي األرض
الفلســطينية احملتلــة واألردن حتديــات ذات شــأن أمــام األونــروا فــي
احلفــاظ علــى برامــج التمويــل واإلقــراض الصغيــر وإمنائهــا .إن هــذه
التغييــرات تهــدد اســتمرار جنــاح برنامــج التمويــل الصغيــر وبرنامــج
الدعــم اجملتمعــي واإلقــراض الصغيــر وقدرتهمــا علــى زيــادة التأثيــر
علــى الالجئــن الفلســطينيني الضعفــاء ،مبــن فيهــم النســاء والشــباب
وأولئــك املتضرريــن مــن الطــوارئ.

األولويات

17178إن التحديــات أعــاه تفــرض تهديــدات جديــة فــي الســياق القائــم ،حيــث
تتوفــر فــرص محــدودة أمــام الالجئــن .مــع ذلــك ،متلــك الوكالــة فرصــة
لتقــدمي مســاهمة ملموســة فــي التصــدي لهــذه التحديــات عــن طريــق
تركيــز اهتمــام برامجهــا اجلاريــة علــى األشــخاص الضعفــاء ،وعــن طريــق
تنفيــذ مشــاريع جتريبيــة مبتكــرة ،وعــن طريــق مضاعفــة املســاهمة
غيــر املباشــرة التــي تتــاح مــن خــال اجملــاالت األخــرى فــي عمــل األونــروا.
مكونــن اثنــن ضمــن هــذا النتــاج االســتراتيجي:
17179ســتركز الوكالــة علــى
ّ
( )1بنــاء قــدرات الالجئــن )2( ،وحتســن الوصــول إلــى فــرص كســب
العيــش .وســتقوم بذلــك عــن طريــق متتــن قــدرات الالجئــن مــن خــال
التدريــب والفــرص التعليميــة األخــرى ،ومتكينهــم مــن الوصــول إلــى
اخلدمــات املاليــة ،وتوفيــر فــرص العمــل كنتيجــة ثانويــة غيــر مباشــرة
لعملياتهــا ،ومناصــرة حــق الالجئــن القانونــي فــي العمــل حيثمــا يكــون
مقيــداً.
هــذا احلــق ّ

18180ســتبني األونــروا علــى البرامــج الفرعيــة القائمــة مــن أجــل زيــادة عــدد
األشــخاص الذيــن يتــم الوصــول إليهــم مــن خــال تدخالتهــا فــي مجــال
كســب العيــش .ستســتهدف التدخــات الالجئــن األشــد احتياجــاً،
وخاصــة الشــباب نظــرا ً ألنهــم يعانــون مــن معــدالت بطالــة عاليــة،
والنســاء نظــرا ً لتدنــي معــدالت مشــاركتهن فــي القــوى العاملــة فــي
جميــع أقاليــم عمــل األونــروا .كمــا أن حتســن ســبل كســب العيــش
يتطلــب تركيــزا ً اســتراتيجيا ً علــى الالجئــن الفقــراء ،وخاصــة أولئــك
الذيــن يقيمــون فــي مخيمــات الالجئــن .يتوقــع أن تظــل الطــوارئ
تشــكل الصفــة املميــزة لســياق العمــل فــي ثالثــة أقاليــم مــن أقاليــم
عمــل األونــروا اخلمســة أثنــاء فتــرة االســتراتيجية .وبالنظــر إلــى هــذا
االفتــراض ،وبســبب التأثيــر املدمــر للصراعــات علــى ســبل كســب العيش
واألهميــة املركزيــة لكســب العيــش فــي جهــود اإلنعــاش ،ســتولي برامج
األونــروا ضمــن هــذا النتــاج االســتراتيجي اهتمامـا ً خاصـا ً لتعزيــز فــرص
العمــل وإدرار الدخــل لالجئــن فــي ظــروف الصــراع ومــا بعــد الصــراع.
18181ميكــن التصــدي بفاعليــة وكفــاءة للعالقــة املتبادلــة بــن تــردي األوضــاع
املعيشــية ،وســوء األوضــاع الصحيــة ،ونقــص القــدرات والطاقــات
والوصــول إلــى املــوارد ،والفقــر فــي اخمليمــات ،وذلــك عــن طريــق تبنــي نهج
متكامــل وشــمولي وتشــاركي فــي التخطيــط احلضــري لتحســن حيــاة
الالجئــن فــي اخمليمــات .وينبغــي العمــل علــى حتضيــر خطــط حتســن
اخمليمــات وتنفيذهــا تدريجي ـا ً فــي اخمليمــات الثمانيــة واألربعــن املتبقيــة
فــي مختلــف أقاليــم األونــروا قبــل أن يصبــح الوضــع فــي اخمليمــات غيــر
قابــل لإلصــاح .ســتواصل األونــروا حتديــد اخمليمــات ذات األولويــة مــن أجــل
العمــل علــى حتســينها لتعزيــز قــدرات اجملتمعــات احملليــة وأصولهــا .وقــد
مت وضــع معاييــر لتحديــد األولويــة تأخــذ فــي االعتبــار الظــروف املاديــة
واملكانيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة .وســتعمل الوكالــة ،خالل
فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،علــى اســتهداف مخيــم واحــد
علــى األقــل فــي كل إقليــم مــن أجــل إدخــال حتســينات شــمولية فيــه
مــن خــال إعــداد خطــط جديــدة للتحســن ،وســتتابع تنفيــذ اخلطــط
احلاليــة لتحســن اخمليمــات بشــكل مســتدام.
18182ســتهدف األونــروا إلــى زيــادة عــدد خريجــي التعليــم والتدريــب التقنــي
واملهنــي ،مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى تخفيــض التكاليــف.
وفــي هــذا املســعى ،ســتعمل األونــروا علــى توفيــر مزيــد مــن التنــوع
واملرونــة فــي الــدورات التــي تقدمهــا وحتســن انســجامها مــع الطلــب
فــي الســوق احملليــة .وســتتيح األونــروا للشــباب املعرضــن للخطــر قــدرة
أكبــر علــى الوصــول إلــى هــذه الــدورات ،وستحســن البعــد اخلــاص
بالنــوع االجتماعــي فــي البرامــج والتســجيل ،وتعــزز الكفــاءة واجلــودة
واملواءمــة مــع ســوق العمــل ،وســتكفل اســتدامة البرنامــج عمومــا ً
وفاعليتــه .وســيتم حيثمــا أمكــن إدخــال آليــة مســاهمة املســتفيدين
فــي التكاليــف بهــدف توفيــر قاعــدة أوســع للمــوارد مــن أجــل توســيع
فــرص التنســيب واملشــاركة فــي التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي.
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ومــن شــأن زيــادة االهتمــام بتتبــع اخلريجــن واالنخــراط مــع أصحــاب
العمــل وإيجــاد قنــوات للحصــول علــى مالحظاتهــم أن يســاعد البرنامج
علــى التأكــد مــن أن الــدورات تظــل وثيقــة الصلــة ومناســبة.
18183ســتراجع األونــروا مرافــق إعــداد املعلمــن التــي تديرهــا فــي الضفــة
الغربيــة واألردن والتدريــب الــذي تقدمــه للمعلمــن ،لتقييــم مســاهمة
هــذه املرافــق فــي األهــداف االســتراتيجية لبرنامــج التعليــم وأهــداف
الوكالــة ككل .ســتبحث هــذه املراجعــة فــي دور مرافــق إعــداد املعلمــن
وكليــة العلــوم التربويــة واآلداب مــن حيــث إمدادهــا ملــدارس األونــروا
باملعلمــن ،وكذلــك إمكانيــة مســاهمتها العامــة فــي حتســن القــدرات
لفــرص كســب العيــش – وخاصــة للفئــات الضعيفــة .ســتجري األونــروا
املراجعــة فــي أوائــل ســنة  2016وســتعمل علــى االســتجابة للتوصيــات
التــي ســتقدمها خــال فتــرة االســتراتيجية.
18184ســتدرس األونــروا فاعليــة وأثــر برامــج املنــح الدراســية ،وخاصــة للفئــات
الضعيفــة ،وســتجري أيــة تغييــرات ضروريــة خــال فتــرة االســتراتيجية.
18185ســتعمل األونــروا مبكــرا ً فــي فتــرة االســتراتيجية ،حيثمــا يكــون ممكن ـا ً
وضروري ـاً ،جلعــل برنامــج التمويــل الصغيــر مســتقال ً عــن األونــروا حتــى
تتيــح للبرنامــج أفضــل فرصــة ممكنــة إلمنــاء عملياتــه وإفــادة عــدد
أكبــر مــن األشــخاص .وســتكفل األونــروا أن يظــل الكيــان املســتقبلي
ملتزمــا ً جتــاه الفلســطينيني والفقــراء والنســاء والشــباب واملتضرريــن
مــن الصــراع.
18186عــاوة علــى ذلــك ،ســتفحص األونــروا فــي وقــت مبكــر مــن فتــرة

االســتراتيجية كيــف ميكنهــا بأفضــل شــكل ضمــان وصــول الالجئــن
الفلســطينيني الضعفــاء إلــى القــروض الصغيــرة ومرافــق التمويــل
الصغيــر واالدخــار .وســتحدد األونــروا إذا كان ميكــن جعــل برنامــج الدعــم
اجملتمعــي والقــروض الصغيــرة أكثــر فاعليــة وكيــف.
ـتقيم األونــروا فاعليــة منــوذج مراكــز خدمــات التشــغيل املســتخدمة
18187سـ ّ
فــي لبنــان وبرامــج التشــغيل املؤقــت .وأثنــاء ذلــك ،ســتبحث األونــروا
فــي الفــرص املناســبة لتحســن تأثيــر هــذه البرامــج وإلــى أي مــدى
ميكــن تنفيذهــا فــي أقاليــم األونــروا األخــرى.
ســتقيم األونــروا إمكانيــة تنفيــذ مشــاريع مبتكــرة لتوفيــر فــرص
18188
ّ
أفضــل لكســب العيــش فــي الســياقات غيــر املواتيــة إلتاحــة فــرص
اقتصاديــة للفلســطينيني.
18189إن األونــروا بصفتهــا أحــد أكبــر املشــغلني لالجئــن الفلســطينيني ،تلــزم
نفســها بفعــل املزيــد باجتــاه حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن فــي مواقــع
اإلدارة .وســتقوم بذلــك عــن طريــق حتســن ممارســات التوظيــف مــن أجــل
إزالــة أيــة عوائــق غيــر مقصــودة أمــام النســاء حتــى ينجحــن ،وستنشــئ
عمليــات تدعــم متتــن قــدرات النســاء .وســتدعم الوكالــة بأكبــر قــدر
ممكــن توفيــر الفــرص ألعضــاء الطاقــم للقيــام مبهــام عمــل مــع وكاالت
األمم املتحــدة الشــقيقة واملنظمــات الدوليــة األخــرى املعتــرف بهــا.
19190ســتواصل األونــروا تعزيــز الفــرص فــي تقــدمي الدعــم لســبل كســب
العيــش مــن خــال تعاونهــا اجلــاري مــع الشــركاء ،مبــا يشــمل صنــدوق
فلســطني االســتئماني مــع صنــدوق األوبيــك لإلمنــاء الدولــي ،ومكتــب

احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠1٣ ،تصوير عالء غوشة

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

االئتمــان الفلســطيني مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ،والوكالــة
األملانيــة للتنميــة الدوليــة ،وأعضــاء فــرق األمم املتحــدة القطريــة ذوي
العالقــة (مبــا يشــمل منظمــة العمــل الدوليــة) .كمــا ستســعى
الوكالــة لتأســيس شــراكة مــع البنــك الدولــي وبرنامــج األمم املتحــدة
اإلمنائــي حــول تعزيــز وتطويــر فــرص االنخــراط االقتصــادي .وســيتم
الســعي للعمــل املشــترك مــع هيئــة األمم املتحــدة للمســاواة بــن
اجلنســن ومتكــن املــرأة (هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة) فــي مجــال التمكــن
االقتصــادي للنســاء.

احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠1٣ ،تصوير كارول الفرح
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19191ســيتم البحــث عــن شــراكات جديــدة علــى املســتوى احمللــي داخــل األقاليم
مــع القطــاع اخلــاص ومجتمــع األعمــال ،وخاصــة فيمــا يتعلــق ببرنامــج
التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ،بهــدف متتــن قاعــدة البراهــن لبرامج
األونــروا مــن خــال زيــادة الوصــول إلــى املعلومــات عــن ســوق العمــل ،إلــى
جانــبتوســيعفــرصالتدريــباملهنــي وأعمــالالبنيــة التحتيــة االجتماعيــة.
19192ســتواصل األونــروا ،مــن خــال أنشــطة التوريــد ،الســعي بنشــاط إلعطــاء
األفضليــة للمتعهديــن احملليــن – وخاصــة الذيــن يوظفــون الجئــن
فلســطينيني.
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النتــاج االســتراتيجي  :5تمكــن الالجئيــن مــن تلبية
احتياجاتهــم اإلنســانية األساســية مــن الغــذاء
والمــأوى والصحــة البيئيــة

19193تنبثــق التنميــة اإلنســانية وتســتند إلــى أرضيــة تتــم فيهــا تلبيــة
االحتياجــات اإلنســانية األساســية .فاالحتياجــات األساســية «توفــر
الفــرص للتنميــة اجلســدية والنفســية واالجتماعيــة الكاملــة
لشــخصية اإلنســان ومــن ثــم تســتمد الطــرق لتحقيــق هــذا الهــدف».
يشــمل ذلــك االســتجابة لــكل مــن االحتياجــات املاديــة مثــل الغــذاء
واملــأوى والصحــة البيئيــة ،ومجموعــة االحتياجــات اإلنســانية األعــم
التــي ترتبــط مبفهــوم التنميــة اإلنســانية.
19194يعــد احلــق فــي الغــذاء أبســط حقــوق اإلنســان .ومــن شــأن صيانــة هــذا
احلــق وحتســن الوضــع التغــذوي لألفــراد واألســر أن يســاعد علــى جتنــب
ســوء التغذيــة وقصــور النمــو عنــد األطفــال ،ويتيــح توجيــه القــدرات
اإلنتاجيــة البشــرية نحــو احتياجــات التنميــة مثــل التعليــم وكســب
العيــش.
19195توفــر املســاكن لالجئــن بيئــة بيتيــة ،ومتدهــم باألمــن علــى ممتلكاتهــم،
والســامة واحلمايــة ألســرهم مــن البــرد والبلــل واحلــر واملطــر والريــح
والتهديــدات األخــرى للصحــة ،وتتيــح لهــم مكانــا ً ينســجون فيــه
العالقــات والشــبكات االجتماعيــة ،ومكانــا ً للتجــارة احملليــة وتقــدمي
اخلدمــات ،ووســيلة للوصــول إلــى اخلدمــات األساســية .ويعتبــر املســكن
مهمــا ً بشــكل خــاص بالنســبة للنســاء مــن حيــث عالقتــه بالفقــر
والصحــة وتنشــئة األطفــال والعنــف .ومــن ضمــن االحتياجات اإلنســانية
األساســية ،ال بــد أن يحصــل الالجئــون علــى قــدرة مســتدامة علــى
الوصــول إلــى ميــاه الشــرب املأمونــة ،والصــرف الصحــي ،وتصريــف
امليــاه ،واإلنــارة الطبيعيــة ،ومرافــق االغتســال ،ووســائل حفــظ الطعــام،
وطــرق التخلــص مــن النفايــات ،وخدمــات الطــوارئ.
19196ال بــد مــن الوصــول إلــى امليــاه الصاحلــة للشــرب والصــرف الصحــي
األساســي مــن أجــل صــون الكرامــة اإلنســانية وتوفيــر األســس لتأمــن
احلقــوق فــي امليــاه ،والصحــة ،ومســتوى معيشــي مالئــم ،وســكن مالئم،
والتعليــم ،وغيرهــا.
19197مــن الصعــب التخفيــف مــن حــدة الفقــر وإدخــال حتســينات مرافقــة
فــي مجــال التنميــة اإلنســانية إذا كانــت هنــاك نســبة عاليــة مــن
األشــخاص واألســر الذيــن ال يســتطيعون تلبيــة احتياجاتهــم األساســية
للتغذيــة واملــأوى والصحــة البيئيــة .ويســاعد توفيــر فــرص العمــل وإدرار
الدخــل ،جنب ـا ً إلــى جنــب مــع البرامــج لتلبيــة االحتياجــات األساســية
مثــل تلــك الــواردة أعــاه ،فــي توفيــر نهــج متعــدد األبعــاد للحــد مــن
الفقــر .كمــا تعــد تلبيــة االحتياجــات األساســية عنصــرا ً مركزي ـا ً فــي
أيــة اســتجابة حلــاالت الطــوارئ اإلنســانية ،مبــا يشــمل علــى ســبيل
الذكــر ال احلصــر ،احلــاالت التــي تســفر عــن تهجيــر أعــداد كبيــرة مــن
النــاس ،وفقــدان األصــول والدخــل ،وتلــك التــي يطــول أمدهــا بطبيعتهــا.

عمليات األونروا الحالية

 .19819198تعــد األونــروا أحــد األطــراف الفاعلــة القليلــة التــي تقــدم
املســاعدات الغذائيــة أو النقديــة مباشــرة إلــى الالجئــن الفلســطينيني
الذيــن يعيشــون فــي فقــر .وهــي تفعــل ذلــك بفضــل املــوارد التــي يتــم
توفيرهــا ضمــن برنامــج الطــوارئ وبرنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي.
فــي ســنة  ،2014قدمــت األونــروا املســاعدة إلــى  294,000شــخص مــن
الالجئــن الفقــراء ضمــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي .وقدمــت
الوكالــة ضمــن برنامــج الطــوارئ املســاعدات الغذائيــة و/أو النقديــة

ألكثــر مــن  767,000الجــئ مــن الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع أو
مطلــق فــي غــزة وحوالــي  447,000الجــئ فلســطيني فــي ســوريا.
19199تســعى األونــروا إلــى تقــدمي طــرود غذائيــة حتتــوي علــى  80باملائــة مــن
احتياجــات الطاقــة جلميــع الالجئــن مــن فئــة الفقــر املدقــع ،والذيــن
يعرّفــون بأنهــم األشــخاص غيــر القادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم
الســتهالك الغــذاء .مــع ذلــك ،فــإن عــدد املســتفيدين ســيعتمد حتم ـا ً
علــى التمويــل الــذي تتلقــاه الوكالــة .فــي الوقــت احلالــي ،يظــل برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي يعانــي مــن نقــص شــديد فــي التمويــل
ويظــل محصــورا ً فــي برنامــج لتوزيــع الغــذاء مقتــرن بتوزيــع مبالــغ
غيــر فعالــة مــن املســاعدة النقديــة .إن األســلوب الــذي حتبــذه الوكالــة
لتقــدمي املســاعدة املباشــرة لالجئــن الفقــراء غيــر القادريــن علــى تلبيــة
احتياجاتهــم للغــذاء هــو مــن خــال تقــدمي املســاعدات النقديــة (مبــا
فــي ذلــك مــن خــال برامــج املــال مقابــل العمــل ،علــى ســبيل املثــال).
وذلــك يعــزى ألســباب عديــدة ،منهــا الكفــاءة واملرونــة والكرامــة والراحــة
بالنســبة لالجئــن.
20200فــي مشــاريع تأهيــل املســاكن ،تقــوم األونــروا بتقييــم املســاكن
وإعطــاء األولويــة لتلــك التــي تكــون متدنيــة املعاييــر وغيــر آمنــة
بنيويــاً ،ومشــيدة مبــواد مؤقتــة كاألسبســتوس والصفيــح ،ومكتظــة
وتفتقــر إلــى الفصــل بــن اجلنســن .فــي الفتــرة بــن  ،2014-2010أعــادت
األونــروا تأهيــل  4,600مســكن متدنــي املعاييــر ،دون حســاب احلــاالت
الطارئــة وتشــييد املســاكن فــي نهــر البــارد فــي لبنــان .وقــد كان مــن
الصعــب إحــراز تقــدم فــي تأهيــل املســاكن وحتقيــق الغايــات الســنوية
املســتهدفة بســبب القيــود املاليــة ،حيــث أن البرنامــج يعتمــد علــى
متويــل املشــاريع ،وبســبب الوضــع األمنــي فــي ســوريا ،والــذي يحــول دون
تأهيــل املســاكن فــي ذلــك اإلقليــم.
20201فيمــا يتعلــق باملــأوى الطــارئ ،فــإن األونــروا توجــد فــي وضــع فريــد لتقدمي
املــأوى اآلمــن للمدنيــن الذيــن تصبــح مســاكنهم ومجتمعاتهــم احملليــة
مغمــورة بالصــراع .فاألونــروا تقــدم فــي مرافقهــا مــأوى مؤقت ـا ً لالجئــن
وأســرهم فــي أوقــات الصــراع والطــوارئ .إال أن األونــروا ليســت فــي وضــع
مناســب لالســتمرار فــي اســتخدام مرافقهــا لفتــرات مطولــة ،العتبارات
تقــدمي التعليــم واخلدمــات األخــرى لالجئــن فــي هــذه املرافــق .وفــي
أوضــاع مــا بعــد الصــراع ،جتنــد األونــروا املــوارد للمســاعدة فــي إصــاح
املســاكن التــي تتضــرر أو تدمــر بســبب الصــراع .وفــي بعــض األحيــان،
تولــت األونــروا دورا ً مركزيــا ً فــي أعمــال التشــييد واإلعمــار الرئيســية
لألحيــاء واخمليمــات ،وناشــدت اجلهــات الفاعلــة واألطــراف املعنيــة األخــرى
مــد يــد العــون وقيــادة عمليــة اإلعمــار.
20202ال تقــوم األونــروا بــإدارة مخيمــات الالجئــن الرســمية .وتقــع املســؤولية
عــن تقــدمي اخلدمــات العامــة علــى الســلطات املضيفــة .ومــع ذلــك ،فــإن
األونــروا تقــدم الدعــم حيثمــا يكــون ضروري ـا ً ومناســبا ً وممكن ـاً.

التحديات

20203تعمــل األونــروا فــي ســياقات مــن تزايــد االضطــراب السياســي وتدهــور
األوضــاع االجتماعية-االقتصاديــة واتســاع فجــوات احلمايــة لالجئــن
الفلســطينيني ،وكل ذلــك يهــدد االحتياجــات اإلنســانية األساســية
للغــذاء واملــأوى والصحــة البيئيــة .كثيــرا ً مــا تكــون هــذه العوامــل غيــر
خاضعــة للتنبــؤ ،ممــا يعنــي أن هنــاك صعوبــة خاصــة فــي وضــع تنبــؤات
باالحتياجــات املســتقبلية لالجئــن الفلســطينيني وحجــم عمليــات
األونــروا فــي نطــاق هــذا النتــاج االســتراتيجي.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

األونــروا .والعديــدون يضطــرون للجــوء إلــى اســتراتيجيات للتدبــر مثــل
بيــع ممتلكاتهــم أو تخفيــض الطعــام الــذي يتناولونــه .ويلجــأ آخــرون
إلــى تنــاول طعــام متدنــي النوعيــة يترتــب عليــه عــدد مــن التبعــات
علــى الصحــة ،مبــا فــي ذلــك مــرض الســكري والســمنة .إن مســاعدات
األونــروا ضمــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي تغطــي مــا بــن 11
إلــى  25باملائــة مــن خــط الفقــر املدقــع ومــا بــن  4إلــى  10باملائــة مــن
خــط الفقــر املطلــق مــن إقليــم إلــى آخــر ،كمــا أنــه ال يتــم تعديلهــا
حســب التضخــم .يعنــي ذلــك أن «فجــوة اجلــوع» التــي ال يســتطيع
النــاس ســدها مــن مواردهــم اخلاصــة أو مــن املعونــات ســتتواصل فــي
االتســاع عبــر الوقــت بســبب ارتفــاع تكاليــف املعيشــة.

20204ال تــزال مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي بــن الفلســطينيني مرتفعــة،
وهــي تتصاعــد وتتعمــق .يبــن الشــكل  10نســبة الفقــراء الذيــن
يتلقــون املســاعدات الغذائيــة أو النقديــة مــن األونــروا ،باســتثناء أولئــك
الذيــن يقيمــون اعتيــادا ً فــي ســوريا ،والذيــن يتوقــع أن يتلقــوا املســاعدات
مــن األونــروا إذا ( )1اســتمرت معــدالت الفقــر بينهــم علــى املســتويات
الراهنــة )2( ،وظــل التمويــل املكــرس للمســاعدات الغذائيــة والنقديــة
علــى املســتويات الراهنــة.
20205مــع ذلــك ،فالرســوم البيانيــة ال تصــور واقــع أن املســاعدة التــي تقدمهــا
األونــروا أقــل بكثيــر مــن أن تكــون كافيــة وأن األســر التــي تفتقــر لألمــن
الغذائــي تضطــر للجــوء إلــى مصــادر أخــرى الســتكمال مــا تقدمــه

٢٠١٢

٢٠١٦

اردن
ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻏﺰة
ﻓﻘﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺪوﻣﻴﻦ
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٢٠٢١

اردن
ﻟﺒﻨﺎن
ﻏﺰة
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻘﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺪوﻣﻴﻦ

ﻟﺒﻨﺎن
ﻏﺰة

اردن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻓﻘﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺪوﻣﻴﻦ

الشكل  :10األعداد الفعلية والمتوقعة للفقراء الذين يتلقون مساعدات غذائية ونقدية من األونروا (من جميع مصادر التمويل) لسنوات مختارة

٢٥٠

٢٠٠
ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺸﻬﺮي
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(٢٠١٣ ،

١٥٠

ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ اﻟﺸﻬﺮي
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(٢٠١٣ ،
ﻣﺴﺎﻋﺪات اوﻧﺮوا

١٠٠

٥٠

٠

ﻏﺰة

اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اردن

ﻟﺒﻨﺎن

ﺳﻮرﻳﺎ

الشكل  :11قيمة التحويالت االجتماعية لألونروا (بالدوالر األمريكي) ضمن برنامج شبكة األمان االجتماعي بالمقارنة مع خط الفقر المدقع وخط الفقر
المطلق في كل إقليم2013 ،
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احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠1٣ ،تصوير كارول الفرح

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى
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احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠1١ ،تصوير عالء غوشة.

20206هنــاك داللــة خاصــة فــي أنــه علــى الرغــم مــن محدوديــة نطــاق األولويات
املســاعدات التــي تقدمهــا األونــروا ،والطبيعــة املركبــة لتوزيــع
املســاعدات الغذائيــة والنقديــة علــى الالجئــن فــي عــدة أقاليــم ،وواقــع
أنــه توجــد قائمــة انتظــار فــي بعــض األقاليــم لالنضمــام إلــى برنامــج
شــبكة األمــان االجتماعــي ،إال أن الالجئــن يواصلــون الســعي للتســجيل
فــي البرنامــج لــدى الوكالــة .إن هــذا األمــر يبــرز صعوبــة وضــع العديديــن
مــن الالجئــن الذيــن تخدمهــم األونــروا.
20207إن احتياجــات الالجئــن الذيــن يعيشــون فــي مســاكن متدنيــة املعاييــر
تتزايــد ،ويقــدر عــدد هــؤالء بحوالــي  202,000شــخص مبــا يعــادل
حوالــي  47,000مســكن حســب أرقــام ســنة  .2012ال يشــمل ذلــك
األشــخاص الذيــن فقــدوا مســكنهم عنــد تدميــر مخيــم نهــر البــارد
والذيــن ينتظــرون إعمــار اخمليــم ،كمــا ال يشــمل أولئــك الذيــن تضــررت
مســاكنهم أو دمــرت نتيجــة الصراعــات فــي ســوريا وغــزة .إن غالبيــة
هــذه املســاكن تســتعمل ســقوفا ً مــن األسبســتوس تشــكل تهديــدا ً
لصحتهــم .هــذا عــاوة علــى أن تــردي الصــرف الصحــي ونقــص التهويــة
والرطوبــة واالكتظــاظ فــي هــذه املســاكن يقــود إلــى اعتــال الصحــة
واالضطــراب النفســي-االجتماعي.
20208ال تــزال األمــراض الســارية املتعلقــة باإلصحــاح تعــد مشــكلة فــي
بعــض مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني ،حيــث يــزداد الوضــع ســوءا ً
بخصــوص الوصــول إلــى امليــاه الصاحلــة للشــرب والصــرف الصحــي فــي
مختلــف أقاليــم عمــل األونــروا .ويعــد هــذا األمــر مشــكلة علــى وجــه
اخلصــوص فــي ســياقات الصــراع.

20209ستســعى األونــروا لالســتجابة إلــى االحتياجــات اإلنســانية األساســية
لالجئــن الفلســطينيني مــن الغــذاء واملــأوى والصحــة البيئيــة ،مــع إعطاء
األولويــة لألفــراد واألســر األشــد فقــرا ً واألكثــر ضعفـاً .إن األجــزاء املكونــة
لهــذا النتــاج االســتراتيجي تصبــح ذات أهميــة حاســمة بشــكل خــاص
فــي أيــة اســتجابة إنســانية لألزمــات أو أوضــاع الطــوارئ.
21210ســتواصل األونــروا اســتهداف فئــات الفقــر املدقــع فــي تقــدمي املســاعدات
الغذائيــة .وحيثمــا يكــون ممكنــا ً ومناســباً ،ســتعتمد األونــروا آليــة
للتحويــات النقديــة (مبــا يشــمل املــال مقابــل العمــل) كوســيلة مفضلة
علــى تقــدمي الغــذاء مباشــرة .ســتهدف األونروا إلــى تعبئــة املــوارد الكافية
لضمــان أن تكــون املســاعدات املباشــرة للمفتقريــن إلــى األمــن الغذائــي
مكافئــة ملــا ال يقــل عــن  20باملائــة مــن خــط الفقــر املدقــع .مــع ذلــك،
ســيتطلب هــذا األمــر مبلغـا ً إضافيـا ً يعــادل  12.5مليــون دوالر فــي الســنة
يضــاف إلــى املبلــغ الــذي ينفــق حاليـا ً علــى عــدد احلــاالت الراهن ،وســيظل
ذلــك يســتثني فئــات الفقــر املطلــق أو الفقــر املتقلــب مــن أية مســاعدات
مباشــرة .مــن شــأن توفيــر هــذا املســتوى مــن املســاعدات جلميــع حــاالت
الفقــر املدقــع التــي يتــم حتديدهــا فــي جميــع األقاليــم أن يكلــف 32.1
مليــون دوالر إضافــي فــي الســنة .أمــا تكلفــة توفيــر حتويــات اجتماعيــة
مؤثــرة تســاوي  50باملائــة مــن القيمــة الكليــة خلــط الفقــر املدقــع حلــاالت
الفقــر املدقــع احلاليــة فــي برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فتبلــغ 75
مليــون دوالر إضافــي فــي الســنة .هــذا فــي حــن أن تغطيــة  50باملائــة
مــن خــط الفقــر املدقــع تعنــي أنــه ســيكون علــى الفقــراء املســاهمة
بأنفســهم فــي نســبة  50باملائــة املتبقيــة.
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21211ستســعى األونــروا لبنــاء شــراكات مــن أجــل تقويــة جهودهــا فــي
مســاعدة الالجئــن الفلســطينيني علــى تلبيــة احتياجاتهــم اإلنســانية
األساســية مــن غــذاء ومــأوى وصحــة بيئيــة .وســتواصل األونــروا العمــل
مــع برنامــج األغذيــة العاملــي فــي تقــدمي املســاعدات الغذائيــة ،ســوا ًء
مــن حيــث االحتياجــات اللوجســتية لتقــدمي الغــذاء أو مــن حيــث توأمــة
عمليــات تقــدمي املســاعدات ،حيثمــا يكــون مناســباً ،مــن أجــل إيصــال
الدعــم إلــى اجملتمعــات املضيفــة والالجئــن الفلســطينيني جنب ـا ً إلــى
جنــب.
21212ستســعى األونــروا لتأمــن التمويــل الــذي ميكّنهــا مــن تأهيــل وإصــاح
املســاكن املتدنيــة املعاييــر تدريجيــاً .إذا مت اســتالم التمويــل املطلــوب
وتلبيــة غايــات تأهيــل املســاكن ،فيقــدر أن عــدد الالجئــن الفقــراء
الذيــن يعيشــون فــي مســاكن متدنيــة املعاييــر ســينخفض بأكثــر مــن

 28باملائــة بــن ســنة خــط األســاس  2012ونهايــة فتــرة االســتراتيجية
املتوســطة األجــل فــي ســنة  .2021وعنــد حتديــد أولويــات املســاكن،
ســتطبق األونــروا معاييــر قائمــة علــى الســامة والصحــة والوضــع
االجتماعي-االقتصــادي وحالــة الضعــف.
21213ســتواصل الوكالــة تقــدمي املســاعدة إلــى الالجئــن فــي أوضــاع الطــوارئ،
مبــا يشــمل الفئــات األكثــر ضعف ـا ً والذيــن يتعرضــون للتهجيــر داخلي ـا ً
أو ينزحــون إلــى أقاليــم األونــروا األخــرى .وســتتضمن االســتجابات
االســتراتيجية للطــوارئ املناصــرة لــدى الســلطات املضيفــة ووكاالت األمم
املتحــدة واملانحــن حــول معانــاة الالجئــن الفلســطينيني املتضرريــن،
وإتاحــة مقارهــا إليــواء املدنيــن املهجريــن وحمايتهــم فــي أوقــات الصراع
املســلح ،وتعزيــز الشــراكات مــع املانحــن واملنظمــات غيــر احلكوميــة
واآلخريــن ،والتنســيق الوثيــق مــع املنســق اإلنســاني لــأمم املتحــدة.

2012

2016

2021

بيانات المخيمات
السكان المسجلون داخل المخيمات

1،365،395

1،494،529

1،683،013

العدد الفعلي المقدر لسكان المخيمات

736،983

813،960

916،877

نسبة التغير في سكان المخيمات عن خط األساس

-

10.4

24.4

المساكن المتدنية المعايير التي بحاجة إلى تأهيل

47،468

-

-

)عدد المساكن التي يتوقع أن يتم تأهيلها بواسطة األونروا (تراكميًا

250

8،418

19،918

العدد الصافي للمساكن المتدنية المعايير التي ستظل بحاجة إلى
)تأهيل (بما يشمل الزيادة المتوقعة بسبب استمرار عوامل التدهور

-

41،561

33،830

202،519

178،082

145،422

الالجئون الفقراء الذين يقيمون في مساكن متدنية المعايير
الجدول  :3سكان المخيمات والمساكن التي بحاجة إلى تأهيل لسنوات مختارة

21215خــال فتــرة االســتراتيجية ،ســتعطي األونــروا األولويــة للمشــاريع التــي
تتنــاول املــوارد املائيــة وإمــدادات امليــاه وشــبكاتها ،وشــبكات اجملــاري،
وتصريــف امليــاه فــي اخمليمــات التــي تعانــي مــن أوضــاع شــديدة التدنــي
فــي البنيــة التحتيــة البيئيــة .وعنــد حتديــد مشــاريع الصحــة والبنيــة
التحتيــة البيئيــة فــي اخمليمــات ،ســتطبق األونــروا معاييــر تراعــي كال ً
مــن شــدة اخملاطــر الصحيــة ومســتويات الفقــر واحلرمــان فــي اخمليــم.
وحتتــاج األونــروا ألن تقــوي قدرتهــا علــى مراقبــة جــودة وكميــة امليــاه
املقدمــة لالجئــن.
21216ســتعمل األونــروا بنشــاط مــع احلكومــات املضيفــة ومــع البلديــات
فــرادى لضمــان تقــدمي القــدر األقصــى مــن اخلدمــات البلديــة جملتمعــات
اخمليمــات .وحيثمــا تســتدعي الظــروف مــن األونــروا ،رغــم تلــك اجلهــود،

أن تتولــى القيــام بأنشــطة مثــل إزالــة النفايــات الصلبــة ،ستســعى
األونــروا لضمــان إجــراء العمــل بالشــكل األعلــى جــدوى مقابــل التكلفة،
مثــا ً عــن طريــق دراســة جميــع الفــرص لتقليــل النفايــات ،وتغييــر
ترتيبــات جمــع النفايــات فــي اخمليمــات ،ومكننــة جمــع النفايــات الصلبــة
والتخلــص منهــا ،والبحــث عــن وســائل مبتكــرة إلشــراك اجملتمــع احمللــي
فــي إدارة الصحــة البيئيــة.
21217كمــا ســبقت اإلشــارة أعــاه ،إن األجــزاء املكونــة لهــذا النتــاج
االســتراتيجي تصبــح ذات أهميــة حاســمة بشــكل خــاص فــي أيــة
اســتجابة إنســانية لألزمــات أو أوضــاع الطــوارئ .وســتعمل األونــروا علــى
حتســن جاهزيتهــا وتأهبهــا ملثــل هــذه التدخــات.
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احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠11 ،تصوير شريف سرحان.

الفصل الخامس :فعالية اإلدارة والعمليات
21218علــى األونــروا أن تكفــل وجــود النظــم والهيــاكل واإلجــراءات الالزمــة
لتحقيــق النتاجــات االســتراتيجية وإدارة اخملاطــر التــي ســتواجه الوكالــة
بفاعليــة .يســتعرض هــذا الفصــل اســتجابات اإلدارة والعمليــات
للمخاطــر األوليــة الثــاث املشــتركة بني جميــع النتاجــات االســتراتيجية
فــي هــذه االســتراتيجية املتوســطة األجــل .اخملاطــرة األولــى هــي أن ال
تتوفــر للوكالــة املــوارد الكافيــة التــي متكّنهــا مــن الســعي لتحقيــق
النتاجــات .واخملاطــرة الثانيــة هــي إمكانيــة حــدوث تغيــرات حــادة وغيــر
متوقعــة فــي بيئــة العمــل تغيــر مــن احتياجــات الالجئــن أو قــدرة
الوكالــة علــى العمــل .وهنــاك ثالث ـا ً اخملاطــرة املرتبطــة بالتغييــر .يعــدد
امللحــق  2بعــض اخملاطــر احملــددة املرتبطــة بــكل نتــاج اســتراتيجي.

بناء نهج طموح في نسج العالقات وحشد التمويل

21219كمــا أشــار الفصــل الثالــث أعــاه ،مــن واجــب الــدول األعضــاء فــي األمم
املتحــدة أن يقدمــوا الدعــم الكامــل لألونــروا ،من الناحيــة املاليــة وغيرها،
فــي أدائهــا لواليتهــا وفــي حتقيــق النتاجــات االســتراتيجية التــي تــرد
فــي هــذه االســتراتيجية .إن اإلخفــاق فــي القيــام بذلــك لــن يؤثــر علــى
عمــل األونــروا فقــط فــي تلبيــة احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني ،بــل
ويحمــل أيضــا ً إمكانيــة زيــادة احلمــل علــى اخلدمــات العامــة اجملهــدة
باألصــل التــي تقدمهــا الســلطات املضيفــة.

22220حققــت األونــروا عــددا ً مــن النجاحــات فــي اســتراتيجيتها لتعبئــة املــوارد
فــي الســنوات األخيــرة ،وضمنــت تنوعــا ً أكبــر فــي قاعــدة املانحــن
بحيــث تشــمل مزيــدا ً مــن املســاهمات مــن الــدول العربيــة واألســواق
الناشــئة واملانحــن اآلخريــن غيــر التقليديــن ،ومنهــم القطــاع اخلــاص.
باإلجمــال ،اســتمرت الزيــادة فــي تعبئــة املــوارد بشــكل ســنوي .ولكــن
متويــل الوكالــة يظــل معتمــدا ً كثيــرا ً علــى مجموعــة صغيــرة مــن
املانحــن الذيــن يواجهــون حتديــات متزايــدة فــي دعــم التغييرات الناشــئة
عــن تزايــد أعــداد املســتفيدين والتعديــات فــي تقــدمي خدماتنــا بســبب
التغيــرات فــي طبيعــة اخلدمــات املقدمــة .وعلــى الرغــم مــن بعــض
النجاحــات فــي تعبئــة املــوارد فــي الســنوات األخيــرة ،لــم حتصــل األونــروا
علــى املــوارد الكافيــة التــي تتيــح لعملياتهــا أن تواكــب االحتياجــات
املتناميــة لالجئــن الفلســطينيني .وهــذا يأتــي فــي الوقــت ذاتــه الــذي
تواجــه فيــه الســلطات املضيفــة حتديــات مماثلــة فــي دعــم الالجئــن
الفلســطينيني .إن هنــاك مــا يكفــي مــن األســباب لالعتقــاد بــأن األونــروا
ســتظل تواجــه حتدي ـا ً طويــل األجــل فــي تعبئــة املــوارد.
 .22122221يتــم متويــل العديــد مــن العمليــات األطــول مــدى ً التــي تنفذهــا
األونــروا مــن «ميزانيــة البرامــج» لــدى األونــروا ،والتــي يجــري متويلهــا مــن
مســاهمات ثنائيــة .وقــد منــا الدخــل الــوارد إلــى ميزانيــة البرامــج فــي
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الســنوات األخيــرة بأكثــر مــن  2باملائــة بقليــل فــي الســنة .معــدل النمو
هــذا لــم يكــن يواكــب النمــو فــي تكاليــف عمــل الوكالــة .وتكشــف
اإلســقاطات املبنيــة علــى النزعــات األخيــرة الســائدة أن األونروا ســتواجه
مخاطــرة بالغــة إذا لــم تطــور اســتراتيجية تلبــي كال ً مــن احلاجــة
إلحــداث أكبــر قــدر مــن التأثيــر مــن خــال خدماتهــا باســتخدام املــوارد
املتاحــة لهــا (أي لتحقيــق أقصــى قــدر مــن اجلــدوى مقابــل التكلفــة)
واحلاجــة لتوســيع قاعــدة املانحــن التقليديــن وجتنيــد املزيــد مــن املــوارد.
باالســتناد إلــى النزعــات األخيــرة ،يقــدر أن الدخــل املالــي الــذي ســتتلقاه
األونــروا فــي ميزانيــة برامجهــا فــي ســنة  2021ســيبلغ  760مليــون دوالر.
ومتلــك التحســينات املتفائلــة ولكــن غيــر الواقعيــة فــي قاعــدة املانحــن
إمكانيــة زيــادة الدخــل املالــي فــي ميزانيــة البرامــج إلــى  815مليــون دوالر
فــي ســنة  .2021ومــن الناحيــة األخــرى ،فــإن تقديــرات اإلنفــاق املالــي

احلقوق محفوظة لألونروا . ٢٠14 ،تصوير عالء غوشة.

تتــراوح بــن  862-823مليــون دوالر (اعتمــادا ً علــى االفتراضــات حــول
القواعــد واألنظمــة التــي تؤثــر فــي طريقــة عمــل األونــروا ،وضريبــة
القيمــة املضافــة ،والزيــادات علــى الرواتــب ملوظفــي اخلدمــة العامــة
التــي تؤثــر فــي مــا ندفعــه للموظفــن لدينــا ،واخلدمــات املشــتركة،
والتغيــرات السياســية ،والتحديــات األمنيــة).
22222إن األونــروا ،وبســبب نقــص التمويــل علــى مــدار عــدة ســنوات متواليــة،
قــد اســتنفدت رأســمالها املتــداول .ومــن شــأن نقــص رأس املــال املتــداول
ليــس أن يضعــف قــدرة الوكالــة علــى تقــدمي اخلدمــات فحســب ،بــل
وأن يحــد أيضــا ً مــن جدواهــا مقابــل التكلفــة وقدرتهــا علــى إحــداث
تغييــرات فــي عملياتهــا.
22223سيؤثر النقص الثابت في متويل األونروا على مختلف املستويات.
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نقصالتمويل
مستوى
األنشطة

•زيادة عدد الطلبة في الصفوف.
•زيادة نسبة املرضى لكل طبيب.
•تخفيض وقت االستشارة بني الطبيب واملريض.
•النقص في توفير األدوية األساسية (املنقذة للحياة) لعالج األمراض غير السارية.
•انخفاض توفر املواد التعليمية والتوجيهية للمرافق التعليمية والتدريبية ،مما يهدد فرص تنفيذ املنهاج.
•انخفاض عدد األفراد من فئات الفقر املدقع الذين يتلقون املساعدات.
•انخفاض عدد املساكن املتدنية املعايير التي يتم تأهيلها أو إعادة بنائها.
•عدم صيانة وإصالح املنشآت والبنية التحتية البيئية بالشكل املالئم وتشكيلها خطرا ً على الالجئني .عدم صيانة وإصالح
املركبات بالشكل املالئم وتشكيلها خطرا ً على املوظفني والالجئني .ازدياد حاالت اإلصالح العالجي واالستبدال .زيادة مخاطر
التعرض للمسؤولية املالية.
•انخفاض مراقبة جودة املياه في اخمليمات.
•انخفاض عدد املدارس املستأجرة التي يتم استبدالها.

مستوى
المخرجات

•انخفاض االستحقاقات لتغطية تكاليف االستشفاء في غياب أطراف أخرى تكفل تقدمي التدخالت الكفيلة بإنقاذ األرواح.
•انخفاض عدد الفقراء الذين يستفيدون من التحويالت االجتماعية في غياب مقدمني آخرين ملساعدات شبكة األمان
االجتماعي.
•عدم إدخال حتسينات على بيئات التعليم والتعلم الضعيفة.
•زيادة اخملاطر على احلياة واملمتلكات بسبب البنية التحتية البيئية الضعيفة واملنشآت غير اآلمنة واملساكن املتدنية املعايير.
•انخفاض عدد اخمليمات التي يتم العمل فيها بشكل شمولي ومبشاركة اجملتمع احمللي لتحسني البيئة احلضرية املشيدة
فيها.
•انخفاض في حجم ترميم البنية التحتية البيئية أو تشييدها.

مستوى
النتاجات

•انخفاض قدرة املرضى على الوصول إلى الرعاية الصحية الوقائية ،مما يزيد تكلفة التدخالت العالجية (األدوية ،الرعاية
في املستشفى ،الخ).
•استمرار تدني النتاجات الصحية مما ميكن أن يؤثر على الصحة اإلجنابية للنساء.
•تعرض الالجئني لألمراض املتعلقة باملياه والصرف الصحي.
•سوء التغذية لدى األمهات نتيجة ضعف الرعاية الصحية ،مما يفاقم اخملاطر بالوفاة وسوء التغذية لدى األطفال.
•سوء التغذية لدى األطفال يزيد من مخاطر وفيات األطفال وضعف األداء في املدرسة في السنوات الالحقة.
•محدودية تقدمي الرعاية وعدم توفر األدوية ميكن أن يساهم في نشأة إعاقات حرجة (بل ومضاعفات لألمراض غير
السارية تهدد حياة املريض) ،مبا في ذلك الغرغرينا وبتر األطراف ،وأمراض الشبكية مع فقدان البصر ،والفشل الكلوي
على سبيل املثال.
•انخفاض معدالت الدوام املدرسي.
•تعرض حياة الالجئني واملوظفني للخطر أثناء استعمال املنشآت غير اآلمنة.
•انخفاض معدالت النجاح في املدارس.
•زيادة معدالت التسرب وانخفاض معدالت البقاء على مقاعد الدراسة.
•زيادة تكاليف التعليم للوحدة.
•ركود أو انخفاض مستويات حتصيل الطلبة.
•زيادة هدر املوارد في املدارس.
•انخفاض معدالت التحصني.

مستوى
األثر

•زيادة معدالت البطالة والعمالة الناقصة.
•زيادة مستويات انعدام األمن الغذائي والفقر.
•انخفاض متوسط سنوات التعليم املدرسي والعدد املتوقع لسنوات التعليم املدرسي.
•انخفاض مدة العمر املتوقع عند الوالدة.
•زيادة االنخراط في السلوك اخلطر (اجلرمية ،تعاطي العقاقير ،األنشطة القتالية).

الجدول  :4أمثلة على عواقب نقص التمويل على مختلف مستويات سلسلة النتائج
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االستراتيجية المتوسطة األجل 2021-2016

22224علــى األونــروا أن تكســر احللقــة الســنوية لنقــص التمويــل ،وخاصــة
فــي ميزانيــة البرامــج .وينبغــي أن تعمــل علــى إعــادة بنــاء رأســمالها
املتــداول حتــى تتمكــن مــن حتقيــق الكفــاءة املثلــى مقابــل التكلفــة
واســتمرار العمليــات طــوال الســنة.
22225علــى األونــروا أن جتنــد املزيــد مــن املــوارد مــن املانحــن التقليديــن واجلــدد.
ســيلزم اعتمــاد نهــج جديــد ،وســيتم دعــم متويــل األونــروا بواســطة
اســتراتيجية جديــدة لتعبئــة املــوارد تكــون مرافقــة لالســتراتيجية
املتوســطة األجــل .ســتأتي هــذه االســتراتيجية نتيجــة تقييــم حتليلــي
لتعبئــة املــوارد فــي ســنة  2015مــن أجــل تقييــم نقــاط القــوة والضعف
واخملاطــر والفــرص فــي النهــج احلالــي .وستشــتمل هــذه االســتراتيجية
علــى جــزء مهــم يتعلــق بتمتــن االتصــاالت.
22226إن صعوبــات تعبئــة املــوارد تزيــد مــن أهميــة أن تركــز األونــروا علــى
نقــاط قوتهــا وحتــرص علــى أن حتقــق أكبــر تأثيــر مــن اســتغالل املــوارد
املتاحــة ،وأن تعمــل الوكالــة بنشــاط مــع الشــركاء لتحويــل عــدد مــن
عالقــات التعــاون الراهنــة إلــى عالقــات اســتراتيجية طويلــة األجــل
تعــزز مــن قــدرة األونــروا علــى حتقيــق التوقعــات والوفــاء بواليتهــا فــي
خدمــة الالجئــن الفلســطينيني .ســتظل األونــروا وكالــة األمم املتحــدة
املوكلــة بالالجئــن الفلســطينيني ومتلــك أعظــم القــدرات فــي منظومــة
األمم املتحــدة لالســتجابة إلــى احتياجــات الالجئــن ،وخاصــة فــي أوقــات
الطــوارئ واألزمــات .ستســتفيد األونــروا مــن هــذا املوقــع القيــادي لكــي
تكفــل أن يســتفيد الالجئــون مــن اخلبــرات والبرامــج املتخصصــة لــدى
األطــراف الفاعلــة األخــرى علــى كافــة املســتويات – الدولــي والوطنــي
واحمللــي.
22227علــى املســتوى احمللــي حتديــداً ،دعمــت األونــروا فــي أغلــب فتــرات تاريخهــا
وعملــت مــع عــدد محــدود مــن املنظمــات احملليــة ،وغالبــا ً اجملتمعيــة،
فــي تقــدمي خدمــات ذات قيمــة .وقــد أدار برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات
االجتماعيــة لســنوات عديــدة برنامجــا ً فرعيــا ً للمنظمــات اجملتمعيــة
يرمــي إلــى بنــاء قــدرات املنظمــات اجملتمعيــة احملليــة الشــريكة بنــا ًء
علــى االفتــراض بــأن يــؤدي ذلــك إلــى حتســن تقــدمي اخلدمــات والنتاجــات
اإليجابيــة لصالــح الســكان الالجئــن احملليــن .وتبــن مــن تقييــم أجــري
فــي الفتــرة  2014-2013أن هنــاك حاجــة إلعــادة البحــث فــي هــذه
النظــرة التقليديــة .تبعــا ً لذلــك ،ستســعى األونــروا للحــرص علــى أن
تســتطيع املنظمــات اجملتمعيــة أن حتقــق ،وحتقــق فعـا ً نتاجــات إيجابيــة
لالجئــن ذات صلــة وثيقــة بنتاجــات األونــروا االســتراتيجية .ســتتوقع
األونــروا مــن املنظمــات اجملتمعيــة العاملــة مــن خــال منشــآتها أن
تشــاركها االلتــزام بإحــداث تأثيــر إيجابــي لصالــح الالجئــن وتعزيــز قيــم
األمم املتحــدة بخصــوص حقــوق اإلنســان واحليــاد .وقــد بــدأت األونــروا
بإجــراء مراجعــة منهجيــة ملــدى مســاعدة املنظمــات اجملتمعيــة لهــا
فــي حتقيــق أهدافهــا االســتراتيجية .ســيلزم أن يكــون جميــع التمويــل
منســجما ً مــع األولويــات االســتراتيجية .وســتتعامل األونــروا مــع
املنظمــات اجملتمعيــة ليــس كأطــراف مســتفيدة بحــد ذاتهــا ،بــل كقنــاة
لألونــروا لتحقيــق نتاجاتهــا االســتراتيجية.

تمتيــن نظــم اإلدارة لتحقيــق األثــر األقصــى واالســتجابة
الفعالــة

22228مــن خــال االلتــزام بهــذه االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،ســتبني
األونــروا علــى ممارســات اإلدارة الســليمة وجهــود إصــاح البرامــج التــي
ســبق الشــروع بهــا مــن أجــل االســتمرار فــي تقــدمي اخلدمــات احليويــة
ذات اجلــودة بجــدوى عاليــة مقابــل التكلفــة ،كمــا ســتحرص علــى أن

يســتفيد الالجئــون بأكبــر قــدر ممكــن مــن الفــرص واخلدمــات اإلضافيــة
التــي يقدمهــا اآلخــرون.
22229تلتــزم األونــروا بــإدارة تكاليفهــا بطريقــة حتافــظ علــى قدراتهــا علــى
حتقيــق النتاجــات االســتراتيجية بحيــث حتصــل علــى أكبــر عائــد مــن
مواردهــا ودون أن تســاوم علــى اخلدمــات األساســية .إن أكبــر عنصــر فــي
تكاليــف الوكالــة هــو خدماتهــا واملوظفــون الالزمــون لتقدميهــا ،وهــو
ذاتــه أكبــر األصــول لديهــا.
23230ســتواصل األونــروا إدارة طواقمهــا مبســؤولية .وســتحقق تأثيــرا ً أعلــى
جــودة مــن خــال إصالحــات البرامــج ،مثــل إصــاح برنامجــي الصحــة
والتعليــم ،دون احلاجــة إلــى زيــادة كبيــرة فــي العاملــن .باالســتناد إلــى
االحتياجــات املتوقعــة ،ســيلزم أن حتــدث بعــض الزيــادة علــى أعــداد
العاملــن لــدى الوكالــة ،ولكــن األونــروا ستســعى حلصــر هــذه الزيــادة
فــي قطــاع التعليــم فــي إقليــم غــزة ،حيــث يتوقــع أن يواصــل عــدد
األطفــال الســاعني لاللتحــاق مبــدارس األونــروا منــوه فــي كل ســنة مــن
ســنوات فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل (وال يتوقــع حــدوث هــذا
النمــط فــي األقاليــم األخــرى).
23231فيمــا يتعلــق بالتعويضــات للعاملــن ،فــإن األونــروا تلتــزم بــأن تكــون
فــي نظــر جميــع األطــراف املعنيــة – العاملــن ،والالجئــن ،والســلطات
املضيفــة ،واملانحــن – منصفــة للعاملــن لديهــا .ســتواصل األونــروا
التقيــد بدقــة بسياســة األجــور لديهــا ،والتــي بنيــت علــى أســاس
الســعي الســتخدام املــوارد البشــرية بالشــكل األمثــل مــن أجــل ضمــان
تقــدمي أفضــل خدمــات ممكنــة جملتمــع الالجئــن .ميكــن ضمــان ذلــك عــن
طريــق تطبيــق األجــر الصحيــح ،وتوفيــر شــروط مقبولــة للخدمــة،
وتطبيــق التصنيــف الصحيــح للدرجــات علــى وظائــف العمــل املقــرة.
تنــص سياســة األجــور علــى أن تأخــذ الوكالــة فــي االعتبــار ربــط األجــور
والتعويضــات التــي تدفعهــا األونــروا بتلــك التــي تدفعهــا حكومــة
البلــد املضيــف .ولتحقيــق ذلــك ،ستســعى األونــروا لضمــان أن ال تكــون
التعويضــات التــي تقدمهــا ملســتخدميها ،مبــا فــي ذلــك الرواتــب ،أعلــى
بكثيــر أو أدنــى بكثيــر مــن القيمــة املقابلــة لــدى البلــد املضيــف علــى
النحــو الــذي يتــم إقــراره مــن خــال مســوح روتينيــة للرواتــب ،إلــى
جانــب التحليــات اآلنيــة األخــرى للتطــورات فــي ســوق العمــل.
23232تســعى األونــروا لتمتــن املســاءلة عــن حتقيــق غاياتهــا فــي املســاواة
بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة مــن خــال املشــاركة فــي خطــة عمــل األمم
املتحــدة علــى نطــاق املنظومــة بشــأن املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن
املــرأة ،والتــي تشــكل إطــارا ً للمســاءلة عــن تعميــم النــوع االجتماعــي
عبــر املنظومــة بأكملهــا .إن نتائــج خطــة العمــل هــذه تــدل علــى
جناحــات الوكالــة فــي عــدد مــن اجملــاالت اخملتلفــة ،منهــا التخطيــط
االســتراتيجي ،والرصــد والتبليــغ ،وتطويــر القــدرات .ففــي ســنة ،2013
ل ّبــت األونــروا أو اقتربــت مــن تلبيــة املتطلبــات لتحقيــق  87باملائــة مــن
جميــع مؤشــرات األداء .وأظهــر التقييــم أن أداء األونــروا باملتوســط كان
أفضــل بقــدر ملمــوس باملقارنــة مــع غيرهــا مــن صناديــق األمم املتحــدة
وبرامجهــا ومــع أداء منظومــة األمم املتحــدة ككل ،وهــو مــا يبرهــن علــى
دورهــا الريــادي فــي املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة فــي منظومــة
األمم املتحــدة .وعلــى الرغــم مــن هــذه النجاحــات ،ال يــزال يلــزم املزيــد مــن
التقــدم فــي بعــض اجملــاالت ،مبــا يشــمل إنشــاء نظــام ملؤشــرات النــوع
االجتماعــي يتضمــن عالمــات إســناد ماليــة مــن أجــل تت ّبــع تخصيصــات
املــوارد للمســاواة بــن اجلنســن ،وفــي تعزيــز اجلهــود لزيــادة عــدد النســاء
فــي مواقــع اإلدارة.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

23233علــى األونــروا ،حتــى حتقــق أقصــى فائــدة مــن مواردهــا ،أن تســتخدم
نظــم معلومــات تســاند اإلدارة فــي صنــع القــرارات .كمــا حتتــاج إلــى
ثقافــة مؤسســية تعــزز الوصــول إلــى املعلومــات والتثبــت مــن البيانــات
ألغــراض صنــع القــرار .وقــد خضعــت هيكليــة نظــم املعلومــات فــي
األونــروا إلصالحــات مهمــة فــي الســنوات التــي ســبقت االســتراتيجية
املتوســطة األجــل .وســيلزم املزيــد مــن العمــل مبكــرا ً فــي فتــرة
االســتراتيجية الســتكمال هــذه اإلصالحــات.
23234ســتلتزم األونــروا بــاإلدارة القائمــة علــى النتائــج ،وستســتخدم نظمــا ً
قويــة إلدارة اخملاطــر وأطــرا ً مناســبة لإلشــراف .يتــم عــرض مصفوفــة
نتائــج لالســتراتيجية املتوســطة األجــل («مصفوفــة املراقبــة
املشــتركة») فــي امللحــق  ،1وهــي حتتــوي علــى مؤشــرات علــى مســتوى
النتاجــات واخملرجــات للنتاجــات االســتراتيجية وفــي مجــال الكفــاءة
والفاعليــة مقابــل التكلفــة .وســتواصل األونــروا متتــن قدراتهــا فــي
الرصــد والتحليــل ،مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتطويــر فهــم أفضــل
خملاطــر التعــرض للفقــر والتهميــش االجتماعــي ،وكيــف تســتطيع
برامــج الوكالــة وشــركاؤها تقــدمي اســتجابة أكثــر فاعليــة .ستســتفيد
األونــروا بالشــكل األمثــل مــن التقييمــات ،وقــد أعــدت بنــا ًء علــى هــذه
االســتراتيجية خطــة تقييــم طويلــة األمــد للفتــرة  2021-2015يتــم
عرضهــا فــي امللحــق  .3وســتعمل األونــروا علــى مواءمــة دورات التخطيط
والتقاريــر علــى النحــو الــوارد فــي امللحــق  4للحــرص علــى أن تنعكــس
التزامــات هــذه االســتراتيجية فــي اخلطــط علــى كافــة املســتويات
التنظيميــة.
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23235حتــرص األونــروا علــى أن تعمــل بامتثــال تــام مــع إطارهــا الناظــم والقانون
الدولــي املنطبــق ومبــادئ العمــل اإلنســاني التــي تتضمــن اإلنســانية
واحليــاد وعــدم التحيــز واالســتقاللية .وســتجري األونــروا عمليــات تفتيش
منتظمــة علــى املرافــق لتتأكــد مــن وجــود نظــم للتفتيــش والتقصــي
مبــا يكفــل التقيــد بهــذا االلتــزام .ولــن يكــون هنــاك أي تســامح مــع
الغــش والفســاد وأي نــوع آخــر مــن اخملالفــات املاليــة .كمــا ستحســن
األونــروا اســتفادتها مــن تقويــة القــدرات القانونيــة فــي جميــع مكاتــب
األقاليــم والرئاســة مــن أجــل احلــد مــن املســؤوليات القانونيــة احملتملــة،
ومــن التعــرض خملاطــر علــى ســمعتها ،ولضمــان أقصــى قــدر مــن
احتــرام امتيازاتهــا وحصاناتهــا والتقيــد بهــا .كمــا ســتواصل األونــروا
تطويــر وتنفيــذ خطــط عمــل الرقابــة الداخليــة التــي تعالــج اخملاطــر
املؤسســية ،وبالتالــي تقــوي مــن قــدرة الوكالــة علــى حتقيــق نتاجاتهــا
االســتراتيجية .وســتكفل األونــروا أن تتــم متابعــة التوصيــات املقبولــة
التــي تخــرج بهــا عمليــات التدقيــق والتقييــم والتفتيــش ،وكذلــك
القــرارات املتعلقــة بالغــش والفســاد وأيــة مخالفــات ماليــة أخــرى ،وأن
يتــم تنفيذهــا بشــكل عاجــل.
عــاوة علــى مــا ســبق ،ســتحرص األونــروا علــى وجــود أطــر ونظــم
وإجــراءات تشــغيلية عاليــة الكفــاءة واملرونــة كــي تكــون الوكالــة جاهزة
ومتأهبــة لالســتجابة للطــوارئ عنــد وقوعهــا .بالنظــر إلــى حجــم البنية
التحتيــة االعتياديــة للوكالــة (مبــا يشــمل املوظفــن واملنشــآت وسالســل
اإلمــدادات واالتفاقــات الطويلــة األمــد) ،فــإن األونــروا متلــك قــدرة فريــدة
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علــى االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية بســرعة وفاعليــة ودمــج
برامــج الصمــود واإلنعــاش فــي اســتجابتها للطــوارئ .مــع ذلــك ،فهنــاك
فرصــة أمــام األونــروا إلدخــال املزيــد مــن التحســن علــى حيويتهــا
ومرونتهــا ،وبالتالــي زيــادة فاعليتهــا فــي أيــة بيئــة كانــت ،ســوا ًء كانــت
بيئــة مــن األمــان النســبي أو األزمــة أو الطــوارئ أو اخملاطــرة العاليــة.
وســتتخذ األونــروا اإلجــراءات للتأكــد مــن أن وجــود أوضــاع طــوارئ فــي
أحــد األقاليــم ال يتــرك تأثيــرا ً علــى عملياتهــا غيــر الطارئــة فــي أقاليــم
العمــل األخــرى.

بث وتعزيز ثقافة الشراكة مع الالجئين والموظفين

23236حتافــظ األونــروا علــى التزامهــا ببنــاء عالقــات أقــوى وأكثــر متكين ـا ً مــع
الالجئــن واملوظفــن.
23237يجــب أن ينــال الالجئــون الفرصــة للتأثيــر فــي القــرارات التــي
ستمســهم .ويجــب النظــر إليهــم كشــركاء فــي حتقيــق النتاجــات
االســتراتيجية الــواردة أعــاه .ســتعمل األونــروا مــع الالجئــن وتشــركهم
فــي مختلــف املراحــل فــي دورة التخطيــط ،وســتهتم بإبــاغ الالجئــن
عــن تنفيــذ االســتراتيجية املتوســطة األجــل بصــورة ســنوية بشــأن
اســتخدام املــوارد وحتقيــق النتائــج (أو عــدم حتقيقهــا) .وستحســن
األونــروا االتصــاالت مــع الالجئــن بحيــث يتوفــر لهــم الوضــوح حــول
اســتحقاقاتهم وآليــات االســتماع إلــى االلتماســات والشــكاوى
واالســتجابة لهــا .وستسترشــد جهــود الوكالــة فــي هــذا اخلصــوص
بالتزامــات اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــن الــوكاالت بشــأن املســاءلة
جتــاه الســكان املتضرريــن.

23238إن األونــروا ،مدعمــة بطواقــم كبيــرة ومتنوعــة ومســتندة إلــى ثقافــة
تنظيميــة ترجــع إلــى ســنوات اخلمســينيات مــن القــرن املاضي ،قــد بذلت
اجلهــد عبــر الوقــت مــن أجــل أن تكــون نظــم اإلدارة والتخطيــط لهــا
مواكبــة للعصــر .ومــن أبــرز هــذه اجلهــود عمليــة التطويــر التنظيمــي
التــي انطلقــت فــي ســنة  ،2005وإصالحــات البرامــج األخيــرة التــي
انطلقــت حتــت شــعار «اســتدامة التغييــر» .لقــد مت توجيــه هــذه اجلهــود
نحــو املزيــد مــن التحســن فــي فاعليــة الوكالــة فــي حمايــة الالجئــن
أمنهــا
ومســاعدتهم ،وفــي ضمــان االســتخدام األمثــل للمــوارد التــي ّ
عليهــا اجملتمــع الدولــي .وفــي هــذه الفتــرة ،طــرأ منــو كبيــر علــى انخــراط
طواقــم العاملــن فــي الوكالــة واحتاداتهــم فــي القضايــا اخلاصــة
بالعالقــات مــع املوظفــن وشــروط اخلدمــة ،وذلــك فــي ســياق التغييــرات
التــي طــرأت علــى أدوار ومســؤوليات العديــد مــن املوظفــن بســبب
عمليــات اإلصــاح ،واملطالــب اجلديــدة بخصــوص األجــور مــن جانــب
العاملــن فــي القطــاع العــام فــي مختلــف أنحــاء الشــرق األوســط.
23239مبــا أن العديــد مــن إجنــازات الوكالــة تعتمــد علــى التقــدمي املباشــر
للخدمــات إلــى الالجئــن بواســطة موظفــن فــرادى ،فــإن بنــاء ثقافــة
مــن الثقــة والتشــاور واالحتــرام علــى جميــع املســتويات فــي إدارة
الطواقــم والعالقــات مــع املوظفــن يكتســب أهميــة حيويــة .بــرز هــذا
األمــر كمجــال للتركيــز فــي فتــرة االســتراتيجية  ،2015-2010وســتعمل
اإلدارة علــى حتميــل املبــادرات اجلديــدة إلــى االســتراتيجية املتوســطة
األجــل  .2021-2016متحــورت اخلطــوات التــي مت اتخاذهــا حــول سلســلة
مــن احلــوارات املوضوعيــة املباشــرة بــن املفــوض العــام وكبــار املوظفــن
احملليــن مــن جميــع أقاليــم العمــل ومــن مجــال متنــوع مــن الوظائــف.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

ومــن أجــل بنــاء مزيــد مــن الوعــي لتصــورات املوظفــن واإلدارة وتوقعاتهم
ومتطلباتهــم ،ســيعزز هــذا التشــاور التوصــل إلــى مســتويات أعلــى مــن
الثقــة واالحتــرام فــي مــكان العمــل .وفــي مــوازاة مــع اجلهــود املتجــددة
لتحســن قــدرات املوظفــن ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال تطويــر القيــادات،
تتطلــع الوكالــة إلــى تفعيــل التــزام املوظفــن بتوجيــه رؤيــة الوكالــة
وتنفيذهــا ،واحلــرص علــى أن تقـ ّدم احتياجــات الالجئــن الذيــن تخدمهــم
الوكالــة علــى املصلحــة الفرديــة ،والســعي لتحســن جــودة عملنــا
واخلدمــات التــي تقدمهــا األونــروا ،وتعزيــز وتوفيــر بيئــة عمــل جماعــي
تعاونــي ومتكينــي للموظفــن ،وإســناد ومســاعدة املوظفــن العاملــن
حتــت اإلشــراف لكــي ينمــوا ويتطــوروا وتزويدهــم مبالحظــات نزيهــة
وبنــاءة حــول أدائهــم ضمــن جهــود دعــم األداء وإدارتــه .إضافــة إلــى ذلــك،
ســتنفذ األونــروا خــال فتــرة االســتراتيجية خطــة اســتراتيجية للمــوارد
البشــرية مرافقــة لهــذه االســتراتيجية املتوســطة األجــل .كمــا
ســتقوي التزامهــا بالشــفافية والتواصــل املفتــوح واحلــوار .وســتحرص
األونــروا علــى التعامــل الســليم مــع املناشــدات وااللتماســات املرفوعــة
مــن املوظفــن ،وســتراجع فــي ســنة  2016فعاليــة مختلــف اآلليــات
املتبعــة فــي إدارة نظــام العدالــة الداخليــة.
24240يعــد أمــن املوظفــن أمــرا ً حاســما ً لوجــود الوكالــة وتنفيذهــا لواليتها .إن
القيــام باألنشــطة اإلنســانية وأنشــطة التنميــة اإلنســانية فــي أماكــن
الصــراع املســلح أو العنــف الداخلــي ال يــزال يشــكل مهمــة خطــرة،
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وتــدرك األونــروا أن اخملاطــر املاثلــة جملتمــع الالجئــن ال ميكــن فصلهــا عــن
اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا طاقمهــا احمللــي الــذي يتضمــن  30,000موظف
يعيشــون فــي وســط هــذا اجملتمــع ويخدمونــه .وتــدرك األونــروا ،ابتــدا ًء،
أنهــا كمنظمــة وأن طاقمهــا امليدانــي ســيتواجه مبســتويات عاليــة مــن
اخملاطــرة .والقضيــة التنظيميــة الرئيســية هنــا هــي كيــف تتعامــل
األونــروا مــع هــذه اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا موظفوهــا .ســتركز األونــروا
علــى أربــع مبــادرات موجهــة لتحســن ســامة املوظفــن .أوالً ،ســتنجز
األونــروا إقامــة إطــار إلدارة األمــن املؤسســي خــاص بهــا .وثانيـاً ،ســتجري
األونــروا تقييمــات خملاطــر العمــل املؤسســي وامليدانــي علــى البرامــج
واملشــاريع واألنشــطة ووظائــف العمــل واملوظفــن املعرضــن ألعلــى
درجــة مــن اخملاطــرة .وثالثــاً ،ســتبني األونــروا قــدرات اإلدارة واملوظفــن
التخــاذ القــرارات بشــأن الســامة واألمــن داخــل مــكان العمــل ،بحيــث
يتمكنــون مــن الكشــف غــن اخملاطــر الناشــئة وتقييمهــا .ورابعــاً،
ســتواصل األونــروا تطويــر نظــام إدارة األمــن ومخاطــر العمــل مــن أجــل
الســير فــي تنفيــذ املبــادرات الســالفة الذكــر .وهــي ســتقوم بذلــك مــن
أجــل ضمــان تلبيــة املتطلــب اإللزامــي لــأمم املتحــدة مــن الوكالــة بــأن
حتتفــظ بنظــام فعــال إلدارة األمــن الداخلــي يتقيــد مببــادئ حتديــد اخملاطــر
املقبولــة ،مــع توفيــر مــوارد كافيــة ومســتدامة إلدارة اخملاطــر املتعلقــة
باملوظفــن والعمليــات واملقــرات واألصــول ،وتنفيــذ سياســات وإجــراءات
األمــن.
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الفصل السادس :المتطلبات المالية
24241ترد املوارد املالية الالزمة لتحقيق هذه االستراتيجية في اجلدول  5أدناه.
الجدول  :5اإلنفاق المتوقع حسب النتاج االستراتيجي والبرنامج واإلقليم ومصدر الدخل (مليون دوالر أمريكي)

2016
النتاج االستراتيجي 1
النتاج االستراتيجي 2
النتاج االستراتيجي 3
النتاج االستراتيجي 4
النتاج االستراتيجي 5
فعالية اإلدارة والعمليات
المجموع
التعليم
الصحة
البنية التحتية والمخيمات
التمويل الصغير
اإلغاثة والخدمات االجتماعية
تكاليف اإلدارة
المجموع
غزة
األردن
لبنان
سوريا
الضفة الغربية
الرئاسة
المجموع

2017

ميزانية البرامج

مشاريع

نداءات طارئة

المجموع

ميزانية البرامج

مشاريع

نداءات طارئة

المجموع

ميزانية البرامج

مشاريع

4
106
439
23
73
138
782

5
33
85
12
579
5
719

12
28
41
3
708
40
832

21
167
565
38
1360
183
2333

4
109
450
24
75
141
802

5
25
23
12
136
5
206

12
28
41
3
581
40
705

21
162
514
39
792
186
1713

4
112
465
24
77
146
828

5
11
20
5
29
2
72

12
28
41
3
581
40
705

21
151
526
32
687
188
1605

462
106
32
45
138
782

88
32
574
8
7
10
719

44
28
154
554
52
832

594
166
760
8
606
200
2333

474
109
33
46
141
802

26
24
131
8
7
10
206

44
28
27
554
52
705

544
161
191
8
607
203
1713

489
112
34
48
146
828

22
11
28
1
3
7
72

44
28
27
554
52
705

555
151
89
1
605
205
1605

237
155
97
64
110
119
782

545
30
79
14
29
22
719

368
16
64
338
45
1
832

1150
201
240
416
184
142
2333

243
159
100
65
113
122
802

32
30
80
14
29
21
206

241
16
64
338
45
1
705

516
205
244
417
187
144
1713

251
165
103
67
116
126
828

31
14
27
72

241
16
64
338
45
1
705

492
212
167
419
188
127
1605

ميزانية البرامج

مشاريع

نداءات طارئة

المجموع

ميزانية البرامج

مشاريع

نداءات طارئة

المجموع

ميزانية البرامج

مشاريع

نداءات طارئة

المجموع

4
115
477
25
79
150
850

5
10
20
5
28
2
70

12
28
41
3
581
40
705

21
153
538
33
688
192
1625

4
119
494
26
82
155
881

5
10
20
5
28
2
70

12
28
41
3
581
40
705

21
157
555
34
691
197
1656

4
124
511
27
85
160
911

5
10
20
5
28
2
70

12
28
41
3
581
40
705

21
162
572
35
694
202
1686

502
115
34
-

22
9
28
1

44
28
27
-

568
152
89
1

520
119
36
-

22
9
28
1

44
28
27
-

586
156
91
1

538
124
37
-

22
9
28
1

44
28
27
-

604
161
92
1

2019
النتاج االستراتيجي 1
النتاج االستراتيجي 2
النتاج االستراتيجي 3
النتاج االستراتيجي 4
النتاج االستراتيجي 5
فعالية اإلدارة والعمليات
المجموع
التعليم
الصحة
البنية التحتية والمخيمات
التمويل الصغير
اإلغاثة والخدمات
االجتماعية
تكاليف اإلدارة
المجموع
غزة
األردن
لبنان
سوريا
الضفة الغربية
الرئاسة
المجموع

2018
نداءات طارئة

المجموع

2021

2020

49

3

554

606

51

3

554

608

52

3

554

609

150
850

7
70

52
705

209
1625

155
881

7
70

52
705

214
1656

160
911

7
70

52
705

219
1686

258
169
106
69
119
129
850

30
14
26
70

241
16
64
338
45
1
705

499
215
170
421
190
130
1625

267
175
110
72
124
134
881

30
14
26
70

241
16
64
338
45
1
705

508
221
174
424
195
135
1656

276
181
113
74
128
138
911

30
14
26
70

241
16
64
338
45
1
705

517
227
177
426
199
139
1686
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24242متــول ميزانيــة البرامــج فــي األونــروا باألســاس بواســطة الــدول األعضــاء
فــي األمم املتحــدة وغيرهــم مــن املانحــن علــى أســاس طوعــي وبشــكل
ســنوي .تدعــم امليزانيــة أنشــطة الوكالــة الرئيســية (مبــا فيهــا
التكاليــف اجلاريــة املتعلقــة باملوظفــن وغيــر املتعلقــة باملوظفــن)،
مثــل برامــج التعليــم ،والصحــة ،وحتســن اخمليمــات ،واإلغاثــة واخلدمــات
االجتماعيــة ،إلــى جانــب خدمــات الدعــم التــي متكّــن األونــروا مــن

ـول اجلــزء األعظــم مــن ميزانيــة البرامــج ،أو  93باملائــة منهــا،
العمــل .ميـ ّ
بواســطة مســاهمات طوعيــة غيــر مخصصــة ،وتأتــي  6باملائــة مــن
مقيمــة مــن منظومــة األمم املتحــدة تغطــي
امليزانيــة مــن مســاهمات ّ
تكاليــف وظائــف املوظفــن الدوليــن فــي الوكالــة ،فيمــا تأتــي نســبة 1
باملائــة املتبقيــة مــن مصــادر أخــرى .تــرد تفاصيــل االفتراضــات التــي بنــي
عليهــا حســاب تكاليــف ميزانيــة البرامــج فــي اجلــدول .6

احتياجات الالجئين

لن تنخفض مستويات االعتماد على األونروا .وستتواصل أوضاع الطوارئ .وستكون المتطلبات المالية
للعمليات أعلى من دخل ميزانية البرامج.

متوسط الزيادة السنوية في
تكاليف الطاقم

لن تستدعي زيادات الرواتب لدى الحكومات المضيفة حاجة إلدخال زيادات كبيرة على الرواتب في
األونروا .وستكون األونروا قادرة على الوفاء بااللتزامات القانونية أمام الموظفين والتحكم بالنمو في
أعداد الموظفين بحيث ال يتجاوز النمو في تكاليف الطاقم نسبة  3٪في السنة.

أسعار الصرف

ستظل الحركة اإلجمالية في أسعار الصرف (وال سيما اليورو مقابل الدوالر األمريكي والدوالر األمريكي
مقابل الشيكل اإلسرائيلي) ثابتة بالمقارنة مع مستويات سنة .2015

تكاليف غير متعلقة
بالطاقم

ستزداد التكاليف غير المرتبطة بالطاقم (السلع ،االستشفاء) بنسبة  3 ٪في السنة.

تعبئة الموارد

نتيجة التنفيذ الناجح الستراتيجية جديدة لتعبئة الموارد ،ستتمكن األونروا من تجنيد ما يكفي من
الموارد التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الموظفين والموردين .وسيتوفر لدى األونروا،
حتى سنة  ،2021موارد كافية تتيح لها تخصيص  815مليون دوالر من ميزانية البرامج.

الجدول  :6االفتراضات التي بنيت عليها التوقعات

24243يشــكل متويــل املشــاريع والنــداءات الطارئــة بوابــات التمويــل غيــر
الرئيســية للوكالــة .يتــم احلصــول علــى متويــل املشــاريع بواســطة
مســاهمات طوعيــة تخصــص بنســبة  100باملائــة ألنشــطة معينــة
ومحــددة زمنيــاً ،تســعى إلــى حتســن اخلدمــات دون زيــادة التكاليــف
اجلاريــة .يشــمل ذلــك ،علــى ســبيل املثــال ،تدخــات مثــل بنــاء املرافــق
واألنشــطة املتعلقــة باإلصــاح .إن األونــروا علــى وعــي بإمكانيــة وجــود
مخاطــر ماليــة بعيــدة املــدى ومتأصلــة ترتبــط ببعــض املشــاريع ،وهــي
لذلــك تتبــع عمليــة لتحديــد أولويــات املشــاريع تنظــر إلــى االســتدامة
واألثــر علــى التكاليــف اجلاريــة مــن ميزانيــة البرامــج باعتبارهــا العامــل
الرئيســي فــي تقريــر املشــاريع التــي علــى الوكالــة أن تنطلــق فــي
تنفيذهــا .وقــد ســاهمت هــذه العمليــة فــي حتديــد مجموعــة املشــاريع
ذات األولويــة فــي خطــط االســتجابة االســتراتيجية ،والتــي يقــوم
حســاب التكاليــف أعــاه علــى أساســها .تعــد هــذه املشــاريع أساســية

لتحقيــق النتائــج االســتراتيجية التــي ال ميكــن حتقيقهــا بواســطة
مــوارد ميزانيــة البرامــج ،وهــي تركــز علــى أهــداف أبعــد مــدىً ،وتتمتــع
بالقــدرة علــى االســتدامة بعــد التنفيــذ.
24244تعمــل النــداءات الطارئــة علــى حشــد مــوارد مخصصــة وغيــر
مخصصــة تأتــي بالكامــل مــن مســاهمات طوعيــة اســتجابة لألزمــات
اإلنســانية التــي تنتــج عــن عوامــل خارجيــة ،حيــث يتوقــع أن يتــم تقــدمي
املســاعدات طاملــا بقيــت الظــروف اخلارجيــة ســائدة .تتضمــن تدخــات
األونــروا الطارئــة التعليــم الطــارئ (مثــل التعليــم العالجــي) ،والصحــة
الطارئــة (مثــل العيــادات الصحيــة املتنقلــة) ،واملســاعدات الغذائيــة
والنقديــة اإلضافيــة .إن حســاب التكاليــف بالنســبة للنــداءات الطارئــة
فــي اجلــدول  5يعتمــد علــى تقييمــات االحتياجــات اإلنســانية حســب
مســتوياتها الراهنــة.

-1أ

-1ب

-1ج

-1د

-1-1أ

-1-1ب

-1-1ج

-1-1د

-2-1أ

-2-1ب

-2-1ج

-2-1د

-2-1ه

المؤشر

الدائرة

مستوى
األقاليم /
الرئاسة

وحدة
القياس

النوع
االجتماعي

اإلعاقة

التصنيف  /السمة
الشباب

الحماية

الحماية

الحماية

األقاليم

األقاليم

حقوقهم وتعززها

إلى أي درجة يعتبر الالجئون الفلسطينيون أن األونروا تحمي

البرامج

درجة المواءمة مع معايير الحماية في األونروا في جميع جوانب

إيجابية من السلطات

%
%

نسبة تدخالت األونروا في قضايا الحماية التي استتبعت استجابة

√
√

الحماية

الكفاءة

√

الطوارئ

غير ذلك

تعبئة

33

46

الغاية
خط األساس
المستهدفة

54

67

√

األقاليم

√

√

√

سيتم

100
1

75

51

44.5

جديد

√

√

√

√

√

√

تحديدها

جديد

%

عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا
االجتماعية

إلغاثة والخدمات

√

األقاليم

√

عدد

التي توثقها األونروا

عدد حوادث الحماية المتعلقة بمزاعم انتهاكات لحقوق اإلنسان

√

الحماية

5،241،257

األقاليم

6،016،418

عدد

√

√

القانونية

الحماية  /الشؤون

10

100

100

100

90

74

√

408

√

2،060

عدد

الحماية

الحماية

عدد تدخالت الحماية (المناصرة) التي تستهدف أطرافًا خارجية

√

الرئاسة

الرئاسة

األقاليم

األقاليم

الحماية

الحماية

352

%
عدد

%

%

األقاليم

األقاليم

1،010

√

√

%

الحماية

مساهمات من األونروا

√

√

√

√

األقاليم

نسبة تقارير األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان التي تعكس

100

√

√

√

√

%

الحماية

القانونية

عدد التقارير المرفوعة إلى المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان

(حماية عامة) والذين يتم تزويدهم بالمساعدة

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على الحماية

قائم على النوع االجتماعي) والذين يتم تزويدهم بالمساعدة

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على الحماية (عنف

(حماية الطفل) والذين يتم تزويدهم بالمساعدة

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على الحماية

معرفتهم عن الحماية

نسبة موظفي األونروا المشمولين باالستطالع الذين يثبتون زيادة في

√

األقاليم

الحماية  /الشؤون

√

شبكة
األمان
االجتماعي

الملحق  :1مصفوفة المراقبة المشتركة 2021-2016

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

تم تنفيذها

نسبة توصيات تعميم الحماية من المراجعات الداخلية للحماية التي

%
80
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الدائرة

التصنيف  /السمة
مستوى
األقاليم /
الرئاسة

-2أ

-2ب

-2ج

المحددة

نسبة مرضى السكري الذين لديهم تحكم بالسكري حسب المعايير

فأكثر

معدل انتشار السكري بين السكان المخدومين في عمر  40سنة

المؤشر

وحدة
القياس

نتاج

نتاج

نتاج

-2د

-1-2أ

شبكة
األمان
االجتماعي

معدل وفيات األمهات (لكل  100ألف والدة حية)

نتاج

مخرج

-1-2ب

الطوارئ

تعبئة

√

√

غير ذلك

5.1

28.3

الغاية
خط األساس
المستهدفة

8.0

35

22

√

18

46

95

√

70

75

النوع
االجتماعي

الصحة

الصحة

الصحة

معدل مواءمة الخدمات الصحية مع معايير الحماية في األونروا

متوسط عدد االستشارات لكل طبيب في اليوم (الصحة)

مخرج

2.4

األقاليم

5

اإلعاقة

األقاليم

األقاليم

الرئاسة

الصحة

الصحة

متوسط وقت االستشارة لكل طبيب (الصحة)

الشباب

%

%

عدد

األقاليم

األقاليم

الصحة

(الصحة)

عدد المراكز الصحية التي تطبق نظام الصحة اإللكتروني بالكامل

%

67

√

82

18

143

90

90

9.5

80

0

0

جديد

83

9.1

0

√

√

√
√

133

√

الحماية

√

√

%
عدد

األقاليم

الكفاءة

√

عدد

-1-2ج

√

مخرج

الصحة

نسبة المستخدمين الراضين عن المراكز الصحية المنشأة حديثًا

للمركز الصحي

والتوسعات الجديدة التي تزيد عن  50%من المساحة المشيدة األصلية

√

األقاليم

الصحة

الصحة

الصحة

األونروا

%

األقاليم

األقاليم

األقاليم

نسبة المراكز الصحية التي تلبي معايير تصميم الحماية في مرافق

√

عدد

%
%

√

√

√

الصحة

√
√

األقاليم

والمخيمات

والدعم النفسي-االجتماعي في نهج فريق صحة األسرة

عدد المراكز الصحية التي تدمج التعليمات الفنية للصحة النفسية

والدعم النفسي-االجتماعي ويتم تزويدهم بالمساعدة

نسبة األفراد الذين تحدد لديهم احتياجات في الصحة النفسية

بانتظام

نسبة مرضى األمراض غير السارية الذين يترددون على المراكز الصحية

نسبة مرضى األمراض غير السارية الذين لديهم مضاعفات متأخرة

%

الصحة

√

األقاليم

√

البنية التحتية

والمخيمات

البنية التحتية

األقاليم

-1-2د

-1-2ه

-1-2و

-1-2ز

-1-2ح

-1-2ط

-1-2ي

عدد

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

برنامج التطعيم الموسع

عدد حاالت تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها بتطعيمات
عدد

0
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مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

-1-2ك

-1-2ل

-1-2م

-1-2ن

-1-2س

-1-2ع

-1-2ف

-1-2ص

-1-2ق

-2-2أ

-2-2ب

المؤشر

حصلن على  4زيارات لرعاية الحمل كحد أدنى

نسبة النساء اللواتي وضعن مواليد أحياء وكن قد

النفاس خالل  6أسابيع من الوالدة

نسبة النساء الواضعات اللواتي يحضرن إلى رعاية

المستهدفين

نسبة التغطية بالدفتيريا والكزاز بين الطلبة

معدل وصف المضادات الحيوية

المخزون بخصوص  21دواء يتم تتبعه

نسبة المراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على

صحية

الحماية (حماية عامة) والذين يتم تزويدهم بمساعدة

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على

تزويدهم بمساعدة صحية

الحماية (عنف قائم على النوع االجتماعي) والذين يتم

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر

بالمساعدة

على الحماية (حماية الطفل) والذين يتم تزويدهم

الداخلية للحماية التي تم تنفيذها

نسبة توصيات تعميم الحماية من المراجعات

أفراد في برنامج شبكة األمان االجتماعي

عدد حاالت االستشفاء المقدمة من األونروا لصالح

المخدومين

معدل حاالت االستشفاء لكل  0001نسمة من السكان

وحدة
القياس

%

%

مستوى
األقاليم /
الرئاسة

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

الدائرة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

شبكة
األمان
االجتماعي

√

√

%

%

األقاليم

األقاليم

%

√

%

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

%

%

%

عدد

لكل  1000من
السكان
المخدومين

النوع
االجتماعي

√

√

√

√

√

اإلعاقة

√

√

√

√

الكفاءة

الطوارئ

√

غير ذلك

تعبئة

86.8

92.7

98.2

26.2

الغاية
خط األساس
المستهدفة

90

95

98.2

25

100

95

100

جديد

جديد

√

√

95

جديد

73

13

42

√

√

الحماية

التصنيف  /السمة
الشباب

√

√

√

95

80

19

46
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التصنيف  /السمة

الدائرة

تعبئة
مستوى
األقاليم /
الرئاسة

إناث

معدل البقاء حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي ،

ذكور

معدل البقاء حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي ،

معدل البقاء حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي

اإلصالح

درجة مواءمة ممارسات التعليم والتعلم مع معايير

المؤشر

وحدة
القياس

-3أ

-3ب

-3ج

-3د

-3ه

-3و

-3ز

-3ح

-3ط

شبكة
النوع
األمان
االجتماعي االجتماعي

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

اإلعاقة

معدل التسرب التراكمي (المرحلة االبتدائية)

معدل التسرب التراكمي (المرحلة االبتدائية)  ،ذكور

معدل التسرب التراكمي (المرحلة االبتدائية)  ،إناث

معدل التسرب التراكمي (المرحلة اإلعدادية)

معدل التسرب التراكمي (المرحلة اإلعدادية)  ،ذكور

-3ي

الشباب

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

نتاج

الحماية

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

معدل التسرب التراكمي (المرحلة اإلعدادية)  ،إناث

الكفاءة

%
%
%

%
%
%
%
%
%

التعليم

الطوارئ

√
√

√
√
√
√
√
√

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

غير ذلك

9.46

92.6

90.89

94.59

2.55

3.38

1.78

3.83

4.75

%

26

50

24.3

26.4

60.3

31.7

الغاية
خط األساس
المستهدفة

14.46

94.12

92.23

96.59

2.28

3.17

1.52

2.51

3.1

√

-3ك

التعليم

√

2.99

نتاج

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

التعليم

√

√

√

1.99

معامل الكفاءة الداخلية

%

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

التعليم

%

%

%

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

التعليم

0.9

-3ل

اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  ،الصف الرابع لغة

عربية ذكور
نسبة الطلبة الذين يلبون المستويات المطلوبة في

اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  ،الصف الرابع لغة

اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  ،الصف الرابع

عربية إناث
نسبة الطلبة الذين يلبون المستويات المطلوبة في
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

التعليم

0.92

نتاج

-3م

-3ن

-3س

نسبة الطلبة الذين يلبون المستويات المطلوبة في

نتاج

نتاج

نتاج

رياضيات ذكور
نسبة الطلبة الذين يلبون المستويات المطلوبة في

رياضيات إناث

اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  ،الصف الرابع

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

%

√
38.8

41.8
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المؤشر

الدائرة

مستوى
األقاليم /
الرئاسة

وحدة
القياس

شبكة
األمان
االجتماعي

النوع
االجتماعي

اإلعاقة

التصنيف  /السمة

تعبئة

-3ع

-3ف

-3ص

-3ق

الشباب

الحماية

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

الكفاءة

الطوارئ

%

نسبة الطلبة الذين يلبون المستويات المطلوبة في اختبار
مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الثامن رياضيات ذكور

نسبة الطلبة الذين يلبون المستويات المطلوبة في اختبار
مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الثامن رياضيات إناث

-3ر

-1-3أ

-1-3ب

-1-3ج

-1-3د

-1-3ه

-1-3و

-1-3ز

-1-3ح

غير ذلك

√

التعليم
التعليم

نتاج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

الغاية
خط األساس
المستهدفة
44.3

%
%
%

درجة مواءمة الخدمات التعليمية مع معايير الحماية في
األونروا

متوسط عالمة الطلبة في بنود مهارات التفكير العليا في
اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الرابع لغة
عربية ذكور

متوسط عالمة الطلبة في بنود مهارات التفكير العليا في
اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الرابع لغة
عربية إناث

متوسط عالمة الطلبة في بنود مهارات التفكير العليا في
اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الرابع رياضيات
ذكور

متوسط عالمة الطلبة في بنود مهارات التفكير العليا في
اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الرابع رياضيات
إناث

متوسط عالمة الطلبة في بنود مهارات التفكير العليا في
اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الثامن لغة
عربية ذكور

متوسط عالمة الطلبة في بنود مهارات التفكير العليا في
اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الثامن لغة
عربية إناث

متوسط عالمة الطلبة في بنود مهارات التفكير العليا
في اختبار مراقبة التحصيل في التعلمم  -الصف الثامن
رياضيات ذكور

متوسط عالمة الطلبة في بنود مهارات التفكير العليا في
اختبار مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الثامن رياضيات
إناث

-1-3ط

-1-3ي

-1-3ك

التعليم

51.1

√
√
√

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

مخرج

مخرج

مخرج

-1-3ل

نسبة الطلبة الذين يلبون المستويات المطلوبة في اختبار
مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الثامن لغة عربية
ذكور
نسبة الطلبة الذين يلبون المستويات المطلوبة في اختبار
مراقبة التحصيل في التعلم  -الصف الثامن لغة عربية
إناث

76.1
27.8
43.6

مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة

نسبة الغرف الصفية التي تتجاوز العتبة في عدد الطلبة
(أقل من  ،25أكثر من )40

عدد الكتب المدرسية التي تتم مراجعتها باستخدام إطار
األونروا

عدد المعلمين الذين ال يحملون درجة جامعية

مخرج

التعليم

86.1
29.9
46.4

%
%
%
%
%
%
%
%

التعليم
التعليم
التعليم

عدد المعلمين غير المؤهلين

%

53

√
√
√
√
√
√
X
X

مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
األقاليم
األقاليم

التعليم

-1-3م

√

53

28.1

42.8

18.4

23.5

34.3

55.8

15.8

21.3
29.1

عدد
عدد
عدد

األقاليم

مخرج

مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة
مستوى
األقاليم تحدده
الرئاسة

31.1

45.8

21.4

26.5

37.3

58.8

18.8

24.3
38
7.2
272
سيتم
تحديده

عدد

درجة انتشار ثقافة وممارسات حقوق اإلنسان

X

6
788
سيتم
تحديده

سيتم
تحديده

التعليم

سيتم
تحديده

األقاليم
29.68

%

X
34.68
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التصنيف  /السمة

الدائرة

تعبئة
مستوى
األقاليم /
الرئاسة

المؤشر

وحدة
القياس

-1-3ن

-2-3أ

-2-3ب

-2-3ج

-2-3د

-2-3ه

-2-3و

-2-3ز

-2-3ح

-2-3ط

-2-3ي

-2-3ك

-2-3ل

-2-3م

-2-3ن

شبكة
األمان
االجتماعي

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

النوع
االجتماعي

معدل االمتثال لنظام معلومات إدارة التعليم على نطاق
الوكالة

درجة تعميم األساليب الشاملة للجميع في ممارسات
التعليم

نسبة الطلبة الذين يحدد أن لديهم إعاقة ويتلقون الدعم
الذي يلبي احتياجاتهم المحددة

معدل الرسوب في التعليم األساسي (المرحلة االبتدائية)

معدل الرسوب في التعليم األساسي (المرحلة االبتدائية)
 -ذكور

معدل الرسوب في التعليم األساسي (المرحلة االبتدائية)
 -إناث

معدل الرسوب في التعليم األساسي (المرحلة اإلعدادية)

معدل الرسوب في التعليم األساسي (المرحلة اإلعدادية)
 -ذكور

معدل الرسوب في التعليم األساسي (المرحلة اإلعدادية)
 -إناث

تكلفة وحدة المدخالت لكل طالب

درجة تلبية المدارس لمعايير المدرسة الصحية

نسبة المستخدمين الراضين عن المدارس المنشأة حديثًا
والتوسعات الجديدة التي تزيد عن  50-من المساحة
المشيدة األصلية للمدرسة

نسبة المدارس التي تلبي معايير تصميم الحماية في
مرافق األونروا

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (حماية عامة) والذين يتم تزويدهم بالمساعدة

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (عنف قائم على النوع االجتماعي) والذين يتم
تزويدهم بالمساعدة

اإلعاقة

التعليم
التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

X

الشباب

األقاليم
األقاليم

األقاليم
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

X

الحماية

%
%
%

%
%
%
%
%
%
عدد

%

%

%

%

%

الكفاءة

X

X
X
X
X
X
X

X

X

الطوارئ

X

X

غير ذلك

1.6
19.26

X
X
X
X
X
X
X

X

X

الغاية
خط األساس
المستهدفة
100
24.26

سيتم
تحديده

2.93

3.93

1.92

3.14

3.95

2.46

976.17

2.19

X

X

X

X

سيتم
تحديدها

2.45

3.34

1.55

2.56

3.41

1.83

934

2.22

74

4

جديد

جديد

X

78

22

سيتم
تحديدها

سيتم
تحديدها
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وحدة
القياس

مستوى
األقاليم /
الرئاسة

الدائرة

التعليم

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (حماية الطفل) والذين يتم تزويدهم بالمساعدة

مخرج

-2-3س

-2-3ع

-3-3أ

-3-3ب

-3-3ج

-3-3د

-3-3ه

-3-3و

التصنيف  /السمة
النوع
االجتماعي

األقاليم

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

-3-3ز

تعبئة
اإلعاقة

%

نسبة توصيات تعميم الحماية من المراجعات الداخلية
للحماية التي تم تنفيذها

الفجوة في مستوى أداء الطلبة في اختبار مراقبة التحصيل
في التعلم  -الصف الرابع لغة عربية ذكور

الفجوة في مستوى أداء الطلبة في اختبار مراقبة التحصيل
في التعلم  -الصف الرابع لغة عربية إناث

الفجوة في مستوى أداء الطلبة في اختبار مراقبة التحصيل
في التعلم  -الصف الرابع رياضيات ذكور

الفجوة في مستوى أداء الطلبة في اختبار مراقبة التحصيل
في التعلم  -الصف الرابع رياضيات إناث

الفجوة في مستوى أداء الطلبة في اختبار مراقبة التحصيل
في التعلم  -الصف الثامن لغة عربية ذكور

الفجوة في مستوى أداء الطلبة في اختبار مراقبة التحصيل
في التعلم  -الصف الثامن لغة عربية إناث

مخرج

-3-3ح

المؤشر

الشباب

√

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

التعليم

الفجوة في مستوى أداء الطلبة في اختبار مراقبة التحصيل
في التعلم  -الصف الثامن رياضيات ذكور

مخرج

-3-3ط

شبكة
األمان
االجتماعي

الحماية

√

األقاليم

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

التعليم

الفجوة في مستوى أداء الطلبة في اختبار مراقبة التحصيل
في التعلم  -الصف الثامن رياضيات إناث

مخرج

-3-3ي

-3-3ك

الكفاءة

√

%

%

%

%

%

%

%

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

التعليم

درجة خلو المدارس من العنف

مخرج

مخرج

الطوارئ

√

√

√

√

√

√

√

√

%

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

التعليم

نسبة لجان أولياء األمور والمعلمين النشطة الموجودة

نسبة الطلبة المشاركين في نشاط ترفيهي والمنهجي
واحد على األقل خالل السنة (مصنفة حسب الجنس
واإلعاقة)

غير ذلك

جديد

78

31

11

27.4

13.2

15.7

3

√

%

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

التعليم

التعليم

12.7

4.7

سيتم
تحديده
سيتم
تحديده

6.6

سيتم
تحديده
سيتم
تحديده
سيتم
تحديده

الغاية
خط األساس
المستهدفة

سيتم
تحديده

78

25

8.3

20

9.3

12

1.8

16.1

√

%

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

√

%

%

√

√

سيتم
تحديده
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المؤشر

الدائرة

التصنيف  /السمة
مستوى
األقاليم /
الرئاسة

تعبئة
وحدة
القياس

التعليم

معدل النجاح في الدراسة من بين المنح الدراسية المقدمة

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

-4أ

-4ب

-4ج

-4د

-4ه

نسبة خريجي التدريب المهني  /كلية العلوم التربوية /
كلية العلوم التربوية واآلداب الذين يحصلون على عمل
 ذكورنسبة خريجي التدريب المهني  /كلية العلوم التربوية /
كلية العلوم التربوية واآلداب الذين يحصلون على عمل
 إناثاألقاليم

نتاج

شبكة
النوع
األمان
االجتماعي االجتماعي

اإلعاقة

التعليم

التعليم

التعليم

الشباب

األقاليم

األقاليم

األقاليم

%

تكاليف وحدة المدخالت في مراكز التدريب المهني لكل
طالب/متدرب

√

-

الحماية

%
%
%

الكفاءة

√
√
√

الطوارئ

خط األساس

√
√
√

غير ذلك

الغاية
المستهدفة
68.35

72.11

62.94

√

التعليم

نسبة خريجي التدريب المهني  /كلية العلوم التربوية /
كلية العلوم التربوية واآلداب الذين يحصلون على عمل

70.33

75

64

89

األقاليم

-4و

-4ز

-1-4أ

-1-4ب

-1-4ج

-

90

عدد

نتاج

نتاج

مخرج

مخرج

مخرج

-

نسبة المستفيدين الذين تحسنت فرصهم لكسب العيش
نتيجة الوصول الى خدمات التمويل الصغير

عالمة الدليل القياسي للظروف المعيشية وفرص كسب
العيش لدى الالجئين في المخيمات التي تحدد كأولوية

درجة رضا أصحاب العمل عن خريجي التعليم والتدريب
التقني والمهني في األونروا (مراكز التدريب المهني ،كلية
العلوم التربوية واآلداب/كلية العلوم التربوية)

نسبة طلبة برنامج شبكة األمان االجتماعي الملتحقين
بمراكز التدريب المهني وكلية العلوم التربوية/كلية العلوم
التربوية واآلداب

نسبة طلبة برنامج شبكة األمان االجتماعي المتخرجين من
مراكز التدريب المهني وكلية العلوم التربوية/كلية العلوم
التربوية واآلداب

-

التمويل الصغير

البنية التحتية
والمخيمات

التعليم

التعليم

التعليم

-

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

-

%

%
%

%

%

-

سيتم تحديده

جديد

جديد

√

√

√

√

√

-

سيتم تحديدها

39

6

1.99

√

√

-1-4د

-1-4ه

-1-4و

مراكز التدريب
مراكز التدريب
المهني35 :
المهني25.19 :
كلية العلوم
كلية العلوم التربوية/
التربوية/كلية
كلية العلوم التربوية
العلوم التربوية
واآلداب15.54 :
واآلداب18 :

2.02

√

√

مخرج

مخرج

مخرج

-2-4أ

-

عدد الطلبة الذين ينجزون دورات قصيرة األمد

نسبة المباني في مراكز التدريب المهني /كليات العلوم
التربوية التي تلبي معايير تصميم الحماية في مرافق
األونروا

عدد الالجئين الذين تتطور قدراتهم نتيجة لعملية
التخطيط لتحسين المخيمات

مخرج

-

التعليم

البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات

العدد الكلي للمستفيدين الحاصلين على قروض

-2-4ب

-

سيتم تحديده

األقاليم

األقاليم

األقاليم

التمويل الصغير

مخرج

-

سيتم تحديدها

عدد

%

عدد

األقاليم

القيمة اإلجمالية لقروض التمويل الصغير

√

2،668

√

عدد

التمويل الصغير

√

3،929

0

317

√

األقاليم

-2-4ج

√

12

3،900

38،193

%

مخرج

56،099

√

عدد الوظائف بدوام كامل التي يتم توفيرها من تدخالت
برنامج تحسين البنية التحتية والمخيمات

37،898،797

البنية التحتية
والمخيمات

54،517،847

األقاليم

2،516

عدد

√

√

√
18،667
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المؤشر

التصنيف  /السمة

تعبئة

الدائرة

شبكة
األمان
االجتماعي

مستوى
األقاليم /
الرئاسة

النوع
االجتماعي

وحدة
القياس

اإلعاقة

-2-4د

-2-4ه

-2-4و

-2-4ز

الشباب

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

الحماية

عدد الالجئين الذين يستفيدون من تنفيذ المشاريع البنيوية
والمشاريع االجتماعية-االقتصادية في خطط تحسين
المخيمات

عدد المشاريع المنفذة من خطة العمل (من العدد الكلي
للمشاريع المقترحة في خطط عمل تحسين المخيمات)

عدد الشراكات المنشأة لدعم أنشطة كسب العيش
لالجئين الفلسطينيين الضعفاء

نسبة الشراكات الموقعة التي تخص مبادرات شبابية

الكفاءة

البنية التحتية
والمخيمات

البنية التحتية
والمخيمات

اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية
اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية

الطوارئ

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

غير ذلك

عدد

عدد

عدد

%

الغاية
خط األساس
المستهدفة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

24،637

جديد

جديد

جديد

√

114،470

46

سيتم
تحديدها

سيتم
تحديدها
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نسبة فجوة الفقر المدقع التي يتم جسرها من خالل
التحويالت االجتماعية لألونروا

درجة مواءمة خدمات اإلغاثة والخدمات االجتماعية مع
معايير الحماية في األونروا

عدد األسر التي تستفيد من تحسين ظروف المسكن (غير
الطارئ)

عدد األسر التي تستفيد من تحسين ظروف المسكن
(الطارئ)

نتاج

نتاج

نتاج

نتاج

-5أ

-5ب

-5ج

-5د

المؤشر

مستوى
األقاليم /
الرئاسة

البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات

اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية
اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية

الدائرة

وحدة
القياس

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

شبكة
النوع
األمان
االجتماعي االجتماعي

%
%
عدد

عدد

اإلعاقة

√
√

التصنيف  /السمة
الشباب

الحماية

√

الكفاءة

الطوارئ

غير ذلك

خط األساس

سيتم تحديده

49

1،641

تعبئة
الغاية
المستهدفة
سيتم تحديده

67

15،900

-5ه

√

√
√

نتاج

√

√
√

درجة مواءمة خدمات تحسين البنية التحتية والمخيمات
مع معايير الحماية في األونروا

√

البنية التحتية
والمخيمات

-5و

95،900

األقاليم

نتاج

14،800

%

عدد حاالت تفشي األمراض المنقولة بالمياه في المخيمات

-1-5أ

√

البنية التحتية
والمخيمات

مخرج

جديد

األقاليم

نسبة األفراد من شبكة األمان االجتماعي الذين حصلوا
على تحويالت اجتماعية (من المجموع الكلي للفقراء)

55

عدد

اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية

جديد

األقاليم

0

%

-1-5ب

√

مخرج

√

نسبة األفراد الفقراء الذين حصلوا على تحويالت اجتماعية
(من المجموع الكلي للفقراء)

-1-5ج

√

اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية

مخرج

سيتم تحديده

األقاليم

رضا المستفيدين عن برنامج شبكة األمان االجتماعي

سيتم تحديدها

%

اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية

سيتم تحديده

األقاليم

-1-5د

-1-5ه

-1-5و

-1-5ز

-1-5ح

سيتم تحديدها

%

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

√

نسبة األشخاص الذين لديهم احتياجات إنسانية حرجة
والذين حصلوا على مساعدات إغاثية (غذاء ،مال أو قسائم،
مواد غير غذائية) عقب حدوث طوارئ مفاجئة (من مجموع
السكان المتضررين)

نسبة األشخاص المسجلين المتضررين من حالة طوارئ
الذين يتلقون مساعدات إنسانية (غذاء ،مال ،عمل مؤقت،
مواد غير غذائية)

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (حماية عامة) والذين يتم تزويدهم بمساعدات
اإلغاثة والخدمات االجتماعية (مصنفة حسب الجنس
والعمر واإلعاقة)

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (عنف قائم على النوع االجتماعي) والذين يتم
تزويدهم بمساعدات اإلغاثة والخدمات االجتماعية
(مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (حماية الطفل) والذين يتم تزويدهم بمساعدات
اإلغاثة والخدمات االجتماعية

جديد

األقاليم

اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية
اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية
اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية

اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية
اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية

سيتم تحديدها

%

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

√

%

%

%

%

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

سيتم تحديده

√

√

√

100

سيتم تحديده

جديد

جديد

جديد

√

100

100

100

100
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المؤشر

الدائرة

مستوى
الرئاسة

األقاليم /

وحدة
القياس

شبكة
األمان
االجتماعي

النوع
االجتماعي

اإلعاقة

التصنيف  /السمة

تعبئة

-1-5ه

-2-5أ

الشباب

مخرج

مخرج

-2-5ب

-2-5ج

-2-5د

-2-5ه

-2-5و

-1-5ز

-1-5ح

-1-5ط

الحماية

نسبة توصيات تعميم الحماية من المراجعات الداخلية
للحماية التي تم تنفيذها بواسطة اإلغاثة والخدمات
االجتماعية

نسبة المساكن المؤقتة التي تلبي معايير األونروا للمأوى
الطارئ (بما فيها معايير الحماية)

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

الكفاءة

اإلغاثة
والخدمات
االجتماعية
البنية التحتية
والمخيمات

نسبة المساكن المتدنية المعايير التي يتم تأهيلها من
مجموع المساكن المتدنية المعايير التي يتم تحديدها
لفقراء

عدد المساكن المتدنية المعايير التي يتم تأهيلها

عدد المساكن المتدنية المعايير التي يتم تأهيلها
(الطوارئ)

نسبة المساكن التي أعيد تأهيلها بشكل يلبي معايير
األونروا للحماية في تأهيل المساكن

نسبة المستفيدين الراضين عن المساكن المؤهلة

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (حماية عامة) والذين يتم تزويدهم بالمساعدة

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (عنف قائم على النوع االجتماعي) والذين يتم
تزويدهم بالمساعدة

نسبة األفراد الذين يحدد أنهم يواجهون مخاطر على
الحماية (حماية الطفل) والذين يتم تزويدهم بالمساعدة

-1-5ي

الطوارئ

األقاليم

األقاليم

البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات

مخرج

-3-5أ

-3-5ب

-3-5ج

غير ذلك

%

%

األقاليم
األقاليم
األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

األقاليم

نسبة توصيات تعميم الحماية من المراجعات الداخلية
للحماية التي تم تنفيذها

مخرج

مخرج

مخرج

-3-5د

خط األساس

الغاية

66

√

%
عدد
عدد

%
%
%

%

%

البنية التحتية
والمخيمات

نسبة المساكن في المخيمات الموصولة بشبكات مياه
رسمية تديرها األونروا أو البلديات

نسبة المساكن في المخيمات الموصولة بشبكات مجاري
رسمية

نسبة المساكن الموصولة بخدمات مالئمة لإلمداد بالمياه

مخرج

المستهدفة
80

جديد

√

√

√

√

األقاليم

البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات
البنية التحتية
والمخيمات

نسبة المساكن الموصولة بشبكة مجاري مالئمة

√

60

5
1،641

√

√

√

%

األقاليم

األقاليم

األقاليم

البنية التحتية
والمخيمات

-3-5ه

√

38
15،900
95،900

√

√

√

√

%
%
%

األقاليم

مخرج

√

14،800

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

100

87

جديد

%

نسبة النازحين الذين يزودون بمياه الشرب الكافية أثناء فترة
نزوحهم في المراكز الجماعية لدى األونروا

√

80

75

90

90

90

80

100

96

سيتم تحديدها

جديد

البنية التحتية
والمخيمات

سيتم تحديدها

األقاليم

جديد

%

√

√

√
سيتم تحديدها
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المؤشر

الدائرة

مستوى
الرئاسة

األقاليم /

وحدة
القياس

شبكة
األمان
االجتماعي

النوع
االجتماعي

اإلعاقة

التصنيف  /السمة
الشباب

الحماية

الكفاءة

الطوارئ

غير ذلك

تعبئة

-1-6ب إجمالي المساهمات في ميزانية البرامج من مصادر متنوعة

-1-6ج عدد اتفاقيات التمويل المتعددة السنوات الموجودة

خط األساس

الغاية

العالقات
الخارجية واالتصال
العالقات
الخارجية واالتصال
العالقات
الخارجية واالتصال

-1-6د نسبة تمويل النداءات الطارئة

المستهدفة

األقاليم
الرئاسة

الرئاسة

العالقات
الخارجية واالتصال

-1-6ه تصنيف شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف

معدل تنفيذ التوصيات من مراجعات وتقييمات وتحقيقات دائرة الرقابة
-2-6أ
الداخلية

نسبة تحقيقات دائرة الرقابة الداخلية التي تصدر ضمن اإلطار الزمني
-2-6ب
المحدد

فعالية اإلدارة والعمليات

%
%
عدد

األقاليم

دائرة التخطيط

الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية

معدل تنفيذ التوصيات من المراجعات الخارجية (مجلس مراجعي
-2-6ج
حسابات األمم المتحدة ووحدة التفتيش المشتركة)

سيتم تحديدها

50

70

%

الحماية

-2-6ي نسبة العقود التي أرسيت من خالل عطاءات تنافسية

-2-6ك درجة امتثال األونروا إلطار المساءلة بخصوص المخاطر األمنية

-1-6أ

سيتم تحديده
17

9

%

الرئاسة

األقاليم

الرئاسة

دائرة المالية

-2-6د نسبة تقارير الرقابة التي تصدر ضمن اإلطار الزمني المحدد

100

100

63.2

الرئاسة

المكتب التنفيذي/
رئيس هيئة
العاملين
الدعم اإلداري

السالمة واألمن

نسبة منشآت األونروا التي تستقبل أربع زيارات أو أكثر للتفتيش على
-2-6ط
الحيادية سنويًا

%

%

100

سيتم تحديده

%

األقاليم

األقاليم

األقاليم

نسبة المشاريع ذات األولوية الممولة (القيمة)

سيتم تحديدها
سيتم تحديدها

سيتم تحديدها
49.9

عدد

%
%

الرئاسة

الرقابة الداخلية

√

سيتم تحديدها
سيتم تحديده

65

50

%

الرئاسة

نسبة المؤشرات المبلغ عنها في نظام المراقبة القائمة على النتائج ضمن
-2-6ه
اإلطار الزمني المتفق عليه

نسبة المؤشرات المخطط لها التي تتحقق حسب الخطة أو قبل موعدها
-2-6و
خالل فترة تبليغ محددة

-2-6ز نسبة المشاريع التي تنجز في الوقت وضمن الميزانية

√

سيتم تحديدها

90

85

سيتم تحديده

%

دائرة التخطيط
دائرة التخطيط/
المراقبة القائمة
على النتائج
دائرة التخطيط

سيتم تحديدها

60

%
%
%

أداء األونروا على إطار مؤشرات خطة العمل على نطاق منظومة األمم
-2-6ح
المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

90

سيتم تحديده

جديد

5

√

مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة
مستوى
األقاليم
تحدده الرئاسة

√
√

سيتم تحديدها

90

90

74
االستراتيجية المتوسطة األجل 2021-2016

المؤشر

الدائرة

مستوى
الرئاسة

األقاليم /

وحدة
القياس

شبكة
األمان
االجتماعي

النوع
االجتماعي

اإلعاقة

التصنيف  /السمة
الشباب

الحماية

تعبئة
الغاية

نسبة تقييمات المخاطر األمنية المنجزة للبرامج والمشاريع والعمليات
-2-6ل
في األقاليم

الكفاءة

السالمة واألمن

معدل التنفيذ في إعداد ومواءمة نظم إدارة المعلومات وفقًا للغايات
-2-6م
المستهدفة في استراتيجية الوكالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الطوارئ

األقاليم

شعبة نظم
المعلومات

غير ذلك

%

الرئاسة

خط األساس

جديد

%

المستهدفة

سيتم تحديدها

-

رضا الموظفين عن إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والدعم ونظم
-2-6ن
إدارة المعلومات

-3-6أ

نسبة الالجئين الذين يفيدون بأنهم راضون عن خدمات األونروا

-3-6ب معدل القضايا المفصولة في آليات الشكاوى المقدمة من الالجئين

-

شعبة نظم
المعلومات

-3-6ج

-3-6د

-3-6ه

-3-6و

-3-6ز

-3-6ح

-

األقاليم

نسبة الوظائف العليا التي تشغلها نساء

نسبة الموظفين الراضين عن األونروا كمكان العمل المفضل لهم

نسبة الموظفين الذين يوافقون على أن بيئة العمل في األونروا تتسم
بالسالمة واألمن

نسبة الموظفين الذين يعتبرون أن األونروا تقدم فرصًا متماثلة للرجال
والنساء وتعامل الرجال والنساء بمساواة في مكان العمل

نسبة الموظفين الذين يعتبرون أنه يتم االعتراف بالقيادة القوية
وتشجيعها في األونروا

نسبة الموظفين الذين يعتبرون أن الوكالة تملك نظمًا قوية إلدارة األداء

نسبة الموظفين الذين يعتبرون أن اتخاذ القرارات يتم بشفافية وأن اإلدارة
-3-6ط
تشجع على االنفتاح والحوار

-

%

الموارد البشرية

دائرة التخطيط

الحماية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

-

√

األقاليم

األقاليم

األقاليم

الرئاسة

الرئاسة

األقاليم

الرئاسة

الرئاسة

اث

-

جديد

80

%
%
عدد

%
%

%

%

%

%

%

-

100

82

85

√
√

√

√

√

√

√

-2-6س نسبة مراجعات تقييم األداء التي أنجزت في الوقت

92

جديد

جديد

27.6

89

88

88

84

93

83

مستوى
األقاليم
دائرة التخطيط
تحدده الرئاسة

سيتم تحديدها

سيتم تحديدها

40

90

90

90

90

93

90
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إن النتاجــات االســتراتيجية اخلمســة تعتمــد وتعــزز كل منهــا األخــرى .وهــي
تســاهم جماعيـا ً فــي الهــدف العــام للنهــوض بالتنميــة اإلنســانية لالجئــن
الفلســطينيني ،إلــى جانــب أنهــا تســاهم فــي نتائــج مشــتركة علــى
مســتوى النتاجــات.
ينبغــي إدراك االعتمــاد املتبــادل بــن النتاجــات االســتراتيجية .فاإلخفــاق فــي
التوصــل إلــى أحــد النتاجــات يحتمــل أن يكــون لــه تأثيــر عكســي علــى

اﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺧﻔﺎق ﻓﻲ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﻨﺘﺎج
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :١
ﻻ ﺗﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﺳﺎﺳﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻧﺘﺸﺎر
اﻣﺮاض
واﻟﻌﻠﻞ

النتاجــات األخــرى (الشــكل  :12العالقــة املتبادلــة للنتاجــات االســتراتيجية،
املثــال  .)1وعلــى العكــس ،ميكــن ألحــد األنشــطة املصممــة لتحقيــق مخــرج
يســاهم فــي الوصــول إلــى أحــد النتاجــات أن يكــون لــه أثــر ثانــوي إيجابــي
علــى نتــاج آخــر (الشــكل  :12العالقــة املتبادلــة للنتاجــات االســتراتيجية،
املثــال .)2

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪوام
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﻨﺘﺎج
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :٣
اﻃﻔﺎل ﻻ
ﻳﺘﻤﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻨﺘﺎج
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :٢
ﻋﺐء اﻣﺮاض
ﻳﺰداد

ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺘﺎج
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :٤
ﻻ ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺪرات ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻓﺮص ﻛﺴﺐ
اﻟﻌﻴﺶ

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ

اﻟﻨﺘﺎج
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :٤
ﻻ ﺗﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻨﺘﺎج اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  :١اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻳﻈﻠﻮن ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻢ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﻌﻤﻞ.

الشكل  :12العالقة المتبادلة للنتاجات االستراتيجية ،المثال 1

إدارة ﻣﺪارس وﺗﻮﻇﻴﻒ
 ٢٠,٠٠٠ﺷﺨﺺ

اﻟﻐﺮض اوﻟﻲ واﺛﺮ

اﻟﻐﺮض

ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات ﻓﻲ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﻨﺘﺎج اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :٣
إﻧﺠﺎز اﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ذي اﻟﺠﻮدة
واﻟﻤﻨﺼﻒ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

اﻟﺜﺎﻧﻮي واﺛﺮ

اﻟﻐﺮض اوﻟﻲ واﺛﺮ

اﻟﻨﺘﺎج اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :٤
ﺗﻤﺘﻴﻦ ﻗﺪرات اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ
زﻳﺎدة ﻓﺮص ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ

ﻟﺜﺎﻧﻮي واﺛﺮ

اﻟﻐﺮض ا

إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﺷﺮاك ﺷﺮﻛﺎت إﻧﺸﺎءات
ﻣﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻐﺮض اوﻟﻲ واﺛﺮ

اﻟﻨﺸﺎط

)اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ(

الشكل  :12العالقة المتبادلة للنتاجات االستراتيجية ،المثال 2

اﻟﻨﺘﺎج اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :٥
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اªﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺄوى...

اﻟﻨﺘﺎج
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الملحق  :2المخاطر المؤسسية حسب النتاجات االستراتيجية
المؤشر

المؤشر
•تفاقم الصراعات الممتدة القائمة في أقاليم عمل األونروا.

•عدم االستقرار وظهور صراعات جديدة في أقاليم العمل األخرى.
النتاج االستراتيجي :1

•زيادة في العدائية والتحامل تجاه الالجئين الفلسطينيين داخل المجتمعات المضيفة.

حماية وتعزيز حقوق الالجئين بموجب

•تشديد الحصار واالحتالل.

القانون الدولي

•أعمال انتقامية ردًا على تدخالت ومبادرات الحماية.
•االنكماش االقتصادي  -وطنيًا وإقليميًا وعالميًا.
•نقص الشركاء لتقديم خدمات اإلحالة.
•نقص التمويل.
•ارتفاع معدالت األمراض غير السارية بما يفوق المستويات المتوقعة.

النتاج االستراتيجي :2

•استمرار التدهور في الصراعات القائمة وظهور صراعات جديدة مما يؤدي إلى اإلضرار بالبنية التحتية للصحة ،وارتفاع االحتياجات الصحية،
والحواجز أمام الوصول إلى الرعاية الصحية ،ونقص مخزون األدوية والمستلزمات الصحية األخرى.

حماية صحة الالجئين وتخفيف عبء

•تفشي األمراض السارية والمعدية في سياقات الصراع والطوارئ األخرى.

األمراض

•نقص التمويل.
•انخفاض في مستويات الدعم من جانب مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين ،مما يؤدي إلى زيادة االعتماد على األونروا.

النتاج االستراتيجي :3

•تدهور الوضع األمني في األقاليم التي تنعم باستقرار نسبي ،مما يمكن أن يؤدي إلى تدمير البنية التحتية ،وتخفيض قدرة الجهاز التعليمي
للحكومة المضيفة ،ونقص المعلمين ،وانخفاض القدرة على الوصول بسبب الهجرة والنزوح ،وزيادة العبء على مدارس األونروا.

إنجاز األطفال في سن المدرسة للتعليم

•استمرار التدهور في الوضع األمني واالجتماعي-االقتصادي ،مما يمكن أن يفاقم التحديات القائمة.

األساسي ذي الجودة والمنصف والشامل

•زيادة عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم بما يتجاوز التوقعات المبنية على النزعات السائدة تاريخيًا.

للجميع

•نقص التمويل.

•تفاقم الصراع في سوريا.
•تدهور غير قابل لإلصالح في البيئة المشيدة للمخيمات.
النتاج االستراتيجي :4
تمتين قدرات الالجئين من أجل زيادة فرص
كسب العيش

•تشديد الحصار على غزة.
•موجات صراع واجتياحات قصيرة ولكن عنيفة في غزة.
•تراجع الحقوق القانونية ،بما في ذلك الحق في العمل.
•االنكماش االقتصادي  -وطنيًا وإقليميًا وعالميًا.
•ارتفاع معدالت البطالة ومحدودية فرص العمل ،وما يعنيه ذلك من إخراج الالجئين من سوق العمل.
•نقص التمويل.
•زيادة في عدد الفقراء الساعين طلبًا للمساعدات.
•تفاقم الصراع في سوريا.
•موجات صراع واجتياحات قصيرة ولكن عنيفة في غزة.

النتاج االستراتيجي :5
تمكن الالجئين من تلبية احتياجاتهم

•تراجع الوضع األمني في جميع األقاليم األخرى – الضفة الغربية واألردن ولبنان – بسبب الضغوط على المستوى الوطني واإلقليمي.
•ارتفاع في أسعار السلع والسكن بما يتحاوز المستويات المتوقعة.

اإلنسانية األساسية من الغذاء والمأوى

•زيادة القيود على الوصول إلى العمليات اإلنسانية.

والبنية التحتية والصحة البيئية

•تضرر البنية التحتية والمنشآت والمساكن بسبب الفيضانات والهزات األرضية.
•نقص المياه المأمونة للشرب والطهي واالغتسال.
•نقص التمويل.

2015

تعبئة الموارد

2016

التخطيط للموارد
المؤسسية

2017

تقييم اإلصالح في
الصحة

2018

2019

2020

استراتيجية
الحماية

استراتيجية تحسين
البنية التحتية
والمخيمات

اإلصالح في خدمات
االستشفاء

استراتيجية التعليم
والتدريب التقني
والمهني

منتصف مدة االستراتيجية
المتوسطة األجل

نظم معلومات اإلدارة

تقييم أثر اإلصالح في
التعليم

الدروس المستفادة من
الوضع الطارئ في سوريا

االستراتيجية المتوسطة
األجل واإلدارة القائمة
على النتائج

النداء الطارئ لألرض
الفلسطينية المحتلة

التحول في النداء الطارئ
في الضفة الغربية

تقييم األثر  /اإلطار المنهجي
لإلصالح في التعليم

تقييم متوسط المدة
لنظام الصحة اإللكتروني

الملحق  :3خطة التقييم

النتاج االستراتيجي  :1حماية
وتعزيز الحقوق بموجب القانون
الدولي.

النتاج االستراتيجي  :2حماية
الصحة وتخفيف عبء األمراض.

النتاجاالستراتيجي:3إنجازاألطفال
للتعليماألساسيذيالجودة
والمنصفوالشاملللجميع.

النتاج االستراتيجي  :4تمتين
القدرات من أجل زيادة فرص
كسب العيش.

النتاج االستراتيجي  :5تلبية
االحتياجات اإلنسانية األساسية من
الغذاء والمأوى والصحة البيئية.

فعالية اإلدارة والعمليات:

الشراكات وحشد
التمويل

نظم اإلدارة

الالجئون والموظفون

سالمة وأمن
الموظفين
المحليين

استراتيجية الموارد
البشرية

2021

الصحة البيئية

تعبئة الموارد
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الملحق  :4تفعيل االستراتيجية
التخطيط االستراتيجي

ســتنعكس هــذه االســتراتيجية املتوســطة األجــل فــي خمــس خطــط
لالســتجابة االســتراتيجية للوكالــة للفتــرة  – 2021-2016واحــدة لــكل إقليــم
مــن أقاليــم العمــل .وتســعى األونــروا ،مــن خــال فصــل «االســتراتيجية»
عــن «اخلطــط االســتراتيجية» ،إلــى إتاحــة اجملــال إلمكانيــة أن تتغيــر بيئــة
العمــل فــي أحــد األقاليــم بشــكل ملمــوس ،وفــي هــذه احلالــة تقــوم الوكالــة
مبراجعــة خطــة االســتجابة االســتراتيجية ذات العالقــة دون أن حتتــاج إلــى
تعديــل هــذه االســتراتيجية.
ســتظل النتاجــات االســتراتيجية هــي ذاتهــا وســتكون مخرجــات البرامــج
مشــتركة عبــر األقاليــم .مــع ذلك ،ســتحدد خطــط االســتجابة االســتراتيجية
مجــاالت األولويــة للتدخــل مــن أجــل التصــدي لالحتياجــات احملــددة ،وســتوضح
كيــف ســيتم تنــاول هــذه اجملــاالت عــن طريــق مشــاريع وعمليــات خاصــة
باإلقليــم املعنــي .وســتحظى خطــط االســتجابة االســتراتيجية مبلكيــة
جماعيــة تتشــارك فيهــا جميــع األطــراف املعنيــة الداخليــة.
أثنــاء إعــداد خطــط االســتجابة االســتراتيجية ،ســتراعي األونــروا أهميــة
النتــاج فــي التصــدي الحتياجــات التنميــة اإلنســانية واحلمايــة لــدى الســكان
املســجلني فــي اإلقليــم املعنــي ،ومــدى امتــاك األونــروا ألفضليــة مثبتــة علــى

مقدمــي اخلدمــات اآلخريــن الذيــن ميلكــون القــدرة علــى تقــدمي اخلدمــة ذاتهــا
لالجئــن الفلســطينيني (انظــر الشــكل  :14توضيــح حــدود عمــل األونــروا).
كمــا ســتراعي أيض ـا ً مــدى توفــر املــوارد.
تــدرك األونــروا ضــرورة االســتجابة إلــى املعانــاة اإلنســانية فــي أوضــاع الطوارئ
احلــادة ،وســتقوي جاهزيتهــا تبعــا ً لذلــك .وفــي غيــاب مقدمــن آخريــن
للخدمــات ،ستشــارك األونــروا فــي بعــض التدخــات التــي متلــك فيهــا قــدرة
محــدودة ،وذلــك بشــكل اســتثنائي وعندمــا تعتبــر هــذه التدخــات ذات
أهميــة حاســمة ألســباب إنســانية أو ألســباب حفــظ احليــاة أو إنقــاذ األرواح
أو ألســباب حرجــة تتعلــق بالتنميــة اإلنســانية .وســتقوم بذلــك حتــى وإن لــم
يكــن مــن املمكــن فــي ذلــك الوقــت اســتيضاح اســتراتيجية ســهلة للخــروج،
إلــى أن يتــم التصــدي للســبب الضمنــي الــذي دفــع األونــروا للقيــام بهــذا
العمــل .وأثنــاء القيــام بذلــك ،ســتبحث األونــروا عــن ســبل التنفيــذ األكثــر
جــدوى مقابــل التكلفــة.
ســوف تســتكمل االســتراتيجية املتوســطة األجــل وخطــط االســتجابة
االســتراتيجية باســتراتيجيات وسياســات وخطــط داخليــة خملتلــف البرامــج
واملكاتــب للتأكــد مــن أن جميــع الوحــدات التنظيميــة تعمــل علــى دعــم
أهــداف الوكالــة.

إﺿﺎﻓﺎت :ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﺮط اﻷوﻧﺮوا ﻓﻲ ﺟﻬﻮد
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﲤﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺴﲔ أداء/ﺟﻮدة اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ،
ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮارد
ﺑﻌﻴﺪا ﹰ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ :ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ

Visual Three
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ :اﻟﺒﺮاﻣﺞ (١) :اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺎدﻓﺔ
وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ (٢) ،واﻟﺘﻲ
ﲤﻠﻚ اﻷوﻧﺮوا أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ )أي اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ
اﻷوﻧﺮوا ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى أو
اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪوى
إﻟﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة(.
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ :ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺻﻮل ،ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة،
ﲢﺴﲔ اﳉﺪوى ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

وﺛﺎﻗﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ :ﻋﻠﻰ اﻷوﻧﺮوا أن ﻻ ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻲ:
) (١أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ أو ﺗﻘﻮض اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ )ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ
ﻟﻬﺎ( ،ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت،
) (٢أو أﻧﺸﻄﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﹰ أن ﺗﻌﺰز ﻋﻤﻼ ﹰ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﹰ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن (٣) ،أو أﻧﺸﻄﺔ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أو ﺗﺴﺒﺐ اﻷذى أو ﺗﺨﻠﻖ
اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت.
الشكل  :13توضيح حدود عمل األونروا

اﺳﺘﺜﻨﺎءات :اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ (١) :ﺗﺪﺧﻼت ﺗﻌﺘﺒﺮ ذات
أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻷﺳﺒﺎب ﺣﻔﻆ اﳊﻴﺎة أو إﻧﻘﺎذ
اﻷرواح ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻃﺮاف ﻓﺎﻋﻠﺔ أﺧﺮى ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج (٢) ،وﺗﺪﺧﻼت ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﲔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻦ أداء ﻋﻤﻠﻬﺎ.
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ :اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ،ﺿﻤﺎن
اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎﻧﻪ :ﻣﻦ واﺟﺐ اﻷوﻧﺮوا أن ﲢﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ أﻫﺪاف/ﻧﺘﺎﺟﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﲤﻠﻚ اﻷوﻧﺮوا أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﻠﻰ اﻷوﻧﺮوا أن
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﲢﺎﻟﻒ أو ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲢﻘﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ :اﳌﻨﺎﺻﺮة ،اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ،اﻟﺪﻋﻢ
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تخطيط العمليات

ســتعتمد األونــروا دورة ســنوية لتخطيــط العمليــات .وســتركز خطــط العمــل
علــى األنشــطة احملــددة التــي ســيتم القيــام بهــا فــي مجــرى الســنة مــن
أجــل حتقيــق الغايــات علــى مســتوى اخملرجــات فــي سلســلة نتائــج الوكالــة.
ســتكون خطــط العمــل متوافقــة مــع دورة امليزانيــة ،وأجنــدة تعبئــة املــوارد
(وبالتالــي مــع النــداءات الطارئــة) ،ودورة التقاريــر ،وأجنــدة الرقابــة الداخليــة،
وخطــط املشــتريات ،وخطــط شــؤون العاملــن والتوظيــف ،ودورة إدارة أداء
املوظفــن واملــدراء .وســيتم إجــراء تقييمــات للمخاطــر ضمــن دورة التخطيــط
الســنوية باســتخدام منهجيــة الوكالــة فــي حتديــد اخملاطــر وحتليلهــا.
ستسترشــد خطــط العمــل بالتخطيــط إلدارة اخملاطــر وتخفيــف أثرهــا،
وبالتخطيــط للطــوارئ فــي حــال وجــود مخاطــر عاليــة االحتماليــة وعاليــة
األثــر.
فيمــا يتعلــق حتديــدا ً مبراقبــة األداء واإلنفــاق علــى أســاس اخلطــط وامليزانيــات،
ســيقوم املــدراء اخلاضعــون للمســاءلة بإجــراء مراجعــات شــهرية وربعيــة.
وســيتم إجــراء مراجعــات نصــف ســنوية علــى نطــاق الوكالــة بخصــوص كل
مــن اإلنفــاق والنتائــج .كمــا ســتجرى مراجعــات ســنوية علــى نطــاق الوكالــة
تشــمل نتائــج التقييمــات ذات العالقــة وسيســتفاد منهــا فــي إعــداد التقاريــر
اخلارجيــة .ســتعد األونــروا ســت مجموعــات مــن التقاريــر اخلارجيــة:
1 .1تقريــر ســنوي يرفــع مــن املفــوض العــام إلــى اجلمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة.

المؤشر

االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الحادة
والملحة

.2
.3
.4
.5
.6

2تقرير موحد عن النتائج يرفع إلى املانحني.
3تقاريــر عــن تقــدم العمــل أو تقاريــر نهائيــة خاصــة باملشــاريع ترفــع إلــى
املانحــن
4تقاريــر ســنوية عــن املبــادرات واألنشــطة املمولــة مــن مصــادر متعــددة،
مبــا يشــمل علــى ســبيل املثــال ،مشــاريع اإلصــاح والنــداءات الطارئــة.
5تقــدمي التقاريــر إلــى الالجئــن بصــورة ســنوية عــن اســتخدام املــوارد
وحتقيــق النتائــج (أو عــدم حتقيقهــا).
6التقرير السنوي لدائرة خدمات الرقابة الداخلية.

االستجابة للطوارئ

مت تصميــم النتاجــات االســتراتيجية اخلمســة واإلطــار املفاهيمــي فــي هــذه
االســتراتيجية بحيــث تكــون قابلــة للتطبيــق فــي أي ســياق أمنــي .تســتجيب
األونــروا للطــوارئ بطريقتــن :أوالً ،عــن طريــق دعــم قــدرات التحمــل وشــبكات
األمــان (وخاصــة مــن خــال االســتمرار بتقــدمي خدماتهــا االعتياديــة) ،وثاني ـاً،
عــن طريــق تقــدمي برامــج وخدمــات تســتجيب لالحتياجــات احلــادة وامللحــة
التــي تنتــج عــن أوضــاع الطــوارئ .ســتكون األشــكال املعياريــة لتدخــات
األونــروا الطارئــة متوافقــة مــع النتاجــات االســتراتيجية .وســتتخذ األونــروا
اإلجــراءات للتأكــد مــن أن اســتجاباتها الطارئــة لــن يترتــب عليهــا تكاليــف
جاريــة تتحملهــا ميزانيتهــا االعتياديــة.
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الهوامش
 1 .1وصفــت األمم املتحــدة التنميــة اإلنســانية بالعبــارات اآلتيــة «التنميــة اإلنســانية عبــارة عــن عمليــة تهــدف إلــى توســيع اخليــارات املتاحــة أمــام النــاس .ويتــم
توســيع اخليــارات عــن طريــق تعزيــز القــدرات البشــرية )...( .علــى جميــع مســتويات التنميــة ،تتركــز اخليــارات األساســية للتنميــة اإلنســانية فــي ثالثــة :أن يحيــا
النــاس حيــاة طويلــة وصحيــة ،وأن يكتســبوا املعرفــة ،وأن يحصلــوا علــى مســتوى حيــاة كرميــة .ومــا لــم تكــن هــذه اخليــارات األساســية مكفولــة ،فــإن الكثيــر
مــن الفــرص األخــرى ســيظل بعيــد املنــال .بيــد أن التنميــة البشــرية ال تنتهــي عنــد هــذا احلــد .فهنــاك خيــارات إضافيــة يهتــم بهــا الكثيــر مــن النــاس وهــي متتــد
مــن الفــرص السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة لإلبــداع واإلنتــاج ،إلــى متتــع األشــخاص باالحتــرام الذاتــي والتمكــن وحــس االنتمــاء إلــى اجملتمــع»،
 2 .2قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،78/68الفقرة .3
 3 .3لغايــات هــذه الوثيقــة ،يســتخدم مصطلــح «البطالــة» بشــكل يختلــف عــن مصطلــح «فاقــدي العمــل» ،إذ أن «البطالــة» تضــم األشــخاص الذيــن ال يبحثــون
عــن عمــل بنشــاط.
 4 .4يشير إلى األشخاص غير القادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية للغذاء.
 5 .5جميع اإلشارات إلى الضفة الغربية في هذه الوثيقة تشمل القدس الشرقية.
 6 .6تعطــي أرقــام الســكان املتوقعــة مؤشــرا ً علــى اجملمــوع الكلــي لألشــخاص الذيــن يحتمــل أن يكونــوا مخولــن بتلقــي خدمــات األونــروا .إن أعــداد األشــخاص الذيــن
يتوقــع أن يســتخدموا خدمــات األونــروا فــي الصحــة والتعليــم واإلغاثــة («الســكان اخملدومــن») مبنيــة علــى أرقــام الســكان وعلــى النزعــات التاريخيــة الســائدة
واالفتراضــات القائمــة علــى عــدد مــن العوامــل اخملتلفــة .إن تســجيل املــرء كالجــئ فلســطيني أمــر طوعــي ،وبالتالــي فيمكــن أن يتــم التســجيل بعــد الــوالدة
علــى الفــور ،أو أن يتأخــر لعــدة ســنوات ،أو قــد ال يحــدث أبــداً .وال ميكــن حتديــث املعلومــات عــن الالجئــن املســجلني بشــكل تلقائــي ،ممــا يعنــي أنــه مــن الصعــب
تقديــر معــدالت الهجــرة وأن هنــاك نزعــات لالنخفــاض فــي تســجيل وفيــات الالجئــن .عــاوة علــى مــا ســبق ،كان عــدد ومواقــع تواجــد الالجئــن الفلســطينيني
املقيمــن اعتيــادا ً فــي ســوريا فــي حالــة مــن التقلــب فــي وقــت كتابــة االســتراتيجي كنتيجــة مباشــرة لألزمــة ،وقــد الحظــت األونــروا زيــادة حــادة فــي عــدد
الفلســطينيني الذيــن يتوجهــون إليهــا التماسـا ً للدعــم واخلدمــات فــي ســنة  ،2014باملقارنــة مــع احلســابات املتوقعــة األوليــة .تعتمــد احلســابات املتوقعــة ملعدالت
الفقــر علــى النتائــج الــواردة فــي تقريــر املركــز الســوري لبحــوث السياســات (« )2013حــرب علــى التنميــة :تقريــر يرصــد الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
ســورية».
 7 .7أرقام احلسابات السكانية املتوقعة للفترة  2021-2015تعتمد على خطوط األساس لسنة .2012
Socio-Economic Survey of Palestinian Refugees in Lebanon”, Report published by the American University of Beirut (AUB)“ ,)2010( Chaaban, J., et al 8 .8
.and UNRWA
كانــت الغالبيــة ( )160,000غيــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الغذائيــة وغيــر الغذائيــة األساســية  ،فيمــا كان  16,000آخــرون (فئــة الفقــر الشــديد) غيــر قادريــن
علــى تلبيــة املتطلبــات الغذائيــة األساســية .وبلغــت معــدالت الفقــر حوالــي  50باملائــة فــي غــزة فيمــا عــاش حوالــي ربــع الالجئــن فــي الضفــة الغربيــة فــي
فقــر (دائــرة اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة فــي األونــروا .)2009 ،وتبــن فــي دراســة حديثــة أجريــت علــى الالجئــن الفلســطينيني فــي األردن أن الفقــر فــي اخمليمــات
(حوالــي  30باملائــة) يــكاد يبلــغ ثالثــة أضعــاف مســتوياته خــارج اخمليمــات (معهــد فافــو.)2013 ،
 9 .9اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني واألونــروا ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ( ،)2014بيــان صحفــي :األمــن الغذائــي فــي فلســطني ال يــزال مرتفع ـاً .صنفــت
دراســة اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت لالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان ( )2010حوالــي  15باملائــة مــن األســر فــي لبنــان علــى أنهــا تفتقــر إلــى األمــن الغذائــي
بشــدة ،واعتبــرت  20باملائــة مــن األســر علــى أنهــا تفتقــر إلــى األمــن الغذائــي بشــكل متوســط ،فيمــا كانــت  35باملائــة تفتقــر إلــى األمــن الغذائــي بشــكل
طفيــف.
 1010معهد فافو.2013 ،
 1111إن الصــراع الدائــر فــي ســوريا يجعــل مــن غيــر املمكــن التنبــؤ بدقــة مبــدى الضــرر الــذي أصــاب املســاكن وتكاليــف اإلنعــاش والعــدد املنتظــر مــن العائديــن خــال
فتــرة االســتراتيجية .وفــي غــزة ،فاقــم الصــراع بشــدة مــن العجــز فــي الوحــدات الســكنية الــذي كان ســائدا ً قبــل األزمــة ،والــذي كان يبلــغ  71,000وحدة ســكنية،
نتيجــة إقامــة النــاس فــي ظــروف مكتظــة وغيــر مالئمــة.
 1212إن مشــاركة النســاء الالجئــات فــي القــوى العاملــة فــي جميــع األقاليــم اخلمســة ،باســتثناء ســوريا قبــل احلــرب ،تنخفــض عــن  20باملائــة .عجلونــي2012 ،؛
معهــد فافــو2013 ،؛ اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت2010 ،؛ اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2010 ،وال تتوفــر أرقــام محدثــة عــن معــدالت التشــغيل فــي
ســوريا.
 1313اســتذكرت دراســة حديثــة ( )2014أجريــت فــي األردن أن اخمليمــات «اســتضافت فــي البدايــة الالجئــن األكثــر عــوزا ً وضعفـاً» ،وبينــت أنــه علــى الرغــم مــن اإلجنــازات
امللموســة عبــر الوقــت ،ال يــزال هنــاك «تفــاوت صــارخ فــي مجــال التنميــة اإلنســانية بــن ســكان اخمليمــات وغيــر اخمليمــات ،وكذلــك بــن اخمليمــات اخملتلفــة» (معهــد
فافــو.)7 ،2013 ،
 1414فيمــا ميثــل االحتــال واحلصــار أكبــر التحديــات أمــام التنميــة اإلنســانية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة – واملنطقــة ككل – فــإن الالجئــن الفلســطينيني
فــي ســوريا يعانــون منــذ ســنة  2011مــن التهجيــر املتكــرر ،والنــزوح إلــى البلــدان اجملــاورة ،وتــآكل رأس املــال االجتماعــي واالقتصــادي ،واســتنزاف قــدرات التحمــل
وآليــات التدبــر .وحســب ســنة  ،2015يعتبــر حوالــي نصــف مليــون الجــئ فلســطيني يقيمــون اعتيــادا ً فــي ســوريا أنهــم بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية ،فيمــا
يتســبب تشــتتهم اجلغرافــي بفــرض بيئــة مــن التحديــات اجلســيمة أمــام إمكانيــة الوصــول وتقــدمي اخلدمــات.
 1515بنا ًء على البنك الدولي ،وعلى تقرير التنمية البشرية .2014
The World Bank (2012), World Development Report 2013 – Jobs, Washington DC, pgs. 24-25. Lynch, G. R (2004), Exceptional Returns – Economic, 1616
Fiscal, and Social Benefits of Investment in Early Childhood Development, Washington DC, Economic Policy Institute, pg vii. Irwin, L. G,, Siddiqi, A,
Hertzman, C. (2007) Early child development – A Powerful Equalizer, Final Report for the World Health Organization’s Commission on the Social Deter.minants of Health, HELP, pg 7
.OECD (2003), Poverty and Health in Developing Countries – Key Actions, Paris, pg 1 1717
 1818احلسابات مبنية على أرقام مأخوذة عن:
Barnett, W. S (1993), Benefit-cost analysis of preschool education – Findings from a 25-year follow-up, American Journal of Orthopsychiatry, 63, 500.508
Belfield, C. R, Nores, M., Barnett, S., & Schweinhart, L. (2010), The High/Scope Perry Preschool Program – Cost– Benefit Analysis Using Data from the 1919
.Age-40 Follow-Up
 2020دائــرة الصحــة فــي الوكالــة ،التقريــر الســنوي 2011 ،و .2012املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – ســوريا2006 ،؛ املســح العنقــودي املتعدد املؤشــرات – فلســطني،
2010؛ املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – لبنــان .2011 ،تقتصــر املســوح فــي ســوريا ولبنــان علــى الالجئــن الفلســطينيني فــي اخمليمــات والتجمعــات .إال أن
البيانــات املصنفــة تكشــف عــن عــدد مــن الفجــوات .علــى ســبيل املثــال ،تعــد معــدالت التطعيــم باللقــاح الثالثــي ولقــاح احلصبــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة أخفــض مــا تكــون فــي مخيمــات الالجئــن إذا قورنــت باملناطــق احلضريــة والريفيــة .املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – فلســطني.2010 ،
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الرضــع بــن الالجئــن اخملدومــن ( )2006-2005فــي ســوريا فــي فتــرة مــا قبــل احلــرب
 2121األونــروا ،اســتراتيجية اإلصــاح فــي الصحــة .2011 ،كان أعلــى معــدل لوفيــات ّ
( )28وكان أدنــى معــدل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ( ،)21وكان املعــدل أعلــى بقــدر طفيــف فــي األردن .دائــرة الصحــة فــي األونــروا .2009 ،ومــع أنــه ال ميكــن
الرضــع للبلــدان املتوســطة التنميــة (أرقــام
املقارنــة بشــكل صــارم ،إال أنــه ميكــن القــول أن املعــدل فــي جميــع األقاليــم ينخفــض عــن متوســط معــدل وفيــات ّ
ســنة  )2005وينخفــض أيض ـا ً عــن املتوســط فــي الــدول العربيــة .أخــذت اإلحصائيــات للــدول املضيفــة وتصنيفــات التنميــة اإلنســانية واملعــدالت املتوســطة
الرضــع
مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،تقريــر التنميــة البشــرية  .2013وعلــى غــرار مــا أوضحتــه بيانــات التطعيــم أعــاه ،يكشــف تصنيــف معــدالت وفيــات ّ
واألطفــال عــن قــدر كبيــر مــن التفاوتــات داخــل البلــدان املضيفــة.
 2222الغايــة فــي أجنــدة مــا بعــد ســنة ( 2015الهــدف الثالــث املقتــرح) أن يتــم تخفيــض وفيــات األمهــات إلــى أقــل مــن  40لــكل  100,000والدة حيــة بحلــول ســنة
 .2030وبالنســبة لالجئــن اخملدومــن ( ،)2012-2011يتــراوح معــدل وفيــات األمهــات مــن  8فــي األردن فــي أدنــى مســتوياته إلــى  41فــي لبنــان ،فيمــا تبلــغ املعــدالت
فــي األقاليــم األخــرى  20أو أقــل .ومــع أن مصــادر البيانــات حتــد مــن إجــراء مقارنــة صارمــة ،إال أن معــدل وفيــات األمهــات بــن الالجئــن اخملدومــن ينخفــض بقــدر
ملمــوس عــن معــدالت البلــدان املضيفــة ،والتــي تشــمل أيض ـا ً الالجئــن الفلســطينيني .أخــذت اإلحصــاءات اخلاصــة باجملتمعــات املضيفــة فــي أقاليــم عمــل
األونــروا مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،تقريــر التنميــة البشــرية .2013
 2323علــى ســبيل املثــال ،تبــن مــن تقييــم لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن يقيمــون حاليـا ً فــي لبنــان أن هنــاك ترديـا ً فــي احلالــة الصحيــة وأمناطـا ً ســيئة
فــي اســتهالك الغــذاء بــن صغــار األطفــال (األونــروا.)2014 ،
 2424علــى ســبيل املثــال ،يبــرز تقريــر التنميــة اإلنســانية لفلســطني  2010حــدوث تراجــع فــي وفيــات األطفــال فــي األرض الفلســطينية احملتلــة منــذ ســنة 2008
(تقريــر التنميــة اإلنســانية لفلســطني .)2010
 2525تبــن مــن دراســة لالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان ،والذيــن يعيــش ثلثاهــم فــي فقــر كمــا ســبقت اإلشــارة أعــاه ،أن األســر التــي تعيلهــا نســاء تكــون
معرضــة بشــكل خــاص النعــدام األمــن الغذائــي (اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت.)2010 ،
 2626يكشــف تقييــم احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني الذيــن تشــردوا بســبب الصــراع فــي ســوريا عــن ارتفــاع ( 92باملائــة) معــدالت اإلفــادة بأعــراض اضطــراب توتــر
مــا بعــد الصدمــة واملشــكالت النفســية-االجتماعية بــن الالجئــن عموم ـا ً (األونــروا .)2014 ،وعلــى النحــو ذاتــه ،تبــن مــن دراســة أخــرى أن غالبيــة األســر (97
باملائــة) شــهدت الصــراع املســلح فــي ســوريا ،حيــث عاشــت النســبة ذاتهــا تقريبـا ً جتــارب صادمــة مثــل حــدوث وفــاة فــي األســرة ،أو إصابــة جســدية ،أو اختطــاف،
أو تدميــر منزلهــم (أنيــرا.)2013 ،
 2727برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية .60 ،2013
.OECD, 2012a; 2012b 2828
.OECD 2013 2929
.67 – BADIL (2012) Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2010 – 2012 – Volume VII, p. 66 3030
عــاوة علــى ذلــك ،تبــن مــن مســح عنقــودي متعــدد املؤشــرات أجــري علــى النســاء واألطفــال الالجئــن الفلســطينيني فــي اخمليمــات والتجمعــات فــي ســوريا
أن  6باملائــة مــن األطفــال فــي عمــر  59-36شــهرا ً ينتظمــون فــي مرافــق مــا قبــل املدرســة .وأفــاد مســح مماثــل أجــري فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــأن 15
باملائــة مــن األطفــال فــي الفئــة العمريــة ذاتهــا ينتظمــون فــي مرافــق مــا قبــل املدرســة .وكان االنتظــام فــي مرافــق مــا قبــل املدرســة فــي أقاليــم العمــل الثالثــة
جميعهــا يرتبــط باحلالــة االجتماعية-االقتصاديــة (املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – ســوريا2006 ،؛ املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – فلســطني.)2010 ،
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 3232ترتفــع معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة بــن الالجئــن عمــا هــي بــن ســائر الســكان فــي قطــاع غــزة وســوريا والضفــة الغربيــة ،فيمــا تنخفــض بنســبة 1
إلــى  2باملائــة فقــط عمــا هــي بــن ســائر الســكان فــي األردن ولبنــان .ويتقــدم الالجئــون الفلســطينيون فــي معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة علــى اجلزائــر ()72.6
ومصــر ( )72.0والعــراق ( )78.2والســعودية ( )86.6وتونــس ( )77.6واليمــن ( )63.9وغيرهــا ،كمــا يتقدمــون علــى املتوســط اإلقليمــي للــدول العربيــة ( .)74.5املصــدر:
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،تقريــر التنميــة البشــرية .2013
 3333املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – ســوريا2006 ،؛ املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – فلســطني2010 ،؛ املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – لبنــان.2011 ،
فــي األردن ،مثـاً ،يرتفــع معــدل االلتحــاق الصافــي بالتعليــم األساســي بــن الالجئــن خــارج اخمليمــات بعــدة نقــاط مئويــة عــن أرقــام االلتحــاق بــن الالجئــن فــي
اخمليمــات (معهــد فافــو.)2013 ،
 3434تشير معدالت التسرب بني الالجئني الفلسطينيني إلى الطلبة الذين يلتحقون مبدراس األونروا فقط.
 3535فــي ســوريا ،يفــرض الصــراع ومــا يترتــب عليــه مــن تهجيــر حتديــات جمــة أمــام تلبيــة االحتياجــات التعليميــة األساســية لالجئــن الفلســطينيني .وفيمــا مت
اللجــوء إلــى تدابيــر التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة الفوريــة ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني ،تظــل هنــاك بواعــث قلــق علــى
املــدى األبعــد مــن التأثيــر الــذي سيتســبب بــه الصــراع الدائــر وتعطــل التعليــم املدرســي علــى الطلبــة.
 3636برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية .2014
 3737فــي األرض الفلســطينية احملتلــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،يواصــل االحتــال واحلصــار املفــروض علــى غــزة تقييــد الوصــول إلــى فــرص العمــل وغيرهــا مــن
فــرص كســب العيــش .وترتفــع البطالــة بشــكل خــاص بــن الالجئــن لتصــل إلــى  28باملائــة ،باملقارنــة مــع  23باملائــة بــن غيــر الالجئــن (املصــدر :األونــروا وآخــرون
(« ،)2012املســح االجتماعي-االقتصــادي واألمــن الغذائــي») .ويظهــر مــن تصنيــف البيانــات علــى مســتوى األقاليــم وجــود فــرق كبيــر يصــل إلــى  22نقطــة مئويــة
بــن معــدالت البطالــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،بواقــع  45باملائــة مقابــل  23باملائــة علــى التوالــي .وقــد كان حوالــي  70باملائــة مــن الشــباب فــي عمــر
 24-20ســنة فــي غــزة متعطلــن عــن العمــل فــي الربــع الثانــي مــن ســنة «( 2014النــداء اخلــاص بأزمــة غــزة ،حتديــث أيلول/ســبتمبر  ،»2014ص  .)6وقــد نتــج عــن
الصــراع فــي ســوريا مســتويات غيــر مســبوقة مــن اخلســارة االقتصاديــة والبطالــة فــي أوســاط الالجئــن الفلســطينيني املقيمــن اعتيــادا ً فــي البلــد .وفيمــا ال
توجــد بيانــات موثوقــة عــن البطالــة بــن الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا منــذ انــدالع الصــراع ،فيمكــن أن يؤخــذ معــدل البطالــة الوطنــي البالــغ  54.3باملائــة
كمقيــاس ذي داللــة (املصــدر :املركــز الســوري لبحــوث السياســات (« )2013حــرب علــى التنميــة :تقريــر يرصــد الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ســورية»).
وفــي األردن ،ميلــك الالجئــون الذيــن يحملــون اجلنســية األردنيــة إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم العالــي ومؤسســات التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي وفــرص
العمــل .مــع ذلــك ،تظــل معــدالت البطالــة داخــل اخمليمــات ضعــف مثيالتهــا بــن الالجئــن املقيمــن خــارج اخمليمــات .وفــي لبنــان ،يعانــي مــن البطالــة  56باملائــة
مــن الالجئــن فــي ســن العمــل ،وهنــاك قــدر محــدود مــن الوصــول إلــى فــرص التعليــم الثانــوي والعالــي والتدريــب التقنــي واملهنــي بخــاف مــا تقدمــه األونــروا
(املصــدر :اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت ( ،)2010املســح االجتماعي-االقتصــادي لالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان) .ويظــل الوصــول إلــى ســوق العمــل يشــكل
مانعـا ً آخــر بالنظــر إلــى محدوديــة عــدد املهــن التــي يســتطيع الالجئــون العمــل فيهــا بســبب القيــود التــي تنــص عليهــا تشــريعات العمــل .وتعــد األونــروا أكبــر
مشـغّل يوظــف الفلســطينيني فــي لبنــان ،ولكنهــا متلــك فرصـا ً محــدودة للتوســع فــي حجــم قواهــا العاملــة.
 3838املسح العنقودي املتعدد املؤشرات – سوريا2006 ،؛ املسح العنقودي املتعدد املؤشرات – فلسطني2010 ،؛ املسح العنقودي املتعدد املؤشرات – لبنان.2011 ،
 3939البيانــات املتوفــرة علــى مســتوى األقاليــم تبــن أن معــدل البطالــة بــن الشــابات الالجئــات فــي عمــر  24-15ســنة يبلــغ  86.8باملائــة فــي قطــاع غــزة ويصــل
إلــى  82.2باملائــة فــي لبنــان.
 4040املتوســط اإلقليمــي 22.8 :باملائــة .غــزة 15.7 :باملائــة؛ الضفــة الغربيــة 18.2 :باملائــة؛ األردن :أقــل مــن  10باملائــة؛ لبنــان 12.6 :باملائــة؛ ســوريا 21.3 :باملائــة فــي فتــرة
مــا قبــل الصــراع .املصــدر :برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،تقريــر التنميــة البشــرية  « ،2013نهضــة اجلنــوب :تقــدم بشــري فــي عالــم متنــوع» .البلــدان العربيــة
( 20بلــدا ً أو إقليم ـاً) :األردن ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،البحريــن ،تونــس ،اجلزائــر ،جيبوتــي ،الســعودية ،الســودان ،اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،الصومــال ،دولــة
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فلســطني ،قطــر ،العــراق ،عمــان ،الكويــت ،لبنــان ،ليبيــا ،مصــر ،املغــرب ،اليمــن.
 4141تكشــف الدراســات عــن الالجئــن الفلســطينيني فــي اخمليمــات والتجمعــات فــي لبنــان وســوريا وبــن الفلســطينيني عمومـا ً فــي األرض الفلســطينية احملتلــة أن
معــدالت الــزواج املبكــر تقــارب  5باملائــة مــن النســاء الالجئــات دون عمــر  19ســنة (املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – ســوريا2006 ،؛ املســح العنقــودي املتعــدد
املؤشــرات – فلســطني2010 ،؛ املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات – لبنــان .)2011 ،ويتســبب احلمــل لــدى املراهقــات مبخاطــر علــى األمهــات واألطفــال ،ويســاهم
فــي ارتفــاع معــدالت االكتئــاب النفاســي وانخفــاض فــرص التعليــم والعمــل بــن الشــابات (برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،تقريــر التنميــة البشــرية  .)2014كمــا
أن الدراســات تشــير إلــى أن معــدالت خصوبــة املراهقــات (عــدد الــوالدات لــكل  )1000بــن الالجئــات الفلســطينيات فــي عمــر  19-15ســنة ترتفــع عــن معــدالت
البلــدان املضيفــة وعــن املتوســط اإلقليمــي (برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،تقريــر التنميــة البشــرية .)2013
 4242الجئــو غــزة فــي األردن هــم الفلســطينيون الذيــن نزحــوا عــن قطــاع غــزة إلــى األردن فــي أعقــاب حــرب ســنة  .1967كان هــذا النــزوح األول لبعــض منهــم ،فيمــا
كان النــزوح الثانــي لآلخريــن الذيــن ســبق أن أصبحــوا الجئــن فــي ســنة  1947وكانــوا مخولــن بالتســجيل لــدى األونــروا .وقــد بقيــت هــذه اجملموعــة األخيــرة
مســجلة لــدى الوكالــة كالجئــن فلســطينيني .أمــا الذيــن نزحــوا للمــرة األولــى فــي ســنة  1967فهــم غيــر مؤهلــن لذلــك مبوجــب التعريــف اإلجرائــي املتبــع
لــدى الوكالــة ولكنهــم مخولــون بتلقــي بعــض خدمــات األونــروا.
 4343املركــز الســوري لبحــوث السياســات ( ،)2014هــدر اإلنســانية :تقريــر يرصــد الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ســورية .تقريــر الربعــن الثالــث والرابــع (متــوز
– كانــون األول  .)2013معــد لصالــح األونــروا وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي.
 4444برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية .2014
 4545تنخفــض معــدالت املشــاركة إلــى  36باملائــة فــي األردن وترتفــع إلــى حوالــي  50باملائــة فــي ســوريا قبــل احلــرب .اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني2009 ،؛
معهــد فافــو2013 ،؛ عجلونــي .2012 ،كمــا أن العوامــل الدميوغرافيــة ،وخاصــة النســبة الكبيــرة لالجئــن دون عمــر  16ســنة ،وارتفــاع فتــرات الدراســة بــن
الشــباب ،وعــدم توفــر ظــروف آمنــة ومنظمــة فــي ســوق العمــل ،تســاهم فــي انخفــاض معــدل املشــاركة .معهــد الدراســات العليــا الدوليــة واإلمنائيــة 2007؛
منظمــة العمــل الدوليــة 2012؛ معهــد فافــو .2013
 4646منظمــة العمــل الدوليــة  .2012علــى ســبيل املثــال ،حــددت دراســة لالجئــن فــي لبنــان أن معــدل التشــغيل اإلجمالــي (لعمــر  15ســنة فأكبــر) يبلــغ  37باملائــة
فقــط (اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت  ،)2010فيمــا تبــن مــن دراســة لالجئــن فــي األردن أجريــت بعــد عــدة ســنوات أن مســتويات التشــغيل ترتفــع إلــى  97باملائــة
بــن الالجئــن الذكــور خــارج اخمليمــات وتنخفــض عــن ذلــك بنســبة  10باملائــة بــن الذكــور املقيمــن فــي اخمليمــات (معهــد فافــو .)2013
 4747أرقــام الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم علــى نطــاق الوكالــة ،باســتثناء ســوريا .تبــرز الدراســات علــى الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان وفــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة فــي الســنوات األخيــرة تنامــي عــدد حــاالت األمــراض املزمنــة ،ومنهــا ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري .فــي لبنــان ،علــى ســبيل املثــال ،أفــاد حوالــي
ثلــث املبحوثــن بأنهــم يعانــون مــن مــرض مزمــن ،وهــذا املعــدل يــكاد يصــل إلــى ضعــف املســتوى الوطنــي (اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت  .)2010والحــظ مســح
عنقــودي متعــدد املؤشــرات فــي األرض الفلســطينية احملتلــة أن معــدل األمــراض املزمنــة ارتفــع مــن  12باملائــة فــي ســنة  2006إلــى  18باملائــة فــي ســنة 2010
(املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات فــي فلســطني  .)2010وتبــن مــن دراســة حديثــة العهــد أن معــدل املشــاكل الصحيــة املزمنــة أدنــى بشــكل ملمــوس فــي
األردن ،مــع وجــود بعــض االختالفــات القليلــة داخــل اخمليمــات وخارجهــا (معهــد فافــو .)2013
 4848مت تســجيل  44,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا لــدى األونــروا فــي لبنــان ،وتوجــه  14,000إلــى األونــروا فــي األردن ومثلهــم  860فــي غــزة طلبـا ً للمســاعدة .كمــا
تلقــت الوكالــة تقاريــر عــن وجــود حوالــي  4,000الجــئ فلســطيني فــي مصــر وعــن أعــداد أقــل فــي ليبيــا وتركيــا وشــرق آســيا.
 4949تتضمن اعتبارات احلماية األخرى عنف املستوطنني ،والقيود على احلركة ،وهدم املنازل.
 5050إن نــزوح الالجئــن مــن ســوريا إلــى البلــدان اجملــاورة والتشــتت اجلغرافــي للســكان الذيــن كانــوا يقيمــون عــادةً فــي اخمليمــات قــد أوجــد بيئــة متزايــدة الصعوبــة
أمــام تقــدمي اخلدمــات وأمــام قــدرة الالجئــن علــى الوصــول إليهــا .فحســب ســنة  ،2014ميكــن اعتبــار أن أكثــر مــن نصــف مليــون الجــئ فلســطيني ممــن يقيمــون
اعتيــادا ً فــي ســوريا بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية.
 5151يحتمــل أن تتضمــن املشــاكل احملــددة القتــل واإلصابــات ،والتهجيــر القســري ،واالعتقــال التعســفي واملطــول ،والعنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي،
واعتبــارات حمايــة الطفــل ،والنهــب والســلب وتدميــر املمتلــكات.
 5252أغلقــت الســلطات األردنيــة حدودهــا أمــام الالجئــن الفلســطينيني النازحــن عــن ســوريا فــي كانــون الثاني/ينايــر  ،2013فيمــا زادت الســلطات اللبنانيــة مــن
القيــود املفروضــة علــى احلــدود منــذ آب/أغســطس .2013
 5353ال تتوفــر بيانــات شــاملة بخصــوص الالجئــن الفلســطينيني ،إال أننــا نعــرف أن  37باملائــة مــن النســاء املتزوجــات فــي األرض الفلســطينية احملتلــة يفــدن بتعرضهن
للعنــف اجلســدي ،فيمــا تفيــد  58.6باملائــة بتعرضهــن للعنــف النفســي (املصــدر :اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،النتائــج الرئيســية ملســح العنــف
فــي اجملتمــع الفلســطيني ،>E.pdf_http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/el3onf2011< ،2011 ،ص  .)17وفــي األردن ،أفــادت بتعرضهــن للعنــف
األســري  87باملائــة مــن النســاء املتزوجــات فــي عمــر  49-18ســنة اللواتــي زرن عيــادات الصحــة العامــة فــي البقعــة ،حيــث أفــادت  47.5باملائــة مــن النســاء
بالتعــرض إلســاءة نفســية ،وأفــادت  19.6باملائــة بالتعــرض إلســاءة جســدية (املصــدرDomestic violence .)2009( .Al-Nsour, M., Khawaja, M., & Al-Kayyali, G :
.)575–569 ,24 ,against women in Jordan: Evidence from health clinics. Journal of Family Violence
 5454توجــد أدلــة مرويــة علــى ذلــك بــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا امللتمســن للمــأوى فــي األردن ولبنــان .كمــا مت توثيــق ذلــك فــي دراســات نوعيــة حــول
الالجئــن الفلســطينيني والســوريني فــي لبنــان (املصــدر :روال الصــري وكليــر هارفــي وروزا غــاروود ،رمــال متحركــة :تغيــر أدوار النــوع االجتماعــي بــن الالجئــن فــي
لبنــان .أبعــاد – مركــز املــوارد للمســاواة بــن اجلنســن وأوكســفام – بريطانيــا ،أيلول/ســبتمبر  ،2013الصفحــة .)3
 5555توظــف األونــروا صيغــة غيــر مباشــرة الختبــار مســتوى الدخــل لتحديــد مــن هــم الفقــراء وتصنيــف مســتوى فقرهــم .وتعــد هــذه الصيغــة غيــر املباشــرة أداة
فعالــة فــي اجملتمعــات التــي ال تتوفــر فيهــا آليــة دقيقــة ومعممــة وشــاملة لتحديــد الدخــل (مثــل األطــر الفاعلــة فــي مجــال ضريبــة الدخل/إيــرادات الدولــة).
وفــي حالــة األونــروا ،بنيــت هــذه الصيغــة حســب وضــع كل إقليــم وهــي تشــمل حتليـا ً تفصيليـا ً ملســببات الفقــر الضمنيــة ،وخطــوط الفقــر ،وتكاليــف الســلع
الغذائيــة ،والعوامــل االجتماعية-االقتصاديــة ،وعوامــل احلمايــة .يتــم حتديــث الصيغــة غيــر املباشــرة الختبــار مســتوى الدخــل وتعديلهــا بشــكل منتظــم مبــا
يســمح للوكالــة أن تتنبــأ مبــا إذا كان الالجئــون الذيــن يطلبــون احلصــول علــى مخصصــات الفقــر هــم مــن فئــة الفقــر املدقــع (أي يفتقــرون إلــى األمــن الغذائــي)
أو الفقــر املطلــق (أي غيــر قادريــن علــى تلبيــة ســلة االحتياجــات األساســية بكاملهــا مــن غــذاء ومــأوى وتعليــم ورعايــة صحيــة) .وضمــن هذيــن التصنيفــن
الواســعني (واللذيــن يتــم حتديــد كل منهمــا علــى مســتوى األقاليــم) ،توجــد ثــاث فئــات (ممــا يجعــل اجملمــوع الكلــي مكونـا ً مــن ســت فئــات) .وبالنتيجــة ،تتمكــن
الوكالــة مــن تصنيــف الفقــراء وحتديــد أولوياتهــم .مــع ذلــك ،تنبغــي اإلشــارة إلــى أن الصيغــة غيــر املباشــرة الختبــار مســتوى الدخــل ال ميكــن أن تســتخدم فــي
ظــروف الصــراع بهــدف حتديــد الفقــر.
 5656اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقات.
 5757اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
.Inter-Agency Standing Committee, Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights through Humanitarian Action, 2002,11 5858
.UNDP 2000; Deneulin 2009; and, Vizard et al 2011 5959
 6060سيشمل ذلك توسيع برامج حماية األسرة والطفل في الضفة الغربية واألردن.
 6161إطــار األونــروا لالنخــراط الفعــال مــع املنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،والــذي مت تبنيــه فــي ســنة  ،2011يحــدد نطــاق وأولويــات التفاعــل مــع آليــات حقــوق
اإلنســان الدوليــة األكثــر فاعليــة حــول أولويــات احلمايــة بالنســبة لألونــروا ،وحيثمــا تســتطيع الوكالــة تقــدمي معلومــات آنيــة وحقيقيــة وموثوقــة.
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 6262يشــمل ذلــك احلــاالت األخيــرة مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان واألردن ،وكذلــك تعــاون الوكالــة مــع مفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــن
بخصــوص الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن ينتقلــون إلــى خــارج مناطــق عمــل الوكالــة.
 6363حتتفظ األونروا أيضا ً بعالقة مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،وخاصة فيما يتعلق بالالجئني املوجودين خارج أقاليم عمل الوكالة.
 6464منظمة الصحة العاملية .1946
 6565املادة  25من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واملادة  12من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
.2001 Glewwe et al 6666
.2000 Narayan et a 6767
.2009 Ariana and Naveed 6868
 6969باستثناء  23في سوريا.
 7070انخفاض بنسبة  %4.7بني .2013-2010
 7171علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعــداد إحصائــي ،يتــم تقديــر الزيــادة فــي متوســط العمــر املتوقــع بصــورة غيــر مباشــرة ويتــم تأكيدهــا عــن طريــق الزيــادة فــي
نســبة (وعــدد) الســكان فــي فئــات الشــيخوخة (الســكان فــوق عمــر  60ســنة) عنــد قيــاس حجمهــم املتوقــع مــن ســنة  2010ومــا تالهــا علــى فواصــل زمنيــة
مــن خمــس ســنوات ،باســتخدام التقديــرات احلاليــة ملعــدالت الوفــاة حســب العمــر ومعــدالت الــوالدة.
 7272باإلضافة إلى ذلك ،تدير الوكالة مستشفى واحدا ً في الضفة الغربية ،هو مستشفى قلقيلية.
 7373منها  6,000حالة تلقت العالج في مستشفى قلقيلية.
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 7474تعــرّف منظمــة الصحــة العامليــة الصحــة النفســية
ّ
التوتّــر العاديــة والعمــل بشــكل منتــج ومفيــد واإلســهام فــي مجتمعــه احمللــي».
 7575فــي ســوريا ،أثــر الصــراع املســلح الدائــر علــى قــدرة الوكالــة علــى تشــغيل املرافــق الصحيــة التــي تضــررت مــن العنــف أو التــي لــم تعــد تعمــل .كمــا أدى إلــى
تخفيــض قــدرة الالجئــن الفلســطينيني علــى الوصــول إلــى املرافــق الصحيــة التــي بقيــت تعمــل .وفــي األردن ولبنــان ،تشــكل املكانــة القانونيــة للعديــد مــن
الالجئــن الفلســطينيني عقبــة بالغــة أمــام الوفــاء بحقهــم فــي الصحــة .ففــي األردن ،ومنــذ ســنة  ،2007أصبــح الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن غــزة،
املؤمنــن .ولكنهــم ال يســتطيعون االســتفادة
فــوق عمــر  6ســنوات ،يتلقــون العــاج فــي املستشــفيات احلكوميــة مقابــل رســوم تعــادل مــا يدفعــه األردنيــون غيــر ّ
مــن التأمــن الصحــي احلكومــي الــذي يقــدم إلــى الفئــات األشــد فقــرا ً مــن األردنيــن .وفــي الضفــة الغربيــة ،حتــد القيــود علــى احلركــة الناجمــة عــن اجلــدار
وملحقاتــه مــن قــدرة الالجئــن الفلســطينيني علــى الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة .وفــي غــزة ،يحــد احلصــار مــن قــدرة الالجئــن الفلســطينيني علــى التمــاس
العــاج الطبــي غيــر املتــاح فــي غــزة ،ويعيــق توريــد األدويــة األساســية واملعــدات الطبيــة.
 7676يشمل ذلك السالمة اإلنشائية للمباني ،ووسائل الوصول في حال احلريق والطوارئ ،وتدابير حماية سالمة مستخدمي املبنى أثناء االستخدام.
.2013 ,Burnett 7777
 7878املادة  26من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واملادة  13من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
.2013 OECD 7979
.2009 Unterhalter 8080
 8181نســبة الالجئــن فــي ســن املدرســة الذيــن انتظمــوا فــي مــدارس األونــروا فــي الســنة الدراســية  :2013/2012الضفــة الغربيــة  ،%33األردن  %29لبنــان  ،%39ســوريا
.%80
 8282في األردن ولبنان على وجه اخلصوص.
 8383تقدم األونروا التعليم على مستوى رياض األطفال باللغة الفرنسية في لبنان من خالل متويل املشاريع.
 8484تواصــل األزمــة اجلاريــة فــي ســوريا التأثيــر علــى تقــدمي خدمــات التعليــم وعلــى الرفــاه النفســي-االجتماعي لألطفــال .وحصــد الصــراع فــي غــزة ســنة  2014أرواح
العديــد مــن األطفــال وتســبب للعديديــن منهــم بإعاقــات حركيــة ونفســية ســترافقهم مــدى احلياة.
 8585إن احلصار في غزة – وما يرتبط به من قيود على بناء املدارس – يحد من قدرة الوكالة على استيعاب العدد املتنامي من اليافعني في مدارس األونروا.
 8686فــي ســوريا ،تســعى األونــروا حالي ـا ً لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة والنفســية-االجتماعية لألطفــال املتضرريــن مــن الصــراع والتهجيــر .حســب ســنة ،2014
كانــت  42مدرســة فقــط تعمــل مــن أصــل  118مدرســة لألونــروا فــي البــاد ،إذ كانــت غالبيــة املــدارس قــد أصابتهــا األضــرار أو لــم يعــد باإلمــكان الوصــول إليهــا
( 68مدرســة) أو كانــت تســتخدم كمراكــز إيــواء طــارئ لألشــخاص املهجريــن ( 8مــدارس) .وحســب حزيران/يونيــو  ،2014كان قرابــة  43,000طالــب وطالبــة يتلقــون
التعليــم مــن خــال هــذه املــدارس ،وهــو مــا يعــادل  64باملائــة مــن الطلبــة امللتحقــن باملــدارس قبــل بــدء األزمــة .وفــي لبنــان ،يلتحــق  7,400طفــل مــن الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا مبــدارس األونــروا ،حيــث ينتظــم  85باملائــة منهــم فــي صفــوف خاصــة ويندمــج  15باملائــة فــي صفــوف األونــروا االعتياديــة .وفــي
األردن ،يلتحــق مبــدارس األونــروا حوالــي  800طفــل مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا وأكثــر مــن  1,300الجــئ ســوري .إن هــؤالء الطلبــة اإلضافيــن يزيــدون
الضغــوط علــى نظــام املــدارس التــي تعانــي مــن االكتظــاظ مــن قبــل.
.Chambers and Conway 8787
 8888املادة  1-23من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واملادة  6من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 8989سياسة األمم املتحدة إليجاد فرص العمل وتوليد الدخل وإعادة اإلدماج بعد انتهاء النزاع (.)2009
 9090األشخاص الذين يعيشون على موارد تقل عن خط الفقر الوطني.
 9191األشــخاص الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن ضعــف اخلــط الوطنــي للفقــر .يواجــه هــؤالء األشــخاص مخاطــرة الوقــوع فــي الفقــر نتيجــة أيــة صدمــة اقتصاديــة
قــد تعترضهــم .ثمــة خــط رفيــع يفصــل الفقــراء عــن ذوي الدخــل املنخفــض ،لدرجــة أن العديــد مــن األســر – وخاصــة تلــك األقــرب إلــى احلــد الهامشــي – ميكــن
أن تنتقــل دخــوال ً فــي الفقــر وخروجـا ً منــه عبــر الوقــت ،وكثيــرا ً مــا يحــدث ذلــك خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة جــداً ،نتيجــة التغيــرات الدوريــة فــي األعمــال ودخــل
األســر وتدفقــات النفقــات .قــد تكــون هــذه التغيــرات هيكليــة ،مثــل فقــدان العمــل أو حــدوث انكمــاش طويــل األمــد فــي أســواق العمــل ،أو قــد تكــون موســمية.
 9292ضمــن برنامــج التمويــل الصغيــر فــي الوكالــة ،يشــمل مجــال األعمــار بالنســبة للشــباب أولئــك الذيــن فــي عمــر بــن  18إلــى  30ســنة .أمــا التعريــف املعيــاري
للشــباب الــذي تســتخدمه الوكالــة فهــو يشــير إلــى األشــخاص فــي عمــر بــن  15إلــى  24ســنة.
 9393يعمــل برنامــج التشــغيل املؤقــت فــي غــزة بهــدف تخفيــف مســتويات الفقــر املتصاعــدة التــي تواجــه مجتمــع الالجئــن مــن خــال توفيــر فــرص عمــل قصيــرة
األجــل .وفــي ســنة  ،2013أتــاح البرنامــج قرابــة  862,000يــوم عمــل ،مبــا يكافــئ  2,993وظيفــة بــدوام كامــل ،اســتفاد منهــا  12,451الجئـاً.
 9494علــى ســبيل املثــال ،مت فــي مخيــم الطالبيــة تدريــب  260الجئـا ً والجئــة علــى احلياكــة ،واحلاســوب ،وطباعــة الفسيفســاء ،واإلدارة ،والبحــث عــن عمــل (الســيرة
الذاتيــة ومقابــات التوظيــف) ،والرياضــة ،والدهــان ،وصناعــة األفــام ،وتظهيــر الصــور ،واملســرح ،واملوســيقى ،الــخ .ونتيجــة لذلــك ،متكــن أكثــر مــن  100الجــئ مــن
تأمــن وظيفــة فــي الســوق املفتوحــة أو مــن خــال العمــل حلســابهم اخلــاص .وأنشــئ فــي الطالبيــة صنــدوق للطلبــة قــدم املنــح الدراســية (القــروض) إلــى 250
طالبـا ً وطالبــة فــي التعليــم العالــي .وعلــى نحــو مماثــل ،جــرى فــي ثالثــة مخيمــات فــي الضفــة الغربيــة تنفيــذ مشــاريع ضمــن خطــط حتســن اخمليمــات ،مثــل
حتســن الكتــل الســكنية ،وحتســن احلدائــق واملتنزهــات ،واملالعــب ،والســاحة العامــة ،وأماكــن ركــن املركبــات ،وجمــع النفايــات الصلبــة ،وتشــييد عيــادات ،وســتاد
رياضــي ،ومراكــز تأهيــل ،وغيرهــا مــن املشــاريع ،والتــي زودت الالجئــن بأكثــر مــن  2,700فرصــة عمــل فــي الشــهر .ويجــري العمــل حاليـاً ،باالعتمــاد علــى خطــط
حتســن اخمليمــات ،علــى تشــييد مشــاريع البنيــة التحتيــة واملــدارس واملســاكن فــي ثالثــة مخيمــات فــي لبنــان واألردن ،ممــا جنــح فــي توفيــر أكثــر مــن  10,000فرصــة
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عمــل فــي الشــهر لالجئــن.
 86.8 9595باملائة في غزة 82.2 ،باملائة في لبنان.
 9696ال يــزال يســتمر انتهــاك احلــق فــي العمــل بالنســبة لالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان ،حيــث ال يــزال الالجئــون محرومــن مــن احلصــول علــى تصريــح عمــل
وممنوعــن مــن ممارســة املهــن النقابيــة ،علــى الرغــم مــن التعديــات التــي أجريــت علــى قانــون العمــل فــي ســنة  .2010عــاوة علــى ذلــك ،مينــع الالجئــون
الفلســطينيون مــن حيــازة املمتلــكات والوصــول إلــى غالبيــة اخلدمــات املاليــة اللبنانيــة .وفــي األردن ،يواجــه الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن غــزة عــددا ً
مــن القيــود القانونيــة التــي حتــد مــن حقوقهــم ،مبــا فــي ذلــك حقهــم فــي العمــل .وفــي ســوريا ،يواصــل الصــراع املســلح الدائــر تــرك تأثيــر مدمــر علــى االقتصاد.
كمــا أدى احلصــار علــى غــزة إلــى تقويــض ســبل كســب العيــش ،مســببا ً اإلفقــار وتراجــع التنميــة فــي مجتمــع يتمتــع مبهــارات عاليــة ودرجــة تعليــم جيــدة .وفــي
الضفــة الغربيــة ،يواصــل االحتــال واجلــدار إعاقــة التوســع فــي االقتصــاد وفــرض قيــود شــديدة علــى حركــة القــوى العاملــة خــارج حدودهــا .وباإلضافــة إلــى هــذه
التحديــات الثابتــة ،يواجــه الالجئــون الفلســطينيون تهديــدات متفرقــة وغيــر خاضعــة للتنبــؤ وشــديدة التأثيــر علــى ســبل كســب العيــش ،مثــل الصراعــات
فــي غــزة والســياق األمنــي املتقلــب فــي لبنــان.
 9797يحــدد نهــج ســبل كســب العيــش املســتدام هــذه األصــول ،إلــى جانــب رأس املــال البشــري ،علــى أنهــا األنــواع اخلمســة الرئيســية لــرأس املــال التــي تبنــى عليهــا
ســبل كســب العيش.
 9898فــي لبنــان ،يعيــش  62باملائــة مــن الالجئــن داخــل اخمليمــات ،حيــث تكــون معــدالت الفقــر – ســوا ًء املطلــق أو املدقــع – أعلــى بــن الالجئــن الذيــن يقيمــون فــي
اخمليمــات باملقارنــة مــع أولئــك الذيــن يعيشــون فــي التجمعــات .وفــي األردن ،مت تقييــم  13.5باملائــة مــن الســكان خــارج اخمليمــات مقابــل  31باملائــة مــن ســكان
اخمليمــات بــأن دخلهــم ينخفــض عــن خــط الفقــر الوطنــي .وفــي الضفــة الغربيــة وغــزة ،توجــد فــي مخيمــات الالجئــن أعلــى نســبة للفقــر إجمــاالً ،حيــث أن
حوالــي نصــف األســر فــي مخيمــات الالجئــن تعيــش فــي فقــر ،مبســتوى أعلــى مــن معــدل الفقــر فــي كل مــن املناطــق احلضريــة ( 32.0باملائــة) والريفيــة (38.5
باملائــة).
.1981 Streeten 9999
 10100املادة  25من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واملادة  11من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 10101فــي هــذا اخلصــوص ،كانــت األونــروا مــن الــرواد البارزيــن فــي تقــدمي حتويــات نقديــة ضمــن االســتجابة لألزمــة فــي ســوريا ،حيــث مت تخصيــص أكثــر مــن  60باملائــة
مــن النــداء للمســاعدات النقديــة التــي جــرى توزيعهــا بأســاليب متنوعــة .مــع ذلــك ،فالتحويــات النقديــة ليســت مناســبة جلميــع املواقــع ،وخاصــة قطــاع غــزة
حيــث يســتمر احلصــار فــي فــرض قيــود علــى توفــر الغــذاء فــي الســوق احملليــة بأســعار مقــدور عليهــا وحيــث تظــل أســعار الغــذاء متذبذبــة ومتباينــة بشــكل
كبير .
 10102إن القيمــة النســبية للمســاعدات التــي تقــدم ضمــن برنامــج الطــوارئ فــي األرض الفلســطينية احملتلــة تقــل عــن مثيلتهــا ضمــن برنامــج شــبكة األمــان
االجتماعــي.
 10103يــؤدي الصــراع فــي ســوريا إلــى تزايــد ســريع فــي عــدد الالجئــن الفلســطينيني الســاعني فــي طلــب املســاعدات النقديــة و/أو الغذائيــة ،والذيــن وصــل عددهــم
إلــى  440,000فــي ســنة  .2013ويعــد نقــص الوصــول إلــى الفــرص االقتصاديــة قضيــة مهمــة بالنســبة لالجئــن املتضرريــن مــن االحتــال واجلــدار فــي الضفــة
الغربيــة ولألشــخاص املقيمــن فــي مجتمعــات محليــة محاصــرة أو نائيــة فــي ســوريا .وفــي قطــاع غــزة ،يتوفــر الغــذاء فــي األســواق ،ولكــن ارتفــاع األســعار
وانخفــاض القــدرة الشــرائية لــدى األســر يؤديــان إلــى اعتمــاد نصــف الالجئــن املســجلني علــى املعونــات الغذائيــة الفصليــة التــي تقدمهــا األونــروا.
 10104فــي دراســة لبرنامــج املســاعدات النقديــة فــي ســوريا فــي ســنة  ،2014أفــاد الالجئــون الفلســطينيون بــأن املــأوى يشــكل أعلــى معــدل في اســتخدام املســاعدات
النقديــة التــي توزعهــا األونــروا ،ممــا يبــرز حجــم أزمــة املــأوى القائمــة ،وخاصــة في دمشــق.
 10105أدى الصــراع فــي ســوريا إلــى زيــادة احلاجــة خلدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة التــي تقدمهــا األونــروا للمخيمــات ومراكــز النازحــن .وفــي قطــاع غــزة،
تعــد نســبة  90باملائــة مــن امليــاه املســتخرجة مــن احلــوض اجلوفــي غيــر آمنــة للشــرب دون معاجلــة ،وميكــن أن يصبــح احلــوض اجلوفــي بأكملــه غيــر صالــح
لالســتخدام فــي وقــت قريــب قــد ال يتجــاوز ســنة  ،2016بحيــث يصبــح الضــرر غيــر قابــل لإلصــاح فــي ســنة  .2020وفــي مخيمــات غــزة ،يالحــظ أن  45باملائــة
مــن آبــار امليــاه التــي تشــغلها األونــروا حتتــوي علــى تراكيــز مــن النتــرات تفــوق بكثيــر إرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن ميــاه الشــرب .إن أزمــة امليــاه
تشــكل تهديــدا ً لوجــود قطــاع غــزة كمــكان صالــح للعيــش .كمــا أن القيــود علــى توريــد مــواد البنــاء حتــد مــن قــدرة أي طــرف فاعــل – مبــا فــي ذلــك األونــروا – على
االســتجابة بواســطة بنــاء مرافــق ملعاجلــة امليــاه العادمــة .وتفــرض الزيــادة الســكانية املتوقعــة ضغوطـا ً إضافيــة غلــى إمكانيــة الوصــول إلــى ســكن وخدمــات
بتكلفــة مقــدور عليهــا ،مبــا يشــمل الكهربــاء وامليــاه ومعاجلــة امليــاه العادمــة.
 10106يعتبــر املســكن «متدنــي املعاييــر» إذا وجــد واحــد علــى األقــل مــن املعاييــر التاليــة )1( :يحتمــل أن يكــون املســكن غيــر آمــن مــن الناحيــة الهيكليــة )2( ،يعانــي
املســكن مــن عــدم توفــر البنيــة التحتيــة والشــروط الصحيــة املالئمــة ،مبــا يشــمل االكتظــاظ (أكثــر مــن ثالثــة أشــخاص للغرفــة والواحــدة) وعــدم توفــر
إمكانيــة الفصــل بــن اجلنســن )3( ،تغطــى الغــرف فــي املســكن بأســطح مــن الصفيــح أو األسبســتوس )4( ،جــدران املســكن مشــيدة بصفائــح مــن الصفيــح
أو األسبســتوس.
 10107حتى سنة  ،2013كان لدى الوكالة أكثر من  100عالقة تعاون نشط.
 10108تقوم اخلطة على خمس ركائز :التصميم التنظيمي ،وإدارة املواهب ،وتخطيط قوة العمل ،وتطوير املوظفني ،واستراتيجية التعويضات.
 10109مع ذلك ،لن تبادر األونروا لتنفيذ مشاريع ممولة من خارج ميزانية البرامج إذا لم تتوفر لها استراتيجية للخروج.
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