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ملخص تنفيذي
أعــدت هــذه االســتراتيجية لتعبئــة املــوارد لغــرض واحــد ،وهــو
توفيــر املــوارد الالزمــة للوكالــة مــن أجــل أن تنفــذ واليتهــا جتــاه
الالجئــن الفلســطينيني فــي جميــع أقاليــم عملهــا اخلمســة علــى
مــدى الســنوات الثــاث املقبلــة  .2018-2016وهــي تأتــي مكملــة
لالســتراتيجية املتوســطة األجــل  ،2021-2016والنتاجــات االســتراتيجية
اخلمســة التــي حددتهــا األونــروا ،وتبحــث فــي أفضــل الســبل التــي
تســتطيع الوكالــة بهــا أن حتصــل علــى املــوارد الالزمــة لضمــان حتقيــق
هــذه النتاجــات.
وعلــى غــرار االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،أعــدت اســتراتيجية
تعبئــة املــوارد بالتشــاور مــع طائفــة مــن الشــركاء لضمــان أن تكــون
االســتراتيجية ممكنــة التنفيــذ وواقعيــة ،مــع ضــرورة أن تكــون طموحــة
مبــا يكفــي إلثبــات أن األونــروا ال تــزال واثقــة فــي التزامهــا جتــاه الالجئــن
الفلســطينيني .إن األونــروا تتطلــع ،مــن خــال هــذه االســتراتيجية ،إلــى
تأمــن املبالــغ التــي تؤمــن بأنهــا ضروريــة مــن أجــل تقــدمي اخلدمــات
لالجئــن الفلســطينيني علــى النحــو الــوارد فــي االســتراتيجية
املتوســطة األجــل.
تقــوم اســتراتيجية تعبئــة املــوارد علــى عــدد مــن االفتراضــات
والتحليــات التــي تســاعد فــي توجيــه االســتراتيجية ،مــن خــال حتديــد
التهديــدات التــي يحتمــل أن تنشــأ بخصــوص مســتويات التمويــل
الراهنــة ،إلــى جانــب اســتعراض الفــرص املتاحــة ملواصلــة توســيع
العالقــات القائمــة وبنــاء شــراكات جديــدة .وهــي بالتالي ترســم مســارا ً
لتفحــص عمليــات تعبئــة املــوارد التــي مــن شــأنها أن تكفــل للوكالــة
أن توجــد فــي الوضــع األمثــل للحــد مــن هــذه التهديــدات واغتنــام تلــك
الفــرص التــي علــى األرجــح أن حتقــق العوائــد لالجئــن الفلســطينيني.
ســتحدد هــذه االســتراتيجية العمــل األساســي الــذي مــن شــأنه أن
يتيــح لألونــروا أن حتصــل علــى األمــوال الالزمــة للســعي نحــو حتقيــق
أهــداف االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،وهــي بذلــك ســتواصل الســير
فــي املســار الناجــح الــذي وضعتــه اســتراتيجية تعبئــة املــوارد الســبقة
 ،2015-2012وبالتحديــد مواصلــة تعميــق العالقــات مــع املانحــن
احلاليــن ومواصلــة البحــث عــن مســارات متويــل مــع شــركاء جــدد.
وبالتالــي ،ستســعى االســتراتيجية لضمــان أن تكــون ميزانيــة البرامــج
ممولــة بالكامــل ،وأن يتــم متويــل النــداءات الطارئــة بأكبــر قــدر ممكــن ،وأن
تكــون بوابــة املشــاريع قــادرة علــى تلبيــة املتطلبــات العديــدة املنتظــرة
منهــا ،وأشــد هــذه املتطلبــات إحلاحــا ً اســتكمال إعمــار نهــر البــارد
وإعــادة إعمــار غــزة.
إن تعميــق العالقــات القائمــة يتطلــب مــن األونــروا أن تعمــل مــع
اجملموعــة الرئيســية مــن املانحــن ،والذيــن ســيواصلون متويــل غالبيــة
احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني الــواردة فــي االســتراتيجية
املتوســطة األجــل ،ولكنــه يتطلــب أيضــا ً االســتفادة مــن العالقــات
مــع هــؤالء املانحــن كمناصريــن للوكالــة فــي إقامــة شــراكات جديــدة

أو تقويــة بعــض الشــراكات الضعيفــة وفــي التواصــل مــع اجلهــات
احلكوميــة وغيــر احلكوميــة واملتعــددة األطــراف .وســتعمل الوكالــة عــن
قــرب مــع البعثــات الشــريكة فــي املنطقــة وعلــى مســتوى العواصــم
مــع احلكومــات والــوزارات والبرملانــات لدراســة واقــع املســاعدات اإلمنائيــة
الرســمية بقــدر أكبــر .كمــا ستســعى الوكالــة ،بدعــم مــن الشــركاء،
للوصــول إلــى بنــود ميزانيــة جديــدة .وفــي املقابــل ،ســتواصل العمــل
علــى اإلصالحــات الــواردة فــي االســتراتيجية املتوســطة األجــل لضمــان
أن تكــون الوكالــة الشــريك التنفيــذي األكثــر فاعليــة واألعلــى جــدوى
فــي بيئــات العمــل املعقــدة ،وغيــر املســتقرة فــي كثيــر مــن األحيــان،
التــي يعيــش فيهــا الالجئــون الفلســطينيون.
ســيظل الشــركاء اإلقليميــون يشــكلون محــورا ً رئيســيا ً للتركيــز،
حيــث ســيتم حشــد اجلهــد للعمــل املنهجــي مــع احلكومــات اخلليجيــة
الرئيســية لتعزيــز اخلطــوات الكبيــرة التــي مت حتقيقهــا معــا ً فــي
الســنوات األخيــرة .فقــد ســاهمت هــذه احلكومــات إلــى حــد كبيــر
فــي نســبة  %25مــن مجمــوع اإلنفــاق الســنوي للوكالــة املغطــى مــن
مجموعــة املانحــن غيــر التقليديــن علــى مــدى الســنوات الثــاث
املاضيــة ،وستســعى هــذه االســتراتيجية ملواصلــة تطويــر هــذا االجتــاه.
ســيتم ذلــك ببــذل جهــود متســقة فــي االتصــاالت لتســليط الضــوء
للمشــهد
بالنســبة
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اإلقليمــي ولتعزيــز التنميــة اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني ،ومــع
اإلقــرار العلنــي بــدور هــؤالء الشــركاء الرئيســيني والدعــم املتزايــد فــي
املنابــر احملليــة واإلقليميــة والعامليــة.
ســتكون هنــاك ثالثــة مجــاالت رئيســية للتركيــز بخصــوص تنويــع
قاعــدة املانحــن .أوالً ،ســتقوي شــعبة الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص
عملياتهــا للتركيــز علــى إدارة وتنميــة الدخــل مــن اللجــان الوطنيــة
للوكالــة ،وتوســيع مســارات الدخــل مــن الهبــات اخليريــة اإلســامية
والفرديــة ،ســوا ًء فــي العالــم اإلســامي أو علــى مســتوى العالــم،
وأخيــرا ً عــن طريــق استكشــاف وتطويــر اإلمكانــات غيــر املتحققــة فــي
مســارات الدخــل التــي لــم يتــم تطويرهــا بالقــدر الكافــي ،مثــل قطــاع
الشــركات .وســتتمثل نقطــة التوســع الرئيســية الثانيــة فــي التواصــل
مــع مؤسســات التمويــل املتعــددة األطــراف ،مــع التركيــز بشــكل خــاص
علــى البنــك الدولــي والصناديــق االســتئمانية املرتبطــة بــه حيــث ميكــن
حتقيــق منفعــة متبادلــة مــن الشــراكة .ثالثــاً ،ســتواصل الوكالــة
تقويــة األســس لبنــاء عالقــات مــع املانحــن الناشــئني واملســتجدين مــن
خــال التواصــل الرفيــع املســتوى واملســتمر علــى الصعيــد السياســي
إلبــراز قضيــة الالجئــن الفلســطينيني كإحــدى القضايــا املركزيــة
بالنســبة للشــرق األوســط والعمــل الــذي تؤديــه األونــروا بالنيابــة عــن
اجملتمــع الدولــي فــي تلبيــة احتياجاتهــم للتنميــة اإلنســانية إلــى حــن
التوصــل إلــى حــل دائــم.
ســعيا ً لتحقيــق هــذه الغايــات ،ســيكون لزامــا ً علــى الوكالــة أن
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تضبــط عملياتهــا الداخليــة فــي تعبئــة املــوارد ،مبــا يضمــن أن ال
تكــون املســؤولية عــن تعبئــة املــوارد مقتصــرة علــى دائــرة العالقــات
اخلارجيــة واالتصــال ،بــل أن تشــمل الوكالــة ككل .مــن هــذا املنطلــق،
تتوافــق هــذه االســتراتيجية وتتــآزر مــع االســتراتيجية املتوســطة
األجــل بشــكل يتيــح أن تتمتــع اســتراتيجية تعبئــة املــوارد مبلكيــة
عامــة علــى نطــاق الوكالــة .يعنــي ذلــك مــن الناحيــة العمليــة أن
الوكالــة ستحشــد جهــود أطرهــا املشــاركة فــي التفاعــات اخلارجيــة،
مــع تولــي دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال دور محــور التنســيق،
عبــر البرامــج وأقاليــم العمــل ،وكذلــك فــي الرئاســة ،بحيــث يســاند

اجلميــع الســير نحــو األهــداف الــواردة فــي اســتراتيجية تعبئــة املــوارد.
هــذه االســتراتيجية طموحــة ،كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون ،فــي دعــم
اســتجابة الوكالــة للمطالــب التــي ينتظرهــا منهــا اجملتمــع الدولــي
والالجئــون الفلســطينيون ,ولكنهــا ،مــع ذلــك ،تظــل واقعيــة ،وتبنــي
علــى النجاحــات الســابقة للتجــارب الســابقة وتســتفيد مــن دروســها،
بحيــث تضــع الوكالــة علــى املســار الصحيــح لتوفيــر املــوارد الالزمــة
لتلبيــة احتياجــات التنميــة اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني بأكبــر
قــدر ممكــن.

الفصل االول  :مقدمة
1 .1أنشــئت األونــروا مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة رقــم
( 302د )4-فــي  8كانــون الثاني/ديســمبر  1949وبــدأت عملهــا فــي 1
أيار/مايــو  .1950وتــوكل لألونــروا مهمــة تقــدمي املســاعدة واحلمايــة
حلوالــي خمســة ماليــن مــن الالجئــن الفلســطينيني املســجلني.
وتتمثــل رســالتها فــي مســاعدة الالجئــن الفلســطينيني فــي
األردن ولبنــان وســوريا والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى حتقيــق
كامــل إمكاناتهــم فــي التنميــة اإلنســانية إلــى حــن التوصــل إلى
حــل عــادل حملنتهــم .تشــمل خدمــات الوكالــة التعليــم ،والرعايــة
الصحيــة ،واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة ،والبنيــة التحتيــة
وحتســن اخمليمــات ،والتمويــل الصغيــر ،واملســاعدات الطارئــة.
وكمــا تؤكــد اجلمعيــة العامــة بصــورة روتينيــة ،يعــد تقــدمي
األونــروا للخدمــات احليويــة ضــرورة أساســية مــن أجــل حتقيــق
الرفــاه والتنميــة اإلنســانية واحلمايــة لالجئــن الفلســطينيني
والتخفيــف مــن معاناتهــم .وتقــوم اجلمعيــة العامــة بانتظــام
بتجديــد التفويــض املمنــوح للوكالــة ،وذلــك كل ثــاث ســنوات
فــي العــادة ،ويســتمر التفويــض احلالــي حتــى  30حزيران/يونيــو
.12017
2 .2تقــدم األونــروا اخلدمــات األساســية التــي متاثــل تلــك التــي تقدمها
احلكومــات وتقدمهــا مباشــرة إلــى الالجئــن الفلســطينيني
واألشــخاص اآلخريــن املؤهلــن لتلقيهــا مــن خــال أكثــر مــن
 30,000موظــف %95 ،منهــم هــم أنفســهم مــن الالجئــن
الفلســطينيني.

 1 .1تطوير استراتيجية متوسطة األجل

3 .3متثلــت أهــداف االســتراتيجية املتوســطة األجــل للفتــرة -2010
 2015فــي تقويــة إدارة الوكالــة وعملياتهــا ،وذلــك باألســاس
مــن خــال جهديــن إصالحيــن ،همــا« :التطويــر التنظيمــي»
و»اســتدامة التغييــر» .وخــال تلــك الفتــرة ،عــززت األونــروا
التخطيــط واملراقبــة والتقييــم واإلبــاغ فــي مكاتــب األقاليــم
وعلــى مســتوى الرئاســة .ونفــذت بنجــاح تغييــرات برامجيــة
ترمــي إلــى حتســن اجلــودة واجلــدوى مقابــل التكلفــة فــي أكبــر
برنامجــن لديهــا ،همــا الصحــة والتعليــم.

4 .4فــي ســنة  ،2013شــرعت الوكالــة فــي إعــداد اســتراتيجية
متوســطة األجــل للفتــرة  .2021-2016وقــد أعــدت االســتراتيجية
املتوســطة األجــل  2021-2016بالبنــاء علــى جناحات االســتراتيجية
الســابقة ،وهــي تترافــق مــع خمــس خطــط اســتراتيجية – واحــدة
لــكل منطقــة مــن مناطــق عمــل الوكالــة .ارتكــزت عمليــة
اإلعــداد إلــى قــدر كبيــر مــن التشــاور ،ومبشــاركة أعضــاء اللجنــة
االستشــارية للوكالــة – وحتديــدا ً املانحــن واحلكومــات املضيفــة.
وقــد أعــدت االســتراتيجية بنــا ًء علــى إدراك أن احتياجــات الالجئــن
ومجــاالت ضعفهــم تتنامــى مبعــدالت تفــوق مســتويات التمويــل
احملتملــة .وتعيــد االســتراتيجية املتوســطة األجــل الراهنــة -2016
 2021التأكيــد علــى التــزام الوكالــة مبناصــرة وتلبيــة احتياجــات
التنميــة اإلنســانية واحلمايــة لــدى الالجئــن الفلســطينيني.
5 .5تعــي الوكالــة أن املتطلبــات املاليــة لالســتراتيجية املتوســطة
األجــل تتيــح لألونــروا أن تلبــي احلــد األدنــى فحســب من مســتويات
الدخــل الالزمــة ملواصلــة عملياتهــا كمــا هــي اآلن فيما يتــم تنفيذ
اإلصالحــات التــي تتضمنهــا االســتراتيجية .وتقــر االســتراتيجية،
مــن جملــة أمــور أخــرى ،بــأن األونــروا ،مــن أحــل االســتجابة
الحتياجــات الالجئــن الفلســطينيني )1( ،بحاجــة إلــى مزيــد مــن
املــوارد )2( ،وعليهــا أن تركــز مواردهــا علــى األنشــطة/البرامج التــي
متلــك فيهــا أفضليــة نســبية والتــي تتســم بالفاعليــة فــي تلبيــة
احتياجــات التنميــة اإلنســانية واالحتياجــات اإلنســانية .ومــن
ضمــن االلتزامــات احملوريــة فــي حتقيــق النتاجــات االســتراتيجية
التــي تتضمنهــا االســتراتيجية املتوســطة األجــل أن جتعــل الوكالة
عملياتهــا «عاليــة اجلــدوى مقابــل التكلفــة» بأكبــر قــدر ممكــن عن
طريــق حتقيــق أقصــى تأثيــر مــن املــوارد املتاحــة .وعندمــا تثبــت
الوكالــة التزامهــا بتحقيــق الفعاليــة املثلــى مقابــل التكلفــة
مــن خــال اإلصالحــات التــي تتوخاهــا االســتراتيجية املتوســطة
األجــل ،فســتتعزز مصداقيتهــا كشــريك تنفيــذي فعــال وعالــي
اجلــدوى ،ممــا سييســر تعبئــة مــوارد إضافيــة .يرجــى االطــاع علــى
اجلــدول فــي امللحــق  1للتعــرف علــى التوقعــات املاليــة املطلوبــة
لتنفيــذ االســتراتيجية املتوســطة األجــل .2021-2016
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 2 .1االعتمــاد المتبــادل بيــن االســتراتيجية
المتوســطة األجــل واســتراتيجية تعبئــة
المــوارد

6 .6تعــرض االســتراتيجية املتوســطة األجــل  2021-2016بيانـا ً بغايــات
الوكالــة مــن عملياتهــا لهــذه الفتــرة ,وهــي تعكــس االحتياجــات
املتناميــة واملتكشــفة لالجئــن الفلســطينيني فــي مناطــق عملها
وتســتعرض اســتجابة األونــروا لتلبيــة هــذه االحتياجــات وتيســير
الوصــول إلــى اخلدمــات احليويــة .واالســتراتيجية مصممــة بحيــث
تكــون 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 ً
وعنفــاً .وقــد أعــدت هــذه االســتراتيجية لتعبئــة املــوارد للفتــرة
 2018-2016فــي توافــق تــام مــع االســتراتيجية املتوســطة األجــل
لتوفيــر املــوارد الالزمــة لتنفيذهــا علــى مــدى الســنوات الثــاث
املقبلــة (إلــى جانــب الســعي الســتعادة أمنهــا املالــي) .ســيجعل
ذلــك اســتراتيجية تعبئــة املــوارد أكثــر قبــوال ً وأوثــق صلــة بالواقــع
مبــا أن القصــد مــن تنفيذهــا هــو إجنــاز االســتراتيجية املتوســطة
األجــل – الوثيقــة التــي حتظــى باعتــراف واســع داخــل الوكالــة
وخارجهــا .ســيتبع ذلــك إعــداد اســتراتيجية أخــرى لتعبئــة
املــوارد لفتــرة الســنوات الثــاث املتبقيــة مــن فتــرة االســتراتيجية
املتوســطة األجــل .ومــن شــأن هــذا أن يتيــح الســتراتيجية تعبئــة
املــوارد للفتــرة  2021-2019أن تتكيــف مــع التغيــرات الداخليــة
واخلارجيــة مبــا يكفــل أن حتافــظ علــى وثاقــة الصلــة.
7 .7تــدرك االســتراتيجية املتوســطة األجــل أن العوامــل التــي حتكــم
احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني هــي فــي األســاس مــن
صنــع اإلنســان وذات طبيعــة سياســية ،وتشــدد علــى ضــرورة
أن يقــوم اجملتمــع الدولــي بصــورة عاجلــة بحــل محنــة الالجئــن
الفلســطينيني وفقــا ً للقانــون الدولــي .وحتــدد االســتراتيجية
خمــس نتاجــات اســتراتيجية ستســعى األونــروا لتحقيقهــا علــى
مــدى ســت ســنوات .وهــذه النتاجــات االســتراتيجية متوائمــة مــع
أجنــدة اجملتمــع الدولــي للتنميــة املســتدامة التــي أقرتهــا اجلمعية
العامــة لــأمم املتحــدة فــي أيلول/ســبتمبر  .2015كمــا أن الفقــر
واملكانــة املركزيــة حلقــوق اإلنســان ،وهمــا مــن أبــرز املكونــات فــي
أهــداف التنميــة املســتدامة ،يأتيــان فــي صميــم االســتراتيجية
املتوســطة األجــل.
أ .حمايــة وتعزيــز حقــوق الالجئــن مبوجــب القانــون الدولــي:
ســتكفل األونــروا أن تلبــي عملياتهــا معاييــر احلمايــة
الدنيــا .وســتواصل األونــروا حمايــة وتعزيــز حقــوق الالجئــن
الفلســطينيني مبوجــب القانــون الدولــي (هــدف التنميــة
املســتدامة رقــم .)16
ب .حمايــة صحــة الالجئــن وتخفيــض عــبء األمــراض :ســتقوم
األونــروا بذلــك مــن خــال مواصلــة تقــدمي الرعايــة الصحيــة
األوليــة ذات اجلــودة وامليســرة للجميــع وتنفيــذ إصالحــات
الوكالــة الناجحــة فــي مجــال فريــق صحــة األســرة .وســتعمل

علــى كبــح التنامــي فــي انتشــار األمــراض املزمنــة غيــر الســارية
واألمــراض النفســية واملشــكالت النفســية-االجتماعية .عــاوة
علــى ذلــك ،ســتكفل حتســن وصــول الالجئــن الفلســطينيني
إلــى اخلدمــات الصحيــة حيثمــا يتقيــد وصولهــم بســبب
افتقارهــم إلــى احلقــوق أو بســبب القيــود علــى احلركــة (هــدف
التنميــة املســتدامة رقــم .)3
ج .إجنــاز األطفــال فــي ســن املدرســة للتعليــم األساســي ذي
اجلــودة واملنصــف والشــامل للجميــع :ســتكفل األونــروا أن ينجــز
األطفــال فــي ســن املدرســة التعليــم األساســي ذي اجلــودة
واملنصــف والشــامل للجميــع لتمكــن الطلبــة ،عبــر الوقــت ،من
تطويــر القــدرات املعرفيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والشــخصية،
وجتهيزهــم بأفضــل شــكل لتحقيــق طاقاتهــم الكامنــة كأفــراد
وكأعضــاء فــي مجتمعهــم (هــدف التنميــة املســتدامة رقــم .)4
د .متتــن قــدرات الالجئــن مــن أجــل زيــادة فــرص كســب العيــش:
ســتزيد األونــروا قــدرات الالجئــن ،وال ســيما الشــباب والنســاء
والفقــراء والفئــات الضعيفــة األخــرى ،لالســتفادة مــن فــرص
كســب العيــش (هدفــا التنميــة اإلنســانية  5و.)10
ه .متكــن الالجئــن مــن تلبيــة احتياجاتهم اإلنســانية األساســية
مــن الغــذاء واملــأوى والصحــة البيئيــة :ســتكفل األونــروا أن
يتمكــن الالجئــون مــن تلبيــة احتياجاتهــم اإلنســانية األساســية
مــن الغــذاء واملــأوى والصحــة البيئيــة لضمــان أن ال تتقــوض
جهودهــا فــي بنــاء القــدرات البشــرية لالجئــن (هدفــا التنميــة
اإلنســانية  1و.)2
8 .8ســتحقق األونــروا نتاجاتهــا االســتراتيجية مــن خــال اســتمرار
عملهــا الهــادف إلــى تلبيــة احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني
مــن خــال تقــدمي املســاعدات اإلنســانية واإلمنائيــة .ويشــهد
الدعــم املســتمر مــن اجملتمــع الدولــي علــى أن الوكالــة ال تــزال
تشــكل إحــدى القنــوات األكثــر فاعليــة وموثوقيــة لتقــدمي
املســاعدات اإلنســانية واإلغاثــة ،مــن خــال حتقيــق نتاجــات
التنميــة اإلنســانية وبنــاء رأس املــال البشــري فــي أي ســياق مــن
ســياقات أقاليــم عملهــا.
9 .9ســعت اســتراتيجية تعبئــة املــوارد الســابقة للفتــرة 2015-2012
إلــى تعميــق الشــراكة مــع املانحــن التقليديــن ،وتنويــع قاعــدة
املانحــن ،وحتســن قــدرات تعبئــة املــوارد عبــر الوكالــة .ويــرد فــي
امللحــق  2حتليــل لنجاحات اســتراتيجية تعبئــة املــوارد ،2015-2012
إلــى جانــب نقــاش للتقييــم الــذي أجــري علــى االســتراتيجية.
1010تســعى هــذه االســتراتيجية لتعبئــة املــوارد  2018-2016فــي
ســبيل تعبئــة املــوارد الكافيــة لتحقيــق النتاجــات االســتراتيجية
الــواردة فــي االســتراتيجية املتوســطة األجــل لصالــح الالجئــن
الفلســطينيني ،إلــى جانــب وضــع األســاس الســتعادة االســتقرار
املالــي للوكالــة .وســتواصل الوكالــة البنــاء علــى جناحــات
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االســتراتيجية الســابقة للفتــرة  2015-2012لتعبئــة املــوارد مــن
خــال تعميــق وتنويــع قاعــدة املانحــن ،واســتقطاب طائفــة مــن
مســارات التمويــل التنمــوي واإلنســاني مــع التزامهــا الصريــح
بالعمــل علــى حتقيــق النتاجــات االســتراتيجية الــواردة فــي
االســتراتيجية املتوســطة األجــل .وتظــل الوكالــة تتوقــع تأمــن
مجموعــة متنوعــة مــن املــوارد لتنفيــذ واليتهــا مــن خــال اســتالم
األمــوال عبــر بواباتهــا التمويليــة الثــاث :ميزانيــة البرامــج،
واملشــاريع ،والنــداءات الطارئــة.
1111تعتمــد األونــروا علــى الدعــم الكامــل مــن اجملتمــع الدولــي فــي
تنفيــذ واليتهــا ،مبــا يشــمل الدعــم املالــي .وعلــى الرغــم مــن
النجاحــات فــي تعبئــة املــوارد خــال فتــرة اســتراتيجية تعبئــة
املــوارد  ،2015-2012فــإن الوكالــة ال تــزال تعانــي مــن عجــز يحــد
مــن قدرتهــا علــى التخطيــط وتقــدمي خدماتهــا بصورة مســتدامة
إلــى حــن التوصــل إلــى حــل لقضيــة الالجئــن الفلســطينيني.
فلــم تتمكــن األونــروا مــن تعبئــة املــوارد الكافيــة التــي تتيــح
لعملياتهــا أن تظــل مواكبــة لالحتياجــات املتزايــدة لــدى الالجئــن
الفلســطينيني فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه الســلطات املضيفة
حتديــات مماثلــة فــي دعــم هــؤالء الالجئــن .يجــري متويــل العديــد
مــن عمليــات الوكالــة احملوريــة والطويلــة األجــل مــن ميزانيــة
البرامــج والتــي (علــى غــرار بوابتــي التمويــل األخريــن) متــول مــن
خــال مســاهمات طوعيــة.
1212مــن املهــم اإلشــارة إلــى أنــه فيمــا تشــكل ميزانيــة البرامــج
الصنــدوق الرئيســي الــذي يتيــح للوكالــة أن تــؤدي وظائفهــا
البرامجيــة احملوريــة ،فــإن هــذه امليزانيــة شــكلت باملتوســط نصــف
اإلنفــاق الســنوي فقــط خــال فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد
 ،2015-2012حيــث جــرى تنفيــذ عمــل حيــوي ال يقــل أهميــة فــي
نطــاق املشــاريع والنــداءات الطارئــة مبــا ميثــل النصــف اآلخــر مــن
ميزانيــة الوكالــة البالغــة  1.2مليــار دوالر أمريكــي .لــذا فمــن
األهميــة مبــكان أن يتــم متويــل كال البنــود اإلنســانية والتنمويــة
فــي امليزانيــة.
1313توجــد األونــروا فــي وضــع مناســب بشــكل خــاص مــن ناحيــة
أفضليتهــا النســبية السياســية والتشــغيلية – مثــل الوصــول،
واحليــاد ،واجلــدوى مقابــل التكلفــة ،والتنفيــذ املباشــر والســريع،
وجــودة اخلدمــات – لتقــدمي اخلدمــات لالجئــن الفلســطينيني.
عــاوة علــى ذلــك ،يقــر شــركاؤها بدورهــا احلاســم فــي املســاهمة
فــي الســام واالســتقرار فــي املنطقــة .وقــد جتلــى ذلــك عندمــا
اضطــرت البلــدان املضيفــة والــدول املانحــة علــى الســواء
للتفكيــر فــي العواقــب احملتملــة إذا أجبــرت األونــروا علــى تعليــق
نظامهــا التعليمــي بســبب عجــز فــي متويــل ميزانيــة البرامــج.
1414كان هــذا التعليــق احملتمــل ،فــي جــزء منــه ،نتيجــة االنخفــاض
احلــاد فــي القيمــة النســبية للعمــات األخــرى غيــر الــدوالر
األمريكــي باملقارنــة مــع العملــة املتبعــة فــي الوكالــة ،وهــي
الــدوالر األمريكــي ،خــال فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد
األخيــرة .فهــذا العامــل ،جنب ـا ً إلــى جنــب مــع االحتياجــات احلــادة
التــي أوجدهــا الصــراع فــي ســوريا واالحتــال واحلصــار فــي األرض

الفلســطينية احملتلــة ،أدى إلــى عجــز فــي ميزانيــة البرامــج فــي
ســنة  2015بقيمــة  101مليــون دوالر ،ممــا هــدد بإيقــاف التعليــم
الــذي تقدمــه الوكالــة لنصــف مليــون طفــل فــي ســن املدرســة.
وقــد مت تنســيق اجلهــود مــع الشــركاء وحكومــات الــدول املضيفــة،
ممــا أتــاح تنظيــم حملــة تواصــل عامليــة أدت إلــى ســد العجــز
وافتتــاح املــدارس فــي الوقــت الــازم ،وذلــك بفضــل الدعــم املقــدم
فــي جــزء كبيــر منــه مــن الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبــي
وثــاثدولخليجيــةرئيســية،هــيالكويــتوالســعوديةواإلمــارات.
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1515الهــدف املركــزي لهــذه االســتراتيجية هــو توفيــر التمويــل الــازم
للســنوات الثــاث األولــى مــن دورة حيــاة االســتراتيجية املتوســطة
األجــل .إن األمــوال املطلوبــة للفتــرة  2018-2016تــرد فــي
االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،والتــي مت عرضهــا علــى اللجنــة
االستشــارية للوكالــة .ميكــن االطــاع علــى املتطلبــات املاليــة
لالســتراتيجية فــي امللحــق  ،1والــذي يقــدم تفصيــا ً للمبالــغ
حســب إقليــم العمــل والبرنامــج وبوابــة التمويــل والســنة.
إن التوزيــع النســبي بــن النتاجــات والبرامــج ومــا بــن الرئاســة
واألقاليــم ســيتغير خــال فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل
اســتجابة للمتطلبــات البرامجيــة والتشــغيلية.
1616جتــدر اإلشــارة أيض ـا ً إلــى أن اجلــدول فــي امللحــق  1يركــز تكاليــف
إعــادة إعمــار مخيــم نهــر البــارد وغــزة فــي بدايــة الفتــرة ،فيمــا
أن الغايــات التمويليــة املســتهدفة فــي الفصــل الرابــع تــوزع هــذه
التكاليــف علــى مــدى الســنوات الثــاث لالســتراتيجية .إن تنفيــذ
كال املشــروعني مرهــون بعــدم وجــود مــا يعيــق التنفيــذ وبتوفــر
التمويــل الكامــل.
1717باإلضافــة إلــى هــذه املبالــغ ،تســعى األونــروا إلــى تعبئــة املــوارد
التــي تعالــج:
أ .نقــص رأس املــال العامــل :تتطلــع األونــروا إلــى إعــادة تأســيس
مســتوى معقــول مــن اإلنفــاق ملــدة ثــاث شــهور علــى شــكل
رأســمال عامــل علــى مــدار فتــرة ســت ســنوات .مــن شــأن هــذا
أن يســاعد األونــروا فــي البقــاء علــى أرضيــة ماليــة مؤمتنــة ،وهــو
مــا يحميهــا مــن أن تكــون عرضــة للمخاطــر املرتبطــة بحركــة
النقــد والصدمــات اخلارجيــة املنشــأ.
ب .ســامة موظفــي األونــروا وأمنهــم :تعمــل الوكالــة علــى
تعيــن موظــف مســؤول ليــرأس دائــرة جديــدة معنيــة بســامة
املوظفــن وأمنهــم ،وســيتم تكليفــه بحســاب التكاليــف
وإعــداد نظــام يتماشــى مــع معاييــر إدارة األمم املتحــدة لشــؤون
الســامة واألمــن مــن أجــل توفيــر حمايــة أفضــل ملوظفــي
الوكالــة العاملــن فــي بيئــات صعبــة .وإلــى أن يتــم حســاب
هــذه التكاليــف بالشــكل الســليم ،ستســعى األونــروا لطلــب
 50مليــون دوالر أمريكــي إضافــي فــي الســنة كرقــم داللــي مــن
أجــل توفيــر مــا يســتحقه موظفوهــا مــن ســامة وأمــن.
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الفصل الثاني  :االفتراضات و تحليل السياق
 1 .2االفتراضات

1818تعتمــد هــذه االســتراتيجية لتعبئــة املــوارد علــى االفتراضــات
اخلارجيــة ذاتهــا كمــا االســتراتيجية املتوســطة األجــل فــي حتديــد
وجهتهــا االســتراتيجية علــى مــدى فتــرة تعبئــة املــوارد املقبلــة،
وال ســيما تلــك املتعلقــة بالبيئــة السياســية واألمنيــة فــي
أقاليــم عمــل الوكالــة اخلمســة وفــي املنطقــة ككل .للمزيــد مــن
التفاصيــل عــن هــذه االفتراضــات ،يرجــى االطــاع علــى الفقــرات
 27-19فــي وثيقــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل.
1919وضعــت االفتراضــات اإلضافيــة اآلتيــة عنــد صياغــة اســتراتيجية
األونــروا لتعبئــة املــوارد:
• تنفيــذ االســتراتيجية املتوســطة األجــل :يفتــرض أن الوكالــة
ســتنجح فــي تنفيــذ اإلصالحــات املتوخــاة مــن االســتراتيجية
املتوســطة األجــل ،مبــا يتيــح لهــا الســعي لتعزيــز الكفــاءة
وتقــدمي أكبــر قــدر مــن اخلدمــات لالجئــن الفلســطينيني.
• متطلبــات التمويــل لالســتراتيجية املتوســطة األجــل -2016
 2021ال تعالــج جميــع احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني :إن
«املتطلبــات املاليــة» لالســتراتيجية املتوســطة األجــل تعكــس
األثــر املتوقــع للتضخــم والنمــو الدميوغرافــي .مــع ذلــك ،وفيمــا أن
االســتراتيجية املتوســطة األجــل ترســي األولويــات االســتراتيجية
للوكالــة فــي معاجلــة احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني ،فــإن
احتياجاتهــم الفعليــة تتجــاوز قــدرة الوكالــة علــى تلبيتهــا
علــى النحــو الــوارد فــي االســتراتيجية املتوســطة األجــل.
• دعــم البلــدان املضيفــة :يفتــرض أن البلــدان املضيفــة
ستســتمر فــي تقــدمي دعمهــا املالــي وغيــر املالــي بســخاء شــديد
لالجئــن الفلســطينيني ولألونــروا.
• إعــادة بنــاء احتياطــي الوكالــة :بــدأ تــآكل رأس املــال العامــل
فــي ســنة  ،2007وجــف االحتياطــي بالكامــل فــي ســنة .2012
إن عــدم توفــر رأســمال عامــل يجعــل الوكالــة معرضــة بصــورة
حــادة للصدمــات اخلارجيــة املنشــأ – والتــي حتــدث بتكــرار بالنظــر
إلــى بيئــات عملهــا – وال ســيما فــي ضــوء انعــدام االســتقرار
فــي املنطقــة بشــكل عــام وعــدم اليقــن فــي املنــاخ االقتصــادي
العاملــي .إن نقــص رأس املــال العامــل يــؤدي إلــى هشاشــة
ائتمانيــة تؤثــر بشــدة علــى العمليــات عندمــا تكــون الوكالــة
ملزمــة بــإدارة حركــة النقــد يوم ـا ً بيــوم.
• ســامة املوظفــن احملليــن وامنهــم :إن موظفــي األونــروا احملليني
ليســوا أعضــاء فــي طاقــم املنظومــة املشــتركة لــأمم املتحــدة،
وهــم يبقــون خــارج إطــار اإلدارة األمنيــة لــأمم املتحــدة .أمــا
املوظفــون الوطنيــون لصناديــق األمم املتحــدة وبرامجهــا األخــرى
فــي املنطقــة فهــم يعــدون جــزءا ً مــن هــذا اإلطــار ومخولــون
باحلمايــات والعــاوات اخلاصــة بهــا .باإلجمــال ،فقــد  26موظف ـا ً
محليـا ً حياتهــم فــي الصراعــات فــي مناطــق عمــل األونــروا منــذ
ســنة  .2012إن هــذا وضــع فظيــع بالنســبة ملوظفــي األونــروا،
وتعمــل الوكالــة علــى اتخــاذ اخلطــوات فــي فتــرة اســتراتيجية

تعبئــة املــوارد احلاليــة لتفحــص أفضــل الســبل املمكنــة ملعاجلــة
هــذا األمــر (انظــر الفقــرة .)17
• بيئــة العمــل :ميكــن لقــدرة الوكالــة علــى تنفيــذ املشــاريع
وتقــدمي برامجهــا احملوريــة أن تتعرقــل بشــدة بواســطة احلكومــات
املضيفــة وســلطات االحتــال ،وكذلــك بســبب انعــدام األمــن
والصــراع .وتثيــر التأخيــرات فــي تنفيــذ التعهــدات املاليــة لصالح
إعــادة إعمــار نهــر البــارد وغــزة مســائل ذات شــأن بالنســبة
ملواصلــة حشــد التمويــل علــى هذيــن املســعيني الرئيســيني
للوكالــة .ويفتــرض أن الوكالــة ســتتمتع بالدعــم مــن شــركائها
واحلكومــات املضيفــة لكــي تــؤدي واليتهــا دون تعويــق.

 2 .2تحليل المساق
2020باإلضافــة إلــى االفتراضــات التــي وردت أعــاه ،هنــاك عــدد مــن
العوامــل املتعلقــة بالســياقات احملــددة التــي لهــا عالقــة بنجــاح
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد لصالــح األونــروا .وكيفيــة اســتجابة
األونــروا لهــذه العوامــل ،ســوا ًء كانــت فرص ـا ً أو مخاطــر ،ســتؤثر
فــي قــدرة الوكالــة علــى تعبئــة املــوارد بنجــاح مــن أجــل الوفــاء
بواليتهــا.
2121أعــدت اســتراتيجية تعبئــة املــوارد علــى أســاس طائفــة مــن
االفتراضــات املســتخدمة للتنبــؤ بالســياق األكثــر احتمــاال ً الــذي
ســيلزم تعبئــة املــوارد فيــه ،وكذلــك باحتياجــات الالجئــن
الفلســطينيني والوكالــة التــي ســيكون مــن الضــروري أن تتوفــر
لهــا املــوارد املناســبة.
2222علــى الصعيــد العاملــي ،يتوقــع أن يبقــى النمــو االقتصــادي بطيئـاً،
ممــا يكبــح منــو ميزانيــات املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية لــدى
الشــركاء .وســتواصل التقلبــات امللموســة فــي أســعار العمــات
فــرض مخاطــر بالنســبة للقيمــة املطلقــة للمســاهمات بعمــات
أخــرى غيــر الــدوالر األمريكــي .وســتتواصل مســتويات التهجيــر
علــى املســتوى العاملــي باالرتفــاع ،ممــا يوجــد احتياجــا ً إضافيــا ً
لالســتجابات املاليــة والسياســية واألمنيــة احملــدودة التــي فــي
متنــاول اجلهــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة املعنيــة .فســتظل
أوروبــا تواجــه واقعـا ً معقــدا ً بســبب أزمــة املهاجريــن ،حيــث يتوقع
قــدوم املزيــد واملزيــد منهــم مــن العــراق وســوريا ومناطــق أبعــد من
ذلــك ،ممــا ســيؤدي إلــى ارتــداد املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية إلــى
داخــل االحتــاد األوروبــي واحلــدود الوطنيــة الســتيعاب احتياجــات
املهجريــن الوافديــن حديث ـاً.
2323ســتوفر أهــداف التنميــة املســتدامة فرصــة للتقريــب بــن
اخلطابــن التنمــوي واإلنســاني ،وال ســيما فــي الســياقات الهشــة
أو املتضــررة مــن الصراعــات ،حيــث توجــد األونــروا فــي مــكان
مناســب للمســاهمة بصوتهــا وخبرتهــا.
2424علــى الصعيــد اإلقليمــي ،ســتتواصل مســتويات انعــدام األمــن
وقــد تــزداد ســوءاً ،مســببة تهجيــر الســكان ،حيــث يســتمر
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الصــراع فــي ليبيــا واليمــن والعــراق وســوريا ويحتمــل أن يخــل
فــي اســتقرار الــدول اجملــاورة التــي تكافــح مــن أجــل اســتيعاب
احتياجــات الالجئــن واالســتجابة الحتياجــات ســكانها .كمــا
ســيتواصل التضخــم اإلقليمــي ،مــع مــا يرافــق ذلــك مــن ارتفــاع
فــي رواتــب املوظفــن يجــب أخــذه فــي احلســبان ،باإلضافــة إلــى
منــو عــدد الالجئــن الفلســطينيني ،والــذي يتوقــع أن يصــل إلــى
ســتة ماليــن شــخص مســجل ومخــول بتلقــي املســاعدات فــي
ســنة .2018
2525علــى األغلــب أن ال تفضــي املفاوضــات إلــى حــل دائــم لصالــح
الالجئــن الفلســطينيني خــال فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد.
وســيواصل الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان مواجهــة التمييــز
الــذي مينعهــم مــن أداء دور اجتماعي-اقتصــادي كامــل ونشــط
فــي البلــد .وســتظل الضفــة الغربيــة تعانــي مــن تأثيــرات
االحتــال العســكري ،والــذي يضــر بقــدرة االقتصــاد علــى إعالــة

الســكان املتزايــد عددهــم بالقــدر الوافــي ،وعلــى األرجح أن تشــهد
الســلطة الفلســطينية انخفاضــا ً متواصــا ً فــي مســتويات
الدعــم املالــي ،حيــث سيتســبب كال هذيــن العاملــن فــي مزيــد
مــن الطلــب علــى خدمــات الوكالــة .وســتظل غــزة حتــت احلصــار،
ممــا ســيؤدي إلــى اســتمرار التــردي فــي مســتويات املعيشــة ،مــع
بقــاء احتمــال الصــراع قائم ـا ً – وجميــع ذلــك ســيؤدي مــرة أخــرى
إلــى زيــادة الطلــب علــى خدمــات األونــروا .وفي حــال مت حــل الصراع
فــي ســوريا خــال فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد ،فســتحتاج
الوكالــة إلعــادة بنــاء املســاكن والبنيــة التحتيــة للمخيمــات فــي
املناطــق التــي عانــت مــن أضــرار.
2626إن مصفوفــة اخملاطــر اآلتيــة توضــح كيــف يجــب أن تســتجيب
األونــروا لهــذه العوامــل املتعلقــة بالســياق ،ســوا ًء أكانــت فرص ـا ً
أو مخاطــر ،وتقتــرح أفضــل رد فعــل ميكــن أن تتخــذه الوكالــة
لالســتفادة مــن الفــرص أو التخفيــف مــن حــدة اخملاطــر:
اســتجابة األونــروا لتخفيــف اخملاطــر أو االســتفادة
مــن الفــرص

العامل

العواقب

يبقى النمو االقتصادي بطيئاً.

يقلــص املانحــون التقليديــون مســاعداتهم اإلمنائيــة حتســن القــدرات علــى نطــاق الوكالــة فــي مجــال تعبئــة
املــوارد.
الرســمية بقــدر أكبــر مــن املتوقــع.
التســريع فــي حملــة تعميــق العالقــات مــع املانحــن
التقليديــن.
التسريع في حملة تنويع قاعدة املانحني.

التقلبات في أسعار العمالت.

معانــاة خســائر فــي أســعار الصــرف بخصــوص تغطيــة اخملاطــر املتعلقــة بجميــع املســاهمات فــي ميزانية
املســاهمات بعمــات أخــرى غيــر الــدوالر األمريكــي .البرامــج بعمــات أخــرى غيــر الــدوالر األمريكــي .وتغطيــة
مخاطــر مســاهمات املشــاريع العاليــة اخملاطــرة بعمــات
أخــرى غيــر الــدوالر األمريكــي حيثمــا يكــون ممكن ـاً.

عوامل عاملية

يتواصــل االرتفــاع فــي مســتويات التهجيــر زيــادة التنافــس علــى املســتويات املتزايــدة حتســن التواصــل مــع عواصــم املانحــن وأصحــاب القــرار
للمســاعدات اإلمنائيــة الرســمية ،وإن كانــت ســتظل الرئيســيني اآلخريــن.
علــى الصعيــد العاملــي.
محــدودة.
االستجابة العاملية للتنمية.

نوايــا املانحــن فــي دعــم االحتياجــات مرتبطــة األهــداف االســتراتيجية الــواردة فــي االســتراتيجية
املتوســطة األجــل متوائمــة مــع أهــداف التنميــة
بأهــداف التنميــة املســتدامة.
املســتدامة.

التوســع فــي التمويــل مــن مصــادر غيــر االنفتاح على مصادر متويل جديدة.
حكوميــة ومــن القطــاع اخلــاص.

التقريب بني اخلطابني التنموي واإلنساني.

تتــم تقويــة شــعبة العالقــات مــع القطــاع اخلــاص فــي
األونــروا ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال التخطيــط االســتراتيجي
وتوفيــر مســتويات كافيــة مــن االســتثمار املالــي للوصــول
إلــى التمويــل غيــر احلكومــي واخلــاص.

يتوجــه اهتمــام املانحــن نحــو تلــك االحتياجــات علــى األونــروا أن تضــع نفســها فــي وضــع يســمح بتوضيح
التــي تغطــي كال ً مــن اخلدمــات اإلنســانية والتنموية .أن واليتهــا تفعــل ذلــك بالضبــط – تلبيــة احتياجــات
الالجئــن الفلســطينيني للصحــة والتعليــم واإلغاثــة فــي
وقــت واحــد ،وكثيــرا ً مــا يتــم ذلــك فــي أوضــاع طــوارئ.
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اســتجابة األونــروا لتخفيــف اخملاطــر أو االســتفادة
مــن الفــرص

العامل

العواقب

أزمة املهاجرين في أوروبا.

مخاطــرة أن يخفــض املانحــون األوروبيــون املســاعدات علــى األونــروا أن تضــع نفســها فــي صــورة الشــريك الثابــت
اخلارجيــة فيمــا يســعون للتصــدي لتدفــق املهاجريــن فــي التعامــل مــع احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني فــي
الداخلــي .يتــم حتويــل املســاعدات اخلارجيــة إليقــاف أقاليــم عملهــا ،مــع الســعي لتحســن حياتهــم فــي
الشــرق األوســط ،وبالتالــي تقليــل الرغبــة فــي الهجــرة.
تدفــق املهاجريــن بالقــرب مــن املصــدر.

عوامل إقليمية

اســتمرار مســتويات عــدم االســتقرار وترديهــا تنافس على مساعدات املانحني احملدودة.
فــي إقليــم الشــرق األوســط وشــمال

حتســن التواصــل مــع عواصــم املانحــن وأصحــاب القــرار
الرئيســيني اآلخريــن.

إفريقيــا.

عوامل خاصة باالونروا
عــدم وجــود أفــق سياســي للتوصــل إلــى محدوديــة االهتمــام فــي الدعــم مبقاييــس كبيــرة تواصــل األونــروا الوفــاء بواليتهــا إلــى أن يتــم التوصــل إلــى
حــل دائــم لصالــح الالجئــن الفلســطينيني .فــي ظــل اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه .حــل عــادل.
التضخم اإلقليمي.

ارتفاع تكاليف العمليات.

تأخــذ التقديــرات املاليــة فــي االســتراتيجية املتوســطة
األجــل فــي احلســبان تأثيــر التضخــم املقــدر علــى اإلنفــاق
املتوقــع مــن أجــل تأمــن التمويــل وفق ـا ً لذلــك.

النمو السكاني لالجئني الفلسطينيني.

تزايد االحتياج للخدمات األساسية من األونروا.

تأخــذ جهــود تعبئــة املــوارد واالســتراتيجية املتوســطة
األجــل فــي احلســبان الزيــادة فــي عــدد الالجئــن
الفلســطينيني املعتمديــن علــى اخلدمــات األساســية
لألونــروا.

اســتمرار االنخفــاض فــي الدعــم املالــي زيــادة عــدد الالجئــن الفلســطينيني املعتمديــن علــى تعبئــة مزيــد مــن املــوارد للنــداء الطــارئ لــأرض
الفلســطينية احملتلــة وإعــادة إعمــار غــزة لتلبيــة الطلــب
خدمــات األونــروا.
للســلطة الفلســطينية.
املتنامــي.
احتياطي ضئيل في رأس املال العامل.

عمليــات األونــروا عرضــة للصدمــات اخلارجيــة تأســيس احتياطــي لثالثــة شــهور مــن رأس املــال العامــل.
مراعــاة تطويــر صنــدوق وقفيــة لتوفيــر اســتقرار مالــي
املنشــأ.
طويــل األجــل.

حصار غزة واحتالل الضفة الغربية.

توقــف النمــو االقتصــادي ،وارتفــاع مســتويات املناصــرة لرفــع احلصــار وتخفيــف القيــود علــى الســلع
والنــاس.
العمالــة الناقصــة والبطالــة.
محدوديــة القــدرة علــى نقــل املــواد ،مبــا فــي ذلــك تعبئــة مزيــد مــن املــوارد للنــداء الطــارئ لــأرض
الفلســطينية احملتلــة وإعــادة إعمــار غــزة لتلبيــة الطلــب
مــواد البنــاء.
املتنامــي.
زيادة الطلب على خدمات األونروا.

صراع سوريا.

تهجيــر واســع النطــاق ،وبطالــة ،وانعــدام األمــن تعبئــة مزيــد مــن املــوارد للنــداء و/أو املشــاريع اخلاصــة
الغذائــي .إعــادة اإلعمــار مبقاييــس كبيــرة عنــد بســوريا لتلبيــة االحتياجــات املتزايــدة احلــدة.
انتهــاء الصــراع.

التشــريعات التمييزيــة ضــد الالجئــن يســاهم كل مــن حظــر العمــل فــي أكثــر مــن املناصــرة لــدى الشــركاء واحلكومــة اللبنانيــة لتحســن
 20مهنــة واحلرمــان مــن الوصــول إلــى اخلدمــات الوضــع القانونــي لالجئــن الفلســطينيني.
الفلســطينيني فــي لبنــان.
االجتماعيــة للدولــة فــي اســتمرار االعتمــاد علــى
األونــروا وزيادتــه.
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الفصل الثالث :المكونات الرئيسية الستراتيجية تعبئة الموارد
2727تشــكل املكونــات التاليــة األســس املرشــدة الســتراتيجية تعبئــة تعميق العالقات مع قاعدة المانحين المنوعة
املــوارد  ،2018-2016وقــد أعــدت كــرد فعــل علــى االجتاهــات التــي لدى الوكالة
مت حتديدهــا وتقييمهــا فــي مواقــع أخــرى مــن هــذه الوثيقــة
ومالحقهــا ،وتأخــذ فــي االعتبــار نقــاط القــوة والضعــف النســبية
الســتراتيجية تعبئــة املــوارد الســابقة التــي حددهــا التقييــم مــن
أجــل أن تكــون عمليــات األونــروا فــي تعبئــة املــوارد فــي أـــنسب
وضــع خــال الفتــرة املقبلــة.
2828يســتعرض هــذا الفصــل التدابيــر التــي أعدتهــا الوكالــة لضمــان
أن تكــون عملياتهــا مضبوطــة وفقــا ً للتهديــدات والفــرص
اخلارجيــة املتوقعــة علــى مــدى فتــرة تعبئــة املــوارد املقبلــة.
ســيتم تنفيــذ االســتراتيجيات الــواردة هنــا مــن خــال إعــداد
خطــة عمــل داخليــة للوكالــة ،مبــا يشــمل خطــط عمــل دائــرة
العالقــات اخلارجيــة واالتصــال واخلطــط القطريــة الفرديــة ،بحيــث
يتــم حتديــد كيــف ســيتم تفعيــل كل مكــون.
2929ســتعمل التدابيــر الداخليــة املعروضــة هنــا علــى تقويــة أهــداف
التواصــل اخلارجــي ،والــذي ســيواصل اتبــاع املســار ذاتــه كمــا فــي
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد الســابقة لتعميــق وتنويــع قاعــدة
املانحــن .وســتواصل الوكالــة الدفــع باجتــاه زيــادة املســاهمات
املطلقــة مــن املانحــن التقليديــن ســنة بعــد ســنة ،مــع مواصلة
توســيع ومتتــن املســاهمات مــن املانحــن غيــر التقليديــن ،وهــو
مــا ينبغــي أن يــؤدي إلــى اســتمرار االجتــاه نحــو االنخفــاض فــي
احلصــص النســبية مــن املانحــن التقليديــن .يقــدم امللحــق 3
قائمــة مبختلــف فئــات املانحــن ومــن يوجــد ضمــن أيــة فئــة.

تعميق العالقات مع المانحين الحاليين
إدارة العالقات مع المانحين التقليديين
3030يتمثــل الهــدف االســتراتيجي األشــد حســما ً فــي احلفــاظ علــى
العالقــات وتقويتهــا مــع املانحــن التقليديــن الذيــن قدمــوا
القســم األعظــم مــن التمويــل للوكالــة وســيتوقع منهــم أن
يســتمروا فــي ذلــك.
3131ســتركز دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال ومكاتــب األقاليــم
والوكالــة بشــكل عــام علــى تطويــر عالقــات أوثــق مــع املانحــن
التقليديــن ملواصلــة استكشــاف التغيــرات فــي امليزانيــات
والسياســات الوطنيــة بخصــوص املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية،
وأصحــاب القــرار املعنيــن ،وعمليــات وضــع امليزانيــات وتخصيصها
التــي ستســاعد فــي التعــرف علــى التهديــدات والفــرص احملــددة
والوصــول إلــى مســارات التمويــل .سيســتفاد مــن املعلومــات
اإلضافيــة التــي توفرهــا هــذه العالقــات األوثــق فــي التواصــل
املوجــه مــع احلكومــات والــوزارات والبرملانــات ،مــن أجــل إبــراز
مكانــة األونــروا وواليتهــا وأهميتهــا لالســتقرار اإلقليمــي بدقــة.
كمــا سيشــكل العمــل مــع اجملتمــع األكادميــي ومراكــز الفكــر
ومنابــر السياســات الوطنيــة األخــرى أحــد املكونــات الرئيســية
لتوفيــر بيئــات سياســية داعمــة للوكالــة وعملياتهــا.

الدول اإلقليمية األعضاء في األمم املتحدة شركاء أساسيون
3232ســتعمق األونــروا عالقاتهــا الوثيقــة مــع أهــم الــدول اإلقليميــة
الداعمــة لهــا .إن الوكالــة تــدرك أهميــة شــركائها فــي املنطقــة
وســتزيد التواصــل الدبلوماســي والسياســي معهــا وفق ـا ً لذلــك.
3333ســيترجم ذلــك علــى شــكل انخــراط منهجــي علــى املســتوى
احلكومــي بواســطة املفــوض العــام واألطــراف اخلارجيــة الداعمــة
األخــرى علــى مــدى فتــرة تعبئــة املــوارد املقبلــة لترســيخ العالقات
التــي بنيــت بــن أهــم الــدول فــي املنطقــة واألونــروا على املســتوى
املؤسســي.
3434ســتعمل بعثــات اإلدارة العليــا املوجهــة مــن دوائــر الدعــم فــي
الوكالــة لــدى الــدول الرئيســية فــي املنطقــة علــى التواصــل مــع
النظــراء فــي الــوزارات ذات العالقــة لضمــان فهــم واليــة الوكالــة
وكذلــك وظائفهــا التنظيميــة والرقابيــة التــي تســاهم فــي
أهميــةالوكالــةكشــريكفــيمســاعدةالالجئــنالفلســطينيني.
(إعادة) تقوية العالقات مع املانحني املستجدين
3535إن إمكانيــة توفيــر الدعــم للوكالــة مــن مانحــن مســتجدين
تعطــي األونــروا الفرصــة ملواصلــة تنويــع وتقويــة واليتهــا
كإحــدى أهــم املؤسســات بالنســبة للتنميــة اإلنســانية لالجئــن
الفلســطينيني واالســتقرار فــي الشــرق األوســط .ســتواصل
الوكالــة إعطــاء األولويــة للصــن وروســيا والهنــد خــال فتــرة
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد املقبلــة بــذات الــروح التــي مت إشــراك
البرازيــل بهــا ،وهــي اســتراتيجية ناجحــة أدت إلــى االرتقــاء
بالعالقــة مــع هــذا البلــد مــن مســاهم شــكلي إلــى عضــو فــي
اللجنــة االستشــارية.
3636سيشــكل التواصــل مــع املانحــن املســتجدين مــن خــال أصحــاب
القــرار فــي العواصــم هدفــا ً محوريــا ً يتــم حتقيقــه مــن خــال
االنخــراط السياســي للمفــوض العــام وأعضــاء آخريــن مــن
اإلدارة العليــا .كمــا أن االنخــراط الرفيــع املســتوى مــع املانحــن
املســتجدين ســيكون صفــة ســائدة فــي جميــع البعثــات لــدى
العواصــم واملنابــر املتعــددة األطــراف ذات العالقــة ،مبــا يتيــح
للوكالــة الفرصــة لتعريــف مكاتــب املمثليــات احملليــة عبــر العالــم
باملكانــة املركزيــة لالجئــن الفلســطينيني بالنســبة للشــرق
األوســط وإبــراز الــدور امللمــوس الــذي تلعبــه الوكالــة فــي التنميــة
اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني.
3737ســيتم توجيــه جهــد محــدد فــي االمتــداد والتواصــل
بهــدف اســتعادة كنــدا كشــريك محــوري لألونــروا والالجئــن
الفلســطينيني .ســيقوم املفــوض العــام ومكتبــا املمثليــة فــي
نيويــورك وواشــنطن ودائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال بتنســيق
التواصــل والرســائل بحيــث يكــون مــن املمكــن أن تســتأنف كنــدا
دعمهــا التاريخــي للوكالــة والالجئــن الفلســطينيني.
3838ستشــرع الوكالــة أيض ـا ً فــي بــذل جهــود متجــددة للعمــل مــع
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دول آســيا الوســطى :تركمنســتان وكازاخســتان وأوزبكســتان
وأذربيجــان.

املانحون غير التقليديني اآلخرون يظلون شركاء مهمني ومستمرين
3939يظــل هنــاك عــدد مــن املانحــن اآلخريــن الذيــن ال يقعــون ضمــن
التصنيفــات أعــاه ولكنهــم يواصلــون تزويــد األونــروا بدعــم مهــم
عبــر البوابــات الثــاث جميعهــا .ســتواصل األونــروا تطويــر هــذه
العالقــات والبنــاء علــى النجاحــات الســابقة .وينبغــي أن يســاعد
التواصــل الرفيــع املســتوى فــي العواصــم ،حيثمــا يكــون مناســباً،
إلــى جانــب التواصــل علــى املســتوى احمللــي ،فــي احلفــاظ علــى
هــذه العالقــات والتأكيــد علــى الــدور الــذي تؤديــه األونــروا فــي
التنميــة اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني ،إلــى جانــب دورهــا
كقــوة اســتقرار فــي املنطقــة.

تنويــع قاعــدة المانحيــن باتجــاه مســارات
تمويــل جديــدة
مواصلة تطوير الشراكات مع القطاع الخاص

4040تــدرك الوكالــة إمكانــات الدعــم الكامنــة وغيــر املطــورة بالقــدر
الكافــي فــي القطــاع اخلــاص .والقيمــة التــي ميكــن اكتســابها
مــن العالقــات مــع الشــركاء فــي القطــاع اخلــاص ال تكمــن فــي
العالقــات املاليــة فحســب ،إذ أن حتســن التواصــل ســيتيح الفرصة
أيضـا ً لتبــادل اخلبــرات فــي مختلــف اجملــاالت والوصول إلى شــبكات
مؤثــرة مــن صنــاع الــرأي وأصحــاب القــرار.
4141تــدرك الوكالــة أنــه ميكــن عمــل املزيــد لتطويــر النظــم والعمليــات
واألدوات إلدامــة التبرعــات مــن القطــاع اخلــاص ،وإدارة الشــراكات
مــع هــذا القطــاع ،واستكشــاف مســارات التمويــل غيــر املطروقــة.
وهــي تــدرك أيضــا ً أن األونــروا والالجئــن الفلســطينيني الذيــن
تخدمهــم يقدمــون قضيــة واضحــة ومعروفــة للدعــم الــذي ميكــن
اســتقطابه مــن عــدد مــن فئــات اجلمهــور واألســواق املســتهدفة.
4242لذلــك ،ســتحدد األونــروا وتنمــي إمكانــات التبــرع مــن القطــاع
اخلــاص خــال فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد املقبلــة ،وذلــك عــن
طريــق وضــع األســاس للعمليــات املســتقبلية (مــن حيــث النظــم
وآليــات احلوكمــة واألدوات والضمانــات) ،إلــى جانــب حتديد مســارات
الدخــل األكثــر انفتاح ـا ً التــي ميكــن اســتهدافها ،مــع األخــذ فــي
احلســبان القيمــة التجاريــة الســم األونــروا والوضــع التجــاري
املتميــز الــذي توفــره.
4343يســعى التطويــر االســتراتيجي لعمــل شــعبة الشــراكات نحــو:
(أ) إدارة وتنميــة الدخــل مــن اللجــان الوطنيــة للوكالــة( ،ب) وإدارة
وتنميــة الدخــل مــن الهبــات اخليريــة اإلســامية والفرديــة ،ســوا ًء
فــي العالــم اإلســامي أو علــى مســتوى العالــم( ،ج) واستكشــاف
وتطويــر اإلمكانــات غيــر املتحققــة فــي مســارات الدخــل التــي
لــم يتــم تطويرهــا بالقــدر الكافــي ،مثــل قطــاع الشــركات.

توسيع الشراكات القائمة واستكشاف
شراكات جديدة

4444ستســعى الوكالــة للتواصــل بتركيــز مــع مختلــف املؤسســات

التمويليــة املتعــددة األطــراف ،حيــث ميكــن االســتفادة مــن جتربتهــا
املؤسســية وخبراتهــا بشــكل أفضــل مــن خــال الشــراكات
مــع مؤسســات مثــل البنــك الدولــي والصناديــق االســتئمانية
املرتبطــة بــه وبنــك التنميــة اجلديــد الــذي مت تشــكيله حديثــا ً
(ســابقا ً بنــك التنميــة جملموعــة بلــدان البرازيــل وروســيا والهنــد
والصــن وجنــوب أفريقيــا) .كمثــال علــى اجلهــود اجلاريــة فــي هــذا
اجملــال ،ستســعى الوكالــة لتعيــن مستشــار مختــص بالبنــك
الدولــي للمســاعدة فــي إجــراء دراســة اســتقصائية لتحديــد
نقــاط االتصــال واملداخــل احملتملــة للتعامــل مــع البنــك الدولــي
ومختلــف صناديقــه االســتئمانية.
4545ســتبحث األونــروا فــي إمكانيــة متتــن وتوســيع الشــراكات
القائمــة مــع وكاالت األمم املتحــدة الشــقيقة ومــع منظمتهــا
األم – اجلمعيــة العامــة .وستســعى بشــكل خــاص الستكشــاف
إمكانيــات تأمــن دعــم إضافــي مــن امليزانيــة االعتياديــة لــأمم
املتحــدة كإضافــة إلــى دعمهــا للوظائــف القائمــة.
4646ســتواصل دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال ،بالتنســيق مــع
الوكالــة بشــكل عــام والشــركاء اخلارجيــن ،استكشــاف الفــرص
اجلديــدة للشــراكات ،وتطويــر اســتراتيجيات للتواصــل وخطــط
لالمتــداد بخصــوص الفــرص املهيــأة للنجــاح ،حيثمــا يكــون
مناســباً.

االنخراط في منابر السياسات المتعددة
األطراف

4747ســيتم إبــراز التجربــة املؤسســية الكبيــرة للوكالــة فــي سلســلة
التنميــة والعمــل اإلنســاني مــن خــال حتســن االنخــراط فــي
منابــر تطويــر السياســات املتعــددة األطــراف التــي تشــارك فيهــا
طائفــة واســعة مــن اجلهــات للتأثيــر فــي احلــوار واملســاهمة فــي
اخلطابــات التنمويــة .كانــت األونــروا مجهــزة منــذ نشــأتها للقيــام
بأنشــطة تنمويــة وإنســانية وقــد حققــت جناحــات مثبتــة ميكــن أن
تكــون بنــاءة .وستســعى األونــروا ،حتديــداً ،ملواصلــة االنخــراط فــي
أهــداف األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ،ومؤمتــر القمــة العاملــي
للعمــل اإلنســاني ،والتمويــل االجتماعــي اإلســامي.
4848يوجــد مكتــب املمثليــة فــي نيويــورك فــي وضــع مناســب لتولــي
القيــادة بشــأن املبــادرات املتعــددة األطــراف بقيــادة األمم املتحــدة،
وينخــرط بنشــاط فــي إدخــال جتربــة األونــروا وخبراتهــا فــي
مختلــف النقاشــات اجلاريــة لتعزيــز هــذه املبــادرات .وبإمــكان
مكتــب املمثليــة فــي بروكســل أن يســتكمل هــذا العمــل ،حيثمــا
يكــون مالئمــاً ،فيمــا يتعلــق بتجمــع األمم املتحــدة فــي جنيــف،
إلــى جانــب اجملموعــات األوروبيــة الناشــئة ،مثــل مجموعــة بلــدان
فيزيغــراد ( )Visegradفــي أوروبــا الوســطى أو مجموعــة بلــدان
الشــمال األوروبــي (.)NORDIC group
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الدعم الداخلي لتعبئة الموارد
تعميم تعبئة الموارد عبر الوكالة
4949توجــد لــدى األونــروا مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن األطــراف
املشــاركة فــي التفاعــات اخلارجيــة التــي حتظــى مبســتوى عــال
مــن التأهيــل والتقديــر عبــر نطــاق التدخــات اإلمنائيــة واإلنســانية
بأكملــه ،مبــا فــي ذلــك التعليــم والصحــة واإلغاثــة واخلدمــات
االجتماعيــة ،وفــي مجــال التخطيــط ،وفــي األقاليــم .عــاوة
علــى ذلــك ،تعمــل هــذه األطــراف انطالق ـا ً مــن مواقــع متعــددة،
ســوا ًء داخــل املنطقــة أو فــي مكاتــب املمثليــة فــي بروكســل
ونيويــورك وواشــنطن ،لتيســر التواصــل السياســي والتقنــي مــع
الشــركاء .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يــؤدي املفــوض العــام دورا ً نشــطا ً
فــي العواصــم حــول العالــم ،مــع إمكانيــة الوصــول إلــى كبــار
الشــخصيات املؤثــرة سياســيا ً وأصحــاب القــرار .وتــؤدي نائبــة
املفــوض العــام وظائــف مماثلــة خارجي ـا ً وســتكون كذلــك عام ـا ً
رئيســيا ً فــي تنفيــذ التدابيــر الداخليــة املقترحــة لزيــادة قــدرات
تعبئــة املــوارد داخــل األونــروا.
5050يوفــر هــذا للوكالــة نطاقــا ً مهمــا ً مــن األصــول التــي ميكــن
االســتفادة منهــا لتعزيــز املكتســبات امللموســة فــي التنميــة
اإلنســانية التــي حققهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي شــراكة
مــع الوكالــة .وســتؤدي دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال ،مــن
خــال العمــل مــع املكتــب التنفيــذي ،دورا ً مركزيـا ُ فــي حتديــد أيــن
وكيــف يجــب توظيــف هــذه األصــول بأفضــل شــكل لضمــان
أن توجــد فــي املوقــع األنســب علــى املســتويات املناســبة وفــي
األوقــات املناســبة .ستشــهد فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد
املقبلــة تقويــة التركيــز علــى التبــادل الســلس للمعلومــات
وجمــع املعلومــات بواســطة دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال
مــن جميــع املوظفــن املشــاركني فــي التفاعــات اخلارجيــة لكــي
يتــم االسترشــاد بهــا عنــد وضــع اخلطــط الســنوية للعمــل مــع
املانحــن ،والتــي ســتصب فــي اســتراتيجيات دائــرة العالقــات
اخلارجيــة واالتصــال.

توجيه رسائل منسجمة
5151مــن ا[ألمــور احلاســمة لنجــاح أيــة اســتراتيجية لتعبئــة املــوارد أن
يتبــع نهــج قــوي ومناســب فــي االتصــاالت يوضــح ويثبــت مزايــا
دعــم األونــروا بدقــة .وينبغــي أن يكــون موظفــو األونــروا املشــاركون
فــي تعبئــة املــوارد مســتوعبني لهــذا النهــج فــي توجيــه الرســائل
عنــد التواصــل مــع احملاوريــن اخلارجيــن .وينبغــي تعميــم هــذه
الرســائل مــن خــال اســتخدام أدوات االتصــال الداخلــي املتوفــرة
بفاعليــة أكبــر ،ومنهــا البيانــات املنتظمــة مــن املفــوض العــام،
واالجتماعــات العامــة مــع املوظفــن ومــع املنابــر القياديــة
ملوظفــي اإلدارة املتوســطة ،وبوابــة املوظــف ،وشــبكات التواصــل
االجتماعــي للموظفــن ،إلــى جانــب تعميــم املكانــة املركزيــة
لرســائل اســتراتيجية تعبئــة املــوارد علــى احتــادات املوظفــن
ومجتمــع الالجئــن أنفســهم .وتكتســب الرســائل اآلتيــة أهميــة

رئيســية مــن بــن الرســائل التــي يتوجــب تعميمهــا:
• األونــروا مســاهم فعــال فــي االســتقرار واألمــن فــي املنطقــة
التــي تعمــل فيهــا .وقــد قــ ّدرت تقييمــات ودراســات مســتقلة
عديــدة األونــروا وبرامجهــا احملوريــة ملــا تتمتــع بــه مــن كفــاءة ومــا
حتققــه مــن نتائــج جيــدة ومســاهمة فــي االســتقرار اإلقليمــي،
مبــا فيهــا تلــك التــي أجريــت فــي الســنوات األخيــرة بواســطة
دائــرة التنميــة الدوليــة فــي حكومــة اململكــة املتحــدة لبريطانيا
العظمــى وشــمال إيرلنــدا ،واالحتــاد األوروبــي ،والبنــك الدولــي.
• تتمتــع األونــروا بأفضليــة نســبية سياســية وتشــغيلية فــي
خدمــة الالجئــن الفلســطينيني ،مثــل ســجلها فــي مجــال
احليــاد ،واجلــدوى مقابــل التكلفــة ،والتنفيــذ املباشــر والســريع،
واجلــودة العاليــة للخدمــات.
• اجلــزء األعظــم مــن إنفــاق األونــروا ،كونهــا تقــدم اخلدمــات
مباشــرة ،يذهــب لرواتــب املعلمــن وموظفــي الرعايــة الصحيــة
وموظفــي اإلغاثــة ،والذيــن هــم أنفســهم مــن الالجئــن
الفلســطينيني وأعضــاء فــي اجملتمعــات احملليــة التــي يخدمونهــا.
وهــذا يكفــل أليــة مســاهمة تقــدم للوكالــة ،وال ســيما مليزانيــة
البرامــج ،أن تنتهــي فــي غالبيتهــا علــى شــكل دعــم مباشــر
جملتمــع الالجئــن الفلســطينيني مــن خــال تقــدمي اخلدمــات
وبصــورة غيــر مباشــرة مــن خــال ضــخ الرواتــب فــي اقتصــاد
اجملتمــع احمللــي.
• إن القــوى العاملــة والبنيــة التحتيــة لألونــروا ،التــي متــول
باألســاس مــن ميزانيــة البرامــج ،هــي التــي مكنــت الوكالــة
مــن أن تكــون مــن املســتجيبني األكثــر فاعليــة فــي منظومــة
األمم املتحــدة عنــد حــدوث أزمــات مفاجئــة ،مبــا فيهــا تلــك التــي
وقعــت فــي غــزة وســوريا ولبنــان فــي الســنوات األخيــرة.
• حافظــت األونــروا منــذ زمــن طويــل علــى درجــة عاليــة مــن
الكفــاءة والفاعليــة مقابــل التكلفــة .فالتكلفــة الســنوية
لــكل تلميــذ فــي مدارســها تقــل عــن  %10مــن املبالــغ التــي
تنفــق علــى األطفــال فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون والتنميــة االقتصاديــة وتســاوي مــا بــن  %50-25مــن
التكلفــة لــكل تلميــذ فــي البلــدان املتوســطة الدخــل .وعلــى
النحــو ذاتــه ،يقــل متوســط إنفاقهــا الســنوي لــكل فــرد علــى
الرعايــة الصحيــة عــن  %1مــن نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق علــى
الصحــة فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة ويبلــغ  %5-1مــن التكلفــة للفــرد الواحــد فــي
البلــدان املتوســطة الدخــل .وفــي الوقــت ذاتــه ،هنــاك إقــرار
بــأن األونــروا حتقــق معاييــر عاليــة فــي التنميــة اإلنســانية بــن
الالجئــن الفلســطينيني فــي جميــع أقاليــم عملهــا ،علــى نحــو
مــا تقيســه أبــرز املؤشــرات اخلاصــة مبعرفــة القــراءة والكتابــة،
وااللتحــاق بالتعليــم ،والتحصيــل التعليمــي ،واملســاواة بــن
اجلنســن ،وصحــة األم والطفــل.
• يجــري احلفــاظ علــى هــذه اإلجنــازات إلــى حــد كبيــر فــي
منطقــة تســودها الصراعــات الشــديدة واملمتــدة فــي األرض
الفلســطينية احملتلــة واجلمهوريــة العربيــة الســورية.
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االتصال والوضوح
5252باالســتفادة مــن تكنولوجيــا التشــبيك االجتماعــي ومــن خــال
بنــاء هويــة مؤسســية قويــة واحــدة ،ســتعكس األونــروا صــورة
أشــد نضــارة وذات وجهــة تطلعيــة لوكالــة تتكيــف باســتمرار من
أجــل تقــدمي الدعــم اإلنســاني واإلمنائــي األكثــر فاعليــة لالجئــن
الفلســطينيني .وستســعى الوكالــة لتنقيــح خطابهــا وصياغــة
رؤيــة وســمة مشــتركة لنقــل الرســائل والقيــم األساســية.
5353ســتعكس الرســائل املوجهــة صــورة موحــدة لألونــروا التــي
تؤثــر إيجابــا ً علــى التنميــة اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني.
وســتكون الرســائل املتعلقــة باحتياجــات الالجئــن الفلســطينيني
مرتكــزة إلــى املعلومــات التــي تقــوم بجمعهــا باســتمرار األطــراف
املشــاركة فــي التفاعــات اخلارجيــة بــدءا ً مــن املفــوض العــام ومــا
دون ذلــك ،وتنســقها دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصال ،وســتكون
مصممــة بفطنــة وفقــا ً خملتلــف فئــات اجلمهــور ومســارات
التمويــل.
5454ســتزيد األونــروا مــن حجــم املنتجــات ذات اجلــودة (الرســوم
البيانيــة املعلوماتيــة ،والصــور املتحركــة ،واألفــام القصيــرة ،الــخ)
املعــدة للترويــج لعمــل األونــروا وشــركائها لصالــح الالجئــن
الفلســطينيني ،وستشــجع املانحــن والشــركاء علــى نشــر هــذه
املنتجــات علــى منصاتهــم ،ممــا ســيزيد مــن انتشــار ووضــوح
صــورة األونــروا داخــل مجتمــع املانحــن.
5555ســتكفل دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال والناطقــون
الرســميون العمــل باســتمرار علــى إبــراز صــورة األونــروا بشــكل
موجــه مــن خــال أنشــطة إعالميــة محــددة (مثــل مقــاالت الــرأي،
والكتابــات فــي اإلعــام العــام املطبــوع واملــذاع ،واملقابــات مــع
املنافــذ اإلعالميــة) ،مبــا فــي ذلــك األنشــطة التــي تنفــذ كوســيلة
دعــم فــي األوقــات احلرجــة ،مثــل الزيــارات الرفيعــة املســتوى إلــى
العواصــم ،والفعاليــات البــارزة فــي وســائل اإلعــام ،واحلمــات
املباشــرة علــى اإلنترنــت .وســيجري تدعيــم ذلــك أيضـا ً مــن خــال
احلمــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي باللغتــن العربيــة
واإلجنليزيــة ،أو بلغــات أخــرى حســب االقتضــاء.
5656تــدرك األونــروا الفــرص امللموســة وغيــر امللموســة التــي يوفرهــا
وجــود ســفير للنوايــا احلســنة أو مناصريــن بارزيــن مماثلــن بالنيابــة
عــن الوكالــة والالجئــن الفلســطينيني فــي توســيع نطــاق
جمهورهــا بــن قطاعــات محــددة مــن اجملتمعــات اإلقليميــة
والدوليــة .وتتطلــع األونــروا إلــى مواصلــة تطويــر دور ســفراء
النوايــا احلســنة خــال فتــرة هــذه االســتراتيجية ،وســتعد
سياســة لضمــان أن يكــون هــذا الــدور ناجحــا ً قــدر اإلمــكان
فــي زيــادة التعــرف علــى الســمة املميــزة للوكالــة ،والترويــج
حلمــات األونــروا ،واملناصــرة لصالــح الالجئــن الفلســطينيني علــى
مســتوى إقليمــي وعاملــي.
5757مــن شــأن عقــد جلســة رفيعــة املســتوى ،مثــل تلــك التــي
عقدتهــا األونــروا فــي بروكســل فــي ســنة  2012حــول «إشــراك
الشــباب» ،أن ميثــل أداة قويــة للترويــج لنجاحــات الوكالــة فــي

التنميــة اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني ،مــع إبــراز بواعــث
القلــق الراهنــة التــي تؤثــر فــي عملهــا والتمــاس املشــورة التقنيــة
والسياســية بشــأنها .وستستكشــف األونــروا الفــرص لعقــد
مثــل هــذه الفعاليــة بدعــم مــن املانحــن.

نهج النظراء
5858أقامــت الوكالــة شــبكة عاليــة القــدر مــن الشــركاء ،مبــن
فيهــم البلــدان املضيفــة واملانحــن والشــركاء اآلخريــن ،مبنيــة
علــى التعــاون التاريخــي واالعتــراف املتبــادل بأهميــة التنميــة
اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني وأهميــة حمايتهــم .وقــد
أثبــت ذوو املســاعي احلميــدة هــؤالء أنهــم مناصــرون فعالــون
لألونــروا وسيســتفاد منهــم بشــكل انتقائــي لفتــح حــوارات مــع
احلكومــات املســتهدفة حــول القضايــا الرئيســية التــي يوجــد
اعتــراف متبــادل بأهميتهــا.
5959تقــدم اللجنــة االستشــارية شــبكة قيمــة وداعمــة ميكــن مــن
خاللهــا تيســير الشــراكات التعاونيــة التــي تتصــدى جلوانــب
محــددة فــي أهــداف الوكالــة االســتراتيجية ،مبــا يتيــح ألعضــاء
اللجنــة تســخير قدراتهــم التقنيــة وشــبكاتهم الدبلوماســية
ملواصلــة حتســن عمــل األونــروا لصالــح الالجئــن الفلســطينيني.
6060تأتــي االجتماعــات املشــتركة للبــدان املضيفــة واملانحني والشــركاء
مكملــة جللســات اللجنــة االستشــارية املنتظمــة .وهــي تتيــح
منبــرا ً فعــاال ً إلبــراز احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني واحتياجات
الوكالــة نفســها لدعــم هــؤالء الالجئــن أمــام اجملتمــع الدولــي
األوســع .كمــا أنهــا توفــر وســطا ً مناســبا ً جتتمــع فيــه البلــدان
املضيفــة واملانحــون والشــركاء معــا ً إلجــراء حــوارات موســعة
حــول طائفــة مــن القضايــا .ســتواصل الوكالــة االســتفادة مــن
الفــرص التــي توفرهــا هــذه االجتماعــات.

تمتين قدرات تعبئة الموارد لدى دائرة
العالقات الخارجية واالتصال
6161إن العالقــات التــي مت تعزيزهــا وصيانتهــا علــى مســتوى املوظفــن
املســؤولني تعــد جــزءا ً أساســيا ً مــن اإلدارة الرشــيدة للشــراكات،
ومــن شــأن معــدل الــدوران املرتفــع للموظفــن املســؤولني
العاملــن علــى عقــود مؤقتــة أن يســبب تعطيـا ً لهــذه العالقــات
بــدون مبــرر .ستســعى الوكالــة لتمتــن دائــرة العالقــات اخلارجيــة
واالتصــال مــن خــال تقنــن الطــرق التعاقديــة بخصــوص العقــود
املؤقتــة القائمــة مــن أجــل تخفيــض معــدل دوران املوظفــن،
ممــا ســيحد مــن إهــدار اجلهــد ويقــوي العالقــات مــع الشــركاء
ويحســن املعرقــة مبحفظــات املانحــن .ســيجري أيضــا ً تعيــن
موظفــن مختصــن إضافيــن لتمكــن الوكالــة مــن توســيع
شــعبة الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص مــن أجــل حتســن الوصول
إلــى اإلمكانــات الكامنــة فــي القطــاع اخلــاص.
6262فــي مــوازاة مــع ذلــك ،ستحســن دائــرة العالقــات اخلارجيــة
واالتصــال مجــاالت الكفــاءة فــي شــؤونها اإلداريــة ووظائــف املــوارد
البشــرية اخلاصــة بهــا ،إلــى جانــب تخزيــن البيانــات وتصنيفهــا،
لتحســن مجــاالت الكفــاءة والعمليــات الداخليــة .ســتتيح هــذه
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التحســينات للموظفــن املشــاركني فــي التفاعــات اخلارجيــة أن
يركــزوا وقتهــم بشــكل أفضــل علــى تطويــر الشــراكات وإدارتهــا.

تحسين الكفاءة في إعداد التقارير
6363تلتــزم األونــروا بتلبيــة متطلبــات رفــع التقاريــر إلــى املانحــن
للحــد مــن التوقعــات برفــع تقاريــر فرديــة أو محــددة إلــى بعــض
اجلهــات املانحــة وذلــك مــن خــال اعتمــاد تقريــر العمــل الســنوي
فــي جلســة اللجنــة االستشــارية فــي أيار/مايــو  .2016يشــكل
تقريــر العمــل الســنوي وثيقــة شــاملة تغطــي عمليــات الوكالــة
وتعــد بالتشــاور مــع املانحــن ،بطمــوح التمكــن مــن التقيــد
بشــكل أوثــق بإعــان باريــس بشــأن فعاليــة املعونــات لســنة
 2005واالتفاقــات التكميليــة الالحقــة ،وآخرهــا «الصفقــة الكبــرى
بشــأن الكفــاءة» ،والتــي أخــذت عــن الفريــق الرفيــع املســتوى
املعنــي برفــع تقريــر عــن متويــل األنشــطة اإلنســانية إلــى األمــن
العــام لــأمم املتحــدة.

ضمان أن تكون المشاريع ممولة ذاتيًا بالكامل
6464بنــا ًء علــى توصيــة رئيســية مــن تقييــم اســتراتيجية تعبئــة
املــوارد  ،2015-2012ســتكفل الوكالــة أن تكــون جميــع املشــاريع
التــي تنفذهــا ممولــة ذاتيـا ً بالكامــل ،مبــا فــي ذلــك تكاليــف دعــم
البرامــج فيمــا يتعلــق بالتكاليــف غيــر املباشــرة (أي تكاليــف

التوظيــف والتوريــد والنقــل والرقابــة الداخليــة ،الــخ) والتكاليــف
املباشــرة لتنفيــذ املشــاريع.

التدشين الرسمي لميزانية البرامج في سمتها
المعدلة
6565ســيتم حتديــد ميزانيــة البرامــج ،التــي كان يشــار إليهــا ســابقا ً
بالصنــدوق العــام ،بشــكل جلــي بحيــث توضــح لــكل مــن املانحني
القائمــن واجلــدد غايتهــا ونطاقهــا وأهميتهــا لعمليــات األونــروا.
ســيتيح ذلــك فرصــة لتعريــف مجتمــع املانحــن باســتخدامات
ميزانيــة البرامــج وتبعـا ً لذلــك باألثــر الــذي حتدثــه علــى الالجئــن
الفلســطينيني عبــر أقاليــم عمــل الوكالــة.

آليــة تغطيــة المخاطــر لحمايــة الدخــل مــن
تقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة
6666أدركــت الوكالــة احلاجــة لالســتجابة إلــى التقلبــات فــي أســعار
العمــات وأنشــأت جلنــة ملراجعــة اســتثمارات اخلزينــة حتتــوي علــى
ثالثــة خبــراء خارجيــن تلتقــي كل ربــع ســنة ملراجعــة التعــرض
للمخاطــر االئتمانيــة فــي ميزانيــة البرامــج والتصــرف تبعــا ً
لذلــك .وقــد متــت تغطيــة أكثــر مــن  %70مــن نطــاق التعــرض
للمخاطــر فــي ميزانيــة البرامــج.

الفصل الرابع  :أهداف استراتيجية تعبئة الموارد
6767فيمــا يتعلــق بهــذه االســتراتيجية لتعبئــة املــوارد ،وضعــت األونــروا
أهدافــا ً علــى نطــاق الوكالــة لتجــري مراقبتهــا والتبليــغ عنهــا
خــال الفتــرة :2018-2016
 )1هــدف اســتراتيجية تعبئــة املــوارد رقــم  :1تعبئــة املــوارد
مبزيــد مــن الفاعليــة والكفــاءة مبــا يوفــر التمويــل املطلــوب.
 )2هــدف اســتراتيجية تعبئــة املــوارد رقــم  :2تقويــة الشــراكات
مــع املانحــن التقليديــن.
 )3هــدف اســتراتيجية تعبئــة املــوارد رقــم  :3قاعــدة مانحــن
منوعــة تســاهم بصــورة متزايــدة فــي تلبيــة االحتياجــات
للمــوارد.
 )4هــدف اســتراتيجية تعبئــة املــوارد رقــم  :4إقامــة بيئــة
مواتيــة تدعــم إدارة العالقــات مــع املانحــن.
 )5هــدف اســتراتيجية تعبئــة املــوارد رقــم  :5توفيــر املــوارد
لــرأس املــال العامــل وســامة املوظفــن وأمنهــم.
6868توجــد لــكل هــدف مجموعــة مــن املؤشــرات ذات العالقــة لقيــاس
التقــدم نحــو بلــوغ الغايــات املقابلــة لــه ،وهــو مــا يشــكل
البيانــات الكميــة التــي ســيتم التبليــغ عــن التقــدم مقابلهــا
إلــى اللجنــة االستشــارية علــى مــدى فتــرة االســتراتيجية -2016
 .2018أخــذت غالبيــة املؤشــرات مــن اســتراتيجية تعبئــة املــوارد
الســابقة ،مبــا ســيتيح للوكالــة قيــاس جنــاح االســتراتيجية

اجلديــدة فــي االســتمرار باملقارنــة مــع االســتراتيجية الســابقة.
وقــد وضعــت مؤشــرات جديــدة لقيــاس التقــدم مقابــل املكونــات
الرئيســية اجلديــدة الــواردة فــي الفصــل الســابق ،وجتــري اإلشــارة
إلــى هــذه املؤشــرات اجلديــدة حيثمــا تضــاف.
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هدف استراتيجية تعبئة الموارد رقم  :1تعبئة الموارد بمزيد من الفاعلية والكفاءة بما يوفر التمويل المطلوب.
املؤشر

الفعلي/خط األساس
()%( )2015

2016

2017

2018

احلصة من دخل ميزانية البرامج التي يتم التعهد
بها حتى الربع الثاني

78

79

81

83

احلصة من مجموع دخل النداءات الطارئة التي
يتم التعهد بها حتى الربع الثاني ،مقابل املتطلبات
السنوية اإلجمالية

90

90

90

90

مستوى املساهمة في النداءات الطارئة

49

50

51

52

إغالق الفجوة في متويل نهر البارد خالل فترة
استراتيجية تعبئة املوارد (مؤشر جديد)

ممول بنسبة %60

يجري تتبعه

يجري تتبعه

يجري تتبعه

إغالق الفجوة في متويل إعادة إعمار غزة خالل فترة
االستراتيجية املتوسطة األجل (مؤشر جديد)

ممول بنسبة %34

يجري تتبعه

يجري تتبعه

يجري تتبعه

هدف استراتيجية تعبئة الموارد رقم  :2تقوية الشراكات مع المانحين التقليديين.
املؤشر

الفعلي/خط األساس
()%( )2015

( 2016الغاية
املستهدفة)

( 2017الغاية
املستهدفة)

( 2018الغاية
املستهدفة)

حصة املانحني التقليديني من ميزانية البرامج

83

82

81

80

اتفاقيات اإلطار املتعددة السنوات املوقعة لصالح
ميزانية البرامج

9

10

11

12

املانحون التقليديون املشاركون في تقرير العمل
السنوي لتقليل متطلبات التبليغ عن مساهمات
محددة (مؤشر جديد)

9

10

11

12

هدف استراتيجية تعبئة الموارد رقم  :3قاعدة مانحين منوعة تساهم بصورة متزايدة في تلبية االحتياجات للموارد.
املؤشر

خط األساس ()%( )2015

الغاية املستهدفة
()%( )2016

)%( 2017

)%( 2018

إجمالي املساهمات في ميزانية البرامج من مصادر
منوعة

17

18

19

20

حصة املصادر املنوعة من إجمالي الدخل (مؤشر جديد)

24.4

24.6

24.8

25

12

12.5

13

حصة الدول األعضاء اإلقليميني من إجمالي الدخل
(مؤشر جديد)

16.4

16.8

17.5

18

حصة املانحني املستجدين من دخل ميزانية البرامج

0.9

1.3

1.5

2

حصة املانحني املستجدين من إجمالي الدخل (مؤشر
جديد)

0.8

1.2

1.8

2

حصة املانحني غير التقليديني من دخل ميزانية البرامج

1.7

2

2.6

3

حصة املانحني غير التقليديني من إجمالي الدخل (مؤشر
جديد)

1.25

1.3

1.4

2

حصة الشراكات مع القطاع اخلاص من دخل ميزانية
البرامج

0.9

0.9

0.9

2

حصة الشراكات مع القطاع اخلاص من إجمالي الدخل
(مؤشر جديد)

1.7

1.8

1.9

3

حصة الدول األعضاء اإلقليميني من دخل ميزانية البرامج 9
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هدف استراتيجية تعبئة الموارد رقم  :4إقامة بيئة مواتية تدعم إدارة العالقات مع المانحين.
املؤشر

الغاية املستهدفة
()2015

2016

2017

2018

خطط العمل املؤسسية السنوية لتعبئة املوارد

موجود

يجري تتبعه

يجري تتبعه

يجري تتبعه

اللجنة االستشارية لتخصيص املوارد نضع اإلطار
ألولويات تعبئة املوارد

موجود

يجري تتبعه

يجري تتبعه

يجري تتبعه

خطط العمل السنوية لالتصاالت

موجود

يجري تتبعه

يجري تتبعه

يجري تتبعه

إصدار نشرة إخبارية إلكترونية كل أسبوعني

26

26

26

26

هدف استراتيجية تعبئة الموارد رقم  :5توفير الموارد لرأس المال العامل وسالمة الموظفين وأمنهم.
(سيتم حشد التمويل له بشرط أن يكون قد تم تأمين أموال كافية لبوابات ميزانية البرامج والنداءات الطارئة والمشاريع)
املؤشر

2016

2017

2018

استعادة رأس املال العامل ( 165مليون دوالر أمريكي على مدى ست سنوات)
(مؤشر جديد)

يجري تتبعه

يجري تتبعه

يجري تتبعه

املوارد متوفرة ألغراض سالمة املوظفني وأمنهم (مؤشر جديد)

سيتم حتديده

سيتم حتديده

سيتم حتديده
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الفصل الخامس  :أطر/قدرات تعبئة الموارد
6969ال يتوقــع أن حتتــاج الوكالــة إلــى قــدر كبيــر مــن إعــادة الهيكلــة
أو التنظيــم لقدراتهــا القائمــة فــي مجــال تعبئــة املــوارد .مــع
ذلــك ،تتطلــع األونــروا إلــى تعميــم هــذه القــدرات عبــر الوكالــة،
مــع تقويــة دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال لتكــون فــي مركــز
اجلهــود الراميــة إلــى تعميــق وتوســيع قاعــدة املانحــن.
7070يــرد أدنــاه ملخــص ميزانيــة لتنفيــذ هــذه االســتراتيجية حتــدد
االحتياجــات الســنوية لتعزيــز قــدرات الوكالــة فــي تعبئــة املــوارد.
تتعلــق غالبيــة االســتثمارات بتقنــن طــرق التعاقــد مــع املوظفــن
علــى عقــود مؤقتــة فــي دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــال ،وهــو
مــا يعــد أساســيا ً مــن أجــل مأسســة املعرفــة ومتتــن العالقــات

مــع املانحــن والشــركاء علــى مســتوى املوظفــن املســؤولني.
تتضمــن امليزانيــة كذلــك تكاليــف تقويــة الدعــم اإلداري للمنــح
واملشــاريع ،والــذي يقــدم دعمـا ً ال يقــدر بثمــن فــي تلبيــة توقعــات
املانحــن بخصــوص إدارة املنــح واإلبــاغ عنهــا .فضــا ً عــن ذلــك،
يعــد االســتثمار االســتراتيجي فــي املهــارات داخل شــعبة العالقات
مــع القطــاع اخلــاص ضــرورة أساســية إلتاحــة اجملــال أمــام األونــروا
لطــرق اإلمكانــات التــي لــم يتــم تطويرهــا بالقــدر الكافــي فــي
القطــاع اخلــاص.
7171تأخــذ امليزانيــة فــي االعتبــار متويــل املشــاريع املتوفــر حتــى نهايــة
ســنة .2017

متطلبات الميزانية لتنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد (دوالر أمريكي)
الهدف

2016

2017

2018

اجملموع

تعميق العالقات مع املانحني احلاليني

777,814

1,080,945

1,491,743

3,350,502

تنويع قاعدة املانحني

6,657

13,313

1,323,913

1,343,883

الدعم الداخلي لتعبئة املوارد

201,092

452,183

452,183

1,105,458

اجملموع

985,563

1,546,441

3,267,839

5,015,372
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الملحق  :1الحسابات المالية المتوقعة لالستراتيجية المتوسطة األجل
(مليون دوالر أمريكي)
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الملحق  :2استراتيجية تعبئة الموارد 2015-2012
1 .1شــهدت فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد الســابقة عــددا ً مــن
التغيــرات علــى الصعيــد العاملــي واإلقليمــي واحمللــي داخــل أقاليــم
عمــل الوكالــة ،أثــرت مباشــرة علــى الالجئــن الفلســطينيني
والوكالــة .وقــد شــهد «الربيــع العربــي» تغييــرات غيــر مســبوقة
عبــر إقليــم الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ال تــزال تأثيراتهــا
يتــردد صداهــا حتــى اليــوم .وكانــت هــذه التأثيــرات أوضــح مــا
تكــون بالنســبة لالجئــن الفلســطينيني والوكالــة فــي ســوريا،
حيــث أدى الدمــار الشــامل إلــى مقتــل أكثر مــن  250,000شــخص
وتهجيــر أكثــر مــن  11مليــون ،مبــن فيهــم الغالبيــة العظمــى مــن
الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا ،وأفضــى ذلــك إلــى نشــوء
احتياجــات حــادة يفتــرض مــن الوكالــة االســتجابة لهــا لــدى
حوالــي  450,000الجــئ فلســطيني.
2 .2شــهدت فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد الســابقة جــوالت مــن
أعمــال القتــال الشــديدة احلــدة التــي وقعــت فــي غــزة ،وتركــت
تأثيــرات إنســانية عميقــة .وباألخــص ،أدى القتــال الــذي دار ســنة
 2014إلــى خســائر غيــر مســبوقة فــي األرواح واإلصابــات والتهجير
واإلضــرار باملســاكن والبنيــة التحتيــة املدنيــة .وتتعرقــل جهــود
إعــادة اإلعمــار بشــدة بســبب اســتمرار القيــود اإلســرائيلية علــى
توريــد الســلع واملــواد فــي ظــل احلصــار غيــر القانونــي ،إلــى جانــب
نقــص األمــوال مــن املانحــن علــى الرغــم مــن التعهــد مببلــغ 5.2
مليــار دوالر أمريكــي فــي مؤمتــر القاهــرة.

نجاحات استراتيجية تعبئة الموارد 2015-2012
3 .3جنحــت األونــروا عمومــا ً فــي حتقيــق الغايــات املســتهدفة التــي
وضعتهــا ضمــن األهــداف االســتراتيجية الثالثــة الــواردة فــي
اســتراتيجية تعبئــة املــوارد الســابقة :تعميــق الشــراكات مــع
املانحــن التقليديــن ،وتنويــع قاعــدة املانحــن ،وتطويــر القــدرات
عبــر الوكالــة لتعبئــة املــوارد .وقــد اســتنتج تقييــم لتلــك

االســتراتيجية أجــراه مستشــارون خارجيــون حتــت رعايــة دائــرة
خدمــات الرقابــة الداخليــة أن االســتراتيجية حققــت غاياتهــا
املســتهدفة باإلجمــال .فعلــى مدار فتــرة االســتراتيجية الســابقة،
زاد املانحــون التقليديــون مــن القيمــة املطلقــة ملســاهماتهم ،مبــا
فيهــا تلــك املقدمــة إلــى ميزانيــة البرامــج ،وازداد عــدد االتفاقيــات
املتعــددة الســنوات .ومت التعــرف علــى مانحــن جــدد مــن األســواق
الناشــئة .وانضــم مانحــان غيــر تقليديــن همــا اإلمــارات العربيــة
املتحــدة والبرازيــل إلــى اللجنــة االستشــارية ،ممــا يثبــت مزيــدا ً
مــن التوســع فــي قاعــدة املانحــن وتعميقهــا .كمــا أنشــأت
الوكالــة شــعبة العالقــات مــع القطــاع اخلــاص فــي دائــرة
العالقــات اخلارجيــة واالتصــال للوصــول إلــى مســارات التمويــل
غيــر احلكوميــة ،وســاهمت الشــعبة بأكثــر مــن  22مليــون دوالر
أمريكــي مــن التعهــدات فــي ســنة .2015
4 .4إن أفضــل مــا يصــور إجنــاز اســتراتيجية تعبئــة املــوارد -2012
 2015هــو تنويــع قاعــدة املانحــن فــي إجمالــي املســاهمات
املقدمــة للوكالــة .كان خــط األســاس لعــام  ،2011قبــل تنفيــذ
االســتراتيجية  ،بخصــوص مجمــوع املســاهمات مــن املانحــن
التقليديــن يســاوي  770مليــون دوالر أمريكــي ،أو  %79.2من مجموع
املســاهمات فــي بوابــات التمويــل الثــاث .وفــي فتــرة الســنوات
 ،2015-2013جــاءت نســبة  %25مــن املســاهمات باملتوســط مــن
خــارج فئــة املانحــن التقليديــن.
5 .5عنــد النظــر إلــى متطلبــات امليزانيــة لألونــروا بشــكل كلــي،
بظهــر واقــع أن األونــروا خــال الســنوات الثــاث األخيــرة متكنــت
مــن تأمــن نســبة  %25بالكامــل مــن التمويل مــن خــارج مجموعة
املانحــن التقليديــن علــى شــكل إجنــاز بــارز يحســب للوكالــة
والنطــاق الكامــل لشــركائها .يســاهم فــي هــذه الديناميــة إلــى
حــد كبيــر تنامــي دور ثــاث دول خليجيــة ،هــي :اململكــة العربيــة
الســعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

مجموع دخل الوكالة حسب نوع المانحين

النسب

اخرون
االمم املتحدة
الشركاء العرب
املانحون غير التقليديني
االسواق الناشئة
املانحون التقليديون

السنوات
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مجموع دخل الوكالة حسب نوع المانحين

اخرون
االمم املتحدة
الشركاء العرب
املانحون غير التقليديني
االسواق الناشئة
املانحون التقليديون

مقارنة لمجموع المساهمات عبر جميع بوابات التمويل

مليون

حسب فئات المانحين

النداء
الطارئ
لبنان

النداء
الطارئ
غزة
والضفة

نداء
سوريا
2015

املشاريع الصندوق
العام

النداء
الطارئ
لبنان

النداء
الطارئ
غزة
والضفة

نداء
سوريا
2014

املناحون غير التقليديني

املشاريع الصندوق
العام

النداء
الطارئ
لبنان

االسواق الناشئة

النداء
الطارئ
غزة
والضفة

نداء
سوريا
2013

املشاريع الصندوق
العام

املناحون التقليديني

النداء
الطارئ
لبنان

النداء
الطارئ
غزة
والضفة

نداء
سوريا
2012

املشاريع

الصندوق
العام
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تعميق العالقات مع المانحين الحاليين
6 .6ال تــزال األونــروا تعتمــد علــى التــزام مجموعــة محوريــة مــن
املانحــن التقليديــن ممــا يتيــح لهــا أن تواصــل عملياتهــا اليوميــة
وتســتجيب كذلــك لــكل مــن األزمــات املفاجئــة أو تلــك التــي
يغلــب عليهــا الطابــع املزمــن فــي مناطــق عملهــا .ومتثــل االجتــاه
الســائد علــى مــدار فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد الســابقة
فــي حــدوث زيــادة مطلقــة فــي القيمــة النقديــة للمســاهمات
اإلجماليــة مــن املانحــن التقليديــن بقيمــة  172,129,544دوالراً،
مبــا ميثــل زيــادة بنســبة  %22.3بــن ســنة  2011وســنة  .2015إن
هــذا األمــر يثبــت بوضــوح االلتــزام املســتمر مــن جانــب املانحــن
التقليديــن فــي مواصلــة دعــم الوكالــة والالجئني الفلســطينيني،
علــى الرغــم مــن النجــاح فــي تنويــع قاعــدة املانحــن غيــر
التقليديــن.

تنويع قاعدة المانحين
7 .7علــى مــدار فتــرة االســتراتيجية الســابقة ،عملــت الوكالــة علــى

مــع املانحــن مــن القطــاع اخلــاص .جربــت شــعبة الشــراكات
مــع القطــاع اخلــاص مختلــف أســاليب حشــد التمويــل بــن
ســنة  2012و ،2015مبــا فــي ذلــك تشــكيل جلــان وطنيــة ،وحمــات
للتبــرع عبــر اإلنترنــت ،واســتخدام عمليــات فرعيــة حلشــد
التمويــل فــي األســواق الناشــئة .وفيمــا لــم تكــن جميــع هــذه
األســاليب ناجحــة ،فقــد حققــت الشــعبة جناحــات ملموســة
فــي تأمــن متويــل متعــدد الســنوات مــن الهبــات اخليريــة
اإلســامية واحلكومــات اإلقليميــة اإلســبانية واملتبرعــن األفــراد.
فقــد ارتفعــت التعهــدات فــي الدخــل املقدمــة إلــى الشــعبة
مــن  %0.9فــي ســنة  2011إلــى  %1.8فــي ســنة ( 2015باملقارنــة
مــع الغايــة املســتهدفة  %2الــواردة فــي اســتراتيجية تعبئــة
املــوارد) ،وهــو مــا يعــزى إلــى حــد كبيــر إلــى الصــراع فــي غــزة
وتدهــور الوضــع فــي ســوريا .فقــد ســاهم هــذان الظرفــان فــي
أكثــر مــن  %80مــن التعهــدات البالغــة  22.6مليــون دوالر فــي
ســنة .2015

نقــاط الضعــف فــي اســتراتيجية تعبئــة المــوارد
تنويــع قاعــدة املانحــن علــى النحــو اآلتــي:
• املصــادر املنوعــة تفــوق الغايــات املســتهدفة مليزانيــة 2015-2012
البرامــج .كان املانحــون التقليديــون يقدمــون  %89مــن ميزانيــة
البرامــج فــي ســنة  .2011وفــي ســنة  ،2015بلــغ هــذا الرقــم
 ،%83حيــث ســاهمت جميــع فئــات املانحــن باســتثناء املانحــن
التقليديــن فــي هــذا الفــارق .وهــذا يفــوق الغايــة املســتهدفة
فــي اســتراتيجية تعبئــة املــوارد  )%84( 2015-2012بنســبة
 .%1يعــود ذلــك بقــدر كبيــر إلــى الدعــم اإلضافــي املقــدم مــن
الكويــت والســعودية واإلمــارات خــال فتــرة االســتراتيجية -2012
 ،2015وال ســيما املســاهمات البالــغ قدرهــا  45مليــون دوالر
التــي مت اســتالمها فــي ســنة  .2015وكان ذلــك يعنــي أن  %9مــن
ميزانيــة البرامــج للعــام  ،2015أو مــا يعــادل  58.1مليــون دوالر ،مت
متويلهــا مــن الشــركاء اإلقليميــن .وقــد ســاهم جنــاح الوكالــة
فــي العمــل مــع الــدول اخلليجيــة الرئيســية مــن خــال وحــدة
الشــركاء العــرب فــي األونــروا واملكرســة لهــذا الغــرض فــي
ترســيخ أرضيــة صلبــة لتعميــق هــذه العالقــات عنــد الدخــول
فــي فتــرة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد التاليــة.
• األســواق الناشــئة :كان انضمــام البرازيــل إلــى اللجنــة
االستشــارية مبثابــة معلــم بــارز بالنســبة للوكالــة ،مــع وصــول
مجمــوع املســاهمات مــن هــذا البلــد إلــى ذروتهــا عنــد  8مليــون
دوالر أمريكــي فــي ســنة  .2014وتقدمــت روســيا إلــى األمــام
فــي ســنة  2015مبســاهمة بقيمــة  2مليــون دوالر ،كمــا حتققــت
خطــوات كبيــرة فــي إشــراك كل مــن الصــن والهنــد مــن خــال
مباحثــات رفيعــة املســتوى مــع املفــوض العــام ونائبــة املفــوض
العــام .باإلجمــال ،حققــت الوكالــة جناح ـا ً صغيــرا ً ولكنــه جديــر
باالعتبــار فــي العمــل مــع املانحــن املســتجدين ،مــع أن اقتصــاد
هــذه البلــدان كان معرضـا ً للصدمــات ،ومــع أن األولويــة ســتذهب
عموم ـا ً إلــى أجنداتهــا احملليــة وكذلــك اإلقليميــة فيمــا يتعلــق
باملســاعدات اإلمنائيــة الرســمية.
• شــعبة الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص تعــزز الشــراكات

8 .8دون االنتقــاص مــن النجــاح العــام الســتراتيجية تعبئــة املــوارد
 ،2015-2012حــدد تقييــم االســتراتيجية فــي ســنة  2015الــذي
أجــراه مستشــارون خارجيــون حتــت رعايــة دائــرة خدمــات الرقابــة
الداخليــة عــددا ً مــن النتائــج الرئيســية التــي ال بــد مــن معاجلتهــا
مــن أجــل تقويــة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد التاليــة ،وهــي تــرد
أدنــاه .وقــد وافقــت الوكالــة علــى غالبيــة النتائــج وســعت إلــى
معاجلتهــا فــي هــذه االســتراتيجية لتعبئــة املــوارد للفتــرة -2016
.2018
• حتققــت ملكيــة اســتراتيجية تعبئــة املــوارد عبــر الوكالــة
جزئيــا ً فقــط.
• كان تطويــر الشــراكات وزيــادة اكتســاب التمويــل التنمــوي،
وكذلــك اإلنســاني ،مــن اجملــاالت التــي لــم تقــم األونــروا
باستكشــافها بالقــدر الكافــي.
• جــرى تنفيــذ اســتراتيجية تعبئــة املــوارد بقــدر محــدود مــن
املــوارد والقــدرات املؤسســية.
• كانــت كفــاءة االســتراتيجية محــدودة بســبب عــدم التوزيــع
الكافــي للمســؤوليات واملهــام الوظيفيــة بــن دوائــر األونــروا
ووحداتهــا وعــدم توفــر القــدر الكافــي مــن االتصــال الداخلــي
واخلارجــي بــن جميــع األطــراف ذات الشــأن.
• لــم يتــم التفــاوض بشــكل موحــد حــول معــدالت تكاليــف
دعــم البرامــج ،ممــا حــد مــن كفــاءة حشــد التمويــل.
• أدت الزيــادة فــي تكاليــف إبــراز دور املانحــن وارتفــاع متطلبات
التقاريــر إلــى رفــع تكاليــف املعامــات ،وال ســيما فــي ضــوء
ارتفــاع متطلبــات التقاريــر بخصــوص املســاهمات التــي تقــل
عــن  50,000دوالر أمريكــي.
• ســاهمت تقلبــات أســعار العمــات وانخفــاض قيمــة اليــورو
مقابــل العمــات الرئيســية األخــرى وتصاعــد األزمــات اإلنســانية
بقــدر ملمــوس فــي أزمــة التمويــل التــي عانــت منهــا األونــروا.
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الملحق  :3فئات المانحين
املانحون التقليديون

املانحون غير التقليديني املانحون الناشئون
واملستجدون

الشركاء اإلقليميون

االحتاد األوروبي

استونيا

أذربيجان

األردن

اسبانيا

ايسلندا

اندونيسيا

اإلمارات العربية املتحدة (مبا في
ذلك حاكم الشارقة)

استراليا

البرتغال

أوزبكستان

البحرين

أملانيا

بلغاريا

باكستان

تونس

إيرلندا

بولندا

البرازيل

اجلزائر

إيطاليا

تركيا

بروناي

السعودية

بلجيكا

جمهورية التشيك

تايالند

سوريا

الدمنارك

رومانيا

تركمنستان

الصندوق العربي لإلمناء
االقتصادي واالجتماعي – الكويت

السويد

سلوفاكيا

ترينيداد وتوباجو

عُ مان

سويسرا

سلوفينيا

تشيلي

فلسطني

فرنسا

الكرسي الرسولي

جامايكا

الكويت

فنلندا

التفيا

جنوب إفريقيا

لبنان

كندا

ليشتنشتاين

روسيا

ليبيا

اململكة املتحدة

لوكسمبرج

سريالنكا

مصر

النرويج

مالطا

الصني

املغرب

هولندا

موناكو

فيتنام

موريتانيا

الواليات املتحدة األمريكية

النمسا

كازاخستان

الهيئة العربية لالستثمار واإلمناء
الزراعي

اليابان

نيوزيلندا

كوريا

هنغاريا

كولومبيا

اليونان

املالديف
ماليزيا
املكسيك
ناميبيا
الهند
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الهوامش
.1

 1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،78/68الفقرة .6

.2

 2قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم .1/70

العالقات اخلارجية واالتصال إلى أن ينتهي املشروع في سنة  ،2017مما

.3

 3انظر املزيد في الفقرة .19

يؤدي إلى الزيادة في األموال املطلوبة في سنة .2018

.4

 4ناقش األمني العام لألمم املتحدة ذلك في شباط/فبراير  ،2011عندما
حدد تآكل رأس املال العامل مبا يكافئ إنفاق شهر واحد فقط  -كما
كان الوضع في نهاية سنة  - 2010على أنه يحمل إمكانية جعل قدرة
الوكالة على االستمرار ماليا ً في موضع تساؤل – تقرير األمني العام
عن تقوية قدرات اإلدارة في وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني في الشرق األدنى 1 ،شباط/فبراير .705/65/A ،2011

.5

 5هذا الرقم املأخوذ عن االستراتيجية املتوسطة األجل مشتق من
متوسط النمو السكاني السنوي عبر جميع األقاليم ،والذي يقارب .%3

.6

 6على سبيل املثال ،أشار البنك الدولي إلى أن «الالجئني الفلسطينيني
يحققون نتاجات في التعلم أعلى من املتوسط على الرغم من الظروف
املعاكسة التي يعيشون في ظلها .إن نظامهم التعليمي – وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق
األدنى (األونروا) – يدير أحد أكبر النظم املدرسية غير احلكومية في
الشرق األوسط .إذ أنه يدير حوالي  700مدرسة ،ويعمل فيه 17,000
موظف ،ويعلم أكثر من  500,000طالب وطالبة من الالجئني كل
سنة ،ويعمل في خمس مناطق تضم الضفة الغربية وغزة واألردن
ولبنان وسوريا .وعلى عكس ما ميكن توقعه من إدارة مقيدة من ناحية
املوارد تخدم طلبة من الالجئني يواجهون باستمرار مصاعب متعددة،
فإن طلبة األونروا يؤدون بصورة تفوق املدارس احلكومية في املناطق
الثالث – الضفة الغربية وغزة واألردن – مبا يعادل سنة من التعلم».
التعلم في وجه الصعاب – برنامج التعليم في األونروا لصالح الالجئني
الفلسطينيني ،مجموعة البنك الدولي ،نسخة املؤمتر ،تشرين األول/
أكتوبر .2014

.7

 7النداءات الطارئة لسوريا واألرض الفلسطينية احملتلة.

.8

 8املرجع السابق.

.9

 208 9مليون دوالر أمريكي  345 /مليون دوالر أمريكي حسب نيسان/
إبريل .2016

 247( 1010مليون دوالر أمريكي  720 /مليون دوالر أمريكي حسب نيسان/
إبريل .)2016
 1111في هذا السياق ،تشير املصادر املنوعة إلى جميع مصادر الدخل،
باستثناء مجموعة املانحني التقليديني.
 1212غاية أولية في انتظار إعداد استراتيجية شعبة العالقات مع القطاع
اخلاص.
 1313املرجع السابق.
 1414سيتولى رئيس طاقم دائرة سالمة املوظفني وأمنهم قيادة التقييم،
مبا يشمل متطلبات امليزانية ،التخاذ التدابير املناسبة لسالمة املوظفني
وأمنهم.

 1515تأخذ األرقام في احلسبان متويل املشاريع احلالي املتعلق بقدرات دائرة

 1616املانحون التقليديون هم أولئك الذين كانوا أعضاء في اللجنة
االستشارية للوكالة حسب كانون الثاني/يناير .2010
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