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7 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

ملخص تنفيذي
ــغيل  ــة وتش ــدة إلغاث ــة األمم املتح ــت وكال ــام 2019، واظب ــي الع ف
علــى  )األونــروا(  األدنــى  الشــرق  فــي  الفلســطينيني  الالجئــني 
ــة واملســاعدة اإلنســانية لالجئــني  ــة البشــرية واحلماي ــر التنمي توفي
الفلســطينيني املســجلني لديهــا. ومت ذلــك مــن خــالل التــزام 
جماعــي مــن جانــب الوكالــة والبلــدان املضيفــة لالجئــني واجلهــات 
ــي  ــروا ف ــت األون ــر، جنح ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــة. وخ املانح
ــة  ــة الصحي ــارة للرعاي ــون استش ــن 8.723.118 ملي ــر م ــدمي أكث تق
األوليــة، وتعليــم 532.857 طفــالً )العــام الدراســي 2019/2018(، 
وتقــدمي مســاعدات شــبكة األمــان االجتماعــي )مبــا فــي ذلــك النقــد 
ــب  ــم والتدري ــدمي التعلي ــرداً،1 وتق ــن 254.927 ف ــر م ــذاء( ألكث والغ
التقنــي واملهنــي الــى 7.557 شــاباً وشــابة، وتقــدمي قــروض التمويــل 
األصغــر الــى 35.576 شــخصاً.2  باإلضافــة إلــى ذلــك، مت إصــالح وبنــاء 
ــاريع،  ــل املش ــة ومتوي ــاعدات الطارئ ــالل املس ــن خ ــاكن م 3.108 مس
ــة والســالمة التــي وضعتهــا الوكالــة، قامــت  ووفقــاً ملعاييــر احلماي
ــاً و101  ــزاً صحي ــاء 12 مرك ــادة بن ــر أو إع ــاء أو تطوي ــا ببن ــروا إم األون
مدرســة. وتواصــل تقــدمي املســاعدة فــي مجــال احلمايــة فــي جميــع 
أقاليــم عمــل الوكالــة مبوجــب هيكليــة تنظيميــة مت تعديلهــا فــي 
ــى  ــز بشــكل ملحــوظ عل ــل، مــع التركي ــى التموي ــود عل ضــوء القي
املناصــرة ومواصلــة جتهيــز موظفــي األونــروا لتحقيــق نتائــج عمليــة 

ــطينيني. 3 ــني الفلس ــة لالجئ ــال احلماي ــي مج ف

يشــكل  الغذائيــة  املســاعدات  تقــدمي  2019، ظــل  العــام  فــي 
أولويــة لأونــروا فــي غــزة. وبتمويــل مــن الطــوارئ، دعمــت الوكالــة 
االحتياجــات الغذائيــة ملــا يقــرب مــن 1.036.385 فــرداً مــن الالجئــني 
الفلســطينيني الضعفــاء، مبــن فيهــم 16.826 أســرة تعيلهــا نســاء. 
ووفــرت األونــروا أيضــاً فرصــاً مؤقتــة للمــال مقابــل العمــل لصالــح 
13.572 الجئــاً، مــن بينهــم 5.286 امــرأة. وفــي إطــار برنامــج التعليــم 
فــي حــاالت الطــوارئ، تلقــى 68.007 طلبــة دعمــاً تعليميــاً إضافيــاً 
فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات. ومت احلفــاظ علــى اخلدمــات الصحية 
مــن خــالل 22 مركــزاً صحيــاً وخضــع 11.571 طفــالً لفحــص طبــي 
شــامل. وفــي الضفــة الغربيــة، اســتمر تقــدمي املســاعدات الغذائيــة 
ــى  ــي، ال ــة العامل ــج األغذي ــع برنام ــراكة م ــة، بالش ــة الطارئ العيني
37.000 فــرد مــن اجملتمعــات البدويــة والرعويــة التــي مت تقييمهــا على 
أنهــا تفتقــر الــى األمــن الغذائــي أو عرضــة خملتلــف التهديــدات علــى 
ــاعدات  ــع املس ــروا بتوزي ــت األون ــك، قام ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف احلماي
ــع  ــر املدق ــة الفق ــن فئ ــاً م ــى 25.578 الجئ ــة عل ــة الطارئ النقدي
بأســلوب البطاقــة اإللكترونيــة. وعلــى مــدار العــام، واصلــت األونــروا 
ــطينيني  ــني الفلس ــن الالجئ ــالغ ع ــق وإب ــد وتوثي ــراء رص ــاً إج أيض
املتأثريــن بتهديــدات للحمايــة فــي الضفــة الغربيــة، مبــا فــي ذلــك 

ــة.4 القــدس الشــرقية، وتزويدهــم باملســاعدات الطارئ

طــوال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، قدمــت األونــروا مســاعدات 
ــني  ــوريا والالجئ ــي س ــطينيني ف ــني الفلس ــة لالجئ ــانية حيوي إنس
ــة،  ــت الوكال ــان واألردن. 5 ومتكن ــي لبن ــوريا ف ــن س ــطينيني م الفلس
باملــوارد املتاحــة، مــن توزيــع مســاعدات نقديــة طارئــة علــى 410.870 
الجئــاً فلســطينياً فــي ســوريا. وفــي أيار/مايــو 2019، اعتمــدت 
األونــروا نهجــاً موجهــاً فــي تقــدمي املســاعدات النقديــة، يركــز علــى 

ــى  ــول عل ــة احلص ــم أولوي ــن مت منحه ــاً الذي ــر ضعف ــني األكث الالجئ
حتويــالت نقديــة أعلــى قيمــة، فــي حــني اســتمرت احلــاالت املتبقيــة 
فــي احلصــول علــى مخصصــات طارئــة أقــل حجمــاً. كمــا اقتصــرت 
املســاعدات الغذائيــة العينيــة أيضــاً علــى أشــد الالجئــني ضعفــاً، 
ــج  ــة البرام ــن ميزاني ــل م ــرداً. وبتموي ــتهدفت 136.074 ف ــث اس حي
والنــداء الطــارئ، قدمــت األونــروا التعليــم الــى 50.143 طالبــاً 
وطالبــة مــن الالجئــني الفلســطينيني فــي ســوريا، وأتاحــت الرعايــة 
الصحيــة األوليــة مــن خــالل 25 مرفقــاً صحيــاً، مــن بينهــا عيادتــان 
متنقلتــان. واســتمر توفيــر خدمــات احلمايــة، مبــا فــي ذلــك اإلرشــاد 
ــب  ــي والدعــم النفســي-االجتماعي، مــن خــالل ســتة مكات القانون
لدعــم األســرة. وركــزت الوكالــة جهودهــا أيضــاً علــى إعــادة تأهيــل 
ــي  ــاً ف ــا ممكن ــول إليه ــح الوص ــي أصب ــق الت ــي املناط ــآتها ف منش
ــى  ــطينيني إل ــني الفلس ــول الالجئ ــل حص ــا يكف ــرة، مب ــة األخي اآلون
ــات  ــاعدات واخلدم ــى املس ــم عل ــاء ذاته ــن تلق ــن م ــوريا العائدي س
اإلنســانية بأمــان. ومــع ذلــك، فــإن القيــود علــى التمويــل حــدت مــن 

ــع األعمــال الالزمــة. 6 ــام بجمي ــى القي ــروا عل ــدرة األون ق

ــة  ــان، مت تقــدمي الدعــم اإلنســاني علــى شــكل منــح نقدي وفــي لبن
لتغطيــة نفقــات الغــذاء والســكن والتأهــب لفصــل الشــتاءـ 
واســتفاد مــن هــذه املســاعدات باملتوســط 27.987 الجئاً فلســطينياً 
ــروا  ــت األون ــر، واصل ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــوريا. وخ ــن س م
ــى 5.254 طفــالً مــن  ــم النوعــي واجلامــع واملنصــف ال ــر التعلي توفي
ــة  ــات الرعاي ــوريا، وخدم ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــال الالجئ أطف
ــة  ــات احلماي ــاً، وخدم ــزاً صحي ــالل 27 مرك ــن خ ــة م ــة األولي الصحي
والعــون القانونــي احليويــة الــى 4.262 الجئــاً فلســطينياً مــن ســوريا. 
ــية  ــات األساس ــة االحتياج ــة لتلبي ــح نقدي ــدمي من ــي األردن، مت تق وف
الــى 16.159 الجئــاً فلســطينياً مــن ســوريا. باإلضافــة إلــى ذلــك، مت 
دعــم 695 أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا تعانــي مــن ضعــف 
شــديد مــن خــالل منــح نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة ملســاعدتها علــى 
ــق  ــددة تتعل ــق مح ــث قل ــتجابة لبواع ــات واالس ــتيعاب الصدم اس
باحلمايــة. واســتمر توفيــر اخلدمــات الطبيــة لالجئــني الفلســطينيني 
مــن ســوريا مــن خــالل 29 مرفقــاً صحيــاً فــي مختلــف أنحــاء األردن. 
ــر التعليــم األساســي لصالــح 1.167  ــة أيضــاً توفي وواصلــت الوكال
طفــالً مــن أطفــال الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا والســوريني 

ــروا. ــن يلتحقــون فــي 133 مدرســة لأون فــي األردن الذي

ــد  ــام 2019. وق ــى الع ــام 2018 إل ــن الع ــل م ــة التموي ــتمرت أزم اس
ــع  ــالل جمي ــن خ ــي م ــار دوالر أمريك ــى ملي ــة عل ــت الوكال حصل
ــج،  ــة البرام ــق مبيزاني ــا يتعل ــام. وفيم ــالل الع ــل خ ــات التموي بواب
ــدار 130.8  ــل مبق ــي، 7 أي أق ــون دوالر أمريك ــروا 619.2 ملي ــت األون تلق
مليــون دوالر مــن إجمالــي االحتياجــات، وأقــل مــن العــام 2018 مبقــدار 
231.6 مليــون دوالر. وعلــى الرغــم مــن احلفــاظ علــى اخلدمــات وحتقيق 
مؤشــرات التعليــم والصحــة الرئيســية إلــى حــد كبيــر، فقــد كان ال 
بــد مــن إجــراء بعــض التعديــالت علــى البرامــج خــالل الســنة، علــى 
ــن  ــم تتمك ــر. ول ــذا التقري ــزاء ه ــف أج ــي مختل ــل ف ــو املفص النح
ــة مــن رفــع ســقف برنامجهــا لشــبكة األمــان االجتماعــي،  الوكال
والــذي ظــل مجمــداً منــذ العــام 2013، علــى الرغــم مــن تزايــد الفقر 
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فــي العديــد مــن أقاليــم عمــل الوكالــة، فــي حــني ارتفعــت نســبة 
ــن  ــر م ــم أكث ــي تض ــروا الت ــدارس األون ــي م ــية ف ــول الدراس الفص
ــة التــي اتخــذت  ــر اإلضافي ــر مــن 52%.8  التدابي ــى أكث ــذاً إل 40 تلمي
للتعامــل مــع النفقــات تضمنــت إدارة الشــواغر، وتأجيــل التعيينــات 
فــي الوظائــف، ورفــع ســن التقاعــد مؤقتــاً، وزيــادة اســتخدام عقــود 
ــة  العاملــني باملياومــة. وجــرى كذلــك تخفيــض اإلنفــاق علــى صيان
معــدات تكنولوجيــا املعلومــات واملركبــات واســتبدالها، فيمــا مت فــي 
ــة  ــر املمول ــة غي ــتحقات املالي ــن املس ــدد م ــل ع ــام ترحي ــة الع نهاي

إلــى العــام 2020.

ــر تضــرراً مــن الفجــوة فــي  ــات اإلنســانية هــي األكث ــت العملي كان
التمويــل. فلــم تتلــق األونــروا ســوى 34.23% )94.81 مليــون دوالر 
ــح  ــارئ لصال ــداء الط ــة للن ــا التمويلي ــن احتياجاته ــي( 9 م أمريك
ســوريا. وكان أداء النــداء الطــارئ لصالــح األرض الفلســطينية احملتلــة 
أفضــل، ولكــن لــم يتــم متويلــه ســوى بنســبة 61.57% )84.96 مليــون 
دوالر أمريكــي(. 10 واضطــرت الوكالــة إلــى إتاحــة ســلفة مــن ميزانيــة 
البرامــج لتجنــب حــدوث انقطــاع فــي توفيــر اخلدمــات احليويــة فــي 
األرض الفلســطينية احملتلــة، وال ســيما انقطــاع خــط إمــدادات 
ــه  ــن خالل ــم م ــذي يت ــزة، وال ــي غ ــارئ ف ــداء الط ــب الن ــذاء مبوج الغ

ــة أشــهر. ــون الجــئ كل ثالث مســاعدة ملي

باإلضافــة إلــى التحديــات املاليــة، تعرضــت الوكالــة ألزمــة خطيــرة 
ــق  ــاب حتقي ــي أعق ــام 2019، ف ــي الع ــمعتها ف ــا وس ــق بإدارته تتعل

أجــراه مكتــب األمم املتحــدة خلدمــات الرقابــة الداخليــة، أســفر عــن 
رحيــل رئيــس هيئــة العاملــني ونائــب املفــوض العــام واملفــوض العام. 
ــو  ــم ينط ــر ل ــى أن األم ــد عل ــاد التأكي ــد أع ــق ق ــا أن التحقي وفيم
علــى احتيــال أو اختــالس ألمــوال العمــل، إال أنــه أبــرز وجــود ثغــرات 
معينــة فــي اإلدارة بحاجــة إلــى معاجلــة. وقــد جــرى بقيــادة املفــوض 
ــر  ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ــه ف ــى مهام ــذي تول ــة، ال ــام باإلناب الع
ــدف  ــاإلدارة« به ــة ب ــادرات املتعلق ــن »املب ــلة م ــداد سلس 2019، إع
ــذه  ــت ه ــروا.11 وخضع ــي األون ــاءلة ف ــة واملس ــني اإلدارة واحلوكم متت
ــادرات إلــى عمليــة تشــاور علــى مســتوى اللجنــة االستشــارية  املب
ــيتم  ــرى، وس ــة األخ ــراف املعني ــا واألط ــة وموظفيه ــركاء الوكال وش
ــل العــام 2020 مــن أجــل  وضــع اللمســات األخيــرة عليهــا فــي أوائ
ــم  ــاً يت ــددة زمني ــتراتيجية مح ــذ اس ــة تنفي ــاً خلط ــا وفق تطبيقه

ــا.  ــاق عليه االتف

فــي 13 كانــون األول/ديســمبر، صوتــت اجلمعيــة العامــة لــأمم 
ــو 2023،  ــى 30 حزيران/يوني ــروا حت ــة األون ــد والي ــى متدي ــدة عل املتح
ُمعيــدة التأكيــد واإلشــادة بالــدور احليــوي الــذي تؤديــه الوكالــة علــى 
مــدار ســبعة عقــود تقريبــاً فــي تقــدمي اخلدمــات احليويــة لتحقيــق 
ــني  ــة مالي ــن خمس ــر م ــة ألكث ــانية واحلماي ــة اإلنس ــاه والتنمي الرف
الجــئ فلســطيني مســجلني لديهــا، وفــي تخفيــف محنتهــم 
وتعزيــز االســتقرار فــي املنطقــة، إلــى حــني التوصــل إلــى حــل عــادل 

ــطينيني. ــني الفلس ــة الالجئ لقضي
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نظرة عامة على التقرير 
ــو  ــة نح ــدم الوكال ــام 2019 تق ــنوي للع ــل الس ــر العم ــف تقري يص
ــروا  ــتراتيجية األون ــي اس ــددة ف ــتراتيجية احمل ــات االس ــق النتاج حتقي
ــة  ــود املبذول ــى اجله ــاء عل ــل 2016-2021. 12 وبالبن ــطة األج املتوس
لتنســيق اإلبــالغ عــن النتائــج ومتشــياً مــع التزامــات ومبــادئ 
ــام  ــس للع ــالن باري ــي إع ــا ف ــوص عليه ــرى املنص ــة الكب الصفق
2005 بشــأن فعاليــة املعونــات، يقــدم تقريــر العمــل الســنوي 
نظــرة شــاملة للبرامــج التــي تنفذهــا الوكالــة ويجمــع معــاً تقريــر 
ــة  ــة العام ــى اجلمعي ــدم إل ــام 2019 املق ــن الع ــام ع ــوض الع املف
ــأرض  ــارئ ل ــداء الط ــق بالن ــا يتعل ــنوية فيم ــروا الس ــر األون وتقاري
ــة  ــأن أزم ــارئ بش ــداء الط ــام 2019 والن ــة للع ــطينية احملتل الفلس
ــل  ــى حتلي ــوي عل ــه يحت ــا أن ــام 2019. كم ــة للع ــوريا اإلقليمي س
للتقــدم احملــرز مقارنــة بغايــات البرامــج وغايــات تعبئــة املــوارد احملــددة 
فــي مصفوفــة الرصــد املشــتركة لالســتراتيجية املتوســطة األجــل 
واســتراتيجية الوكالــة لتعبئــة املــوارد للفتــرة 2019-2021. باإلضافة 
ــر العمــل الســنوي اإلجنــازات واجملــاالت التــي  إلــى ذلــك، يشــرح تقري
لــم تتحقــق فيهــا الغايــات. وتتضمــن سلســلة مــن املرفقــات أطــر 

ــية. ــات الرئيس ــر واإلحصائي ــجالت اخملاط ــج وس النتائ

ــى  ــم عل ــد القائ ــام الرص ــن نظ ــج م ــن النتائ ــالغ ع ــتمد اإلب يس
ــي  ــا ف ــات وحتليله ــع البيان ــح جم ــذي يتي ــروا ال ــدى األون ــج ل النتائ
ــتراتيجية  ــا االس ــص عليه ــي تن ــتراتيجية الت ــات االس ــوء النتاج ض
ــاكل  ــاً هي ــام أيض ــتضيف النظ ــروا. ويس ــل لأون ــطة األج املتوس
ــي  ــرى الت ــج األخ ــر النتائ ــاريع وأط ــة واملش ــداءات الطارئ ــد للن رص
تســتخدمها الوكالــة. ويتــم جمــع البيانــات وحتليلهــا علــى أســاس 
ربــع ســنوي علــى صعيــد األقاليــم وعلــى أســاس نصــف ســنوي مــن 

ــة. ــاق الوكال ــى نط ــج عل ــات النتائ ــالل مراجع خ

تقريــر العمــل الســنوي هــو التقريــر النهائــي عــن العمليــات املنفــذة 
فــي العــام 2019 مبقتضــى االســتراتيجية املتوســطة األجــل احلاليــة. 
وقــد مت إعــداده مــن خــالل املســاهمات الــواردة مــن مكاتــب األونــروا 
ــيق  ــي بتنس ــل املعن ــق العم ــة وفري ــر الرئاس ــم ودوائ ــي األقالي ف
ــة  ــة، واللجن ــدان املضيف ــني والبل ــن املانح ــذي يتضم ــج، وال النتائ
ــادئ املتفــق  ــروا االستشــارية. وفيمــا يلــي املب ــة األون الفرعيــة للجن

ــنوي: ــل الس ــر العم ــا تقري ــتند إليه ــي يس ــا والت عليه

يتــم إعــداد التقاريــر مــرة واحــدة فــي الســنة التقومييــة وتنجــز   .
ــة. ــر الالحق ــرة التقري ــن فت ــي م ــع الثان ــول الرب بحل

ــات  ــى ترتيب ــات إل ــاس والغاي ــوط األس ــرات وخط ــتند املؤش تس  .
املراقبــة الداخليــة علــى نطــاق الوكالــة )أي مصفوفــة الرصــد 
ــوارد. ــة امل ــتراتيجية تعبئ ــة، واس ــداءات الطارئ ــتركة(، والن املش
يســتكمل عــرض بيانــات النتائــج بأقســام ســردية حتلــل   .
ــور  ــاز / القص ــر اإلجن ــات وتأثي ــق الغاي ــو حتقي ــرز نح ــدم احمل التق
ــات  ــق النتاج ــي حتقي ــى إجمال ــاز عل ــدم اإلجن ــاز / ع ــي اإلجن ف
االســتراتيجية املنصــوص عليهــا فــي االســتراتيجية املتوســطة 
ــداف  ــة وأه ــداءات الطارئ ــتراتيجية للن ــات االس ــل واألولوي األج

ــوارد. ــة امل ــتراتيجية تعبئ اس

ــس،  ــب اجلن ــم، وحس ــب اإلقلي ــب مكت ــج حس ــف النتائ ــم تصني يت
وحســب احلالــة االقتصاديــة، وحســب اإلعاقــة وفقــاً إلرشــادات 
األونــروا بشــأن تعريــف اإلعاقــة، وحســب التوزيــع املكانــي )مخيــم، 
غيــر مخيــم، حضــري، ريفــي(، وحســب الفئــات العمريــة الرئيســية 

ــباب(. ــل الش )مث
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الفصل األول: السياق



11 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

1-1 التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية
1-1-1 سوريا

أفــرزت تســع ســنوات مــن الصــراع فــي ســوريا عواقــب وخيمــة علــى 
الالجئــني الفلســطينيني واملواطنــني الســوريني علــى الســواء. وعلــى 
الرغــم مــن أن العــام 2019 شــهد انخفاضــاً فــي حــدة النــزاع فــي 
ــة بالســنوات الســابقة، فقــد اشــتدت  معظــم أجــزاء البــالد مقارن
ــق  ــب واملناط ــات إدل ــي )محافظ ــمال الغرب ــي الش ــال ف ــال القت أعم
ــر  ــى، وتدمي ــى وجرح ــقوط قتل ــن س ــفر ع ــا أس ــا(، مم ــة به احمليط
املنــازل والبنيــة التحتيــة، والتهجيــر الواســع النطــاق، واالحتياجــات 
ــون  ــا الجئ ــد فيه ــق يوج ــك مناط ــمل ذل ــدة. وش ــانية املتزاي اإلنس
ــم  ــخ مخي ــدة صواري ــت ع ــو، أصاب ــي 14 أيار/ماي ــطينيون. وف فلس
النيــرب املكتــظ بالســكان فــي حلــب، ممــا أســفر عــن مقتــل مــا ال 
ــم  ــة منه ــال، أربع ــة أطف ــم خمس ــن بينه ــاً، م ــن 11 مدني ــل ع يق
مــن طلبــة األونــروا، وأصيــب 30 شــخصاً آخــر بجــروح. وفــي الوقــت 
نفســه، أدى جتــدد العمليــات العســكرية فــي شــمال شــرق ســوريا 
فــي 9 تشــرين األول/أكتوبــر إلــى خلــق احتياجــات إنســانية واســعة 
النطــاق، ممــا فاقــم الوضــع اإلنســاني املتــردي أصــالً فــي هــذا اجلــزء 

مــن البــالد.

ظــل الوضــع األمنــي متقلبــاً فــي جميــع أنحــاء ســوريا. وكان خطــر 
الهجمــات غيــر املتكافئــة واخملاطــر التــي تشــكلها املتفجــرات 
ــات  ــق واخمليم ــي املناط ــيما ف ــاً، وال س ــرب مرتفع ــن احل ــة ع املتخلف
ــهدت  ــي ش ــراً والت ــا مؤخ ــول إليه ــن الوص ــن املمك ــح م ــي أصب الت
ــدون  ــرح العدي ــل وُج ــد قُت ــرة. لق ــنوات األخي ــي الس ــال ف ــال قت أعم
بســبب املتفجــرات املتخلفــة عــن احلــرب فــي العــام 2019، مبــن فيهم 
الجــئ فلســطيني يبلــغ مــن العمــر ثمانــي ســنوات كان يلعــب فــي 
منطقــة بالقــرب مــن مخيــم درعــا. وازدادت احلالــة األمنيــة احلرجــة 
ــر  ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــات خ ــن األوق ــدد م ــي ع ــراً ف توت
ــول  ــة ح ــارات جوي ــدة غ ــرائيلية ع ــن اإلس ــوات األم ــن ق ــب ش عق
دمشــق وحمــص وحمــاة، ممــا أدى إلــى وقــوع إصابــات وتدميــر للبنــى 

ــة. التحتي

ــوريا  ــي س ــوا ف ــا زال ــطيني م ــئ فلس ــروا أن 438.000 الج ــدر األون تق
فــي  الوكالــة  لــدى  مســجلني  الجئــاً   562.312 مــع  باملقارنــة 
ــني  ــي الالجئ ــو ثلث ــدر بنح ــا يق ــزح م ــد ن ــام 2019.  وق ــة الع نهاي
الفلســطينيني عــن مناطقهــم األصليــة منــذ بدايــة النــزاع، وظــل 
ــام 2019. 13  ــة الع ــى نهاي ــاً حت ــن داخلي ــم مهجري ــي 40% منه حوال
ووفقــاً لتقديــرات األونــروا، فــإن أكثــر مــن 180.000 الجــئ فلســطيني 
ــن  ــه م ــيمة. وواج ــرار جس ــا أض ــت به ــم أو حلق ــرت منازله ــد دم ق
بقــوا فــي البلــد بطالــة واســعة النطــاق، وتعرضــوا لفقــدان األصــول 
وســبل العيــش، ونقــص الوقــود والكهربــاء، وزيــادة حــادة فــي أســعار 
الســلع األساســية خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر بســبب 
االنخفــاض احلــاد فــي قيمــة الليــرة الســورية. وقــد أســهم ذلــك فــي 
حــدوث حالــة إنســانية شــديدة الصعوبــة فــي جميــع أنحــاء البــالد.

1-1-2 لبنان
ــتقرار  ــى االس ــلباً عل ــر س ــي التأثي ــوريا ف ــي س ــة ف ــتمرت األزم اس
ــن  ــد م ــرض املزي ــا ف ــان، مم ــي لبن ــة ف ــة االجتماعية-االقتصادي والبيئ

ــة  ــل والبني ــي األص ــة ف ــة الضعيف ــة العام ــى املالي ــوط عل الضغ
التحتيــة واخلدمــات. مــع نهايــة العــام 2019، كان هنــاك 914.648 الجئاً 
مــن ســوريا مســجلني لــدى مفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئني،14   
ــجلتهم  ــوريا س ــن س ــطينياً م ــاً فلس ــى 27.248 الجئ ــة إل باإلضاف
األونــروا.15   وباإلضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك 476.033 الجئاً فلســطينياً 
فــي لبنان مســجلني لــدى الوكالــة. 16  ومنــذ منتصــف مايو/أيــار 2019، 
عــززت الســلطات اللبنانيــة جهودهــا ملكافحــة التنقــل غيــر النظامي 
ــن ال  ــون مــن ســوريا الذي ــك، تعــرض الالجئ ــر احلــدود، ونتيجــة لذل عب
ــا  ــوا دخوله ــالد أو حاول ــوا الب ــن دخل ــة والذي ــيرة صاحل ــون تأش يحمل
بشــكل غيــر قانونــي بعــد 24 نيســان/إبريل 2019 لالعتقــال والترحيــل.

ــوارئ  ــة ط ــة "حال ــلطات اللبناني ــت الس ــبتمبر، أعلن ــي 2 أيلول/س وف
اقتصاديــة" عجلــت بحدوثهــا قضايــا هيكليــة وســوء إدارة اقتصاديــة 
طويلــة األجــل أدت إلــى بلــوغ نســبة الديــن إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالي 
ــب  ــرض ضرائ ــة لف ــة احلكوم ــارت خط ــق، أث ــت الح ــي وق 151%. 17  وف
جديــدة علــى التبــغ والبنزيــن ومكاملــات بروتوكــول االتصــال الصوتــي 
ــت احتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــالد فــي 17 تشــرين  ــر اإلنترن عب
األول/أكتوبــر، حتولــت إلــى مطالــب بإجــراء إصــالح شــامل فــي القيــادة 
ــي،  ــل سياس ــاد ح ــلة إليج ــاوالت فاش ــاب مح ــي أعق ــية. وف السياس
ــر  ــرين األول/أكتوب ــي 29 تش ــري ف ــعد احلري ــوزراء س ــس ال ــتقال رئي اس
ومت تعيــني حكومــة تصريــف أعمــال. وخــالل االضطرابــات السياســية 
واملدنيــة التــي أعقبــت ذلــك، خــرج مئــات اآلالف مــن املتظاهريــن إلــى 
ــع  ــتباكات م ــية، واش ــرق الرئيس ــة الط ــى عرقل ــا أدى إل ــوارع، مم الش

الســلطات، وأعمــال تخريــب، دون تشــكيل حكومــة.

فــي الوقــت نفســه، تعمقــت األزمــة املاليــة فــي لبنــان، حيــث فرضــت 
املصــارف قيــوداً مشــددة علــى ســحب وحتويــل الــدوالر األمريكــي، وتبــع 
ذلــك انخفــاض قيمــة الليــرة اللبنانيــة بنســبة تصــل إلــى 30% فــي 
الســوق املوازيــة وزيــادة أســعار الســلع األساســية. ووفقــاً ملكتــب األمم 
املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، ارتفعــت أســعار املــواد الغذائية 
بنســبة 20% علــى األقــل مــن أيلول/ســبتمبر إلى كانــون األول/ديســمبر 
ــؤدي  ــن أن ت ــة ميك ــة االقتصادي ــي أن األزم ــك الدول ــدر البن 2019.  18 وق
ــان،  ــة مــن ســكان لبن ــرة الفقــر بنســبة 20% إضافي ــى توســيع دائ إل
ــط  ــت خ ــل حت ــي األص ــون ف ــن يعيش ــبة 30% الذي ــى نس ــة إل باإلضاف

الفقــر. 19 

يعــد الالجئــون الفلســطينيون أصــالً مــن بــني أكثــر اجملتمعــات ضعفــاً 
ــم.  ــى معاناته ــاع ال ــردي األوض ــاف ت ــد أض ــان، وق ــي لبن ــاً ف وتهميش
فهــم خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، ظلــوا ممنوعــني مــن مزاولة 39 
مهنــة، فيمــا يواجهــون وضعــاً قانونيــاً غيــر مســتقر. نتيجــة لذلــك، 
ظلــوا يواجهــون معــدالت عاليــة مــن الفقــر والبطالــة. وفــي حزيــران/
يونيــو، قــررت وزارة العمــل إنفــاذ التشــريعات القائمــة التي تلــزم جميع 
األجانــب، مبــن فيهــم الالجئــني الفلســطينيني فــي لبنــان والالجئــني 
ــار  الفلســطينيني مــن ســوريا، باحلصــول علــى تصاريــح عمــل، ممــا أث
ــطينيني.  ــني الفلس ــات الالجئ ــي مخيم ــات ف ــن االضطراب ــابيع م أس
ــة ملراجعــة املســألة،  ــذاك جلنــة وزاري وفــي حــني شــكلت احلكومــة آن

لــم يحــرز أي تقــدم حتــى نهايــة العــام.
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علــى الرغــم من هــذه البيئــة املعقــدة، ظلــت احلالــة األمنيــة العامة 
ــطينيني  ــني الفلس ــات الالجئ ــن مخيم ــى م ــة العظم ــي الغالبي ف
فــي لبنــان مســتقرة نســبياً خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر. بيــد 
أن اشــتباكات صغيــرة النطــاق وقعــت فــي مخيــم عــني احللــوة فــي 
أوائــل آب/أغســطس، ممــا أســفر عــن مقتــل عــدة أعضــاء متنافســني 
مــن اجلماعــات اإلســالمية، وفــي مخيــم شــاتيال فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبــر، ممــا أســفر عــن مقتــل شــخصني. وفــي حــني ظــل الالجئــون 
ــي  ــات ف ــش االضطراب ــى هام ــر عل ــد كبي ــى ح ــطينيون إل الفلس
ــن أن  ــدة ميك ــة املتزاي ــب االجتماعية-االقتصادي ــإن املصاع ــان، ف لبن
يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى حالــة الســالمة واألمــن فــي مخيمــات 

ــا. ــطينيني وخارجه ــني الفلس الالجئ

1-1-3 األردن
فــي األردن، يوجــد 2.242.579 الجئــاً فلســطينياً مســجلني لــدى 
األونــروا، ومعظمهــم يُفهــم أنهــم يحملــون اجلنســية األردنيــة، ممــا 
يســمح لهــم بالتمتــع بنفــس احلقــوق التــي يتمتــع بهــا املواطنــون 
ــوا  ــطيني نزح ــئ فلس ــة 158.000 الج ــرون.20   إن قراب ــون اآلخ األردني
ــة مبوجــب  ــل اجلنســية األردني عــن غــزة عــام 1967 ممنوعــون مــن ني
القانــون رقــم 6 مــن العــام 1954 ويواجهــون قيــوداً فــي الوصــول إلــى 

اخلدمــات العامــة وفــرص كســب العيــش.

ــل  ــتقرار داخ ــبية لالس ــارة نس ــل األردن من ــام، ظ ــدار الع ــى م عل
منطقــة هشــة، علــى الرغــم مــن االحتجاجــات ضــد مبــادرة 
احلكومــة األمريكيــة "الســالم مــن أجــل االزدهــار"21   وارتفــاع 
تكاليــف املعيشــة فــي البــالد. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــرض الالجئــون 
مــن العــراق واجلمهوريــة العربيــة الســورية خــالل الســنوات العديــدة 
ــة، وال  ــه التحتي ــى اقتصــاد األردن وبنيت ــرة عل املاضيــة ضغوطــاً كبي

ــم. ــة والتعلي ــي الصح ــي مجال ــيما ف س

ــث بلغــت %19  ــراً حي ــاً كبي ــي األردن تشــكل حتدي ــة ف ــت البطال ظل
ــن  ــا 0.3% ع ــادة قدره ــام 2019، أي بزي ــن الع ــر م ــع األخي ــي الرب ف
ــت  ــث بلغ ــاص، حي ــكل خ ــباب بش ــر الش ــد تأث ــام 2018. 22  وق الع
ــام 2019. 23   ــي الع ــي 36.8% ف ــباب حوال ــني الش ــة ب ــبة البطال نس
ويســعى األردن إلــى تنفيــذ إصالحــات هيكليــة رئيســية مــن خــالل 
إدخــال أنظمــة جديــدة لتعزيــز احلوكمــة املاليــة ومــن خــالل خطــة 
ــام 2019،  ــي الع ــا ف ــنوات، مت إطالقه ــس س ــا خم ــة مدته إصالحي
وتهــدف إلــى ضمــان النمــو املســتدام والشــامل ومواجهــة التحديات 

ــي. ــوع االجتماع ــباب والن ــغيل والش ــة بالتش املتعلق

ــدى  ــجلني ل ــوريا املس ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــدد الالجئ ــغ ع بل
األونــروا فــي األردن 17.348 حســب نهايــة العــام 2019. وظلــت 
األرقــام مســتقرة جزئيــاً بســبب سياســة احلكومــة بعــدم الســماح 
بدخــول الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا والتــي اعتمــدت بــدءاً 
ــي 24%9.9    ــاص حوال ــكل خ ــر بش ــرض للخط ــام 2013. ويتع ــن الع م
ــع  ــم وض ــس له ــن لي ــوريا مم ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــن الالجئ م
قانونــي ســليم فــي األردن ألنهــم يواجهــون قيــوداً علــى التشــغيل، 
ــوال  ــراءات األح ــم وإج ــى احملاك ــول إل ــى الوص ــدودة عل ــدرة مح وق
املدنيــة والتســجيل، ويتعرضــون للتهديــد باإلعــادة القســرية. يواجــه 
ــانية  ــاعدات اإلنس ــى املس ــول إل ــى الوص ــوداً عل ــاً قي ــرون أيض الكثي
ــر الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا. وتتــم  املتاحــة لالجئــني غي
إحالــة هــؤالء األفــراد إلــى الوكالــة باعتبارهــا اجلهــة الرئيســية التــي 

تزودهــم بخدمــات الصحــة والتعليــم واملســاعدات الطارئــة وشــبكة 
األمــان االجتماعــي واحلمايــة. وقــد واصلــت الوكالــة مناشــدة 
ــع  ــة جلمي ــدأ املســاواة فــي املعامل ــة بالتمســك مبب احلكومــة األردني
ــول  ــة الدخ ــي إمكاني ــر ف ــي، والنظ ــون الدول ــاً للقان ــني، وفق الالجئ
ــن مــن الصــراع فــي ســوريا،  املؤقــت لالجئــني الفلســطينيني الفاري

ــانية. ــباب إنس ألس

1-1-4 غزة
واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدة لتلبيــة احتياجــات 1.460.315 
الجــئ فلســطيني مســجل فــي غــزة 25  فــي ســياق متقلــب للغايــة 
فــي اجملــاالت السياســية واألمنيــة واالجتماعية-االقتصاديــة. وقــد 
ــببها  ــة س ــانية واقتصادي ــة إنس ــل أزم ــي حتم ــكان ف ــتمر الس اس
احلصــار البــري واجلــوي والبحــري الــذي دخــل عامــه الثالــث عشــر فــي 
حزيران/يونيــو 2019. واقتــرن ذلــك بــدورات مــن العنــف وعــدم االســتقرار 
ــت  ــزة. وتعرقل ــر غ ــن معاب ــروج م ــول واخل ــد الدخ ــي وتقيي السياس
عمليــة تقــدمي اخلدمــات األساســية وضمــان توافرهــا بســبب النشــاط 
االقتصــادي احملــدود فــي غــزة، والذي تفاقــم بتأثير االنقســام السياســي 
املتواصــل، واألزمــة املاليــة للســلطة الفلســطينية، والتخفيضــات في 
املســاعدات االجتماعيــة، وتدهــور البنيــة التحتيــة العامــة. وفــي العام 
ــتمر  ــزة 45.1%، 26  واس ــي غ ــة ف ــدل البطال ــط مع ــغ متوس 2019، بل
النقــص الشــديد فــي فــرص العمــل فــي مفاقمــة مســتويات اليــأس 
واإلحبــاط العاليــة بــني الســكان، وال ســيما الشــباب. وقد حتســن توافر 
الكهربــاء مــن 4-8 ســاعات فــي اليــوم فــي العــام 2018 إلــى مــا يقــرب 
ــة  ــت إمكاني ــام 27.2019   وظل ــي الع ــوم ف ــي الي ــاعة ف ــن 10-15 س م
ــن  ــر م ــأزوم إذ أن أكث ــتوى م ــى مس ــة عل ــاه نظيف ــى مي ــول عل احلص
90% مــن امليــاه التــي تتــزود بهــا املنــازل غيــر صاحلــة للشــرب بســبب 
االســتخراج املفــرط مــن احلــوض اجلوفــي الســاحلي أثنــاء فتــرة وجــود 
املســتوطنات اإلســرائيلية فــي غــزة، إلــى جانب تســرب ميــاه البحــر. 28 

علــى املســتوى السياســي، فشــلت اخلطــوات الرئيســية نحــو إنهــاء 
االنقســام السياســي املســتمر منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن بــني 
ــل  ــني الفصائ ــاق ب ــى اتف ــل إل ــك، مت التوص ــع ذل ــاس. وم ــح وحم فت
ــام 2020.  ــي الع ــية ف ــة ورئاس ــات برملاني ــراء انتخاب ــطينية إلج الفلس
وقُمعــت بعنــف حــوادث متفرقــة مــن االحتجاجــات الشــعبية التــي 

ــة. ــروف املعيش ــني ظ ــب بتحس تطال

ــر.  ــد كبي ــى ح ــتقرة إل ــر مس ــزة غي ــي غ ــة ف ــاع األمني ــت األوض ظل
ــم  ــطينياً حياته ــد 33 فلس ــر، فق ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت فخ
علــى يــد قــوى األمــن اإلســرائيلية خــالل مظاهــرات مســيرة العــودة 
الكبــرى، وأصيــب 11.523 شــخصاً بجــروح، ممــا رفــع العــدد اإلجمالــي 
ــي 30 آذار/ ــرات ف ــدء املظاه ــذ ب ــاً من ــالً و36.134 جريح ــى 212 قتي إل
مــارس 2018. 29  وفــي حــني أن املســتوى العــام للعنــف، مبــا فــي ذلــك 
عــدد الضحايــا املرتبطــني باملظاهــرات، قــد انخفــض كجــزء مــن وقــف 
ــة  ــإن رعاي ــاس، ف ــرائيل وحم ــني إس ــمي ب ــر رس ــش وغي ــار ه ــالق ن إط
ــة  ــل للرعاي ــة األج ــات طويل ــم احتياج ــم لديه ــر منه ــى، وكثي اجلرح
الطبيــة وإعــادة التأهيــل، ال يــزال يشــكل ضغطــاً هائــالً علــى النظــام 

ــل. الصحــي املتداعــي مــن ذي قب

قُتــل 75 فلســطينياً آخــر فــي ظــروف أخــرى، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل 
الغــارات اجلويــة وقصــف الدبابــات خــالل التصعيــد املؤقــت ألعمــال 
القتــال بــني الفصائــل الفلســطينية والقــوات اإلســرائيلية. 30  وفــي 
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ــوب  ــزة وجن ــاع غ ــهد قط ــارس، ش ــى 27 آذار/م ــن 25 إل ــرة م الفت
ــام 2014،  ــذ الع ــال من ــال القت ــدات أعم ــم تصعي ــد أه ــرائيل أح إس
بعــد إطــالق صــاروخ مــن غــزة أحلــق أضــراراً بالغــة مبنــزل فــي وســط 
ــي أعقــاب هــذا  ــة ســبعة إســرائيليني. وف إســرائيل وتســبب بإصاب
ــة اإلســرائيلية مواقــع متعــددة فــي  احلــادث، قصفــت القــوات اجلوي
ــرة،  ــر 16 أس ــني وتهجي ــة اثن ــى إصاب ــا أدى إل ــزة، مم ــاء غ ــع أنح جمي
ــات أطلقتهــا جماعــات فلســطينية مســلحة  فــي حــني أن مقذوف
باجتــاه جنــوب إســرائيل أوقعــت أضــراراً. 31  وفــي الفتــرة مــن 3 إلــى 
ــال املكثفــة عــن  ــام مــن أعمــال القت ــو، أســفرت أربعــة أي 6 أيار/ماي
مقتــل 25 فلســطينياً، مــن بينهــم ثالثــة أطفــال وامرأتــان حامــالن، 
و123  آخــر  أصيــب 153 فلســطينياً  إســرائيليني. كمــا  وأربعــة 
ــوات  ــتهدفت الق ــر، اس ــرين الثاني/نوفمب ــي 12 تش ــرائيلياً. 32  وف إس
ــلح  ــاح املس ــي اجلن ــطني ف ــار الناش ــد كب ــرائيلية أح ــة اإلس اجلوي
ــا أدى  ــه، مم ــزة وقتلت ــي غ ــطيني ف ــالمي الفلس ــاد اإلس ــة اجله حلرك
ــل فيهــا 35  إلــى انــدالع أعمــال قتــال مكثفــة اســتمرت يومــني قُت
فلســطينياً، يعتقــد أن 16 منهــم مــن املدنيــني، مــن بينهــم ثمانيــة 
ــى  ــا تلق ــالً. كم ــم 51 طف ــن بينه ــن، م ــب 106 آخري ــال، وأصي أطف
العــالج 78 إســرائيلياً، مبــن فيهــم أطفــال، مــن إصابــات خفيفــة أو 
مــن الصدمــة. وقــد عملــت مراكــز الوكالــة الصحيــة طــوال فتــرات 
القتــال املذكــورة، فــي حــني توقفــت خدمــات أخــرى مــن أجل ســالمة 
ــاذ  ــز النف ــال حي ــال القت ــف أعم ــل وق ــني. ودخ ــتفيدين واملوظف املس

ــر. ــى حــد كبي ــر، وبقــي صامــداً إل فــي 14 تشــرين الثاني/نوفمب

ــال  ــن رج ــة م ــل ثالث ــاص، قُت ــكل خ ــق بش ــر للقل ــور مثي ــي تط وف
الشــرطة الفلســطينية وأصيــب ثالثــة مدنيــني فــي انفجاريــن 
ــرطة  ــة للش ــش تابع ــاط تفتي ــتهدفا نق ــني اس ــني منفصل انتحاري
ــطس أن  ــي 29 آب/أغس ــاس ف ــادت حم ــطس 2019. وأف ــي آب/أغس ف
ــرة  ــن عش ــة م ــت خلي ــزة اعتقل ــي غ ــا ف ــة له ــن التابع ــوات األم ق

ــات. 33  ــف وراء الهجم ــراد تق أف

1-1-5 الضفة الغربية
خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، ظــل االحتــالل العســكري 
ــني  ــة لالجئ ــاة اليومي ــي احلي ــع نواح ــى جمي ــر عل ــرائيلي يؤث اإلس
ــا  ــة، مب ــي الضفــة الغربي ــروا ف ــدى األون الفلســطينيني املســجلني ل
فيهــا القــدس الشــرقية، وعددهــم 858.758 شــخصاً. وقــد نفــذت 

قــوات األمــن اإلســرائيلية أكثــر مــن 5.600 عمليــة أمنيــة قُتــل فيهــا 
ــم  ــة منه ــطينياً، أربع ــاً فلس ــم 11 الجئ ــن بينه ــطينياً، م 29 فلس
ــرة  ــالل الفت ــروح. 34  وخ ــر بج ــخصاً آخ ــب 1.582 ش ــرون، وأصي قاص
نفســها، ُســجل مقتــل خمســة إســرائيليني وإصابــة 121. ومــن بــني 
العمليــات التــي نفذتهــا قــوات األمــن اإلســرائيلية فــي العــام 2019، 
وقعــت 540 عمليــة فــي مخيمــات لالجئــني فــي الضفــة الغربيــة، 
مبعــدل 1.5 عمليــة أمنيــة فــي اليــوم. 35  وشــمل العديــد مــن هــذه 
العمليــات اســتخدام الذخيــرة احليــة والغــاز املســيل للدمــوع، مما أدى 
فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى وقــوع إصابــات وإحلــاق أضــرار باملمتلكات 

ــديدة. ــية-اجتماعية ش ــب نفس وعواق

اإلســرائيلي  االســتيطاني  التوســع  اســتمر   ،2019 العــام  فــي 
ــى  ــاً ال ــرقية، جنب ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة الغربي ــي الضف ف
جنــب مــع هــدم املنــازل واملمتلــكات الفلســطينية. وواجهــت 
ــة  ــي املنطق ــودة ف ــك املوج ــيما تل ــطينية، ال س ــات الفلس اجملتمع
ــازل  ــدم املن ــدات به ــة أو تهدي ــات فعلي ــة، عملي ــورة روتيني )ج(، بص
ــم  ــة تعرضه ــرية عام ــة قس ــق بيئ ــي خل ــهم ف ــا أس ــادرة، مم واملص
خلطــر الترحيــل القســري. وجــرى هــدم مــا ال يقــل عــن 638 مبنــى 
ميلكــه فلســطينيون،36   منهــا 196 مبنــى لالجئــني الفلســطينيني. 
ــام 2018 )475(  ــع الع ــة م ــبة 34% باملقارن ــادة بنس ــك زي ــل ذل وميث
ــون  ــا الجئ ــي ميلكه ــة الت ــي املهدم ــي املبان ــبة 41% ف ــادة بنس وزي

 37 فلســطينيون. 

ــة  ــروف االجتماعية-االقتصادي ــت الظ ــام 2019، ظل ــدار الع ــى م عل
ــون  ــل الالجئ ــا حتم ــاً م ــث غالب ــة، حي ــة صعب ــة الغربي ــي الضف ف
ــادة  ــاك زي ــت هن ــك، كان ــع ذل ــر. وم ــبء األكب ــطينيون الع الفلس
طفيفــة فــي متوســط األجــور اليوميــة إلــى 136 شــيكالً إســرائيلياً 
ــني  ــر الالجئ ــرائيلياً لغي ــيكالً إس ــطينيني و158 ش ــني الفلس لالجئ
مقارنــة باألجــور اليوميــة فــي العــام 2018 التــي بلغــت 129 شــيكالً 
ــي  ــني. وف ــر الالجئ ــرائيلياً لغي ــيكالً إس ــني و149 ش ــرائيلياً لالجئ إس
العــام 2019، بلــغ املعــدل العــام للبطالــة 13% بــني الالجئــني 
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، 
مــع ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى 17% ملــن يعيشــون فــي اخمليمــات.  38 
وســاهم ذلــك فــي ارتفــاع مســتويات الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي 

ــطينيني. ــني الفلس ــر الالجئ ــاط أس ــي أوس ف
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حســب نهايــة العــام 2019، كان هنــاك 562.312 الجئــاً فلســطينياً 
مســجلني لــدى األونــروا فــي ســوريا، باإلضافــة إلــى 84.831 شــخصاً 
ــم  ــة التعلي ــت الوكال ــن. وقدم ــجلني اآلخري ــخاص املس ــن األش م
األساســي الــى 49.682 طالبــاً وطالبــة )24.438 طالبــة و25.244 
طالبــاً( خــالل العــام الدراســي 2019/2018 فــي 103 مــدارس والتعليم 
التقنــي واملهنــي الــى 1.044 شــاباً وشــابة. 39  وقــدم 24 مركــزاً صحياً 
ــا  ــام، مب ــالل الع ــة خ ــة األولي ــة الصحي ــارة للرعاي 804.542 استش
فــي ذلــك مــن خــالل عيادتــني متنقلتــني أُرســلتا الــى مواقــع نائيــة 
ومناطــق واجــه فيهــا الالجئــون الفلســطينيون قيــوداً علــى التنقــل، 
ال ســيما فــي يلــدا اجملــاورة لليرمــوك. 40  ووزعــت حتويــالت نقديــة على 
ــي  ــي، ف ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــالل برنام ــن خ ــاً م 16.071 الجئ
ــى 10.433 مســتفيداً بقيمــة  ــرة إل حــني مت إيصــال القــروض الصغي

ــاً. 41  ــة قدرهــا 4.137.359 دوالراً أمريكي قــروض إجمالي

مــن خــالل النــداء الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة، مت توزيــع 
ــث  ــام 2019، بحي ــي الع ــة ف ــاعدات النقدي ــن املس ــوالت م ــالث ج ث
اعتمــدت اجلولتــان األخيرتــان نهجــاً موجهــاً مت إدخالــه فــي أيار/مايــو 
ــد  ــطينيني األش ــني الفلس ــات الالجئ ــني احتياج ــوازن ب ــق الت لتحقي
ضعفــاً . الذيــن مت حتديدهــم مــن خــالل تقييــم للضعــف أجــري فــي 
ــروا احملــدودة. فقــد كانــت الوكالــة  ــة العــام 2018 . ومــوارد األون نهاي
فــي العــام 2019 تعتــزم تقــدمي 28 دوالراً أمريكيــاً شــهرياً للشــخص 
ــاء و14 دوالراً  ــراد الضعف ــن األف ــن 126.000 م ــر م ــى أكث ــد إل الواح
ــاالت،  ــن احل ــي م ــدد املتبق ــد للع ــخص الواح ــهرياً للش ــاً ش أمريكي
والــذي يعــادل حوالــي 292.000 شــخص. وفيمــا أن هــذه التحويــالت 
النقديــة الشــهرية املرصــودة شــكلت انخفاضــاً باملقارنــة مــع 
األعــوام الســابقة بســبب نقــص التمويــل، فلــم تتمكــن األونــروا فــي 
ــخص  ــط للش ــاً باملتوس ــر 14 دوالراً أمريكي ــن توفي ــام 2019 إال م الع
الواحــد فــي الشــهر للفئــات األشــد ضعفــاً و9 دوالرات شــهرياً 
ــن. وباإلضافــة إلــى  للشــخص الواحــد لأشــخاص الضعفــاء اآلخري
بواعــث القلــق املتعلقــة بكفايــة املســاعدات املقدمــة، تأثــرت القــوة 
ــرة  ــة اللي ــاض قيم ــلباً بانخف ــة س ــاعدات املقدم ــرائية للمس الش
الســورية والتبايــن بــني ســعر الصــرف الرســمي املســتخدم لتحويــل 
اإلعانــات النقديــة إلــى املســتفيدين وقيمــة الــدوالر األمريكــي فــي 
ــة العــام  الســوق احلــرة. وحتســن الوضــع بشــكل طفيــف فــي نهاي
ــدة  ــات األمم املتح ــي لكيان ــرف تفضيل ــعر ص ــق س ــع تطبي 2019، م
يعــادل 700 ليــرة ســورية لــكل دوالر أمريكــي مقارنــة بالســعر 

ــدوالر. ــورية لل ــرة س ــغ 434 لي ــمي البال الرس

كمــا أشــير أعــاله، جــرى خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر اعتمــاد 
نهــج موجــه فــي تقــدمي املســاعدات الغذائيــة العينيــة، ممــا أدى الــى 
اقتصــار توزيــع الســالل الغذائيــة علــى 136.000 الجــئ فلســطيني 
ينتمــون إلــى الفئــات األشــد ضعفــاً ومجموعــة صغيــرة مــن 
حــاالت الضعــف األخــرى، مبــا فــي ذلــك النازحــني حديثــاً والالجئــني 
الفلســطينيني الذيــن يعيشــون فــي مناطــق تتقيــد احلركــة فيهــا.
ــروا  ــآت األون ــق مبنش ــا يتعل ــرة فيم ــة الكبي ــن احلاج ــم م ــى الرغ عل

التــي حتتــاج إلــى إعــادة بنــاء أو إصــالح، مت تلقــي متويــل محــدود فــي 
ــام  ــي الع ــة ف ــوريا اإلقليمي ــة س ــأن أزم ــارئ بش ــداء الط ــار الن إط
2019. وفــي غيــاب هــذا الدعــم، ســتواجه الوكالــة ضغطــاً شــديداً 
خلدمــة مخيمــّي درعــا وعــني التــل ، واللذيــن شــهدا عــودة تدريجيــة 
ــي  ــرة ف ــا و90 أس ــم درع ــي مخي ــرة ف ــي 800 أس ــكان )حوال للس
مخيــم عــني التــل(. وال يــزال مخيــم اليرمــوك، الــذي كان يضــم فــي 
الســابق نحــو 160.000 الجــئ فلســطيني، مدمــراً إلــى حــد كبيــر.

1-2-2 لبنان

فــي لبنــان، كان هنــاك 476.033 الجئــاً فلســطينياً مســجلني لــدى 
األونــروا و62.659 شــخصاً مــن األشــخاص املســجلني اآلخرين حســب 
ــى  ــي إل ــم األساس ــة التعلي ــت الوكال ــام 2019. وقدم ــة الع نهاي
ــور(،  ــن الذك ــاث و17.480 م ــن اإلن ــة )19.480 م ــاً وطالب 36.960 طالب
ــام  ــالل الع ــوريا، خ ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــمل الالجئ ــا يش مب
الدراســي 2019/2018 فــي 66 مدرســة. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــدم 27 
مركــزاً صحيــاً 881.064 استشــارة للرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل 
العــام، واســتفاد مــن ذلــك نحــو 170.000 الجــئ فلســطيني. ووزعــت 
حتويــالت نقديــة مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي قدرهــا 30 

ــاً. 42  ــع العــام علــى 61.384 الجئ ــاً فــي رب دوالراً أمريكي

واصلــت األونــروا دعــم فــرص كســب العيش لالجئــني الفلســطينيني 
ــاً  ــح 886 طالب ــه لصال ــي املوج ــي واملهن ــب التقن ــالل التدري ــن خ م
ــزز  ــني ع ــي ح ــي 2019/2018، ف ــام الدراس ــة الع ــي بداي ــة ف وطالب
مختبــرا االبتــكار التابعــان للوكالــة مهــارات 366 شــاباً وشــابة )197 
ــاث و169 مــن الذكــور(. ومت تقــدمي الدعــم أيضــاً مــن خــالل  مــن اإلن
القــروض الصغيــرة إلــى 164 مبــادرة لبنــاء مشــاريع جديــدة وألعمــال 

جتاريــة قائمــة ولتحســني ظــروف اإلســكان. 43 

ــر  ــى التدمي ــاً عل ــرور 12 عام ــد م ــام 2019، وبع ــة الع ــب نهاي حس
ــار  ــادة إعم ــن إع ــاء م ــارد، مت االنته ــر الب ــم نه ــاً خملي ــل تقريب الكام
اخمليــم بنســبة 68%. وعلــى الرغــم مــن هــذا النجــاح، ال تــزال األونــروا 
تواجــه عجــزاً قــدره 51 مليــون دوالر أمريكــي الســتكمال إعــادة بنــاء 
اخمليــم بالكامــل. وقامــت األونــروا، خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، 
بإصــالح املســاكن لصالــح 1.469 أســرة )مبــا فــي ذلــك مخيــم نهــر 
البــارد وحــاالت الطــوارئ واحلــاالت العاديــة( مــن خــالل متويــل الطــوارئ 

واملشــاريع علــى الســواء.

1-2-3 األردن

فــي األردن، كان هنــاك 2.272.411 الجئــاً فلســطينياً مســجلني لــدى 
األونــروا و147.251 شــخصاً مــن األشــخاص املســجلني اآلخريــن 
ــي  ــروا ف ــات األون ــاهمت خدم ــد س ــام 2019. وق ــة الع ــب نهاي حس
التنميــة البشــرية لالجئــني الفلســطينيني مــن خــالل توفيــر 
ــن  ــة )58.633 م ــاً وطالب ــح 120.967 طالب ــي لصال ــم األساس التعلي
ــاث و62.334 مــن الذكــور(، مبــا يشــمل الالجئــني الفلســطينيني  اإلن
ــة،  ــي 169 مدرس ــي 2019/2018 ف ــام الدراس ــالل الع ــوريا، خ ــن س م
ــباب.  ــى 2.803 ش ــي ال ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري ــدمي التعلي وتق
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ــة  ــة الصحي ــارة للرعاي ــاً 1.695.966 استش ــزاً صحي ــدم 25 مرك وق
األوليــة خــالل العــام، ومت إيصــال حتويــالت نقديــة مــن خــالل برنامــج 
شــبكة األمــان االجتماعــي إلــى 58.479 الجئــاً. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
قامــت الوكالــة بإصــالح املســاكن لصالــح 50 أســرة وقدمــت 12.060 
قرضــاً للتمويــل الصغيــر بقيمــة إجماليــة قدرهــا 10.717.236 دوالراً 

ــاً. أمريكي

ــام  ــة للع ــوريا اإلقليمي ــة س ــأن أزم ــارئ بش ــداء الط ــالل الن ــن خ وم
2019، واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات اإلنســانية، مبــا فــي 
ــم  ــة والتعلي ــة الصحي ــة والرعاي ــة الطارئ ــاعدات النقدي ــك املس ذل
ــة واملســاعدة فــي التأهــب لفصــل الشــتاء لصالــح 17.343  واحلماي
الجئــاً فلســطينياً مــن ســوريا مســجلني لــدى الوكالــة فــي األردن. 
ــة  ــة لتلبي ــح نقدي ــت من ــر، قُدم ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت وخ
االحتياجــات األساســية الــى 16.159 الجئــاً فلســطينياً مــن ســوريا، 
فــي حــني مت دعــم 695 الجئــاً فلســطينياً مــن ســوريا مــن خــالل منح 
ــى االســتجابة  ــرة واحــدة بقصــد مســاعدتهم عل ــة مل ــة طارئ نقدي
لبواعــث قلــق محــددة تتعلــق باحلمايــة. ومت إيصــال اخلدمــات 
ــى 15.464  ــة، ال ــة والتخصصي ــة الثانوي ــا الرعاي ــا فيه ــة، مب الطبي
ــة االحتياجــات  ــاً فلســطينياً مــن ســوريا، فــي حــني متــت تلبي الجئ
التعليميــة لــدى 1.167 طفــالً مــن أطفــال الالجئــني الفلســطينيني 
مــن ســوريا والالجئــني الســوريني مــن خــالل شــبكة مــدارس األونــروا.

1-2-4 غزة
حســب نهايــة العــام 2019، كان هنــاك 1.460.315 الجئــاً فلســطينياً 
ــن فــي  ــروا و161.806 أشــخاص مســجلني آخري مســجلني لــدى األون
ــاً  ــى 278.938 طالب ــي ال ــم األساس ــة التعلي ــت الوكال ــزة. قدم غ
ــم  ــور(، مــن بينه ــن الذك ــاث و143.973 م ــن اإلن ــة )134.965 م وطالب
الجئــون فلســطينيون من ســوريا، خــالل العــام الدراســي 2019/2018 
فــي 274 مدرســة، والتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي الــى 1.820 
شــاباً وشــابة. وقــدم 22 مركــزاً صحيــاً 4.215.247 استشــارة للرعايــة 
الصحيــة األوليــة خــالل العــام، فيمــا وزعــت طــرود غذائيــة ربعيــة 
ــاً فــي إطــار برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي.  علــى 98.935 الجئ
ــاً  ــت قروض ــرة وقدم ــاكن 1.491 أس ــل مس ــة تأهي ــادت الوكال وأع
للتمويــل الصغيــر إلــى 2.922 مســتفيداً تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة 

ــاً. 3.065.570 دوالراً أمريكي

أدى نقــص التمويــل فــي العــام 2019 إلــى احلــد مــن عمليــات الطوارئ 
التــي تقــوم بهــا األونــروا فــي غــزة. ولــم تتمكــن الوكالــة مــن جتنــب 
ــل  ــذي يص ــة، وال ــاعدات الغذائي ــج املس ــق برنام ــرار لتعلي االضط
ــن  ــنة، إال م ــع س ــطيني كل رب ــئ فلس ــون الج ــن ملي ــر م ــى أكث إل

ــدوق األمم املتحــدة املركــزي ملواجهــة الكــوارث  خــالل قــرض مــن صن
وســلف اســتثنائية مــن ميزانيــة البرامــج. أعطيــت األولويــة أيضــاً 
ــر  ــا أكث ــن خالله ــل م ــي حص ــل، والت ــل العم ــال مقاب ــطة امل ألنش
ــطة  ــل، وألنش ــرة األج ــل قصي ــرص عم ــى ف ــئ عل ــن 13.000 الج م
ــي  ــة ف ــي-االجتماعي املدمج ــم النفس ــية والدع ــة النفس الصح
ــة تثبيــت  ــة. وقــد أعــادت الوكال ــروا ومراكزهــا الصحي مــدارس األون
نحــو 500 مــن العاملــني فــي مجــال الصحــة النفســية اجملتمعيــة، 
الذيــن مت تخفيــض عقودهــم إلــى وظائــف بــدوام جزئــي فــي العــام 
ــل  ــدوام كام ــل ب ــادوا للعم ــث ع ــل، بحي ــة التموي ــبب أزم 2018 بس

ــة. ــة املنظم ــة والفردي ــالت اجلماعي ــة التدخ ــل مواصل ــن أج م

1-2-5 الضفة الغربية
حســب نهايــة العــام 2019، كان هنــاك 858.758 الجئــاً فلســطينياً 
مســجلني لــدى األونروا و207.014 شــخصاً من األشــخاص املســجلني 
اآلخريــن فــي الضفــة الغربيــة. وقدمــت الوكالــة التعليــم األساســي 
إلــى 46.310 طلبــة )27.658 مــن اإلنــاث و18.652 مــن الذكــور( خــالل 
ــب  ــم والتدري ــة والتعلي ــي 96 مدرس ــي 2019/2018 ف ــام الدراس الع
ــت  ــك، قام ــى ذل ــة إل ــباب. باإلضاف ــى 1.004 ش ــي إل ــي واملهن التقن
األونــروا بإصــالح املســاكن لصالــح 46 أســرة وقدمــت 10.161 
قرضــاً للتمويــل الصغيــر بقيمــة إجماليــة قدرهــا 14.537.990 دوالراً 

أمريكيــاً.

خــالل العــام 2019، مت تقــدمي 1.126.299 استشــارة للرعايــة الصحيــة 
ــع  ــب جمي ــن تدري ــاء م ــاً. ومت االنته ــزاً صحي ــي 43 مرك ــة ف األولي
ــي  ــوة ف ــر الفج ــة جلس ــج الوكال ــى برنام ــني عل ــني الصحي العامل
الصحــة النفســية فــي عــام 2019، وجــرى دمــج هــذه اخلدمــة فــي 
ــة الصحيــة األوليــة وتنفيذهــا فــي جميــع املراكــز الصحيــة  الرعاي
والنقــاط الصحيــة فــي الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس 
الشــرقية. كمــا بُذلــت اجلهــود لتحســني نوعيــة اخلدمــات املقدمــة 
فــي مستشــفى قلقيليــة التابــع لأونــروا مــن خــالل تعزيــز أعمــال 
ــية  ــات األساس ــراء التدريب ــدة، وإج ــدات جدي ــراء مع ــة، وش الصيان

ــني. للموظف

ــخصاً  ــى 61.707 ش ــة إل ــاعدة النقدي ــدمي املس ــة تق ــت الوكال واصل
مــن فئــة الفقــر املدقــع )36.129 مــن خــالل برنامــج شــبكة األمــان 
االجتماعــي و25.578 فــي إطــار النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية 
احملتلــة(. وفــي إطــار النــداء الطــارئ أيضــاً، مت بالشــراكة مــع برنامــج 
ــو  ــى نح ــة إل ــة العيني ــاعدات الغذائي ــدمي املس ــي تق ــة العامل األغذي
ــف  ــة خملتل ــة املعرض ــة والرعوي ــات البدوي ــي اجملتمع ــرد ف 37.000 ف

ــة. ــدات املتعلقــة باحلماي ــى الوصــول والتهدي ــود املفروضــة عل القي
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1-3 المسائل القانونية
1-3-1 موظفو الوكالة

ــة  ــد حري ــام 2019 تقيي ــي الع ــرائيلية ف ــلطات اإلس ــت الس واصل
تنقــل موظفــي األونــروا فــي األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا 
ــا  ــود م ــملت القي ــة. وش ــاوف األمني ــة اخمل ــرقية، بحج ــدس الش الق
ــر ســكان  ــة احملليــني مــن غي ــي: )1( حظــر ســفر موظفــي الوكال يل
القــدس فــي مركبــات األمم املتحــدة عبــر معبــر إيــرز احلــدودي )دخــوالً 
إلــى غــزة وخروجــاً منهــا( وجســر اللنبــي )دخــوالً إلــى األردن وخروجــاً 
منــه(، أو قيــادة مركبــات الوكالــة فــي إســرائيل والقــدس الشــرقية؛ 
)2( فــرض إجــراءات تســتغرق وقتــاً طويــالً وجهــداً كبيــراً للحصــول 
علــى تصاريــح للموظفــني احملليــني مــن غيــر ســكان القــدس 
لدخــول إســرائيل والقــدس الشــرقية. وفــي مناســبات عديــدة، لــم 
مُتنــح التصاريــح علــى الرغــم مــن اتبــاع اإلجــراءات. فــي املتوســط، 
لــم تصــدر تصاريــح لدخــول القــدس الشــرقية مــن بقيــة الضفــة 
الغربيــة إلــى 21.75% مــن موظفــي األونــروا احملليــني )135 فــرداً(، عنــد 

حاجتهــم لهــا.

اســتمرت اإلجــراءات اإلســرائيلية علــى جســر اللنبــي فــي اشــتراط 
إخضــاع مركبــات األمم املتحــدة للتفتيــش مــا لــم يكــن أحــد ركابهــا 
يحمــل بطاقــة هويــة صــادرة عــن وزارة اخلارجيــة، علــى الرغــم مــن 
ــدة.  ــة األمم املتح ــاكاً حلصان ــل انته ــذه متث ــش ه ــات التفتي أن عملي
قيــدت هــذه اإلجــراءات حركــة موظفــي الوكالــة الدوليــني املقيمــني 
ــة هــذه البطاقــات.  ــن ال تصــدر لهــم وزارة اخلارجي فــي عمــان، والذي
ووفقــاً إلجــراء جديــد، أصبــح علــى حاملــي وثائــق مــرور األمم املتحــدة 
ــن وزارة  ــبقة م ــة مس ــى موافق ــوا عل ــم يحصل ــن ل ــراء الذي احلم
اخلارجيــة اإلســرائيلية احلصــول علــى تصريــح مــن ســلطات احلــدود 
اإلســرائيلية إلعفائهــم مــن رســوم اخلــروج عنــد الذهــاب إلــى األردن 
عبــر جســر اللنبــي. وتســبب ذلــك فــي تأخيــرات إضافيــة فــي عبــور 

احلــدود.

فــي  اإلســرائيلية  الســلطات  اتخذتهــا  التــي  التدابيــر  ظلــت 
ــادرة  ــة ص ــة هوي ــازة بطاق ــب حي ــي تتطل ــان/إبريل 2018 والت نيس
ــرز  ــر إي ــر معب ــدة عب ــات األمم املتح ــادة مركب ــة لقي ــن وزارة اخلارجي ع
ــح  ــترط فت ــرائيلية تش ــلطات اإلس ــزال الس ــول. وال ت ــارية املفع س
جميــع أبــواب املركبــات للتفتيــش بواســطة كلــب بوليســي وإزالــة 
األمتعــة وإخضاعهــا لفحــص باألشــعة الســينية. وطولــب جميــع 
ــار املســؤولني، بالســير عبــر جهــاز الكشــف  ــركاب، باســتثناء كب ال
عــن املعــادن، واخلضــوع لفحــص جســدي مــا لــم يكونــوا يحملــون 
ــة صــادرة عــن وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية. تعنــي هــذه  بطاقــة هوي
اإلجــراءات عمليــاً التغاضــي عــن إعفــاء ممتلــكات األمم املتحــدة 
وأصولهــا مــن أي شــكل مــن أشــكال التفتيــش أو التدخــل مبوجــب 
ــة  ــام 1946 )اتفاقي ــا للع ــدة وحصاناته ــازات األمم املتح ــة امتي اتفاقي
العــام 1946(، وقــد امتثــل موظفــو األمم املتحــدة لإلجــراءات مــع إبــداء 

ــا. ــم عليه احتجاجه

ــة  ــدة وخارج ــني مقي ــة املوظف ــت حرك ــة، ظل ــة الغربي ــي الضف ف
عــن نطــاق التنبــؤ علــى عــدة نقــاط تفتيــش، وال ســيما تلــك التــي 
ــي  ــدار ف ــر اجل ــرقية أو عب ــدس الش ــى الق ــول إل ــي الوص ــم ف تتحك
ــى  ــة عل ــود املفروض ــام 2019، أدت القي ــي الع ــة. وف ــة الغربي الضف

احلركــة فــي الضفــة الغربيــة إلــى خســارة مــا ال يقــل عــن 86 يــوم 
عمــل للموظفــني، بزيــادة كبيــرة عــن العــام 2018 عندمــا مت تســجيل 
خســارة مــا ال يقــل عــن 62 يــوم عمــل للموظفني. وفــي 14 مناســبة، 
ــد  ــروا عن ــات األون ــش مركب ــرائيلية بتفتي ــلطات اإلس ــت الس طالب
نقــاط التفتيــش فــي الضفــة الغربيــة، مبــا فــي ذلــك عنــد الدخــول 
ــور  ــن احلض ــع م ــك، ُمن ــى ذل ــة إل ــرقية. باإلضاف ــدس الش ــى الق إل
الــى العمــل، فــي خمــس مناســبات علــى األقــل، موظفــون معينــون 
فــي مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة بســبب عــدم الســماح لهــم 
بالعبــور مــن نقــاط التفتيــش. وفــي حــني مت جتنــب معظــم عمليــات 
ــروا، أو تغييــر مســار املركبــات أو  التفتيــش مــن خــالل تدخــالت األون
عودتهــا، فقــد أجريــت عمليــات تفتيــش فــي خمــس مناســبات علــى 
األقــل. وفــي إحــدى احلــاالت، رفضت الســلطات اإلســرائيلية الســماح 
ــرب  ــش بالق ــة تفتي ــد نقط ــدة عن ــأمم املتح ــة ل ــة تابع ــرور مركب مب
ــية  ــة الدبلوماس ــش احلقيب ــت بتفتي ــرقية، وطالب ــدس الش ــن الق م
للوكالــة احملمولــة فــي مركبــة تابعــة لــأمم املتحــدة، علــى الرغــم من 
ــأن احلقيبــة قــد مت إعدادهــا وجتهيزهــا وتوثيقهــا  ــروا ب تأكيــدات األون
ــم  ــأذون له ــة امل ــؤولي الوكال ــل مس ــن قب ــب م ــو املناس ــى النح عل
حســب األصــول ووفقــاً إلجــراءات األمم املتحــدة املعمــول بهــا. وعلــى 
الرغــم مــن املطالبــات العديــدة بوصــول املســاعدات اإلنســانية دون 
عوائــق، ظــل مــن الصعــب، وفــي بعــض األحيــان مــن غيــر املمكــن، 
تقــدمي خدمــات الوكالــة فــي بعــض مناطــق الضفــة الغربيــة فــي 
ــني اخلــط األخضــر واجلــدار  "منطقــة التمــاس" )املناطــق الواقعــة ب
ــزام  ــق بإل ــا يتعل ــع فيم ــر الوض ــم يتغي ــة(. ول ــة الغربي ــي الضف ف
ــتخدام  ــدة باس ــاحنات األمم املتح ــن ش ــا م ــروا وغيره ــاحنات األون ش

نقــاط تفتيــش جتاريــة محــددة لدخــول القــدس.

تتعــارض القيــود املذكــورة أعــاله مــع ميثــاق األمم املتحــدة واتفاقيــة 
العــام 1946 وقــرارات األمم املتحــدة ذات الصلــة واتفــاق كومــاي – 
ــرائيل  ــة إس ــه حكوم ــزم مبوجب ــذي تلت ــام 1967، وال ــيلمور للع ميش
بتســهيل مهمــة الوكالــة علــى أفضــل وجــه، رهنــاً فقــط باألنظمة 
أو الترتيبــات التــي قــد تقتضيهــا اعتبــارات األمــن العســكري. وقــد 
تقدمــت األونــروا بطلــب احلصــول علــى تصاريــح للموظفــني احملليــني 
ــات اإلنســانية  ــذ العملي لدخــول القــدس الشــرقية مــن أجــل تنفي
التــي كلفــت بهــا الوكالــة ودون املســاس بقــرارات األمم املتحــدة ذات 
ــت  ــدس. وظل ــع الق ــة بوض ــرارات املتعلق ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، مب الصل
ــة ألســباب أمنيــة. الســلطات اإلســرائيلية تؤكــد أن القيــود ضروري

للمــرة األولــى منــذ العــام 2013، كان معبــر رفــح بــني مصــر وغــزة 
خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر مفتوحــاً لالســتخدام العــام علــى 
ــاد، حيــث بقــي مفتوحــاً  ــام اجلمعــة واألعي مــدار الســنة بخــالف أي
فــي 277 يومــاً باإلجمــال ملــرور احلــاالت اإلنســانية والطلبــة وحاملــي 
ــذي  ــر ال ــل احلظ ــد ظ ــرى. وق ــدان أخ ــى بل ــه ال ــيرات للتوج التأش
فرضتــه األمم املتحــدة علــى الســفر فــي مهــام رســمية للموظفــني 
ــي  ــة ف ــاوف األمني ــى اخمل ــتناد إل ــارياً، باالس ــح س ــر رف ــافرين عب املس

ســيناء.

ــني  ــات الالجئ ــي مخيم ــة ف ــة املتقلب ــة األمني ــان، أدت احلال ــي لبن ف
ــض  ــي بع ــان، ف ــمال لبن ــدا وش ــي صي ــي منطقت ــطينيني ف الفلس
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األحيــان، إلــى فــرض قيــود علــى التنقــل أثــرت علــى موظفــي األونــروا 
ــي اندلعــت فــي  وعملياتهــا. وأدت املظاهــرات الواســعة النطــاق الت
ــود املفروضــة  ــادة حجــم القي ــى زي ــر 2019 إل 17 تشــرين األول/أكتوب
علــى احلركــة، ممــا أثــر ســلباً علــى العمليــات فــي مختلــف منشــآت 
ــرة  ــا األردن أو فلســطني أي قيــود كبي ــم تفــرض حكومت ــة. ول الوكال

علــى حركــة موظفــي األونــروا.

وقيــدت ســلطات األمــر الواقــع فــي غــزة حركــة موظفــي الوكالــة 
فــي ثــالث مناســبات، وفتشــت مركبــات األونــروا فــي ثــالث مناســبات 

علــى األقــل خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.

ــن  ــح م ــى تصاري ــول عل ــات للحص ــدمي طلب ــة تق ــت الوكال واصل
ــي غــزة للمــرور مــن  ــني ف الســلطات اإلســرائيلية للموظفــني احمللي
معبــر إيــرز احلــدودي. وخــالل العــام 2019، مت منــح 630 تصريحــاً مــن 
بــني 781 طلبــاً )80.7%(. وباملقارنــة مــع العــام 2018، زاد عــدد الطلبات 
بنســبة 33% وانخفضــت النســبة املئويــة اإلجماليــة لطلبــات 
التصاريــح التــي لــم يتــم منحهــا مــن 33% إلــى 19.3%. مــع ذلــك، 
وبالنظــر إلــى أن إدارة شــؤون الســالمة واألمــن التابعــة لــأمم املتحــدة 
ال تصــادق علــى الســفر عبــر رفــح ألســباب أمنيــة، فــإن رفــض منــح 
التصاريــح والتأخيــر فــي جتهيــز تصاريــح املــرور مــن معبــر إيــرز بقــي 
يؤثــر ســلباً علــى عمليــات الوكالــة، مبــا فــي ذلــك مثــالً عــن طريــق 
منــع املوظفــني مــن حضــور اجتماعــات مهمــة ودورات تدريبيــة 
ومؤمتــرات ومــن أداء واجباتهــم ذات الصلــة خــارج غــزة. وعلــى الرغــم 
مــن الطلبــات املتكــررة، لــم تتلــق األونــروا تبريــراً موضوعيــاً لســبب 

عــدم املصادقــة علــى التصاريــح.

أدخلــت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية فــي العــام 2019 إجــراءات جديــدة 
لطلــب احلصــول علــى تأشــيرة ومتطلبــات إضافيــة للحصــول علــى 
ــا  ــيرات مرهون ــدار التأش ــاالت، كان إص ــض احل ــي بع ــات. ف معلوم
بتوفيــر معلومــات متعلقــة بطبيعــة األنشــطة التــي ســيتم 
االضطــالع بهــا والتفاصيــل التعاقديــة للموظفــني املعنيــني. نتيجــة 
ــر، ظلــت ســبعة  ــرة املشــمولة بالتقري ــة الفت ــك، وحســب نهاي لذل
طلبــات لتأشــيرات ملوظفــي الوكالــة معلقــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ظــل إصــدار تأشــيرة ملوظــف مهنــي مبتــدئ معلقــاً فــي القنصليــة 
ــة.  ــى الرغــم مــن موافقــة وزارة اخلارجي ــة عل اإلســرائيلية ذات الصل
ــيرات  ــى التأش ــول عل ــي احلص ــات ف ــه صعوب ــروا تواج ــت األون وظل
ــة  ــدى الوكال ــني ل ــرائيلية للمتمرن ــلطات اإلس ــن الس ــبة م املناس
الذيــن بحاجــة إلــى مثــل هــذه التأشــيرات. وبســبب التأخيــر الكبيــر 
ــى التأشــيرات ملراجعــي احلســابات  ــات احلصــول عل ــز طلب فــي جتهي
ــابات األمم  ــي حس ــس مراجع ــن مجل ــم يتمك ــني، ل ــني املعين اخلارجي
املتحــدة مــن زيــارة مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة ومكتــب إقليــم 
غــزة إلجــراء مراجعتــه الســنوية للبيانــات املاليــة لأونــروا كمــا كان 

ــر. ــرة املشــمولة بالتقري مقــرراً خــالل الفت

ــرائيلية  ــاري اإلس ــالح الن ــة الس ــادة رخص ــي إع ــاق ف ــة لإلخف نتيج
وبطاقــة الهويــة لضابــط احلمايــة الشــخصية فــي مكتــب إقليــم 
غــزة إلــى وزارة اخلارجيــة، وعلــى الرغــم مــن جهــود الوكالــة لتأكيــد 
فقــدان الوثائــق، رفضــت الســلطات اإلســرائيلية قبــول ذلــك وإصــدار 
ترخيــص لشــاغل الوظيفــة اجلديــد، ممــا يعــرض الوكالــة خلطــر أمني 
كبيــر فيمــا يتعلــق بســالمة وأمــن مديــر عمليــات األونــروا فــي غــزة.

لــم تتمكــن الوكالــة، منــذ العــام 2017، مــن تأمــني إقامــات لثالثــة 

موظفــني محليــني مغتربــني مــن موظفيهــا فــي األردن بســبب رفــض 
احلكومــة األردنيــة إعفــاء هــؤالء املوظفــني مــن شــرط احلصــول علــى 
ــام 2019،  ــي الع ــه. وف ــة ب ــوم املرتبط ــع الرس ــل ودف ــح عم تصري
ــني  ــح للموظف ــى التصاري ــول عل ــب للحص ــة بطل ــت الوكال تقدم

ــداء االحتجــاج. املعنيــني ودفعــت الرســوم املرتبطــة بهــا مــع إب

ــق  ــة واملناط ــي العاصم ــة ف ــة األمني ــتمرت احلال ــوريا، اس ــي س ف
ــرة  ــالل الفت ــتقرار خ ــو االس ــير نح ــي الس ــطى ف ــة والوس اجلنوبي
املشــمولة بالتقريــر. إال أن النــزاع املســلح والهجمــات اإلرهابيــة 
ــة  ــى حري ــر عل ــكل خطي ــر بش ــزال يؤث ــام ال ي ــن الع ــدام األم وانع
التنقــل ووصــول املســاعدات اإلنســانية، ال ســيما فــي اجلنــوب حيــث 
كانــت احلــوادث األمنيــة أكثــر حدوثــاً. وفــي حــني أزيلــت بعــض نقــاط 
التفتيــش فــي العاصمــة واملناطــق الوســطى، ال تــزال نقــاط تفتيــش 
ــاعدات  ــول املس ــة ووص ــت احلرك ــرى. وظل ــق أخ ــي مناط ــة ف قائم
ــي  ــاً. وف ــع كان هش ــتقرة، إال أن الوض ــب مس ــى حل ــانية إل اإلنس
العــام 2019، مت تقــدمي 142 طلــب تأشــيرة ملوظفــني دوليــني إلــى وزارة 
اخلارجيــة )لإلقامــة والزيــارة(، ومتــت املوافقــة علــى 129 منهــا ورفــض 
ــالث حــاالت  ــر، وقعــت ث ــرة املشــمولة بالتقري ــاً. وخــالل الفت 13 طلب
ــدودي  ــر احل ــد املعب ــر عن ــي نصيب-جاب ــروا ف ــات األون ــش ملركب تفتي

ــورية. ــلطات الس ــب الس ــن جان ــوري-األردني م الس

حســب نهايــة العــام 2019، كان 24 مــن موظفــي الوكالــة مفقوديــن 
أو محتجزيــن أو مختطفــني أو ُمفتــرض أنهــم محتجــزون: 13 منهــم 
يُعتقــد أنهــم مفقــودون أو محتجــزون أو مختطفــون فــي ســوريا، إما 
مــن قبــل الســلطات الســورية أو أطــراف أخــرى، وأربعــة احتجزتهــم 
ــي  ــع ف ــر الواق ــلطات األم ــدى س ــان ل ــرائيلية، واثن ــلطات اإلس الس
ــلطات  ــدى الس ــد ل ــة، وواح ــلطات األردني ــدى الس ــة ل ــزة، وأربع غ
ــرار  ــاً لق ــة وفق ــات املقدم ــن الطلب ــم م ــى الرغ ــطينية. وعل الفلس
ــة  ــم توفــر الســلطات الســورية للوكال اجلمعيــة العامــة 232/36، ل
إلــى املوظفــني احملتجزيــن ولكنهــا قدمــت  الوصــول  إمكانيــة 
ــا  ــن لديه ــوا محتجزي ــن ظل ــني الذي ــض املوظف ــن بع ــات ع معلوم
ــات  ــض املعلوم ــرائيلية بع ــلطات اإلس ــت الس ــام. وقدم ــالل الع خ
عــن أســباب احتجــاز جميــع املوظفــني احملتجزيــن لديهــا ولكنهــا لــم 
تتــح إمكانيــة الوصــول إلــى املوظفــني. وقدمــت الســلطات األردنيــة 
ــطينية  ــلطات الفلس ــرت الس ــد. ويّس ــف واح ــن موظ ــات ع معلوم
الوصــول إلــى املوظــف احملتجــز وقدمــت معلومــات عنــه. وســمحت 
ــدم  ــم تق ــا ل ــول لكنه ــزة بالوص ــي غ ــع ف ــر الواق ــلطات األم س

ــا. ــن لديه ــني احملتجزي ــن املوظف ــة ع ــات خطي معلوم

1-3-2 خدمات الوكالة ومقراتها
علــى  عبــور  رســوم  فــرض  اإلســرائيلية  الســلطات  واصلــت 
الشــحنات التــي تدخــل قطــاع غــزة، ممــا اضطــر الوكالــة إلــى دفــع 
ــرى الوكالــة أن هــذه الرســوم  0.95 مليــون دوالر فــي العــام 2019. وت
تعــد ضريبــة مباشــرة يجــب أن تكــون الوكالــة معفــاة منهــا 
مبوجــب اتفاقيــة العــام 1946. أمــا مــن وجهــة نظــر إســرائيل، تعتبــر 
ــل  ــي ال تدخ ــي فه ــات، وبالتال ــى اخلدم ــوماً عل ــات رس ــذه املدفوع ه
فــي نطــاق اإلعفــاءات. ومنــذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، لــم 
ــرز. أمــا  ــروا إال مــن خــالل إي ــات األون ــد مركب يكــن مــن املمكــن توري
بالنســبة لبقيــة واردات الوكالــة، بقــي معبــر كــرم أبــو ســالم ميثــل 
املعبــر الوحيــد للــواردات الداخلــة إلــى غــزة. ومت إغــالق املعبــر كليــاً 
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ــوم عمــل )13%(. وقــد  ــواردات فــي 33 يومــاً مــن أصــل 261 ي أمــام ال
ســاهم اإلغــالق املســتمر ملعبــر املنطــار واملنــع القائــم منــذ العــام 
ــروا  ــادة إنفــاق األون ــات فــي زي 2006 علــى الــواردات املعبــأة فــي حاوي
الناجــم عــن التخزيــن والتحميــل علــى املنصــة والتعقيــم والســفر 
ملســافات إضافيــة وتشــغيل موظفــني إضافيــني، مبــا يصــل إلــى نحــو 
7.5 مليــون دوالر. وهــذا املبلــغ مضــاف إلــى رســوم النقــل املســتوفاة 

ــرز. ــو ســالم ومعبــر إي ــواردات فــي معبــر كــرم أب علــى ال

ظلــت الشــروط املتعلقــة مبشــاريع اإلعمــار التــي تنفذهــا الوكالــة 
ــرة املشــمولة  ــة قائمــة خــالل الفت فــي غــزة واملصادقــات ذات الصل
بالتقريــر. وواصلــت األونــروا االســتفادة مــن موظــف دولــي وموظفــي 
رصــد محليــني لتلبيــة متطلبــات الرصــد والتنســيق اليومي الشــاقة 
ــا  ــبق أن اعتمدته ــي س ــت الت ــن الوق ــر م ــتهلك الكثي ــي تس والت
ــا  ــزة، مم ــى غ ــروض عل ــار املف ــبب احلص ــرائيلية، بس ــلطات اإلس الس
تســبب بتكلفــة إضافيــة تصــل إلــى حوالــي 0.11 مليــون دوالر 
أمريكــي فــي العــام 2019. واصلــت الوكالــة أيضــاً تزويــد الســلطات 
ــروا لــكل  ــه األون اإلســرائيلية بتأكيــد خطــي للرصــد الــذي تقــوم ب
مشــروع، باإلضافــة إلــى املتطلبــات التــي فرضــت قبــل العــام 2017 
ــاء.  ــاريع البن ــرائيل ملش ــة إس ــير مراقب ــة لتيس ــواد وثائقي ــدمي م بتق
وظلــت عمليــات الوكالــة تتأثــر ســلباً بإجــراءات التخليــص املرهقــة 
والتأخيــر املتكــرر فــي معاجلــة طلبــات اســتيراد املــواد، التــي تصنــف 

إســرائيل بعضهــا علــى أنهــا مــواد مزدوجــة االســتخدام. 44 

والنقــل  التوظيــف  تكاليــف  بلغــت  وحــده،   2019 العــام  فــي 
واللوجســتيات اإلضافيــة الناجمــة عــن املتطلبــات اإلســرائيلية 
ــا  ــزة ورصده ــى غ ــروا إل ــع واردات األون ــول جمي ــق بدخ ــا يتعل فيم
ــك تكاليــف اإلدخــال  ــون دوالر أمريكــي. وال يشــمل ذل ــى 8.64 ملي إل
املماثلــة التــي تكبدهــا املقاولــون مــن القطــاع اخلــاص لشــحن مــواد 
البنــاء إلــى غــزة عــن طريــق كــرم أبــو ســالم فــي إطــار آليــة إعــادة 

ــزة. ــار غ إعم

فــي آذار/مــارس 2019، اتفقــت الســلطات اإلســرائيلية والوكالــة على 
ترتيــب لدخــول 415 إطــاراً إلــى قطــاع غــزة مقابــل العــدد ذاتــه مــن 
اإلطــارات املســتعملة. ومبوجــب هــذا الترتيــب، اســتوردت األونــروا 300 
إطــار فــي العــام 2019، بحيــث يتبعهــا 115 إطــاراً فــي العــام 2020.

اختبــارات  إجــراء  اشــتراط  اإلســرائيلية  الســلطات  واصلــت 
واإللكترونيــة  التعليميــة  باملــواد  يتعلــق  فيمــا  املعاييــر  علــى 
ــد  ــام معه ــمي، وق ــتخدام الرس ــواد لالس ــن امل ــا م ــة وغيره والطبي
املواصفــات اإلســرائيلي بتفتيــش شــحنة مــن الوكالــة كانــت 
ــدى  ــي إح ــة ف ــة الغربي ــي الضف ــمي ف ــتخدام الرس ــة لالس متجه
املناســبات. إن الوكالــة تســتورد البضائــع التــي تلبــي املعاييــر 
الدوليــة الســتخدامها الرســمي، وتعتبــر األمم املتحــدة أن املتطلبــات 
ــة  ــود املفروض ــر والقي ــن احلظ ــاء م ــع اإلعف ــارض م ــرائيلية تتع اإلس
ــواد  ــق بامل ــة العــام 1946، فيمــا يتعل ــواردات، مبوجــب اتفاقي ــى ال عل

التــي تســتوردها األمم املتحــدة لالســتخدام الرســمي.

ظلــت هنــاك متأخــرات مســتحقة بقيمــة 90.9 مليــون دوالر أمريكــي 
كضريبــة القيمــة املضافــة علــى خدمــات وســلع مشــتراة للضفــة 
ــع  ــام 2013 م ــي الع ــات ف ــى ترتيب ــاق عل ــل االتف ــزة قب ــة وغ الغربي
ــة  ــت الوكال ــام 2019، جمع ــالل الع ــطينية. وخ ــة الفلس وزارة املالي
ــة  ــي كضريب ــون دوالر أمريك ــدار 0.23 ملي ــة مبق ــتحقات إضافي مس

ــام 2019،  ــي الع ــض ف ــروا أي تعوي ــق األون ــم تتل ــة. ول ــة مضاف قيم
وبلــغ اجملمــوع التراكمــي املســتحق للوكالــة للتعويــض عــن ضريبــة 
القيمــة املضافــة املدفوعــة مقابــل اخلدمــات والســلع املشــتراة فــي 
ــب 31  ــي حس ــون دوالر أمريك ــزة 100.82 ملي ــة وغ ــة الغربي الضف
كانــون األول/ديســمبر 2019. 45  وتقــدم األونــروا مطالبــات دوريــة إلــى 

ــغ املســتحقة. الســلطات اخملتصــة بشــأن املبال

ــرائيلية  ــلطات اإلس ــت الس ــر، دفع ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
القيمــة  عــن ضريبــة  أمريكــي كتعويضــات  دوالر  مليــون   1.41
املضافــة املســتحقة للوكالــة. وظــل مبلــغ 6.64 مليــون دوالر أمريكي 
مســتحقا46   مــن ضريبــة القيمــة املضافــة حســب 31 كانــون األول/

ــمبر 2019. ديس

ــع  ــي، أن تدف ــي املاض ــال ف ــا كان احل ــروا، كم ــن األون ــاً م وكان مطلوب
ــورية،  ــلطات الس ــى الس ــوم إل ــن الرس ــا م ــئ وغيره ــوم املوان رس
ــة  ــدة وحكوم ــني األمم املتح ــام 1948 ب ــاق الع ــع اتف ــارض م ــا يتع مب
اجلمهوريــة العربيــة الســورية. وفــي العــام 2019، مت دفــع رســوم بلــغ 

مجموعهــا 93.808.23 دوالر أمريكــي.

فــي العــام 2019، واصلــت وزارة الطاقــة والثــروة املعدنيــة فــي األردن 
ــاء،  ــتهالك الكهرب ــى اس ــود" عل ــعار الوق ــرق أس ــوم "ف ــق رس تطبي
ممــا أدى إلــى زيــادة تكاليــف الوكالــة مبــا يتجــاوز 55.000 دينــار أردنــي 
ــوم  ــع رس ــة دف ــت الوكال ــر. وواصل ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ

ــداء االحتجــاج. ــروا الرســمية مــع إب فحــص مركبــات األون

بســبب انتهــاء مشــروع موظفــي دعــم العمليــات فــي الوكالــة فــي 
ــب  ــي مكت ــة ف ــة واحليادي ــدة احلماي ــقت وح ــو 2019، نس حزيران/يوني
إقليــم لبنــان االنتقــال إلــى طريقــة جديــدة لتفتيــش املنشــآت حيث 
تولــى كبــار موظفــي األونــروا مــن مختلــف البرامــج املســؤولية عــن 
ــات التفتيــش هــذه. وأدت موجــة االحتجاجــات التــي اندلعــت  عملي
ــب  ــى تقل ــر إل ــرين األول/أكتوب ــي تش ــان ف ــاء لبن ــع أنح ــي جمي ف
ــل  ــد، ممــا تســبب فــي تعطي ــة فــي شــتى أنحــاء البل ــة األمني احلال
قــدرة املوظفــني علــى إجــراء عمليــات التفتيــش لعــدد مــن األســابيع 
ــرة  ــالل الفت ــآت. وخ ــالق املنش ــرق وإغ ــى الط ــات عل ــبب اإلغالق بس
املشــمولة بالتقريــر، أجريــت عمليــات تفتيــش للمنشــآت فــي جميع 
أقاليــم عمــل الوكالــة اخلمســة وفقــاً إلجــراءات التشــغيل املوحــدة 
ــال  ــي مج ــة ف ــل الوكال ــن عم ــات ع ــن املعلوم ــد م ــروا. ملزي لأون
ــزء اإلدارة  ــي ج ــواردة ف ــات ال ــى املعلوم ــالع عل ــى االط ــة، يرج احليادي

ــر العمــل الســنوي. ــة التشــغيلية )اجلــزء 2-6( مــن تقري والفعالي

تنــص اتفاقيــة العــام 1946 علــى حرمــة مقــرات األمم املتحــدة. وفــي 
ــروا  تعــارض مــع ذلــك، دخلــت قــوات األمــن اإلســرائيلية مقــار لأون
فــي الضفــة الغربيــة دون إذن فــي أربــع مناســبات فــي العــام 2019. 
ــر،  ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــل خ ــى األق ــبة عل ــي 11 مناس وف
ســقطت قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع أو القنابــل الصوتيــة 
أو الرصاصــات املعدنيــة املغلفــة بالبالســتيك أو الذخيــرة احليــة 
ــة  ــار تابع ــي مق ــرائيلية ف ــن اإلس ــوات األم ــتخدمها ق ــي تس الت
للوكالــة، مبــا فيهــا مــدارس، وأحلقــت أضــراراً مبمتلــكات األونــروا. وفي 
ــات أو  ــى رصاص ــة عل ــة للوكال ــى مدرس ــي مبن ــر ف ــبتني، ُعث مناس
خراطيــش مجهولــة املصــدر. باإلضافــة إلــى ذلــك، وقــع نــزاع عائلــي 
واحــد أســفر عــن إطــالق نــار ومقتــل أحــد املســتفيدين مــن األونــروا. 
ــة فــي العــام  وفــي الضفــة الغربيــة، أصيــب أحــد موظفــي الوكال
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ــزة،  ــي غ ــداء جســدي مــن أحــد املســتفيدين. وف 2019 نتيجــة العت
ســجلت األونــروا ســبع حــوادث إطــالق ذخيــرة بواســطة قــوات األمــن 
اإلســرائيلية ســقطت داخــل مبانــي الوكالــة أو أحلقــت بهــا أضــراراً، 
ــي  ــع ف ــر الواق ــلطات األم ــا س ــت به ــام قام ــات اقتح ــع عملي وأرب

ــروا. ــآت األون منش

ــة  ــدمي الوكال ــاء تق ــة إلنه ــن خط ــدس ع ــة الق ــالن بلدي ــب إع عق
ــون  للخدمــات فــي القــدس الشــرقية فــي العــام 2018، واصــل ممثل
عــن البلديــة وشــخصيات سياســية إســرائيلية اإلدالء ببيانــات علنية 
فــي هــذا الصــدد. وفــي 20 كانــون الثاني/ينايــر 2019، أفــادت وســائل 
ــح  ــاء تصاري ــوون إلغ ــوا ين ــرائيليني كان ــؤولني اإلس ــأن املس ــالم ب اإلع
مــدارس األونــروا فــي القــدس الشــرقية. وفــي أيلول/ســبتمبر 2019، 
أبلغــت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية الوكالــة بــأن خطــة إخــراج األونروا 
ــدة عــن احلاجــة فــي القــدس الشــرقية  مــن املنافســة وجعلهــا زائ
ــة  ــي نهاي ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــمية للحكوم ــة رس ــي سياس ه
ــابق  ــدس الس ــة الق ــس بلدي ــدم رئي ــر 2019، ق ــرين الثاني/نوفمب تش
ــي  ــة ف ــطة للوكال ــة أنش ــع أي ــت ملن ــى الكنيس ــون إل ــروع قان مش
املدينــة منــذ بدايــة العــام 2020. وخــالل النصــف الثانــي مــن العــام 
2019، أوقفــت بلديــة القــدس جمــع النفايــات الصلبــة فــي مخيــم 
ــة،  ــأة للوكال ــول منش ــدس دخ ــة الق ــو بلدي ــاول ممثل ــعفاط. وح ش
ــني  ــطس 2019، طالب ــي آب/أغس ــب، ف ــا للتدري ــز قلندي ــي مرك ه
ــت  ــد اتصل ــة. وق ــة ترفيهي ــة منطق ــأة إلقام ــور للمنش ــاط ص التق
األونــروا مبكتــب األمم املتحــدة للشــؤون القانونيــة وناقشــت مخاوفهــا 
املتعلقــة بهــذه املســائل. وكانــت االنتهــاكات التــي طالــت امتيــازات 
ــة  ــدى وزارة اخلارجي ــة وحصاناتهــا موضــع احتجــاج رســمي ل الوكال

ــرائيلية. اإلس

خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، وفــي ظــل القيــود املاليــة الناجمة 
عــن النقــص احلــاد فــي التمويــل، واصلــت األونــروا تنفيــذ توصيــات 
مجلــس التحقيــق التابــع لرئاســة األمم املتحــدة بشــأن احلــوادث التــي 
ــطس 2014  ــو 2014 و26 آب/أغس ــني 8 متوز/يولي ــزة ب ــي غ ــت ف وقع
ــل،  ــي التموي ــرات ف ــراً للثغ ــابقة. ونظ ــر س ــي تقاري ــا ف ــار إليه املش
ــام  ــني مبه ــني املكلف ــدد املوظف ــض ع ــة تخفي ــن الوكال ــب م ُطل

احلراســة بعــد ســاعات الــدوام فــي منشــآتها فــي غــزة.
 

فــي 22 آذار/مــارس 2018، قدمــت األمم املتحــدة مطالبــة إلــى إســرائيل 
للتعويــض عــن اخلســائر التــي تكبدتهــا األمم املتحــدة نتيجــة 
ــق  ــس التحقي ــات مجل ــة لتحقيق ــت خاضع ــي كان ــوادث الت للح
ــالل  ــة خ ــي الوكال ــي مبان ــت ف ــي وقع ــدة والت ــأمم املتح ــع ل التاب
ــة  ــات املتاح ــاً للمعلوم ــام 2014. ووفق ــزة ع ــي غ ــال ف ــال القت أعم
ــاع اإلســرائيلي فــي 14 آب/أغســطس 2018  ــاد جيــش الدف ــاً، أف علن
ــت  ــة بي ــال مدرس ــذي ط ــادث ال ــي احل ــي ف ــق اجلنائ ــأن التحقي ب
ــوز/ ــي 24 مت ــة ف ــة للوكال ــة )أ( و)د( التابع ــة اخملتلط ــون االبتدائي حان
يوليــو 2014، والــذي أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 12 شــخصاً 
وإصابــة مــا ال يقــل عــن 93 شــخصاً، قــد مت إغالقــه مــن قبــل املدعــي 
العــام العســكري دون اتخــاذ أيــة إجــراءات قانونيــة أخــرى . جنائيــة أو 
تأديبيــة . ضــد املتورطــني فــي احلــادث. وال تــزال األونــروا تشــعر بالقلــق 
إزاء احلاجــة إلــى املســاءلة فيمــا يتعلــق بهــذه احلــوادث وغيرهــا مــن 
ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــة بش ــآت الوكال ــت منش ــي مس ــوادث الت احل
مباشــر خالفــاً حلرمــة منشــآتها، وتســببت مبقتــل موظفــني لأونــروا 

ــوا يحتمــون بهــا. ــني كان ومدني

ــن  ــة م ــار الوكال ــام ملق ــدث أي اقتح ــم يح ــة، ل ــة الغربي ــي الضف ف
ــة  ــت حادث ــام 2019. ووقع ــي الع ــلحني ف ــطينيني مس ــل فلس قب
أســيء فيهــا اســتخدام منشــآت األونــروا فــي فعاليــات غيــر مصــرح 
بهــا مــن جانــب أفــراد مــن اجملتمــع احمللــي. وتعطلــت مبانــي الوكالــة 
ــات اإلغــالق  ــى األقــل بســبب عملي وخدماتهــا فــي 25 مناســبة عل
ــان  ــاء جل ــب أعض ــن جان ــك م ــي ذل ــا ف ــات، مب ــري أو االحتجاج القس

ــات. ــات اخمليم خدم

ــات اقتحــام،  ــع عملي ــع بأرب وفــي غــزة، قامــت ســلطات األمــر الواق
بعضهــا تعلــق بأفــراد مســلحني، خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر. 
وقــد احتجــت األونــروا علــى هــذه احلــوادث لــدى الســلطات املعنيــة. 
وظلــت مرافــق الوكالــة تتعــرض للســرقة والتخريــب واالقتحامــات، 
وبقــي موظفــو األونــروا الذيــن يقدمــون اخلدمــات يتعرضــون حلــاالت 
ــني  ــل الجئ ــن قب ــي م ــداء البدن ــف واالعت ــدات والتخوي ــن التهدي م
ــى  ــرى أدت إل ــة أخ ــت 202 حادث ــد وقع ــاخطني. وق ــطينيني س فلس
تعطيــل تقــدمي اخلدمــات أو حالــت دون تنقــل موظفــي الوكالــة فــي 

غــزة.

ــروا خســائر فــي  وفــي ســوريا، كمــا ســبقت اإلشــارة، تكبــدت األون
املمتلــكات مرتبطــة بالنــزاع تقــدر مباليــني الــدوالرات منــذ بــدء أعمال 
القتــال فــي العــام 2011. وتشــير التقييمــات التــي أجريــت فــي أواخر 
ــى  ــاً بحاجــة إل ــة تقريب ــع منشــآت الوكال ــى أن جمي العــام 2018 إل
ــدة  ــرر بش ــد تض ــا ق ــد منه ــرة وأن العدي ــل كبي ــادة تأهي ــال إع أعم
ــل  ــني الت ــوك وع ــي اليرم ــيما ف ــار، وال س ــادة إعم ــى إع ــاج إل ويحت
ودرعــا. ظــل وضــع املنشــآت مماثــالً فــي العــام 2019. وخــالل الفتــرة 
ــرح  ــر مص ــول غي ــوادث دخ ــالث ح ــن ث ــغ ع ــر، أُبل ــمولة بالتقري املش
بهــا إلــى منشــآت األونــروا مــن جانــب الســلطات الســورية. وظلــت 
ــع للوكالــة فــي  كــوادر عســكرية تســتخدم مكتــب النظافــة التاب

خــان دنــون عنــد نقطــة التفتيــش اجملــاورة.

فــي العــام 2019، حــدث إغــالق ملنشــآت لأونــروا ملــدة 101 يــوم علــى 
األقــل فــي لبنــان. وكانــت عمليــات اإلغــالق فــي معظمهــا نتيجــة 
لإلضرابــات واالحتجاجــات التــي قــام بهــا املســتفيدون واالضطرابــات 
ــذ 17  ــان من ــي وقعــت فــي لبن ــة العامــة وحواجــز الطــرق الت املدني
تشــرين األول/أكتوبــر 2019 فصاعــداً. لــم تكــن هنــاك حــاالت لدخول 
ــي  ــة دون إذن. وف ــي الوكال ــى مبان ــلحة ال ــية أو مس ــل سياس فصائ
أيار/مايــو 2019، توصلــت الفصائــل الفلســطينية فــي مخيــم امليــة 
ميــة إلــى اتفــاق مــع اجليــش اللبنانــي ينــص علــى عــدم حمــل أحــد 
فــي اخمليــم ســالحاً أو ارتــداء الــزي العســكري فــي األماكــن العامــة.

1-3-3 مسائل أخرى
 

لــم يتــم اســترجاع األمــوال احملتجــزة لــدى احلكومــة اللبنانيــة فــي 
ــة بعــدم  ــروا اجملادل العــام 2013 بقيمــة 680.000 دوالر. وواصلــت األون
ــة  ــة اللبناني ــا احلكوم ــب به ــي تطال ــغ الت ــن املبال ــؤوليتها ع مس
ــتهلكها  ــي يس ــاء الت ــل الكهرب ــون دوالر مقاب ــوع 167.1 ملي مبجم
ــات  ــي اخمليم ــروا ف ــآت األون ــارج منش ــطينيون خ ــون الفلس الالجئ
ــي  ــة ف ــة اللبناني ــت احلكوم ــك، طالب ــى ذل ــة إل ــان. باإلضاف ــي لبن ف
ــون دوالر أمريكــي  ــر مــن 1.1 ملي ــع أكث ــروا بدف آذار/مــارس 2019 األون
ــل اللجــان الشــعبية فــي  ــاء مــن قب ــع الكهرب كغرامــات إلعــادة بي
مخيمــي بــرج البراجنــة وشــاتيال لالجئــني. وتعتــرض الوكالــة علــى 



تقرير العمل السنوي لعام 202019

مســؤوليتها عــن دفــع هــذه الغرامــات وقــد احتجــت عليهــا رســمياً 
ــة.  ــة اللبناني ــدى احلكوم ل

ــات  ــة نزاع ــإن محكم ــي، ف ــاء الداخل ــام القض ــق بنظ ــا يتعل فيم
األونــروا التــي أنشــئت فــي العــام 2010 تعمــل بــدوام كامــل وتتكــون 
ــي. وخــالل  ــدوام جزئ مــن قــاٍض واحــد وقــاض مخصــص للدعــاوى ب
العــام 2019، أصــدرت احملكمــة 75 حكمــاً وفصلــت فــي 537 قضيــة. 
وحســب نهايــة العــام 2019، كانــت هنــاك 107 قضايــا تنتظــر 
ــق،  ــة التحقي ــى ذم ــدة عل ــة واح ــا قضي ــن بينه ــا، م ــل فيه الفص
ــون  ــون محلي ــا موظف ــا رفعه ــاك 106 قضاي ــوع هن ــني اجملم ــن ب وم

وواحــدة رفعهــا موظــف دولــي. كمــا كان هنــاك 13 اســتئنافاً قيــد 
ــتئناف. ــدة لالس ــة األمم املتح ــام محكم ــر أم النظ

1-3-4 المكانــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين 
ــة ــل الوكال ــق عم ــي مناط ف

بقيــت املكانــة القانونيــة لالجئــني الفلســطينيني فــي األردن وســوريا 
ولبنــان والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باألســاس علــى النحــو ذاتــه 
ــة  ــة العام ــى اجلمعي ــام إل ــوض الع ــر املف ــي تقري ــه ف ــذي مت وصف ال

ــر ./13/64، الفقــرات 55-52(. لــأمم املتحــدة للعــام 2008 )التقري
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1-4 لمحة عامة عن المالية47  
يتــم متويــل عمليــات األونــروا مــن خــالل مســاهمات طوعيــة، 
باســتثناء 158 وظيفــة دوليــة متولهــا اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحدة 
ــة  ــى الوكال ــدة. وتتلق ــأمم املتح ــة ل ــة االعتيادي ــالل امليزاني ــن خ م
التمويــل مــن خــالل: )1( صنــدوق مليزانيــات البرامــج يدعــم العمليــات 
ــر  ــم وغي ــة بالطاق ــة املتعلق ــف اجلاري ــمل التكالي ــا يش ــة )مب احملوري
املتعلقــة بالطاقــم(، مبــا فيهــا برامــج التعليــم والصحــة وحتســني 
اخمليمــات واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة واحلمايــة والنظــم واألطــر 
املســاندة، )2( والنــداءات الطارئــة لصالــح التدخــالت اإلنســانية، )3( 
ومتويــل املشــاريع احملــددة واملرتبطــة بفتــرة زمنيــة التــي ترمــي إلــى 

ــة. ــف اجلاري ــادة التكالي ــات دون زي ــني اخلدم حتس

فــي العــام 2019، أســفرت جهــود األونــروا لتعبئــة املــوارد عــن 
ــي  ــا ف ــي )مب ــار دوالر أمريك ــدره 1.00 ملي ــي ق ــغ إجمال ــد مببل التعه
ــني(.  ــني الدولي ــدة للموظف ــأمم املتح ــة ل ــة العام ــم األمان ــك دع ذل
ــون  ــه 735.65 ملي ــا مجموع ــون 48  مب ــركاء التقليدي ــاهم الش وس
ــع  ــر جمي ــوارد( عب ــل ال ــوع التموي ــن مجم ــي )73.57% م دوالر أمريك
ــل  ــا ميث ــج، مب ــة البرام ــون دوالر مليزاني ــا 483.63 ملي ــات، منه البواب
78.11% مــن مجمــوع التمويــل الــوارد مليزانيــة البرامــج. وبلــغ مجموع 
ــون  ــني49   188.42 ملي ــركاء اإلقليمي ــن الش ــة م ــاهمات املقدم املس
ــا  دوالر أمريكــي، تعــادل 18.84% مــن مجمــوع األمــوال املســتلمة، مب
فــي ذلــك 83.11 مليــون دوالر مــن مجمــوع املســاهمات فــي ميزانيــة 
ــغ 17.42  ــتجدة 50  مببل ــة املس ــات املانح ــاهمت اجله ــج. وس البرام
مليــون دوالر أمريكــي مبــا يعــادل 1.74% مــن مجمــوع التمويــل الــوارد 
ــي، أو %2.42،  ــون دوالر أمريك ــا 15.00 ملي ــات، منه ــع البواب ــر جمي عب
ــة البرامــج. وأضافــت الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص 14.08  مليزاني
ــر  ــوارد( عب ــل ال ــوع التموي ــن مجم ــي )1.41% م ــون دوالر أمريك ملي
ــني دوالر مليزانيــة البرامــج،  ــل، منهــا 7.62 مالي ــات التموي جميــع بواب
ــة البرامــج.  ــوارد مليزاني ــل ال ممــا يشــكل 1.23% مــن مجمــوع التموي
وبلغــت األمــوال املســتلمة مــن امليزانيــة األساســية لــأمم املتحــدة 
ــرى51   46.28  ــدة األخ ــات األمم املتح ــن كيان ــة م ــاهمات املقدم واملس
مليــون دوالر أمريكــي )4.63% مــن مجمــوع التمويــل الــوارد(، مبــا فــي 

ــج52. ــة البرام ــون دوالر )4.82%( مليزاني ــك 29.81 ملي ذل

ــن  ــودة )م ــج املرص ــة البرام ــرادات ميزاني ــت إي ــام 2019، بلغ ــي الع ف
املنظــور النقــدي53  ( 625 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل النفقــات 
املرصــودة مبقــدار 750 مليــون دوالر. وبلغــت اإليــرادات الفعليــة الــواردة 
ــا 684  ــات قدره ــل نفق ــي مقاب ــون دوالر  ف ــام 620.5 54 ملي ــالل الع خ
ــام  ــن الع ــة م ــددة واملرّحل ــر املس ــات غي ــا االلتزام ــون دوالر.55   أم ملي
2019 الــى العــام 2020 فبلغــت 55 مليــون دوالر أمريكــي، مبــا فــي ذلــك 
قــرض الصنــدوق املركــزي ملواجهــة الكــوارث الــذي لــم يســدد بعــد.

ــام 2019،  ــة للع ــوريا اإلقليمي ــة س ــارئ ألزم ــداء الط ــالل الن ــن خ م
ســعت األونــروا إلــى احلصــول علــى 277 مليــون دوالر أمريكــي. 
ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــخاء، عل ــني بس ــن املانح ــد م ــتجاب العدي واس
لــم يتــم التعهــد إال بنســبة 34.23% )94.81 مليــون دوالر مــن أصــل 
ــطينية  ــي األرض الفلس ــل. وف ــات التموي ــن احتياج ــون( م 277 ملي
ــة تقــدمي املســاعدات اإلنســانية األساســية  ــت الوكال ــة، واصل احملتل
مــن خــالل نــداء طــارئ للعــام 2019 مببلــغ 138 مليــون دوالر أمريكــي، 
ــغ  ــذا املبل ــن ه ــبة 61.57% م ــد بنس ــام مت التعه ــة الع ــى نهاي وحت
ــة  ــي القيم ــاً ف ــل انخفاض ــا ميث ــي(، 56  مب ــون دوالر أمريك )84.96 ملي
املطلقــة مقارنــة بالســنوات الســابقة واجتاهــاً يشــكل مصــدر قلــق 
بالنســبة للوكالــة. وقدمــت ميزانيــة البرامــج ســلفة بقيمــة 32.5 
ــة  ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ــوارئ ف ــات الط ــون دوالر لعملي ملي
خــالل العــام، مت متويلهــا مــن إيــرادات تكاليــف الدعــم غيــر املباشــرة.
وفقــاً للبيانــات املاليــة غيــر املدققــة )مــن منظــور املعاييــر احملاســبية 
الدوليــة للقطــاع العــام 57 (، أنفقــت الوكالــة 1.17 مليــار دوالر 
أمريكــي فــي العــام 2019. وبلغــت أكبــر النفقــات 762 مليــون دوالر 
أمريكــي، فــي إطــار ميزانيــة البرامــج غيــر املقيــدة، مبــا ميثــل %65.14 
مــن مجمــوع النفقــات. وبلغــت نســبة أنشــطة الطــوارئ واملشــاريع 
ــى  ــدة( 23.63% و12.32% عل ــق املقي ــطة الصنادي ــك أنش ــي ذل ــا ف )مب
التوالــي. 58  وبقــي التعليــم يشــكل أكبــر برنامــج ممــول مــن ميزانيــة 
البرامــج، حيــث بلغــت نفقاتــه 454.61 مليــون دوالر أمريكــي، أو %60 

مــن مجمــوع ميزانيــة البرامــج غيــر املقيــدة.
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الفصل الثاني:
التقرير السنوي بموجب ميزانية 

البرامج في األونروا
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2-1 تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي 1: حماية 
وتعزيز حقوق الالجئين بموجب القانون الدولي

الفئــات  حمايــة  تعزيــز   ،2019 العــام  طــوال  األونــروا،  واصلــت 
ــة  ــي: )1( مواصل ــا يل ــالل م ــن خ ــر م ــة للخط ــة واملعرض الضعيف
ــن  ــول اآلم ــيق الوص ــني؛ )2( تنس ــني امليداني ــدرات العامل ــر ق تطوي
ــات  ــجيع اجملتمع ــاة؛ )3( تش ــذة للحي ــات املنق ــى اخلدم ــال إل والفع
احملليــة علــى حتديــد بواعث القلــق املتعلقــة باحلمايــة ومعاجلتهــا؛ )4( 
مناصــرة حقــوق الالجئــني الفلســطينيني وإثــارة قضايــا احلمايــة ذات 
األهميــة أمــام الســلطات املعنيــة وغيرهــا مــن اجلهــات املســؤولة. 60  
ومــن أجــل القيــام بهــذه املهــام بفعاليــة، مت تدريــب 6,544 موظفــاً 
وموظفــة فــي جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة علــى مبــادئ احلمايــة 
وتطبيقهــا العملــي. وشــملت الــدورات التدريبيــة التــي نُظمــت فــي 
العــام 2019 إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فيمــا يخــص موظفــي 
برنامــج البنيــة التحتيــة وحتســني اخمليمــات وبرنامــج الصحــة 
حتديــداً، وإدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، واتبــاع 
نهــج يركــز علــى الناجــني والناجيــات فــي معاجلــة العنــف القائــم 
ــف  ــدي للعن ــادرة التص ــق مبب ــا يتعل ــي، وفيم ــوع االجتماع ــى الن عل
الــذي ميــس األطفــال. كمــا واصلــت برامــج األونــروا للصحــة واإلغاثــة 
واخلدمــات االجتماعيــة واحلمايــة العمــل معــاً علــى إدخــال وتعميــم 
خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي، مواصلــة 
للجهــود التــي بــدأت فــي العــام 2018. وجــرى فــي عــام 2019 تقــدمي 
98,401 استشــارة فــي مجــال الصحــة النفســية والدعم النفســي-

االجتماعــي فــي جميــع أقاليــم عمــل الوكالــة.

وواصلــت األونــروا تعزيــز وصــول جميــع الالجئــني الفلســطينيني إلــى 
اخلدمــات فــي إطــار مــن املســاواة والكرامــة، مبــا يشــمل األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة واملســنني والنســاء والفتيــات املتزوجــات اللواتــي ال 
يحملــن الوثائــق املناســبة واألســر التــي تعيلهــا نســاء وتلــك التــي 

يعيلهــا أطفــال. وفــي متوز/يوليــو 2019، أجنــزت التوصيــات املنبثقــة 
عــن عمليــات مراجعــة احلمايــة التــي تصدرهــا األونــروا كل ســنتني، 
وبــدأت اجلهــود الراميــة إلــى معاجلــة هــذه التوصيــات فــي النصــف 
ــم  ــج التعلي ــني برنام ــاون ب ــتمر التع ــا اس ــام. كم ــن الع ــي م الثان
فــي الرئاســة وبرنامــج البنيــة التحتيــة وحتســني اخمليمــات وشــعبة 
احلمايــة فــي حتديــد ودعــم األطفــال ذوي اإلعاقــة، ممــا أدى إلــى حصول 
71.7% مــن الطلبــة الذيــن مت حتديدهــم علــى أنهــم ذوو إعاقــة علــى 

الدعــم، بزيــادة قدرهــا 90.24% عــن عــام 2018.

ــى  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــق املتعلقــة باحلماي ــق بواعــث القل كمــا مت توثي
ــول  ــماح بالدخ ــدم الس ــك ع ــي ذل ــا ف ــطينيني، مب ــني الفلس الالجئ
ــع  ــة م ــت الوكال ــة. وتواصل ــة القانوني ــرية واملكان ــادة القس واإلع
ــة  ــات املتخصص ــوء واملنظم ــلطات اللج ــة وس ــات املضيف احلكوم
ــان  ــائل لضم ــذه املس ــأن ه ــدة بش ــات األمم املتح ــن كيان ــا م وغيره
اتخــاذ إجــراءات عالجيــة. وبحلــول نهايــة العــام 2019، كانــت األونــروا 
قــد نفــذت 507 تدخــالت تســتهدف جهــات فاعلــة خارجيــة وجهــات 

ــة. ــا احلماي ــق بقضاي ــا يتعل ــؤولة فيم مس

ــددة  ــات املتع ــم أداء املنظم ــبكة تقيي ــة ش ــر مراجع ــدار تقري مت إص
األطــراف )MOPAN( لأونــروا فــي حزيران/يونيــو 2019 وســلط التقريــر 
الضــوء علــى تدهــور حالــة احلمايــة فــي العديــد مــن أقاليــم عمــل 
ــوال  ــى أم ــدت عل ــي اعتم ــدودة الت ــوارد احمل ــل امل ــي ظ ــة ف الوكال
ــروا  ــك، دعمــت األون ــى ذل ــر.61   اســتجابة إل ــى حــد كبي املشــاريع إل
ــة إلعــادة النظــر فــي  إجــراء مراجعــة اســتراتيجية لوظيفــة احلماي
ــة فــي بيئــة  تنفيــذ الوكالــة جلــدول أعمالهــا فيمــا يتعلــق باحلماي

ــام 2020. ــي الع ــة ف ــذه املراجع ــتنجز ه ــوارد. وس ــدودة امل مح

علــى مــدار العــام 2019، واصلــت األونــروا مناصــرة حقــوق الالجئــني 
الفلســطينيني وإثــارة قضايــا حمايــة محــددة مــع الســلطات 
املعنيــة وغيرهــا مــن اجلهــات املكلفــة باملســؤوليات. وخــالل العــام، مت 
تنفيــذ 507 تدخــالت ملناصــرة احلمايــة، بزيــادة مقدارهــا 27 عــن العــام 
ــث  ــرة بواع ــالت املناص ــن تدخ ــر م ــدد الكبي ــس الع ــد عك 2018. وق

ــى  ــام 2019 )عل ــي الع ــتمرت ف ــي اس ــة الت ــة باحلماي ــق املتعلق القل
ســبيل املثــال، اســتخدام قــوات األمــن اإلســرائيلية للقــوة رداً علــى 
االحتجاجــات فــي غــزة( وتلــك التــي ظهــرت خــالل العــام، مبــا فــي 
ذلــك مناصــرة مكتــب إقليــم ســوريا إليصــال املســاعدات اإلنســانية 
ــي عــادت حتــت ســيطرة احلكومــة. غطــت جهــود  ــى املناطــق الت إل
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عدد تدخالت احلماية )املناصرة(، مبا في ذلك 
الرسائل الرسمية، بشأن قضايا احلماية التي 
تضطلع بها األونروا وتستهدف جهات فاعلة 

خارجية وجهات مسؤولة.

ال ينطبق176ال ينطبق146إقليم الضفة الغربية

ال ينطبق108ال ينطبق126إقليم سوريا

ال ينطبق79ال ينطبق68إقليم غزة

ال ينطبق115ال ينطبق125إقليم لبنان

ال ينطبق11ال ينطبق15إقليم األردن

ال ينطبق63 507 ال ينطبق480األونروا

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

التكرار: ربعياً
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ــر  ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــروا خ ــا األون ــي بذلته ــرة الت املناص
ــر  ــك: )1( تأثي ــي ذل ــا ف ــة، مب ــا احلماي ــن قضاي ــعة م ــة واس مجموع
ــك  ــي ذل ــا ف ــطينيني، مب ــني الفلس ــى الالجئ ــوريا عل ــي س ــزاع ف الن
ــاعدات  ــول املس ــل ووص ــة التنق ــني وحري ــة املدني ــق بحماي ــا يتعل م
اإلنســانية والســجالت املدنيــة وحقــوق الســكن واألراضــي وامللكيــة؛ 
)2( حقــوق الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن يعيشــون فــي 
األردن ولبنــان، مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باإلقامــة القانونيــة والعــودة 
واخملــاوف مــن اإلعــادة القســرية؛ )3( هــدم املنــازل والتهجيــر القســري 
ــى  ــطينيني إل ــني الفلس ــول الالجئ ــة؛ )4( وص ــة الغربي ــي الضف ف
ــوات األمــن اإلســرائيلية  ــان؛ )5( اســتخدام ق ســوق العمــل فــي لبن

ــرى فــي غــزة. للقــوة إزاء مظاهــرات مســيرة العــودة الكب

تولــت جميــع مكاتــب أقاليــم عمــل الوكالــة تنفيــذ تدخــالت 
ــذه  ــام به ــدى القي ــام 2019، إال أن م ــي الع ــرة ف ــال املناص ــي مج ف
اجلهــات  مــع  املباشــرة  املشــاركة  مبســتوى  ارتهــن  األنشــطة 
ــي  ــة الت ــرق احلماي ــدرات ف ــائدة، وق ــة الس ــة األمني ــؤولة، والبيئ املس

جــرى تعديــل هيكليتهــا. وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، 
أظهــرت تدخــالت املناصــرة الفرديــة أنــه ميكــن حتقيــق نتائــج فيمــا 
ــب  ــاهم مكت ــال، س ــبيل املث ــى س ــام. عل ــاالت االهتم ــق مبج يتعل
ــرض  ــن تع ــد م ــي احل ــام 2019، ف ــي الع ــة، ف ــة الغربي ــم الضف إقلي
الالجئــني لالســتخدام املفــرط للغــاز املســيل للدمــوع فــي مخيــم 
ــن  ــك م ــرائيلية، وذل ــن اإلس ــوات األم ــل ق ــن قب ــني م ــدة لالجئ عاي

ــزة. ــرة املرك ــالل املناص خ

ــد  ــة عق ــا الوكال ــي نفذته ــرة الت ــالت املناص ــواع تدخ ــت أن تضمن
ــة،  ــارات ميداني ــة وزي ــات إحاط ــم جلس ــة، وتنظي ــات ثنائي اجتماع
ــى  ــر إل ــدمي تقاري ــؤولة، وتق ــات املس ــع اجله ــمية م ــالت رس ومراس
آليــات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بشــأن القضايــا املتعلقــة 
مبزاعــم انتهــاك القانــون الدولــي. وفــي هــذا الصــدد، قدمــت 
األونــروا مــا مجموعــه 14 تقريــراً وإحاطــة لآلليــات الدوليــة حلقــوق 
ــزة  ــة وغ ــة الغربي ــي الضف ــا يغط ــا مب ــى طلبه ــاًء عل ــان بن اإلنس

ــوريا. ــان وس ولبن
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نسبة توصيات تعميم احلماية من املراجعات 
الداخلية للحماية التي مت تنفيذها.

44.080.05.080.0إقليم الضفة الغربية

33.068.00.0100.0إقليم سوريا

42.086.06.090.0إقليم غزة

47.180.023.080.0إقليم لبنان

17.886.011.090.0إقليم األردن

35.877.89.088.0األونروا

املصدر: مصفوفة التوصيات

التكرار: مرة كل سنتني

ــى دورة ســنتني  ــة عل ــة مراجعــة للحماي مت االنتهــاء مــن آخــر عملي
فــي أواخــر متوز/يوليــو 2019. وقــد قيمــت درجــة املواءمــة مــع مبــادئ 
تعميــم احلمايــة التــي تقــوم بهــا األونــروا حســب كل برنامــج 
وإقليــم. 66  تولــى موظفــو احلمايــة إجــراء عمليــات مراجعــة احلمايــة 
ــراف  ــب األط ــن جان ــاق م ــعة النط ــاركة واس ــملت مش ــي ش والت
ــي  ــن موظف ــع 134 م ــاً م ــد 20 اجتماع ــك عق ــي ذل ــا ف ــة، مب املعني
ــا 456  ــارك فيه ــز ش ــات تركي ــي مجموع ــة ف ــة و40 مناقش الوكال
ــروا. وافقــت  ــاً فلســطينياً مــن املســتفيدين مــن خدمــات األون الجئ
ــرة 2019- ــالل الفت ــات خ ــذ 104 توصي ــى تنفي ــة عل ــج الوكال برام

2020. وشــمل ذلــك توصيــات متعلقــة بعــدم التمييــز فــي الوصــول 
ــي  ــاء ف ــول والبق ــي القب ــز ف ــدم التميي ــروا وع ــات األون ــى خدم إل

ــة. ــة للوكال ــة التابع ــات التعليمي املؤسس

ــة  ــج الوكال ــت برام ــام 2019، وضع ــن الع ــي م ــف الثان ــي النص ف
اخلطــط وشــرعت فــي تنفيــذ التوصيــات. يعكــس املعــدل املنخفــض 
نســبياً )9.0%( مــن التوصيــات املنفــذة بالكامــل بحلــول نهايــة العام 
ــط.  ــهر فق ــة أش ــي خمس ــة، وه ــذ املتاح ــرة التنفي ــر فت 2019 قص
ــن  ــرى م ــبة 66.6% أخ ــذ نس ــدأ تنفي ــام 2019، ب ــة الع ــى نهاي وحت
التوصيــات ومــن املتوقــع أن تكتمــل فــي العــام 2020، لتقتــرب مــن 
الغايــة 77.8% املقــرة للعــام 2020. يشــمل ذلــك عــدداً مــن التدابيــر 
لســد الثغــرات فــي مجــال احلمايــة فــي السياســات واإلجــراءات، مثل 

ــات  ــاء العازب ــول النس ــان حص ــدة لضم ــة جدي ــات فني ــع تعليم وض
والنســاء بــدون شــهادات زواج علــى خدمــات صحــة األمومــة. يجــري 
ــات  ــول الفتي ــأن قب ــة بش ــة إضافي ــات فني ــة تعليم ــاً صياغ أيض
املتزوجــات و/أو احلوامــل فــي املؤسســات التعليميــة التابعــة لأونــروا، 

وكذلــك بشــأن الســالمة واألمــن فــي منشــآت التعليــم.

تعميم النوع االجتماعي
ــرأة  ــني امل ــني ومتك ــني اجلنس ــاواة ب ــز املس ــروا بتعزي ــزام األون إن الت
منصــوص عليــه فــي سياســة املســاواة بــني اجلنســني )2007(، 
ــري  ــي يج ــني 2016-67،2021  الت ــني اجلنس ــاواة ب ــتراتيجية املس واس
تنفيذهــا بالتــرادف مع االســتراتيجية املتوســطة األجــل 2021-2016. 
ــرات  ــى التغيي ــذي يركــز عل ــزدوج" ال ــى نهــج "املســار امل اســتناداً إل
فــي الثقافــة التنظيميــة وتقــدمي اخلدمــات امليدانيــة، عــززت الوكالــة، 
خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، تنفيــذ اســتراتيجية املســاواة بــني 
اجلنســني مــن خــالل خطــط عمــل للنــوع االجتماعــي لــكل مكتــب 
ــأن  ــني بش ــدرات املوظف ــة ق ــي: )1( تنمي ــا يل ــى م ــز عل ــم ترك إقلي
طائفــة واســعة مــن قضايــا احلمايــة، مبــا فــي ذلــك تعميــم النــوع 
االجتماعــي، والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، واالســتغالل 
واالعتــداء اجلنســي، واملناهــج الدراســية املراعيــة للنــوع االجتماعــي؛ 
)2( بنــاء برامــج مراعيــة للنــوع االجتماعــي والتمييــز اإليجابــي الــذي 
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شــمل إدراج منظــور النــوع االجتماعــي فــي أعمــال تأهيــل املســاكن 
ــة مــا قبــل  واملــدارس واملراكــز الصحيــة، وإشــراك الرجــال فــي رعاي
اإلخصــاب وتنظيــم األســرة، والتصــدي لتزويــج األطفــال مــن خــالل 
ــالل  ــن خ ــاث م ــة لإلن ــاركة االقتصادي ــز املش ــة وتعزي دورات التوعي

ــب املهنــي. التدري

ــام 2019.  ــي الع ــي 68 ف ــوع االجتماع ــر الن ــق مؤش ــتمر تطبي اس
ــن  ــراف ع ــددة األط ــات املتع ــم أداء املنظم ــبكة تقيي ــر ش ــرز تقري وأب
األونــروا، الــذي نُشــر فــي حزيران/يونيــو 2019، أن 64.4% مــن ميزانيــة 
ــوع  ــم الن ــي تعمي ــر ف ــكل كبي ــهم بش ــة تس ــي الوكال ــج ف البرام
االجتماعــي. 69 كمــا اســتمر تطويــر القــدرات لدعــم تنفيــذ مؤشــر 
النــوع االجتماعــي فــي إطــار مقترحــات املشــاريع. وفــي العــام 2019، 
أعــدت دورة تدريبيــة للموظفــني الذيــن يطــورون مقترحــات املشــاريع، 
ومت جتريبهــا فــي مكتــب إقليــم لبنــان مــع 15 موظفــاً. وســيمتد هــذا 

التدريــب إلــى أقاليــم أخــرى فــي العــام 2020.

ــي  ــاء الوع ــروا بن ــت األون ــر، واصل ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ

ــت  ــرض، قدم ــذا الغ ــني. وله ــني اجلنس ــاواة ب ــأن املس ــة بش واملعرف
ــة،  ــي الوكال ــي ف ــوع االجتماع ــأن الن ــال بش ــاط االتص ــبكة ضب ش
ــم  ــي تعمي ــني ف ــم للموظف ــال، الدع ــط اتص ــم 70 ضاب ــي تض والت
اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي البرامــج. وأطلقــت الوكالــة أيضــاً 
ــح  ــاحة تتي ــروا كمس ــاق األون ــى نط ــي عل ــوع االجتماع ــدى للن منت
ــع  ــادل أفضــل املمارســات مــع املوظفــني والشــركاء. ونُظمــت أرب تب
حلقــات خــالل الســنة، نوقشــت فيهــا مواضيــع مــن بينهــا: احلقــوق 
ــادي  ــني االقتص ــات، والتمك ــياق األزم ــي س ــة ف ــية واإلجنابي اجلنس
للنســاء، ومســاهمة املســاعدات النقديــة فــي حتقيــق املســاواة بــني 
ــني.  ــني اجلنس ــاواة ب ــز املس ــي تعزي ــباب ف ــاركة الش ــني، ومش اجلنس
ــى  ــة إل ــت الوكال ــابقة، انضم ــوام الس ــي األع ــال ف ــا كان احل وكم
ــوم  ــاً للي ــدة دعم ــاق األمم املتح ــى نط ــرت عل ــي ج ــاالت الت االحتف
العاملــي للمــرأة ونظمــت 44 مبــادرة للتوعيــة عــن النــوع االجتماعــي، 
ــروض  ــدمي ع ــالم وتق ــرض أف ــة وع ــات تلفزيوني ــك ومض ــي ذل ــا ف مب
ــي  ــة ف ــات عام ــة ومناقش ــات رياضي ــم منافس ــرحية وتنظي مس

ــروا. ــل األون ــق عم ــع مناط جمي

ــاط  ــرة للنش ــتة عش ــام الس ــة األي ــرات حلمل ــن التحضي ــات يجري طالب
ــال  ــة الرم ــي مدرس ــي ف ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــد العن ض

ــيبة ــو عش ــم أب ــر إبراهي ــروا 2019، تصوي ــزة. © األون ــة، غ اإلعدادي
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اســتمر العمــل علــى تنفيــذ خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة 
UN-( ــرأة ــني امل ــني ومتك ــني اجلنس ــاواة ب ــأن املس ــدة بش األمم املتح

ــي  ــاوزت األداء ف ــة أو جت ــت الوكال ــام 2019، حقق ــي الع SWAP(. وف
ســبعة مؤشــرات فقــط مــن أصــل 17 مؤشــراً، وألول مــرة كان أداؤهــا 
ــروا  ــر أداء األون ــدة. تأث ــة األمم املتح ــط أداء منظوم ــن متوس ــل م أق
ــاً فــي خطــة العمــل الثانيــة  بإدخــال مؤشــرات جديــدة وأكثــر حتدي
علــى نطــاق منظومــة األمم املتحــدة )UN-SWAP 2.0( )إطــار املســاءلة 
ــني  ــق غايت ــم حتقي ــم يت ــرة 2018-2022(. ل ــي للفت ــل الثان ــن اجلي م
مــن الغايــات األربعــة للمؤشــرات اجلديــدة التــي أُدخلــت فــي خطــة 
ــر  ــك مؤش ــي ذل ــا ف ــدة، مب ــة األمم املتح ــاق منظوم ــى نط ــل عل العم
ــة  ــداف التنمي ــج أه ــتراتيجي لنتائ ــط االس ــأن "التخطي األداء 1 بش
ــأن  ــر األداء 2 بش ــي" ومؤش ــوع االجتماع ــة بالن ــتدامة املتعلق املس
ــوع  ــة بالن ــتدامة املتعلق ــة املس ــداف التنمي ــج أه ــن نتائ ــالغ ع "اإلب
ــى  ــه عل ــم تقييم ــم يت ــر ل ــد آخ ــر جدي ــاك مؤش ــي". وهن االجتماع
ــج  ــأن "النتائ ــر األداء 3 بش ــو مؤش ــة، وه ــى الوكال ــق عل ــه ينطب أن
البرامجيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقة بالنــوع االجتماعي 
ــم  ــا ل ــتراتيجية". كم ــة االس ــي اخلط ــرة ف ــس مباش ــي ال تنعك الت
يتــم حتقيــق ثــالث مــن الغايــات األربــع املتعلقــة باملؤشــرات احملســنة. 
وهــذه هــذه مؤشــر األداء 3 بشــأن "التقييم"، ومؤشــر األداء 13 بشــأن 
"الثقافــة التنظيميــة"، ومؤشــر األداء 17 بشــأن "التماســك". 70 وفــي 
ــة  ــل الثاني ــة العم ــوء خط ــي ض ــروا ف ــم أداء األون ــي تقيي ــرى ف مج
ــني اجلنســني  ــى نطــاق منظومــة األمم املتحــدة بشــأن املســاواة ب عل
ومتكــني املــرأة )UN-SWAP 2.0(، شــجعت هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة 
ــة  ــة لأنشــطة املتصل ــوارد املالي ــادة تخصيــص امل ــى زي ــة عل الوكال
بالنــوع االجتماعــي وتســريع اجلهــود الراميــة إلــى حتقيــق التمثيــل 
املتســاوي للمــرأة علــى جميــع املســتويات. 71 ومت وضــع خطــة عمــل 

ــام 2020. ــي الع ــني األداء ف لتحس

العنف القائم على النوع االجتماعي
وضعــت األونــروا مبــادرة لبنــاء القــدرات عملــت علــى تغييــر معــارف 
ــني األدوات  ــع ب ــالل اجلم ــن خ ــم م ــاتهم ومواقفه ــني وممارس املوظف
واملنهجيــات اخملتلفــة التــي مت تطويرهــا بــني عامــي 2017 و2019 
ــم  ــف القائ ــن العن ــد م ــان للح ــاء بأم ــروع "البن ــن مش ــزء م كج
علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ". وقــد دعــم املشــروع، 
منــذ إطالقــه فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2017 وحتــى اختتامــه 
فــي آب/أغســطس 2019، تطويــر إطــار الكفــاءة لــدى األونــروا 
ــن  ــي، وتضم ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــدي للعن ــي التص ف
تدريــب 600 موظــف وموظفــة علــى فهــم أفضــل للعنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي، وأنشــأ دورة للتعلــم اإللكترونــي عــن احلــد 
ــاالت  ــي ح ــي ف ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــر العن ــن خط م
الطــوارئ حضرهــا 454 موظفــاً وموظفــة. مــن خــالل هــذه املبــادرة، 
مت توفيــر التدريــب أثنــاء العمــل لصالــح 199 موظفــاً وموظفــة، مــع 
ــى  ــز ال ــج املرتك ــالث للنه ــية الث ــاءات الرئيس ــى الكف ــز عل التركي
ــني  ــراف. ومت تعي ــاد واإلش ــال واإلرش ــارات االتص ــي: مه ــني، وه الناج
ثمانيــة ضبــاط اتصــال آخريــن معنيــني بالعنــف القائــم علــى النــوع 

ــروا. ــدارس األون ــي م ــل ف ــي للعم االجتماع

ــة  ــات االجتماعي ــة واخلدم ــج اإلغاث ــدأ برنام ــك، ب ــع ذل ــوازي م بالت
ــل  ــا ال يق ــب م ــدف تدري ــي به ــل االجتماع ــامالً للعم ــاً ش إصالح
عــن 250 أخصائيــاً اجتماعيــاً فــي أقاليــم عمــل الوكالــة اخلمســة 

للعمــل علــى احلــاالت وإدارتهــا. وأكمــل مكتــب إقليــم غــزة ومكتــب 
إقليــم لبنــان تدريــب 130 مــن األخصائيــني االجتماعيــني علــى 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــاملة للعن ــملت اإلدارة الش ــع ش مواضي
االجتماعــي داخــل األســر. وأنشــئت آليــة إحالــة داخليــة عبــر برامــج 
ــة  ــك املتعلق ــك تل ــي ذل ــا ف ــة، مب ــر احلرج ــاالت اخلط ــروا إلدارة ح األون

ــي. ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ بالعن

ــط  ــة خل ــة داخلي ــراء دراس ــر، مت إج ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
النهايــة قامــت بقيــاس التصــورات واملمارســات املتعلقــة مبنــع 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومقارنتهــا مبثيالتهــا قبــل 
إنشــاء إطــار الوكالــة ملنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
ــروا  ــذت األون ــي: )1( اتخ ــا يل ــج م ــرت النتائ ــام 2017. أظه ــي الع ف
خطــوات مهمــة لتعميــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
مــن خــالل برامجهــا؛ )2( حتســن وعــي املوظفــني ومعرفتهــم 
ــي؛  ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــة م ــم للوقاي وفهمه
ــروا  ــبية لأون ــة النس ــوح األفضلي ــة بوض ــركاء الوكال ــدرك ش )3( ي
فيمــا يتعلــق مبنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. توصلــت 
ــم  ــى االســتجابة للعنــف القائ ــز عل ــى أن التركي الدراســة أيضــاً إل
ــاً وأن  ــزال مهيمن ــة( ال ي ــن الوقاي ــدالً م ــي )ب ــوع االجتماع ــى الن عل
ــزال تشــكل حواجــز أمــام بعــض املوظفــني  ــة ال ت العوامــل الثقافي
ــه.  لالعتــراف بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتصــدي ل
ــر ثقافــة تعلــم  ــة فــي تطوي وفــي حــني لوحــظ أن اســتثمار الوكال
بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي قــد حقــق فوائــده، 
ــز  ــب التعزي ــج تتطل ــد النتائ ــم رص ــاً أن نظ ــة أيض ــدت الدراس وج
وأن املزيــد مــن االســتثمار أمــر ضــروري لضمــان التكامــل املنهجــي 

ــروا. ــل األون ــاالت عم ــع مج ــر جمي ــة عب للوقاي

ــت  ــمبر 2019، انضم ــون األول/ديس ــر وكان ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ف
ــم  ــف القائ ــد العن ــاط ض ــن النش ــاً م ــة 16 يوم ــى حمل ــة إل الوكال
ــذ  ــريع تنفي ــات لتس ــتخدمت الفعالي ــي واس ــوع االجتماع ــى الن عل
ــي.  ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــة م ــا للوقاي إطاره
ولتحقيــق هــذه الغايــة، مت تنظيــم حوالــي 120 نشــاطاً فــي أقاليــم 
ــة  ــات فني ــرحيات وجلس ــا مس ــن بينه ــة، م ــروا اخلمس ــل األون عم
ــون  ــرأة وقان ــوق امل ــن حق ــل ع ــوح وورش عم ــر املفت ــات املنب ومناقش
األســرة وعــروض أفــالم وبرامــج تلفزيونيــة. مــن بــني هــذه العــروض 
كان مسلســل "دكانــة أبــو املهندســة لينــا"، وهــو مسلســل قصيــر 
ــف  ــر العن ــع خط ــة ملن ــات اخملتلف ــه اآللي ــدار حلقات ــى م ــروي عل ي
ــه.  ــدي ل ــاره والتص ــن آث ــد م ــي واحل ــوع االجتماع ــى الن ــم عل القائ
وحتــى نهايــة العــام، اجتذبــت احللقــات الســت مــن هــذا املسلســل 

ــت. 72 ــر اإلنترن ــاهدة عب ــن 260,000 مش ــر م أكث

األشخاص ذوو اإلعاقة

ــل  ــاج الكام ــان اإلدم ــار لضم ــزدوج املس ــاً م ــة نهج ــد الوكال تعتم
لالجئــني الفلســطينيني ذوي اإلعاقــة. يقتضــي ذلــك توفيــر "تدخــالت 
موجهة/مصممــة خصيصــاً" لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة اخلاصــة 
ــة"،  ــم اإلعاق ــب "تعمي ــى جان ــطينيني، إل ــني الفلس ــة لالجئ باإلعاق
بحيــث يتــم تصميــم جميــع برامــج األونــروا وخدماتهــا لضمــان أن 
ــة وأن  ــتفيدين ذوي اإلعاق ــل املس ــن قب ــتخدام م ــة لالس ــون قابل تك

تتمكــن مــن الوصــول إليهــم.
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ــاً  ــى 26,743 الجئ ــات إل ــة اخلدم ــت الوكال ــام 2019، قدم ــي الع ف
فلســطينياً مــن ذوي اإلعاقــة )11,788 مــن اإلنــاث و14,955 مــن 
الذكــور(، إمــا مباشــرة أو مــن خــالل شــراكات مــع مراكــز التأهيــل 
ــزة  ــر أجه ــي: )1( توفي ــا يل ــات م ــذه اخلدم ــملت ه ــي. 73 ش اجملتمع
مســاعدة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لزيــادة وصــول األشــخاص 
ــي  ــل اجملتمع ــات التأهي ــم خدم ــات؛ )2( دع ــى اخلدم ــة إل ذوي اإلعاق
ــال ذوي  ــمعية، واألطف ــة والس ــات البصري ــخاص ذوي الصعوب لأش
الشــلل الدماغــي، واإلعاقــات الذهنيــة، إلــى جانــب الالجئــني الذيــن 
يحتاجــون إلــى عــالج النطــق والعــالج الطبيعــي؛ )3( أنشــطة 
التوعيــة اجملتمعيــة لتعزيــز املواقــف اإليجابيــة داخــل اجملتمــع احمللــي 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــاج األش ــاه إدم جت

ــج  ــت برام ــة. وعمل ــم اإلعاق ــاً بتعمي ــروا أيض ــج األون ــت برام قام
التعليــم واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة والصحــة وشــعبة احلمايــة 
فــي الوكالــة علــى حتديــد األطفــال ذوي اإلعاقــة ودعــم إدماجهــم في 
منظومــة التعليــم، مبــا يتماشــى مــع نهــج التعليــم اجلامــع الــذي 
تتبعــه األونــروا. وتلقــى نحــو 71.74% مــن الطلبــة الذيــن مت حتديدهــم 
علــى أنهــم مــن ذوي اإلعاقــة الدعــم فــي العــام 2019، بزيــادة قدرهــا 
90.24% عــن العــام 2018. ومــن خــالل برنامــج الصحــة، مت تدريــب 90 
ــل  ــتوى العم ــى مس ــة عل ــات الطبي ــي اخلدم ــن موظف ــخصاً م ش
ــي  ــع، ف ــاملة للجمي ــة الش ــات الصحي ــى اخلدم ــي واإلدارة عل امليدان
حــني مت تدريــب 71 مهندســاً ومهندســة علــى كيفيــة إدمــاج معاييــر 
تيســر الوصــول فــي تصميــم منشــآت الوكالــة وبنائهــا وصيانتهــا. 
عــالوة علــى ذلــك، مت بنــاء أو إعــادة بنــاء أو حتســني 101 مدرســة و12 
مركــزاً صحيــاً وفقــاً للمعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة الفنيــة لأونــروا 

للبيئــة املاديــة امليســرة الوصــول.

فــي العــام 2019، قدمــت الوكالــة مــا مجموعــه 14 تقريــراً وإحاطــة 
الــى اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان وفقــاً إلطــار األونــروا لالنخــراط 
الفعــال مــع النظــام الدولــي حلقــوق اإلنســان )2011(. تنــاول العديــد 
مــن هــذه التقاريــر واإلحاطــات اســتخدام العنــف املتعلــق بانتهاكات 

ــات  ــة وصدم ــات بدني ــى إصاب ــؤدي إل ــي ت ــون الدول ــة للقان محتمل
ــة األجــل، فضــالً  ــة التســبب بإعاقــات طويل نفســية حتمــل إمكاني
عــن تأثيرهــا علــى حقــوق الالجئــني الفلســطينيني ذوي اإلعاقــة. كما 
قامــت الوكالــة مبناصــرة علنيــة وغيــر علنيــة بشــأن القضايــا التــي 
ــبب  ــل أن تس ــي يحتم ــراءات الت ــة أو اإلج ــني ذوي اإلعاق ــم الالجئ ته
ــي آذار/ ــدر ف ــذي ص ــر ال ــي التقري ــا ورد ف ــك م ــني ذل ــن ب ــة. م اإلعاق
مــارس 2019 بعنــوان "عــام علــى مســيرة العــودة الكبــرى فــي غــزة". 
ــى  ــرائيلية عل ــن اإلس ــوات األم ــردود ق ــة ل ــه نتيج ــر أن ــرز التقري أب
ــي  ــخصاً ف ــن 2,729 ش ــر م ــالج أكث ــرى، مت ع ــودة الكب ــيرة الع مس
ــتخدام  ــد أدى اس ــروا. وق ــة لأون ــة األولي ــة الصحي ــاً للرعاي 22 مرفق
ــم،  ــرة بينه ــات خطي ــى إصاب ــن إل ــد املتظاهري ــة ض ــرة احلي الذخي
مــن بينهــا إصابــات أدت إلــى إعاقــات طويلــة األجــل ذات آثــار غيــرت 

حياتهــم.

ــات األمم املتحــدة  واصلــت الوكالــة انخراطهــا فــي العمــل مــع كيان
األخــرى واآلليــات الدوليــة إلدمــاج اإلعاقــة. وشــاركت األونروا بنشــاط 
ــع للجنــة الدائمــة  فــي فريــق العمــل املعنــي بإدمــاج اإلعاقــة التاب
املشــتركة بــني الــوكاالت وفــي الفريــق العامــل املعنــي بإطالق ونشــر 
ــخاص ذوو  ــاج األش ــأن إدم ــة بش ــة الدائم ــة للجن ــادئ التوجيهي املب
اإلعاقــة فــي العمــل اإلنســاني. عــالوة علــى ذلــك، شــاركت األونــروا 
فــي املشــاورات الراميــة إلــى وضــع اســتراتيجية األمم املتحــدة إلدمــاج 
ــتتوظف  ــارس 2019. س ــن آذار/م ــدءاً م ــاراً ب ــا اعتب ــة وجتريبه اإلعاق
ــمل  ــي تش ــة، الت ــاج اإلعاق ــدة إلدم ــتراتيجية األمم املتح ــة اس الوكال
ــد  ــي توطي ــة، ف ــاج اإلعاق ــاه إدم ــاءلة جت ــات واملس ــاراً للسياس إط
ــمبر 2019،  ــون األول/ديس ــي كان ــة. وف ــاج اإلعاق ــو إدم ــا نح إجنازاته
ــة  ــاج اإلعاق ــتراتيجيتها إلدم ــة اس ــة مواءم ــروا عملي ــت األون أطلق
ــة،  ــاج اإلعاق ــة بإدم ــدة املعني ــدة اجلدي ــتراتيجية األمم املتح ــع اس م
وذلــك فــي لقــاء ضــم جميــع كبــار املــدراء برئاســة املفــوض العــام 

ــة. باإلناب
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2-2 تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي 2: حماية 
صحة الالجئين وتخفيف عبء األمراض

فــي العــام 2019، واصلــت األونــروا تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة 
األوليــة الشــاملة لالجئــني الفلســطينيني إلــى جانــب دعــم حصــول 
ــة. ومت  ــة والتخصصي ــة الثانوي ــى الرعاي ــاً عل ــر ضعف ــات األكث الفئ
توفيــر الوصــول املعمــم إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل 
ــى  ــز إل ــج يرتك ــن برنام ــارة ع ــو عب ــرة، وه ــة األس ــق صح ــج فري نه
ــراد  ــع أف ــاملة جلمي ــة الش ــر الرعاي ــى توفي ــز عل ــتفيدين ويرك املس
األســرة. يشــدد هــذا النهــج علــى بنــاء عالقــات طويلــة املــدى بــني 
مقــدم اخلدمــة واملريض/األســرة، وهــو مصمــم بهــدف حتســني جــودة 

ــة وكفاءتهــا وفعاليتهــا. اخلدمــات الصحي

ــية  ــة السياس ــوريا، والبيئ ــي س ــر ف ــراع الدائ ــن الص ــم م ــى الرغ عل
واالقتصاديــة الهشــة فــي لبنــان، واســتمرار القيــود وعــدم االســتقرار 
ــات  ــق الغاي ــد مت حتقي ــة، فق ــة الغربي ــزة والضف ــي غ ــي ف السياس
ــة  ــي غالبي ــا ف ــة وجتاوزه ــاق الوكال ــى نط ــنوية عل ــة الس الصحي
املؤشــرات. وفــي مجــرى االســتجابة لتزايــد معــدل اإلصابــة باألمــراض 
غيــر الســارية بــني الالجئــني الفلســطينيني، واصلــت األونــروا اعتمــاد 

فحوصــات للفــرز الطبــي وأدويــة جديــدة وحمــالت للتوعيــة العامــة 
ــوص  ــة بخص ــج قوي ــت النتائ ــاالت. 74 وبقي ــة وإدارة احل ــز الوقاي لتعزي
ــل  ــم، وتواص ــدالت التطعي ــك مع ــي ذل ــا ف ــل، مب ــة األم والطف صح
الوكالــة تعزيــز اجملــاالت التــي ميكــن حتســني اخلدمــات فيهــا، كمــا هــو 
احلــال فــي املــدارس فيمــا يتعلــق بالصحــة اإلجنابيــة، وإدمــاج نظــام 
الصحــة اإللكترونــي، ومــن خــالل إدمــاج الصحــة النفســية والصحــة 
املدرســية فــي نظــام الصحــة اإللكترونــي. وخــالل الفتــرة املشــمولة 
ــي فــي تســعة مراكــز  ــر، مت تطبيــق نظــام الصحــة اإللكترون بالتقري
ــزاع  ــوء الن ــي ض ــر ف ــاز كبي ــو إجن ــوريا، وه ــي س ــة ف ــة إضافي صحي
الواقــع والتحديــات اللوجســتية والتكنولوجيــة الشــديدة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، مت جتديــد 12 مركــزاً صحيــاً بهــدف حتســني بيئــة الرعايــة 
الصحيــة مــن خــالل تطويــر هيــاكل تتوافــق مــع نهــج فريــق صحــة 
األســرة ونظــام الصحــة اإللكترونــي مــن حيــث حتســني مســار املرضى 
ــز  ــع مراك ــن جمي ــي 72% م ــال، تف ــة. باإلجم ــر احلماي ــق معايي وتطبي

ــة واحملســنة. ــة النوعي ــر الرعاي ــة اآلن مبعايي ــة الصحي الوكال

خط األساس املوقعاملؤشر
الغاية 202175الفعلي 2019الغاية 2020  )الفعلي 2018( 

متوسط عدد االستشارات لكل طبيب في 
اليوم.

76.075.276.274.0إقليم الضفة الغربية

82.080.473.175.0إقليم سوريا

82.082.081.080.0إقليم غزة

84.082.373.475.0إقليم لبنان

86.080.086.278.0إقليم األردن

82.080.078.076.4األونروا

املصدر: التقارير الروتينية لدائرة الصحة في األونروا

التكرار: ربعياً

ــورة  ــز الفاخ ــي مرك ــة ف ــارة طبي ــى استش ــطينية تتلق ــة فلس الجئ
ــدوان ــل ع ــر خلي ــروا 2020، تصوي ــزة. © األون ــي، غ الصح
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فــي العــام 2019، وعلــى نطــاق جميــع أقاليــم عمــل األونــروا، 
ــة  ــة أولي ــارة طبي ــة 8,723,118 استش ــز الصحي ــاء املراك ــدم أطب ق
)5,249,039 إلنــاث و3,474,025 لذكــور(، مبــا فــي ذلــك 4,215,247 
ــي األردن، و1,126,299  ــارة ف ــزة، و1,695,966 استش ــي غ ــارة ف استش
ــان، و804,542 فــي ســوريا.  فــي الضفــة الغربيــة، و881,064 فــي لبن
ــا مت  ــارة. كم ــة 852,831 استش ــن اخلامس ــال دون س ــى األطف وتلق
تقــدمي 98,401 استشــارة إضافيــة للصحــة النفســية والدعــم 
الفتــرة  خــالل  الفلســطينيني  لالجئــني  النفســي-االجتماعي 
املشــمولة بالتقريــر )81,718 استشــارة إلنــاث و16,683 لذكــور( بزيــادة 
قدرهــا 3% تقريبــاً مقارنــة بالعــام 2018 )95,795 استشــارة(، ممــا يــدل 

ــة. ــذه اخلدم ــى ه ــب عل ــادة الطل ــى زي عل

لــم يتــم حتقيــق الغايــات للعــام 2019 علــى نطــاق الوكالــة بالكامل 
ــب  ــكل طبي ــة ل ــة اليومي ــارات الطبي ــط االستش ــوص متوس بخص
ــة  ــارات الطبي ــدد االستش ــي ع ــبة 6.9% ف ــادة بنس ــبب: )1( زي بس
ــل  ــام 2019 مقاب ــي الع ــارة ف ــي األردن )1,695,966 استش ــة ف املقدم
ــدى  ــل ل ــص التموي ــام 2018(؛ )2( ونق ــي الع ــارة ف 1,587,015 استش
الوكالــة، ممــا حد مــن جهــود التوظيــف. وكان هــذا يعنــي أن الوظائف 
التــي أصبحــت شــاغرة بســبب التقاعــد أو ألي ســبب آخــر لــم يتــم 
ــني  ــغلها مبوظف ــي مت ش ــة الت ــف احلرج ــتثناء الوظائ ــا باس تعويضه
يعملــون علــى أســاس املياومــة يغلــب أن يكونــوا أقــل تدريبــاً. وقــد 
أدى هــذا النهــج، وإن كان ضروريــاً فــي ظــل هــذه الظــروف، إلــى إيجــاد 

ثغــرات فــي الكفــاءة.

ُصمــم نظــام الصحــة اإللكترونــي كجــزء مــن إصــالح اســتراتيجي 
ــي  ــق إلكترون ــو تطبي ــة، وه ــي الوكال ــة ف ــج الصح ــامل لبرنام ش
يرتكــز إلــى املريــض وقائــم علــى شــبكة اإلنترنــت يســمح لأونــروا 
ــادات  ــق "عي ــدف حتقي ــة به ــة إلكتروني ــجالت طبي ــتخراج س باس
الورقيــة". تســتخدم الســجالت الطبيــة فــي نظــام الصحــة 
اإللكترونــي التصنيــف اإلحصائــي الدولــي لأمــراض، وهــو األســاس 
ــي  ــد العامل ــى الصعي ــة عل ــد االجتاهــات واإلحصــاءات الصحي لتحدي
ــي  ــف اإلحصائ ــوم التصني ــي. يق ــالغ الصح ــي لإلب ــار الدول واملعي
الدولــي لأمــراض بتعريــف عالــم األمــراض واالضطرابــات واإلصابــات 
ــة  ــا بطريق ــة، ويدرجه ــة ذات الصل ــروف الصحي ــن الظ ــا م وغيره
ــاكل  ــراض واملش ــخيص األم ــم تش ــث يترج ــاملة، بحي ــة ش هرمي
ــا  ــة، مم ــة رقمي ــوز أبجدي ــى رم ــات إل ــن الكلم ــرى م ــة األخ الصحي
ــن  ــهولة. وم ــا بس ــترجاعها وحتليله ــات واس ــن البيان ــمح بتخزي يس
خــالل نظــام الصحــة اإللكترونــي، يســتطيع موظفــو مراكــز الوكالة 
ــول  ــا والوص ــى وتخزينه ــات املرض ــع بيان ــهولة جم ــة بس الصحي
إليهــا والتواصــل بشــأنها مــع مراعــاة متطلبــات الســرية، وتطبيــق 
االبتــكارات اإلداريــة التــي خفضــت عــدد االستشــارات الطبيــة، ممــا 
ــل  ــض وتقلي ــب واملري ــني الطبي ــارة ب ــت االستش ــادة وق ــمح بزي س
وقــت االنتظــار. وقــد أدى ذلــك إلــى قــدرة الطواقــم الصحيــة علــى 
ــة  ــيرة الطبي ــى الس ــتناداً إل ــة اس ــر دق ــة أكث ــورة طبي ــدمي مش تق
للمرضــى التــي ميكــن اســترجاعها إلكترونيــاً. ويّســر النظــام أيضــاً 
حتســني قــدرات الرصــد واإلبــالغ مــن خــالل إمكانيــة إعــداد 29 تقريــراً 
ــرارات  ــاذ ق ــح اتخ ــا يتي ــي، مم ــكل تلقائ ــداً بش ــاً موح ــاً وكمي نوعي

ــة. ــى األدل قائمــة عل

مت أيضــاً تعزيــز صحــة األم والطفــل فــي العــام 2019 مــن خــالل إطالق 
تطبيــق إلكترونــي علــى الهاتــف احملمــول لصحــة األم والطفــل ميكن 
حتميلــه بســهولة علــى الهواتــف احملمولــة لأمهــات الالجئــات اجلــدد 
واحلوامــل. يتيــح التطبيــق لهــؤالء النســاء إمكانيــة الوصــول الفوري 
ــول  ــو موص ــل، وه ــة الطف ــل ورعاي ــة باحلم ــات املتعلق ــى املعلوم إل
بقاعــدة بيانــات الصحــة اإللكترونيــة لأونــروا بحيــث يتيــح لأمهات 
ــة  ــة اإللكتروني اجلــدد والنســاء احلوامــل اســترجاع ملفاتهــن الطبي
علــى الفــور. باإلضافــة إلــى ذلــك، ييســر هــذا التطبيــق تقــدمي رعايــة 
ــه  ــة تنب ــعارات مخصص ــتخدام إش ــالل اس ــن خ ــة م ــة فعال صحي
املســتخدمات إلــى املواعيــد القادمــة والنصائــح الصحيــة بنــاًء على 
مرحلــة احلمل/عمــر الطفــل الرضيــع. وقــد ثبــت أن تطبيــق الهاتــف 
ــة لتحســني التفاعــل  احملمــول لصحــة األم والطفــل يعــد أداة فعال
بــني الطاقــم الطبــي واملســتفيدات، مــع تقليــل عــدد االستفســارات 
الهاتفيــة والزيــارات الشــخصية للمراكــز الصحيــة. واســتناداً إلــى 
جتربــة ناجحــة فــي األردن، جــرى البــدء باســتخدام تطبيــق الهاتــف 
ــرى  ــة األخ ــل الوكال ــم عم ــي أقالي ــل ف ــة األم والطف ــول لصح احملم

بنجــاح. وحتــى نهايــة العــام، كان قــد مت تفعيــل 134.848 حســاباً.
بحلــول نهايــة العــام 2019، كان نظــام الصحــة اإللكترونــي يعمــل 
ــا  ــروا، مب ــا األون ــاً تديره ــزاً صحي ــني 141 مرك ــن ب ــزاً م ــي 137 مرك ف
ــي  ــي 135. وف ــة، وه ــاق الوكال ــى نط ــودة عل ــة املرص ــى الغاي يتخط
ــة  ــع الغاي ــة م ــة )باملقارن ــز صحي ــعة مراك ــز تس ــوريا، مت جتهي س
البالغــة ســبعة مراكــز( بنظــام الصحــة اإللكترونــي خــالل الفتــرة 
ــر، ومــن املتوقــع االســتمرار فــي توســيع النظــام  املشــمولة بالتقري
ــة  ــة والبني ــة األمني ــه احلال ــمح ب ــا تس ــدر م ــام 2020 بق ــي الع ف

ــي. ــط اإللكترون ــات الرب ــة وإمكان التحتي

خط األساس املوقعاملؤشر
الغاية 2021الفعلي 2019الغاية 2020  )الفعلي 2018(

عدد املراكز الصحية التي تطبق نظام 
الصحة اإللكتروني بالكامل.

43434343إقليم الضفة الغربية

11182026إقليم سوريا

22222222إقليم غزة

27272727إقليم لبنان

252525 2676إقليم األردن

129135137143األونروا

املصدر: التقارير الروتينية لدائرة الصحة في األونروا

التكرار: ربعياً
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املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة املراكز الصحية 77 التي تلبي معايير 
تصميم احلماية في مرافق األونروا.

48.0 57.160.059.1إقليم الضفة الغربية

ال يتوفرال يتوفرال يتوفرال يتوفرإقليم سوريا

77.380.078.385.0إقليم غزة

18.0 25.929.066.7إقليم لبنان

82.482.483.331.0إقليم األردن

57.5األونروا
)باستثناء سوريا(

59.8
)باستثناء سوريا(

72.0
)باستثناء سوريا(

41.3
)باستثناء سوريا(

املصدر: وثائق وتقارير برنامج البنية التحتية وحتسني اخمليمات

التكرار: سنوياً

ــة  ــا الصحي ــى مرافقه ــول إل ــان الوص ــة ضم ــروا أهمي ــدرك األون ت
ــة  ــي الصح ــم ف ــن إدراك حقه ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــني األش لتمك
ــة  ــة املوضوع ــاً للخط ــة، ووفق ــذه الغاي ــاً له ــل. حتقيق ــكل كام بش
ــر لضمــان بيئــة يســهل  ــروا تدابي ــة، تنفــذ األون علــى نطــاق الوكال
الوصــول إليهــا مــن الناحيــة البنيويــة فــي جميــع املراكــز الصحيــة. 
وحســب نهايــة العــام 2019، كانــت النســبة اإلجماليــة التراكميــة 
ملراكــز األونــروا الصحيــة التــي تلبــي معاييــر تصميــم احلمايــة تبلــغ 
ــدة  ــم املرافــق اجلدي ــة 59.8%. ويجــري تصمي ــا يتخطــى الغاي 72%، مب
وتشــييدها وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة إلمكانيــة الوصــول، فــي حــني 
ــى 1  ــا حت ــي مت بناؤه ــة الت ــق القائم ــني املراف ــاً حتس ــري تدريجي يج

ــر 2017. ــون الثاني/يناي كان

يلعــب التصميــم البنيــوي للمرافــق الصحيــة دوراً مهمــاً في حتســني 
ــاء  ــر واإلعي ــل التوت ــي تقلي ــهم ف ــا يس ــى، فيم ــة املرض ــودة رعاي ج
ــاء أو  ــا ببن ــة إم ــت الوكال ــدد، قام ــذا الص ــي ه ــني. وف ــني املوظف ب
تطويــر أو إعــادة بنــاء 12 مركــزاً صحيــاً فــي العــام 2019 – خمســة 
منهــا فــي غــزة وخمســة فــي لبنــان وواحــد فــي الضفــة الغربيــة 
ــي  ــة الت ــز الصحي ــع املراك ــت جمي ــد أصبح ــي األردن. وق ــد ف وواح

ــاً لوصــول جميــع الالجئــني واملوظفــني،  أعيــد بناؤهــا ميســرة بنيوي
ــة  ــز إمكاني ــني مت تعزي ــي ح ــة، ف ــخاص ذوو اإلعاق ــم األش ــن فيه مب
الوصــول البنيــوي فــي املراكــز الصحيــة احملســنة، ال ســيما بالنســبة 
لأشــخاص ذوي االعاقــات احلركيــة. كمــا أدمجــت تدابيــر الســالمة، 
مبــا فــي ذلــك تعزيــز الســالمة الهيكليــة، وحتســني شــروط الســالمة 
مــن احلرائــق، وحتســني تدابيــر النظافــة الصحيــة ومكافحــة العــدوى. 
وعكســت هــذه التدابيــر أيضــا االحتياجــات احملــددة لــكال اجلنســني 
ــك  ــي ذل ــا ف ــرة، مب ــة األس ــق صح ــج فري ــة لنه ــات املكاني واملتطلب
ــي  ــق الصح ــة الفري ــى وتركيب ــير املرض ــوط س ــة وخط اخلصوصي

ــق. ــيم املناط وتقس

إن إعــادة بنــاء املراكــز الصحيــة وحتســينها وصيانتهــا تدعــم 
ــني أن  ــي ح ــة، ف ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــدة ف ــات اجلي املمارس
حتســني البنيــة التحتيــة والتصميمــات قــد يّســر إجــراء اإلصالحــات 
الرئيســية، مبــا فــي ذلــك توفيــر الشــروط الالزمــة للســجالت 
ــم  ــة لتنظي ــم مؤمتت ــاد نظ ــب اعتم ــى جان ــة، إل ــة اإللكتروني الطبي
قوائــم االنتظــار أدت إلــى تبســيط التعامــل مــع املواعيــد الطبيــة.

بالتنســيق مــع برنامــج التطعيــم املوســع، أدى اســتمرار مســتويات 
ــروا اخلمســة  ــم عمــل األون ــم فــي أقالي ــة بالتطعي ــة العالي التغطي
إلــى ضمــان الوقايــة مــن تفشــي األمــراض التــي ميكــن الوقايــة منهــا 
ــا  ــجيل م ــر، مت تس ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــات. وخ بالتطعيم
ــة  ــق الرعاي ــي مراف ــهراً ف ــن 60 ش ــالً دون س ــه 434,143 طف مجموع
ــاك  ــؤالء، كان هن ــني ه ــن ب ــة. وم ــة للوكال ــة التابع ــة األولي الصحي
128,221 طفــالً رضيعــاً مســجلني حديثــاً. وفــي العــام 2019، بلغــت 
نســبة التغطيــة بالتطعيــم 99.4% لأطفــال املســجلني دون ســن 12 
شــهراً و99.4% أيضــاً لأطفــال البالغــني مــن العمــر 18 شــهراً، وهــو 
معــدل تغطيــة أعلــى مــن الغايــة التــي حددتهــا منظمــة الصحــة 

العامليــة للتحصــني والبالغــة 95%. وتشــمل العوامــل التــي تســهم 
ــة فــي التغطيــة بالتطعيــم توفــر إمــدادات ثابتــة  فــي جنــاح الوكال
ــد،  ــب املواعي ــخ لترتي ــام راس ــود نظ ــية ووج ــات األساس ــن اللقاح م
يضــاف الــى ذلــك املتابعــة املســتمرة لأطفــال الذيــن يتغيبــون عــن 
ــة  ــاركت الوكال ــام 2019، ش ــي الع ــبقاً. وف ــة مس ــد املعين املواعي
ــراكة  ــي ش ــت ف ــنوية وعمل ــة الس ــح الوطني ــالت التلقي ــي حم ف
ــة ووزارات الصحــة ومنظمــة الصحــة  ــة والدولي ــوكاالت احمللي مــع ال
فــي  )اليونيســيف(  للطفولــة  املتحــدة  األمم  ومنظمــة  العامليــة 
البلــدان املضيفــة لضمــان "املناعــة االجتماعيــة" فــي أوســاط جميع 
األطفــال الذيــن يعيشــون فــي كل إقليــم مــن أقاليــم عمــل األونــروا.
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علــى الرغــم مــن أن جهــود الوكالــة فــي برنامــج التطعيــم املوســع 
ــال  ــة احتم ــي مكافح ــاهمت ف ــد س ــة ق ــدالت التغطي ــاع مع وارتف
ــة  ــق الغاي ــي حتقي ــح ف ــم تنج ــة ل ــة، إال أن الوكال ــي األوبئ تفش
ــن  ــي ميك ــراض الت ــي األم ــن تفش ــان م ــام 2019 )حالت ــرة للع املق
ــدة  ــع – واح ــم املوس ــج التطعي ــات برنام ــا بتطعيم ــة منه الوقاي
ــة التــي توخــت  ــة مــع الغاي فــي لبنــان واألخــرى فــي غــزة – باملقارن
عــدم تفشــي أيــة أوبئــة(. ففــي لبنــان، ســجلت 165 حالــة إصابــة 
بالتهــاب الكبــد الوبائــي )أ( فــي مركــز الرشــيدية الصحــي. وإلجــراء 
ــروا بشــكل وثيــق مــع وزارة  اســتجابة مبكــرة وفعالــة، عملــت األون
ــة  ــة احمللي ــراف املعني ــن األط ــا م ــة وغيره ــة اللبناني ــة العام الصح
لتحديــد نطــاق انتشــار املــرض وحتديــد مصــدره ومعاجلتــه بفاعليــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، نُظمــت داخــل اخمليــم، مبــا فــي ذلــك فــي املــدارس، 
ــي  ــد الوبائ ــاب الكب ــن الته ــة م ــر الوقاي ــن تدابي ــة ع ــات توعي حلق
)أ( وممارســات النظافــة الصحيــة الســليمة. وقــد جنحــت هــذه 
ــت  ــاء وأوقف ــي الوب ــى تفش ــة عل ــيطرة بفاعلي ــي الس ــود ف اجله
انتشــار املــرض. وفــي غــزة، مت حتديــد 20 حالــة مــن حــاالت احلصبــة، 

ــون  ــاطئ والزيت ــي الش ــة ف ــز الصحي ــي املراك ــاالت ف ــجلت ح إذ ُس
ــل الســلطان ومدينــة غــزة والنصيــرات. ارتبــط  ــا والرمــال وت وجبالي
ــاء مبســافرين مــن بلــدان مجــاورة حــدث فيهــا تفشــي  تفشــي الوب
ــاء  ــد الوب ــة رص ــت الوكال ــر. وواصل ــاق كبي ــى نط ــة عل ــاء احلصب وب
عــن كثــب وأطلقــت حملــة ملــدة أســبوع لضمــان تطعيــم جميــع 
ــهراً.  ــهر و12 ش ــتة أش ــني س ــم ب ــراوح أعماره ــن تت ــع الذي الرض
ــز  ــع املراك ــي جمي ــت ف ــة نُظم ــة للتوعي ــك بحمل ــتكمل ذل واس
ــة  ــز الصحي ــي املراك ــم موظف ــا مت تطعي ــزة. كم ــي غ ــة ف الصحي
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 20 و40 عامــاً. وواصلــت األونــروا 
تعاونهــا مــع الســلطات املضيفــة ومــع منظمــة الصحــة العامليــة 
وشــاركت فــي حمــالت التحصــني فــي جميــع األقاليــم. إضافــة إلــى 
ذلــك، ركــزت األونــروا علــى تعزيــز مراقبــة األمــراض الناشــئة وتلــك 
العائــدة للظهــور. وحافظــت الوكالــة علــى تنســيق وثيــق مــع وزارات 
الصحــة فــي البلــدان املضيفــة ملراقبــة األمــراض املعديــة والتحقيــق 

ــات. ــادل املعلوم ــات وتب ــر اللقاح ــة وتوفي ــي األوبئ ــي تفش ف

ــع  ــي التاب ــورة الصح ــز الفاخ ــي مرك ــل ف ــر تعم ــة مختب فني
لأونــروا، غــزة. © األونــروا 2020، تصويــر خليــل عــدوان
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يتزايــد انتشــار األمــراض غيــر الســارية بــني الجئــي فلســطني، 
حيــث يشــكل مــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض 
ــبب  ــة الس ــية املزمن ــراض التنفس ــة واألم ــة الدموي ــب واألوعي القل
ــة. هــذه احلــاالت  الرئيســي للوفــاة فــي جميــع أقاليــم عمــل الوكال
تتأثــر بقــدر أكبــر بفعــل شــيخوخة الســكان وأمنــاط احليــاة اخلاملــة 
وغيــر الصحيــة. والالجئــون الفلســطينيون، وال ســيما الالجئــون 
ــراض  ــاص لأم ــكل خ ــون بش ــوريا، معرض ــن س ــطينيون م الفلس
غيــر الســارية، حيــث نــزح العديــد منهــم عــن مناطــق النــزاع وهــم 
يحملــون قــدراً محــدوداً مــن املــوارد، وهــم يتحملــون ظــروف التهجيــر 
املطــول والفقــر املتزايــد، وبالتالــي يكافحــون مــن أجــل اتباع أســاليب 

ــبة. ــة املناس ــى الرعاي ــول عل ــة واحلص ــاة صحي حي

ــروا فحــوص الفــرز الطبــي  باســتخدام نهــج "اخملاطــرة"، تقــدم األون
ملــرض الســكري بــني الفئــات املعرضــة خملاطــرة عاليــة، مبــا فــي ذلــك 
األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 40 عامــاً فمــا فــوق، وهــو مــا يعــد 
محــور تركيــز رئيســياً فــي الوقايــة مــن املــرض أو اكتشــافه املبكــر 
أو تأخــر ظهــوره. فــي العــام 2019، مت فحــص مــا مجموعــه 197,422 
الجئــاً فلســطينياً فــوق ســن 40 عامــاً للكشــف عــن مرض الســكري، 
مبــا فــي ذلــك 81,245 فــي غــزة و36,104 فــي األردن و21,374 فــي لبنــان 

و16,838 فــي ســوريا و41,861 فــي الضفــة الغربيــة. مــن بــني الذيــن مت 
فحصهــم، كان هنــاك 78,573 مــن اإلنــاث و118,849 مــن الذكــور. وقد 
مت جتــاوز الغايــة علــى نطــاق الوكالــة للعام 2019 بســبب اســتراتيجية 
ــل  ــم عام ــن لديه ــطينيني الذي ــني الفلس ــي لالجئ ــص اإللزام الفح
خطــر واحــد علــى األقــل، مبــا فــي ذلــك التدخــني أو الســمنة أو وجــود 
ــدم.  ــط ال ــاع ضغ ــكري أو ارتف ــرض الس ــة مب ــة باإلصاب ــيرة عائلي س
ــة  ــكري الرعاي ــاً بالس ــى 156,515 مريض ــة، تلق ــاق الوكال ــى نط وعل
خــالل العــام، 61% منهــم مــن اإلنــاث، ممــا يعكــس درجــة أعلــى بــني 

اإلنــاث مــن الرغبــة فــي التمــاس املســاعدة الطبيــة.

ومــن أجــل حتســني معــدالت الكشــف املبكــر، أدخلــت األونــروا خــالل 
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر تعليمــات تقنيــة موحــدة لأمــراض 
ــي  ــروا ف ــط األون ــا. وتخط ــم عمله ــع أقالي ــي جمي ــارية ف ــر الس غي
العــام 2020 ملراجعــة مرافــق التشــخيص ملرضــى الســكري )فحــوص 
ــى  ــد إل ــص واح ــن فح ــص م ــرة الفح ــادة وتي ــة زي HBA1C( وإمكاني
ــكل  ــرض بش ــة امل ــل مراقب ــن أج ــض م ــكل مري ــنوياً ل ــني س فحص
أوثــق وإجــراء متابعــة أكثــر صرامــة ملــدى التحكــم باملــرض. وتعتــزم 
ــي كل  ــتخدمة ف ــة املس ــائل اخملبري ــة الوس ــاً مراجع ــة أيض الوكال

ــات. ــذه العملي ــد ه ــل توحي ــن أج ــم م إقلي

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

عدد حاالت االستشفاء املقدمة من األونروا 
لصالح أفراد في برنامج شبكة األمان 

االجتماعي.

2.72.82.14.0إقليم الضفة الغربية

18.819.739.120.0إقليم سوريا

17.823.037.716.0إقليم غزة

32.634.234.124.0إقليم لبنان

15.515.515.917.0إقليم األردن

16.219.223.716.2األونروا

املصدر: التقارير الروتينية لدائرة الصحة في األونروا

التكرار: ربعياً
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ــة  ــة الثانوي ــة الصحي ــطينيني الرعاي ــني الفلس ــروا لالجئ ــدم األون تق
والتخصصيــة مــن خــالل عقــود مــع مستشــفيات أو عــن طريق تســديد 
نســبة عاليــة مــن التكاليــف التــي يتكبدهــا املرضــى مقابــل الرعايــة 
ــة.  ــة واخلاص ــة واألهلي ــة العام ــة الصحي ــق الرعاي ــي مراف ــة ف الداخلي
باإلضافــة إلــى ذلــك، تديــر الوكالــة مستشــفى قلقيليــة فــي الضفــة 

ــة. 78 الغربي

فــي العــام 2019، مت جتــاوز الغايــة علــى نطــاق األونــروا لنســبة خدمــات 
ــن  ــراد م ــا أف ــل عليه ــي يحص ــة الت ــن الوكال ــة م ــفاء املقدم االستش
برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي، وخاصــة فــي ســوريا وغــزة. متاشــياً 
ــإن  ــرة 2016-2022، ف ــروا املتوســطة األجــل للفت مــع اســتراتيجية األون
التعليمــات التقنيــة املتعلقــة باالستشــفاء منحــت األولويــة لالجئــني 
الفلســطينيني األشــد ضعفــاً. وازداد الطلــب علــى الرعايــة فــي 
املستشــفيات فــي إقليــم ســوريا وإقليــم غــزة بشــكل خــاص، وذلــك 
بســبب تعطــل البنــى التحتيــة للصحــة العامــة. ففــي إقليــم الضفة 
ــول  ــطينيون الوص ــون الفلس ــتطيع الالجئ ــم األردن، يس ــة وإقلي الغربي
إلــى برامــج االستشــفاء املقدمــة مــن احلكومــة املضيفــة، والتــي ميكــن 
أن تكــون أقــل تكلفــة مــن املســاهمة الصغيــرة التــي تطلبهــا الوكالــة 
مقابــل خدماتهــا. ولقــد ظــل الالجئــون الفلســطينيون املقيمــون فــي 
لبنــان محرومــني مــن احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة مــن احلكومــة 
ــا  ــا فيه ــروا، مب ــات األون ــى خدم ــاداً عل ــر اعتم ــوا أكث ــا زال ــة، وم املضيف

خدمــات االستشــفاء.

ــق االســتراتيجية  ــروا اخلمســة تطبي ــم عمــل األون ــع أقالي واضــل جمي
املتبعــة علــى نطــاق الوكالــة لضمــان توفيــر الرعايــة في املستشــفيات 
ــة لأســر املســجلة  لفئــات الالجئــني األشــد ضعفــاً. وأعطيــت األولوي

ــن  ــم م ــل حمايته ــن أج ــي م ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــي برنام ف
نفقــات الرعايــة الصحيــة الباهظــة وتيســير وصولهــم إلــى العالجــات 
املنقــذة للحيــاة. فــي اجملمــوع، مت إدخــال 88,075 مريضــاً لتلقــي الرعايــة 
فــي املستشــفيات فــي العــام 2019، مبــا فــي ذلــك 27,092 مريضــاً فــي 
الضفــة الغربيــة )575 منهــم مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي(، 
و14,415 فــي ســوريا )5,643 منهــم مــن برنامــج شــبكة األمــان 
ــبكة  ــج ش ــن برنام ــم م ــزة )4,134 منه ــي غ ــي(، و10,966 ف االجتماع
ــج  ــن برنام ــم م ــان )9,097 منه ــي لبن ــي(، و26,698 ف ــان االجتماع األم
شــبكة األمــان االجتماعــي(، و8,904 فــي األردن )1,413 منهــم مــن 
برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي(. وشــكلت اإلنــاث نســبة 66% مــن 
ــدة  ــع حــاالت اإلدخــال )58,134(. وفــي مواجهــة االحتياجــات املتزاي جمي
مقابــل املــوارد املاليــة احملــدودة، زادت األونــروا مــن فعاليــة برنامــج الصحة 
وكفاءتــه مــن خــالل حتســني حتليــل ســجالت االستشــفاء ملنــع اإلفــراط 
فــي االســتخدام. ومت حتقيــق املزيــد مــن أوجــه الكفــاءة مــن خــالل آليــة 
صارمــة للرقابــة ورصــد دقيــق لإلحــاالت إلــى املستشــفيات مــن عيــادات 
ــت  ــك، أجري ــى ذل ــة إل ــي. إضاف ــال الذات ــاالت الطوارئ/اإلدخ ــة وح الوكال
عمليــات مراجعــة لبيانــات االستشــفاء للتأكــد مــن مــدى مالءمــة مــدة 
اإلقامــة واخلدمــات التــي تقدمها املستشــفيات للحــاالت الطبيــة احملددة. 
ــبب  ــام 2020 بس ــي الع ــفاء ف ــف االستش ــزداد تكالي ــع أن ت ــن املتوق وم
التضخــم فــي أســواق الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة وبســبب النمــو 
الســكاني. كمــا أن االضطرابــات السياســية األخيــرة فــي لبنــان، والصراع 
النشــط فــي ســوريا، والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة الســيئة فــي 
الضفــة الغربيــة وغــزة، تعمــل أيضــاً علــى زيــادة التكاليــف. وســتواصل 
ــف  ــل للتكالي ــات أفض ــى اتفاق ــاوض عل ــام 2020، التف ــي الع ــروا، ف األون
واخلدمــات مــع مقدمــي هــذه اخلدمــات ملواجهــة الضغــوط التضخميــة.
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املوقعاملؤشر

خط األساس 
)الفعلي 

)2018/2017
)%(

الغاية 2019/2018
)%(

الفعلي 
2019/2018

)%(

الغاية 
 812021/2020

)%(

معدل التسرب التراكمي )املرحلة 
االبتدائية(.

0.380.640.320.64إقليم الضفة الغربية

0.000.380.170.38إقليم سوريا

0.551.070.631.07إقليم غزة

0.981.870.421.87إقليم لبنان

1.772.131.042.13إقليم األردن

األونروا

0.78
)مبا يشمل سوريا(

0.87 
)باستثناء سوريا(

1،25
)مبا يشمل سوريا(

 1.33
)باستثناء سوريا(

0.64
)مبا يشمل سوريا(

0.69
)باستثناء سوريا(

1،25
)مبا يشمل سوريا(

 1.33
)باستثناء سوريا(

املصدر: نظام معلومات إدارة التعليم

التكرار: سنوياً

2-3 تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي 3: إنجاز 
األطفال في سن المدرسة للتعليم األساسي ذي 

الجودة والمنصف والشامل للجميع
علــى الرغــم مــن الســياق املتزايــد الصعوبــة، جنــح برنامــج التعليــم 
ــروا فــي حتقيــق غالبيــة أهدافــه فــي العــام 2019 وواصــل  فــي األون
ــام 2011  ــن ع ــذه م ــذي مت تنفي ــم ال ــالح التعلي ــيخ إص ــه لترس عمل
ــه واحلفــاظ علــى اســتمراريته. وأثنــى تقييــم  إلــى عــام 2016 وإثرائ
ــار املانحــني مــن  ــأداء، أجــري بتكليــف مــن عــدد مــن كب خارجــي ل
 ،)MOPAN( ــم أداء املنظمــات املتعــددة األطــراف خــالل شــبكة تقيي
علــى الوكالــة إلصالحهــا الشــمولي فــي مجــال التعليــم، وقــال إنــه 

"يتصــف بكفــاءة تقنيــة عاليــة" وبالكفــاءة واجلــودة. 79

ــل  ــذي ميث ــة، وال ــد الدراس ــى مقاع ــة عل ــاء الطلب ــدل بق ــع مع ارتف
نســبة الطلبــة املتوقــع وصولهــم إلــى الصــف النهائــي مــن 
ــروا، مــن 96.20% فــي  ــم األساســي املقــدم فــي مــدارس األون التعلي
ــام 2019/2018.  ــي الع ــى 96.71% ف ــي 2018/2017 إل ــام الدراس الع
ــاص  ــه خ ــاب بوج ــراً لإلعج ــادة مثي ــذه الزي ــى ه ــاظ عل ــدو احلف ويب
ــر  ــب آخ ــة. فحس ــة والعاملي ــاءات اإلقليمي ــة باإلحص ــد املقارن عن
البيانــات املتاحــة مــن منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم 
ــدارس  ــغ متوســط معــدل البقــاء فــي امل ــة )اليونســكو(، بل والثقاف
حتــى الصــف األخيــر مــن التعليــم اإلعــدادي 97.57% لبلــدان 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي و94.33% لبلــدان 
مجلــس التعــاون اخلليجــي. 80 مــع ذلــك، يكمــن خلــف هــذا االجتــاه 
العــام اإليجابــي بعــض درجــات االختــالف بــني أقاليــم عمــل الوكالــة 
ــروا تقــوم برصــد  ــى أن األون ــا إل وحســب اجلنــس. وجتــدر اإلشــارة هن
ــة فــي بعــض  ــة اإلعدادي ــادة معــدالت تســرب الذكــور فــي املرحل زي

ــا. ــى معاجلته ــل عل ــة وتعم ــل الوكال ــم عم أقالي

ســعياً لزيــادة إدمــاج الطلبــة، واصلــت الوكالــة تعزيــز الدعــم املقدم 
للطلبــة ذوي االحتياجــات اإلضافيــة أو أولئــك الذيــن يخاطــرون 

ــراع. ــتداد الص ــبب اش ــم بس ــرص التعلي ــدان ف بفق

ارتفعــت نســبة الطلبــة ذوي اإلعاقــة الذيــن مت تقــدمي الدعــم لهــم 
حســب احتياجاتهــم مــن 37.71% فــي العــام 2018 إلــى 71.74% فــي 
العــام 2019. وواصــل برنامــج التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ إتاحــة 
قــدر متزايــد مــن الدعــم النفســي-االجتماعي وإشــراك األهــل 
وبــذل جهــود الســالمة واألمــن لتيســير الوصــول إلــى التعليــم فــي 
ــرت  ــني، ظه ــني اجلنس ــاواة ب ــق باملس ــا يتعل ــات. وفيم ــات األزم أوق
غالبيــة املكاســب فــي مؤشــرات التعليــم الرئيســية بــني الطــالب 
والطالبــات علــى الســواء، مــع االســتثناء امللحــوظ الرتفــاع معــدل 

ــني الذكــور. ــة ب ــة اإلعدادي التســرب فــي املرحل

ــات  ــز نظــم جمــع البيان اســتمر عمــل برنامــج التعليــم علــى تعزي
ذات الصلــة ورصدهــا والتواصــل النشــط بشــأنها لتحســني اجلــودة 
ــام 2019،  ــي الع ــددة. وف ــتويات متع ــى مس ــاج عل ــاف واإلدم واإلنص
مت تعزيــز الوحــدة اخلاصــة بالطلبــة فــي نظــام معلومــات إدارة 
ــن  ــم م ــات األقالي ــة احتياج ــروا لتلبي ــاق األون ــى نط ــم عل التعلي
ــر  ــي تطوي ــر ف ــدم كبي ــراز تق ــع إح ــل، م ــكل أفض ــات بش البيان
وحدتــي املوظفــني واملبانــي. وواصلــت الوكالــة أيضــاً تقويــة تنفيــذ 
ــودة  ــان ج ــة ضم ــها. إن عملي ــي مدارس ــودة ف ــان اجل ــة ضم عملي
ــة  ــة املعني ــطة للمدرس ــة نش ــة مراجع ــن عملي ــارة ع ــة عب املدرس
تخــرج بتوصيــات مترابطــة واضحــة ويتبعهــا تقــدمي دعــم مصمــم 
ــودة  ــان ج ــة ضم ــد لعملي ــجرة" رص ــر "ش ــد مت تطوي ــاً. لق خصيص
املــدارس وإدماجهــا فــي وحــدة املوظفــني فــي نظــام معلومــات إدارة 
التعليــم. ومــن املهــم لأونــروا فــي املســتقبل أن تقــوم بنشــر كامــل 
لهــذه البيانــات ونظــم الرصــد وضمــان اجلــودة للتأكــد مــن ترســيخ 
مبــادئ اإلصــالح وممارســاته وهياكلــه املهنيــة ومبــادئ اســتراتيجية 
األونــروا املتوســطة األجــل للفتــرة 2016-2022 وضمــان اســتدامتها 

ــة. ــم الطلب ــج تعل ــز نتائ ــل تعزي ــن أج ــا م وإثرائه
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تالمــذة يشــاركون فــي حصــة دراســية فــي مدرســة غــزة 
ــر خليــل عــدوان ــروا 2020، تصوي اخملتلطــة اجلديــدة، غــزة. © األون

املوقعاملؤشر

خط األساس 
)الفعلي 

)2018/2017
)%(

الغاية 2019/2018
)%(

الفعلي 
2019/2018

)%(

الغاية 2021/2020 
)%(

معدل التسرب التراكمي )املرحلة 
االبتدائية( – ذكور.

0.711.290.591.29إقليم الضفة الغربية

0.000.520.200.52إقليم سوريا

0.861.751.041.75إقليم غزة

1.102.310.332.31إقليم لبنان

1.922.170.852.17إقليم األردن

األونروا

1،02
)مبا يشمل سوريا(

1،13
)باستثناء سوريا(

1،72
)مبا يشمل سوريا(

1،84
)باستثناء سوريا(

0.85
)مبا يشمل سوريا(

0.92
)باستثناء سوريا(

1،72
)مبا يشمل سوريا(

1،84
)باستثناء سوريا(

املصدر: نظام معلومات إدارة التعليم

التكرار: سنوياً
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املوقعاملؤشر
خط األساس 

)الفعلي 
)%( )2018/2017

الغاية 2019/2018
)%(

الفعلي 
2019/2018

)%(

الغاية 2021/2020 
)%(

معدل التسرب التراكمي )املرحلة 
االبتدائية( – إناث.

0.150.190.130.19إقليم الضفة الغربية

0.000.230.140.23إقليم سوريا

0.220.350.200.35إقليم غزة

0.851.450.531.45إقليم لبنان

1.622.091.232.09إقليم األردن

األونروا

0.55
)مبا يشمل سوريا(

0.60
)باستثناء سوريا(

0.78
)مبا يشمل سوريا(

0،83
)باستثناء سوريا(

0،43
)مبا يشمل سوريا(

0،46
)باستثناء سوريا(

0.78
)مبا يشمل سوريا(

0،83
)باستثناء سوريا(

املصدر: نظام معلومات إدارة التعليم

التكرار: سنوياً

اســتمرت معــدالت التســرب التراكمــي فــي املرحلــة االبتدائيــة فــي 
االنخفــاض علــى مســتوى الوكالــة، مــع تقــدم النتائــج عــن اخلطــة 
فــي جميــع األقاليــم ولــكل مــن الطــالب والطالبــات علــى الســواء. 
ــي  ــاد ف ــاض احل ــو االنخف ــي ه ــاه اإليجاب ــذا االجت ــع وراء ه وكان الداف
ــي  ــرب ف ــدل التس ــا أن مع ــان واألردن. كم ــي لبن ــرب ف ــدل التس مع
ــى %0.98  ــذي كان قــد انخفــض إل ــان، ال ــة فــي لبن ــة االبتدائي املرحل
ــف،  ــن النص ــر م ــض بأكث ــي 2018/2017، انخف ــام الدراس ــي الع ف
ــاوز  ــا يتج ــي 2019/2018، مب ــام الدراس ــي الع ــط ف ــى 0.42% فق إل
ــزى  ــة 1.87%. يع ــام 2019/2018 والبالغ ــان للع ــة بلبن ــة اخلاص الغاي
ذلــك إلــى التركيــز علــى الرفــاه النفســي-االجتماعي للطــالب مــن 
خــالل املرشــدين التربويــني الذيــن تلقــوا التدريــب فــي هــذه الفتــرة 
ــة والدعــم النفســي- ــى دليــل مــوارد األنشــطة الترفيهي أيضــاً عل
االجتماعــي اخلــاص باألونــروا، وحتســني الدعــم املقــدم للطلبــة 
املعرضــني للخطــر، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل نهــج التقييــم التكويني 
ــة  ــع. إضاف ــم اجلام ــة أدوات التعلي ــتخدام رزم ــة، واس ــم الطلب لتعل
إلــى ذلــك، فــإن زيــارات ضمــان جــودة املــدارس تُيســر املراجعــة علــى 
ــا  ــل. كم ــرب احملتم ــة للتس ــتجابة الفعال ــة واالس ــتوى املدرس مس
كان االنخفــاض فــي معــدالت التســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة فــي 
ــت  ــدالت كان ــذه املع ــراً ألن ه ــة نظ ــراً باملالحظ ــراً وجدي األردن كبي
تاريخيــاً أعلــى بكثيــر فــي األردن منهــا فــي األقاليــم األخــرى. فقــد 
انخفضــت معــدالت التســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة فــي األردن مــن 
1.77% إلــى 1.04% بــني عامــي 2018/2017 و2019/2018، وهــي نتيجــة 
ــاألردن للعــام 2019/2018 والبالغــة %2.13،  ــة اخلاصــة ب تتجــاوز الغاي
وانخفضــت معــدالت التســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة بــني الذكــور 
ــذي  ــوب، ال ــاض الرس ــى انخف ــك إل ــزى ذل ــاً. يع ــف تقريب ــى النص إل

ــى اجلهــود  ــك إل ــد مــن خطــر التســرب، وكذل ــه يزي مــن املعــروف أن
ــني  ــة املعرض ــه للطلب ــم املوج ــر الدع ــة لتوفي ــا الوكال ــي تبذله الت
خلطــر التســرب. شــملت هــذه التدخــالت تقــدمي اإلرشــاد، والتدخــالت 
اإلداريــة للطلبــة الذيــن مــرت عليهــم فتــرات غيــاب طويلــة، 
وتنظيــم جلســات توعيــة لأهــل، ووصــول الطلبــة إلــى األنشــطة 
املرافقــة للمنهــاج والترفيهيــة. كمــا انخفــض التســرب فــي 
املرحلــة االبتدائيــة بالنســبة للطــالب والطالبــات علــى الســواء فــي 
ــز الدعــم علــى  الضفــة الغربيــة، وفــي حــني يعــزى ذلــك إلــى تعزي
جبهــات متعــددة، فــإن تعزيــز التعليــم اجلامــع وتقييــد الرســوب فــي 
ــران مــن العوامــل املهمــة. ــع يعتب ــى الراب الصفــوف مــن األول وحت

ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــي ف ــرب التراكم ــي التس ــاض ف ــذا االنخف ه
ــي  ــجل ف ــم يس ــة ل ــي للوكال ــتوى اإلجمال ــى املس ــق عل ــذي حتق ال
جميــع األقاليــم، حيــث زادت معــدالت التســرب التراكمــي فــي 
املرحلــة االبتدائيــة فــي كل مــن ســوريا وغــزة. ففــي حالــة ســوريا، 
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل التســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة 
ــة  ــذه النتيج ــإن ه ــي 2019/2018، ف ــام الدراس ــي الع ــى 0.17% ف إل
ــى  ــت أدن ــة البالغــة 0.38% وكان ــزال تعكــس إجنــازاً يتجــاوز الغاي ال ت
معــدل للتســرب فــي املرحلــة االبتدائيــة بــني جميــع األقاليــم. وفــي 
ــن  ــرب م ــام للتس ــدل الع ــي املع ــة ف ــادة الطفيف ــت الزي ــزة، كان غ
ــا  ــور فيم ــالب الذك ــني الط ــادة ب ــن زي ــة ع ــة ناجت ــة االبتدائي املرحل
ــون  ــح أن يك ــن املرج ــاث. وم ــات اإلن ــرب الطالب ــدل تس ــض مع انخف
التراجــع فــي الظــروف االقتصاديــة والرفــاه العــام للطلبــة وأســرهم 
ــاه.  ــذا االجت ــية وراء ه ــل الرئيس ــن العوام ــة م ــم احمللي ومجتمعاته

ــام 2020. ــي الع ــر ف ــذا األم ــاف ه ــة استكش ــتجري مواصل وس
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املوقعاملؤشر

خط األساس 
)الفعلي 

)2018/2017
)%(

الغاية 2019/2018
)%(

الفعلي 
2019/2018

)%(

الغاية 2021/2020 
)%(

معدل التسرب التراكمي )املرحلة 
االبتدائية( – ذكور.

3.653.726.773.72إقليم الضفة الغربية

0.441.211.141.21إقليم سوريا

1.732.652.322.65إقليم غزة

2.154.251.164.25إقليم لبنان

9.247.547.217.54إقليم األردن

األونروا

2.82
)مبا يشمل سوريا(

3.05 
)باستثناء سوريا(

 3.27
)مبا يشمل سوريا(

 3.47
)باستثناء سوريا(

3.07
)مبا يشمل سوريا(

3.25
)باستثناء سوريا(

 3.27
)مبا يشمل سوريا(

 3.47
)باستثناء سوريا(

املصدر: نظام معلومات إدارة التعليم

التكرار: سنوياً

املوقعاملؤشر

خط األساس 
)الفعلي 

)2018/2017
)%(

الغاية 2019/2018
)%(

الفعلي 
2019/2018

)%(

الغاية 2021/2020 
)%(

معدل التسرب التراكمي )املرحلة 
اإلعدادية( – إناث.

1.642.161.552.16إقليم الضفة الغربية

0.380.270.090.27إقليم سوريا

0.620.970.500.97إقليم غزة

1.073.270.493.27إقليم لبنان

9.8510.325.7310.32إقليم األردن

األونروا

1.87
)مبا يشمل سوريا(

2.01 
)باستثناء سوريا(

2.41
)مبا يشمل سوريا(

2.62
)باستثناء سوريا(

1.22
)مبا يشمل سوريا(

1.33
)باستثناء سوريا(

2.41
)مبا يشمل سوريا(

2.62
)باستثناء سوريا(

املصدر: نظام معلومات إدارة التعليم

التكرار: سنوياً

املوقعاملؤشر
خط األساس 

)الفعلي 
)%( )2018/2017

الغاية 2019/2018
)%(

الفعلي 
2019/2018

)%(

الغاية 2021/2020 
)%(

معدل التسرب التراكمي )املرحلة 
اإلعدادية(.

2.462.823.722.82إقليم الضفة الغربية

0.410.730.610.73إقليم سوريا

1.181.831.431.83إقليم غزة

1.573.270.803.27إقليم لبنان

9.538.836.528.83إقليم األردن

األونروا

2،34
)مبا يشمل سوريا(

2،53
)باستثناء سوريا(

 2.84
)مبا يشمل سوريا(

 3.04
)باستثناء سوريا(

2.15
)مبا يشمل سوريا(

2.30
)باستثناء سوريا(

 2.84
)مبا يشمل سوريا(

 3.04
)باستثناء سوريا(

املصدر: نظام معلومات إدارة التعليم

التكرار: سنوياً
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علــى مســتوى املرحلــة اإلعداديــة، كان اإلجنــاز يتجــاوز الغايــات اخلاصــة 
مبجمــوع معــدالت التســرب التراكمــي فــي جميــع األقاليــم باســتثناء 
ــة  ــاوز اخلط ــة تتج ــام ونتيج ــن ع ــى حتس ــا أدى إل ــة، مم ــة الغربي الضف
علــى نطــاق الوكالــة. كان الدافــع وراء هــذا التحســن هــو االنخفاضــات 
ــة  ــن الدراس ــرب م ــدالت التس ــت مع ــث كان ــي األردن، حي ــرة ف الكبي
ــروا  ــل األون ــم عم ــي أقالي ــه ف ــت علي ــا كان ــر مم ــى بكثي ــاً أعل تاريخي
ــاً  ــق األردن انخفاض ــر، حق ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــرى. فخ األخ
ــي  ــة( ف ــة اإلعدادي ــي املرحل ــرب التراكم ــدل التس ــي مع ــن 9.53% ف م
العــام 2018/2017 إلــى 6.52% فــي العــام 2019/2018، مبــا يتجــاوز الغايــة 
اخلاصــة بــاألردن للعــام 2019/2018 والبالغــة 8.83%. وكمــا هــو احلــال مــع 
انخفــاض التســرب مــن املرحلــة االبتدائيــة، يعــزى ذلــك إلــى انخفــاض 
الرســوب ومجموعــة مــن التدخــالت التــي تســتهدف الطلبــة املعرضــني 
خلطــر التســرب. كمــا مت خفــض معــدل التســرب فــي املرحلــة اإلعداديــة 
فــي لبنــان إلــى النصــف تقريبــاً، حيــث انخفــض إلــى 0.80% فقــط فــي 
العــام 2019/2018، ممــا يعكــس إجنــازاً يتخطــى الغايــة اخلاصــة بلبنــان 
للعــام 2019/2018 والبالغــة 3.27%. يعــزى ذلــك إلــى عوامــل مماثلــة لتلك 
التــي أثــرت علــى املرحلــة االبتدائيــة، وهــي: أنشــطة الدعــم االجتماعــي 
املوجهــة، واســتخدام التقييــم التكوينــي ورزمــة أدوات التعليــم اجلامــع، 

والتركيــز علــى التســرب فــي إطــار عمليــة ضمــان جــودة املــدارس.

علــى الرغــم مــن التحســن العــام علــى مســتوى الوكالــة، زادت معدالت 
التســرب مــن املرحلــة اإلعداديــة فــي الضفــة الغربيــة وســوريا وغــزة، 
ــادة التســرب بــني الطــالب الذكــور. ففــي الضفــة الغربيــة،  بســبب زي
تضاعــف تقريبــاً معــدل تســرب الذكــور مــن املرحلــة اإلعداديــة، حيــث 
زاد مــن 3.65% إلــى 6.77% باملقارنــة مــع الغايــة 3.72%، وفــي غــزة كانــت 
ــاوز  ــزال تتج ــة ال ت ــي نتيج ــى 2.32%، وه ــن 1.73% إل ــة م ــادة املقابل الزي
الغايــة اخلاصــة بغــزة للعــام 2019/2018 والبالغــة 2.65%. وعلــى الرغــم 
مــن أن معــدل التســرب مــن املرحلــة اإلعداديــة للذكــور فــي ســوريا ظــل 
أدنــى معــدل فــي جميــع األقاليــم، بنســبة 1.14% مقابــل الغايــة اخلاصة 
ــاوي  ــم يس ــذا الرق ــإن ه ــة 1.21%، ف ــام 2019/2018 والبالغ ــوريا للع بس
ــا كان  ــي 2018/2017. رمب ــام الدراس ــي الع ــدل ف ــف املع ــن ِضع ــر م أكث

تدهــور األوضــاع االقتصاديــة فــي غــزة وســوريا عامــالً رئيســياً مســاهماً 
فــي ذلــك، حيــث اضطــرت األســر إلــى تشــجيع أطفالهــا الذكــور علــى 
البحــث عــن عمــل. وفــي الضفــة الغربيــة أيضــاً ارتبــط ارتفاع التســرب 
ــك  ــزى كذل ــه يع ــل، ولكن ــة للعم ــالب املدرس ــرك الط ــور بت ــني الذك ب
إلــى حتســن طفيــف فــي الظــروف االقتصاديــة حيــث أدت زيــادة فــرص 
العمــل للبالغــني إلــى حتــول األســواق احملليــة إلــى العمــال األصغر ســناً. 
وبالنســبة للضفــة الغربيــة، أدى ارتفــاع معــدل التســرب مــن املرحلــة 
اإلعداديــة إلــى عــدم حتقيــق الغايــة اخلاصــة بالطــالب الذكــور واخلاصــة 
مبجمــوع معــدل التســرب مــن املرحلــة اإلعداديــة. ملعاجلــة هــذه الفجوة، 
قــام مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة مبــا يلــي: )1( عقــد ورشــة عمــل 
مــع مــدراء املــدارس التــي ترتفــع فيهــا معــدالت التســرب للبحــث فــي 
كيفيــة العمــل مــع جلــان املعلمــني وأوليــاء األمــور واجملتمعــات احملليــة 
علــى إعــادة إدمــاج الطلبة فــي النظام املدرســي، )2( وأشــرك الســلطات 
ــذه  ــة ه ــي معاجل ــاعدتها ف ــا ومس ــني دعمه ــعيه لتأم ــي س ــة ف احمللي
ــتوى  ــى مس ــات عل ــذه االجتاه ــة ه ــت نتيج ــال، كان ــألة. وباإلجم املس
اإلقليــم أن ارتفــع معــدل تســرب الذكــور علــى نطــاق األونــروا مــن %2.82 
ــتهدفة  ــة املس ــاوز الغاي ــزال يتج ــدل ال ي ــذا املع ــى 3.07%، وإن كان ه إل

والبالغــة %3.27.

حتســنت معــدالت تســرب اإلنــاث مــن املرحلــة اإلعداديــة فــي كل إقليــم 
ــد  ــم الوحي ــو اإلقلي ــي األردن، وه ــي 2019/2018. فف ــام الدراس ــي الع ف
ــن  ــى م ــابق أعل ــي الس ــاث ف ــرب اإلن ــدالت تس ــه مع ــت في ــذي كان ال
ــى  ــاث إل ــرب اإلن ــدالت تس ــت مع ــور، انخفض ــن الذك ــدالت نظرائه مع
ــاح  ــى جن ــن إل ــذا التحس ــير ه ــد يش ــور. ق ــدى الذك ــدالت ل ــا دون املع م
جهــود الوكالــة الراميــة إلــى زيــادة الوعــي باألثــر الســلبي للــزواج املبكر 
وأهميــة بقــاء الفتيــات فــي املــدارس. وفــي غــزة، قــد يكــون االنخفــاض 
ــة مرتبطــاً أيضــاً  ــة اإلعدادي ــات مــن املرحل فــي معــدالت تســرب الفتي
باالجتــاه املســتمر والطويــل األجــل نحــو انخفــاض الــزواج املبكــر، حيــث 
ــاث املتزوجــات دون ســن 18 عامــاً مــن  ــة لإلن انخفضــت النســبة املئوي
ــام  ــر ع ــو آخ ــام 2017، وه ــي الع ــى 13.8% ف ــام 1997 إل ــي الع 31.7% ف
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تقرير العمل السنوي لعام 422019

عــدد الكتــب املدرســية التــي متــت مراجعتهــا باســتخدام 
إطــار املناهــج فــي األونــروا

تتبــع مــدارس األونــروا املناهــج الدراســية للبلــدان املضيفــة مــن أجــل 
دعــم االندمــاج االجتماعــي للطلبــة، وبشــكل أكثــر حتديــداً، انتقالهــم 
إلــى نظــم التعليــم العالــي وأســواق العمــل الوطنيــة. تقــوم الوكالــة 
ــى  ــة عل ــة للطلب ــواد التعليمي ــا املتعلقــة بامل برصــد ومعاجلــة القضاي
أســاس مســتمر. وتســتخدم األونــروا إطــار املناهــج اخلــاص بهــا باعتباره 
النهــج العــام إلجــراء مراجعــة شــاملة جلميــع املــواد التعليميــة 
ــق  ــة تطبي ــراء عملي ــل إث ــن أج ــك م ــها، وذل ــي مدارس ــتخدمة ف املس
املناهــج الدراســية للبلــد املضيــف حيثمــا يكــون مناســباً، مــن خــالل 
التفكيــر الناقــد والتثقيــف فــي مجــال حقــوق اإلنســان وااللتــزام بقيــم 
ــا  ــم م ــج التعلي ــاد برنام ــك، ق ــع ذل ــياً م ــا. متش ــدة ومبادئه األمم املتح
ــى  ــة إل ــة امللح ــة احلاج ــريعة لتلبي ــة س ــة مراجع ــه عملي ــف بأن يوص
مراجعــة الكتــب املدرســية الصــادرة حديثــاً. وتتألــف هــذه العمليــة من 
ثالثــة معاييــر للمراجعــة، وهــي: احلياديــة، والنــوع االجتماعــي، واملالءمــة 
العمريــة. نتيجــة لذلــك، قــد تخضــع أي مــواد تعليميــة معينــة 

ــددة. ــات متع ملراجع

خــالل الســنة التقومييــة 2019، متــت مراجعــة مــا مجموعــه 401 مــادة 
تعليميــة فــي جميــع األقاليــم، مبــا فــي ذلــك 389 كتابــاً مدرســياً و12 
دليــالً للمعلمــني. ومــن بــني الكتــب املدرســية التــي متــت مراجعتهــا، 
قــادت رئاســة الوكالــة مراجعــة 219 كتاباً، منهــا 147 كتاباً لالســتخدام 
فــي الضفــة الغربيــة وغــزة و72 كتابــاً لالســتخدام فــي ســوريا. وجــرت 
مراجعــة 170 كتابــاً مدرســياً إضافيــاً و12 دليــالً للمعلمــني علــى 

مســتوى األقاليــم.

فيمــا يتعلــق بطبيعــة املراجعــة التــي مت إجراؤهــا، خضــع مــا مجموعــه 
ــاً  ــة 147 كتاب ــرت مراجع ــريعة: إذ ج ــة س ــياً ملراجع ــاً مدرس 359 كتاب
ــوريا  ــي س ــياً ف ــاً مدرس ــطينية و72 كتاب ــلطة الفلس ــياً للس مدرس
بواســطة رئاســة األونــروا، وراجــع مكتــب إقليــم األردن 140 كتابــاً 
مدرســياً. إضافــة إلــى ذلــك، أجريــت مراجعــة شــاملة علــى 152 كتابــاً 
مدرســياً بنــاًء علــى إطــار املناهــج، بواقــع 12 كتابــاً فــي غــزة و54 فــي 
ــالً  ــب 12 دلي ــى جان ــة، إل ــة الغربي ــي الضف ــان و56 ف ــي لبن األردن و30 ف
للمعلمــني فــي غــزة. وخضــع مــا مجموعــه 122 كتابــاً مدرســياً 
للمراجعــة مبوجــب كل مــن إطــار املناهــج وعمليــة املراجعــة الســريعة 

ــام 2019. ــي الع ف

نســبة الفصــول املدرســية التــي تتجــاوز العتبــة فــي عــدد 
الطلبــة )25 أو أقــل، أكثــر مــن 40(

ــاً أو أقــل  مت تخفيــض نســبة الفصــول املدرســية التــي تضــم 25 طالب
خــالل العــام الدراســي 2019/2018، ممــا ميثــل زيــادة فــي كفــاءة النظــام. 
ولــم تــزد نســبة الفصــول املدرســية علــى نطــاق الوكالــة التــي تضــم 
25 طالبــاً أو أقــل عــن 4.13%، مبــا يتجــاوز الغايــة 5.97%. كان الدافــع وراء 
هــذا االجتــاه هــو االنخفــاض الكبيــر فــي نســبة الفصــول التــي تضــم 
ــة  ــي الضف ــى 6.36%، وف ــن 13.54% إل ــوريا م ــي س ــل ف ــاً أو أق 25 طالب
الغربيــة مــن 13.05% إلــى 7.66%. فــي ســوريا، ميكــن أن يعــزى ذلــك إلــى 
انخفــاض اســتخدام املــدارس املعــارة مــن احلكومــة، التــي تضــم غرفــاً 
صفيــة أصغــر، فــي حني يعكــس االنخفــاض فــي الضفــة الغربيــة إعادة 
ــع الطلبــة فــي شــعب صفيــة أكبــر فــي أعقــاب إغــالق مدرســة  توزي
ــول  ــكيل الفص ــر تش ــذ معايي ــديد تنفي ــرقية، وتش ــدس الش ــي الق ف
ــول  ــبة الفص ــي نس ــاض ف ــاً انخف ــدث أيض ــان، ح ــي لبن ــية. وف املدرس
ــدد  ــزة ع ــت غ ــى 10.76%، وخفض ــن 13.61% إل ــرة م ــية الصغي املدرس

معلمــة وطالبــة فــي مدرســة اليرمــوك، قبــر الســت، ســوريا. 
© األونــروا 2018، تصويــر تغريــد محمــد
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)الفعلي 

)2018/2017
)%(

الغاية 2019/2018
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2019/2018

)%(

الغاية 2021/2020 
)%(

نسبة املدارس 85 التي تلبي معايير تصميم 
احلماية في مرافق األونروا.

14.120.020.026.0إقليم الضفة الغربية
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55.0 44.447.045.3إقليم غزة

23.126.057.918.0إقليم لبنان

17.570.069.821.0إقليم األردن86 
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29.9

)باستثناء سوريا(
41.4

)باستثناء سوريا(
45.0

)باستثناء سوريا(
35.7

)باستثناء سوريا(

املصدر: وثائق وتقارير برنامج البنية التحتية وحتسني اخمليمات

التكرار: سنوياً

تعــد بيئــة التعلــم البنيويــة عامــل متكــني مهــم فــي ضمــان التعليــم 
ــى  ــق عل ــر عمي ــا تأثي ــون له ــن أن يك ــف وميك ــع واملنص ــي واجلام النوع
نتاجــات الطلبــة واملعلمــني. فبالنســبة للطلبــة، ميكــن أن يؤثــر 
تصميــم املدرســة علــى الصحــة وإمكانيــة وصــول الطلبــة ذوي اإلعاقة 
والســلوك والتعلــم العــام. أمــا بالنســبة للمعلمــني، فيمكــن أن تؤثــر 
ــكادر  ــاظ بال ــدالت االحتف ــد ومع ــزام واجله ــى االلت ــة عل ــة البنيوي البيئ
ــروا،  ــدارس األون ــل م ــة داخ ــة البنيوي ــز البيئ ــل تعزي ــن أج ــي. م التعليم
قامــت الوكالــة إمــا ببنــاء أو إعــادة بناء تســع مــدارس فــي العــام 2019 – 
خمــس مــدارس فــي غــزة وأربــع مــدارس فــي الضفــة الغربيــة. اســتوفت 
جميــع املــدارس التــي مت بناؤها/إعــادة بنائهــا معاييــر األونــروا للحمايــة 
والســالمة، مــع اتخــاذ تدابيــر لضمــان أن يكــون وصــول جميــع الالجئــني 
واملوظفــني إليهــا ميســراً، فضــالً عــن تعزيــز تدابيــر الســالمة، مبــا فــي 
ذلــك تعزيــز الســالمة الهيكليــة وحتســني تدابيــر الســالمة مــن احلرائــق. 
ــي  ــا ف ــوع االجتماعــي، مب ــق بالن ــات محــددة تتعل ــذت أيضــاً متطلب نُف
ذلــك فصــل الصفــوف الدنيــا عــن الصفــوف العليــا وتوفيــر مراحيــض 

داخليــة.

كمــا مت إجــراء أعمــال صيانــة وحتســينات شــاملة علــى 92 مدرســة )37 
فــي األردن و18 فــي لبنــان و13 فــي غــزة و24 في الضفــة الغربيــة(. وركزت 
األعمــال علــى تطويــر البيئــة املاديــة للمــدارس، وحتســني تدابيــر الوصول 
ــي  ــوع االجتماع ــق بالن ــددة تتعل ــات مح ــال ملتطلب ــالمة، واالمتث والس

مثــل تلــك التــي مت تســليط الضــوء عليهــا أعــاله.

مت جتــاوز غايــات العــام 2019 علــى نطــاق الوكالــة )45% مــن املــدارس تلبي 
ــة املقــرة  ــة مــع الغاي ــروا باملقارن ــة ملرافــق األون ــر تصميــم احلماي معايي
للعــام 2019 والبالغــة 41.4%( بســبب تلقــي متويــل إضافــي للمشــاريع 
لتحســني املرافــق. وحتــى اآلن، شــملت التدخــالت الرئيســية لتحســني 
ــذار  ــزة إن ــق وأجه ــارج للحرائ ــب مخ ــا: )1( تركي ــادة اعماره ــدارس وإع امل
ــوارئ؛  ــاالت الط ــي ح ــني ف ــة واملعلم ــريع للطلب ــالء الس ــير اإلخ لتيس
ــس  ــادية باللم ــات إرش ــد وعالم ــدرة ومصاع ــرات منح ــب مم )2( وتركي
ــة  ــة اخلاص ــات التعليمي ــة ذوي االحتياج ــول الطلب ــر وص ــز تيس لتعزي
وذوي اإلعاقــة؛ )3( وتوفيــر مســاحات صديقــة للطفــل تدعــم بنــاء بيئــة 

مواتيــة للتعلــم.

الفصــول املدرســية التــي تضــم 25 طالبــاً أو أقــل مــن اثنــني فقــط فــي 
العــام الدراســي 2018/2017 إلــى واحــد )مــن أصــل 6,771 فصــالً(. وكان 
األردن هــو اإلقليــم الوحيــد الــذي زادت فيــه النســبة املئويــة للفصــول 
ــيم  ــد تقس ــى 8.43% بع ــت إل ــث ارتفع ــداً، حي ــرة ج ــية الصغي الدراس
ــى عــدة  ــة إل ــدارس النائي الفصــول الدراســية املكتظــة فــي بعــض امل

شــعب صفيــة أصغــر حجمــاً.

فــي العــام الدراســي 2019/2018، كان أكثــر مــن نصــف الشــعب 
ــا  ــر، مم ــاً أو أكث ــى 40 طالب ــوي عل ــروا يحت ــي األون ــة )52.66%( ف الصفي
يعــس مزيــداً مــن االبتعــاد عــن غايــة اســتراتيجية األونــروا املتوســطة 
األجــل البالغــة 38.88%. جــاء ذلــك نتيجــة القيــود املاليــة التــي 
ــاً  ــغ 50 طالب ــى البال ــد األقص ــتمراً للح ــاً مس ــاً صارم ــب تطبيق تتطل
فــي كل فصــل دراســي فــي املــدارس التــي بنيــت لهــذا الغــرض، والنمــو 
الكبيــر فــي النســبة املئويــة للفصــول الدراســية التــي تقــل قليــالً عــن 

هــذا احلــد. فقــد ارتفعــت نســبة الفصــول التــي تضــم أكثــر مــن 45 
ــني  ــني العام ــف ب ــن الضع ــر م ــاً بأكث ــى 50 طالب ــل إل ــا يص ــاً وم طالب
الدراســيني 2018/2017 و2019/2018، حيــث ارتفعــت مــن 6.56% مــن 
ــذه  ــي ه ــادة ف ــر زي ــزة أكب ــهدت غ ــى 13.56%. ش ــول إل ــي الفص إجمال
النســبة، حيــث بلغــت 61.36%. كمــا ســجل األردن 61.21% مــن الفصــول 
ــه  ــاً، فــي حــني ارتفعــت في ــر مــن 40 طالب الدراســية التــي تضــم أكث
النســبة املئويــة للفصــول التــي تضــم بــني 45 و50 طالبــاً بأكثــر مــن 
الضعــف مــن 14.34% مــن الفصــول الدراســية فــي العــام 2018/2017 
ــي  ــادات ف ــن الزي ــم م ــى الرغ ــام 2019/2018. وعل ــي الع ــى 32.17% ف إل
نســبة الفصــول التــي تضــم أكثــر مــن 40 طالبــاً فــي األقاليــم الثالثــة 
ــت  ــر ممــا كان ــت أقــل بكثي األخــرى فــي العــام 2019/2018، إال أنهــا كان
عليــه فــي غــزة واألردن، حيــث بلغــت 33.09% فــي ســوريا، و35.22% فــي 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــان، و22.84% ف لبن
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ــى  ــي عل ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري ــروا للتعلي ــج األون ــاعدت برام س
التخفيــف مــن آثــار التحديــات االقتصاديــة فــي جميــع أقاليــم عمــل 
الوكالــة. وقــد مت توجيــه تركيــز خــاص نحــو: )1( حتســني فــرص حصــول 
ــب  ــم والتدري ــى التعلي ــاً عل ــر ضعف ــطينيني األكث ــني الفلس الالجئ
التقنــي واملهنــي؛ )2( تعزيــز مالءمــة دورات التعليــم والتدريــب التقنــي 
واملهنــي الحتياجــات ســوق العمــل، علــى ســبيل املثــال مــن خــالل وضع 
ــا  ــات ورصده ــز إدارة البيان ــاءة؛ )3( تعزي ــى الكف ــم عل ــي قائ ــار تدريب إط
واإلبــالغ عنهــا؛ علــى ســبيل املثــال، مت تطبيــق نظــام لتســجيل الطلبة 
ــة  ــي للطلب ــدم األكادمي ــل التق ــع وحتلي ــل تتب ــن أج ــت م ــر اإلنترن عب
ــدل  ــى مع ــاظ عل ــي احلف ــر ف ــذه التدابي ــهمت ه ــر. أس ــة أكب بفاعلي
ــروا،  ــة لأون ــي التابع ــب املهن ــز التدري ــي مراك ــع خلريج ــغيل مرتف تش
ــة  ــات االقتصادي ــى التحدي ــر إل ــاص بالنظ ــز ى خ ــه مغ ــر ل ــذا األم وه
ــم  ــل. ل ــن عم ــني ع ــباب الباحث ــبة للش ــيما بالنس ــائدة، وال س الس
ــباب  ــة للش ــل كافي ــرص عم ــق ف ــاً خلل ــادي كافي ــو االقتص ــن النم يك
الذيــن يدخلــون ســوق العمــل – فقــد بلــغ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
احلقيقــي فــي العــام 2018 نســبة 0.2% فقــط فــي لبنــان 87 و1.9% فــي 
ــزة. 89  ــة وغ ــة الغربي ــي الضف ــاً" )0.0%( ف ــكاد إيجابي األردن 88 وكان "بال
كمــا ارتفــع معــدل توظيــف خريجــي كليــة العلــوم التربويــة وكليــة 
ــي،  ــى التوال ــة واألردن عل ــة الغربي ــي الضف ــة واآلداب ف ــوم التربوي العل
ــد مت  ــم، فق ــي األقالي ــات ف ــض التقلب ــدوث بع ــن ح ــم م ــى الرغ وعل
بشــكل جماعــي حتقيــق جميــع غايــات التوظيــف علــى نطــاق الوكالة.

مــن خــالل برنامــج التمويــل الصغيــر، صرفــت األونــروا 32,458,155 دوالراً 
أمريكيــاً لصالــح 35,576 مســتفيداً فــي غــزة والضفــة الغربيــة واألردن 
وســوريا فــي العــام 2019. ومــن هــذا املبلــغ، مت تقــدمي 13,748,402 دوالر 
ــل  ــاً. وبفض ــالل 13,138 قرض ــن خ ــطينيني م ــني فلس ــي لالجئ أمريك
سلســلة مــن اإلصالحــات الداخليــة التــي ركزت علــى تعزيز االســتدامة 
والكفــاءة التشــغيلية، حققــت الوكالــة نســبة اكتفــاء ذاتي تشــغيلي 
90 قدرهــا 134%. تأكيــداً لفعاليــة البرنامج، اعترف اســتطالعان ملســتوى 

الرضــا أجريــا فــي الضفــة الغربيــة وغــزة بأثــر قــروض التمويــل الصغير 
ــدد،  ــذا الص ــي ه ــتفيدين. وف ــاة املس ــى حي ــروا عل ــن األون ــة م املقدم
أعــرب 91% مــن املســتفيدين فــي غــزة و87.4% فــي الضفــة الغربيــة عن 

رضاهــم عــن املنتجــات واخلدمــات املقدمــة، ممــا ميثــل حتســناً بنســبة %1 
فــي غــزة و10% فــي الضفــة الغربيــة باملقارنــة مــع اســتطالعات مماثلــة 

أجريــت فــي العــام 2017.

عمــل برنامــج الوكالــة للبنيــة التحتيــة وحتســني اخمليمــات أيضــاً علــى 
إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى االقتصــادات احملليــة خــالل الفترة املشــمولة 
بالتقريــر مــن خــالل رفــع الطلــب اجملتمعــي علــى مــواد البنــاء مــع توفير 
فــرص عمــل لســكان اخمليمــات. وباســتخدام املعــدل املكافــئ للوظائــف 
ــروا  ــدر األون ــاه، تق ــح أدن ــب موض ــاس مرك ــي مقي ــل،91  وه ــدوام كام ب
أنــه مت توفيــر مــا يعــادل 2,595 وظيفــة بــدوام كامــل فــي العــام 2019 
ــى العمــال وأســرهم  ــدة عل ــا يعــود بالفائ لالجئــني الفلســطينيني، مب
فــي شــتى اخمليمــات فــي األردن وســوريا وغــزة ولبنــان والضفــة الغربيــة. 
ــطينيني  ــني الفلس ــة لالجئ ــروف االجتماعية-االقتصادي ــم الظ 92 تتس

ــف إذ أن  ــن الضع ــة م ــة عالي ــات بدرج ــي اخمليم ــون ف ــن يعيش الذي
األغلبيــة ال متلــك مصــدراً مســتقراً للدخــل وتعتمــد علــى الوظائــف 
املنخفضــة األجــر واملســاعدات اإلنســانية للبقــاء علــى قيد احليــاة. وفي 
ــاً، يضطــر العديــد منهــم إلــى  الوقــت الــذي تعانــي فيــه األســر مادي
وضــع اســتراتيجيات ســلبية للتدبــر، مبــا فــي ذلــك بيــع أصــول مهمــة 
و/أو تقليــص النفقــات الصحيــة والتعليميــة احليويــة، ممــا ينشــط دورة 
ــم  ــي يت ــل الت ــرص العم ــاعد ف ــر. تس ــن الفق ــد م ــى مزي ــم إل تدفعه
توفيرهــا مــن خــالل أشــغال حتســني اخمليمــات التــي تقــوم بهــا الوكالــة 

علــى التخفيــف مــن حــدة أوجــه الضعــف هــذه.

أنشــأ برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعية 23 شــراكة رســمية لدعم 
أنشــطة التخفيــف مــن حــدة الفقــر وتوفيــر ســبل كســب الــرزق التي 
اســتفاد منهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة وســوريا 
ــاعدة  ــدم املس ــي تق ــراكات الت ــة للش ــت األولوي ــان. وأعطي ــزة ولبن وغ
ــى  ــر إل ــاء بالنظ ــباب والنس ــة والش ــخاص ذوي اإلعاق ــني لأش والتمك
ــة وانخفــاض معــدالت املشــاركة فــي القــوى  ارتفــاع معــدالت البطال
ــي األردن  ــدة ف ــراكات جدي ــأ ش ــم تنش ــات. ول ــذه الفئ ــني ه ــة ب العامل
خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر نظــراً للوضــع القانونــي )بخصــوص 

التســجيل( للمنظمــات اجملتمعيــة الــذي لــم يتــم حلــه بعــد.

املوقعاملؤشر

خط األساس 
)الفعلي 

)2018/2017
)%(

الغاية 2019/2018
)%(

الفعلي 
2019/2018

)%(

الغاية 2021/2020 
)%(

نسبة طلبة برنامج شبكة األمان 
االجتماعي امللتحقني مبراكز التدريب 

املهني.

11.7011.7016.6711.82إقليم الضفة الغربية

9.949.948.6510.04إقليم سوريا

65.8765.8770.7066.53إقليم غزة

35.3635.3636.4035.71إقليم لبنان

10.2310.2310.2410.33إقليم األردن

9329.9229.9231.0030.22 األونروا

املصدر: النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني

التكرار: سنوياً
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ــي  ــب التقن ــم والتدري ــج التعلي ــي لبرنام ــز الرئيس ــل التركي يتمث
واملهنــي علــى دعــم الطلبــة املعرضــني للخطــر، علــى النحــو املبــني 
ــي،  ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري ــروا للتعلي ــتراتيجية األون ــي اس ف
ويتــم هنــا الســعي لضمــان أن يكــون الضعــف أمــام اخملاطــر أحــد 
االعتبــارات الرئيســية فــي اختيــار الطلبــة اجلــدد وتســجيلهم. وفــي 
هــذا الصــدد، زادت نســبة طلبــة برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي 
امللتحقــني بالســنة األولــى مــن التدريــب فــي مراكــز التدريــب 
ــام  ــالل الع ــان واألردن خ ــزة ولبن ــة وغ ــة الغربي ــي الضف ــي ف املهن
الدراســي 2020/2019. نتيجــة لذلــك، ارتفعــت النســبة املئويــة 
للشــباب الضعفــاء املســجلني علــى نطــاق األونــروا مــن 29.92% إلــى 
31%. مــع ذلــك، انخفضــت النســبة املئويــة لطلبــة برنامــج شــبكة 
ــدد  ــن ع ــط م ــكلت 8.65% فق ــوريا وش ــي س ــي ف ــان االجتماع األم
املســجلني فــي مراكــز التدريــب املهنــي فــي العــام 2020/2019. ومــن 
ــق  ــة بعــد تطبي ــزداد هــذه النســبة فــي األعــوام املقبل ــع أن ت املتوق
معاييــر جديــدة فــي ســوريا فــي العــام 2019 قــادت إلــى زيــادة عــدد 

ــم.  ــى الدع ــول عل ــني للحص ــخاص املؤهل األش

باإلجمــال، كانــت نســبة الطلبــة الذكــور مــن برنامــج شــبكة األمان 
االجتماعــي امللتحقــني بالســنة األولــى مــن دورات التعليــم والتدريــب 
ــاث )%32.27  ــني اإلن ــا ب ــن مثيلته ــل م ــى بقلي ــي أعل ــي واملهن التقن
للذكــور مقابــل 27.91% لإلنــاث(. وقــد وجــدت تفاوتــات طفيفــة مــا 
بــني األقاليــم. ومــا يجــدر ذكــره أنــه فيمــا بقيــت نســبة الطالبــات 
ــز  ــات مبراك ــي امللتحق ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــن برنام ــاث م اإلن
التدريــب املهنــي فــي الضفــة الغربيــة )18.48%( واألردن )%12.7( 
ــهدت  ــد ش ــة، فق ــاق الوكال ــى نط ــام عل ــط الع ــن املتوس ــى م أدن
ــام  ــع الع ــة م ــني باملقارن ــي كال اإلقليم ــاً ف ــدالت ارتفاع ــذه املع ه
ــى  ــبة 12.29% و12.7% عل ــت النس ــث كان ــي 2019/2018 )حي الدراس
ــبكة  ــج ش ــن برنام ــاث م ــاالت اإلن ــدد الطب ــث كان ع ــي(، حي التوال
ــدد  ــن ع ــر م ــب أكب ــن بالتدري ــي التحق ــي اللوات ــان االجتماع األم
ــات  ــاق الطالب ــبة اللتح ــى نس ــا أعل ــني. أم ــي كال اإلقليم ــور ف الذك
ــي  ــت ف ــد كان ــي فق ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــن برنام ــاث م اإلن
ــج اخلاصــة  ــا يتماشــى مــع النتائ ــان )33.94%(، مب غــزة )66.49%( ولبن

بنســبة امللتحقــني مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي مــن كال 
ــني. اجلنس

ــان  ــبكة األم ــج ش ــة برنام ــبة طلب ــاع نس ــن ارتف ــم م ــى الرغ وعل
ــة  ــي الضف ــة ف ــوم التربوي ــة العل ــي كلي ــجلني ف ــي املس االجتماع
ــي  ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــة برنام ــة طلب ــإن حص ــة، ف الغربي
املســجلني فــي كليــة العلــوم التربويــة واآلداب فــي األردن انخفضــت. 
فمــع أنــه مت قبــول جميــع مقدمــي الطلبــات املؤهلــني مــن برنامــج 
ــة واآلداب، إال  ــوم التربوي ــة العل ــي كلي ــي ف ــان االجتماع ــبكة األم ش
أن نطــاق مقدمــي الطلبــات أصبــح أضيــق بســبب اعتمــاد عمليــة 
جديــدة للتحقــق مــن التغطيــة بشــبكة األمــان االجتماعــي تتطلب 
ــوا قــد اســتفادوا مــن برنامــج شــبكة األمــان  مــن الطلبــة أن يكون
ــإن  ــك، ف ــة لذل ــهور. نتيج ــتة ش ــن س ــل ع ــدة ال تق ــي مل االجتماع
ــة برنامــج  ــق بطلب ــم حتقــق غايتهــا العامــة فيمــا يتعل ــة ل الوكال
شــبكة األمــان االجتماعــي املســجلني فــي مرفقــي تدريــب املعلمــني 

التابعــني لهــا.

ــة فــي التوعيــة اجملتمعيــة، وال ســيما فــي  يعتقــد أن جهــود الوكال
ــاق  ــبة التح ــي نس ــادة ف ــدوث زي ــي ح ــاهمت ف ــد س ــات، ق اخمليم
ــاث مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي كليــة العلــوم  اإلن
ــى  ــبة إل ــذه النس ــت ه ــة، إذ ارتفع ــة الغربي ــي الضف ــة ف التربوي
ــام  ــي الع ــع 11.30% ف ــة م ــام 2020/2019 باملقارن ــي الع 19.85% ف
ــن  ــور م ــني الذك ــاق ب ــبة االلتح ــا نس ــي 94.2019/2018  أم الدراس
ــن %9.52  ــت م ــد انخفض ــي فق ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش برنام
فــي العــام 2019/2018 إلــى 4.76% فــي العــام 2020/2019. وفــي 
األردن، انخفضــت نســبة التحــاق اإلنــاث مــن برنامــج شــبكة األمــان 
ــي  ــن 74.13% ف ــة واآلداب م ــوم التربوي ــة العل ــي كلي ــي ف االجتماع
ــام 2020/2019،  ــي الع ــى 58.13% ف ــي 2019/2018 إل ــام الدراس الع
ــة  ــاق الطلب ــي التح ــام ف ــاض الع ــس االنخف ــاض يعك ــذا االنخف وه
مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي الكليــة بســبب اعتمــاد 
ــث  ــة مــن حي ــة الطلب ــي التحقــق مــن حال نظــام أشــد صرامــة ف

ــي. ــان االجتماع ــبكة األم ش

املوقعاملؤشر

خط األساس 
)الفعلي 

)2018/2017
)%(

الغاية 2019/2018
)%(

الفعلي 
2019/2018

)%(

الغاية 2021/2020 
)%(

نسبة طلبة برنامج شبكة األمان 
االجتماعي امللتحقني بكلية العلوم 

التربوية/كلية العلوم التربوية واآلداب.

11.0311.0317.8311.14إقليم الضفة الغربية

63.7863.7852.9464.42إقليم األردن

41.4341.4336.9241.84األونروا

املصدر: النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني

التكرار: سنوياً
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املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة خريجي مراكز التدريب املهني الذين 
حصلوا على عمل.

82.2482.2486.6683.06إقليم الضفة الغربية

87.5987.5987.9688.46إقليم سوريا

59.1459.1456.9159.73إقليم غزة

78.6578.6577.9079.44إقليم لبنان

95.0395.0394.9095.98إقليم األردن

79.7779.7780.9180.57األونروا

املصدر: النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني

التكرار: سنوياً

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة خريجي مراكز التدريب املهني الذين 
حصلوا على عمل – ذكور.

88.6188.6189.3289.50إقليم الضفة الغربية

96.0096.0095.9096.96إقليم سوريا

63.0163.0160.2563.64إقليم غزة

80.8580.8579.2281.66إقليم لبنان

99.4199.4199.09100إقليم األردن

83.1783.1783.1784.00األونروا

املصدر: النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني

التكرار: سنوياً
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املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة خريجي مراكز التدريب املهني الذين 
حصلوا على عمل – إناث.

74.0974.0984.0374.83إقليم الضفة الغربية

79.6279.6279.4180.42إقليم سوريا

47.5447.5447.2048.02إقليم غزة

76.0276.0275.3276.78إقليم لبنان

87.0687.0688.0187.93إقليم األردن

74.0074.0077.1974.74األونروا

املصدر: النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني

التكرار: سنوياً

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة خريجي كلية العلوم التربوية واآلداب 
/ كلية العلوم التربوية الذين حصلوا على 

عمل.

إقليم األردن )كلية 
العلوم التربوية واآلداب(

92.4192.4193.3193.33

إقليم الضفة الغربية 
)كلية العلوم التربوية(

74.2474.2479.8674.98

86.9086.9089.5687.77األونروا

املصدر: النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني

التكرار: سنوياً

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة خريجي كلية العلوم التربوية واآلداب 
/ كلية العلوم التربوية الذين حصلوا على 

عمل – ذكور.

إقليم األردن )كلية 
العلوم التربوية واآلداب(

93.9493.9491.6794.88

إقليم الضفة الغربية 
)كلية العلوم التربوية(

84.6284.6294.4485.47

90.4890.4892.8691.38األونروا

املصدر: النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني

التكرار: سنوياً

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة خريجي كلية العلوم التربوية واآلداب 
/ كلية العلوم التربوية الذين حصلوا على 

عمل – إناث.

إقليم األردن )كلية 
العلوم التربوية واآلداب(

91.9891.9893.5792.90

إقليم الضفة الغربية 
)كلية العلوم التربوية(

69.8969.8974.7670.59

85.7685.7688.8986.62األونروا

املصدر: النظام اإللكتروني للتنسيب والتوجيه املهني

التكرار: سنوياً
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فــي العــام 2019، جنحــت األونــروا إما فــي تخطــي الغايــات أو حتقيقها 
بخصــوص معــدالت تشــغيل خريجــي مراكــز التدريــب املهنــي وكلية 
ــروا  ــب األون ــة. تتعق ــوم التربوي ــة العل ــة واآلداب وكلي ــوم التربوي العل
ــة  ــوم التربوي ــة العل ــي وكلي ــب املهن ــز التدري ــي مراك ــبة خريج نس
واآلداب وكليــة العلــوم التربويــة، مــن بــني الباحثــني النشــطني عــن 
العمــل، الذيــن يعملــون أو يواصلــون دراســتهم بعــد عــام واحــد مــن 
ــكل  ــغيل بش ــدالت التش ــت مع ــام 2019، ارتفع ــي الع ــرج. وف التخ
طفيــف، حيــث ســجلت أكبــر معــدالت االرتفــاع للخريجــات اإلنــاث. 
وعلــى وجــه اخلصــوص، زاد معــدل توظيــف خريجــات مراكــز التدريــب 
املهنــي فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 10% تقريبــاً؛ وهــذا أمــر جديــر 
ــن  ــر م ــر بكثي ــاك أكب ــجالت هن ــاث املس ــدد اإلن ــة إذ أن ع باملالحظ
الذكــور. وعلــى الرغــم مــن أن معــدل التشــغيل علــى نطــاق الوكالة 
للخريجــني الذكــور ظــل أعلــى منــه بــني اإلنــاث، فــإن الفجــوة بــني 
ــة فــي العــام 2018 إلــى  اجلنســني تقلصــت مــن تســع نقــاط مئوي
ــك اجلهــود  ــي العــام 2019. عكــس ذل ــة فقــط ف ســت نقــاط مئوي
اجلاريــة لضمــان إقامــة برامــج مالئمــة للنســاء. وانخفــض تشــغيل 
ــزة  ــي غ ــبة 2.76% ف ــال بنس ــي للرج ــب املهن ــز التدري ــي مراك خريج
فــي العــام 2019. أمــا علــى مســتوى األقاليــم، كانــت هنــاك تقلبــات 
ــب  ــز التدري ــي مراك ــف خريج ــدالت توظي ــي مع ــبياً ف ــة نس طفيف

املهنــي باملقارنــة مــع العــام 2018، وكان أكبــر هــذه التقلبــات زيــادة 
ــة فــي الضفــة الغربيــة. يعــزى ذلــك إلــى  ــع نقــاط مئوي قدرهــا أرب
تعزيــز التنســيق مــع شــركات ذات ســمعة حســنة مــن أجــل توفيــر 
ــأن  ــروا بش ــا األون ــل تقوده ــل وورش عم ــاء العم ــب أثن ــرص التدري ف
متكــني املــرأة لتشــجيع الطالبــات علــى العمــل فــي أدوار غيــر 

تقليديــة.

ــة  ــوم التربوي ــة العل ــن كلي ــي كل م ــف خلريج ــدالت التوظي زادت مع
وكليــة العلــوم التربويــة واآلداب، لتصل إجمــاالً إلــى 89.56%، باملقارنة 
مــع 86.90% فــي العــام الســابق. وزادت معــدالت توظيــف اخلريجــات 
ــبة %2  ــاض بنس ــدث انخف ــد ح ــتني. وق ــا املؤسس ــن كلت ــاث م اإلن
فــي معــدل التوظيــف بــني خريجــي كليــة العلــوم التربويــة واآلداب، 
ولكــن معــدالت التوظيــف اإلجماليــة للذكــور ظلــت أعلــى ممــا هــي 
ــاء  ــى إنش ــف إل ــدل التوظي ــاع مع ــزى ارتف ــي األردن، يع ــاث. وف لإلن
ــن  ــب م ــة تتطل ــة حكومي ــالق سياس ــدة وإط ــة جدي ــدارس خاص م
ــورات  ــي تط ــاً، وه ــد 25 عام ــد بع ــام التقاع ــاع الع ــي القط معلم
فتحــت فــرص عمــل جديــدة خلريجــي كليــة العلــوم التربويــة واآلداب. 
ــني  ــف ب ــدل التوظي ــي مع ــادة ف ــزى الزي ــة، تع ــة الغربي ــي الضف وف
اخلريجــات اإلنــاث إلــى زيــادة فــرص الوظائــف التــي تعمــل باملياومــة 

فــي مــدارس األونــروا.

فــي العــام 2019، حقــق برنامــج األونــروا للتمويــل الصغيــر 78% مــن 
غايتــه الســنوية علــى نطــاق الوكالــة، حيث قــدم قروضــاً إلــى 35,576 
مســتفيداً )مقارنــة بالغايــة املســتهدفة 45,690 قرضــاً( بقيمــة 
إجماليــة تبلــغ 32,458,155 دوالراً أمريكيــاً فــي غــزة والضفــة الغربيــة 
ــات  ــس األداء التقلب ــث يعك ــج، حي ــن أداء البرنام ــوريا. تباي واألردن وس
ــد. ففــي ســوريا، وعلــى الرغــم  ــة والسياســية فــي كل بل االقتصادي
مــن انخفــاض عــدد القــروض املمنوحــة بنســبة 5.8%، تلقــى 10,433 
ــت  ــة ارتفع ــة إجمالي ــر بقيم ــل الصغي ــاً للتموي ــتفيداً قروض مس
ــة  ــة بالعــام 2018 )مــن 3,802,105 دوالرات أمريكي بنســبة 8.8% مقارن
إلــى 4,137,359 دوالراً أمريكيــاً(. ونتيجــة األوضــاع االقتصاديــة الســيئة 
فــي غــزة بســبب اســتمرار احلصــار وانخفــاض رواتــب موظفــي اخلدمة 
املدنيــة وأزمــة الطاقــة املســتمرة، لــم حتقــق الوكالــة غايتهــا لعــدد 
املســتفيدين الذيــن حصلــوا علــى قــروض، علــى الرغــم مــن تســجيل 
ــام 2018 )مت  ــي الع ــت ف ــي حتقق ــج الت ــن النتائ ــة ع ــادة متواضع زي
منــح 2,922 قرضــاً فــي العــام 2019، باملقارنــة مــع 2,687 فــي العــام 
2018(؛ ومــع ذلــك، انخفضــت قيمــة القــروض املمنوحــة بنســبة %8.8، 
ــى 3,065,570 دوالراً  ــام 2018 إل ــي الع ــاً ف ــن 3,362,330 دوالراً أمريكي م

أمريكيــاً فــي العــام 2019. ونتيجــة لصعوبــة بيئــة تنظيــم األعمــال 
فــي الضفــة الغربيــة واملرتبطــة باجلمــود فــي عمليــة الســالم والقيود 
اإلســرائيلية املفروضــة علــى حركــة األشــخاص والبضائــع، فــإن غايــة 
العــام 2019 لــم تتحقــق، حيــث لــم يتــم صــرف ســوى 10,161 قرضــاً. 
ــى  ــة فــي األردن صعبــة، ممــا أدى إل وباملثــل، ظلــت الظــروف االقتصادي
حتقيــق 79% فقــط مــن الغايــة، حيــث حصــل مــا مجموعــه 12,060 
مســتفيداً علــى قــروض فــي العــام 2019، بانخفــاض نســبته %13.3 

)مــن 13,906 قــروض فــي العــام 2018(.

ــل  ــر، حافــظ برنامــج التموي ــة الفتــرة املشــمولة بالتقري حتــى نهاي
ــطاً،  ــاً نش ــا 44,426 قرض ــة قدره ــة مجمع ــى محفظ ــر عل الصغي
برصيــد إجمالــي غيــر مســدد قــدره 23,533,953 دوالراً أمريكيــاً. 
ــل  ــم عم ــي أقالي ــنوية ف ــروض الس ــداد الق ــدالت س ــت مع وتراوح
ــروا األربعــة التــي يعمــل فيهــا برنامــج التمويــل الصغيــر مــن  األون
92% إلــى 100% فــي العــام 2019، حيــث حققــت ســوريا أعلــى معــدل 
ــة  ــة الغربي ــبة 98%، والضف ــزة بنس ــا غ ــبة 100%، تليه ــداد بنس س

ــبة %92. ــم األردن بنس ــبة 94%، ث بنس

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

العدد الكلي للمستفيدين احلاصلني على 
قروض.

10,52014,07510,16115,008إقليم الضفة الغربية

11,07010,40310,43318,060إقليم سوريا

2,6875,8562,9226,432إقليم غزة

13,90615,35612,06017,993إقليم األردن

38,18345,69035,57657,493األونروا

املصدر: نظام معلومات إدارة القروض لدائرة التمويل الصغير في األونروا

التكرار: تبليغ مرة كل سنتني، مراقبة شهرية
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خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، واصــل برنامــج األونــروا للتمويــل 
لالجئــني  القــروض  منتجــات  مــن  تطويــر مجموعــة  الصغيــر 
ــي  ــات الضعيفــة واملهمشــة الت الفلســطينيني وغيرهــم مــن الفئ
دعمــت فــرص إدرار الدخــل و/أو ســداد النفقــات األساســية ونفقــات 
ــدمي  ــام 2019، مت تق ــي الع ــر. ف ــة لأس ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
13,138 قرضــاً )مقارنــة بالغايــة املســتهدفة 17,815 قرضــاً( بقيمــة 
ــك  ــادل ذل ــطينيني. يع ــني فلس ــى الجئ ــي إل 13,748,402 دوالر أمريك
ــم  ــغ عدده ــتفيدين البال ــي للمس ــدد اإلجمال ــن الع ــبة 37% م نس
ــة  ــن القيم ــروض و42% م ــى ق ــوا عل ــن حصل ــتفيداً مم 35,576 مس
ــاً.  ــى 32,458,155 دوالراً أمريكي ــل إل ــي تص ــة الت ــة املدفوع اإلجمالي
وبســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة فــي جميــع أنحــاء املنطقــة، 

ــبة %0.7  ــطينيني بنس ــني الفلس ــى الالجئ ــول إل ــاق الوص ازداد نط
فقــط مقارنــة بالعــام 2018، وانخفــض إجمالــي القيمــة املصروفــة 
بنســبة 8.6% باملقارنــة مــع 15,040,142 دوالراً أمريكيــاً مت صرفهــا فــي 

ــام 2018. الع

تفاوتــت نســبة الالجئــني الفلســطينيني الذيــن حصلــوا علــى 
ــى  ــت أعل ــر. وكان ــى آخ ــم إل ــن إقلي ــر م ــل الصغي ــروض التموي ق
ــن مت الوصــول إليهــم فــي غــزة، حيــث مت  نســبة مــن الالجئــني الذي
تخصيــص 88.1% مــن القيمــة اإلجماليــة للقــروض )2,699,820 دوالراً 

ــني. ــوع 3,065,570 دوالراً( لالجئ ــن مجم م

اســتمرت جهــود التمويــل الصغيــر فــي التوســع بشــكل متواضــع 

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

العدد الكلي لقروض التمويل الصغير 
املقدمة لالجئني.

2,6043,8002,9593,452إقليم الضفة الغربية

404416790542إقليم سوريا

2,3205,1532,4985,588إقليم غزة

7,7258,4466,8919,674إقليم األردن

13,05317,81513,13819,256األونروا

املصدر: نظام معلومات إدارة القروض لدائرة التمويل الصغير في األونروا

التكرار: تبليغ مرة كل سنتني، مراقبة شهرية

إحــدى املســتفيدات مــن قــروض التمويــل الصغيــر أثنــاء عملهــا فــي مشــغلها 
الفنــي، الضفــة الغربيــة. © األونــروا 2019، تصويــر دائــرة التمويــل الصغيــر
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فــي ســوريا بالنســبة لالجئــني الفلســطينيني، فــي أعقــاب اخلطــط 
ــزاء  ــي أج ــراع ف ــار الص ــع انحس ــام 2016، م ــي الع ــت ف ــي وضع الت
كثيــرة مــن البــالد وتكييــف جهــود البرنامــج مــع بيئــة العمــل. وفــي 
هــذا الصــدد، حتــى وإن كانــت األرقــام متواضعــة، مت تقــدمي 790 قرضــاً 
مقابــل الغايــة املســتهدفة 416 قرضــاً لالجئــني الفلســطينيني، ممــا 
ــج  ــن النتائ ــبة 95.5% ع ــادة بنس ــل زي ــة ومث ــن الغاي ــق 190% م حق
املتحققــة فــي العــام 2018. وارتفــع إجمالــي صــرف القــروض 
الغربيــة بنســبة %13.7  الفلســطينيني فــي الضفــة  لالجئــني 
مقارنــة بالنتائــج التــي حتققــت فــي العــام 2018، مــع تقــدمي 2,959 
قرضــاً؛ ومــع ذلــك، لــم يتحقــق ســوى 78% مــن غايــة العــام 2019. 
ــاً  ــة مرتبط ــة الغربي ــي الضف ــاز ف ــي اإلجن ــور ف ــون القص ــد يك ق
بتشــديد القيــود املفروضــة علــى احلركــة وزيــادة عــدم اليقــني لــدى 
ــيما  ــة، وال س ــر ائتماني ــن مخاط ــك م ــط بذل ــا يرتب ــتفيدين وم املس
ــن  ــق 81.6% م ــي األردن، مت حتقي ــروض. وف ــداد الق ــق بس ــا يتعل فيم
الغايــة الســنوية )6,891 قرضــاً(، ويعــزى قصــور االجنــاز إلــى: )1( آثــار 
ــي  ــاجت احملل ــى تباطــؤ منــو الن ــذي أدى إل عــدم االســتقرار اإلقليمــي ال
اإلجمالــي، )2( وحــدوث انخفــاض فــي االســتهالك العــام واالســتثمار 
الــذي كان مقيــداً نتيجــة التصحيــح اجلــاري لأوضــاع املاليــة العامة، 

وضعــف االســتهالك اخلــاص، وانهيــار التجــارة مــع ســوريا، والنفقــات 
املرتبطــة باســتضافة الالجئــني الســوريني. 95 وبحلــول نهايــة العــام، 
حافــظ برنامــج التمويــل الصغيــر علــى محفظــة مجمعــة قدرهــا 
15,387 قرضــاً نشــطاً لالجئــني، برصيــد إجمالــي غيــر مســدد قــدره 

10,253,703 دوالرات أمريكيــة.

فــي العــام 2019، واصلــت الوكالــة إعطــاء األولويــة للنســاء 
كمســتفيدات مــن القــروض، كــون ذلــك يعــد وســيلة لتمكينهــن 
ــدمي  ــن تق ــل وتوليه ــرص العم ــة ف ــوء محدودي ــي ض ــادي ف االقتص
ــه  ــا مجموع ــرف م ــال، مت ص ــرهن. باإلجم ــية ألس ــة األساس الرعاي
16,052 قرضــاً )قيمتهــا 12,499,404 دوالرات أمريكيــة( للنســاء خــالل 
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، مبــا ميثــل 45.1% مــن مجمــوع القــروض 
املصروفــة و38.5% مــن القيمــة اإلجماليــة للقــروض. ومــن بــني هــذه 
ــة 4,966,478  ــات )بقيم ــى الجئ ــاً إل ــدمي 5,619 قرض ــروض، مت تق الق
ــه 9,444  ــا مجموع ــرف م ــك، مت ص ــى ذل ــة إل ــاً(. إضاف دوالراً أمريكي
ــا 3,752  ــاً(، منه ــا 8,806,956 دوالراً أمريكي ــباب )قيمته ــاً للش قرض
ــى  ــت إل ــاً(، أو 39.7%، قدم ــا 3,400,157 دوالراً أمريكي ــاً )قيمته قرض

ــطينيني. ــني فلس ــباب الجئ ش

فــي العــام 2019، بلغــت قيمة أشــغال حتســني اخمليمــات التــي قدمتها 
األونــروا 60,000,000 دوالر أمريكــي وشــملت طائفــة مــن التدخــالت من 
التخطيــط والتصميــم والبنــاء ملرافــق الوكالــة واملســاكن واملــدارس 
ــة. ودعمــت تدخــالت  ــة التحتي ــى أعمــال البني ــة وإل واملراكــز الصحي
حتســني اخمليمــات اقتصــادات اجملتمعــات احملليــة ورفعــت الطلــب علــى 
ــن احملليــني ووفــرت فــرص عمــل موســمية و/ ــاء مــن املوردي مــواد البن

ــروا. وفــي  ــع أقاليــم عمــل األون أو باملياومــة آلالف الالجئــني فــي جمي
العــام 2019، وفــرت هــذه األعمــال فــرص عمــل تعــادل 2,595 وظيفــة 
بــدوام كامــل، متجــاوزة الغايــة الســنوية علــى نطــاق الوكالــة. وقــد مت 
توفيــر أكبــر عــدد مــن فــرص العمــل املكافئــة لوظائــف بــدوام كامــل 
ــز  ــع ترك ــان )552(. وم ــة )775( ولبن ــة الغربي ــزة )1,043( والضف ــي غ ف
الوظائــف فــي قطــاع اإلنشــاءات، كانــت فــرص العمــل للعمــال املهرة 
وغيــر املهــرة متاحــة للرجــال فــي املقــام األول. مــع ذلــك، وفــي محاولة 
ملعاجلــة هــذا التفــاوت، أتاحــت أنشــطة إعــادة تأهيــل املســاكن التــي 
ــا  ــر، مب ــة لأس ــة فرص ــاعدة الذاتي ــج املس ــالل نه ــن خ ــا م مت تنفيذه
فــي ذلــك األســر التــي تعيلهــا نســاء، إلدارة إعــادة تأهيــل مســاكنها 

اخلاصــة، ممــا أتــاح تطويــر مهــارات مفيــدة فــي مجــرى هــذه العمليــة.

وفقــاً للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، بلغت نســبة البطالة 
ــق فــرص عمــل،  فــي غــزة 45.1% فــي العــام 2019. 97 ومــن خــالل خل
ــاعدة  ــدودة، ملس ــة احمل ــاق االقتصادي ــة اآلف ــى معاجل ــروا إل ــعت األون س
ــي  ــذات. وف ــى ال ــاداً عل ــر اعتم ــح أكث ــي أن تصب ــني ف ــر الالجئ أس
ــد األســر التــي تكافــح مــن أجــل تغطيــة  هــذا الســياق، يرمــي تزوي
النفقــات األساســية بفــرص عمــل قصيــرة األجــل الــى مســاعدتها 

علــى حتســني ظروفهــا املعيشــية.

مت جتــاوز الغايــة علــى نطــاق الوكالــة فــي العــام 2019، بســبب 
ــان واألردن،  ــة ولبن ــة الغربي ــي الضف ــاريع ف ــص ملش ــل اخملص التموي
ممــا عــوض ضعــف األداء فــي ســوريا وغــزة، حيــث كانــت مســتويات 
التمويــل أقــل ممــا كان متوقعــاً. وعلــى الرغــم مــن اإلمكانــات الهائلــة 
ألشــغال حتســني اخمليمــات فــي حتســني ظــروف الالجئــني عمومــاً، فــإن 
توســيع نطــاق هــذه املســاعدة ال يــزال مقيــداً بســبب اســتمرار نقص 

ــل. التموي

خط األساس املوقعاملؤشر
الغاية 2021الفعلي 2019الغاية 2019  )الفعلي 2018(

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

واخمليمات.

419550775462إقليم الضفة الغربية

ال يتوفر96 121.520099إقليم سوريا

1,4761,2001,0432,540إقليم غزة

471300552320إقليم لبنان

45100126112إقليم األردن

األونروا

2,533
)مبا يشمل سوريا(

2,411
)باستثناء سوريا(

2,350
)مبا يشمل سوريا(

2,150
)باستثناء سوريا(

2,595
)مبا يشمل سوريا(

2,496
)باستثناء سوريا(

3,434
)باستثناء سوريا(

املصدر: وثائق وتقارير املشاريع

التكرار: سنوياً
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جتــاوزت األونــروا غاياتهــا علــى نطــاق الوكالــة للعــام 2019 بخصــوص 
الشــراكات، إال أن شــراكات التعــاون فــي الضفــة الغربيــة وغــزة قــد 
شــكلت 87% مــن العــدد اإلجمالــي للشــراكات املقامــة بــني األونــروا 
وأطــراف أخــرى. فــي غــزة، مت متديــد ســت مذكــرات تفاهــم للشــراكة 
مــن العــام 2018 مــع شــركاء مــن القطاعــني العــام واخلــاص واجملتمــع 
احمللــي. وفــي الضفــة الغربيــة، أنشــئت 14 مذكــرة تفاهــم للشــراكة 
ــلطان  ــني الس ــا وع ــعفاط وقلندي ــي ش ــرأة ف ــج امل ــز برام ــع مراك م
وعقبــة جبــر وعســكر وبيــت حلــم وجنــني والدهيشــة ونــور شــمس 
ــة  ــاعدة القانوني ــت املس ــات، قُدم ــذه االتفاق ــالل ه ــن خ ــل. م واخللي
والتعليــم املهنــي والدعــم النفســي-االجتماعي للنســاء والشــباب. 
إضافــة إلــى ذلــك، تلقــى األشــخاص ذوو اإلعاقــة الســمعية أجهــزة 
 .Entheos Hearing Connection ــة ــن مؤسس ــم م ــاعدة بدع مس

أمــا فــي ســوريا، وعلــى الرغــم مــن التحســن الطفيــف فــي الوضــع 
ــات  ــن املنظم ــد م ــت العدي ــد أغلق ــق، فق ــض املناط ــي بع ــي ف األمن
ــة  ــدم اإلغاث ــات تق ــى جه ــت إل ــا أو حتول ــة أبوابه ــريكة احملتمل الش
ــراكات  ــت ش ــر، أقيم ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــانية. وخ اإلنس
ــة  ــة للمفوضي ــة العام ــي واملديري ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــع برنام م
ــع  ــات التوس ــة ومفاوض ــوار األوروبي ــة اجل ــة بسياس ــة املعني األوروبي
لتوفيــر التدريــب املهنــي للنســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي دمشــق وحمــص ودرعــا. ولــم تنشــأ شــراكات جديــدة فــي األردن 
بســبب قضايــا التســجيل القانونــي للمنظمــات اجملتمعيــة التــي لــم 
حتــل بعــد. عــالوة علــى ذلــك، لــم يتــم إنشــاء شــراكات جديــدة فــي 
لبنــان علــى الرغــم مــن اســتمرار الشــراكات الثــالث مــن العــام 2018.

خط األساس املوقعاملؤشر
الغاية 2021الفعلي 2019الغاية 2019  )الفعلي 2018(

عدد الشراكات املنشأة لدعم أنشطة 
كسب العيش لالجئني الفلسطينيني 

الضعفاء.

551410إقليم الضفة الغربية

ال يتوفر22ال يتوفرإقليم سوريا

86619إقليم غزة

3315إقليم لبنان

0006إقليم األردن

األونروا
16

)باستثناء سوريا(

16
)مبا يشمل سوريا(

14
)باستثناء سوريا(

23
)مبا يشمل سوريا(

21
)باستثناء سوريا(

40
)باستثناء سوريا(

املصدر: تقارير اإلغاثة واخلدمات االجتماعية من األقاليم

التكرار: سنوياً



تقرير العمل السنوي لعام 522019

2-5 تحليل النتائج ضمن النتاج االستراتيجي 5: تمكن 
الالجئين من تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية من 

الغذاء والمأوى والصحة البيئية
يهــدف برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي األونــروا إلــى التخفيف 
مــن حــدة الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي بــني الالجئني الفلســطينيني 
ــة الفقــر  ــة للفقــراء فــي فئ الفقــراء والضعفــاء، مــع إعطــاء األولوي
ــي  ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــر برنام ــة، يوف ــذه الغاي ــع. 98 وله املدق
ــة  ــلة أغذي ــك س ــي ذل ــا ف ــة، مب ــالت االجتماعي ــن التحوي ــة م حزم
ــة  ــة إلكتروني ــر قســائم نقدي ــة و/أو توفي ــالت نقدي أساســية و/أو حتوي
)بطاقــات إلكترونيــة(. فــي العــام 2016، انتقلــت الوكالــة مــن تقــدمي 
املســاعدات الغذائيــة العينيــة إلــى نهــج التحويــالت النقديــة 
ــام 2019،  ــة الع ــول نهاي ــة. وبحل ــة الغربي ــان والضف ــي األردن ولبن ف
ــدم 155,992  ــة تخ ــة اإللكتروني ــطة البطاق ــاعدة بواس ــت املس كان
مســتفيداً مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي جميــع أنحــاء 
ــهم  ــة )36,129(. وتس ــة الغربي ــان )61,384( واألردن )58,479( والضف لبن
ــز  ــي تعزي ــروا ف ــا األون ــي تقدمه ــة الت ــة والغذائي ــاعدة النقدي املس
الصمــود االقتصــادي علــى مســتوى األســرة، حيــث يحــاول الســكان 
ــد مت عــالج  ــى مــن مســتويات املعيشــة والغــذاء. وق تأمــني احلــد األدن
ــي  ــة الت ــالت االجتماعي ــرائية للتحوي ــوة الش ــاض الق ــألة انخف مس
تعــزى إلــى تضخــم أســعار االســتهالك فــي األردن ولبنــان عــن طريــق 

ــني. ــي كال اإلقليم ــبة 8% ف ــالت بنس ــة التحوي ــادة قيم زي

الغــرض مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي هــو ضمــان حصــول 
ــة تعــادل مــا ال يقــل  ــالت اجتماعي ــات األشــد ضعفــاً علــى حتوي الفئ
ــالزم  ــذاء ال ــى الغ ــاق عل ــتوى اإلنف ــى ملس ــد األدن ــن احل ــن 50% م ع
للحفــاظ علــى احليــاة. وقــد حتقــق ذلــك فــي ســوريا بالنســبة لصالــح 
127,357 شــخصاً مت حتديدهــم علــى أنهــم يعتمــدون بشــكل خــاص 
علــى مســاعدات الوكالــة، مبــن فيهــم املســنون واألســر التــي تعيلهــا 
إنــاث وأشــخاص ذوو إعاقــة. مت دعــم هــذا العــدد مــن احلــاالت مــن خــالل 

ــم  ــم يت ــة. ول ــوريا اإلقليمي ــة س ــأن أزم ــارئ بش ــداء الط ــل الن متوي
تغطيــة ســوى 21% أو أقــل مــن احلــد األدنــى مــن االحتياجــات الغذائيــة 
مــن خــالل التحويــالت االجتماعيــة لبرنامــج شــبكة األمــان االجتماعي 
التــي مت تقدميهــا الــى األســر الفقيــرة فــي األردن ولبنــان وغــزة والضفــة 

الغربيــة، ممــا أثــر علــى فاعليــة البرنامــج.

فــي غــزة، ال يــزال توفيــر املســاعدات الغذائيــة العينيــة هــو الوســيلة 
األساســية لتقــدمي اإلغاثــة لالجئــني الفلســطينيني احملتاجــني. وبســبب 
حالــة الطــوارئ املطولــة واحلصــار والقيــود املفروضــة على االقتصــاد، لم 

تؤخــذ غــزة فــي االعتبــار لالنتقــال إلــى أســلوب البطاقــة اإللكترونيــة.

ــات  تعــد ظــروف االكتظــاظ واملســاكن املؤقتــة مجــرد بعــض التحدي
ــغ  ــمية البال ــطينيني الرس ــني الفلس ــات الالجئ ــه مخيم ــي تواج الت
ــذه  ــروا. ه ــل األون ــة لعم ــم اخلمس ــي األقالي ــاً ف ــا 58 مخيم عدده
اخمليمــات، التــي تطــورت مــن "مــدن خيــام" مؤقتــة، حتولت إلــى تكتالت 
مزدحمــة مــن األزقــة الضيقــة واملنــازل املتعــددة األدوار املرجتلــة التــي 
تســتوعب العائــالت املتناميــة. وغالبــاً مــا يعنــي البنــاء غيــر املنظم أن 
تتوغــل املبانــي فــي املســارب واألزقــة، ممــا مينــع املــرور. وقــد أدت األعــوام 
املتواصلــة مــن النقــص فــي التمويــل، إلــى جانــب احلالــة االقتصاديــة 
الســيئة لالجئــني، إلــى تدهــور ســريع فــي البيئــة العامــة التــي يعيش 
ــاً  ــد حالي ــه يوج ــروا أن ــدر األون ــطينيون. وتق ــون الفلس ــا الالجئ فيه
أكثــر مــن 40,000 مســكن متدنــي املعاييــر )باســتثناء ســوريا( بحاجــة 
ــل ســخي  ــل. وفــي العــام 2019، وبســبب تلقــي متوي ــى إعــادة تأهي إل
ــالح  ــوص إص ــا بخص ــق غاياته ــن حتقي ــروا م ــت األون ــاريع، اقترب للمش
املســاكن وإعــادة بنائهــا. وكانــت األغلبيــة الســاحقة من املســتفيدين 
راضيــة عــن األعمــال املنجــزة، علــى نحــو مــا ســجلته وثائــق املشــاريع 

والتقاريــر، مبــا فــي ذلــك الدراســات االســتطالعية.

ــى  ــي إل ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــل برنام ــام 2019، وص ــي الع ف
254,927 شــخصاً فــي مختلــف أنحــاء غــزة والضفــة الغربيــة 
ــة  ــن فئ ــم م ــى أنه ــم عل ــم مت حتديده ــان واألردن، 75.8% منه ولبن
الفقــر املدقــع مــن خــالل صيغــة الوكالــة الختبــار الدخــل بالطــرق 
البديلــة. ومــن أجــل قيــاس مســتوى فقــر األســر بشــكل دقيــق فــي 

ــل  ــار الدخ ــة اختب ــوم صيغ ــطينيني، تق ــني الفلس ــاط الالجئ أوس
بالطــرق البديلــة بتقييــم مجموعــة متنوعــة مــن املؤشــرات – 
ــص  ــكن واخلصائ ــروف الس ــك ظ ــي ذل ــا ف ــة – مب ــل البديل أو الدالئ
الدميوغرافيــة والتعليــم والصحــة والعالقــة بالقــوى العاملــة وأصول 
األســرة. يتــم جمــع هــذه البيانــات مــن خــالل زيــارات منزليــة يقــوم 

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

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

72.5100.091.7100.0إقليم الضفة الغربية

ال يتوفرال يتوفرال يتوفرال يتوفرإقليم سوريا

77.9100.0100.0100.0إقليم غزة

5.47.05.213.1إقليم لبنان

64.5إقليم األردن
)باستثناء سوريا(

78،9
)باستثناء سوريا(

75،8
)باستثناء سوريا(

79،1
)باستثناء سوريا(

املصدر: نظام معلومات تسجيل الالجئني ونظم املعلومات اخلاصة بكل إقليم

التكرار: سنوياً
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املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 992021

)%(

نسبة األفراد الفقراء الذين يحصلون على 
حتويالت اجتماعية 100 من خالل برنامج شبكة 

األمان االجتماعي )مصنفة حسب اجلنس 
واإلعاقة(.

13.430.113.213.2إقليم الضفة الغربية

ال يتوفرال يتوفرال يتوفرال يتوفرإقليم سوريا101 

9.712.89.09.0إقليم غزة

30.943.036.536.5إقليم لبنان

16.629.717.417.4إقليم األردن

األونروا
13.9

)باستثناء سوريا(
22.5

)باستثناء سوريا(
13.6

)باستثناء سوريا(
13.6

)باستثناء سوريا(

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

التكرار: ربعياً

بهــا األخصائيــون االجتماعيــون ويجــري تكييفهــا حســب كل 
إقليــم مــن أقاليــم عمــل األونــروا. فــي احلــد األدنــى، تقــوم الوكالــة 
بتقييــم اســتحقاق األســر الالجئــة لتلقــي أو طلــب املســاعدة كل 
عــام للحفــاظ علــى الثقــة فــي عــدد احلــاالت التــي تخدمهــا. وفــي 
حــني أن األمثــل أن يســاعد برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي جميع 
ــذه  ــد ه ــة التحدي ــإن عملي ــر، ف ــي فق ــون ف ــن يعيش ــني الذي الالجئ
تســمح لأونــروا بإعطــاء األولويــة فــي توجيــه الدعــم باملســاعدات 

ــع.  ــر املدق ــة الفق ــى فئ ــدودة إل ــة احمل ــة والنقدي الغذائي

جــاء إجنــاز األونــروا قاصــراً عــن حتقيــق الغايــة علــى نطــاق الوكالــة 
للعــام 2019 بســبب: )1( القيــود علــى امليزانيــة والتــي لــم تســمح 
للبرنامــج أن يرفــع ســقف احلــاالت علــى نحــو مــا كان مخططــاً فــي 
األردن، )2( واملســتوى العالــي مــن اعتمــاد فئــة الفقــر املطلــق علــى 
اخلدمــات املقدمــة مــن األونــروا فــي لبنــان )بســبب صعوبــات الوصول 
ــة،  الــى ســوق العمــل وغيرهــا مــن القيــود االجتماعيــة واالقتصادي
يفتقــر الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان إلــى الوســائل الالزمــة 
لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية غيــر الغذائيــة، مبــا فيهــا الرعايــة 

الصحيــة والتعليــم واإلســكان وغيرهــا مــن االحتياجــات(. 

ــطينيني  ــني الفلس ــني الالجئ ــر ب ــتويات الفق ــي مس ــادات ف إن الزي
ترتبــط باألزمــات االقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر على االســتقرار 
ــذا  ــور. ل ــتويات األج ــى مس ــره وعل ــغيل وتواف ــتوى التش ــي مس ف
يظــل الفقــر معيــاراً الســتهداف الســكان املتضرريــن مــن األزمــات. 
وفــي الوقــت نفســه، هنــاك قطاعــات مــن الســكان الالجئــني تواجــه 
ــل  ــاب املعي ــم أو غي ــنهم أو إعاقته ــبب س ــل بس ــى الدخ ــوداً عل قي
ــول  ــة للحص ــات مؤهل ــذه الفئ ــون ه ــد ال تك ــرة. ق ــدي لأس التقلي
ــي  ــى الفقــر الت ــة القائمــة عل ــر احلالي ــى الدعــم مبوجــب املعايي عل
ــة  ــا ضعيف ــي، ولكنه ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــا برنام وضعه
للغايــة حتــى فــي األوقــات املســتقرة نســبياً خــارج أوقــات األزمــات. 
ــج  ــى برنام ــل عل ــروا العم ــادت األون ــز، أع ــذا التماي ــى ه ــاًء عل بن
ــزت  ــام 2019 ورك ــي الع ــوريا ف ــي س ــي ف ــان االجتماع ــبكة األم ش
علــى الفئــات الضعيفــة، مثــل ذوي اإلعاقــة واملســنني واألســر التــي 
تعيلهــا نســاء واأليتــام. يعتبــر إدراج الســكان الضعفــاء فــي ســوريا 
خطــوة تنحــرف بعيــداً عــن منهجيــة االســتهداف احلاليــة املنفــذة 
فــي األقاليــم األخــرى. وباإلجمــال، اســتفاد 127,357 شــخصاً مبوجــب 
ــداء  ــل الن ــالل متوي ــن خ ــوريا م ــي س ــدة ف ــف اجلدي ــر الضع معايي

ــة. الطــارئ بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليمي

األمــان  شــبكة  لبرنامــج  االجتماعيــة  التحويــالت  خــالل  مــن 
االجتماعــي، متكنــت األونــروا مــن دعــم حوالــي 13.6% مــن مجمــوع 
الالجئــني الفقــراء فــي أربعــة أقاليــم عمــل فــي العــام 2019. ومــن 
بــني 254,927 شــخصاً تلقــوا املســاعدة فــي غــزة والضفــة الغربيــة 
و37,629 شــخصاً  امــرأة  واألردن، كانــت هنــاك 133,723  ولبنــان 
مت حتديدهــم كأشــخاص ذوي إعاقــة. وال تــزال القيــود املفروضــة 
علــى التمويــل حتــد مــن قــدرة الوكالــة علــى تغطيــة االحتياجــات 
ــق  ــق. ولتحقي ــع واملطل ــر املدق ــة الفق ــن فئ ــراء م ــية للفق األساس
ــل  ــي ظ ــي ف ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــن برنام ــر م ــى تأثي أقص
هــذه القيــود، مت تغييــر أســلوب التوزيــع فــي لبنــان واألردن والضفــة 
ــة  ــة العيني ــاعدات الغذائي ــدمي املس ــن تق ــبة 100% م ــة بنس الغربي
إلــى مســاعدات نقديــة فــي العــام 2016. وفــي العــام 2019، تلقــى 
155,992 الجئــاً حتويــالت اجتماعيــة علــى شــكل مســاعدات نقديــة 
ــى  ــة إل ــة. باإلضاف ــات املالي ــي اخلدم ــالل مقدم ــن خ ــا م مت إيصاله
ذلــك، مت تقــدمي املســاعدة الــى 16,071 مســتفيداً فــي إطــار برنامــج 
شــبكة األمــان االجتماعــي فــي ســوريا، إال أن هــؤالء مت اســتهدافهم 
مــن خــالل معاييــر الضعــف املشــار إليهــا أعــاله ودعمهــم فــي إطــار 

ــم  ــم يت ــة. ول ــوريا اإلقليمي ــة س ــأن أزم ــارئ بش ــداء الط ــل الن متوي
حســاب املســتفيدين مــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي 

ســوريا فــي هــذا املؤشــر.

فــي غــزة، تقــدم األونــروا طــروداُ غذائيــة إلــى مــا يقــرب مــن مليــون 
ــم  ــن يت ــجلني الذي ــراد املس ــن األف ــم م ــطيني وغيره ــئ فلس الج
ــام  ــي الع ــر. وف ــط الفق ــت خ ــون حت ــم يعيش ــى أنه ــم عل تقييمه
ــني برنامــج شــبكة األمــان  2019، انقســم تقــدمي هــذه املســاعدة ب
ــرداً،  ــه دعــم 98,935 ف ــذي جــرى مــن خالل ــادي، ال االجتماعــي االعتي
ــان  ــع ضم ــرداً، م ــى 1,036,385 ف ــل إل ــذي وص ــوارئ ال ــج الط وبرنام
ــان  ــاعدات لضم ــتهداف واملس ــيق االس ــن تنس ــالزم م ــتوى ال املس
حصــول الالجئــني علــى املســاعدة علــى أســاس مســتويات الفقــر 

ــل. ــدر التموي ــن مص ــر ع ــض النظ ــم، بغ لديه

ينبغــي قــراءة الغايــات الــواردة بخصــوص املؤشــر أعــاله علــى أنهــا 
ــري  ــن جت ــراد الذي ــدد األف ــاص بع ــقف اخل ــة ألن الس ــام تخطيطي أرق
مســاعدتهم ضمــن برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي قــد مت 

ــام 2013. ــذ الع ــده من جتمي
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املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة املساكن املتدنية املعايير التي يتم 
تأهيلها من مجموع املساكن املتدنية املعايير 

التي يتم حتديدها لفقراء.

13.515.414.149.5إقليم الضفة الغربية

ال يتوفرال يتوفرال يتوفرال يتوفرإقليم سوريا

6.06.87.228.5إقليم غزة

29.635.044.478.4إقليم لبنان

2.12.52.532.6إقليم األردن

األونروا
9،4

)باستثناء سوريا(
10،9

)باستثناء سوريا(
11،3

)باستثناء سوريا(
37،7

)باستثناء سوريا(

املصدر: وثائق وتقارير املشاريع

التكرار: سنوياً

ــطينيني  ــني الفلس ــبة لالجئ ــة مناس ــتويات معيش ــان مس إن ضم
يشــكل أولويــة رئيســية لأونــروا. مــع ذلــك، وبســبب اعتمــاد 
ــن  ــنوات م ــاريع، أدت س ــل املش ــى متوي ــاً عل ــاكن كلي ــالح املس إص
نقــص التمويــل إلــى احلــد بشــدة مــن تنفيــذ برنامــج حتســني البنيــة 
ــا أدى  ــة. كم ــل الوكال ــم عم ــع أقالي ــي جمي ــات ف ــة واخمليم التحتي
ــة  ــلطات اخملتص ــن الس ــص م ــى التراخي ــول عل ــي احلص ــر ف التأخي
وإيصــال مــواد البنــاء، وال ســيما فــي غــزة، إلــى إبطــاء التقــدم. فــي 
ضــوء هــذه القيــود، مت تعديــل الغايــات الســنوية للعــام 2019 لكــي 
ــا  ــب حتقيقه ــي الغال ــة، ومت ف ــل الواقعي ــتويات التموي ــس مس تعك
ــر  ــي املعايي ــكناً متدن ــو 1,043 مس ــالح نح ــد مت إص ــا. فق أو جتاوزه
ــالل  ــرة خ ــح 1,058 أس ــة لصال ــر الطارئ ــاعدات غي ــالل املس ــن خ م
ــة  ــة )أو املؤهل ــر املصنف ــة لأس ــالت األولوي ــت التدخ ــام. وأعط الع
ــبكة  ــج ش ــاعدات برنام ــن مس ــتفيدين م ــن املس ــف( ضم ألن تصن
األمــان االجتماعــي مــن خــالل عمليــة تقييــم مــن مرحلتــني قيمــت 
ــروف  ــدية، وظ ــالمتهم اجلس ــة، وس ــم االجتماعية-القتصادي ظروفه

ــوع، مت  ــي اجملم ــكنونها. وف ــي يس ــاكن الت ــة للمس ــة البيئي الصح
ــان و46 فــي  ــي لبن إصــالح 243 مســكناً فــي غــزة و704 مســاكن ف
الضفــة الغربيــة و50 فــي األردن. ومــن خــالل متويــل النــداء الطــارئ، 
قامــت األونــروا بإصــالح 2,065 مســكناً إضافيــاً، منها 1,153 مســكناً 
فــي غــزة و912 مســكناً فــي لبنــان، اســتفادت منهــا 1,998 أســرة.

يســتمر برنامــج البنيــة التحتيــة وحتســني اخمليمــات فــي تعزيــز نهــج 
املســاعدة الذاتيــة، والــذي يشــرك األســر بشــكل مباشــر فــي تأهيــل 
مســاكنها، ممــا يســاهم فــي تعزيــز امللكيــة. وفــي ظــل املنــاخ احلالي 
ــة  ــاعدة الذاتي ــج املس ــاهم نه ــة، يس ــود مالي ــن قي ــي م ــذي يعان ال
ــي  ــى. وف ــكل مبن ــى 10% ل ــبة 7% إل ــة بنس ــض التكلف ــي تخفي ف
ــذا  ــا ه ــي مت تأهيله ــاكن الت ــة املس ــتخدمت غالبي ــام 2019، اس الع
ــات  ــني اخمليم ــة وحتس ــة التحتي ــج البني ــل برنام ــا يعم ــج. كم النه
ــم  ــي تصمي ــا ف ــرة وكرامته ــة األس ــاة خصوصي ــان مراع ــى ضم عل
ــك  ــي كذل ــار أساس ــاء اعتب ــب إعط ــى جان ــاكن، إل ــر املس وتطوي

ــة. ــة واحلماي ــيات الثقافي ــرام احلساس ــرة واحت ــدة األس لوح

ــادرة  ــان ملســكن قبــل التأهيــل وبعــد التأهيــل ضمــن مب صورت
ــني، األردن. ــم احلصــن لالجئ ــل املســاكن فــي مخي لتأهي

© األونروا 2019، تصوير املهندس أحمد زواوي
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املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

مستوى رضا املستفيدين عن املساكن 
املؤهلة.

92.275.093.175.0إقليم الضفة الغربية

ال يتوفرال يتوفرال يتوفرال يتوفرإقليم سوريا

85.675.090.575.0إقليم غزة

85.775.099.075.0إقليم لبنان

84.175.095.175.0إقليم األردن

األونروا
86،6

)باستثناء سوريا(
75،0

)باستثناء سوريا(
96.0

)باستثناء سوريا(
75،0

)باستثناء سوريا(

املصدر: وثائق وتقارير املشاريع

التكرار: سنوياً

مــن أجــل تقييــم مــدى رضــا املســتفيدين عــن املســاكن التــي أعيــد 
تأهيلهــا وتأثيــر تأهيــل املســاكن علــى الظــروف املعيشــية لأســر، 
ــغل  ــد ش ــع بع ــاً للوض ــر تقييم ــرة التقري ــالل فت ــروا خ ــرت األون أج
ــروف  ــة بالظ ــرات املتعلق ــة املؤش ــى مجموع ــتناداً إل ــكن. واس املس
ــة ومشــاركة  ــا الصحي ــة والقضاي ــة العمــل واحلماي ــة ونوعي املكاني
األســرة، أجــري تقييــم الوضــع بعــض شــغل املســاكن للعــام 2019 
ــتة  ــن س ــر م ــغوالً ألكث ــح مش ــكناً أصب ــن 181 مس ــة م ــى عين عل
أشــهر فــي لبنــان واألردن والضفــة الغربيــة وغــزة. جتــاوز معــدل الرضا 
ــج  ــة بنســبة 21%. وســلطت نتائ ــة علــى نطــاق الوكال العــام الغاي
االســتطالع الضــوء علــى حتســن الصحــة والنظافــة واألداء املدرســي 
باعتبارهــا بعضــاً مــن آثــار حتســني املســاكن. والحظت 90% من األســر 

التــي شــملها االســتطالع أن الصعوبــات التنفســية قــد انخفضــت 
داخــل منازلهــم التــي أعيــد تأهيلهــا وانخفضــت حــاالت اإلســهال، 
ممــا ســمح لهــم بتوفيــر املــال الــذي كان ســينفق لــوال ذلــك علــى 
األدويــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، أفــادت األســر بــأن التحصيــل األكادميــي 
قــد حتســن ألن األطفــال لديهــم غــرف ميكنهــم التركيــز والدراســة 
ــل  ــز التفاع ــى تعزي ــني إل ــن اجمليب ــو 90% م ــار نح ــا أش ــا. كم فيه
االجتماعــي والراحــة وتقديــر الــذات والعــزة والكرامــة. ومــن اجلديــر 
ــة املســتخدمة  ــر مــن 70% مــن القــوى العامل بالذكــر أيضــاً أن أكث
ــل  ــن داخ ــا م ــام 2019 مت توظيفه ــي الع ــاكن ف ــالح املس ــي إص ف

مخيمــات الالجئــني.
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2-6 فعالية اإلدارة والعمليات

توفــر دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة فــي األونــروا خدمــات املراجعة 
الداخليــة والتقييــم والتحقيــق التــي تدعــم نزاهــة الوكالــة 
وشــفافيتها ومســاءلتها لتحقيــق الهــدف العــام املتمثــل فــي تعزيز 
ــات  ــوم عملي ــا. وتق ــاء بواليته ــروا للوف ــغيلية لأون ــاءة التش الكف
املراجعــة والتقييــم بصــورة روتينيــة بوضــع توصيــات محــددة 
لتحســني عمــل الوكالــة. وتطــرح دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة 
هــذه التوصيــات علــى اإلدارة، وعندئــذ تتفــق اإلدارة علــى خطــة عمــل 
محــددة زمنيــاً لتنفيذهــا. يعتمــد مقــدار الوقــت املطلــوب لتنفيــذ 
التوصيــة علــى مــدى تعقيــد املســألة التــي يجــري تناولهــا واملــوارد 
املطلوبــة لدعــم اإلجــراءات الالزمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، مت إنشــاء 
آليــات متابعــة رســمية لتتبــع تنفيــذ التوصيــات بشــكل منهجــي. 
تعمــل هــذه اآلليــات علــى رصــد االمتثــال وتقييــم توقيــت التدخــالت 

ــر علــى التقــدم. ــات تؤث ــد أي ثغــرات أو حتدي وتقييــم األداء وحتدي

فــي العــام 2019، نفــذت الوكالــة غالبيــة التوصيــات الصــادرة 
ــرة  ــون فت ــي غض ــل 146( ف ــن أص ــني 2016 و2017 )106 م ــي العام ف
ــالغ  ــره لدعــم اإلب ــذي مت تطوي ســنتني )وفقــاً لأســلوب املنهجــي ال
عــن النتائــج فــي إطــار هــذا املؤشــر(. تأثــر القصــور الطفيــف فــي 
حتقيــق غايــة العــام 2019 )73% مقابــل الغايــة 75%( إلــى حــد كبيــر 
بانخفــاض معــدل تنفيــذ توصيــات التقييمــات. فقــد تقيــد التقــدم 
ــام 2019  ــي الع ــات ف ــات التقييم ــة توصي ــد ومتابع ــي رص ــرز ف احمل
بســبب تبــدل املوظفــني فــي شــعبة التقييــم، فضــالً عــن القيــود 

ــة. ــا الوكال ــي تواجهه ــوارد الت ــى امل ــة عل املفروض

خــالل فتــرة اســتراتيجية األونــروا املتوســطة األجــل، يســتند معــدل 
ــي  ــا ف ــة وإغالقه ــح للتوصي ــذ الناج ــى التنفي ــات إل ــذ التوصي تنفي
غضــون ســنتني. وتــرى دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة أنــه ميكــن 
تعزيــز املؤشــر مبؤشــر تكميلــي عــن مــدى الوفــاء باجلــداول الزمنيــة 
املتفــق عليهــا للتنفيــذ، والتــي حتددهــا اإلدارة وقــت إصــدار التوصيــة. 
مــن شــأن ذلــك أن ييســر علــى اإلدارة وضــع تقديــر معقــول لإلطــار 
الزمنــي للتنفيــذ، مــع مراعــاة اإلجــراءات املطلوبــة واملــوارد الالزمــة، 
ممــا يســاعد علــى ضمــان عمليــة تنفيــذ أكثــر فاعليــة. وســتواصل 
ــع  ــل م ــام 2020، العم ــي الع ــة، ف ــة الداخلي ــات الرقاب ــرة خدم دائ
ــي  ــن ف ــر والتحس ــة التفكي ــة ملواصل ــة ذات الصل ــراف املعني األط
وضــع تقديــر معقــول للتاريــخ املســتهدف، ورصــد التقــدم احملــرز فــي 
تنفيــذ توصيــات املراجعــات مــن أجــل بلــوغ الهــدف الطويــل األجــل 

مبــا يتماشــى مــع مؤشــر األداء احلالــي.

ــة  ــإن متابع ــة، ف ــا الوكال ــي تتبعه ــم الت ــة التقيي ــاً لسياس وفق
ــق  ــى عات ــة تقــع عل ــات املنبثقــة عــن التقييمــات الالمركزي التوصي
ــة  ــة الداخلي ــات الرقاب ــرة خدم ــة. إال أن دائ ــم والرئاس ــر األقالي دوائ
ــات  ــمل توصي ــا يش ــاله مب ــور أع ــذ املذك ــدل التنفي ــن مع ــغ ع تُبل
ــالغ عــن األداء  ــي املســتقبل، ســيتم اإلب ــة. وف التقييمــات الالمركزي
بخصــوص توصيــات التقييمــات الالمركزيــة بشــكل منفصــل أيضــاً. 
ــات  ــات التقييم ــذ توصي ــدل تنفي ــغ مع ــام 2019، بل ــبة للع وبالنس
ــة 70% باســتخدام املنهجيــة القائمــة علــى فتــرة تنفيــذ  الالمركزي
مدتهــا ســنتان. كمــا مت اإلبــالغ عــن هــذا التغييــر فــي تقريــر العمــل 

ــام 2018. ــنوي للع الس

يتتبــع مؤشــر األداء هــذا الفتــرة الزمنيــة التي يســتغرقها اســتكمال 
ــه مــن األمثــل أن يتــم إغــالق جميــع  التحقيقــات، مــع مالحظــة أن
احلــاالت فــي غضــون ســتة أشــهر مــن بدئهــا. إن غيــاب أي تأخيــر غير 
ــني  ــة املوظف ــز ثق ــى: )1( تعزي ــؤدي إل ــات ي ــاز التحقيق ــي إجن ــرر ف مب
واملســتفيدين الذيــن يبلغــون عــن مزاعــم ســوء الســلوك، )2( وإثبــات 

أن الوكالــة تتخــذ نهجــاً جــاداً فــي معاجلــة الشــكاوى.

فــي العــام 2019، مت إغــالق 19 مــن 31 حالــة فــي غضون ســتة أشــهر 
ــاز  ــي اإلجن ــوراً ف ــل قص ــج متث ــذه النتائ ــا أن ه ــا.  102وفيم ــن فتحه م
باملقارنــة مــع غايــة العــام 2019، فإنهــا تعكــس حتســناً إذا قيســت 
بالعــام 2018. إن تبــدل املوظفــني، مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق مبنصــب 
رئيــس شــعبة التحقيقــات، قــد أثــر علــى حتقيــق الغايــة الســنوية. 
وجتــدر اإلشــارة أيضــاً إلــى أن هــذا املؤشــر ال يتعلــق إال بالتحقيقــات 
التــي جتريهــا دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة أو حتيلهــا الدائــرة إلــى 
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ــالل  ــن خ ــم م ــة تت ــروا احليادي ــا األون ــي به ــي حتم ــرق الت ــدى الط إح
عمليــات التفتيــش املنتظمــة علــى احلياديــة جلميــع منشــآت 
ــة، وهــو نشــاط تضعضــع اســتقراره نتيجــة لأزمــة املاليــة  الوكال
التــي واجهتهــا االونــروا فــي العــام 2018. كنتيجــة مباشــرة لذلــك، 
ــات  ــن عملي ــؤول ع ــات، املس ــم العملي ــي دع ــج موظف ــع برنام خض
التفتيــش علــى املنشــآت، لتعديــل وتقليــص واســع النطــاق. فخــالل 
ــة  ــني باحليادي ــني املعني ــدد املوظف ــض ع ــني 2018 و2019، انخف العام
ــك،  ــذع ذل ــم. م ــع األقالي ــي جمي ــى 44 ف ــن 75 إل ــبة 41%، م بنس
ــم  ــة، مت تصمي ــات الوكال ــي عملي ــة ف ــة احليادي ــى أهمي ــر إل وبالنظ
ــالل  ــني خ ــن املوظف ــن م ــدر ممك ــى ق ــب أدن ــد يتطل ــكل جدي هي
ــر. وعلــى مــدار العــام 2019، نفــذت هــذه  الفتــرة املشــمولة بالتقري
ــدة  ــل موح ــراءات عم ــة( إج ــة واحليادي ــرق احلماي ــا )ف ــاكل الدني الهي
جديــدة للتفتيــش، صــدرت فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، بحيــث 
مت تخفيــض عــدد الزيــارات املســتهدفة – مــن أربــع إلــى اثنتــني فــي 
ــن  ــم يك ــي ل ــآت الت ــي املنش ــة ف ــى احليادي ــش عل ــنة – للتفتي الس
ــني  ــرة، ومت متك ــاكات خطي ــكاب انته ــث ارت ــن حي ــبقيات م ــا أس له
ــت  ــي الوق ــش. وف ــات التفتي ــام بعملي ــؤولني للقي ــني املس املوظف
نفســه، أعــدت فــي العــام 2019 قاعــدة بيانــات للحياديــة علــى نطاق 
ــات  ــك املعلوم ــي ذل ــا ف ــة، مب ــات احليادي ــع بيان ــر جمي ــروا حلص األون
ــد.  ــكان واح ــي م ــآت، ف ــى املنش ــش عل ــات التفتي ــة بعملي املتعلق
مــن شــأن ذلــك أن يتيــح حتســني التحليــل واإلبــالغ عــن العمــل عــن 
احلياديــة مــن جانــب الرئاســة، ممــا يقلــل مــن العمــل املطلــوب علــى 

ــم. ــب األقالي ــتوى مكات مس

علــى الرغــم مــن القيــود الكبيــرة، متكنــت مكاتــب األقاليــم إلــى حد 
كبيــر مــن إجــراء عمليــات تفتيــش نصــف ســنوية. وللمــرة األولــى، 
متكنــت األونــروا مــن اســتكمال جولــة واحــدة مــن عمليــات التفتيش 
جزئيــاً فــي ســوريا؛ إذ لــم يكــن هــذا األمــر ممكنــاً مــن قبــل بســبب 
ــي  ــي باق ــآت ف ــع املنش ــش جمي ــن تفتي ــروا م ــت األون ــة. ومتكن األزم
ــة،  ــة الغربي ــم الضف ــتثناء إقلي ــل، باس ــى األق ــني عل ــم مرت األقالي
حيــث مت تفتيــش 81% مــن املنشــآت فــي النصــف الثانــي مــن العــام 

ــش،  ــات تفتي ــرون عملي ــن يج ــني الذي ــالف املوظف ــبب اخت 2019. بس
ــات التفتيــش علــى  يقســم مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة عملي
املنشــآت إلــى فئتــني – داخــل اخمليمــات )بواســطة مســؤولي احلمايــة 
واحلياديــة( وخارجهــا )بواســطة كبــار املوظفــني – احملليــني والدوليــني(. 
فــي العــام 2019، مت تفتيــش جميــع منشــآت األونــروا داخــل مخيمــات 
الالجئــني مرتــني مــن قبــل فــرق احلمايــة واحلياديــة، باســتثناء مخيــم 
ــة.  ــاوف األمني ــبب اخمل ــط بس ــدة فق ــرة واح ــه م ــد مت تفتيش واح
ــا  ــش 69% منه ــد مت تفتي ــات، فق ــارج اخمليم ــآت خ ــبة للمنش وبالنس
ــار املوظفــني. ويعــزى انخفــاض عــدد  مرتــني بواســطة فــرق مــن كب
عمليــات التفتيــش خــارج اخمليمــات إلــى مــا يلــي: )1( تبــدل املوظفــني 
والقيــود املفروضــة علــى املــوارد ومــا يتصــل بذلــك مــن تعطــل فــي 
ــات؛  ــاظ باملعلوم ــى االحتف ــدرة عل ــش والق ــي للتفتي ــدول الزمن اجل
)2( والقيــود املفروضــة علــى الوصــول والتنقــل بســبب البيئــة 

ــرة. السياســية املتوت

مت جتميــع قائمــة مبســائل احلياديــة احملتملــة واملثيــرة للجدل ونوقشــت 
ــت  ــراف وطرح ــددة األط ــات متع ــة واجتماع ــات ثنائي ــالل اجتماع خ
أخيــراً فــي ورشــة عمــل بشــأن احلياديــة علــى نطــاق الوكالــة شــارك 
فيهــا 45 موظفــاً وموظفــة مــن أهــم املوظفــني املعنيني فــي األقاليم 
وفــي دوائــر الرئاســة. وفــي حــني لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن 
ــاق  ــاك اتف ــائل، كان هن ــذه املس ــع ه ــي جمي ــاً ف ــي قدم ــبل املض س
علــى املضــي فــي حتديــد األولويــات، والتعامــل مــع أخطــر انتهــاكات 
احلياديــة التــي كان مــن األســهل التوصــل، علــى أي حــال، إلــى توافــق 
فــي اآلراء بشــأنها؛ وبعــد أن يتــم التعامــل مــع هــذه اجملاالت، ســيكون 
مــن املمكــن النظــر فــي مجــاالت محتملــة أخــرى. انعكســت نتائــج 
هــذه املناقشــات فــي دليــل تفتيــش املنشــآت ودليــل احلياديــة جلميــع 
ــر  ــع عب ــاق واس ــى نط ــق عل ــذه الوثائ ــم ه ــرى تعمي ــني. وج املوظف
األقاليــم. وســيتم خــالل العــام 2020 التدريــب علــى احلمايــة واملبــادئ 
اإلنســانية بشــكل مركــزي بحيــث يتــم تقــدمي املــواد ذاتهــا مــن قبــل 
ــد مــن اتســاق  ــا يزي ــة، مم ــع أنحــاء الوكال ــني ذاتهــم فــي جمي املدرب

التدريــب ويقلــل مــن العــبء علــى األقاليــم.

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

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

9610081100إقليم الضفة الغربية

ال يتوفرال يتوفر 103ال يتوفرال يتوفرإقليم سوريا

100100100100إقليم غزة

100100100100إقليم لبنان

100100100100إقليم األردن

األونروا
99

)باستثناء سوريا(
100

)باستثناء سوريا(
95

)باستثناء سوريا(
100

)باستثناء سوريا(

املصدر: سجالت فريق احلماية واحليادية

التكرار: سنوياً

محققــني خارجيــني. وســتتاح معلومــات إضافيــة بشــأن التحقيقات 
التــي جتريهــا مكاتــب األقاليــم فــي التقريــر الســنوي املنتظــر لدائــرة 

خدمــات الرقابــة الداخليــة للعــام 2019.

أخيــراً، ونظــراً للتعقيــد املتأصــل والطبيعــة غيــر املتوقعــة لالدعاءات 
التــي حتقــق فيهــا دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة، يوجــد مســتوى 
ــي  ــة ف ــن الني ــم م ــى الرغ ــر عل ــذا املؤش ــع له ــب املتوق ــن التقل م

حتقيــق املعــدالت املســتهدفة، وســيظل هــذا التقلــب موجــوداً.
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منشــآت األونــروا فــي مخيــم نــور شــمس لالجئــني، الضفــة 
الغربيــة. © األونــروا 2012، تصويــر عــاء غوشــة

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة األخصائيني التربويني وطاقم الوحدات 
االستراتيجية )سواًء الذين يتم توظيفهم 

مؤخراً أو الذين على رأس عملهم( الذين 
يتلقون التدريب على حقوق اإلنسان وحل 

النزاعات والتسامح.

10010073.08100األونروا

املصدر: التقارير املنتظمة لدائرة التعليم

التكرار: بشكل مستمر

ــطة  ــن األنش ــى م ــدد ال يحص ــن ع ــد م ــو واح ــآت ه ــش املنش تفتي
التــي جتــري فــي جميــع أنحــاء الوكالــة لدعــم مبــدأ احلياديــة وفقــاً 
إلطــار احلياديــة فــي األونــروا الصــادر فــي العــام 2017. وتشــمل هــذه 
ــا  ــرد منه ــي ت ــات الت ــع الكيان ــق جمي ــي: )1( تدقي ــا يل ــطة م األنش
ــاط  ــق واالنضب ــام للتحقي ــق نظ ــا؛ )2( تطبي ــدم إليه ــوال أو تُق األم
للنظــر فــي االدعــاءات املوجهــة ضــد املوظفــني فيمــا يتعلــق 

ــة. باحليادي

واصلــت الوكالــة أيضــاً توعيــة موظفيهــا باملســائل املتعلقــة 
واســتمر  واحلياديــة.  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  باســتخدام 
تنظيــم دورة التعلــم اإللكترونــي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 
ــدورة  ــذه ال ــدت ه ــام 2017. أع ــي الع ــت ف ــي أُطلق ــة، الت واحليادي

ــتجابات  ــدى االس ــكل إح ــة لتش ــا 90 دقيق ــي مدته ــة الت التفاعلي
ــة  ــات دقيق ــدمي توجيه ــب وتق ــم للتدري ــني وهيئاته ــات املوظف لطلب
بشــأن وســائط التواصل االجتماعــي واحلياديــة. واســتجابة للمخاوف 
ــني  ــني املبتدئ ــن املوظف ــم م ــون غيره ــال اليدوي ــون العم ــن أن يك م
قــد واجهــوا صعوبــة فــي الوصــول إلــى الــدورة اإللكترونيــة، يســرت 
ــى  ــات. وحت ــذه الفئ ــب له ــدمي التدري ــام 2019 تق ــالل الع ــروا خ األون

ــة. ــي الوكال ــن موظف ــدورة 95% م ــل ال ــام 2019، أكم ــة الع نهاي
ــب  ــة للكت ــة اجلاري ــاد املراجع ــد أبع ــكل أح ــة تش ــا أن احليادي كم
للحصــول  املعلمــني.  إلــى  املرتكــز  النهــج  وتنفيــذ  املدرســية 
ــى  ــالع عل ــى االط ــدد، يرج ــذا الص ــي ه ــة ف ــات مفصل ــى معلوم عل
ــنوي. ــل الس ــر العم ــن تقري ــزء 2-3 م ــي اجل ــواردة ف ــل ال التفاصي
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واصلــت األونــروا جهودهــا لتعزيــز برنامجهــا حلقــوق اإلنســان وحــل 
النزاعــات والتســامح خــالل العــام الدراســي 2019/2018 مــن خــالل 
ــاء قــدرات كــوادر دعــم التعليــم. وشــمل ذلــك تدريــب منســقي  بن
ودعــم  بتدريــب  يقومــون  الذيــن  االســتراتيجي  الدعــم  وحــدة 
األخصائيــني التربويــني، وتدريــب األخصائيــني التربويــني الذيــن يدربــون 
ــان  ــوق اإلنس ــج حق ــذ برنام ــي تنفي ــرة ف ــني مباش ــون املعلم ويدعم
وحــل النزاعــات والتســامح. خــالل العــام الدراســي 2019/2018، 
أكمــل هــذا التدريــب بنجــاح 19 مــن أصــل 26 شــخصاً من منســقي 
وحــدة الدعــم االســتراتيجي واألخصائيــني التربويــني املعينــني حديثــاً. 
فــي األردن، مت تدريــب 11 مــن أصــل 13 أخصائيــاً تربويــاً جديــداً وثالثــة 
مــن بــني املنســقني األربعــة اجلــدد فــي وحــدة الدعــم االســتراتيجي، 
ولــم يتــم الوصــول إلــى الباقــني بســبب إجــازة األمومــة أو اإلجــازة 

العــام 2020/2019.  فــي  تدريبهــم  وبالتالــي ســيتم  الســنوية، 
ــم  ــدة الدع ــقي وح ــع منس ــب جمي ــة، مت تدري ــة الغربي ــي الضف وف
ــني  ــة أخصائي ــني أربع ــا مت تعي ــدد. كم ــة اجل ــتراتيجي اخلمس االس
ــث مت  ــب حي ــوا التدري ــم يتلق ــم ل ــزة، ولكنه ــي غ ــدد ف ــني ج تربوي
ــب هــؤالء املوظفــني  ــب. وســيتم تدري تعيينهــم بعــد أن أجنــز التدري
ــون  ــاك أخصائي ــن هن ــم يك ــي 2020/2019. ول ــام الدراس ــالل الع خ
تربويــون جــدد فــي ســوريا أو لبنــان أو منســقون جــدد لوحــدة الدعــم 
ــقي  ــع منس ــزة. وكان جمي ــان أو غ ــوريا أو لبن ــي س ــتراتيجي ف االس
وحــدة الدعــم االســتراتيجي واألخصائيــني التربويــني املوجوديــن مــن 
ــان  ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــاً ف ــابق تدريب ــي الس ــوا ف ــد تلق ــل ق قب

ــامح. ــات والتس ــل النزاع وح

املوقعاملؤشر
خط األساس 
)الفعلي 2018(

)%(

الغاية 2019  

)%(

الفعلي 2019

)%(

الغاية 2021

)%(

نسبة الوظائف العليا التي تشغلها 
نساء )الطواقم احمللية(.

28353050األونروا

نسبة الوظائف العليا التي تشغلها 
نساء )الطواقم الدولية(.

31373650األونروا

REACH املصدر: نظام

التكرار: سنوياً

فــي كانــون األول/ديســمبر 2017، صــدرت خطــة عمــل األونــروا للموارد 
البشــرية بشــأن التكافــؤ بــني اجلنســني، التــي حتــدد غايــات طموحــة 
لتحســني املســاواة بــني اجلنســني. وحتــى نهايــة العــام 2019، بلغــت 
ــة  ــف 15,043 موظف ــم توظي ــث يت ــاث 54%، حي ــل اإلن ــبة متثي نس
و12,969 موظفــاً مــن مجمــوع القــوى العاملــة البالــغ عددهــا 

ــخصاً. 28,012 ش

فــي نهايــة العــام 2019، جــاء توزيــع املوظفــني احملليــني حســب النــوع 
االجتماعــي فــي املناصــب العليــا والقياديــة )علــى الدرجــة 16 فمــا 
فــوق( 30% مــن اإلنــاث مقابــل 70% مــن الذكور. ومــن بــني 465 وظيفة 
مــن الوظائــف احملليــة العليــا، شــغلت 139 وظيفــة بواســطة إنــاث 
ــك حتســناً بنســبة 2% عــن  ــل ذل و326 وظيفــة بواســطة ذكــور. ميث
ــنوية.  ــة الس ــن الغاي ــبة 5% م ــل بنس ــه كان أق ــام 2018، ولكن الع
ــوق(،  ــا ف ــة P5 فم ــى درج ــني )عل ــني الدولي ــار املوظف ــني كب ــن ب زم
كانــت نســبة 36% مــن شــاغلي الوظائــف مــن اإلنــاث )19 مــن أصــل 
53( و64% )34 موظفــاً( مــن الذكــور. ميثــل ذلــك زيــادة بنســبة 5% عــن 

العــام 2018، وإن كان يقــل بقليــل عــن الغايــة الســنوية.

ــب  ــذاب املواه ــى اجت ــلبي عل ــر س ــة أث ــي للوكال ــع املال كان للوض
ــف  ــى توظي ــد عل ــد أو التقيي ــاء التجمي ــم إلغ ــم يت ــائية. فل النس

مرشــحني خارجيــني بســبب تدابيــر التقشــف إال فــي الربــع األخيــر 
مــن العــام 2018، ممــا أدى إلــى تراكــم التعيينــات املتأخــرة فــي العــام 
2019. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يتــم تعيــني ســوى الوظائــف احلرجــة 
ــن  ــل م ــواغر وجع ــدد الش ــن ع ــد م ــا ح ــج، مم ــن البرام ــة م واملمول
ــف  ــة للوظائ ــب املئوي ــى النس ــرة عل ــرات كبي ــال تغيي ــب إدخ الصع
العليــا احملليــة والدوليــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، 
ــد مــن النســاء  ــروا خطــوات اســتباقية لتشــجيع املزي اتخــذت األون
ــب  ــي املناص ــاث ف ــات إن ــني موظف ــا. ومت تعي ــتويات العلي ــي املس ف
العليــا علــى أســاس اإلنابــة عندمــا أصبحــت مثــل هــذه املناصــب 
شــاغرة، وجــرى مــن خــالل وســائط التواصــل االجتماعــي اســتهداف 

ــاغرة. ــف الش ــدم للوظائ ــاث للتق ــحات اإلن املرش

كمــا جــرى تنفيــذ مبــادرات خللــق بيئــة عمــل جامعــة وداعمــة فــي 
ــام  ــي الع ــت ف ــة أطلق ــر خط ــذه التدابي ــملت ه ــام 2019. وش الع
ــبة %80  ــل بنس ــة للعم ــازة األموم ــن إج ــدات م ــاء العائ 2018 للنس
ــالل  ــدة خ ــاً جدي ــا 62 أم ــتفادت منه ــل، اس ــر كام ــت بأج ــن الوق م
العــام. وركــزت مبــادرة أخــرى علــى جعــل القــوى العاملــة شــاملة 
للجميــع وأكثــر تنوعــاً عــن طريــق زيــادة متثيــل النســاء فــي احتــادات 
املوظفــني العــرب. وبلغــت هــذه النســبة 17% بحلــول نهايــة العــام. 
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2-7 المساءلة أمام السكان المتضررين
2-7-1 نظرة عامة 

ــع  ــي جمي ــتباقية ف ــوات اس ــذت خط ــام 2019، اتُخ ــدار الع ــى م  عل
أقاليــم العمــل لضمــان املشــاركة الفعليــة لالجئــني الفلســطينيني 
ــة  ــار الوكال ــاداً بإط ــج، استرش ــل إدارة دورة البرام ــع مراح ــي جمي ف
ــق  ــد حتق ــن. 104 وق ــكان املتضرري ــام الس ــاءلة أم ــم املس ــذي يحك ال
ــمل  ــي تش ــائل الت ــن الوس ــة م ــة متنوع ــالل مجموع ــن خ ــك م ذل
آليــات االتصــال واالســتئناف والشــكاوى بخصــوص برنامــج شــبكة 
األمــان االجتماعــي، وتوزيــع املســاعدات الغذائيــة والنقديــة الطارئــة، 
واملســاعدة فــي مجــال املــأوى )مبــا فــي ذلــك إجــراء اســتطالع لرضــا 
املســتفيدين(، والزيــارات املتكــررة التــي تقــوم بهــا اإلدارة العليــا. فــي 
ــدة  ــات الفري ــى املنص ــتند إل ــل يس ــذا العم ــاالت، كان ه ــع احل جمي
التــي توفرهــا: )1( قــوى عاملــة تضــم مــا يزيــد قليــالً علــى 28,000 
ــروا، تشــارك الغالبيــة العظمــى منهــم فــي  موظــف موظفــة األون
تقــدمي املســاعدات بشــكل مباشــر وينحــدرون مــن مجتمعــات 
ــعة  ــبكة واس ــا؛ )2( وش ــي يخدمونه ــطينيني الت ــني الفلس الالجئ
مــن مكاتــب املناطــق ومكاتــب خدمــات اخمليمــات واملــدارس )مبــا فــي 
ــاء األمــور( واملراكــز  ــات املدرســية وجلــان املعلمــني وأولي ــك البرملان ذل
ــا  ــة( وغيره ــز الصحي ــاء املراك ــان أصدق ــك جل ــي ذل ــا ف ــة )مب الصحي
مــن املنشــآت. وكفــل ذلــك إمكانيــة وصــول الالجئــني إلــى موظفــي 

ــة مباشــرة وبانتظــام. الوكال

2-7-2 الجمهورية العربية السورية

ــاعدات  ــع املس ــوريا توزي ــم س ــب إقلي ــد مكت ــام 2019، رص ــي الع ف
ــذه  ــى ه ــات عل ــدمي تعقيب ــجع تق ــات وش ــدمي اخلدم ــانية وتق اإلنس
ــد  ــل الرص ــتمرار عم ــالل: )1( اس ــن خ ــك م ــد مت ذل ــات. وق العملي
ــاح  ــدأ العمــل بــه فــي العــام 2018، والــذي أت ــع، الــذي ب بعــد التوزي
ــل  ــة وتعدي ــة واألغذي ــاعدات النقدي ــع املس ــر توزي ــع أث ــة تتب للوكال
بنــاء البرنامــج وفقــاً لذلــك؛ )2( وآليــة الشــكاوى واالســتئناف التــي 
مكنــت الالجئــني مــن تقــدمي تعقيباتهــم. تولــت إدارة العمليــة جلنــة 
مخصصــة الســتقبال طلبــات التحقيــق. ومتكــن املســتفيدون مــن 
ــتخدام  ــي أو باس ــد اإللكترون ــق البري ــن طري ــا ع ــات إم ــدمي الطلب تق
التواصــل  شــبكات  عبــر  باملراســلة  أو  ســاخن  هاتفــي  خــط 
االجتماعــي أو باحلضــور شــخصياً. راجعــت اللجنــة جميع الشــكاوى 
أثنــاء اجتماعاتهــا وأصــدرت توصيــات عمليــة. وفــي حــاالت املزاعــم 
ــد  ــت الشــكاوى تســتدعي إجــراء مزي بســوء الســلوك، حيثمــا كان
مــن التحقيــق، أوصــت اللجنــة بذلــك إلــى مديــر اإلقليــم. ثــم قــام 
املوظفــون فــي مكتــب إقليــم ســوريا املعينــون كمحققــني بتحديــد 
ــك،  ــر كذل ــدث أم ال، وإذا كان األم ــد ح ــلوك ق ــوء الس ــا إذا كان س م
أصــدروا توصيــات باتخــاذ إجــراءات تأديبيــة. وحتــى نهاية العــام 2019، 
متــت التوصيــة بإخضــاع 20 قضيــة جديــدة للتحقيــق لتنضــم إلــى 
37 حتقيقــاً مفتوحــاً. وقــد أجُنــز خــالل العــام 31 حتقيقــاً ومت إغالقهــا.

2-7-3 لبنان

خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، واصــل أربعــة موظفــني محليــني 
ــي  ــون ف ــن، يعمل ــكان املتضرري ــام الس ــاءلة أم ــي املس ــن موظف م

ــات  ــع التعقيب ــان، جم ــي لبن ــس ف ــة اخلم ــق اإلداري ــن املناط ــع م أرب
مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن خــالل مناقشــات فــي مجموعــات 
تركيــز وإجــراء رصد منتظــم لوســائل التواصــل االجتماعي. ســاعدت 
ــة مــع  ــات قوي ــاء عالق ــى بن ــان عل ــم لبن ــب إقلي ــات مكت هــذه اآللي
مجتمعــات الالجئــني قائمــة علــى أســاس الثقــة، ممــا شــجع 
ــم  ــم وتعقيباته ــم وطلباته ــث قلقه ــه بواع ــى توجي ــني عل الالجئ

ــروا. ــى األون إل

كمــا نشــطت اإلدارة العليــا ملكتــب إقليــم لبنــان فــي التواصــل مــع 
ــة، ُعقــدت 53 مشــاورة  املســتفيدين فــي العــام 2019. ولهــذه الغاي
مجتمعيــة و44 مناقشــة فــي مجموعــات تركيــز فــي شــتى 
ــه مت  ــاً لوج ــرة وجه ــات املباش ــذه اآللي ــام. ه ــالل الع ــد خ ــاء البل أنح
ــي  ــد اإللكترون ــر البري ــة عب ــات مخصص ــطة آلي ــتكمالها بواس اس
ــة  ــى نهاي ــي. وحت ــل االجتماع ــائل التواص ــف ووس ــوط الهات وخط
العــام، شــارك 74,923 مســتفيداً فــي أنشــطة التواصل، وقــام ضباط 
ــني  ــن العامل االتصــال بخصــوص املســاءلة أمــام للســكان املتضرري
فــي جميــع برامــج مكتــب إقليــم لبنــان بالــرد علــى نســبة 63% مــن 

ــتلمة. ــات املس التعقيب

كمــا وُضعــت وســائل جديــدة اللتماس مشــاركة املســتفيدين، شــملت 
ــه  ــف احملمــول ســيجري جتريب ــى الهات ــات عل تطبيقــاً لتقــدمي التعقيب
ــني  ــيتيح لالجئ ــه، س ــرد تفعيل ــق، مبج ــذا التطبي ــام 2020. ه ــي الع ف

الفلســطينيني فرصــة أســهل وأرخــص وأســرع لالتصــال بالوكالــة.

2-7-4 األردن

ــى  ــول عل ــى احلص ــتباقي إل ــكل اس ــروا بش ــعت األون ــي األردن، س ف
ــأن  ــم بش ــث قلقه ــطينيني وبواع ــني الفلس ــر الالجئ ــات نظ وجه
ــة. وفــي هــذا الصــدد، اســتمر تواصــل اإلدارة  توفيــر خدمــات الوكال
ــة  ــلطات احمللي ــطينيني والس ــني الفلس ــع الالجئ ــام م ــا بانتظ العلي
وموظفــي األونــروا وجميــع جلــان خدمــات اخمليمــات العشــر. باإلجمال، 
ــا، 82  ــم اإلدارة العلي ــن فيه ــم األردن، مب ــب إقلي ــو مكت ــد موظف عق
اجتماعــاً مــع الالجئــني وجلــان خدمــات اخمليمــات العشــر، اللتمــاس 
تعقيباتهــم ومعاجلــة بواعــث قلقهــم. وإدراكاً لواقــع أن بعــض 
أصحــاب الشــكاوى ال يرغبــون فــي التشــارك بشــكاواهم علنــاً، فقــد 
ــرية  ــى الس ــظ عل ــات حتاف ــكاوى واقتراح ــق ش ــاظ بصنادي مت االحتف
فــي مختلــف منشــآت الوكالــة. وقــد وردت مــن خاللهــا 366 مســألة 

ــى معاجلــة 307 منهــا. ــم عل يعكــف مكتــب اإلقلي

كمــا جــرى خــالل العــام اســتهداف الوصــول امليدانــي علــى أســاس 
مواضيعــي. ولهــذا الغــرض، ُعقــدت ثماني مناقشــات فــي مجموعات 
تركيــز مــع الالجئــني الفلســطينيني لتقييــم أثــر املســاعدة النقديــة 
ــل مــن اجملموعــات  ــني اجلنســني. ومت عقــد عــدد مماث ــى املســاواة ب عل
ــال  ــني واألطف ــن البالغ ــوريا م ــن س ــطينيني م ــني فلس ــع الجئ م
ــال  ــي مج ــروا ف ــل األون ــز عم ــل تعزي ــن أج ــة م ــا احلماي ــول قضاي ح
ــاً 105 و169  ــاً طالبي ــك، واصــل 174 برملان ــى ذل ــة إل املناصــرة. وباإلضاف
جلنــة للمعلمــني وأوليــاء األمــور توفيــر منابــر للتأثيــر علــى القــرارات 
املتعلقــة ببنــاء املــدارس وإدارتهــا والبيئــة. ومت تأمــني تعقيبــات بشــأن 
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جــودة اخلدمــات الصحيــة التــي توفرهــا الوكالــة فــي األردن مــن خالل 
اإلرشــاد الفــردي واجلمعــي للمرضــى، واســُتخدمت هــذه التعقيبــات 
لتحســني نظــام املواعيــد ومســارات املرضــى ومــدى تيســر الوصــول 
إلــى اخلدمــات فــي املناطــق النائيــة. وفيمــا يتعلــق ببرنامــج اإلغاثــة، 
ــة 2,519 استفســاراً  ــالت النقدي تلقــى خــط ســاخن بشــأن التحوي
ــه  ــا مجموع ــاً. وورد م ــا جميع ــتجابة له ــت االس ــام مت ــالل الع خ
ــان  ــبكة األم ــج ش ــي برنام ــتئناف ف ــام االس ــن نظ ــاً ضم 252 طلب
االجتماعــي، متــت املوافقــة علــى 64 منهــا، ورد 89 طلبــاً، فيمــا ظــل 

99 طلبــاً قيــد املراجعــة بحلــول نهايــة العــام.

األردن جلميــع  إقليــم  مكتــب  اســتجاب  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
االســتئنافات التــي قدمهــا الجئــون فلســطينيون مــن ســوريا 
ــات  ــام األول بتخفيض ــي املق ــة ف ــتئنافاً، واملتعلق ــا 445 اس وعدده
فــي املســاعدات النقديــة التــي مت تقدميهــا لبعــض الالجئــني 
ــل 1,903  ــن أص ــام. وم ــة الع ــي بداي ــوريا ف ــن س ــطينيني م الفلس
مكاملــات علــى اخلــط الهاتفــي الســاخن جــرى تلقيهــا حتــى نهايــة 
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، مت الــرد علــى جميــع املكاملــات باســتثناء 
22 مكاملــة ألنهــا تعلقــت مبســائل خــارج نطــاق البرنامــج، وال تــزال 
ــع  ــات رب ــالث عملي ــراء ث ــا مت إج ــث. كم ــد البح ــات قي ــس مكامل خم
ــع مــن أجــل جمــع تعقيبــات الالجئــني  ســنوية للرصــد بعــد التوزي
الفلســطينيني مــن ســوريا علــى خدمــات املســاعدات النقديــة، مبــا 
ــد  ــي تسترش ــاعدات، لك ــتخدم املس ــف تس ــة كي ــك معرف ــي ذل ف
ــة للعــام 2020. ــغ املســاعدات النقدي ــل مبل ــروا فــي تعدي بهــا األون

2-7-5 غزة

فــي غــزة، شــملت مشــاركة الجئــي فلســطني واملســاءلة أمامهــم 
ــعبية  ــني الش ــان الالجئ ــي جل ــع ممثل ــتباقي م ــكل اس ــل بش التواص
فــي اخمليمــات واللجــان املركزيــة، واســتكملت بإجــراء تواصــل 
ــا فيهــا النســاء واألطفــال  ــر ضعفــاً، مب ــات األكث منتظــم مــع الفئ
واملســنون واألشــخاص ذوو اإلعاقــة. واســتكمل ذلــك بتوفيــر حضــور 
موســع علــى اإلنترنــت، مبــا فــي ذلــك بوابــة علــى شــبكة اإلنترنــت 
ــة  ــورات املتعلق ــى التط ــتفيدين عل ــالع املس ــة إلط ــة العربي باللغ
ــدمي  ــة تق ــتخدمني فرص ــت للمس ــا أتيح ــات. كم ــات والعملي باخلدم

ــة. ــالل املنص ــن خ ــارات م االستفس

ــور  ــاء األم ــني وأولي ــة للمعلم ــاً وجلن ــاً طالبي ــو 276 برملان ــاهم نح س
ومجلســاً ألوليــاء األمــور علــى نطــاق غــزة فــي تيســير تبــادل اآلراء 

بانتظــام بشــأن املســائل املتعلقــة بالبيئــة املدرســية. وفــي املراكــز 
الصحيــة، متثــل اللجــان النســائية والشــبابية وجلــان أصدقــاء 
املراكــز الصحيــة وجهــات نظــر الســكان احملليــني وتقــدم تعقيبــات 
منتظمــة عــن احتياجاتهــم وتوقعاتهــم. اســتكماالً لذلــك، أجــرت 
الوكالــة اســتطالعات منتظمــة للرضــا ومقابــالت مــع املرضــى بعــد 
ــو  ــى النح ــة عل ــات الصحي ــدمي اخلدم ــان تق ــة لضم ــم اخلدم تلقيه

ــل. األمث

ظلــت صناديــق االلتماســات والشــكاوى قائمــة داخــل مراكــز توزيــع 
ــن  ــة. وم ــات االجتماعي ــة واخلدم ــج اإلغاث ــب برنام ــة ومكات األغذي
األمثلــة اإلضافيــة علــى إدراج مســاهمات الالجئــني في برامــج األونروا 
مــا يلــي: )1( اســتطالع للرصــد بعــد التوزيــع شــمل زيــارات منزليــة 
إلــى أســر الالجئــني الفلســطينيني، تهــدف إلــى تقييــم املســاعدات 
الغذائيــة العينيــة التــي تقدمهــا الوكالــة إلثــراء التخطيــط احلالــي 
واملســتقبلي؛ )2( والتمــاس آراء الالجئــني بشــأن تأثيــر مبــادرات األونروا 
ــني اجلنســني وكفاءتهــا وفعاليتهــا؛ )3( والتواصــل مــع  للمســاواة ب
ــوارئ  ــج الط ــي برام ــات ف ــق بالتخفيض ــا يتعل ــني فيم ــي الالجئ ممثل

بســبب القيــود املاليــة.

2-7-6 الضفة الغربية

فــي الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، عملــت الوكالــة 
ــات بخصــوص املســاءلة أمــام  ــات لتلقــي التعقيب ــر آلي ــى تطوي عل
ــالل  ــن خ ــر م ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــن خ ــكان املتضرري الس
وضــع نظــام موحــد للشــكاوى. ومــا أن يتــم تفعيــل النظام، ســيؤدي 
إلــى وضــع مقاييــس موحــدة للعمليــات واآلليــات القائمــة وتوحيدها 
ــا  ــني. كم ــاه الالجئ ــاءلة جت ــفافية واملس ــل والش ــني التواص لتحس
ــدأ مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة خطــوات أوليــة نحــو اعتمــاد  ب
تطبيــق للهاتــف احملمــول باســم "صوتــك" كمنصــة للمســتفيدين 
ــروا بطريقــة  تتيــح لهــم التشــارك بتعقيباتهــم عــن خدمــات األون

آمنــة وســرية. وســيتم جتريــب التطبيــق فــي العــام 2020.

خــالل الربــع األخيــر مــن العــام 2019، جــرى تقييــم إمكانيــة 
ــية  ــز الرئيس ــى احلواج ــرف عل ــة للتع ــات الوكال ــى خدم ــول إل الوص
التــي أعاقــت املســتفيدين مــن احلصــول علــى خدمــات األونــروا. وفــي 
العــام 2020 ســيتم االنتهــاء مــن توصيــات التقييــم الــذي نفــذ مــن 
ــة مــع عينــة مقصــودة مــن املســتفيدين  خــالل نهــج دراســة احلال

األشــد ضعفــاً.
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2-8 الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية
ــغ  ــر بال ــا أم ــي تقدمه ــوادر الت ــروا والك ــات األون ــي خدم ــة ف إن الثق
ــك  ــى تل ــاظ عل ــن احلف ــة. وال ميك ــة الوكال ــان فاعلي ــة لضم األهمي
ــلوك  ــن الس ــتوى م ــى مس ــى أعل ــون عل ــل املوظف ــة إال إذا عم الثق
ــا  ــة وأنظمته ــد الوكال ــر قواع ــه. حتظ ــوا ل ــي وروج ــي واألخالق املهن
علــى املوظفــني االنخــراط فــي أفعــال ســوء الســلوك اجلنســي فــي 
ــالء  ــتفيدين أو زم ــن املس ــواًء كان م ــخص، س ــاه أي ش ــياق وجت أي س

ــم. ــل أو غيره العم

شــاركت األونــروا بنشــاط فــي منتديــات األمم املتحــدة واللجنــة 
الدائمــة املشــتركة بــني الــوكاالت بشــأن االســتغالل واإلســاءة 
ــادرات  ــي املب ــاط ف ــاهمت بنش ــي، وس ــرش اجلنس ــية والتح اجلنس
علــى نطــاق املنظومــة فــي هــذه اجملــاالت، مبــا فــي ذلك مــن خــالل: )1( 
االعتمــاد التصاعــدي لقاعــدة بيانــات Clear Check كأداة للتوظيــف؛ 
)2( والتكيــف والتحضيــر لتطبيــق السياســة النموذجيــة ملنظومــة 
األمم املتحــدة بشــأن التحــرش اجلنســي واملشــاركة فــي إعــداد نشــرة 
ــية؛ )3(  ــاءة اجلنس ــتغالل واإلس ــأن االس ــة بش ــام املنقح ــني الع األم
ــا  ــاعدة ضحاي ــدة ملس ــول األمم املتح ــع بروتوك ــة م ــة الوكال ومواءم
ــد  ــن لتحدي االســتغالل واإلســاءة اجلنســية؛ )4( واملشــاركة فــي متري
ــروا كذلــك  املــوارد علــى نطــاق منظومــة األمم املتحــدة. عملــت األون
علــى زيــادة قدراتهــا الداخليــة للتصــدي لالســتغالل واإلســاءة 
اجلنســية عــن طريــق تأمــني األمــوال لتوظيــف منســق علــى درجــة 
P4. ســيكون هــذا املوظــف متفرغــاً لتنســيق املبــادرات الراميــة إلــى 

ــه. ــع ســوء الســلوك اجلنســي واالســتجابة ل من

فــي العــام 2019، اســتمر االنخــراط مــع فريــق العمــل املعنــي بســوء 
ــي  ــادرات الت ــن املب ــدد م ــأن ع ــل بش ــرق العم ــي وف ــلوك اجلنس الس
ــز  ــادة تركي ــر. وفــي إطــار زي ــرة املشــمولة بالتقري ــذت خــالل الفت نُف
الوكالــة علــى منــع ســوء الســلوك اجلنســي والتصــدي لــه، مت حتديــد 
ــرش  ــية والتح ــاءة اجلنس ــتغالل واإلس ــني باالس ــي املوظف ــع وع رف
اجلنســي كأولويــة رئيســية. وفــي تشــرين األول/أكتوبر 2019، شــرعت 
ــاق األمم  ــى نط ــني عل ــيتني إلزاميت ــني دراس ــق دورت ــي تطبي ــروا ف األون
املتحــدة علــى اإلنترنــت. الــدورة األولــى عــن "منــع التحــرش اجلنســي 
ــة  ــاً وموظف ــا 15,560 موظف ــلطة" أكمله ــتعمال الس ــاءة اس وإس
حتــى نهايــة العــام 2019، فــي حــني أنهــى 12.984 موظفــاً وموظفــة 
الــدورة الثانيــة بشــأن "منــع االســتغالل واإلســاءة اجلنســية". 
ولزيــادة معــدالت إمتــام هاتــني الدورتــني إلــى أقصــى حــد بــني 
املوظفــني، مت إعــداد دورات تدريبيــة وجهــاً لوجــه، تســتهدف العمــال 
اليدويــني وأولئــك الذيــن ال ميلكــون مهــارات اســتخدام احلاســوب أو ال 

يســتطيعون الوصــول إلــى أجهــزة حاســوب. ســتنفذ هــذه الــدورات 
فــي العــام 2020. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أدمجــت مكونــات للتوعيــة 
ــدات  ــي وح ــي ف ــرش اجلنس ــية والتح ــاءة اجلنس ــتغالل واإلس باالس
تدريبيــة أخــرى مثــل التدريــب التمهيــدي علــى األخالقيــات والقيــادة 

ــات. ــة بشــأن األخالقي ــى التوعي ــب العــام عل ــة والتدري األخالقي

ونشــطت مكاتــب أقاليــم الوكالــة فــي توعيــة املوظفــني والالجئــني 
الفلســطينيني علــى الســواء باالســتغالل واإلســاءة اجلنســية. وفــي 
هــذا الصــدد، مت مــا يلــي خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر: )1( طــور 
مكتــب إقليــم األردن ومكتــب إقليــم لبنــان قــدرات 67 موظفــاً 
وموظفــة للعمــل كمحققــني علــى مســتوى اإلقليــم بــدوام جزئــي. 
ــات  ــي التحقيق ــني ف ــى الناج ــز إل ــج املرتك ــى النه ــم عل ومت تدريبه
وتقنيــات تقييــم األدلــة؛ )2( عقــد مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة 
ــني  ــني االجتماعي ــة لأخصائي ــم األردن دورات معلوماتي ــب إقلي ومكت
واملعلمــني وغيرهــم مــن املوظفــني امليدانيــني واملســتفيدين؛ )3( 
ــية  ــاءة اجلنس ــتغالل واإلس ــن االس ــة ع ــة عام ــت دورات توعي نظم
فــي األردن وصلــت إلــى 1,000 شــخص مــن اآلبــاء واألمهــات؛ )4( نفــذ 
مكتــب إقليــم ســوريا برنامــج "املالمســة اآلمنــة" اخلــاص باألطفــال؛ 
ــية  ــاءة اجلنس ــتغالل واإلس ــن االس ــة ع ــطة توعي ــت أنش )5( أجري
ــاد هــذه  ــة. ق ــي الضفــة الغربي ــراد أســرهم ف ــدارس وأف ألطفــال امل
ــة  ــكيل 22 مجموع ــى تش ــوا عل ــون عمل ــدون مدرب ــطة مرش األنش
للحمايــة الذاتيــة، تضــم 115 أمــاً و169 طالبــاً وطالبــة مــن الصفــني 
الثامــن والتاســع. ووصلــت املبــادرات التــي نفذتهــا هــذه اجملموعــات 

إلــى الالجئــني فــي ثمانــي مخيمــات مختلفــة.

ــالغ عــن 13 اتهامــاً باالســتغالل واإلســاءة  خــالل العــام 2019، مت اإلب
ــذه  ــني ه ــن ب ــات. وم ــراء 10 حتقيق ــن إج ــفر ع ــا أس ــية، مم اجلنس
التحقيقــات، مت فتــح حتقيقــني يتعلقــان بقضايــا أعيــد فتحهــا مــن 
الســنوات الســابقة ومت إغالقهــا. وقــد مت إثبــات إحداهمــا. إال أن املتهم 
ــرى  ــة األخ ــا القضي ــي. أم ــرار التأديب ــدار الق ــل إص ــروا قب ــادر األون غ
ــا  ــي مت فتحه ــة الت ــات الثماني ــا التحقيق ــة. أم ــت باألدل ــم تثب فل
حديثــاً للعــام 2019 فشــملت 27 ضحيــة منفصلــة. ومت االنتهــاء مــن 
حتقيقــني مــن هــذه التحقيقــات وثبتــت االدعــاءات باألدلــة. وال تــزال 
إحــدى هاتــني القضيتــني تنتظــر اتخــاذ قــرار تأديبــي ضــد املوظــف 
فيمــا أن األخــرى ضــد موظــف لــدى أحــد املتعاقديــن مــع الوكالــة. 
عــالوة علــى ذلــك، أجُنــز حتقيقــان حيــث لــم تثبــت صحــة االدعــاءات 
باألدلــة، بينمــا ظلــت أربعــة ادعــاءات قيــد التحقيــق حســب نهايــة 

العــام. 
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2-9 الصفقة الكبرى
حتــدد الصفقــة الكبــرى، التــي أُطلقــت فــي مؤمتــر القمــة العاملــي 
ــام 2016، 51  ــي الع ــطنبول ف ــي اس ــد ف ــاني املنعق ــل اإلنس للعم
التزامــاً متبــادالً عبــر 10 مســارات عمــل مختلفــة. 106 قدمــت األونــروا 
ــة  ــي نهاي ــذه. وف ــل ه ــارات العم ــن مس ــبعة م ــأن س ــات بش التزام

ــة: العــام 2019، مت إحــراز تقــدم فــي اجملــاالت التالي

)1( زيــادة الشــفافية املاليــة: فــي العــام 2019، واصلــت الوكالــة 
تزويــد املانحــني بتقاريــر ماليــة متكاملــة، مــع توضيــح االحتياجــات 
ــروا  ــالث لأون ــل الث ــات التموي ــني بواب ــة ب ــا واحلرج ــة الدني التمويلي
)ميزانيــة البرامــج والنــداءات الطارئــة واملشــاريع(. وخــالل النصــف 
الثانــي مــن العــام، اســتأنفت الوكالــة مناقشــاتها بشــأن املبــادرة 
الدوليــة لشــفافية املعونــات بشــأن اإلجــراءات املطلوبــة لالنضمــام 
ــن  ــات ع ــن البيان ــى م ــة األول ــرت اجملموع ــد نُش ــادرة. وق ــى املب إل
ــة  ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ــروا ف ــانية لأون ــات اإلنس العملي
علــى املبــادرة الدوليــة لشــفافية املعونــات في نهايــة شــباط/فبراير 
ــط  ــى الراب ــرة عل ــة اآلن ظاه ــات الوكال ــت بيان ــد أصبح 2020. وق
www.humportal.org والرابــط www.d-portal.org، ممــا يزيــد مــن 

ــرى. ــر الصفقــة الكب ــد بالتزامــات ومعايي الشــفافية والتقي

ــة  ــج النقدي ــت البرام ــام 2019، ظل ــي الع ــة: ف ــج النقدي )2( البرام
تشــكل أولويــة لأونــروا، حيــث مت الوصــول إلــى 155,000 مســتفيد 
ــة  ــد كل ثالث ــى النق ــة عل ــة القائم ــة االجتماعي ــالل احلماي ــن خ م
أشــهر فــي األردن ولبنــان والضفــة الغربيــة. وفــي العــام 2019، بنــاء 
ــة  ــلوب البطاق ــى أس ــروا إل ــال األون ــم انتق ــات "تقيي ــى توصي عل
اإللكترونيــة فــي أقاليــم األردن ولبنــان والضفــة الغربية" الــذي أجري 
ــالت  ــة التحوي ــام 2018، زادت قيم ــي الع ــة ف ــن الوكال ــف م بتكلي
االجتماعيــة فــي األردن ولبنــان بنســبة 8% ملراعــاة انخفــاض القــوة 
ــعار  ــاع أس ــبب ارتف ــاعدات بس ــن املس ــراء م ــذا اإلج ــرائية له الش
ــالت  ــة التحوي ــاب قيم ــادة حس ــة إع ــت مأسس ــتهلك. ومت املس
االجتماعيــة داخــل األونــروا، ومــن املقــرر إجراؤهــا كل عامــني ملراعــاة 
التغيــرات فــي أســعار املســتهلك علــى مــدى العامــني الســابقني.
فــي ســوريا، واصلــت الوكالــة تقــدمي املســاعدات النقديــة الطارئــة 
لالجئــني الفلســطينيني املتضرريــن مــن النــزاع. وفــي العــام 2019، 
فيمــا كان التمويــل قاصــراً عــن ســد االحتياجــات، طبقــت األونــروا 
ــادت  ــث أع ــالد، حي ــي الب ــة ف ــاعدات النقدي ــاً للمس ــاً موجه نهج
ــز  ــي بالتركي ــان االجتماع ــبكة األم ــج ش ــاعدات برنام ــدمي مس تق

علــى الالجئــني األشــد ضعفــاً.

)3( تكاليــف اإلدارة: خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، واصلــت 
الوكالــة تنفيــذ تدابيــر لزيــادة اجلــدوى مــن حيــث التكلفــة، وهــو 
مــا يشــكل عنصــراً مركزيــاً فــي اســتراتيجية األونــروا املتوســطة 
ــروا  ــت األون ــام 2019، واصل ــي الع ــرة 2016-2022. وف ــل للفت األج
وضــع واســتخدام نظــم إلكترونيــة ملعلومــات اإلدارة لبرنامجيهــا 
الرئيســيني )التعليــم: نظــام معلومــات إدارة التعليــم، والصحــة: 
نظــام الصحــة اإللكترونــي(. وحتــى نهايــة العــام 2019، كان نظــام 
الصحــة اإللكترونــي يعمــل بالكامــل فــي 137 مركــزاً صحيــاً، ممــا 
ــع  ــي تبســيط تقــدمي اخلدمــات وحتســني الكفــاءة وجم ســاهم ف
بيانــات عاليــة اجلــودة. وســتواصل األونــروا العمــل لضمــان تنفيــذ 

نهــج نظــام الصحــة اإللكترونــي فــي جميــع املراكــز الصحيــة.

)4( ثورة املشاركة: يرجى االطالع على اجلزء 2-7 من هذا التقرير.

ــى  ــالع عل ــى االط ــنوات: يرج ــدد الس ــل املتع ــط والتموي )5( التخطي
ــر. ــذا التقري ــن ه ــس م ــل اخلام الفص

ــى  ــينات عل ــال حتس ــة بإدخ ــزام الوكال ــالغ: إن الت ــات اإلب )6( متطلب
ــن  ــالغ ع ــج اإلب ــذي يدم ــي ال ــر احلال ــي التقري ــس ف ــالغ ينعك اإلب
النتائــج عبــر ميزانيــة البرامــج لأونــروا والنــداءات الطارئــة 
ــف  ــني مختل ــع ب ــق اجلم ــن طري ــوارد. وع ــة امل ــتراتيجية تعبئ واس
ــدمي  ــة تق ــل الوكال ــدة، تواص ــة واح ــي وثيق ــتقلة ف ــر املس التقاري
ذات  واملســائل  والتحديــات  احملــرز  التقــدم  حملــة شــاملة عــن 
الصلــة املتعلقــة مبختلــف بوابــات متويلهــا، ممــا يعــزز الشــفافية 
ــنوي  ــل الس ــر العم ــالل تقري ــن خ ــات. وم ــة باملعلوم دون التضحي
ــتناداً  ــج اس ــل للنتائ ــدمي حتلي ــروا تق ــتواصل األون ــام 2019، س للع
ــو  ــام نح ــدم الع ــد التق ــدف حتدي ــرات األداء به ــر مؤش ــى تقاري إل
حتقيــق النتاجــات االســتراتيجية علــى املســتوى الكلــي فــي إطــار 
االســتراتيجية املتوســطة األجــل. وستســلط هــذه األجــزاء الضوء 
علــى املعلومــات املتعلقــة باالجتــاه الســائد فيمــا يتعلــق بتحقيــق 
ــا ال  ــا، وحيثم ــدم حتقيقه ــا أو ع ــي حتقيقه ــور ف ــج أو القص النتائ
ــر  ــيتك ك ــا، س ــي حتقيقه ــور ف ــد قص ــج أو يوج ــق النتائ تتحق

ــاز. ــي اإلجن ــور ف ــاز أو القص ــدم اإلجن ــددة لع ــباب مح أس

)7( االنخــراط فــي العمــل اإلنســاني – اإلمنائــي: خــالل الفتــرة 
املشــمولة بالتقريــر، واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات الطارئــة 
ــا  ــتخدام بنيته ــرية، باس ــة البش ــطة التنمي ــع أنش ــوازي م بالت
التحتيــة وأصولهــا كوســيلة للبرامــج اإلنســانية وتكييــف 
خدماتهــا فــي مجــال التنميــة البشــرية لتلبيــة احتياجــات 
املتضرريــن مــن األزمــات. ففــي ســوريا، زفــي ظــل عــودة الالجئــني 
ــن  ــن املمك ــح م ــي أصب ــق الت ــى املناط ــاً إل ــطينيني تلقائي الفلس
ــؤالء  ــول ه ــان وص ــة لضم ــعت الوكال ــراً، س ــا مؤخ ــول إليه الوص
الالجئــني إلــى اخلدمــات األساســية مــن خــالل التركيــز علــى إعــادة 
تأهيــل خدماتهــا ومنشــآتها مــن أجــل ضمــان اســتئناف خدمــات 
التعليــم واإلغاثــة والصحــة. وفــي الوقــت نفســه، واصلــت األونــروا 
ــئ  ــن 400,000 الج ــر م ــة ألكث ــة احليوي ــاعدات النقدي ــدمي املس تق
ــة  ــى الوكال ــدون عل ــن يعتم ــراع مم ــن الص ــرروا م ــطيني تض فلس
فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية. وواصلــت األونــروا أيضــاً، مــن 
خــالل نهجهــا فــي مجــال التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ، ضمــان 
وصــول الالجئــني الفلســطينيني الــى التعليــم النوعــي فــي ظروف 
الصــراع. وقــد اســُتخِدمت املــواد التــي طورتهــا الوكالــة مــن قبــل 

ــم. ــاع التعلي ــي قط ــة ف ــرى عامل وكاالت أخ

ــز  ــاً تعزي ــروا أيض ــت األون ــر، واصل ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
التأهــب حلــاالت الطــوارئ مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى قــدرات 
إدارة الطــوارئ والتخطيــط للطــوارئ واســتمرارية تصريــف األعمال 

علــى صعيــد األقاليــم.

ــي"  ــر الذات ــى "التقري ــرى عل ــة الصفقــة الكب مت إطــالع مكتــب أمان
للوكالــة حــول التقــدم احملــرز فــي العــام 2019، وســيتم نشــره، مــع 

ــر املوقّعــني اآلخريــن، فــي النصــف األول مــن العــام 2020. تقاري
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2-10-1 نظرة عامة

ــا  ــطتها، أن له ــة أنش ــم وطبيع ــى حج ــر إل ــروا، بالنظ ــدرك األون ت
ــع  ــل مجتم ــة داخ ــا البيئي ــة القضاي ــي معاجل ــه ف ــياً تؤدي دوراً رئيس
ــى  ــى أدن ــل إل ــاً بالتقلي ــا التزام ــطينيني وأن عليه ــني الفلس الالجئ
ــود  ــر القي ــم تقتص ــا. ل ــلبي لعملياته ــي الس ــر البيئ ــن األث ــد م ح
ــع  ــن وض ــداً ع ــز بعي ــل التركي ــى حتوي ــل عل ــى التموي ــديدة عل الش
نهــج علــى نطــاق الوكالــة حلمايــة البيئــة وتغيــر املنــاخ وإلــى مزيــد 
ــن  ــد م ــى احل ــاً إل ــل أدت أيض ــب، ب ــة وحس ــات الوجودي ــن التحدي م

ــات.  ــذه التحدي ــة ه ــل ملعاجل ــى العم ــروا عل ــدرة األون ق

ــاه،  ــورة أدن ــرى املذك ــل األخ ــل والعوام ــذا العام ــن ه ــم م ــى الرغ عل
ــض  ــتوى منخف ــى مس ــرة عل ــوام األخي ــي األع ــة ف ــت الوكال حافظ
ــاس مــع  ــرد )بالنســبة للموظفــني( بالقي ــكل ف ــون ل لبصمــة الكرب
ــى %25  ــني أدن ــا ب ــدة، إذ مت تصنيفه ــات األمم املتح ــن كيان ــاً م 53 كيان
ــة املنظمــة  ــر األمم املتحــدة "خضرن ــات وفقــاً لتقري مــن هــذه الكيان

ــام 2017. 107 ــاء" للع الزرق

ــراف  ــددة األط ــات املتع ــم أداء املنظم ــبكة تقيي ــر ش ــلط تقري س
)MOPAN(، الــذي نُشــر فــي حزيران/يونيــو 2019، الضــوء علــى عــدم 
ــك  ــذ ذل ــة. ومن ــتدامة البيئي ــأن االس ــة بش ــة للوكال ــود سياس وج
ــة.  ــإلدارة البيئي ــار ل ــة وإُط ــع سياس ــروا بوض ــت األون ــني، التزم احل
ــه  ــاالت، بتوجي ــذه اجمل ــد ه ــي أح ــدم ف ــرز تق ــام 2019، أُح ــي الع وف
ــة  ــول نهاي ــات. وبحل ــة واخمليم ــة التحتي ــني البني ــج حتس ــن برنام م
العــام، كانــت قــد وضعــت مســودة سياســة مــن شــأنها أن تدمــج 
اإلدارة البيئيــة فــي أعمــال الوكالــة فــي مجــال البنــاء وإعــادة 
البنــاء وإصــالح املســاكن وحتســني اخمليمــات والصــرف الصحــي وإدارة 
ــذه  ــاز ه ــيتم إجن ــة. س ــى التحتي ــال البن ــة وأعم ــات الصلب النفاي

ــام 2020. ــي الع ــا ف ــة وتعميمه السياس

ــت  ــروا، بذل ــاق األون ــى نط ــة عل ــات القائم ــن التحدي ــم م ــى الرغ عل
مكاتــب األونــروا علــى مســتوى األقاليــم جهــوداً عمليــة ومتضافــرة 

لتنفيــذ تدابيــر حمايــة البيئــة فــي جميــع قطاعــات العمــل.

2-10-2 الجمهورية العربية السورية

فــي ســوريا، وعلــى الرغــم مــن التحديــات العديــدة املتصلــة 
ــت  ــل، واصل ــي تفاقمــت بســبب فجــوات التموي ــر والت ــزاع الدائ بالن
األونــروا تزويــد اخمليمــات بخدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
ــة شــبكات  ــة وصيان ــات الصلب ــك إدارة النفاي ــي ذل ــا ف ــة، مب الصحي
ــاه  ــر املي ــة األنقــاض وتوفي ــاه وإصالحهــا وإزال الصــرف الصحــي واملي
النظيفــة الصاحلــة للشــرب. ســاهمت هــذه التدابيــر فــي احلفــاظ 
علــى بيئــة نظيفــة وصحيــة. ونشــطت الوكالــة أيضــاً فــي إشــراك 
الالجئــني الفلســطينيني فــي العمــل علــى تعزيــز تخضيــر أحيائهم. 
ــة  ــجار والنظاف ــة األش ــالت لزراع ــالث حم ــت ث ــام، نُظم ــالل الع وخ

فــي اخمليمــات.

فــي العــام 2019، انتهــى مكتــب إقليــم ســوريا مــن االنتقــال إلــى 
 )LED( اســتعمال مصابيــح الصمــام الثنائــي الباعثــة للضــوء
ــورات  ــق وف ــن يحق ــذا ل ــآته. وه ــع منش ــي جمي ــة ف ــرة للطاق املوف

ــاجت  ــوث الن ــن التل ــاً م ــيقلل أيض ــل س ــب، ب ــف فحس ــي التكالي ف
عــن اســتهالك الطاقــة. عملــت األونــروا أيضــاً علــى ضمــان حتديــث 
مواصفــات املعــدات اجلديــدة أو البديلــة فــي جميــع مرافقهــا 

ــة. ــتخدام الطاق ــي اس ــاءة ف ــن الكف ــدر م ــى ق ــق أقص لتحقي

2-10-3 لبنان

مكتــب إقليــم لبنــان هــو الوحيــد فــي الوكالــة الــذي لديــه 
ــز  ــام 2019، رك ــي الع ــة. ف ــة البيئي ــة للصح ــتراتيجية مكرس اس
مكتــب اإلقليــم علــى املبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز الصحــة البيئيــة 
وحمايتهــا مــن خــالل أنشــطة امليــاه والصــرف الصحــي، مــع احلفــاظ 
ــي  ــددة. وف ــة املتج ــتخدام الطاق ــود اس ــة وجه ــاءة الطاق ــى كف عل
نطــاق منشــآت األونــروا، مت تركيــب ســخانات شمســية فــي مكتــب 

ــب. ــان وفــي مركــز ســبلني للتدري ــم لبن إقلي

ــبب  ــاه بس ــي واملي ــوث األراض ــكل تل ــي، يش ــتوى اخلارج ــى املس عل
ــة  ــة التحتي ــي والبني ــرف الصح ــبكات الص ــى ش ــد عل ــل الزائ احلم
ــات  ــي مخيم ــرة ف ــة كبي ــات بيئي ــاه حتدي ــة واملي ــات الصلب للنفاي
الالجئــني الفلســطينيني املكتظــة فــي لبنــان. وقــد أجنــز، فــي العــام 
2019، تصميــم مفاهيمــي مفصــل ملرفــق ملعاجلــة النفايــات الصلبــة 
ــدوى  ــة اجل ــى دراس ــل عل ــى العم ــمالي وانته ــرج الش ــة ب ــي بلدي ف
ــل  ــة ح ــييده، مبثاب ــد تش ــق، بع ــذا املرف ــيكون ه ــه. س ــة ب املتعلق
طويــل األجــل ملعاجلــة النفايــات الصلبــة والتخلــص منهــا، ممــا يعــود 

ــطينيني. ــني الفلس ــات لالجئ ــة مخيم ــى ثالث ــدة عل بالفائ

ــان  ــم لبن ــب إقلي ــرى مكت ــر، أج ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
ــبعة  ــي س ــاه ف ــة للمي ــة التحتي ــني البني ــاطاً لتحس ــاً 15 نش أيض
مخيمــات لالجئــني الفلســطينيني، مبــا فــي ذلــك بنــاء وإصــالح آبــار 
ــئ  ــة آالف الج ــدر بخمس ــا يق ــا م ــتفاد منه ــاه، اس ــبكات املي وش
فلســطيني مــن ســوريا. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهمت جهــود إعادة 
تأهيــل وبنــاء نظــام تصريــف امليــاه العادمــة وميــاه األمطــار، مبــا فــي 
ذلــك الرصــف باإلســمنت وتركيــب قنــوات مكعبــة لتصريــف ميــاه 
األمطــار، فــي خلــق ظــروف معيشــية كرميــة لصالــح 4,000 الجــئ 

فلســطيني مــن ســوريا فــي ثمانيــة مخيمــات.

2-10-4 األردن

اتُخــذت تدابيــر عمليــة مهمــة فــي األردن للحــد مــن البصمــة البيئية 
لأونــروا. 108 ومت تعميــم اســتخدام الطاقــة املتجــددة بقــدر أكبــر، حيث 
مت تركيــب أنظمــة إضــاءة تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي مكتــب 
ــاج وفــي مركــز البقعــة  ــل الت ــوب عمــان ومدرســة جب منطقــة جن
الصحــي. وخفضــت كافــة هــذه املبــادرات، مجتمعــة، انبعاثــات ثانــي 
ــدار  ــاء مبق ــتهالك الكهرب ــاً واس ــدار 115 طن ــون مبق ــيد الكرب أكس
ــق  ــن التحقي ــرب م ــا اقت ــنة. كم ــي الس ــاعة ف 179,100 كيلوواط/س
ــة  ــعة ثالث ــية بس ــة الشمس ــل للطاق ــة نق ــاء محط ــروع إنش مش
ــب هــذه احملطــة،  ــب. مبجــرد تركي ميغــاواط فــي مركــز عمــان للتدري
ســتغطي 100% مــن إجمالــي احتياجــات الوكالــة مــن الكهربــاء فــي 
ــض  ــع أن تخف ــن املتوق ــوار، وم ــد واألغ ــة إرب ــتثناء منطق األردن، باس
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مبقــدار 3,500 طــن ســنوياً. املشــروع 
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حاليــاً فــي املرحلــة النهائيــة مــن موافقــة املانحــني. 109

خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، جــرى أيضــاً تعزيــز كفــاءة الطاقة 
ــي  ــاح LED ف ــب 20,066 مصب ــدد، مت تركي ــذا الص ــي ه ــاه. وف واملي
املــدارس واملراكــز الصحيــة وأربــع منشــآت أخــرى، ممــا أدى إلــى خفض 
ــات  ــاعة وانبعاث ــدار 636,700 كيلوواط/س ــاء مبق ــتهالك الكهرب اس
ثانــي أكســيد الكربــون مبقــدار 410 طــن. إضافــة إلــى ذلــك، 
اســتبدلت 14 وحــدة قدميــة لتكييــف الهــواء بـــ 53 وحــدة جديــدة 
مــن نــوع احملــول العكســي، تســتهلك كل منهــا طاقــة أقــل بنســبة 
ــض  ــام 2017 خف ــذ الع ــذه، مت من ــتبدال ه ــة االس ــل خط 58%. بفض
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مبقــدار 4.3 طــن، فــي حــني أن نظــام 
ــي  ــم األردن ف ــب إقلي ــي مكت ــه ف ــذي مت تركيب ــة ال ــد والتدفئ التبري
العــام 2018 قــد خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الســنوية 
مبقــدار 53.3 طــن واســتهالك الطاقــة مبقــدار 25,700 كيلــوواط/

ســاعة. أمــا فيمــا يتعلــق باســتهالك امليــاه، فقــد أدى تركيــب صنابير 
ــض  ــى خف ــم األردن إل ــب إقلي ــي مكت ــض ف ــق منخف ــاه ذات تدف مي
اســتخدام امليــاه بنســبة تقــارب 31% مــن 1,937000 لتــر فــي العــام 

ــام 2019. ــي الع ــر ف ــى 1,34,000 لت 2018 إل
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ــاء مــن العــام 2018، وانخفضــت  ــر الكهرب فــي غــزة، تضاعــف تواف
ــي  ــي ف ــرف الصح ــاه الص ــف مي ــبب تصري ــوث بس ــتويات التل مس
البحــر مــن 232 ملغم/لتــر فــي العــام 2018 إلــى 148 ملغم/لتــر فــي 
العــام 2019. وعلــى الرغــم مــن هــذه التحســينات، ال تــزال إمكانيــة 
احلصــول علــى امليــاه النظيفــة عنــد مســتوى األزمــة وال تــزال تؤثــر 
علــى كل جانــب تقريبــاً مــن جوانــب احليــاة، علــى غــرار مــا يتســبب 
بــه التقنــني فــي توزيــع الكهربــاء. وتشــير التصريحــات الــى أن امليــاه 
ــة  ــر صاحل ــي غي ــوض اجلوف ــن احل ــتخرجة م ــب املس ــة باألنابي املنقول
ــك،  ــة لذل ــي. نتيج ــرب والطه ــراض الش ــري وألغ ــتهالك البش لالس
اعتمــد معظــم الســكان علــى شــراء امليــاه احملــالة مــن باعــة امليــاه 
غيــر اخلاضعــني إلشــراف. 110 وقــد تطلــب هــذا الوضــع مــن األونــروا، 
ــد  ــة تزوي ــرى، مواصل ــانية األخ ــة اإلنس ــات الفاعل ــب اجله ــى جان إل
املستشــفيات واملرافــق احليويــة للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

بالوقــود.

واصلــت الوكالــة االســتثمار في اســتخدام الطاقــة املتجــددة. وبحلول 
ــة العــام 2019، مت تركيــب أنظمــة للطاقــة الشمســية فــي 93  نهاي
ــز  ــبعة مراك ــة وس ــك 85 مدرس ــي ذل ــا ف ــروا، مب ــة لأون ــأة تابع منش
صحيــة ومركــز توزيــع واحــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، مت إدخــال تصميــم 
مدرســي جديــد صديــق للطفــل فــي العــام 2019، يتضمــن عــدداً مــن 
امليــزات الصديقــة للبيئــة، مثــل إعــادة تدويــر امليــاه الرماديــة، وحتســني 
ــادة  ــة وإع ــار اجلاري ــاه األمط ــع مي ــرب، وجم ــاه الش ــى مي ــول إل الوص
اســتخدامها فــي جتديــد طبقــة امليــاه اجلوفيــة. هــذا التصميــم الــذي 
نظــر أيضــاً فــي إمكانيــة تقليــل التلــوث الصوتــي وحتســني التهويــة 
ــع  ــادة االســتفادة مــن ضــوء الشــمس، جــرى اســتخدامه فــي أرب وزي
ــت  ــة، حل ــرى للوكال ــآت أخ ــي منش ــام 2019. وف ــي الع ــدارس ف م

مصابيــح LED محــل املصابيــح املســتهلكة لطاقــة أعلــى.

أدرك مكتــب إقليــم غــزة أيضــاً احلاجــة إلــى مواصلــة تطويــر 
ــدة صديقــة  ــا جدي ــر تكنولوجي ــة وتطوي القــدرات احملليــة فــي صيان
ــج  ــن برنام ــدة ضم ــدت دورة جدي ــام 2019، اعتم ــي الع ــة. وف للبيئ
التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي، تقــدم التدريــب للشــباب علــى 
ــب  ــد الطل ــع تزاي ــية. وم ــة الشمس ــم الطاق ــة نظ ــب وصيان تركي
علــى الطاقــة الشمســية فــي غــزة، ســيكون لهــذه املبــادرة تأثيــر 
ــت  ــددة. كان ــة املتج ــتخدام الطاق ــادة اس ــى زي ــل عل ــل األج طوي
ــر أيضــاً الســنة التــي بــدأ فيهــا العمــل  الفتــرة املشــمولة بالتقري
بالكامــل باملبــادرة املشــتركة بــني األونــروا ووزارة الصحــة ووزارة 
احلكــم احمللــي والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي جلمــع النفايــات 
ــة  ــة صديق ــا بطريق ــص منه ــا والتخل ــرة ومعاجلته ــة اخلط الطبي
ــرى  ــم ج ــام 2017 ث ــي الع ــب أوالً ف ــط للتجري ــع اخملط ــة. خض للبيئ
ــة  ــة للوكال ــة التابع ــز الصحي ــع املراك ــي جمي ــل ف ــذه بالكام تنفي

ــح. ــس ورف ــان يون ــي خ ــطى ومنطقت ــة الوس ــي املنطق ف
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ــة  ــم الضف ــب إقلي ــدأ مكت ــر، ب ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
الغربيــة بتنفيــذ اســتراتيجية لتحســني البيئــة احلضرية ومســتويات 
املعيشــة لالجئــني الفلســطينيني فــي مخيمــات الالجئــني وحولهــا. 
ــاءة  ــاه بكف ــوء واملي ــتخدام الض ــة الس ــادرة األولوي ــذه املب ــي ه تعط
إلــى جانــب احلــد مــن النفايــات، وهــي مدمجــة فــي جميــع مراحــل 
دورة حيــاة أنشــطة برنامــج حتســني البنيــة التحتيــة واخمليمــات، بــدءاً 
مــن التصميــم والبنــاء وإلــى الصيانــة والهــدم. وخــالل العــام 2019، 
ــني  ــني للبن ــة جن ــي ومدرس ــدو الصح ــز ب ــاء مرك ــن بن ــاء م مت االنته
ومدرســة طولكــرم للبنــني ومدرســة بيــت عنــان للبنــات، التــي بــدأ 
ــة  ــواح الطاق ــب أل ــام 2018، ومت تركي ــي الع ــا ف ــى بنائه ــل عل العم
الشمســية ونظــم التهويــة واإلضــاءة التــي تتســم بالكفــاءة 
وتقنيــات التخضيــر املتقدمــة لضمــان أقصــى قــدر مــن امتصــاص 

الضــوء الطبيعــي.

ــي إلدارة  ــام احلال ــاءة النظ ــادة كف ــبل لزي ــن الس ــاً ع ــث أيض مت البح
ــة وخفــض تكاليفــه، مــع االســتمرار فــي حتســني  ــات الصلب النفاي
جودتــه. واســتمر تنفيــذ اســتراتيجية إدارة النفايــات الصلبــة ملكتــب 
إقليــم الضفــة الغربيــة مــن خــالل إعــداد خطــط فــي نــور شــمس 
وشــعفاط لتعزيــز كفــاءة جمــع النفايــات عــن طريــق بنــاء محطــة 
نقــل فــي كل مخيــم. ســعت الوكالــة أيضــاً إلــى تقــدمي مقترحــات 
مشــاريع خارجيــة إلدخــال حتســينات. وقــد أجريــت دراســة بالشــراكة 
مــع املكتــب التمثيلــي لالحتــاد األوروبــي فــي القــدس، نفذتهــا 
املنظمــة غيــر احلكوميــة الدوليــة CESVI، حيــث جــرى حتليــل خدمات 
ــكر  ــات عس ــي مخيم ــني ف ــة لالجئ ــة املقدم ــات الصلب إدارة النفاي
ــد أوجــه  ــات املضيفــة، لتحدي واألمعــري والدهيشــة وســكان البلدي
التــآزر بــني مقدمــي اخلدمــات. وأوصــت الدراســة بإدخــال حتســينات 
ــة،  ــات الصلب ــم إدارة النفاي ــودة نظ ــة وج ــتدامة املالي ــة االس لصيان
إلــى جانــب التنســيق مــع البلديــات املضيفــة. وســتتواصل إجــراءات 

املتابعــة فــي العــام 2020.
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2-11 القيمة مقابل المال 
تــود األونــروا أن تســلط الضــوء علــى اإلبــالغ عــن مكاســب الكفــاءة 
فــي إطــار اجلــزء اخلــاص بالصفقــة الكبــرى مــن تقريــر العمل الســنوي 
للعــام 2019 فيمــا يتعلــق مبواصلــة نشــر نظــم إلكترونيــة ملعلومــات 
اإلدارة فــي برنامــج التعليــم )نظــام معلومــات إدارة التعليــم( والصحة 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــي الوكال ــي( ف ــة اإللكترون ــام الصح )نظ
ــالح  ــية وإص ــول املدرس ــكيل الفص ــر تش ــد ومعايي ــق قواع أدى تطبي
خدمــات االستشــفاء فــي لبنــان والضفــة الغربيــة إلــى تعزيــز كفــاءة 
ــر.  ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــر خ ــدر أكب ــا بق ــروا وفعاليته األون
ــي  ــم األساس ــة التعلي ــت تكلف ــات، انخفض ــذه اإلصالح ــة له نتيج
فــي الوكالــة مــن 831 دوالراً أمريكيــاً لــكل تلميــذ فــي العام الدراســي 

2018/2017 إلــى 800.40 دوالر فــي العــام الدراســي 2019/2018. وباملثــل، 
انخفــض اإلنفــاق الصحــي مــن 28.60 دوالر أمريكــي للشــخص الواحد 

فــي العــام 2018 إلــى 27.40 دوالر فــي العــام 2019. 

ــي  ــام ف ــاض ع ــدوث أي انخف ــذه دون ح ــاءة ه ــه الكف ــق أوج ومت حتقي
ــد املراجعــة. ــرة قي ــي الفت نتاجــات البرامــج ف

ــى  ــوء عل ــلط الض ــة أن تس ــود الوكال ــاه، ت ــدول أدن ــالل اجل ــن خ م
ــع  ــة م ــروا باملقارن ــي األون ــة ف ــم والصح ــي التعلي ــة برنامج تكلف
بلــدان مختــارة مــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان 

االقتصــادي وبلــدان أخــرى.

التكلفة لكل تلميذ: املرحلة 
االبتدائية )دوالر أمريكي(

التكلفة لكل تلميذ: املرحلة 
اإلعدادية )دوالر أمريكي(

نصيب الفرد من اإلنفاق على 
الصحة )دوالر أمريكي(

-800.40األونروا )التعليم األساسي( 111

27.40-األونروا )الصحة( 

منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي 112

8,4709,9683,994

12,18413,84510,586الواليات املتحدة األمريكية

11,18810,9634,070اململكة املتحدة

-8,54810,205االحتاد األوروبي

4,1684,6591,227تركيا

1,282--البرازيل

---األرجنتني

5,4547,1742,047هنغاريا

8,4988,3302,780إسرائيل

2,9613,1671,138املكسيك

301--إندونيسيا

209--الهند



67 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

الفصل الثالث:
التقرير السنوي بموجب النداء الطارئ لألرض 

الفلسطينية المحتلة للعام 2019
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ــي  ــة ف ــطة ترفيهي ــي أنش ــاركن ف ــروا يش ــات األون طالب
ــزة.  ــات، غ ــة للبن ــا اإلعدادي ــة جبالي مدرس
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ملخص تنفيذي
هــذا الفصــل مــن تقريــر العمــل الســنوي 2019 يغطــي نــداء األونــروا 
ــالل  ــة خ ــطينية احملتل ــح األرض الفلس ــام 2019 لصال ــارئ للع الط
الفتــرة كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون األول/ديســمبر 2019، ويقصــد 
منــه تقــدمي معلومــات عــن النتائــج املتحققــة مــن خــالل قياســها 
باملقارنــة مــع النطــاق الكامــل للمؤشــرات الــواردة فــي نــداء العــام 

.2019

نظرة عامة

فــي العــام 2019، ظــل الالجئــون الفلســطينيون فــي غــزة يواجهــون 
أزمــة إنســانية نتيجــة للحصــار البــري واجلــوي والبحــري، الــذي دخــل 
ــال،  ــف والقت ــن العن ــوالت م ــاً بج ــر، مقترن ــث عش ــه الثال اآلن عام
وغيــاب االســتقرار السياســي، وتقييــد الدخــول واخلــروج علــى 
ــة  ــدل البطال ــط مع ــغ متوس ــر. وبل ــع مص ــدودي م ــح احل ــر رف معب
ــم.  ــي العال ــة ف ــدالت البطال ــى مع ــني أعل ــن ب ــل م 45.1% 113 ليظ
املاليــة  واألزمــة  السياســي  االنقســام  وقــد ســاهم اســتمرار 
للســلطة الفلســطينية، التــي أدت إلــى تخفيضــات فــي املســاعدات 
االجتماعيــة وفــي توافــر اخلدمــات األساســية، فــي تفاقــم الظــروف 
االجتماعية-االقتصاديــة البائســة فــي األصــل، ممــا زاد مــن الشــعور 
باإلحبــاط واليــأس بــني الســكان. وظلــت مســتويات الفقــر وانعــدام 
ــطينيني، إذ  ــني الفلس ــاط الالجئ ــي أوس ــة ف ــي مرتفع ــن الغذائ األم
ــي  ــة الت ــى املســاعدات الغذائي ــون الجــئ عل ــر مــن ملي يعتمــد أكث

ــية. ــم األساس ــة احتياجاته ــي تلبي ــروا ف ــا األون تقدمه

ــوادث  ــرار ح ــع تك ــام، م ــالل الع ــة خ ــة متقلب ــة األمني ــت احلال بقي
ــن  ــوات األم ــة لق ــارات اجلوي ــال، والغ ــي القت ــد ف ــف والتصعي العن
اإلســرائيلية، وإطــالق الصواريــخ مــن جانــب املقاتلني الفلســطينيني. 
ــف املرتبــط مبظاهــرات مســيرة  وفــي حــني انخفــض مســتوى العن
العــودة الكبــرى خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، فــال يــزال 
العديــد مــن الفلســطينيني الذيــن أصيبــوا فــي املظاهــرات بحاجــة 
ــالج  ــل والع ــادة التأهي ــك إع ــي ذل ــا ف ــل، مب ــة األج ــة طويل ــى رعاي إل
ــي  ــام الصح ــى النظ ــداً عل ــاً متزاي ــكل ضغط ــا يش ــي، مم الطبيع

ــل. ــي األص ــوط ف املضغ

ــاة  ــزال حي وفــي الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، ال ت
ــة- ــه االجتماعي ــالل وتبعات ــر باالحت ــطينيني تتأث ــني الفلس الالجئ
االقتصاديــة وآثــاره املتعلقــة باحلمايــة، مبــا فــي ذلــك تقييــد إمكانيــة 
ــى األراضــي واخلدمــات واملمتلــكات، وال ســيما بالنســبة  الوصــول إل
ألولئــك الذيــن يعيشــون فــي املنطقــة )ج( والقــدس الشــرقية. 
فــي العــام 2019، اســتمرت العمليــات األمنيــة التــي نفذتهــا 
ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ــملت ف ــي ش ــرائيلية، والت ــن اإلس ــوات األم ق
اســتخدام الذخيــرة احليــة والغــاز املســيل للدمــوع، ممــا أســفر عــن 
إصابــات وأضــرار فــي املمتلــكات وعواقــب نفســية-اجتماعية طويلــة 
األجــل. وظلــت اجملتمعــات الفلســطينية، وال ســيما تلــك املوجــودة 
فــي املنطقــة )ج(، تعانــي مــن هــدم املنــازل واملصــادرة بشــكل فعلــي 
ــي  ــاً ف ــراً مركزي ــكل عنص ــا يش ــو م ــك، وه ــدات بذل ــه تهدي أو تواج
البيئــة القســرية التــي تواجههــم وقــد تــؤدي إلــى تهجيرهــم وخطر 
تعرضهــم للترحيــل القســري. فقــد جــرى خــالل الفتــرة املشــمولة 

ــطينيون،   ــه فلس ــًى ميلك ــن 638 مبن ــل ع ــا ال يق ــدم م ــر ه بالتقري
114منهــا 196 مبنــًى لالجئــني الفلســطينيني. وهــذا ميثــل زيــادة 

بنســبة 34% باملقارنــة مــع العــام 2018 )475 مبنــًى( وزيــادة بنســبة 
ــون. 115 ــا الجئ ــي ميلكه ــة الت ــي املهدم ــي عــدد املبان 41% ف

وقــد بقيــت األوضــاع االجتماعية-االقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة، 
مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، صعبــة أيضــاً، حيــث واجــه الالجئــون 
ــني  ــبة للمقيم ــة )17% بالنس ــة عالي ــدالت بطال ــطينيون مع الفلس

فــي اخمليمــات( وعانــوا مــن الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي.

استجابة األونروا

فــي العــام 2019، ظلــت عمليــات األونــروا الطارئــة فــي األرض 
ــد  ــى ح ــل إل ــي التموي ــص ف ــن نق ــي م ــة تعان ــطينية احملتل الفلس
كبيــر، إذ غطــت التعهــدات املاليــة واملبالــغ املســتلمة حتــى نهايــة 
العــام 61.57% فقــط مــن األمــوال الالزمــة. 116 وقــد ســبق أن مت 
تعديــل ميزانيــة النــداء الطــارئ البالغــة 138 مليــون دوالر مبــا يتوافــق 
ــروري  ــى الض ــد األدن ــت احل ــل، ومثل ــات التموي ــاض توقع ــع انخف م
لتغطيــة االحتياجــات األساســية لالجئــني الفلســطينيني فــي غــزة 
والضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. لــذا فــإن أي نقــص 
فــي تغطيــة هــذه امليزانيــة املعدلــة أصــالً ال بــد قــد حمــل عواقــب 
مباشــرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــني األشــد ضعفــاً. ومــن أجــل 
تفــادي حــدوث تعطــل حــرج فــي تقــدمي املســاعدات احليويــة، اتخــذت 
األونــروا قــراراً اســتثنائياً بتغطيــة الفجــوة فــي التمويــل فــي تدخالت 
الطــوارئ مــن خــالل ســلفة مــن ميزانيــة البرامــج. كمــا متــت إتاحــة 
قــرض مــن الصنــدوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ مــن أجــل ضمــان 
ــطينية  ــي األرض الفلس ــوارئ ف ــات الط ــدمي خدم ــي تق ــتقرار ف االس

احملتلــة علــى مــدار العــام.

تقــدمي  األونــروا  واصلــت  الصعبــة،  الظــروف  هــذه  ظــل  فــي 
ــطينياً  ــاً فلس ــى 1,036,385 الجئ ــة إل ــة الطارئ ــاعدات الغذائي املس
ــة وســيلة أخــرى ســوى املســاعدات  فــي غــزة، وهــؤالء ال ميلكــون أي
التــي تقدمهــا الوكالــة لتغطيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية. 
ــاء  ــطينيني الضعف ــني الفلس ــم الالجئ ــاً دع ــروا أيض ــت األون وواصل
ــر  ــذي وف ــل ال ــل العم ــال مقاب ــارئ للم ــا الط ــالل برنامجه ــن خ م
ــدار  ــى م ــئ عل ــن 13,500 الج ــر م ــل ألكث ــرة األج ــل قصي ــرص عم ف
العــام. وواصلــت الوكالــة، مــن خــالل تدخالتهــا الصحيــة الطارئــة، 
دعــم 4,134 الجئــاً فلســطينياً فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 
الثانويــة أو املتخصصــة املنقــذة للحيــاة، فيمــا دعمــت وفــي الوقــت 
نفســه االســتجابة لالحتياجــات املتزايــدة الناجمــة عــن مظاهــرات 
ــا  ــالل برنامجه ــن خ ــروا، م ــت األون ــرى. وقدم ــودة الكب ــيرة الع مس
للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ، دعمــاً إضافيــاً للتعلــم فــي مبحثــي 
اللغــة العربيــة والرياضيــات إلــى 68,007 طلبة. وفــي أيار/مايــو 2019، 
ــي منهــا  ــي يعان ــي مــن االحتياجــات الت وفــي ضــوء املســتوى العال
ــع  ــل وض ــراراً بتعدي ــة ق ــذت الوكال ــطينيون، اتخ ــون الفلس الالجئ
500 موظــف مــن العاملــني فــي مجــال الصحــة النفســية والدعــم 
النفســي-االجتماعي، ممــن كانــوا يعملــون علــى أســاس عقــود بــدوام 
ــل.  ــدوام كام ــون ب ــوا يعمل ــث أصبح ــام 2018، بحي ــي الع ــي ف جزئ
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ــي-االجتماعي  ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــدو الصح ــل مرش وواص
املثبتــون فــي مــدارس األونــروا ومراكزهــا الصحيــة تقــدمي عــدد مــن 

ــطينيني. ــني الفلس ــاه الالجئ ــم رف ــة لدع ــالت املنظم التدخ

وفــي الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، وزعــت األونــروا 
ــى  ــة عل ــات اإللكتروني ــطة البطاق ــة بواس ــة طارئ ــاعدات نقدي مس
25,578 الجئــاً يعيشــون فــي فقــر مدقــع. وقــد أمكــن احلفــاظ علــى 
اســتمرارية هــذا التدخــل مــن خــالل ســلفة مــن ميزانيــة البرامــج 
ــة  ــج األغذي ــع برنام ــراكة م ــروا بالش ــت األون ــة. وعمل ــي الوكال ف
العاملــي علــى تقــدمي طــرود غذائيــة إلــى 37,000 فــرد مــن اجملتمعــات 
البدويــة والرعويــة التــي تواجــه مســتويات عاليــة مــن انعــدام األمــن 

الغذائــي ومخــاوف احلمايــة. وعلــى مــدار العــام، واصــل فريــق احلمايــة 
واحلياديــة التابــع للوكالــة فــي الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس 
الشــرقية، القيــام بعــدد مــن تدخــالت املناصــرة لرصــد دواعــي 
القلــق املتعلقــة باحلمايــة التــي تؤثــر علــى الالجئــني الفلســطينيني 
وتوثيقهــا واإلبــالغ عنهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، قُدمــت مســاعدات 
نقديــة طارئــة إلــى األســر الالجئــة املتضــررة مــن التهديــدات علــى 
احلمايــة. وأخيــراً، واصلــت األونــروا فــي كل مــن غــزة والضفــة الغربية، 
ــاد  ــة حي ــى صيان ــة إل ــا فيهــا القــدس الشــرقية، جهودهــا الرامي مب
عملياتهــا مــن خــالل عمليــات التفتيــش نصــف الســنوية ملنشــآتها.
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3-1 ملخص التمويل: النداء الطارئ لألرض الفلسطينية 
المحتلة للعام 2019

اجلــدول 2: ملخــص متويــل النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة حســب اإلقليــم، 1 كانــون الثاني/ينايــر – 31 كانــون األول/ديســمبر 
2019 )دوالر أمريكــي( 117

مخصص لقطاع اجملموعاملبلغالتدخالت البرامجية
غزة

مخصص للضفة 
الغربية

مخصص 
للرئاسة

97,985,90494,561,3013,424,603املطلوباملساعدات الغذائية الطارئة
55,631,63455,631,6340املستلم

42,354,27038,929,6673,424,603الفرق
15,000,00015,000,000املطلوباملال مقابل العمل الطارئ

19,775,55119,775,551املستلم
+4,775,551+4,775,551الفرق

3,831,2063,831,206املطلوباملساعدات النقدية الطارئة
250,576250,576املستلم

3,580,6303,580,630الفرق
2,600,0002,600,000املطلوبالصحة الطارئة

343,806343,806املستلم
2,256,1942,256,194الفرق

4,040,0004,040,000املطلوبالتعليم في حاالت الطوارئ
360,929360,929املستلم

3,679,0713,679,071الفرق
3,482,8253,482,825املطلوبالصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي

3,251,7163,251,716املستلم
231,109231,109الفرق

3,085,383200,0002,885,383املطلوباحلماية
1,357,669232,5381,125,131املستلم

1,760,252+1,727,71432,538الفرق
1,598,4001,598,400املطلوبالصحة البيئية الطارئة

00املستلم
1,598,4001,598,400الفرق

4,121,7003,500,373236,046385,281املطلوبالتنسيق واإلدارة
2,380002,380املستلم

4,119,3203,500,373236,046382,901الفرق
300,000300,000املطلوباحليادية

00املستلم
300,000300,000الفرق

615,000500,000115,000املطلوبالتأهب للطوارئ
000املستلم

615,000500,000115,000الفرق
1,800,0001,800,000املطلوبالسالمة واألمن

193,859193,859املستلم
1,606,1411,606,141الفرق

مبالغ سيتم تخصيصها
138,460,418127,582,89910,492,238385,281املطلوباجملموع

81,168,11979,790,0321,375,7072,380  118املستلم
57,292,29947,792,8679,116,531382,901الفرق
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3-2 غزة: التدخالت الخاصة بكل قطاع

املساعدات الغذائية الطارئة

النتاج: يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

األسر الالجئة التي تعيش في فقر تلبي أبسط 
متطلباتها من الغذاء.

عدد الالجئني الذين يعيشون حتت خط الفقر املدقع البالغ 
1.74 دوالر للفرد في اليوم الذين يتلقون مساعدات غذائية 

طارئة.

604,193
)إناث 300,826،
ذكور 303,367(

620,310
)إناث 308,812،
ذكور 311,498(

عدد الالجئني الذين يعيشون بني خط الفقر املدقع البالغ 
1.74 دوالر للفرد في اليوم وخط الفقر املطلق البالغ 3.87 

دوالر للفرد في اليوم الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة.

432,192
)إناث 215,086،
ذكور 217,106(

389,680
)إناث 194,498،
ذكور 195,513(

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

%79.76%80

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

%42.95%43

3-2-1 األولوية االستراتيجية األولى: أسر الالجئين الفلسطينيين المتضررة من األزمة والتي تواجه صدمات 
حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء

ــبة  ــاً بالنس ــكل حتدي ــزة يش ــي غ ــذاء ف ــى الغ ــول إل ــزال الوص ال ي
ــاع  ــور األوض ــل تده ــي ظ ــون ف ــن يكافح ــني الذي ــة الالجئ لغالبي
ــى  ــود عل ــن قي ــك م ــع ذل ــق م ــا يتراف ــة، وم االجتماعية-االقتصادي
ــاء،  ــي الكهرب ــص ف ــار، ونق ــبب احلص ــع بس ــاس والبضائ ــة الن حرج

ــة. ــدالت البطال ــي مع ــاع ف وارتف

ــى  ــدرة عل ــاض الق ــدة وانخف ــف املتزاي ــتويات الضع ــتجابة ملس اس
ــاعدات  ــام 2019 مس ــي الع ــروا ف ــت األون ــل، قدم ــود والتحم الصم
غذائيــة طارئــة إلــى 1,036,385 مســتفيداً )209,961 أســرة(، مبــا فــي 
ــة  ــاعدات الغذائي ــت املس ــاء. وقدم ــا نس ــرة تعيله ــك 16,826 أس ذل
العينيــة الطارئــة مــن خــالل أربــع جــوالت توزيــع. باإلجمــال، حصــل 
604,193 الجئــاً )117,914 أســرة(، مــن بينهــم 11,970 أســرة تعيلهــا 
نســاء و36,949 شــخصاً مــن ذوي اإلعاقــة يعيشــون حتــت خــط الفقر 
ــى 79.8% مــن احتياجاتهــم  ــوم، عل ــغ 1.74 دوالر فــي الي ــع البال املدق
ــاً )92,047  ــل 432,192 الجئ ــني حص ــي ح ــة، ف ــن الطاق ــة م اليومي
ــخصاً  ــاء و5,799 ش ــا نس ــرة تعيله ــم 4,856 أس ــن بينه ــرة(، م أس
ــغ 3.87  ــق البال ــر املطل ــط الفق ــت خ ــون حت ــة يعيش ــن ذوي اإلعاق م
دوالر للشــخص الواحــد فــي اليــوم، علــى 42.95% مــن احتياجاتهــم 
للطاقــة. ويُعتقــد أن قطــع رواتــب موظفــي الســلطة الفلســطينية 
فــي غــزة، والــذي بــدأ فــي العــام 2017، قــد ســاهم فــي زيــادة عــدد 
حــاالت الفقــر املطلــق املعتمديــن علــى املســاعدات الغذائيــة التــي 

تقدمهــا الوكالــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.

ــتوى  ــى مس ــاًء عل ــني بن ــلتني مختلفت ــي س ــذاء ف ــدمي الغ ــرى تق ج
الفقــر وعلــى عــدد األفــراد لــكل أســرة. وفــي العــام 2019، ســاهمت 
ــة للطاقــة مــن خــالل  ــة احتياجــات الفــرد اليومي ــروا فــي تلبي األون
ــف  ــب اجملف ــق واحللي ــن الدقي ــي تتضم ــة الت ــلع الغذائي ــدمي الس تق
ــف  ــص واألرز. وأضي ــدس واحلم ــكر والع ــمس والس ــاد الش ــت عب وزي

ــني. ــدر للبروت ــع كمص ــر املدق ــلة الفق ــى س ــب إل ــردين املعل الس

ــة  ــق اإلغاث ــن فري ــة م ــاً وموظف ــل 128 موظف ــام 2019، واص ــي الع ف

ــة  ــاعدات الغذائي ــى املس ــول عل ــني للحص ــتحقاق الالجئ ــم اس تقيي
باســتخدام اســتطالع تقييــم الفقــر املتبــع فــي الوكالــة. وقــد أجريت 
32,040 زيــارة منزليــة باالســتناد إلــى طلبــات التقييــم املقدمــة مــن 
املســتفيدين، والحــظ العاملــون فــي فريــق اإلغاثة حــدوث زيــادة كبيرة 
ــرة  ــالل الفت ــطينيني. فخ ــني الفلس ــني الالجئ ــر ب ــتوى الفق ــي مس ف
املشــمولة بالتقريــر، تبــني أن 42.9% مــن احلــاالت التــي أعيــد تقييمهــا 
)188 أســرة مــن أصــل 438 أســرة( قــد انزلقــت مــن الفقــر املطلــق إلى 
ــع، فــي حــني حتســنت ظــروف 3.53% فقــط مــن حــاالت  الفقــر املدق
الفقــر املدقــع التــي أعيــد تقييمهــا )26 مــن أصــل 736 أســرة( لدرجــة 
أنــه أمكــن إعــادة تصنيفهــا ضمــن فئــة الفقــر املطلــق. وخــالل العام، 
ــروا أيضــاً مــن بيانــات املســتفيدين وقامــت بتحديثهــا،  حتققــت األون
ــتفيدين  ــة املس ــن قائم ــئ م ــن 10,000 الج ــرب م ــا يق ــة م ــت إزال ومت

املســتحقني بعــد أن تأكــدت وفاتهــم أو رحيلهــم عــن غــزة.

مبــا أن مســتويات الضعــف فــي غــزة ال تــزال مرتفعــة، فــإن التصــدي 
ــعى  ــث تس ــة، حي ــكل أولوي ــزال يش ــي ال ي ــن الغذائ ــدام األم النع
الوكالــة جاهــدة إلــى تغطيــة االحتياجــات األساســية لالجئــني 
الفلســطينيني األشــد ضعفــاً. ويجــري بــذل اجلهــود لتحســني وحتديث 
تقييمــات الفقــر، والتوافــق بشــكل أفضــل مــع األدوات والنظــم التــي 
تســتخدمها الســلطات والــوكاالت األخــرى، والتركيــز علــى مــن هــم 
فــي أمــس احلاجــة إلــى املســاعدة. ومــع اســتمرار العمــل فــي هــذا 
ــن  ــاراً م ــد مت اعتب ــة، فق ــالل الغذائي ــات الس ــل محتوي ــدد وتعدي الص
الربــع األخيــر مــن العــام 2019 تعليــق الزيــارات املنزليــة اخلاصــة بنظام 
ــإدراج حــاالت جديــدة فــي تقييمــات الفقــر  تقييــم الفقــر احلالــي وب
ــتطالع  ــري اس ــي. وأج ــع املال ــؤ بالوض ــة التنب ــدم إمكاني ــبب ع بس
للرصــد بعــد التوزيــع فــي كانــون األول/ديســمبر 2019 119 لالسترشــاد 
ــة  ــاعدات الغذائي ــتقبل املس ــأن مس ــرارات بش ــاذ الق ــي اتخ ــه ف ب
الطارئــة فــي ضــوء التحديــات املاليــة املمتــدة، ولدعــم النظــر 
مســتقبالً فــي أســاليب مختلفــة لتقــدمي املســاعدات الغذائيــة. وقــد 
ــة  ــلع الغذائي ــراء الس ــر، ش ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــن، خ أمك
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موظــف فــي األونــروا يجهــز الطــرود الغذائيــة فــي مركــز التوزيــع 
فــي جباليــا، غــزة.  © األونــروا 2020، تصويــر خليــل عــدوان

املساعدات الغذائية الطارئة

النتاج: يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

يكسب الالجئون الفلسطينيون األجور لتغطية 
احتياجاتهم األساسية للغذاء.

1,230,9921,133,808عدد أيام العمل التي يتم توليدها.

4,2743,973العدد املكافئ من الوظائف بدوام كامل الذي يتم توفيره.

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

13,572
)إناث 5,286،
ذكور 8,286(

11,082
)إناث 6,649،
ذكور 4,433(

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال 
مقابل العمل.

16,805,925 $US13,512,854 $US

ــة وقــرض مــن  ــة البرامــج فــي الوكال مــن خــالل ســلفة مــن ميزاني
ــوارئ. ــة الط ــزي ملواجه ــدوق املرك الصن

أخيــراً، واصلــت الوكالــة املشــاركة بنشــاط فــي اجتماعــات اجملموعة 
ــي  ــد ف ــج النق ــة ببرام ــل املعني ــة العم ــذاء ومجموع ــة بالغ املعني

غــزة، ودعمــت عمليــات التخطيــط والتبليــغ اإلجماليــة، مبــا فــي ذلك 
"اســتعراض االحتياجــات اإلنســانية، وخطــة االســتجابة اإلنســانية، 

واملســح االجتماعي-االقتصــادي واألمــن الغذائــي فــي فلســطني.
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ــالل  ــن خ ــل م ــوم عم ــروا 1,230,992 ي ــرت األون ــام 2019، وف ــي الع ف
طائفــة مــن فــرص العمــل ملســاعدة الالجئــني الفلســطينيني 
األشــد ضعفــاً. وترجــم هــذا العــدد إلــى فــرص عمــل قصيــرة األجــل 
لصالــح 13,572 الجئــاً والجئــة، بحيــث اســتفاد باإلجمــال مــا يقــارب 
ــخ 16,805,925 دوالراً  ــرهم( ومت ض ــراد أس ــون وأف ــرد )العامل 78,500 ف
أمريكيــاً فــي االقتصــاد احمللــي، وهــو مــا يتخطــى الغايــة املرصــودة. 
ــرة  ــر امله ــال غي ــن العم ــرين م ــتفيدين املباش ــة املس ــت غالبي كان
ــن  ــخصاً م ــك 6,419 ش ــي ذل ــوع(، يل ــن اجملم ــرد، أو 50.8% م )6,901 ف
ــة  ــن فئ ــط ضم ــرداً فق ــف 252 ف ــرة )47.3%(. ومت توظي ــال امله العم

ــني )%1.9(. املهني

باإلجمــال، حصلــت 5,286 امــرأة علــى فــرص عمــل، خصصــت 3,234 
ــت  ــد حصل ــة. وق ــف املهني ــرة والوظائ ــال امله ــف العم ــا لوظائ منه
ــى %61.2  ــرة عل ــال امله ــف العم ــب لوظائ ــات بطل ــاء املتقدم النس
مــن العــدد الكلــي لوظائــف العمــال املهــرة، حيــث أن أكثــر مــن %75 
مــن اإلنــاث اللواتــي حصلــن علــى مثــل هــذه الوظائــف خدمــن فــي 
منشــآت األونــروا، مبــا فــي ذلــك املــدارس واملراكــز الصحيــة ومكاتــب 
اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة. ومــن مجمــوع وظائــف العمــال غيــر 
ــاث، مبــا يفــوق  املهــرة التــي مت متويلهــا، خصصــت نســبة 38,8% لإلن
الغايــة املرصــودة، وهــي 15%. تضمنــت وظائــف العمــال غيــر املهــرة 
ــدارس، واحلــراس، وعمــال التنظيــف،  ــة امل ــل أذن مهــام مختلفــة، مث

وعمــال التغليــف، والعمــال الزراعيــني.

ــي  ــباب ف ــني الش ــة ب ــة للغاي ــة العالي ــتويات البطال ــتجابة ملس اس
ــروا  ــزت األون ــاً، 120 رك ــة 20-24 عام ــة العمري ــني الفئ ــزة – 67.5% ب غ
جهودهــا بشــكل خــاص علــى تزويــد اخلريجــني اجلــدد بفــرص عمــل 
قصيــرة األجــل. تبعــاً لذلــك، مت خــالل العــام 2019 تخصيــص %15.9 
ــن  ــبة 64.7% م ــت نس ــدد، وُمنح ــني ج ــرص خلريج ــع الف ــن جمي م
وظائــف العمــال املهــرة لالجئــني تتــراوح أعمارهــم بــني 18 و29 عامــاً، 

ــة املرصــودة %40. ــة مــع الغاي باملقارن

يعــزى اإلجنــاز الزائــد لغايــات املــال مقابــل العمــل إلــى توفــر متويــل 
إضافــي فــي إطــار هــذا التدخــل. ومــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
ــل وال  ــات التموي ــا لتوقع ــا وفًق ــد مت تصميمه ــام 2019 ق ــات الع غاي
ــدى  ــى م ــة عل ــت مرتفع ــي ظل ــة الت ــات الفعلي ــس االحتياج تعك
ــة  ــت الوكال ــة، واصل ــوارد املتاح ــوء امل ــي ض ــة. وف ــوام املاضي األع
اســتخدام نهــج قائــم علــى األســرة، حيــث مت إعطــاء األولوية لأســر 
التــي لــم تســتفد مــن فرصــة للمــال قابــل العمــل مــن قبــل. ومــع 
ــى  ــؤدي إل ــع ي ــذا الوض ــإن ه ــرص، ف ــذه الف ــى ه ــب عل ــاع الطل ارتف
ــرة  ــار ألس ــت االنتظ ــط وق ــغ متوس ــة. إذ يبل ــار طويل ــرات انتظ فت
علــى قائمــة انتظــار املــال مقابــل العمــل، فــي الوقــت احلالــي، أكثــر 
ــدة  ــي قاع ــجالً ف ــاً مس ــني 284,112 طلب ــن ب ــنوات. وم ــع س ــن أرب م
بيانــات الوكالــة، قــدم 50,752 شــخصاً طلباتهــم فــي العــام 2019، 
ممــا يعكــس معــدالت البطالــة املرتفعــة بشــكل اســتثنائي ويؤكــد 

ارتفــاع الطلــب علــى فــرص العمــل املؤقــت.

عمــال نظافــة يعملــون فــي مخيــم الشــاطئ لالجئــني ضمــن 
برنامــج األونــروا للمــال مقابــل العمــل، غــزة.  

© األونروا 2020، تصوير خليل عدوان
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الصحة الطارئة

النتاج: الالجئون املتضررون من األزمة يتمتعون بحقهم في الصحة.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

ميلك الالجئون املتضررون من األزمة إمكانية 
الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية 

والتخصصية.

عدد الالجئني الفقراء الذين يحصلون على الرعاية الصحية 
الثانوية أو التخصصية.

4,134
)إناث 2,728،
ذكور 1,406(

3,500

ميلك الالجئون املتضررون من األزمة إمكانية 
الوصول إلى الرعاية الصحية األولية.

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

122   925 123  750

عدد جلسات العالج الطبيعي املقدمة في مراكز األونروا 
الصحية.

6,3963,960

نسبة الطلبة الذين يتلقون الدعم نتيجة تقييمات طبية يتلقى الطلبة املتضررون من األزمة دعماً طبياً.
معمقة.

%96.33%100

3-2-2 األولوية االستراتيجية الثانية: يحافظ الالجئون الفلسطينيون على قدرتهم على الوصول الى 
الخدمات والمساعدات األساسية وتجري حمايتهم من أشد تأثيرات القتال والعنف

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

إلــى تدهــور خطيــر فــي مــدى توافــر اخلدمــات الصحيــة وجودتهــا. 124

ــة  ــى الرعاي ــول إل ــة الوص ــى إتاح ــة إل ــام 2019، وباإلضاف ــي الع ف
الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة املنقــذة للحيــاة، ركــزت التدخــالت 
ــة  ــى االســتجابة لالحتياجــات الناجت ــروا عل ــة لأون ــة الطارئ الصحي
ــر  ــى توفي ــة إل ــرى، باإلضاف ــودة الكب ــيرة الع ــرات مس ــن مظاه ع
ــى  ــدف إل ــي ته ــدارس الت ــي امل ــامل ف ــي الش ــرز الطب ــوص الف فح

ــة. ــات اخلاص ــة ذوي االحتياج ــم الطلب ــد ودع حتدي

ــة  ــات طبي ــراء تقييم ــن إج ــة م ــت الوكال ــام، متكن ــدار الع ــى م فعل
شــاملة علــى 11,571 طالبــاً وطالبــة فــي مــدارس الوكالــة، أي مــا 
ــا 12,011  ــغ عدده ــة والبال ــاالت احملال ــوع احل ــن مجم ــادل 96.3% م يع
حالــة، وذلــك لتحديــد وعــالج احلــاالت الطبيــة التــي قــد تظــل بــدون 
ــد احلــاالت التــي بحاجــة  تشــخيص إن لــم جتــر إحالتهــا. يتــم حتدي
إلــى تقييــم طبــي مــن خــالل اإلحالــة املنتظمــة بواســطة برنامــج 
ــم  ــي، يت ــرز الطب ــوص الف ــراء فح ــد إج ــروا. وبع ــي األون ــم ف التعلي
ــالزم  ــي ال ــالج الطب ــة بالع ــات اخلاص ــة ذوي االحتياج ــد الطلب تزوي
ــع  ــة، ميتن ــود الوكال ــن جه ــم م ــى الرغ ــاعدة. وعل ــزة املس واألجه

ــة  ــات الطبي ــراء التقييم ــم إلج ــال أطفاله ــن إرس ــل ع ــض األه بع
عنــد إخطارهــم باإلحالــة املطلوبــة، لــذا فــإن 3.7% مــن احلــاالت التــي 
مت حتديدهــا فــي العــام 2019 بقيــت دون تقييــم. وســتواصل األونــروا 
رفــع الوعــي فــي أوســاط األهــل عــن أهميــة توفيــر الدعــم الطبــي 

لأطفــال ودعــم تعلمهــم.

أعطيــت األولويــة فــي الوصــول إلــى الرعايــة الثانويــة والتخصصيــة 
إلــى 4,134 مريضــاً يعيشــون فــي فقــر مدقــع ويحتاجــون إلــى دعــم 
طبــي حــرج، وميثــل هــؤالء 37.7% مــن جميــع احلــاالت احملالــة للعــالج 

فــي إطــار برنامــج الصحــة فــي األونــروا.

أخيــراً، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد املصابــني نتيجــة ملظاهــرات 
ــام 2018،  ــة بالع ــام 2019 مقارن ــي الع ــرى ف ــودة الكب ــيرة الع مس
ــني  ــة للمصاب ــة الطارئ ــات الصحي ــدمي اخلدم ــة تق ــت الوكال واصل
ــن يحتاجــون  ــني الفلســطينيني الذي اجلــدد والدعــم املســتمر لالجئ
ــة. ففــي العــام 2019، تلقــى مــا مجموعــه 925  ــى متابعــة طبي إل
ــمل  ــا يش ــة، مب ــروا الصحي ــز األون ــي مراك ــة ف ــة الرعاي ــة إصاب حال
والعــالج  والتضميــد  واالستشــارات  العاجــل  الطبــي  العــالج 
الطبيعــي والدعــم النفســي-االجتماعي. وأجــرت 11 وحــدة للعــالج 
الطبيعــي فــي مراكــز الوكالــة الصحيــة مــا مجموعــه 6,396 
جلســة للعــالج الطبيعــي خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر. ويعــزى 
هــذا اإلجنــاز الــذي جتــاوز الغايــة املرصــودة إلــى طبيعــة املصابــني ألن 

ــة. ــة طبي ــررة ومتابع ــات متك ــى عالج ــوا إل ــم احتاج ــد منه العدي
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فــي العــام 2019، ظــل تزويــد أطفــال الالجئــني الفلســطينيني 
ــن  ــي وآم ــف ونوع ــع ومنص ــم جام ــى تعلي ــول إل ــة الوص بإمكاني
يتماشــى مــع قيــم األمم املتحــدة ومبادئهــا يشــكل أولويــة بالنســبة 
لأونــروا فــي غــزة. خــالل العــام الدراســي 2019/2018، وبالبنــاء علــى 
نظــام التعليــم القائــم فــي الوكالــة، دعمــت األونــروا أيضــاً أطفــال 
ــاالت  ــي ح ــم ف ــج التعلي ــالل برنام ــن خ ــطينيني م ــني الفلس الالجئ
ــن  ــة الذي ــم للطلب ــي التعل ــاً ف ــاً إضافي ــدم دعم ــذي يق ــوارئ ال الط
يتأثــر تعليمهــم باألزمــة اإلنســانية والصــراع. حتقيقــاً لهــذه الغايــة، 
وفــرت الوكالــة 585 معلمــاً إضافيــاً )555 معلمــة و30 معلمــاً( 

لتوفيــر دعــم إضافــي فــي تعلــم اللغــة العربيــة والرياضيــات لصالــح 
68,007 طلبــة )32,648 فتــاة و35,359 فتــًى(. وقــد اســتخدمت األونــروا 
مجموعــة األدوات اخلاصــة بهــا للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ 
ــة  ــة للطلب ــات املتنوع ــد االحتياج ــى حتدي ــني عل ــب املعلم ــي تدري ف
واالســتجابة لهــا، مبــا فــي ذلــك الطلبــة ذوي اإلعاقــة، و/أو غيــر ذلــك 
مــن االحتياجــات التعليميــة والنفســية-االجتماعية والصحيــة. 
ــن  ــوى 58.5% م ــر س ــم توفي ــم يت ــل، ل ــى التموي ــود عل ــبب القي وبس
املعلمــني الداعمــني املطلوبــني، ممــا أدى إلــى انخفــاض عــدد جلســات 
ــي  ــل دراس ــة فص ــت تغطي ــام 2018 )مت ــع الع ــة م ــم باملقارن الدع

طفــل صغيــر يتلقــى كشــفاً طبيــاً فــي مركــز الفاخــورة الصحــي 
التابــع لأونــروا ، غــزة. © األونــروا 2020، تصويــر خليــل عــدوان

التعليم في حاالت الطوارئ

النتاج: مجابهة تأثيرات احلصار والفقر والعنف من خالل توفير بيئة تعلم داعمة، حيث يستطيع الطلبة الالجئون حتقيق إمكاناتهم.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

يتم دعم الطلبة الالجئني الذين لديهم 
احتياجات تعليمية إضافية في مبحثي اللغة 

العربية والرياضيات.

عدد املعلمني الداعمني الذين يتم توظيفهم لتيسير تعليم 
الطلبة في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.

 585
)إناث 555،
ذكور 30(

1,000
)إناث 400،
ذكور 600(

عدد األطفال الذين يتلقون دعماً إضافياً في التعلم في 
مبحثي اللغة العربية والرياضيات.

68,007
)بنات 32,648،
أوالد 35,359( 

68,007
)بنات 32,648،
أوالد 35,359( 

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يتم تزويدهم باملواد يتم تزويد الطلبة الالجئني بأدوات التعلم.
التعليمية )أدوات العودة إلى املدرسة، مواد الدعم النفسي-

االجتماعي/الترفيه، القرطاسية( في كل فصل دراسي.

125 0 585
)إناث 555،
ذكور 30(
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ــن  ــم تتمك ــك، ل ــى ذل ــة إل ــام 2019(. باإلضاف ــي الع ــط ف ــد فق واح
ــى  ــودة إل ــة )أدوات الع ــواد التعليمي ــة بامل ــد الطلب ــن تزوي ــة م الوكال
املدرســة، ومــواد الدعــم النفســي-االجتماعي/الترفيه، والقرطاســية(، 
إذ أعطيــت األولويــة الســتمرار دعــم التعلــم فــي ظــل املــوارد املتاحــة.
فــي العــام 2019، واصــل مرشــدو الصحة النفســية والدعم النفســي-
ــي  ــردي واجلمع ــاد الف ــدمي اإلرش ــروا تق ــدارس األون ــي م ــي ف االجتماع
ملســاعدة األطفــال علــى التكيــف، مــع العمــل علــى تعزيــز قدرتهــم 
علــى الصمــود والتحمــل فــي ظل البيئــة القاهــرة التــي تــزداد صعوبة. 

وفــي ضــوء احلاجــة املتزايــدة إلــى الدعــم النفســي-االجتماعي، أعــادت 
الوكالــة فــي أيار/مايــو 2019 توظيــف 241 مرشــداً تربويــاً بــدوام كامــل. 
وكان هــؤالء يعملــون بــدوام جزئــي فــي أغلــب فتــرات العــام الدراســي 
ــات  ــر خدم ــزال توفي ــل. وال ي ــى التموي ــود عل ــبب القي 2019/2018 بس
ــني  الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي ألطفــال الالجئ
ــاك  ــتكون هن ــروا، وس ــة لأون ــكل أولوي ــزة يش ــي غ ــطينيني ف الفلس
حاجــة إلــى دعــم مالــي مســتمر فــي العــام 2020 لضمــان أن يكــون 

مســتوى الدعــم قــادراً علــى مواكبــة الطلــب املتزايــد.

ــود  ــت جه ــام 2019، ظل ــن الع ــى م ــة األول ــهر اخلمس ــالل األش خ
تقــدمي الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي تعانــي 
مــن تخفيضــات شــديدة فــي اخلدمــات املتعلقــة باملاليــة. فــي هــذا 
اخلصــوص، اســتمر توظيــف 500 موظــف وموظفــة علــى عقــود بدوام 
جزئــي كجــزء مــن تدابيــر التكيــف املتخــذة فــي العــام 2018 بســبب 
ــه مت  ــة أن ــة لدرج ــت هائل ــات كان ــن االحتياج ــل. ولك ــص التموي نق
حتويــل هــذه الكــوادر مجــدداً للعمــل بــدوام كامــل وجــرى دعــم ذلــك 
ــك  ــاح ذل ــة. أت ــي الوكال ــج ف ــة البرام ــن ميزاني ــلفة م ــالل س ــن خ م
ــتندت  ــي اس ــودة، والت ــات املرص ــاوز الغاي ــج تتج ــق نتائ ــروا حتقي لأون
إلــى عمــل موظفي الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي 
ــي. وخــالل العــام، واصــل املرشــدون فــي املــدارس واملراكــز  ــدوام جزئ ب
ــن  ــة م ــذ طائف ــني، تنفي ــدين القانوني ــب املرش ــى جان ــة، إل الصحي
التدخــالت املنظمــة لتلبيــة احتياجــات الالجئــني الفلســطينيني فــي 

ــية. ــة النفس ــي-االجتماعي والصح ــم النفس ــال الدع مج

ــارات  ــى امله ــب عل ــات تدري ــة بجلس ــاً وطالب ــد 123,251 طالب مت تزوي
ــدى األطفــال وفدرتهــم  ــر ل ــز مهــارات التدب ــة مصممــة لتعزي احلياتي
ــة  ــد املدرس ــا بع ــاعات م ــالل س ــك خ ــل، وذل ــود والتحم ــى الصم عل
وأنشــطة املــرح الصيفيــة. وكمــا أشــير أعــاله، فقــد مت جتــاوز الغايــة 
ــمح  ــا س ــل، مم ــذا التدخ ــي له ــل إضاف ــر متوي ــبب توف ــودة بس املرص

بتنفيــذ أنشــطة التعلــم الصيفيــة التــي اســتهدفت طلبــة إضافيني. 
وبالنســبة للطلبــة الذيــن يحتاجــون إلــى دعــم أكثــر تركيــزاً، اســتفاد 
6,866 طفــالً مــن اإلرشــاد اجلمعــي. وعــالوة علــى ذلــك، مت دعــم 11,057 
طالبــاً وطالبــة معرضــني للخطــر مــن خــالل اإلرشــاد الفــردي، وتلقــى 

34,196 مــن األهالــي جلســات لتثقيــف األهــل فــي املــدارس.

ــية  ــة النفس ــدو الصح ــدم مرش ــة، ق ــروا الصحي ــز األون ــي مراك وف
اإلرشــاد الفــردي إلــى 6,407 أشــخاص بالغني. واســتكمل هــذا العمل 
بتقــدمي التثقيــف النفســي املنظــم واإلرشــاد اجلمعــي الرامــي إلــى 
ــادل  ــم املتب ــبل الدع ــة وس ــر الفردي ــدرات التدب ــن ق ــز كل م تعزي
ــر، مت تقــدمي  فيمــا بــني املشــاركني. وخــالل الفتــرة املشــمولة بالتقري
ــارك 17,570  ــا ش ــاً، فيم ــخصاً بالغ ــى 2,583 ش ــي إل ــاد اجلمع اإلرش
فــرداً إضافيــاً )14,806 مــن اإلنــاث و2,764 مــن الذكــور( فــي جلســات 
التثقيــف النفســي-االجتماعي التــي قدمــت اســتجابة لالحتياجــات 
ــودة  ــيرة الع ــرات مس ــة بتأثي ــة املتعلق ــية-االجتماعية احلرج النفس
ــاً  ــخصاً بالغ ــو 8,655 ش ــتفاد نح ــك، اس ــى ذل ــالوة عل ــرى. ع الكب
مــن جلســات التوعيــة العامــة التــي غطــت طائفــة مــن القضايــا 
ــخصاً  ــى 5,486 ش ــام 2019، تلق ــي الع ــة. وف ــرية واالجتماعي األس
ــرة  ــة مل ــح فردي ــارات ونصائ ــراً( استش ــى و1,530 ذك ــاً )3,956 أنث بالغ

ــة. ــا شــخصية وأســرية واجتماعي ــق بقضاي واحــدة فيمــا يتعل

الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي

النتاج: تعزيز الرفاه النفسي-االجتماعي لالجئني الفلسطينيني

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

طلبة األونروا وأهاليهم يتلقون الدعم 
النفسي-االجتماعي.

123,251 عدد الطلبة الذين يتلقون الدعم في املهارات احلياتية.
)إناث 67,842،
ذكور 55,409(

 24,471
)إناث 13,100،
ذكور 11,371(

6,866عدد الطلبة الذين يتلقون اإلرشاد اجلمعي.
)إناث 3,647،

ذكور 3,219( 

 5,768
)إناث 2,884،

ذكور 2,884( 

11,057عدد الطلبة الذين يتلقون اإلرشاد الفردي.
)إناث 5,182،
ذكور 5,875(

 5,665
)إناث 2,832،
ذكور 2,833(

34,196عدد أهالي الطلبة الذين يتلقون التثقيف املوجه لأهالي.
)إناث 28,348،
ذكور 5,848(

 8,000
)إناث 4,000،
ذكور 4,000(

األسر وأفراد اجملتمعات احمللية يتلقون الدعم 
النفسي-االجتماعي.

2,583عدد البالغني الذين يتلقون تدخالت جماعية.
)إناث 1,983،
ذكور 600(

 1,050
)إناث 1,020،

ذكور 30(

6,407عدد البالغني الذين يتلقون اإلرشاد الفردي.
)إناث 4,354،
ذكور 2,053(

 3,300
)إناث 2,700،
ذكور 600(

عدد النساء اللواتي يحضرن حلقات التثقيف النفسي-
االجتماعي.

14,80610,000
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فــي ظــل البيئــة السياســية واألمنيــة واالجتماعية-االقتصاديــة 
الشــديدة التقلــب، واصلــت األونــروا تقــدمي الدعــم فــي مجــال احلمايــة 
ــى  ــة عل ــود املفروض ــر أن القي ــزة. غي ــي غ ــطينيني ف ــني الفلس لالجئ
التمويــل مبوجــب النــداء الطــارئ أثــرت علــى قــدرة الوكالــة علــى تنفيذ 
ــه  ــم املوج ــر الدع ــل توفي ــالزم، مث ــاق ال ــى النط ــة عل ــطة احلماي أنش
ــا فــي  ــة، مب ــى احلماي ــن يواجهــون مخاطــر عل لالجئــني الضعفــاء الذي
ذلــك اإليــذاء واالســتغالل واإلهمــال. مــع ذلــك، أتاحــت مصــادر التمويــل 
األخــرى لبرامــج األونــروا، مبــا فيهــا برامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعية 
والصحــة والتعليــم، أن تســاعد 2,558 حالــة فرديــة تتعــرض لتهديــدات 
علــى احلمايــة )1,975 امــرأة، و107 رجــال، و252 فتــاة، و224 فتــىً(. ومــن 
خــالل متويــل الطــوارئ، واصلــت الوكالــة تعزيــز قــدرات املوظفــني فيمــا 

يتعلــق بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ 
ــتهدفت 276  ــة اس ــذ دورات تدريبي ــالل تنفي ــن خ ــة م ــاج اإلعاق وإدم

ــة )198 موظفــة و78 موظفــاً(. شــخصاً مــن موظفــي الوكال

وخــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، نُظمــت 79 إحاطــة إعالميــة 
ــني  ــمل وزراء ومانح ــا يش ــة، مب ــة الدولي ــراف املعني ــن األط ــة م لطائف
وسياســيني ودبلوماســيني وصحفيــني وباحثــني، لرفــع الوعــي بقضايــا 
احلمايــة التــي تؤثــر علــى الالجئــني الفلســطينيني فــي غــزة. وواصلــت 
ــي  ــات الت ــى معلوم ــول عل ــات احلص ــع طلب ــاون م ــاً التع ــروا أيض األون
جاءتهــا مــن ســفارات ومنظمــات غيــر حكوميــة وكيانــات أخــرى فــي 
األمم املتحــدة. وفــي إطــار جهــود املناصرة املســتمرة، ومبناســبة مــرور عام 

طالبــات األونــروا يشــاركن فــي أنشــطة ترفيهيــة فــي مدرســة جباليــا 
اإلعداديــة للبنــات، غــزة © األونــروا 2020، تصويــر خليــل عــدوان

الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي

النتاج: تعزيز حماية حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

تخفيف مجاالت الضعف ومعاجلة احتياجات 
احلماية األشد حدة بفاعلية.

عدد الالجئني املهددين، مبا يشمل األطفال والنساء 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يتلقون الدعم املوجه للتصدي 

حلاالت االستغالل واإليذاء واإلهمال.

0500

ميتلك املوظفون امليدانيون القدرة على حتديد 
احتياجات احلماية واالستجابة لها.

276عدد املوظفني املدربني على احلماية.
)إناث 198،ذكور 78(

800

الوفود واألطراف املعنية الدولية الرئيسية 
على وعي كامل بأثر األزمة اإلنسانية املمتدة 

في غزة وعواقبها بالنسبة حلماية الالجئني 
الفلسطينيني.

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

الوفود.

7950
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ــداء الطــارئ  ــل مبوجــب الن ــم يتــم فــي العــام 2019 تلقــي أي متوي ل
ــت  ــك، متكن ــع ذل ــي. وم ــرف الصح ــاه والص ــالت املي ــح تدخ لصال
ــة  ــي الوكال ــج ف ــة البرام ــن ميزاني ــلفة م ــالل س ــن خ ــروا، م األون
ومــن خــالل متويــل املشــاريع، مــن توفيــر احلــد األدنــى مــن اخلدمــات 
األساســية للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ملنــع تفشــي 
ــة وغيرهــا مــن اخملاطــر علــى الصحــة العامــة فــي  األمــراض املعدي
ــدودة،  ــوارد احمل ــدود امل ــي ح ــطينيني. وف ــني الفلس ــات الالجئ مخيم
أعطــت األونــروا األولويــة إلزالــة 70,800 طــن مــن النفايــات الصلبــة 
مــن مكبــات النفايــات غيــر الرســمية بالقــرب مــن مخيمــات 
ــر  ــمية وتوفي ــات الرس ــر النفاي ــع طم ــى مواق ــا إل ــني ونقله الالجئ
مــا يقــرب مــن 100,000 لتــر مــن الوقــود لتســعة آبــار للميــاه فــي 
مخيمــات الالجئــني الفلســطينيني )ســبعة فــي جباليــا، وواحــد فــي 

خــان يونــس، وواحــد فــي رفــح(. وبســبب القيــود علــى التمويــل، لــم 
ــد  ــب املتزاي ــة مــن االســتجابة بشــكل كامــل للطل تتمكــن الوكال
علــى اخلدمــات املتصلــة بامليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة. إذ تعذر 
إجــراء اإلصالحــات الطارئــة علــى شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي 
فــي اخمليمــات، ممــا يهــدد قــدرة الالجئــني علــى الوصــول إلــى خدمــات 
امليــاه والصــرف الصحــي. وإذا اســتمر هــذا الوضــع، فمــن املتوقــع أن 
ــي  ــى تدن ــالً إل ــة أص ــبكات القدمي ــي الش ــريع ف ــور الس ــؤدي التده ي
ــر.  ــكل كبي ــني بش ــات الالجئ ــي مخيم ــبكات ف ــذه الش ــودة ه ج
باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم تتمكــن األونــروا مــن دعــم تطهيــر مواقــع 
تكاثــر البعــوض املكتشــفة فــي وادي غــزة وبيــت الهيــا وخــان يونــس 
والنصيــرات، ممــا يزيــد مــن خطــر انتشــار البعــوض واحتمــال تفشــي 

ــل. ــن النواق ــره م ــوض وغي ــة بالبع ــراض املنقول األم

املياه والصرف الصحي الطارئ

النتاج: تعزيز حماية حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

يتم دعم تشغيل مرافق األونروا األساسية في 
مجال املياه والصرف الصحي والنظافة.

عدد مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة احلرجة التي يتم 
دعمها.

99

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

%0%100

03عدد مواقع تكاثر البعوض املكتشفة التي يتم تطهيرها.ينخفض تعرض الالجئني لنواقل األمراض.

70,80060,000أطنان النفايات التي تزال من املكبات غير الرسمية.

علــى انطــالق مســيرة العــودة الكبــرى، أصــدرت الوكالــة تقريــراً بعنوان 
"عــام علــى مســيرة العــودة الكبــرى فــي غــزة"، 126 إلــى جانــب حملــة 

علــى وســائل التواصــل االجتماعــي لتســليط الضــوء علــى العواقــب 
ــروا. اإلنســانية للمظاهــرات وتأثيــر ذلــك علــى تقــدمي خدمــات األون
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3-3 الضفة الغربية: التدخالت الخاصة بكل قطاع

املساعدات الغذائية الطارئة

النتاج: يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

األسر الالجئة املفتقرة لأمن الغذائي تزود 
بالوسائل واملعارف الالزمة لتلبية أبسط 

متطلباتها الغذائية.

عدد األفراد املستفيدين من توزيع الغذاء املشترك بني برنامج 
األغذية العاملي واألونروا على اجملتمعات البدوية والرعوية 

املهددة في املنطقة )ج(.

37,00037,000

3-3-1 األولوية االستراتيجية األولى: أسر الالجئين الفلسطينيين المتضررة من األزمة والتي تواجه صدمات 
حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء

خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، واصلــت األونــروا تقدمي املســاعدات 
الغذائيــة الطارئــة العينيــة لالجئــني وغيــر الالجئــني فــي التجمعــات 
ــالل  ــن خ ــة م ــة الغربي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة والرعوي البدوي
ــتمرار  ــان اس ــزال ضم ــي. وال ي ــة العامل ــج األغذي ــع برنام ــراكة م ش
تقــدمي املســاعدات إلــى اجملتمعــات البدويــة والرعويــة يشــكل أولويــة 
بالنظــر إلــى ارتفــاع مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي والتهديــدات 
الشــديدة للحمايــة التــي تواجههــا هــذه اجملتمعــات، وال ســيما تلــك 
املوجــودة فــي املنطقــة )ج(. وقــد عــزز هــذا التدخــل األمــن الغذائــي 
لــدى 37,000 شــخص )6,192 أســرة( يعيشــون فــي 86 جتمعــاً بدويــاً 
ــى  ــاعدهم عل ــا س ــة، مم ــة الغربي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ــاً ف ورعوي
ــى  ــم عل ــز قدرته ــية وتعزي ــة األساس ــم الغذائي ــة احتياجاته تلبي

ــة  ــاً للخط ــر وفق ــد كبي ــى ح ــع إل ــرى التوزي ــل. ج ــود والتحم الصم
مــن خــالل أربــع جــوالت، ومت الوصــول إلــى جميــع اجملتمعــات احملليــة 

ــتهدفة. املس

ــات  ــبب الصعوب ــة بس ــع األغذي ــى لتوزي ــة األول ــرت اجلول ــد تأخ وق
التــي اكتنفــت عمليــة شــراء املــواد الغذائيــة. كمــا أن بعــض 
ــات  ــر عملي ــي تأخي ــاً ف ــببت أيض ــول تس ــة بالوص ــائل املتعلق املس
التوزيــع فــي جتمعــات خــان األحمــر وقلقيليــة والرماضــني )الشــمال 
ــل  ــد مت ح ــل. وق ــة اخللي ــرق مدين ــاً ش ــو 14 جتمع ــي نح ــوب( وف واجلن
ــة  ــة واإلدارة املدني ــة احلماي ــع مجموع ــيق م ــائل بالتنس ــذه املس ه
ــاط  ــتخدام نق ــالل اس ــن خ ــاالت م ــض احل ــي بع ــرائيلية، أو ف اإلس

ــة. ــع بديل توزي

توزيــع الغــذاء علــى مجتمــع عــرب اجلهالــني البــدوي، العيزريــة، الضفــة 
الغربيــة. © األونــروا 2017، تصويــر إيــاس أبــو رحمــة



81 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

املساعدات النقدية الطارئة 

النتاج: يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

يحصل الالجئون من فئة الفقر املدقع على 
مساعدات نقدية طارئة لتغطية احتياجاتهم 

األساسية.

عدد األسر الالجئة من فئة الفقر املدقع في الضفة الغربية 
)في املناطق الريفية واحلضرية وفي اخمليمات التسعة عشر( 

التي تتلقى مساعدات نقدية من خالل أسلوب البطاقة 
اإللكترونية.

3,6103,620

عدد األفراد الالجئني من فئة الفقر املدقع في الضفة الغربية 
)في املناطق الريفية واحلضرية وفي اخمليمات التسعة عشر( 

الذين يتلقون مساعدات نقدية من خالل أسلوب البطاقة 
اإللكترونية.

25,578
)إناث 12,451،
ذكور 13,127(

 23,782
)إناث 11,479،
ذكور 12,303(

القيمة اإلجمالية للمساعدات النقدية املوزعة على األسر 
الالجئة من فئة الفقر املدقع.

3,543,169 $US3,329,536 $US

اســتمرت األونــروا، فــي العــام 2019، في تقــدمي برنامجها للمســاعدات 
النقديــة الطارئــة فــي الضفــة الغربيــة، والــذي اســتهدف الالجئــني 
الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع. وعلــى الرغــم مــن التمويــل احملــدود 
ــة الــذي تلقتــه الوكالــة مبوجــب النــداء الطــارئ لصالــح هــذا  للغاي
التدخــل، متكنــت الوكالــة مــن مواصلــة هــذا التدخــل بفضــل ســلفة 
ــول  ــتمرار حص ــان اس ــدف ضم ــت به ــج أتيح ــة البرام ــن ميزاني م
الالجئــني األشــد ضعفــاً فــي الضفــة الغربيــة علــى الدعــم الــالزم. 
ــي 35  ــيكالً )حوال ــروا 125 ش ــت األون ــام 2019، قدم ــدار الع ــى م وعل
دوالراً أمريكيــاً( للشــخص فــي كل ربــع ســنة علــى شــكل مســاعدة 
نقديــة طارئــة مــن خــالل أســلوب البطاقــة اإللكترونية لصالــح 3,610 
أســرة الجئــة مــن فئــة الفقــر املدقــع )25,578 فــرداً(. وقــد مت حتقيــق 
ــات املرصــودة حيــث كان  أهــداف هــذا التدخــل بشــكل يتجــاوز الغاي
يجــري تقييــم الســتحقاق الالجئــني للمســاعدة وقــت وضــع الغايــات. 
ــرات. وقــد مت فيمــا بعــد  ــات إلــى تقدي وبالتالــي فقــد اســتندت الغاي

تعديــل عــدد األفــراد املســتهدفني باملســاعدات النقديــة الطارئــة وفقاً 
لعــدد احلــاالت الفعلــي الــذي مت حتديــده مــن خــالل التقييــم.

إن أســلوب توزيــع املســاعدات النقدية بواســطة البطاقــة اإللكترونية، 
وهــي تدخــل ينفــذ بالشــراكة مــع بنــك فلســطني، يتيــح توفيــر املــال 
ــة، ممــا  لالجئــني الضعفــاء مــن خــالل بطاقــات ســحب آلــي مصرفي
يســاهم فــي متكــني الالجئــني عــن طريــق منــح املســتفيدين حريــة 
االختيــار وإتاحــة املزيــد مــن املرونــة في أوجــه اإلنفاق األســري. وبســبب 
قيــود التمويــل، اضطــرت األونــروا إلــى تعليــق تعيــني موظفــي برنامــج 
املســاعدات النقديــة الطارئــة علــى عقــود محــددة املــدة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، مت فصــل مراقبــي املســاعدات النقديــة فــي مكاتــب 
األقاليــم ومنســق اخلــط الســاخن مــن اخلدمــة. وكان لهــذه التدابيــر 
أثــر ســلبي علــى قــدرة الوكالــة علــى معاجلــة مســائل التوزيــع فــي 

األقاليــم فــي الوقــت املناســب وبطريقــة فعالــة.

احلماية

النتاج: يتلقى الالجئون حماية أفضل من التأثيرات املباشرة واألشد خطورة للسياسات واملمارسات وأعمال القتال املتعلقة باالحتالل، ويتم تعزيز 
احترام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واحلد من أثر االنتهاكات.

الغاية )2019(الفعلي )%(املؤشراخملرجات

تتحسن املتابعة املنهجية للسلطات املسؤولة 
عن مزاعم انتهاكات القانون اإلنساني الدولي.

نسبة تدخالت األونروا في مجال مناصرة قضايا احلماية التي 
تستحث اتخاذ استجابات ملموسة من جانب السلطات 

املعنية.

%44%20

نسبة احلوادث املوثقة التي حتصل األونروا بشأنها على 
موافقة مستنيرة ويتم رفعها إلى السلطات املعنية.

%95%65

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

عدد تدخالت احلماية )املناصرة(، مبا فيها الرسائل الرسمية، 
بخصوص قضايا احلماية، التي تقوم بها األونروا وتستهدف 

أطرافاً فاعلة خارجية وجهات مسؤولة.

17685

يتم تخفيض خطر التهجير القسري 
للتجمعات السكانية املهددة وتعزيز قدراتهم 

على التدبر.

نسبة األسر الالجئة املهددة واملتضررة من تهديدات على 
احلماية التي تعيد تأسيس سالمتها الشخصية وأمن 

مساكنها بعد تلقي املساعدات النقدية الطارئة.

%42%50

نسبة األسر الالجئة املتضررة من أعمال الهدم/اإلخالء التي 
تعيد تأسيس ترتيبات إقامة ثابتة لها بعد توقف التدخالت.127

%71%50

3-3-2 األولوية االستراتيجية الثانية: يحافظ الالجئون الفلسطينيون على قدرتهم على الوصول الى 
الخدمات والمساعدات األساسية وتجري حمايتهم من أشد تأثيرات القتال والعنف



تقرير العمل السنوي لعام 822019

ــة بشــدة بســبب األزمــة  ــروا فــي مجــال احلماي ــدرات األون ــرت ق تأث
املاليــة التــي شــهدتها الوكالــة فــي العــام 2018، ممــا أجبــر 
ــف  ــة والتكي ــال احلماي ــي مج ــا ف ــص تدخالته ــى تقلي ــروا عل األون
ــت  ــل، بقي ــود التموي ــتمرار قي ــع اس ــة. وم ــة مخفض ــع ميزاني م
ــاه  ــذا االجت ــل ه ــام 2019، ليتواص ــي الع ــارية ف ــالت س ــذه التعدي ه
الباعــث للقلــق الشــديد والــذي يرفــع مــن احتمــاالت اخملاطــر علــى 
ــواء.  ــواًء بس ــة س ــات الوكال ــى عملي ــطينيني وعل ــني الفلس الالجئ
ويعــزى حتقيــق نتائــج تفــوق الغايــات املرصــودة فيمــا يتعلــق 
بجهــود املناصــرة التــي تبذلهــا األونــروا أساســاً إلــى تعديــل أجــري 
علــى منهجيــة املؤشــرات خــالل العــام مــن أجــل تقــدمي حملــة عامــة 
ــت  ــداً، راجع ــر حتدي ــو أكث ــى نح ــرة. وعل ــالت املناص ــمل لتدخ أش
الوكالــة هــذه املؤشــرات لتشــمل تدخــالت املناصــرة التي تســتهدف 
اجلهــات املســؤولة واإلحاطــات املقدمــة للجهــات الفاعلــة اخلارجيــة، 
مبــا يشــمل الدبلوماســيني واملنظمــات والصحفيــني. ومــن بــني 131 
تدخــالً للمناصــرة قامــت بهــا دائــرة احلمايــة واحلياديــة فــي مكتــب 
ــالً  ــتحث 58 تدخ ــام، اس ــدار الع ــى م ــة عل ــة الغربي ــم الضف إقلي
ــة.  ــلطات املعني ــب الس ــن جان ــة م ــراءات ملموس ــاذ إج ــا اتخ منه
أمــا بالنســبة لإلحاطــات اخلارجيــة، فــإن اإلجــراءات اإليجابيــة التــي 
ــوص  ــرات بخص ــدار مذك ــملت إص ــروا ش ــالت األون ــتحثتها تدخ اس
ــر  ــم، ونش ــى العواص ــع عل ــتجدات الوض ــرض مس ــات، وع السياس
ــي.  ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــطة عل ــة، وأنش ــاالت إعالمي مق
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــة الغربي ــم الضف ــب إقلي ــرى مكت ــال، أج باإلجم

املشــمولة بالتقريــر مــا مجموعــه 176 تدخــالً فــي مجــال املناصــرة.

بســبب قيــود التمويــل، انخفضــت قــدرات دائــرة احلمايــة واحلياديــة 
ــة  ــلطات اخملتص ــالغ الس ــل وإب ــة بالكام ــوادث احلماي ــق ح ــي توثي ف
ــذا  ــي ه ــودة ف ــة املرص ــوق الغاي ــة تف ــق نتيج ــع حتقي ــا. 128 ويرج به
اخلصــوص إلــى عــدد احلــاالت التــي حصلــت األونــروا علــى موافقــة 
ــا )18  ــرائيلية به ــلطات اإلس ــت الس ــأنها وأبلغ ــتفيدين بش املس

ــة موثقــة(. ــة مــن أصــل 19 حال حال

ــن  ــررة م ــة املتض ــر الالجئ ــن األس ــت 42% م ــام 2019، متكن ــي الع ف
ــادة  ــن إع ــل 752( م ــن أص ــرة م ــة )314 أس ــى احلماي ــدات عل تهدي
ــا  ــد تلقيه ــكنها بع ــن مس ــخصية وأم ــالمتها الش ــيس س تأس
مســاعدات نقديــة طارئــة، وهــو مــا يقــل قليــالً عــن الغايــة 
ــر  ــدد األس ــر، كان ع ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــنوية. وخ الس
الالجئــة املتضــررة مــن عمليــات الهدم/اإلخــالء التــي أعادت تأســيس 
ترتيبــات إقامــة مســتقرة بعــد توقــف التدخــالت أعلــى مــن الغايــة 
املوضوعــة، حيــث بلــغ 71% )39 أســرة مــن أصــل 55(. هــذه النتيجــة 
هــي مؤشــر علــى فعاليــة التدخــالت النقديــة وتدخــالت إدارة 
ــروا للتدخــل فــي األزمــات،  احلــاالت املقدمــة مــن خــالل منــوذج األون
والــذي يســاهم فــي متكــني األســر املهجــرة فــي الضفــة الغربيــة 
ــع  ــل م ــى التعام ــاعدها عل ــرقية( ويس ــدس الش ــا الق ــا فيه )مب
تداعيــات التهجيــر القســري مــن خــالل متكينهــا مــن البقــاء فــي 

ــة. ــا احمللي مجتمعاته

ــاء  ــروا أثن ــدى األون ــل ل ــة تعم ــال احلماي ــي مج ــة ف ــة اجتماعي أخصائي
ــة.  ــاً فــي بيــت جــاال، الضفــة الغربي ــارة ألســرة هــدم منزلهــا جزئي زي
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83 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

3-4 غزة والضفة الغربية والرئاسة

التنسيق واإلدارة والسالمة واألمن 

النتاج: يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية، بقدر التمويل املتاح.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية، بقدر 
التمويل املتاح.

تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء الطارئ 
يصدر خالل فترة زمنية مقرة بعد نهاية الفترة التي يغطيها 

التقرير.

120 يوما120ً

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

120 يوما96ً

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

22

3-4-1 األولوية االستراتيجية الثالثة: اإلدارة والتنسيق الفعال لالستجابة الطارئة

فــي العــام 2019، واصلــت األونــروا دعــم التخطيــط والرصــد والتقييــم 
ــني  ــن املوظف ــالمة وأم ــة بس ــة املتعلق ــطة الطارئ ــالت واألنش للتدخ
والالجئــني وحيــاد مرافقهــا. وقــد ثبتــت األهميــة القصــوى لذلــك مــن 
ــدرات  ــر الق ــة وتطوي ــة وصيان ــاءة وفعالي ــات بكف ــدمي اخلدم ــل تق أج

الالزمــة لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ املفاجئــة.

ــن  ــؤولة ع ــط مس ــرة التخطي ــت دائ ــة، بقي ــتوى الرئاس ــى مس عل
التخطيــط والتنســيق ألنشــطة االســتجابة للطــوارئ، مــع التركيــز 
ــم  ــب إقلي ــزة ومكت ــم غ ــب إقلي ــم مكت ــى دع ــاص عل ــكل خ بش
الضفــة الغربيــة فــي االحتفــاظ بخطــط للطــوارئ واســتمرار 
األعمــال ومراجعــة هــذه اخلطــط وحتديثهــا. وخــالل النصــف األول مــن 
العــام 2019، قدمــت دائــرة التخطيــط الدعــم ملكتــب إقليــم الضفــة 
الغربيــة فــي تنظيــم متريــن محــاكاة علــى مســتوى اإلقليــم الختبــار 
ــدوث  ــال ح ــي ح ــة ف ــة املطلوب ــراءات احليوي ــات واإلج ــام والعملي امله
ــب  ــن مكت ــار م ــون كب ــاً موظف ــن أيض ــي التمري ــارك ف ــارئ. وش ط
ــان.  ــي عم ــة ف ــر الرئاس ــدس ودوائ ــي الق ــة ف ــر الرئاس ــم ودوائ اإلقلي
وجــرت متابعــة التوصيــات الرئيســية التــي خــرج بهــا التمريــن خــالل 
ــي مــن العــام بالتنســيق مــع مكتــب إقليــم الضفــة  النصــف الثان

الغربيــة، وذلــك أساســاً بهــدف تعزيــز التأهــب حلــاالت الطــوارئ علــى 
ــق. ــتوى املناط مس

وخــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، واصل موظف مســؤول فــي برنامج 
ــالغ، فــي  ــى أنشــطة التخطيــط والرصــد واإلب الطــوارئ اإلشــراف عل
حــني أتــاح نظــام اإلدارة القائمــة علــى النتائــج علــى اإلنترنــت للوكالــة 
تتبــع النتائــج الفعليــة باملقارنــة مــع األولويــات املقــرة علــى أســاس 
ــالغ املوحــد بشــكل منتظــم. وقــد ســبق  ــر اإلب ــا يّس ــع ســنوي، مم رب
هــذا التقريــر الســنوي تقريــر منتصــف العــام، الــذي قــدم حملــة عامــة 
عــن حالــة النــداء الطــارئ لــأرض الفلســطينية احملتلــة للعــام 2019 
خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن العــام. وفــي العــام 2019، حافظــت 
ــات  ــم عملي ــة لدع ــي الرئاس ــرى ف ــف أخ ــى وظائ ــاً عل ــروا أيض األون
ــوارئ،  ــج الط ــح برنام ــات لصال ــل البيان ــك حتلي ــي ذل ــا ف ــوارئ، مب الط
ــة  ــاالت مختلف ــي مج ــم ف ــت الدع ــي قدم ــة الت ــات القانوني واخلدم
منهــا دعــم التواصــل مــع النظــام الدولــي حلقــوق اإلنســان عــن قضايا 
احلمايــة التــي تثيــر دواعــي القلــق بشــأن انتهــاكات محتملــة مبوجــب 
القانــون الدولــي. وبســبب نقــص التمويــل، أمكــن توفيــر مهــام الدعم 

باألســاس مــن خــالل ميزانيــة البرامــج فــي األونــروا.

التأهب للطوارئ 

النتاج: يتم تخفيض اخلسائر في األرواح وفي األصول االجتماعية واالقتصادية والبيئية جملتمعات الالجئني.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

متلك الوكالة قدرة كافية لالستجابة من أجل 
التصدي لأزمة املمتدة والطوارئ املفاجئة.

1,026 )غزة(1,026عدد املوظفني املدربني على التأهب واالستجابة للطوارئ.

342 )غزة(0عدد املوظفني املدربني على اإلنعاش املبكر.

110 أسرة الجئة عدد األسر الالجئة التي تغطيها مخزونات الطوارئ املتاحة.
)الضفة الغربية(

400 أسرة الجئة 
)الضفة الغربية(

ظــل الوضــع األمنــي فــي غــزة متقلبــاً فــي العــام 2019. واســتجابة 
ــروا قدراتهــا فــي مجــال التأهــب للطــوارئ وإدارة  لذلــك، عــززت األون
اخملاطــر مــن خــالل مواصلــة التركيــز علــى تأمــني مخزونــات 
فــي املســتودعات، وتدريــب املوظفــني، واملشــاركة فــي أنشــطة 
ــات  ــح اآللي ــوكاالت، وتنقي ــني ال ــتركة ب ــط املش ــب والتخطي التأه

والبروتوكــوالت الداخليــة واختبارهــا. توجــد اتفاقــات طويلــة األجــل 
لضمــان توفيــر مــا يكفــي مــن املــواد الغذائيــة واملــواد غيــر الغذائيــة 
ولــوازم التنظيــف فــي حــاالت الطــوارئ. وقــد كفلــت الوكالــة أيضــاً 
التنســيق الفعــال مــع أطــراف العمــل اإلنســاني األخــرى فــي غــزة 
ــوارئ،  ــات الط ــي أوق ــتجابة ف ــب واالس ــى التأه ــدرة عل ــز الق لتعزي



تقرير العمل السنوي لعام 842019

احليادية )غزة(

النتاج: صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

100%100%نسبة املنشآت التي يتم رصدها مرتني في السنةإجراء زيارات تفتيش وتدريب لصيانة احليادية.

عدد املوظفني الذين يتلقون التدريب على احليادية )مبا يشمل 
احليادية في استخدام وسائل التواصل االجتماعي(.

 490
)إناث 253،
ذكور 237(

129  500

100%72%  130نسبة خروقات احليادية التي تالحظ وتتم متابعتها.

إلــى جانــب املشــاركة فــي اجتماعــات اجملموعــات القطاعيــة 
ــر  ــك مــن مناب ــر ذل ــني اجملموعــات، وغي ــرق التنســيق املشــتركة ب وف
التنســيق. مــع ذلــك، ال يــزال النقــص احلالــي فــي التمويــل يشــكل 
حتديــاً مســتمراً ويقــوض قــدرة الوكالــة علــى االســتجابة الســريعة 

فــي حــال حــدوث طــارئ فــي غــزة.

ــة فــي مجــال التأهــب للطــوارئ  نُظمــت خــالل العــام دورات تدريبي
ــن  ــك متاري ــي ذل ــا ف ــزة، مب ــي غ ــروا ف ــي األون ــوارئ ف ــي الط ملوظف
ــات  ــة العملي ــي غرف ــاكاة ف ــان للمح ــري مترين ــد أج ــاكاة. فق مح
املركزيــة اســتهدفا 32 موظفــاً محليــاً ودوليــاً )11 أنثــى و21 ذكــراً(، 
وأجريــت أربعــة متاريــن محــاكاة علــى مســتوى غــرف العمليــات فــي 
ــراً(.  ــاث و111 ذك ــاً )10 إن ــاً محلي ــتهدفت 121 موظف ــق، اس املناط
ــواء  ــة لإلي ــز اخملصص ــي املراك ــاكاة ف ــات مح ــاً عملي ــت أيض وأجري
ــروا. وبســبب  الطــارئ، اســتهدفت 873 شــخصاً مــن موظفــي األون
ــاش  ــى اإلنع ــات عل ــذ أي تدريب ــم تنفي ــم يت ــل، ل ــر التموي ــدم توف ع

ــام 2019. ــي الع ــر ف املبك

ــرداً(  ــادل 611 ف ــا يع ــر )أي م ــد 110 أس ــة، مت تزوي ــة الغربي ــي الضف ف
ــل  ــة مث ــوارئ مختلف ــاالت ط ــتجابة حل ــة اس ــر الغذائي ــواد غي بامل
العواصــف الشــتوية. وبســبب التمويــل احملــدود واملســتوى املنخفــض 
ــق  ــم تتحق ــام 2019، ل ــي الع ــة ف ــوارئ املفاجئ ــاالت الط ــبياً حل نس

ــي. ــة بالقــدر الواف هــذه الغاي

فــي العــام 2019، أفيــد بحــدوث ثــالث عواصــف شــتوية رئيســية فــي 
ــون  ــباط/فبراير وكان ــر وش ــون الثاني/يناي ــي كان ــة )ف ــة الغربي الضف
النحــو  االســتجابة علــى  ترتيبــات  تنســيق  ومت  األول/ديســمبر(. 

ــروا  ــرة فــي خدمــات األون ــات كبي ــة اضطراب ــم حتــدث أي املناســب ول
خــالل هــذه الظــروف. واســتجاب عمــال النظافــة للفيضانــات في 13 
مخيمــاً، ومت توفيــر املــواد غيــر الغذائيــة عنــد الضــرورة. وفــي حــني أن 
االســتجابة العامــة كانــت منســقة بشــكل جيــد، فــال تــزال هنــاك 
ثغــرات فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن اخملاطــر )خطــوط امليــاه اجملــاري 
ــبكات  ــة ش ــدم كفاي ــتيعابية، وع ــا االس ــوق طاقته ــا يف ــة مب املثقل
تصريــف ميــاه األمطــار، والضعــف الهيكلــي فــي بعــض املســاكن(. 
وقــد مت حتديــد الثغــرات بهــدف إعطــاء األولويــة ألهــم التحســينات 
الالزمــة للبنيــة التحتيــة، إذا مــا أصبــح التمويــل متاحــاً. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، بُذلــت جهــود خــالل الســنة لتحســني تنســيق العمليــات 
مــع اجلهــات الفاعلــة اخلارجيــة علــى مســتوى احملافظــات. ومت شــراء 
معــدات وأدوات حمايــة إضافيــة لعمــال النظافــة لالســتجابة 

لفجــوة مت حتديدهــا فــي أوائــل العــام 2019.

ــز  ــاً تعزي ــة أيض ــة الغربي ــم الضف ــي إقلي ــروا ف ــب األون ــل مكت واص
تأهبــه حلــاالت الطــوارئ والتخطيــط لالســتجابة لــه، وقــام بتحديــث 
أدواتــه وإجراءاتــه املتعبــة فــي حــاالت الطــوارئ. وفــي هــذا الصــدد، 
ــط  ــث خط ــوارئ ومت حتدي ــب للط ــة التأه ــة لهيكلي ــت مراجع أجري
اســتمرارية تصريــف األعمــال وخطــط نقــل مقــر العمــل واخلطــط 
ــن  ــم متري ــل، مت تنظي ــذا العم ــار ه ــي إط ــة. وف ــة ذات الصل البديل
محــاكاة للطــوارئ علــى مســتوى اإلقليــم فــي حزيران/يونيــو 2019 
فــي مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة علــى نحــو مــا ســبقت اإلشــارة 
أعــاله. وخــالل النصــف الثانــي مــن العــام 2019، أجــرت األونــروا أيضــاً 
ــي  ــر ف ــة للخط ــة املعرض ــات احمللي ــتقصائية للمجتمع ــة اس دراس

ــة. ــة ذات الصل ــى األطــراف املعني منطقــة األغــوار وعرضتهــا عل

متاشــياً مــع إطــار احليادية فــي األونــروا وإجــراءات العمل املوحــدة التي 
ــروا  حتكــم تنفيــذ التــزام الوكالــة باملبــادئ اإلنســانية، واصلــت األون
صيانــة حياديــة عملياتهــا لتيســير تقــدمي اخلدمــات اإلنســانية فــي 
بيئــة العمــل الصعبــة. ومــع أنــه لــم يتــم تلقــي أي متويــل مبوجــب 
النــداء الطــارئ لصالــح هــذا التدخــل، إال أن األونــروا ســعت للتأكــد 
ــة  ــن ميزاني ــلفة م ــالل س ــن خ ــة م ــطة احليادي ــتمرار أنش ــن اس م
البرامــج. وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه، فيمــا اتخــذت الوكالــة خطــوات 
ملعاجلــة فقــدان التمويــل املتعلــق بتدخــالت احلياديــة، فــإن القــدرات 

قــد تعرضــت لإلجهــاد. وهــذا األمــر ميثــل مخاطــرة تنظيميــة.

ــة  ــي حماي ــوي ف ــدور حي ــآت ب ــي املنش ــة ف ــو احليادي ــوم مفتش يق
حياديــة الوكالــة وســالمة وأمــن موظفيهــا واملســتفيدين مــن 
ــارة  ــه 276 زي ــا مجموع ــذ م ــام 2019، مت تنفي ــي الع ــا. وف خدماته
ــة  ــة باحليادي ــائل املتعلق ــملت املس ــروا. وش ــآت األون ــة ملنش مفاجئ
التــي لوحظــت خــالل الزيــارات اســتخدام ملصقــات وكتابــات علــى 
ــر  ــط غي ــة، وخرائ ــالم وطني ــة، وأع ــر الئق ــات غي ــدران وملصق اجل

ــج  ــذه النتائ ــت ه ــد طرح ــي. وق ــى األراض ــات عل ــا، وتعدي ــأذون به م
ــارات  ــة. وخــالل زي علــى مــدراء املنشــآت بغيــة اتخــاذ إجــراءات فوري
ــآت  ــدراء املنش ــة مل ــة باحليادي ــات للتوعي ــت جلس ــش، قُدم التفتي
ــة  ــاً وموظف ــب 490 موظف ــك، مت تدري ــى ذل ــة إل ــني. باإلضاف واملوظف
)253 مــن اإلنــاث و237 مــن الذكــور(، وال ســيما مــدراء املــدارس 
ــص  ــرض نق ــد ف ــروا. وق ــي األون ــة ف ــار احليادي ــى إط ــم، عل ونائبيه
ــر، وال ســيما فيمــا  ــاً خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقري التمويــل حتدي
ــني  ــم مكرس ــب األقالي ــي مكات ــني ف ــني دولي ــني موظف ــق بتعي يتعل
ــآت.  ــى املنش ــش عل ــات التفتي ــة وعملي ــوادث احليادي ــن ح ــالغ ع لإلب
كمــا أدى انخفــاض التمويــل كذلــك إلــى تقليــص ملمــوس فــي عــدد 

ــوادث. ــوع ح ــي بوق ــر الفعل ــن اخلط ــا زاد م ــزة، مم ــي غ ــراس ف احل

مت اعتمــاد نســخة محدثــة مــن قاعــدة بيانــات احلياديــة فــي العــام 
ــار املوظفــني احملليــني، مبــن فيهــم مــدراء مكاتــب  2019، وأصبــح كب
املناطــق، أكثــر انخراطــاً فــي متابعــة انتهــاكات احلياديــة فــي 

ــروا. ــآت األون منش
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فريــق احلمايــة واحلياديــة يجــري زيــارة تفتيــش ملدرســة الشــاطئ 
ــر  ــروا 2020، تصوي ــزة. © األون ــروا، غ ــة لأون ــة التابع ــة اخملتلط االبتدائي

ــدوان ــل ع خلي

احليادية )الضفة الغربية(

النتاج: صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

100%81%نسبة املنشآت التي يتم رصدها مرتني في السنةإجراء زيارات تفتيش وتدريب لصيانة احليادية.

عدد املوظفني الذين يتلقون التدريب على احليادية )مبا يشمل 
احليادية في استخدام وسائل التواصل االجتماعي(.
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100%غير متوفرنسبة خروقات احليادية التي تالحظ وتتم متابعتها.

ــف  ــش نص ــات تفتي ــام 2019، عملي ــي الع ــروا، ف ــو األون ــرى موظف أج
ســنوية علــى 81% مــن منشــآت الوكالــة فــي الضفــة الغربيــة، فــي 
حــني مت تفتيــش 97% مــن املنشــآت مــرة واحــدة علــى األقــل. يقســم 
ــى املنشــآت  ــات التفتيــش عل ــة عملي ــم الضفــة الغربي ــب إقلي مكت
إلــى فئتــني بســبب اختــالف املوظفــني الذيــن يجــرون التفتيــش – داخل 
اخمليمــات )موظفــو احلمايــة واحلياديــة( وخارجهــا )موظفون مســؤولون – 
محليــون ودوليــون(. فــي العــام 2019، مت تفتيــش جميــع منشــآت األونروا 
ــة  ــة واحليادي ــرق احلماي ــل ف ــن قب ــني م ــني مرت ــات الالجئ ــل مخيم داخ
باســتثناء مخيــم واحــد مت تفتيشــه مــرة واحــدة فقــط بســبب اخملــاوف 
األمنيــة. وبالنســبة للمنشــآت خــارج اخمليمــات، فقــد قامــت فــرق مــن 
ــاض  ــزى انخف ــني. ويع ــا مرت ــش 69% منه ــؤولني بتفتي ــني مس موظف
عــدد عمليــات التفتيــش خــارج اخمليمــات إلــى مــا يلــي: )1( قضايــا تبدل 
املوظفــني واملــوارد ومــا يتصــل بذلــك مــن تعطيــل للجــدول الزمنــي 
للتفتيــش وحتديــات االحتفــاظ باملعرفــة، )2( والقيــود املفروضــة علــى 

الوصــول والتنقــل بســبب البيئــة السياســية املتوتــرة.

مت حتديــد مــا مجموعــه 313 مســألة حياديــة خــالل عمليــات التفتيش، 
تشــمل عــدم رفــع أعــالم األمم املتحــدة وعالماتهــا املميــزة علــى 
املنشــآت، ووجــود كتابــات غيــر محايــدة علــى اجلــدران، مــن بــني أمــور 
أخــرى. وبســبب النقــص فــي القــدرات )املرتبــط بالقيــود املاليــة التــي 
ــام  ــن الع ــات ع ــر بيان ــج(، ال تتوف ــة البرنام ــادة هيكل ــتلزمت إع اس
2019 عــن عــدد انتهــاكات احلياديــة املكتشــفة التــي متــت متابعتهــا. 

ــام 2020. ــي الع ــش ف ــات التفتي ــات لعملي ــتتاح البيان وس

ــب  ــدرات مكت ــز ق ــل، مت تركي ــود التموي ــبب قي ــام 2019، وبس ــي الع ف
إقليــم الضفــة الغربيــة فــي مجــال احلياديــة علــى عمليــات التفتيــش 
ــني  ــة للموظف ــى احليادي ــات عل ــراء تدريب ــن إج ــدالً م ــآت ب ــى املنش عل
علــى نطــاق واســع. وهــذا يفســر القصور فــي حتقيــق الغاية املنشــودة 

مــن هــذا التدخــل.
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الفصل الرابع:
التقرير السنوي بموجب النداء الطارئ بشأن 

أزمة سوريا اإلقليمية للعام 2019



87 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

طالبــات األونــروا يحتفلــن ببدايــة العــام األكادميــي اجلديــد فــي مدرســة 
اجملــدل، ســوريا. © األونــروا 2019، تصويــر نورهــان عبــد احلفيــظ



تقرير العمل السنوي لعام 882019

ملخص تنفيذي
ــر العمــل الســنوي 2019 يغطــي اســتجابة  هــذا الفصــل مــن تقري
ــر  ــون الثاني/يناي ــرة كان ــروا ألزمــة ســوريا اإلقليميــة خــالل الفت األون
ــات  ــدمي معلوم ــه تق ــد من ــمبر 2019، ويقص ــون األول/ديس ــى كان إل
عــن النتائــج املتحققــة مــن خــالل قياســها باملقارنــة مــع النطــاق 
الكامــل للمؤشــرات الــواردة فــي النــداء الطــارئ للعــام 2019 بشــأن 

أزمــة ســوريا اإلقليميــة.

نظرة عامة

فــي العــام 2019، ظــل الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا 
معرضــني للخطــر بقــدر عــاٍل ويواجهــون احتياجــات إنســانية 
ــة بشــكل مســتمر بعــد مــا يقــرب مــن تســع  واحتياجــات للحماي
ــزال اخلســائر فــي األرواح، وفقــدان ســبل  ســنوات مــن الصــراع. وال ت
العيــش، والتهجيــر املطــول، والدمــار الواســع النطــاق، وتدهــور 
الظــروف االجتماعية-االقتصاديــة، كل ذلــك ال يــزال يؤثــر ســلباً 
ــواء.  ــى الس ــطينيني عل ــني الفلس ــوريني والالجئ ــاة الس ــى حي عل
وعلــى مــدار العــام، أدى انخفــاض قيمــة الليــرة الســورية، مصحوبــاً 
بارتفــاع التضخــم وارتفــاع معــدالت البطالــة وزيــادة أســعار الســلع 
ــة  ــى الظــروف الصعب ــر آخــر إل ــى إضافــة عــبء كبي األساســية، إل
ــرة  ــالل الفت ــوريا. وخ ــي س ــني ف ــع املدني ــها جمي ــي يعيش ــالً الت أص
ــة  ــودة التلقائي ــن الع ــد م ــدوث املزي ــظ ح ــر، لوح ــمولة بالتقري املش
لالجئــني فلســطينيني إلــى املناطــق التــي أصبــح باإلمــكان الوصــول 
إليهــا مؤخــراً، مبــا فــي ذلــك مخيــم عــني التــل )90 أســرة( ومخيــم 
درعــا )800 أســرة(. مــع ذلــك، ال يــزال يســود قــدر كبيــر مــن الدمــار 
فــي هذيــن اخمليمــني، جنبــاً إلــى جنــب مــع مخيــم اليرمــوك، نتيجــة 
ــطينيني  ــني الفلس ــن الالجئ ــد م ــزال العدي ــال، وال ي ــال القت ألعم

ــة. ــب اإلضافي ــني باملصاع ــن ومثقل مهجري

ــض  ــي بع ــطة ف ــال النش ــال القت ــاء أعم ــن انته ــم م ــى الرغ عل
ــا أن  ــاً. كم ــراً ومتقلب ــي متوت ــع األمن ــا زال الوض ــالد، م ــق الب مناط
مجموعــة عوامــل، مــن بينهــا تزايــد خطــر الهجمــات غيــر النمطية 
فــي بعــض املواقــع ووجــود مخلفــات احلــرب املتفجــرة منتشــرة فــي 
جميــع أنحــاء البــالد، ال تــزال تشــكل مخاطــر خطيــرة علــى احلمايــة 
للمدنيــني، فــي حــني تســببت أعمــال القتــال املكثفــة فــي شــمال 

غــرب البــالد فــي تهجيــر واســع النطــاق وخســائر فــي األرواح.

وظــل الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا املتواجــدون فــي لبنــان 
مهمشــني ويفتقــرون إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى اخلدمــات العامــة. 
وأدت الظــروف االجتماعية-االقتصاديــة املتزايــدة الصعوبــة فــي 
البلــد إلــى تفاقــم ضعفهــم. وقــد أدى وضــع "الطــوارئ االقتصاديــة" 
ــى  ــبتمبر 2019 إل ــي أيلول/س ــة ف ــة اللبناني ــه احلكوم ــذي أعلنت ال
تفاقــم الوضــع املتــردي أصــالً، حيــث فرضــت البنــوك قيــوداً مشــددة 
علــى ســحب وحتويــل الــدوالر األمريكــي، ممــا أدى فــي نهايــة املطــاف 
إلــى انخفــاض كبيــر فــي قيمــة الليــرة اللبنانيــة، وانخفــاض 
ــني  ــية. إن الالجئ ــلع األساس ــعار الس ــادة أس ــرائية، وزي ــوة الش الق
ــن  ــالً م ــون أص ــن يعان ــان، والذي ــي لبن ــوريا ف ــن س ــطينيني م الفلس
ارتفــاع مســتويات الفقــر والضعــف، مــا زالــوا معتمديــن بقــدر كبيــر 
علــى املســاعدة التــي تقدمهــا األونــروا لتلبيــة أبســط احتياجاتهــم. 

وخــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، ظلــت ســبل كســب الــرزق وفرص 
العمــل املتاحــة لالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا مقيــدة للغايــة، 
ــى  ــر عل ــدرة األس ــى ق ــلبي عل ــر س ــن أث ــك م ــه ذل ــا يحمل ــع م م
ــي العــام 2018، اســتمر  ــى الشــباب. وكمــا لوحــظ ف الصمــود وعل
عــدد الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان فــي االنخفاض 
ببــطء فــي العــام 2019، وهــو مــا يرجــع بشــكل رئيســي إلــى حــاالت 
العــودة إلــى ســوريا والرحيــل إلــى أماكــن أخــرى فــي العالــم. وفــي 
ــجلني  ــوريا املس ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــدد الالجئ ــغ ع األردن، بل
لــدى األونــروا 17,348 فــي نهايــة العــام 2019. ويكافــح العديــد مــن 
الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا فــي األردن مــع ظروفهــم فــي 
ــات التكيــف لديهــم، وتظهــر عليهــم عالمــات  ــة آلي ظــل محدودي
علــى زيــادة الضعــف. كمــا أن الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا 
الذيــن يفتقــرون إلــى وضــع قانونــي ســليم فــي األردن وأولئــك الذيــن 
ــكل  ــر بش ــون للمخاط ــة معرض ــق باحلماي ــاوف تتعل ــون مخ يواجه
خــاص، إذ أنهــم يواجهــون قيــوداً علــى الوصــول إلــى فــرص العمــل 
ــن  ــتمر م ــوف مس ــل خ ــي ظ ــون ف ــية، ويعيش ــات األساس واخلدم

االحتجــاز واإلعــادة القســرية.

استجابة األونروا

فــي العــام 2019، واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات الطارئــة 
لالجئــني الفلســطينيني فــي ســوريا والالجئــني الفلســطينيني 
ــن  ــل م ــى التموي ــود عل ــّدت القي ــان واألردن. وح ــي لبن ــوريا ف ــن س م
توفيــر بعــض اخلدمــات، وال ســيما فــي ســوريا، حيــث ظلــت عمليــات 
ــي  ــر ف ــص كبي ــن نق ــي م ــة تعان ــا الوكال ــوم به ــي تق ــوارئ الت الط
التمويــل، إذ لــم تتلــق األونــروا ســوى 34.23% مــن األمــوال املطلوبــة 
حتــى نهايــة العــام. 131 وفــي نطــاق املــوارد احملــدودة املتاحــة، واصلــت 
ــن  ــر م ــة ألكث ــاعدات النقدي ــدمي املس ــام 2019 تق ــي الع ــروا ف األون
ــوالت  ــالث ج ــالل ث ــن خ ــوريا م ــي س ــطيني ف ــئ فلس 400,000 الج
توزيــع، تغطــي كل واحــدة منهــا أربعــة أشــهر مــن املســاعدات. وفــي 
ــاً  ــة نهج ــدت الوكال ــو 2019(، اعتم ــة )أيار/ماي ــع الثاني ــة التوزي جول
موجهــاً فــي تقــدمي املســاعدات النقديــة، يعطــي األولويــة لالجئــني 
الفلســطينيني األشــد ضعفــاً مــن خــالل تزويدهــم بتحويــالت 
ــل  ــة أق ــات طارئ ــون مخصص ــى الباق ــني تلق ــي ح ــى، ف ــة أعل نقدي
ــد  ــروا لتزوي ــت األون ــه، خطط ــج املوج ــذا النه ــب ه ــاً. مبوج حجم
ــخص  ــغ 28 دوالراً للش ــاً مببل ــد ضعف ــطينيني األش ــني الفلس الالجئ
الواحــد فــي الشــهر، فــي حــني اســتهدفت الالجئــني الفلســطينيني 
املتبقــني مببلــغ 14 دوالراً للشــخص فــي الشــهر. مــع ذلــك، وبســبب 
نقــص التمويــل، اضطــرت األونــروا إلــى تخفيــض قيمــة التحويــالت 
ــب  ــا يترت ــع م ــي، م ــى التوال ــى 14 دوالراً و9 دوالرات عل ــة إل النقدي
ــني الفلســطينيني  ــدرة الالجئ ــى ق ــار ســلبية عل ــك مــن آث ــى ذل عل
ــروف  ــور الظ ــل تده ــي ظ ــية ف ــم األساس ــة احتياجاته ــى تغطي عل
ــة  ــة العيني ــاعدات الغذائي ــرت املس ــة. واقتص االجتماعية-االقتصادي
أيضــاً، فــي العــام 2019، علــى الالجئــني الفلســطينيني األكثــر 
ضعفــاً، إذ اســتفاد منهــا حوالــي 136,000 شــخص مــن خــالل ثــالث 

ــع. جــوالت توزي
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فــي ســوريا، قدمــت األونــروا التعليــم إلــى 50,143 طالبــاً وطالبــة132  
ودعمــت االحتياجــات الصحيــة لالجئــني الفلســطينيني مــن خالل 25 
مركــزاً صحيــاً ونقطــة صحيــة وعيادتــني متنقلتــني مت نشــرهما فــي 
ــى  ــوداً عل ــون الفلســطينيون قي املناطــق التــي يواجــه فيهــا الالجئ
ــي  ــا ف ــة، مب ــالت احلماي ــاً تدخ ــتمرت أيض ــدا. واس ــل يل ــول، مث الوص
ذلــك مــن خــالل تقــدمي املســاعدة القانونيــة، وتنظيــم حلقــات فــي 
املــدارس للتوعيــة مبخاطــر املتفجــرات املتخلفــة عــن احلــرب، وتدريــب 
ــف  ــك العن ــي ذل ــا ف ــة، مب ــا احلماي ــن قضاي ــدد م ــى ع ــني عل املوظف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي. وبســبب القيــود علــى التمويــل، لم 
تتمكــن األونــروا مــن تنفيــذ جميــع أعمــال اإلصــالح وإعــادة التأهيــل 
الالزمــة ملنشــآتها التــي تضــررت مــن النــزاع فــي ســوريا. ونُفــذ عــدد 
صغيــر مــن التدخــالت لضمــان اســتعادة احلــد األدنــى مــن اخلدمــات، 
مــع التركيــز علــى مناطــق العــودة التلقائيــة، وذلــك بفضــل توفــر 
ــح مــن  ــا أتي ــة مــن العــام الســابق، ومت اســتكمالها مب أمــوال مرّحل

متويــل للمشــاريع.

وفــي لبنــان، واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدة النقديــة إلــى لالجئــني 
ــالل  ــم خ ــط عدده ــغ متوس ــن بل ــوريا، والذي ــن س ــطينيني م الفلس
العــام 27,987 شــخصاً. وفــي نهايــة العــام، قدمــت الوكالــة أيضــاً 
مســاعدات للتأهــب لفصــل الشــتاء إلــى 8,180 أســرة مــن الالجئــني 
ــر  ــالد و805 أس ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــوريا ف ــن س ــطينيني م الفلس
ــات  ــي اجملتمع ــان ف ــي لبن ــطينيني ف ــني الفلس ــن الالجئ ــة م ضعيف
ــت  ــي واجه ــاع الت ــة البق ــي منطق ــاً ف ــع أساس ــي تق ــة الت املضيف
ــن  ــطينيون م ــون الفلس ــل الالجئ ــية. وواص ــتوية قاس ــاً ش ظروف
ســوريا فــي لبنــان الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خالل 
ــع  ــي جمي ــروا ف ــة لأون ــة تابع ــة األولي ــة الصحي ــاً للرعاي 27 مرفق
ــة  ــاً وطالب ــي 5,254 طالب ــجيل حوال ــني مت تس ــي ح ــالد، ف ــاء الب أنح
مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا فــي مــدارس األونــروا خــالل 
العــام الدراســي 2019/2018. كمــا وفــرت األونــروا فــي لبنــان أيضــاً، 
ضمــن النــداء الطــارئ، التدريــب املهنــي لزيــادة فــرص احلصــول علــى 
ــراد مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن  ــح 308 أف فــرص عمــل لصال

ــات  ــتمرت خدم ــان. واس ــي لبن ــطينيني ف ــني الفلس ــوريا والالجئ س
ــنة.  ــدار الس ــى م ــة، عل ــاعدة القانوني ــك املس ــي ذل ــا ف ــة، مب احلماي
ومــع ذلــك، كان ال بــد مــن تعديــل قــدرات احلمايــة مبــا يتناســب مــع 
ــى  ــة عل ــة واحليادي ــق احلماي ــدرة فري ــص ق ــا قل ــدودة، مم ــة احمل امليزاني
ــاظ  ــا مت احلف ــروا. كم ــي األون ــة ملوظف ــى احلماي ــب عل ــر التدري توفي
أيضــاً علــى دعــم خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي 
مخيمــات الالجئــني الفلســطينيني علــى مــدار العــام، ولــن لــم يكــن 
ــى  ــية عل ــالح األساس ــة واإلص ــال الصيان ــذ أعم ــن تنفي ــن املمك م

ــل. ــروا بســبب عــدم توفــر التموي منشــآت األون

فــي األردن، واصلــت األونــروا تقــدمي مســاعدات نقديــة غيــر مشــروطة 
إلــى 16,159 الجئــاً فلســطينياً مــن ســوريا مــن خــالل نهــج موجــه 
بــدأ العمــل بــه فــي العــام 2018 ويعطــي األولويــة للفئــات األشــد 
ضعفــاً. وعلــى مــدار العــام، تلقــت أيضــاً 695 أســرة لالجئــني 
ــون  ــديد ويواجه ــف ش ــن ضع ــون م ــوريا يعان ــن س ــطينيني م فلس
احتياجــات حــادة مســاعدة نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة ملســاعدتهم 
علــى التعافــي مــن الصدمــات و/أو االســتجابة لبواعــث قلــق محــددة 
تتعلــق باحلمايــة. وطــوال العــام 2019، واصلــت الوكالــة توفيــر 
ــة  ــاً وطالب ــى 1,167 طالب ــف إل ــع واملنص ــي واجلام ــم النوع التعلي
ــدارس  ــي م ــجلني ف ــوريا املس ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــن الالجئ م
الوكالــة. ومت تقــدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل 29 مرفقــاً 

ــالد. ــروا موزعــة فــي شــتى أنحــاء الب ــاً تابعــاً لأون صحي

ــمولة  ــة املش ــا الثالث ــم عمله ــي أقالي ــروا، ف ــت األون ــراً، واصل وأخي
ــول  ــم وص ــة، دع ــوريا اإلقليمي ــة س ــأن أزم ــارئ بش ــداء الط ــي الن ف
الالجئــني الفلســطينيني فــي ســوريا وأولئــك النازحــني مــن ســوريا 
ــدمي  ــالل تق ــن خ ــة م ــة والتخصصي ــة الثانوي ــة الصحي ــى الرعاي إل
ــذت  ــك، نف ــى ذل ــة إل ــفيات. باإلضاف ــي املستش ــالج ف ــات للع إعان
األونــروا عــدداً مــن تدخــالت الصحــة النفســية والدعــم النفســي-
االجتماعــي مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الطلبــة فــي مــدارس 
ــردي  ــاد ف ــات إرش ــالل جلس ــن خ ــم م ــوا الدع ــن تلق ــروا، والذي األون

ــة. ــة منظم ــطة ترفيهي ــي وأنش وجمع
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4-1 ملخص التمويل: النداء الطارئ بشأن أزمة سوريا 
اإلقليمية للعام 2019

ــون األول/ ــر – 31 كان ــون الثاني/يناي ــم، 1 كان ــب اإلقلي ــة حس ــوريا اإلقليمي ــة س ــأن أزم ــارئ بش ــداء الط ــل الن ــص متوي ــدول 1: ملخ اجل
ديســمبر 2017 )دوالر أمريكــي( 133

مخصص اجملموعاملبلغالتدخالت البرامجية
لسوريا

مخصص 
للبنان

مخصص 
لأردن

مخصص 
إقليمياً

املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات 
األساسية، مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد 

غير الغذائية 

140,811,178106,609,15627,366,6426,835,380املطلوب
74,603,53847,187,88022,315,6295,100,030املستلم

66,207,64059,421,2765,051,0131,735,350الفرق
6,459,2386,459,238املطلوباملواد غير الغذائية 

114,426114,426املستلم
6,344,8126,344,812الفرق

10,049,00410,049,004املطلوباملساعدات الغذائية 
7,807,8937,807,893املستلم

2,241,1112,241,111الفرق
سبل كسب العيش )التمويل الصغير، 
التدريب املهني، إدرار الدخل، التماسك 

االجتماعي بالنسبة للبنان(

20,604,03120,354,281249,750املطلوب
648,408327,000 975,408648املستلم

+19,628,62319,705,87377,250الفرق
24,036,56616,132,6037,359,619544,344املطلوبالصحة الطارئة 

8,003,3651,692,4996,048,142142,724120,000املستلم
+16,033,20114,440,1046,048,142401,620120,000الفرق

30,071,05522,366,1976,227,7811,477,077املطلوبالتعليم في حاالت الطوارئ
11,105,0764,215,7085,668,3681,221,000املستلم

18,965,97918,150,489559,413256,077الفرق
4,350,7122,331,0001,779,952239,760املطلوباحلماية

1,224,743703,656520,113974املستلم
3,125,9691,627,3441,259,839238,786الفرق

4,265,9361,659,4502,241,962364,524املطلوبالصحة البيئية 
1,689,476689,4761,000,0000املستلم

2,576,460969,9741,241,962364,524الفرق
1,963,5901,773,780189,810املطلوبالسالمة واألمن

974,495960,88813,607املستلم
989,095812,892176,203الفرق

10,577,1339,602,701547,895209,568216,969املطلوبدعم القدرات االستيعابية واإلدارة
4,452,5183,539,027352,828550,6859,978املستلم

206,991+6,124,6156,063,674195,067341,117الفرق
اإلصالحات الطارئة والصيانة ملنشآت 

األونروا
23,714,52823,459,228255,300املطلوب
47,20947,2090املستلم

23,667,31923,667,319255,300الفرق
2,102,4682,102,468183 مبالغ سيتم تخصيصها

276,902,971220,796,63846,218,7119,670,653216,969املطلوباجملموع
113,100,61569,709,35436,245,6867,015,596129,978 134املستلم

163,802,356151,087,2849,973,0252,655,05786,991الفرق
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4-2 سوريا: التدخالت الخاصة بكل قطاع

املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية، مبا في ذلك الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية 
احتياجاتهم األساسية للحفاظ على حياتهم 

والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة األسر التي تفيد بتحسن في مقياس استهالك 
الغذاء.135

%63%90

اخملرجات

الالجئون الفلسطينيون في سوريا يحصلون 
على مساعدات إغاثية.

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

410,870
)إناث 215,473،
ذكور 195,397(

418,000

عدد الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفاً الذين مت تزويدهم 
مبساعدات نقدية خالل آخر جولة توزيع منجزة )مصنفاً 

حسب اجلنس(.

127,357
)إناث 76,745،
ذكور 50,612(

126,000

عدد الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفاً الذين مت تزويدهم 
مبساعدات غذائية خالل آخر جولة توزيع منجزة )مصنفاً 

حسب اجلنس(.

136,074
)إناث 80,298،
ذكور 55,776(

126,000

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون مواد غير غذائية 
بناًء على االحتياج.

31,33230,000

4-2-1 األولوية االستراتيجية األولى: الحفاظ على قدرات الصمود والتحمل من خالل تقديم المساعدات 
اإلنسانية للتأكد من أن يتمكن الالجئون األشد ضعفًا من تلبية احتياجاتهم األساسية

واصلــت األونــروا تقــدمي املســاعدات النقديــة لالجئــني الفلســطينيني 
فــي ســوريا ملســاعدتهم فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية. وخــالل 
ــع  ــوالت توزي ــالث ج ــة ث ــذت الوكال ــر، نف ــمولة بالتقري ــرة املش الفت
للمســاعدات النقديــة، فيمــا بــدأ مــن اجلولــة الثانيــة اســتخدام نهج 

موجــه يركــز علــى الالجئــني الفلســطينيني األشــد ضعفــاً.

خــالل اجلولــة األولــى لتوزيــع املســاعدات النقديــة التــي امتــدت مــن 
13 كانــون الثاني/ينايــر إلــى 28 آذار/مــارس 2019، حصــل كل مــن 
407,701 شــخص )213,523 مــن اإلنــاث و194,178 مــن الذكــور( علــى 
ــي  ــاعدتهم ف ــاً ملس ــادل 46 دوالراً أمريكي ــورية يع ــرة الس ــغ باللي مبل
تغطيــة االحتياجــات األساســية ملــدة شــهرين. وخــالل اجلولــة الثانيــة 
مــن املســاعدات النقديــة، والتــي بــدأت فــي 19 أيار/مايــو وانتهــت فــي 
ــتند  ــه يس ــج موج ــاد نه ــي اعتم ــروا ف ــدأت األون ــطس، ب 25 آب/أغس
ــاً  ــع نظام ــذي يتب ــج، ال ــذا النه ــف. ه ــتوى الضع ــم مس ــى تقيي إل
مــن مســتويني، أعــد بنــاًء علــى نتائــج تقييــم للضعــف لــدى عينــة 
ممثلــة مــن األســر الالجئــة الفلســطينية أجرتــه الوكالــة فــي ســوريا 
فــي نهايــة العــام 2017. وتبــني مــن هــذا التقييــم أن: )1( األســر التــي 
ــة، )3(  ــخاص ذوو إعاق ــا اش ــي يعيله ــر الت ــاء، )2( واألس ــا نس تعيله
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، )4( واألســر التــي يعيلها أشــخاص مســنون، 
ــال  ــد احتم ــام( يتزاي ــم )األيت ــني بذويه ــر املصحوب ــن غي )5( والقاصري

ــن. ــة باآلخري تعرضهــم للخطــر مقارن

وخــالل اجلولتــني الثانيــة والثالثــة لتوزيــع املســاعدات النقديــة، تلقــى 
الالجئــون الفلســطينيون الذيــن ينتمــون إلــى أي مــن الفئــات اخلمــس 
ــاً أكبــر مقــداره 14 دوالراً  الضعيفــة املشــار إليهــا أعــاله حتويــالً نقدي

ــكان 9 دوالرات  ــة الس ــى بقي ــني تلق ــي ح ــهر، ف ــي الش ــخص ف للش
للفــرد فــي الشــهر، بحيــث يحصــل كل فــرد علــى مســاعدة بقيمــة 
تغطــي أربعــة أشــهر. ومــع نهايــة اجلولــة الثانيــة، تلقــى املســاعدة 
409,280 فــرداً )214,592 مــن اإلنــاث و194,688 مــن الذكــور(. ومــن بــني 
ــاث  ــن اإلن ــرداً )73,548 م ــه 121,944 ف ــا مجموع ــد م ــؤالء، مت حتدي ه
ــدأت  ــاً. وب ــد ضعف ــدون األش ــم يع ــى أنه ــور( عل ــن الذك و48,396 م
ــرين األول/ ــي 13 تش ــة ف ــاعدات النقدي ــع املس ــة لتوزي ــة الثالث اجلول
أكتوبــر واختتمــت فــي 15 كانــون األول/ديســمبر 2019 واســتفاد منهــا 
مــا مجموعــه 410,870 شــخصاً )215,473 مــن اإلنــاث و195,397 مــن 
الذكــور(. لقــد خططــت األونــروا فــي إطار النــداء الطــارئ للعــام 2019 
ــغ  ــطينيني مببل ــني الفلس ــن الالجئ ــاً م ــد ضعف ــات األش ــد الفئ لتزوي
28 دوالراً للفــرد فــي الشــهر وبقيــة احلــاالت مببلــغ 14 دوالراً، غيــر أنــه 
جــرى تخفيــض هذيــن املبلغــني إلــى 14 دوالراً و9 دوالرات علــى التوالــي 

للشــخص الواحــد فــي الشــهر بســبب نقــص األمــوال.

ــات  ــتخدام بطاق ــة اس ــي جترب ــروا ف ــت األون ــام 2019، جنح ــالل الع خ
ــع النقــدي، إذ اســتخدم مــا مجموعــه 10,000  ــي للتوزي الصــراف اآلل
أســرة مــن الالجئــني الفلســطينيني بطاقات الصــراف اآللــي للحصول 
علــى املســاعدات النقديــة. وبــدأ مكتــب األونــروا فــي إقليــم ســوريا، 
بالتنســيق مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى، عمليــة لتحديــد مقدمــي 
ــن  ــة م ــاعدات النقدي ــال املس ــى إيص ــن عل ــة القادري ــات املالي اخلدم
ــي.  ــع اإللكترون ــق الدف ــن طري ــة وع ــة متنقل ــات مصرفي ــالل خدم خ
سيســاعد ذلــك علــى تيســير الوصــول إلــى مســاعدات األونــروا وزيادة 

الكفــاءة التشــغيلية.
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ــة،  ــاعدات الغذائي ــن املس ــوالت م ــالث ج ــع ث ــام توزي ــالل الع ــرى خ ج
ــى أنهــم األشــد  اســتهدفت الالجئــني الفلســطينيني املصنفــني عل
ضعفــاً مبوجــب النهــج املوجــه، إلــى جانــب عــدد محــدود مــن حــاالت 
ــي 10  ــة ف ــع األغذي ــى لتوزي ــة األول ــدأت اجلول ــة. ب ــف اإلضافي الضع
ــى 134,538  ــت إل ــو 2019، ووصل ــي 25 متوز/يولي ــت ف ــارس وانته آذار/م
مســتفيداً )79,159 مــن اإلنــاث و55,379 مــن الذكــور(. وبــدأت اجلولــة 
ــر،  ــرين األول/أكتوب ــي 24 تش ــت ف ــو واكتمل ــي 23 متوز/يولي ــة ف الثاني
ــاث  ــن اإلن ــخصاً )80,298 م ــتفيدين 136,074 ش ــوع املس ــغ مجم وبل
ــرين  ــي 11 تش ــدأت ف ــة فب ــة الثالث ــا اجلول ــور(. أم ــن الذك و55,776 م
الثاني/نوفمبــر، وبحلــول نهايــة الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، مت إيصــال 
ــاث و19,271  املســاعدات الغذائيــة إلــى 54,490 فــرداً )35,219 مــن اإلن
ــع  ــة لتوزي ــة الثالث ــن اجلول ــاء م ــروا االنته ــع األون ــور(. وتتوق ــن الذك م

ــباط/فبراير(. ــام 2020 )ش ــن الع ــع األول م ــالل الرب ــة خ األغذي

اســتناداً إلــى نتائــج رصــد ملــا بعــد التوزيع أجــري فــي متوز/يوليــو 2019، 
أفــاد 63% مــن الالجئــني الفلســطينيني الذيــن شــملهم االســتطالع 
مبســتوى مقبــول مــن اســتهالك األغذيــة، وأفــاد 31% منهــم مبســتوى 

ــتهالك  ــتوى اس ــم مبس ــاد 6% منه ــذاء، وأف ــتهالك الغ ــن اس ــدي م ح
ضعيــف. وقــد يعــزى القصــور فــي حتقيــق الغايــة املتعلقــة بنســبة 
التــي تبلــغ عــن حتســن مســتوى اســتهالكها لأغذيــة إلــى انخفــاض 
مبلــغ املســاعدات النقديــة املقدمــة وتوزيــع الطــرود الغذائيــة علــى 

الفئــات األشــد ضعفــاً فقــط.

ــطينياً  ــاً فلس ــه 31,332 الجئ ــا مجموع ــى م ــام 2019، تلق ــالل الع خ
ــات و/أو أدوات  ــرش و/أو البطاني ــر و/أو الف ــة )احلصي ــر غذائي ــواد غي م
ــاه و/أو  ــن املي ــوات تخزي ــة و/أو عب ــة الصحي ــواد النظاف ــخ و/أو م املطب
ــى  ــل عل ــذا التدخ ــز ه ــاج. ورك ــى االحتي ــاًء عل ــمع( بن ــاش املش القم
ــخاص  ــا، واألش ــول إليه ــد الوص ــي يقي ــق الت ــي املناط ــني ف املقيم
املتضرريــن مــن حــاالت الطــوارئ، والالجئــني الفلســطينيني العائديــن 
مــن تلقــاء ذاتهــم إلــى املناطــق التــي يصبــح مــن املمكــن الوصــول 
ــطينيني  ــني الفلس ــي لالجئ ــدد اإلجمال ــني الع ــن ب ــراً. وم ــا مؤخ إليه
الذيــن مت الوصــول إليهــم، قدمــت األونــروا املــواد غيــر الغذائيــة وســالل 
الغــذاء اجلاهــزة لالســتهالك إلــى نحــو 8,000 فــرد فــي مناطــق يلــدا 
ــي مــن قيــود علــى التنقــل. وبابيــال وبيــت ســحم التــي ظلــت تعان

احليويــة  الغذائيــة  املســاعدات  تقــدمي  األونــروا  تواصــل 
ســوريا. فــي  ضعفــاً  األشــد  الفلســطينيني  لالجئــني 
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الصحة الطارئة

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية 
لالجئني.

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

814,310900,000

اخملرجات

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى 
خدمات الرعاية الصحية األولية.

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

794,829
)إناث 459,448،
ذكور 335,381(

 900,000

2524عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية وعياداتها املتنقلة.

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

19,48124,000

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

 %93.4%100

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

خــالل النصــف األول مــن العــام 2019، واصلــت األونــروا تقــدمي الرعاية 
ــاً  ــزاً صحي ــا 17 مرك ــاً، منه ــالل 24 مرفق ــن خ ــة م ــة األولي الصحي
كامــل التجهيــز، وخمــس نقــاط صحيــة، وعيادتــني متنقلتــني جــرى 
إرســالهما إلــى املناطــق التــي يقيــد الوصــول إليهــا واملواقــع التــي 
ــدد  ــع ع ــام 2019، ارتف ــة الع ــع نهاي ــوارئ. وم ــاالت ط ــن ح ــي م تعان
ــاح نقطــة  ــى 25 بســبب افتت ــة مــن 24 إل ــة العامل املرافــق الصحي
صحيــة جديــدة فــي صحنايــا بــدأت عملهــا فــي شــهر تشــرين األول/

أكتوبــر.
وفــي الفتــرة مــن كانــون الثاني/ينايــر إلى كانــون األول/ديســمبر 2019، 
قدمــت الوكالــة 794,829 استشــارة فــي الرعايــة الصحيــة األوليــة 
ــابق  ــام الس ــع الع ــة م ــاً باملقارن ــس انخفاض ــا يعك ــوريا، مب ــي س ف
يرجــع باألســاس إلــى تنفيــذ اإلصالحــات فــي برنامــج الصحــة فــي 
ــذ  ــة وتنفي ــة اإللكتروني ــق الصح ــدء تطبي ــك ب ــي ذل ــا ف ــروا، مب األون
نهــج فريــق صحــة األســرة. أدت هــذه اإلصالحــات إلــى زيــادة جــودة 
ــز الوضــوح فــي طريقــة تتبــع املرضــى، ممــا  اخلدمــات املقدمــة وتعزي
ســاهم فــي التخلــص مــن مشــكلة ازدواج الســجالت واحلــاالت التــي 
لــم تكــن تتطلــب اهتمــام املوظفــني الطبيــني )مثــل املرضــى الذيــن 
يحضــرون للحصــول علــى وصفــات األدويــة(. واســتمر العمــل علــى 
ــرة املشــمولة  ــي خــالل الفت التوســع فــي نظــام الصحــة اإللكترون
ــالح  ــذ اإلص ــاً تنف ــاً صحي ــاك 20 مرفق ــح هن ــث أصب ــر، بحي بالتقري
بالكامــل. وتتوقــع األونــروا أن يتــم الربــط املباشــر مــع نظــام 
ــب  ــا واملزيري ــي درع ــني ف ــني الصحي ــي املرفق ــي ف ــة اإللكترون الصح
ــرورة  ــاك ض ــني أن هن ــي ح ــام 2020، ف ــن الع ــف األول م ــالل النص خ
ــي  ــط اإللكترون ــات الرب ــد مــن اإلجــراءات ملعاجلــة صعوب التخــاذ املزي

ــف دمشــق. ــادة رمضــان وري ــي تواجههــا عي الت

كمــا دعمــت الوكالــة، خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، اإلحــاالت 
ــاً  ــدم 22 مرفق ــني ق ــي ح ــة، ف ــة والتخصصي ــة الثانوي ــى الرعاي إل
مــن مرافقهــا الصحيــة، مبــا فــي ذلــك العيادتــان املتنقلتــان، 90,909 
استشــارة وقائيــة فــي طــب األســنان. ومت تعزيــز متويــل الطــوارئ املتاح 
ــل أخــرى،  ــطة مصــادر متوي ــي املستشــفيات بواس ــالج ف ــم الع لدع

ــاعدة  ــاً للمس ــى 19,481 إحالة/طلب ــروا إل ــتجابت األون ــث اس بحي
فــي نفقــات العــالج فــي املستشــفيات خــالل العــام. تدعــم األونــروا 
اإلحــاالت إلــى املستشــفيات والعيــادات املتخصصــة بهــدف تيســير 
ــي  ــة الت ــة والتخصصي ــة الثانوي ــات الصحي ــى اخلدم ــول إل الوص
تشــمل الفحــوص اخملتبريــة املتقدمــة، واالستشــارات الطبيــة 
املتخصصــة، وعــالج الســرطان، والــوالدة، وغيــر ذلــك مــن اخلدمــات.

ــا  ــة درع ــي محافظ ــب ف ــادة املزيري ــى عي ــاً إل ــول متاح ــح الوص أصب
فــي العــام 2019، وتلقــت جميــع املراكــز الصحيــة، مبــا فيهــا عيــادة 
املزيريــب، إمــدادات باللــوازم الطبيــة بصــورة منتظمــة. وخــالل الربــع 
ــة،  ــي األدوي ــص ف ــن نق ــان م ــان صحي ــى مرفق ــام، عان ــن الع األول م
فــي حــني لــم تســجل أي حــاالت نفــاد للمخــزون فــي الربعــني الثانــي 
والثالــث. وشــهدت أربعــة مرافــق صحيــة نقصــاً فــي األدويــة خــالل 
الربــع األخيــر مــن العــام 2019، ممــا يعنــي حتقيــق 93.4% مــن الغايــة 
املقــرة بخصــوص نســبة املراكــز الصحيــة التــي تعمــل دون انقطــاع 
ــت  ــدار العــام. حدث ــى م ــع عل ــادة خاضعــة للتتب ــزون 12 م ــي مخ ف
حــاالت نفــاد اخملــزون فــي مرافــق جرمانــا واألليانــس وســبينة وحمــاة 
الصحيــة بســبب التأخيــرات فــي عمليــات التوريــد الدولــي فــي حــني 

أن بعــض األدويــة لــم تكــن متوفــرة فــي الســوق احملليــة.

ــج  ــع برنام ــيق م ــة التنس ــج الصح ــزز برنام ــام، ع ــدار الع ــى م وعل
التعليــم وفريــق احلمايــة لتقــدمي التدريــب علــى الصحــة النفســية 
ــى  ــني، إل ــني امليداني ــني الطبي ــي-االجتماعي للعامل ــم النفس والدع
جانــب خدمــات فحــص األســنان فــي املــدارس. وقــد ســاهم فحــص 
ــن  ــدالً م ــة ب ــات الوقائي ــى اخلدم ــز عل ــادة التركي ــي زي ــنان ف األس

ــة. العالجي

ــروا  ــة لأون ــادة متنقل ــال عي ــام 2019 إرس ــدار الع ــى م ــرى عل وج
ــية  ــة األساس ــات الصحي ــت اخلدم ــث قدم ــدا، حي ــى يل ــام إل بانتظ
ــب  ــمل ط ــا يش ــة، مب ــي املنطق ــطيني ف ــئ فلس ــي 8,000 الج حلوال
األســنان، واخلدمــات اخملبريــة، ورعايــة احلمــل، ورعايــة النفــاس، 
وتنظيــم األســرة. قدمــت العيــادة املتنقلــة 11,563 استشــارة 
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ــر  ــز قب ــي مرك ــي ف ــف الطب ــى الكش ــرة تتلق ــاة صغي فت
ــروا 2019،  ــوريا. © األون ــروا، س ــع لأون ــي التاب ــت الصح الس

ــد ــد محم ــر تغري تصوي

التعليم في حاالت الطوارئ

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

يواصل الالجئون الفلسطينيون في سوريا 
الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف 

على الرغم من النزاع والتهجير.

3,669عدد الطلبة الذين يتخرجون من التعليم األساسي.
)إناث 1,949،
ذكور 1,720(

3,500

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

 44,045
)إناث 21,716،
ذكور 22,329(

 41,000

اخملرجات

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

االعتيادية والتعويضية.

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

50,143
)إناث 24,661،
ذكور 25,482(

51,000

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على 
الدعم النفسي-االجتماعي.

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

42,731
)إناث 21,093،
ذكور 21,638(

40,000

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على 
مواد وأنشطة تعليمية وترفيهية.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يحصلون على 
مواد تعليمية وترفيهية )أدوات العودة إلى املدرسة، أدوات 

الدعم النفسي-االجتماعي / الترفيه، القرطاسية(

013651,000

ــى  ــا حت ــي صحناي ــام 2019 وف ــدار الع ــى م ــدا عل ــي يل ــى ف للمرض
تشــرين األول/أكتوبــر 2019، عندمــا بــدأت النقطــة الصحيــة اجلديــدة 
ــل،  ــني الت ــى ع ــة إل ــادة متنقل ــاً عي ــلت أيض ــاك. وأرس ــل هن بالعم

ــت 2,606  ــث قدم ــزاع، حي ــن الن ــدة م ــررة بش ــة متض ــي منطق وه
ــر. ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــة خ ــارات طبي استش
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علــى مــدار العــام 2019، قدمــت األونــروا التعليــم األساســي 
)الصفــوف مــن األول إلــى التاســع( للطلبــة الالجئني الفلســطينيني 
ــام  ــا بنظ ــل معظمه ــدارس، يعم ــالل 103 م ــن خ ــوريا م ــي س ف
ــروا )مبــا  املناوبتــني. عملــت 56 مدرســة فــي املبانــي املدرســية لأون
ــابقا  ــتخدم س ــت تس ــية كان ــان مدرس ــة مب ــي أربع ــك ف ــي ذل ف
ــف دمشــق(،  ــواء اجلماعــي فــي منطقتــي دمشــق وري كمراكــز لإلي
وأدارت الوكالــة 43 مدرســة فــي مبــان معــارة مــن احلكومــة، 
ــة  ــت مدرس ــتأجرة، وعمل ــق مس ــدارس مراف ــالث م ــتخدمت ث واس

ــي. ــع احملل ــه اجملتم ــرع ب ــى تب ــي مبن ــدة ف واح

فــي الفصــل األول مــن العــام الدراســي 2019/2018، ارتفــع معــدل 
االلتحــاق بالتعليــم عــن العــام الســابق، مــن 46,326 تلميــذاً فــي 
أيار/مايــو 2018 إلــى 50,548 فــي أيلول/ســبتمبر 2018 )24,961 مــن 
ــم  ــاق بالتعلي ــاد االلتح ــزى ازدي ــور(. ويع ــن الذك ــاث و25,587 م اإلن
ــي  ــينية. وف ــرزة واحلس ــبينة والب ــي س ــدارس ف ــح امل ــادة فت ــى إع إل
بدايــة العــام الدراســي 2020/2019، بلــغ إجمالــي االلتحــاق 50,143 

ــاث و25,482 مــن الذكــور(. ــاً وطالبــة )24,661 مــن اإلن طالب

ــة  ــات نهاي ــة امتحان ــاً وطالب ــه 44,045 طالب ــا مجموع ــل م أكم
ــو 2019،  ــي حزيران/يوني ــن ف ــى الثام ــن األول إل ــوف م ــام للصف الع
ــاث و1,720  ــن اإلن ــة )1,949 م ــاً وطالب ــاز 3,669 طالب ــني اجت ــي ح ف
ــف  ــان الص ــة امتح ــاً وطالب ــل 4,314 طالب ــن أص ــور( م ــن الذك م
التاســع، محققــني نســبة جنــاح تعــادل 85.3% )88.15% لإلنــاث 
و81.68% للذكــور(، مقارنــة باملتوســط الوطنــي البالــغ 67.3%. وأقــد 
ــوريا،  ــي س ــروا ف ــه األون ــذي تقدم ــم ال ــج التعلي ــودة برنام أدت ج
ــج  ــة وبرنام ــاق الوكال ــى نط ــم عل ــات التعلي ــن إصالح ــم م بدع
ــاح  ــدالت النج ــني مع ــى حتس ــوارئ، إل ــاالت الط ــي ح ــم ف التعلي

ــوف. ــع الصف ــي جمي ــوب ف ــدالت الرس ــض مع وتخفي

ــي  ــم نوع ــات تعلي ــدمي خدم ــني تق ــم وحتس ــروا دع ــت األون وواصل
ــوريا  ــي س ــطينيني ف ــني الفلس ــة الالجئ ــف للطلب ــع ومنص وجام
ــر  ــم والتدابي ــالح التعلي ــات إص ــراء ممارس ــيخ وإث ــالل ترس ــن خ م
ــية- ــة والنفس ــات التعليمي ــة االحتياج ــة لتلبي ــة املصمم اإلضافي
ــم  ــي التعل ــم ف ــدمي الدع ــك تق ــمل ذل ــة. ش ــة للطلب االجتماعي
لطلبــة الصــف التاســع، إلــى جانــب الدعــم النفســي-االجتماعي 
ــت  ــام، وظف ــدار الع ــى م ــة. وعل ــخاص ذوي اإلعاق ــاعدة لأش واملس
الوكالــة 97 مرشــداً للدعــم النفســي-االجتماعي، قدمــوا اإلرشــاد 
الفــردي واجلمعــي إلــى 42,731 طالبــاً وطالبــة )21,093 مــن اإلنــاث 
ــطس،  ــو وآب/أغس ــهري متوز/يولي ــالل ش ــور(. وخ ــن الذك و21,638 م
ــاً  ــالل 38 نادي ــن خ ــي م ــم الصيف ــطة للتعل ــروا أنش ــت األون قدم
فــي مختلــف أنحــاء ســوريا اســتفاد منهــا 11,265 طالبــاً وطالبــة. 
ودعــم برنامــج التعلــم الصيفــي أطفــال الالجئــني الفلســطينيني 
فــي ســد فجــوات التعلــم، كمــا زودهــم بأنشــطة الترفيــه والدعــم 
ــال  ــتطيع لأطف ــث يس ــة حي ــاحة آمن ــي-االجتماعي ومبس النفس
االنخــراط فــي الصفــوف التعليميــة للتعويــض عمــا فاتهــم مــن 

وقــت خــالل العــام الدراســي.

كمــا أمكــن حتقيــق إجنــازات فــي مجــال تقــدمي اخلدمــات التعليميــة 
ــة  ــالت التعليمي ــتكملت التدخ ــي اس ــاريع الت ــوال املش ــل أم بفض
الــواردة ضمــن النــداء الطــارئ. وقــد كان لهــذه األمــوال، مجتمعــة، 
ــم  ــال التعلي ــي مج ــروا ف ــج األون ــم نه ــي دع ــرة ف ــاهمة كبي مس
ــدمي  ــتمرار تق ــان اس ــى ضم ــعى إل ــذي يس ــوارئ ال ــاالت الط ــي ح ف
ــن يتقيــد  التعليــم النوعــي ألطفــال الالجئــني الفلســطينيني الذي
وصولهــم إلــى التعليــم، أو الذيــن تتعــرض جــودة تعليمهــم 

ــراع. ــة والص ــة لأزم ــر نتيج ــتمراريته للخط واس

طلبــة يشــاركون فــي مخيــم للتعلــم الصيفــي فــي 
2020 األونــروا   © ســوريا.  حمــص، 
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ــم  ــب لدع ــتة مكات ــت س ــر، قام ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
األســرة، يديرهــا برنامــج اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة فــي األونــروا 
ــاالت  ــاعدة واإلح ــدمي املس ــة، بتق ــات مجتمعي ــتضيفها منظم وتس
القانونيــة إلــى 3,896 فــرداً )2,786 مــن اإلنــاث و1,110 مــن الذكــور(. 
شــمل هــذا الدعــم دفــع نفقــات متابعــة املســائل القانونيــة، ورفــع 
الوعــي، والتوجيــه القانونــي الفــردي، واإلحــاالت اخلارجيــة. وتضمنت 
احلــاالت تســجيل املعامــالت والتصديــق عليهــا بخصــوص املواليــد 
واألبــوة والوفــاة، إلــى جانــب تســجيل معامــالت الــزواج واالنفصــال 

والطــالق والنفقــة والتصديــق عليهــا.

ــاج  ــة، وإدم ــم احلماي ــى تعمي ــة عل ــروا دورات تدريبي ــت األون ونظم
ــم علــى  اإلعاقــة، والتصــدي للعنــف ضــد األطفــال والعنــف القائ
النــوع االجتماعــي، حضرهــا 696 موظفــاً ومتطوعــاً )437 مــن 
اإلنــاث و259 مــن الذكــور(. وقــد تســببت التحديــات املتعلقــة 
بالتوظيــف فــي برنامــج موظفــي الدعــم فــي املناطــق فــي معظــم 
ــى  ــة إل ــذه الغاي ــق ه ــو حتقي ــدم نح ــص التق ــنة بتقلي ــرات الس فت

ــي  ــالد. وف ــن الب ــة م ــمالية واجلنوبي ــق الش ــي املناط ــر ف ــد كبي ح
كانــون األول/ديســمبر 2019، متكنــت الوكالــة مــن شــغل وظيفتــني 
شــاغرتني ســابقاً ملوظفــي دعــم مســاعدين علــى مســتوى املناطق. 
ــن املوظفــني  ــد هذي ــى تزوي ــع القــادم عل ــز فــي الرب وســيتم التركي

ــه. ــب والتوجي ــالل التدري ــن خ ــة م ــة الالزم ــارات واملعرف بامله

أجريــت أيضــاً خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر حلقــات للتوعيــة 
ــا 56,834  ــتفاد منه ــرب، اس ــن احل ــة ع ــرات املتخلف ــر املتفج مبخاط
ــة  ــى طلب ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي ــالً م ــرداً )54,764 طف ف
ــني(.  ــي، و302 موظف ــع احملل ــراد اجملتم ــن أف ــرداً م ــروا، و1,768 ف األون
وقــد جــرى التركيــز بشــكل خــاص علــى عقــد هــذه احللقــات فــي 
املناطــق التــي وقعــت فيهــا حــوادث متعلقــة مبتفجــرات متخلفــة 
ــي  ــن موظف ــاً م ــارك 11 موظف ــك، ش ــى ذل ــالوة عل ــرب. ع ــن احل ع
األونــروا مــن مختلــف املناطــق والبرامــج فــي دورة لتدريــب املدربــني 
قدمتهــا دائــرة األمم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، ممــا 
ــن  ــة ع ــرات املتخلف ــر املتفج ــة مبخاط ــات توعي ــم حلق ــاح تنظي أت

ــداء  ــب الن ــل مبوج ــذا التدخ ــح ه ــل لصال ــروا التموي ــت األون تلق
ــام 2019.  ــة الع ــي نهاي ــة ف ــوريا اإلقليمي ــة س ــأن أزم ــارئ بش الط
العــام 2020. أمــا أنشــطة  وســيجري تنفيــذ األنشــطة فــي 

التدريــب املهنــي والتمويــل الصغيــر التــي نفــذت فــي العــام 2019 
ــرى. ــل أخ ــادر متوي ــن مص ــا م ــرى متويله ــد ج فق

سبل كسب العيش )التدريب املهني والتمويل الصغير(

احلماية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

حتسن وصول الالجئني الفلسطينيني إلى فرص 
كسب العيش.

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

0420

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

01,200

اخملرجات

الالجئون الفلسطينيون في سوريا والسوريون 
يحصلون على قروض الشركات الصغيرة 

وقروض استهالكية لدعم مصالح األعمال 
الصغيرة واألسر املعيشية.

عدد الالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني الذين 
يحصلون على قروض التمويل الصغير )مصنفاً حسب 

اجلنس(.

011,500

الالجئون الفلسطينيون الشباب في سوريا 
يحصلون على التدريب املهني ويتلقون الدعم 

في التنسيب للعمل.

01,050عدد الالجئني الفلسطينيني امللتحقني بتدريب طويل األجل.

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

اخملرجات

حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح 
الالجئني الفلسطينيني.

عدد املسنني الذين يتلقون الدعم النفسي-االجتماعي 
)مصنفاً حسب اجلنس(.

876400

عدد األفراد املدربني على التوعية مبخاطر األلغام )مصنفاً 
حسب األطفال، واملوظفني، وأفراد اجملتمع(.

56,83451,000

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

6961,500

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مساعدة وإحاالت 
قانونية.

3,8961,500
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ــن  ــك الذي ــيما أولئ ــن، وال س ــن واملتعهدي ــني اآلخري ــرب للموظف احل
يــزداد تعرضهــم للمناطــق املوبــوءة بهــذه اخملاطــر. وقــد مت الوصــول 
إلــى غالبيــة املســتفيدين املســتهدفني فــي بدايــة العــام الدراســي 

.2020/2019

ــناً )473  ــى 876 مس ــي-االجتماعي إل ــم النفس ــدمي الدع ــرى تق وج
مــن الذكــور و403 مــن اإلنــاث(. وقــد ُصمــم هــذا التدخــل مبشــاركة 
ــي- ــم نفس ــطة دع ــى أنش ــتمل عل ــهم واش ــن أنفس ــار الس كب
ــة  ــة احلرك ــف بأهمي ــي والتثقي ــط النفس ــغ الضغ ــي لتفري اجتماع
ــت  ــة. وواصل ــة اإليجابي ــارف الثقافي ــل املع ــة، ونق ــة الصحي والتوعي
نــوادي املســنني النشــطة، التــي تــدار بالتعــاون مــع موظفــي اإلغاثــة 
ــن  ــة م ــة متنوع ــدمي مجموع ــروا، تق ــي األون ــة ف ــات االجتماعي واخلدم

ــة بشــأن  ــة وجلســات التوعي اخلدمــات، مبــا فيهــا األنشــطة الترفيهي
ــة  ــق نتيج ــزى حتقي ــتفيدين. ويع ــم املس ــي ته ــع الت ــف املواضي مختل
تتجــاوز الغايــة املرصــودة باألســاس إلــى زيــادة عــدد أنشــطة التوعيــة 
التــي اســتهدفت كبــار الســن علــى مــدار الســنة. وأتاحــت أنشــطة 
التوعيــة للوكالــة الوصــول إلــى مجموعــات كبيــرة مــن النــاس بتكلفة 
محــدودة، ممــا أدى إلــى حتقيــق االســتفادة القصــوى مــن املــوارد املتاحــة.

تواصــل األونــروا العمــل مــع الســلطات والشــركاء اخلارجيني، مــن خالل 
مبــادرات املناصــرة اخلاصــة والعامــة، بشــأن قضايــا احلمايــة املتعلقــة 
بالعنــف املرتبــط بالنــزاع، والعائديــن، ووصــول املســاعدات اإلنســانية، 
وتوفيــر التعليــم فــي املناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا، وفيمــا 

يتعلــق بحــاالت احلمايــة الفرديــة.

حلقــة توعيــة مبخاطــر املتفجــرات املتخلفــة عــن احلرب 
فــي مدرســة دالل املغربــي، عــني التــل، حلب، ســوريا. 

© األونروا 2018، تصوير سيمون أونياجن

الصحة البيئية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى 
السكان املتضررين.

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

%100%100

اخملرجات

توفير رزم مستلزمات النظافة الصحية لالجئني 
الفلسطينيني احملتاجني لها.

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على رزم مبستلزمات 
النظافة الصحية بناًء على احتياجهم لها.

18,59920,000

ــي إدارة  ــف ف ــد املضي ــؤولية البل ــالل مبس ــام 2019، ودون اإلخ ــي الع ف
ــي  ــية ف ــات األساس ــدمي اخلدم ــروا تق ــت األون ــات، واصل ــؤون اخمليم ش

مجــال امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة لالجئــني الفلســطينيني، 
مــع إيــالء اهتمــام خــاص للمخيمــات التــي اســتعادت الوكالــة القدرة 
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السالمة واألمن

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني 
الفلسطينيني مع توفر الترتيبات األمنية 

املناسبة.

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

137 %62.5%100

اخملرجات

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

الفلسطينيني.

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

536300

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

251200

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

552200
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عملــت األونــروا، منــذ بدايــة الصــراع، علــى مســاعدة الالجئــني 
الفلســطينيني بشــتى الســبل، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل بــذل 
اســتثمارات كبيــرة فــي أمــن وســالمة موظفيهــا وأصولهــا ومرافقها، 
ــة، ممــا قلــل مــن اخملاطــر التــي تواجــه  وكذلــك فــي إجراءاتهــا األمني
املوظفــني واملســتفيدين مــع احلفــاظ علــى ســالمة العمليــات 

واكتمالهــا.

ــات  ــون ممارس ــن أن تك ــد م ــة التأك ــت الوكال ــام 2019، واصل ــي الع ف
ــق  ــذ الفري ــياق. ونف ــتجيبة للس ــي مس ــن التنظيم ــراءات األم وإج
األمنــي فــي مكتــب إقليــم ســوريا 30 تقييمــاً أمنيــاً ملنشــآت األونــروا 
ــة  ــق 552 بعث ــم الفري ــا دع ــام. كم ــن الع ــي م ــف الثان ــالل النص خ
وافــدة فــي العــام 2019. باإلضافــة إلــى ذلــك، مت تنيــم جلســات إحاطة 
ــى  ــن إل ــزوار الوافدي ــني وال ــن للموظف ــالمة واألم ــن الس ــة ع منتظم
اإلقليــم. كمــا اســتمر مكتــب إقليــم ســوريا أيضــاً فــي إصــدار تقاريــر 
ــركاء  ــى الش ــة إل ــني موجه ــات واملوظف ــركات البعث ــن حت ــهرية ع ش

ــى الســواء. ــني عل ــني واخلارجي الداخلي

ــر  ــز تدابي ــى تعزي ــة إل ــة أنشــطتها املنتظمــة الرامي ــت الوكال وواصل
الســالمة واألمــن، مبــا فــي ذلــك املشــاركة فــي دورات التوعيــة 
والتدريبــات العمليــة علــى اإلجــالء والســالمة مــن احلرائــق وتنظيــم 

مثــل هــذه الــدورات والتدريبــات مبشــاركة الطلبــة وموظفــي األونــروا 
فــي جميــع مناطــق العمــل. باإلجمــال، شــارك 536 موظفاً فــي األونروا 
فــي التدريــب علــى أســاليب الســالمة واألمــن فــي البيئــة امليدانيــة 
الــذي ركــز علــى تقبــل اجملتمــع احمللــي، والوعــي اجملتمعــي، والتخطيط، 
ــى  ــة إل ــغيليني. وباإلضاف ــن التش ــالمة واألم ــر، والس ــم اخملاط وتقيي
ــمولة  ــرة املش ــالل الفت ــروا خ ــي األون ــة ف ــاركت 251 موظف ــك، ش ذل
بالتقريــر فــي برنامــج التدريــب علــى التوعيــة األمنيــة للنســاء لرفــع 

ــداً. وعيهــن بالشــواغل األمنيــة املتعلقــة بالنســاء حتدي

األونــروا عضــو نشــط فــي فريــق األمم املتحــدة إلدارة األمــن فــي 
ــان  ــن لضم ــالمة واألم ــدة للس ــع إدارة األمم املتح ــل م ــوريا وتعم س
ــام مــع العمليــات األمنيــة. فــي العــام  إجــراء البعثــات فــي توافــق ت
2019، واصلــت إدارة الســالمة واألمــن التابعــة ملكتــب إقليــم ســوريا 
ــة  ــمالية الغربي ــة الش ــي املنطق ــورات ف ــة التط ــروا مراقب ــي األون ف
)إدلــب( عــن كثــب وإمكانيــة القيــام باســتجابة للســكان النازحــني. 
ــات  ــداً لبطاق ــاً جدي ــة نظام ــت الوكال ــك، أطلق ــى ذل ــة إل وباإلضاف
الهويــة لتطويــر نظــام مراقبــة الدخــول فــي مكتــب اإلقليــم. كمــا 
ــل  ــد مداخ ــزة دوارة عن ــب أجه ــة تركي ــم إمكاني ــروا بتقيي ــوم األون تق
مقرهــا للتحكــم فــي مســار املشــاة، وســتواصل هــذه العمليــة فــي 

ــام 2020. الع

علــى الوصــول إليهــا. تضمنــت هــذه اخلدمــات صيانــة شــبكات ميــاه 
ــة،  ــاه القائم ــداد باملي ــبكات اإلم ــار وش ــاه األمط ــف مي ــاري وتصري اجمل
وتزفيــر إدارة النفايــات الصلبــة، والســيطرة علــى احلشــرات والقــوارض، 

وخدمــات الصيانــة فــي مخيمــات الالجئــني الفلســطينيني.

ــاه الرئيســي  ــى خــط إمــدادات املي ــة عل وقــد أجنــزت أعمــال الصيان
القائــم فــي مخيــم ســبينة، فــي حــني مت تنفيــذ جــزء مــن صيانــة 
وتأهيــل خطــوط الصــرف الصحــي فــي مخيــم درعا فــي العــام 2019 

وســتتواصل فــي العــام 2020. باإلضافــة إلــى ذلــك، مت تأهيــل بئريــن 
ــن  ــف األول م ــالل النص ــكاني خ ــي الس ــع رمضان ــي جتم ــاه ف للمي
ــور ووزعتهــا  ــة أيضــاً 60,000 قــرص كل العــام 2019. واقتنــت الوكال

لكــي تســتخدم فــي معاجلــة امليــاه مــن خــالل متويــل املشــاريع.

وفــي إطــار االســتجابة للطــوارئ، قدمــت األونــروا رزمــاً مبســتلزمات 
النظافــة الصحيــة إلــى 18,599 الجئــاً فلســطينياً، وخاصــة أولئــك 

الذيــن نزحــوا عــن اليرمــوك ومناطــق يلــدا وبابيــال وبيــت ســحم.
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اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا 

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

إجراء اإلصالحات أو الصيانة على منشآت 
األونروا لضمان استمرار اخلدمات.

4260عدد مرافق األونروا التي مت تأهيلها أو تصليحها.

ازدادت االحتياجــات إلصــالح وصيانــة مرافــق األونــروا فــي العــام 2019. 
ووجــدت التقييمــات األوليــة التــي أجريــت فــي أواخــر العــام 2018 فــي 
مخيــم درعــا ومخيــم عــني التــل )غيــر الرســمي( أن جميــع منشــآت 
ــرة  ــل كبي ــادة تأهي ــال إع ــى أعم ــة إل ــت بحاج ــاً كان ــة تقريب الوكال
احلجــم، مبــا فــي ذلــك العديــد مــن املنشــآت التــي حلقــت بهــا أضــرار 
ــادة  ــال إع ــروا أعم ــرت األون ــاء. باش ــادة بن ــى إع ــاج إل ــيمة وحتت جس
ــدى  ــي إح ــف ف ــاه ومقص ــة ودورات مي ــرف صفي ــي 10 غ ــل ف التأهي
مدارســها فــي مخيــم درعــا فــي 1 متوز/يوليــو 2019. وقــد أمكــن تأهيل 
بعــض الغــرف الصفيــة فــي مدرســة طبريــا بفضــل متويــل املشــاريع، 
ومــن املتوقــع االنتهــاء مــن األعمال خــالل الربــع األول مــن العــام 2020.

وعلــى الرغــم مــن التمويــل احملــدود الــذي تلقتــه األونــروا فــي العــام 
ــادة  ــة وإع ــة املنتظم ــال الصيان ــام بأعم ــت القي ــا واصل 2019، إال أنه
التأهيــل الطارئــة فــي اخمليمــات الفلســطينية التــي ميكــن الوصــول 
ــل  ــة العــام 2018، ومــن خــالل متوي ــل مت تلقيــه فــي نهاي إليهــا بتموي

املشــاريع. وواصلــت الوكالــة أيضــاً تنفيــذ عــدد مــن أعمــال الصيانــة 
الرئيســية فــي بنيتهــا التحتيــة ومرافقهــا للســماح بإيصــال اخلدمات 

واملســاعدات اإلنســانية إلــى الالجئــني الفلســطينيني بأمــان.

لــم يتــم خــالل العــام 2019 منــح اإلذن بتنفيــذ أعمــال إعــادة تأهيــل 
ــذي كان  ــمي، وال ــر الرس ــوك غي ــم اليرم ــي مخي ــروا ف ــآت األون منش
يضيــف فــي الســابق أكبــر جتمــع لالجئــني الفلســطينيني فــي البــالد 
)160,000 الجــئ فلســطيني(. واســتناداً إلــى تقييــم أولــي أجــري فــي 
ــة  ــق الوكال ــت مبراف ــي حلق ــرار الت ــدر أن األض ــام 2018، يق ــر الع أواخ
ومســاكن الالجئــني فــي اليرمــوك مرتفعــة جــداً. ولــم يتــم اإلعــالن 
رســمياً، حتــى نهايــة العــام 2019، عــن خطــط احلكومــة بخصــوص 
اليرمــوك، وال يــزال اخمليــم فــي حالــة خــراب إلــى حــد كبيــر. وســتواصل 
ــة  ــات إضافي ــى توضيح ــول عل ــاراً للحص ــع انتظ ــد الوض ــروا رص األون

مــن جانــب الســلطات الســورية.

ــكن  ــى مس ــة عل ــة حيوي ــغال صيان ــري أش ــروا جت األون
طلبــة مركــز تدريــب دمشــق، ســوريا. © األونــروا 2019، 

ــد محمــد ــر تغري تصوي
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4-3 لبنان: التدخالت الخاصة بكل قطاع

املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية، مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على 
تلبية احتياجاتهم األساسية للحفاظ على 

حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

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

الطارئة.

%100%100

اخملرجات

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يزودون 
باملساعدات اإلغاثية )مساعدات غذائية، ومواد 

غير غذائية، ومساعدات في املأوى(.

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية لتأمني الغذاء 
ومساعدات نقدية متعددة األغراض خالل آخر جولة توزيع 

)مصنفاً حسب اجلنس(.

138 27,119
 )إناث 14,061،
ذكور 13,058(

8,087 أسرة الجئة 
فلسطينية من 

سوريا

28,800
)إناث 14,840،
ذكور 13,960(

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية التي مت توزيعها خالل آخر 
جولة توزيع.

1,527,809 $US1,647,600 $US

عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل 
الشتاء )نقدية وعينية(.

8,180 أسرة الجئة 
فلسطينية من 

سوريا،  139

805 أسر الجئة 
فلسطينية في 

لبنان 

8,700 أسرة الجئة 
فلسطينية من 

سوريا،

720 أسر الجئة 
فلسطينية في 

لبنان

4-3-1 األولوية االستراتيجية األولى: الحفاظ على قدرات الصمود والتحمل من خالل تقديم المساعدات 
اإلنسانية للتأكد من أن يتمكن الالجئون األشد ضعفًا من تلبية احتياجاتهم األساسية

ال يــزال الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا فــي لبنــان يعــدون مــن 
ــر ضعفــاً وتهميشــاً. وفيمــا هــم يكافحــون فــي  ــات األكث ــني الفئ ب
ــر  ــة، يتواجهــون بخطــر أكب ــة صعب ظــل ظــروف اجتماعية-اقتصادي
باالنــزالق إلــى أعمــاق الفقــر والضعــف فــي ضــوء األزمــة االقتصاديــة 
املســتمرة فــي البلــد. فــي هــذا الســياق، واصلــت األونــروا فــي العــام 
2019 تقــدمي مســاعدات نقديــة شــهرية لشــراء الغــذاء ومســاعدات 
نقديــة متعــددة األغــراض جلميــع الالجئــني الفلســطينيني من ســوريا. 
ــون األول/ديســمبر  ــع الشــهرية األخيــرة فــي كان وخــالل جولــة التوزي
2019، مت تقــدمي مــا مجموعــه 1,527,809 دوالرات أمريكيــة إلــى 8,087 
أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا علــى شــكل مســاعدات نقدية 
متعــددة األغــراض )100 دوالر أمريكــي لــكل أســرة فــي الشــهر(، فــي 
ــور(  ــن الذك ــاث و13,058 م ــن اإلن ــرداً )14,061 م ــى 27,119 ف ــني تلق ح
ــة لشــراء الغــذاء )27 دوالراً للشــخص الواحــد فــي  مســاعدات نقدي
ــرف 18,905,351 دوالراً  ــام 2019 ص ــي الع ــال، مت ف ــهر(. 140 باإلجم الش

أمريكيــاً كمســاعدات نقديــة مــن خــالل 12 جولــة توزيــع.

ــدر  ــكل املص ــروا تش ــن األون ــة م ــة املقدم ــاعدات النقدي ــل املس تظ
األولــي للدخــل بالنســبة حلوالــي 90% 141 مــن الالجئني الفلســطينيني 
ــة العظمــى منهــم حتــت خــط  ــن تعيــش الغالبي مــن ســوريا، والذي
ــي. تســتخدم هــذه األمــوال باألســاس  الفقــر وتفتقــر لأمــن الغذائ
ــأوى. 142 وتســتمر  لتغطيــة االحتياجــات األساســية مثــل الغــذاء وامل
املســاعدات املاليــة التــي تقدمهــا الوكالة فــي توفير الدعم لتحســني 
قــدرات الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا علــى الصمــود والتحمــل 

وتســاهم بقــدر كبيــر فــي فتــح اآلفــاق أمامهــم لعيــش حيــاة كرميــة.

شــهدت الفتــرة املشــمولة بالتقريــر مزيــداً مــن االنخفــاض فــي عــدد 
الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا املقيمــني فــي لبنــان، ممــا يفســر 
التبايــن الطفيــف بــني أعــداد األفــراد الذيــن تلقــوا املســاعدة والغايــة 
املســتهدفة التــي تتمثــل فــي الوصــول إلــى 28,800 الجئاً فلســطينياً 
مــن ســوريا. وتشــكل العــودة إلــى ســوريا والرحيــل إلــى بلــدان أخــرى 

األســباب الرئيســية النخفــاض عــدد هــؤالء الالجئــني فــي لبنــان.

ــي  ــاعدات ف ــاً مس ــة أيض ــت الوكال ــام 2019، قدم ــة الع ــي نهاي ف
التأهــب لفصــل الشــتاء إلــى 8,180 أســرة الجئــة فلســطينية مــن 
ســوريا فــي شــتى أنحــاء لبنــان و805 أســر ضعيفــة مــن الالجئــني 
الفلســطينيني فــي لبنــان املقيمــني باألســاس فــي منطقــة البقــاع. 
وفــي ضــوء األزمــة االجتماعية-االقتصاديــة احلاليــة فــي لبنــان 
التــي أدت إلــى مزيــد مــن التــآكل فــي قــدرات التدبــر احملــدودة لــدى 
ــاعدة  ــروا مس ــررت األون ــاً، ق ــد ضعف ــطينيني األش ــني الفلس الالجئ
ــي  ــة ف ــطينيني الضعيف ــني الفلس ــر الالجئ ــن أس ــي م ــدد إضاف ع
ــد  ــق يزي ــي مناط ــم ف ــي تقي ــة الت ــات املضيف ــي اجملتمع ــان ف لبن
ارتفاعهــا عــن 500 متــر. وتلقــت األســر املســتهدفة باملســاعدة فــي 
التأهــب لفصــل الشــتاء والتــي تعيــش فــي مناطــق يزيــد ارتفاعهــا 
ــي  ــا 375 دوالراً تغط ــدة قدره ــرة واح ــة مل ــة مالي ــر دفع ــن 500 مت ع
ــي  ــش ف ــي تعي ــر الت ــت األس ــني تلق ــي ح ــهر، ف ــة أش ــرة خمس فت
مناطــق يقــل ارتفاعهــا عــن 500 متــر مبلــغ 225 دوالراً تغطــي فتــرة 

ــهر(.  ــي الش ــدل 75 دوالراً ف ــا مبع ــهر )كالهم 3 أش
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قيمــة  تســحب  مــن ســوريا  فلســطينية  الجئــة 
لبنــان. فــي  الغــذاء  النقديــة مقابــل  املســاعدات 

© األونروا 2019، تصوير هبة محمد اجلارحي
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الصحة الطارئة

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية 
لالجئني.

عدد االستشارات العالجية143  لالجئني الفلسطينيني من 
سوريا التي تدعمها األونروا )الرعاية الصحية األولية والثانوية 

والتخصصية، مصنفاً حسب اجلنس(.

104,147
)إناث 62,640،
ذكور 41,507(

145,000
)إناث 82,337،
ذكور 62,663(

اخملرجات

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى 
خدمات الرعاية الصحية األولية.

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

104,147
)إناث 62,640،
ذكور 41,507(

145,000
)إناث 82,337،
ذكور 62,663(

عدد مراكز الوكالة الصحية ونقاطها الصحية املتنقلة 
العاملة.

2727

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

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

3,7334,582

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

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

%100%100

4-3-2 األولوية االستراتيجية الثانية: المساهمة في توفير بيئة حامية لالجئين الفلسطينيين عن طريق 
الحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية

فــي العــام 2019، واصلــت األونــروا تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة 
ذات اجلــودة جلميــع الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان من 
خــالل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي تديرهــا والبالــغ عددهــا 
27 مركــزاً. ومتاشــياً مــع اســتراتيجية الوكالــة للمســاواة فــي املعاملة 
والوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة لالجئــني الفلســطينيني من ســوريا، 
ــم  ــن بينه ــام 2019، م ــي الع ــاً ف ــاً إضافي ــاً صحي ــني 41 موظف مت تعي
تســعة أطبــاء وعشــر ممرضــات وســبعة صيادلــة ومختلــف موظفــي 
الدعــم اإلداري والصحــي الذيــن يســاهمون فــي تشــكيل ســتة فــرق 
لصحــة األســرة. وتواصــل املــوارد البشــرية املعــززة القيــام بــدور حيــوي 
فــي ضمــان تلبيــة االحتياجــات الصحيــة لالجئــني الفلســطينيني من 

ســوريا بالقــدر الوافــي.

ــه  ــا مجموع ــروا م ــت األون ــر، دعم ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
104,147 استشــارة لالجئــني فلســطينيني مــن ســوريا )62,640 إلنــاث 
و41,507 لذكــور( شــملت الرعايــة الصحيــة األوليــة، وكذلــك خدمــات 
الرعايــة الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة مــن خــالل ترتيبــات اإلحالة. 
وميكــن أن يعــزى انخفــاض عــدد االستشــارات علــى جميــع املســتويات 
عمــا كان متوقعــاً إلــى تناقــص وجــود الالجئــني الفلســطينيني مــن 
ــي  ــة ف ــا الوكال ــي تبذله ــة الت ــود املضاف ــان، واجله ــي لبن ــوريا ف س
مجــاالت الرعايــة الوقائيــة ورصــد األمــراض غيــر الســارية ومتابعتهــا. 
بســبب  الصحيــة  املراكــز  لبعــض  العرضــي  اإلغــالق  أن  كمــا 
االحتجاجــات واالضطرابــات فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2019 قــد 
يكــون أيضــاً مســؤوالً عــن انخفاض عــدد االستشــارات التــي مت دعمها. 

ــة األساســية  ــى مــدار العــام، اســتمر تقــدمي الفحوصــات اخملبري وعل
وخدمــات األشــعة ورعايــة صحــة الفــم واالستشــارات املتخصصــة 
ــم  ــاملة. ول ــة الش ــة الطبي ــم الرعاي ــار دع ــي إط ــك ف ــة، وذل واألدوي
يواجــه أي مــن مراكــز الوكالــة الصحيــة فــي لبنــان، والبالــغ عددهــا 
27 مركــزاً، انقطاعــاً فــي مخــزون املــواد اخلاضعــة للتتبــع ولــم يحــدث 
ــم144  خــالل  ــة منهــا بالتطعي ــاء ألمــراض ميكــن الوقاي تفشــي أي وب

الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.

كمــا جــرى علــى مــدار العــام دعــم مــا مجموعــه 3,733 حالــة عــالج 
فــي املستشــفيات لالجئــني فلســطينيني مــن ســوريا باملقارنــة مــع 
ــة. وكمــا ســبق ذكــره أعــاله، قــد  ــة املرصــودة، وهــي 4,582 حال الغاي
يعــزى القصــور فــي اإلجناز إلــى تناقــص وجــود الالجئني الفلســطينيني 
مــن ســوريا فــي لبنــان، باإلضافــة إلــى اســتمرار إنفــاذ تدابيــر صارمــة 
لإلدخــال إلــى املستشــفيات وحتســني االســتفادة مــن خدمــات غــرف 

الطــوارئ، كلمــا كان ذلــك مناســباً.

فــي الفترة بــني تشــرين األول/أكتوبــر وكانــون األول/ديســمبر 2019، أدت 
االحتجاجــات واملظاهــرات فــي جميــع أنحــاء البــالد، فــي ســياق األزمــة 
ــدم  ــى ع ــاً، إل ــان حالي ــهدها لبن ــي يش ــة الت ــية واالقتصادي السياس
ــى مواقــع  ــاً مــن الوصــول إل ــة الصحيــة أحيان متكــن طواقــم الوكال
ــات.  ــرق واإلغالق ــى الط ــز عل ــبب احلواج ــداً بس ــك حتدي ــم، وذل عمله
غيــر أن مراكــز األونــروا الصحيــة ظلــت تعمــل كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، 

واســتمر إيصــال اإلمــدادات الطبيــة عبــر طــرق بديلــة.
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كشــف طبــي دوري فــي أحــد مراكــز األونــروا الصحيــة، 
لبنــان. © األونــروا 2019، تصويــر أحمــد دامــس



تقرير العمل السنوي لعام 1042019

التعليم في حاالت الطوارئ

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

يواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا 
الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف 

على الرغم من النزاع والتهجير.

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

109 145 الجئني 
فلسطينيني من 

سوريا
)إناث 76،
ذكور 33(

135
)إناث 75،
ذكور 60(

اخملرجات

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

االعتيادية.

عدد أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا في سن 
املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا 

)مصنفاً حسب اجلنس(.

5,254
)العام الدراسي 

 ،2019/2018
إناث 2,732،
ذكور 2,522(

4,812
)العام الدراسي 

،2020/2019
)إناث 2,462،
ذكور 2,350(

5,254
)إناث 2,732،
ذكور 2,522(

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من 
سوريا.

64 )العام الدراسي 
(2019/2018

64 )العام الدراسي 
)2020/2019

64

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على رزم 
مبستلزمات العودة إلى املدرسة )مصنفاً حسب اجلنس(.

5,254
)العام الدراسي 

 ،2019/2018
إناث 2,732،
ذكور 2,522(

4,812
)العام الدراسي 

،2020/2019
)إناث 2,462،
ذكور 2,350(

5,254
)إناث 2,732،
ذكور 2,522(

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا/الالجئني 
الفلسطينيني في لبنان املنتظمني في دورات مهنية رسمية 

الذين يتم دعم رسوم تسجيلهم بالكامل.

العام الدراسي 
2019/2018

34 الجئاً 
فلسطينياً من 

سوريا 

)إناث 20،

ذكور 14(

196 الجئاً 
فلسطينياً في 

لبنان

)إناث 80،

ذكور 116(

نسبة اإلناث 
املستفيدات %43.5 

41 الجئاً 
فلسطينياً من 

سوريا 

196 الجئاً 
فلسطينياً في 

لبنان

)40% منهم إناث(
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الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على 
دعم نفسي-اجتماعي موجه.

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

965
)إناث 555،
ذكور 410(

1,150
)إناث 500،
ذكور 650(

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على 
دعم تعليمي إضافي وأنشطة ترفيهية.

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

298 ,1
)إناث 672،
ذكور 626(

1,150
)إناث 500،
ذكور 650(

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

1,782
)إناث 896،
ذكور 886(

1,800
)إناث 950،
ذكور 850(

تهــدف األونــروا، مــن خــالل برنامجهــا للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ، 
إلــى ضمــان أن يتمكــن األطفــال والشــباب الالجئــون الفلســطينيون 
مــن ســوريا مــن احلصــول علــى حقهــم فــي التعليــم النوعــي واجلامع 
واملنصــف فــي وقــت األزمــات. وفــي هــذا اإلطــار، واصلــت الوكالــة فــي 
ــالل  ــن خ ــم م ــي التعل ــمولي ف ــج ش ــاع نه ــير اتب ــام 2019 تيس الع
ــطة  ــي-االجتماعي واألنش ــم النفس ــم والدع ــم والتعل ــر التعلي توفي

الترفيهيــة.

خــالل العــام الدراســي 2019/2018، التحــق 5,254 طفــالً مــن أطفــال 
ــاث و2,522 مــن  الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا )2,732 مــن اإلن
ــى  ــودة إل ــأدوات الع ــع روم ب ــروا ومت توزي ــة لأون ــي 64 مدرس ــور( ف الذك
ــي  ــي احلال ــام الدراس ــة الع ــي بداي ــم. وف ــى كل منه ــة عل املدرس
عــدد  فــي   %8 بنســبة  انخفاًضــاً  األونــروا  ســجلت   ،2020/2019
امللتحقــني فــي مدارســها مقارنــة بالعــام الدراســي الســابق، إذ التحق 
4,812 طفــالً مــن أبنــاء الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا فــي 64 
مدرســة. وقــد تابعــت الوكالــة الطلبــة الالجئــني الفلســطينيني مــن 
ســوريا الذيــن تركــوا مدارســها ووجــدت أن الغالبيــة العظمــى منهــم 
عــادوا إلــى ســوريا حيــث يواصلــون تعليمهــم، فــي حــني ســافر آخرون 
ــر  ــدد األس ــي ع ــي ف ــاض التدريج ــاهم االنخف ــرى. س ــدان أخ ــى بل إل
ــام  ــه الع ــي التوج ــان ف ــي لبن ــوريا ف ــن س ــطينية م ــة الفلس الالجئ
ــن  ــطينيني م ــني الفلس ــة الالجئ ــدد الطلب ــي ع ــاض ف ــو االنخف نح
ســوريا املســجلني منــذ العــام الدراســي 2018/2017، عندمــا بلــغ عــدد 

ــور(. ــن الذك ــاث و2,666 م ــن اإلن ــة 5,482 )2,816 م ــؤالء الطلب ه

قــد يســاعد تناقــص أعــداد الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا فــي 
لبنــان فــي تفســير القصــور فــي اإلجنــاز فيمــا يتعلــق بعــدد الطلبــة 
املتخرجــني مــن التعليــم األساســي )109 طلبــة مــن الالجئــني 
ــل  الفلســطينيني مــن ســوريا، مــن بينهــم 76 فتــاة و33 فتــى، مقاب
الغايــة املرصــودة 135 طالبــاً وطالبــة: ومجمــوع 231 طالبــاً وطالبــة 
مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن قدمــوا االمتحــان، مبن 
فيــه 135 فتــاة و96 فتــى(. وقــد ســارت النتائــج علــى النحــو ذاتــه مــع 
وجــود اجتــاه ملحــوظ عبــر الســنوات فــي مــدارس األونــروا حيــث متيــل 
ــات  ــات الفلســطينيات مــن ســوريا والالجئ ــات )كل مــن الالجئ الفتي
الفلســطينيات فــي لبنــان( إلــى التفــوق علــى نظرائهــن الذكــور فــي 
االمتحانــات الرســمية واملدرســية. وقــد أجــرت الوكالة حتليــالً متعمقاً 
بغيــة حتديــد العوامــل اإلضافيــة التــي رمبــا أدت إلــى انخفــاض معــدل 

النجــاح. وأشــارت النتائــج الرئيســية إلــى أنــه ينبغــي حتديــد موعــد 
االمتحانــات فــي وقــت أبكــر فــي الســنة وأن هنــاك حاجــة إلــى تقــدمي 
دعــم أكبــر للطلبــة الذيــن ســيتقدمون لالمتحانــات. نتيجــة لذلــك، 
مت التخطيــط لعقــد امتحانــات جتريبية فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020، 
لكــي يتــاح للطلبــة الوقــت الكافــي للتحضيــر واحلصــول علــى دعــم 
إضافــي فــي التعلــم عنــد حاجتهــم لذلــك. ولهــذه الغايــة، مت وضــع 
ــمل  ــا يش ــات، مب ــني لالمتحان ــم املتقدم ــة لدع ــم فردي ــط تعلي خط
أولئــك الذيــن لــم يحالفهــم النجــاح فــي العــام الســابق. ومــن اجلدير 
بالذكــر أيضــاً أن معــدل النجــاح فــي امتحــان البريفيــه على املســتوى 
الوطنــي فــي العــام الدراســي 2019/2018 فــد انخفــض مــن 82% إلــى 

74% باملقارنــة مــع العــام الدراســي الــذي ســبقه.

النفســي- الرفــاه  األكادميــي، يظــل  التحصيــل  إلــى  باإلضافــة 
ــروا.  ــبة لأون ــية بالنس ــة رئيس ــكل أولوي ــال يش ــي لأطف االجتماع
ــاً  ــى 965 طالب ــة الدعــم النفســي-االجتماعي إل ــد قدمــت الوكال وق
ــاث  ــة مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا )555 مــن اإلن وطالب
ــيلة  ــردي كوس ــاد الف ــات اإلرش ــالل جلس ــن خ ــور( م ــن الذك و410 م
ــتفاد  ــام. واس ــم الع ــم ورفاهه ــر لديه ــتراتيجيات التدب ــز اس لتعزي
أيضــاً مــا مجموعــه 2,408 مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا 
ــاة( مــن جلســات اإلرشــاد اجلمعــي. وســاهمت  ــى و1,234 فت )174 فت
األنشــطة الترفيهيــة أيضــاً فــي رفاه الطلبــة الالجئني الفلســطينيني 
مــن ســوريا وواصلــت القيــام بــدور مهــم فــي احلــد مــن التســرب مــن 
املــدارس. وقــد اســتفاد مــن هــذه األنشــطة 1,298 شــخصاً )672 مــن 

ــر. ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــور( خ ــن الذك ــاث و626 م اإلن

ــى  ــي، عل ــب املهن ــة، مــن خــالل خدماتهــا فــي التدري ــت الوكال واظب
التزامهــا بدعــم الشــباب باملهــارات والقــدرات الالزمــة املوجهــة نحــو 
الســوق، بهــدف حتســني فــرص وصولهــم إلــى ســبل كســب العيــش. 
ــة  ــاً وطالب ــتفاد 230 طالب ــي 2019/2018، اس ــام الدراس ــالل الع وخ
ــني  ــن الالجئ ــان و34 م ــي لبن ــطينيني ف ــني الفلس ــن الالجئ )196 م
الفلســطينيني مــن ســوريا، شــكلت اإلنــاث نســبة 43.5% منهــم( من 
مختلــف دورات التدريــب احلرفــي الصناعــي وشــبه املهنــي فــي مركــز 
ــدة  ــاً مل ــة تدريب ــروا. كمــا حضــر الطلب ــع لأون ــب التاب ســبلني للتدري
شــهر أثنــاء العمــل لدعــم دخولهــم فــي ســوق العمــل فــي نطــاق 

ــي.  146 ــج األكادمي البرنام
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خــالل العــام 2019، واصلــت األونــروا دعــم الشــباب الالجئــني 
ــغيل،  ــم التش ــات دع ــالل خدم ــن خ ــوريا م ــن س ــطينيني م الفلس
بهــدف حتســني قدرتهــم علــى احلصــول علــى فــرص عمــل والوصــول 
ــدمي  ــارئ، مت تق ــدا الط ــار الن ــي إط ــش. وف ــب العي ــبل كس ــى س إل
هــذا الدعــم أيضــاً إلــى عــدد مــن الشــباب الضعفــاء مــن الالجئــني 
ــة  ــادئ التوجيهي ــع املب ــى م ــا يتماش ــان، مب ــي لبن ــطينيني ف الفلس
ــذي ال  ــل ال ــر الهائ ــراً للتأثي ــان لالســتجابة لأزمــة وتقدي خلطــة لبن
ــان. ــي لبن ــة ف ــات املضيف ــى اجملتمع ــه عل ــوريا تخلف ــة س ــزال أزم ت

ــن  ــطينيني م ــني فلس ــباب الجئ ــتفاد 308 ش ــام 2019، اس ــي الع ف
ــي  ــارات الت ــى امله ــمي عل ــر الرس ــمي وغي ــب الرس ــج التدري برام
قدمتهــا الوكالــة فــي مختبــري االبتــكار التابعــني لهــا، مبــن فيهــم 

ــطينياً  ــاً فلس ــوريا و299 الجئ ــن س ــطينيني م ــني فلس ــعة الجئ تس
فــي لبنــان )بواقــع 147 رجــالً و161 امــرأة، مبــا يشــمل أربعة أشــخاص 
ذوي إعاقــة(. وركــزت الــدورات التدريبيــة علــى تعزيــز املهــارات الرقمية 
لالجئــني الشــباب، مثــل محــو األميــة احلاســوبية، والترميــز وتطويــر 
التطبيقــات، فضــالً عــن املهــارات احلياتيــة وقــدرات تنظيــم املشــاريع 
االجتماعيــة، مــن بــني جملــة أمــور أخــرى. وفــي العــام 2019، عانــى 
ــة  ــة االقتصادي ــبب األزم ــات بس ــن صعوب ــام م ــكل ع ــل بش التدخ
ــف  ــى توق ــا أدى إل ــالد، مم ــي الب ــة ف ــات املدني ــدة واالضطراب املتصاع
العمــل أو تنفيــذه بصــورة محــدودة خــالل الربــع األخيــر مــن العــام.

بقيــت معــدالت البطالــة بــني الشــباب الالجئــني الفلســطينيني مــن 
ــى  ــت إل ــتوى 57%، وارتفع ــى مس ــة عل ــاً( مرتفع ــوريا )15-24 عام س

بــأداء  يســتمتعن  كوكــب  مدرســة  مــن  طالبــات 
أنشــطة الصفيــة، لبنــان. © األونــروا 2019، تصويــر 

مصطفــى ميســون 

سبل كسب العيش والتماسك االجتماعي

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

حتسني إمكانية الوصول إلى فرص كسب 
العيش لالجئني الفلسطينيني من سوريا 

والالجئني الفلسطينيني في لبنان.

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني 
الفلسطينيني في لبنان )15-24 عاماً( الذين يتم الوصول 
إليهم من خالل تدريب رسمي وغير رسمي على املهارات.
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ــة  ــني الشــابات. 148 وفرضــت األزمــة االقتصادي مــا يقــرب مــن 70% ب
ضغوطــاً إضافيــة علــى الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا، 
والذيــن يواجهــون فــي األصــل عــدداً مــن الصعوبــات والقيــود 
فــي الوصــول إلــى ســوق العمــل اللبنانيــة. ويواجــه الشــباب 
ــد مــن التهميــش  الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا خطــر املزي
ــذ تدخــالت  ــم تنفي ــم يت ــا ل ــن الفقــر، م ــى براث ــزالق عميقــاً إل واالن

مناســبة لتحســني فــرص وصولهــم إلــى فــرص العمــل وإمكانيــة 
توظيفهــم. لــذا فــإن زيــادة القــدرة علــى الوصــول إلــى ســبل كســب 
ــني  ــباب الالجئ ــبة للش ــيما بالنس ــل، وال س ــرص العم ــش وف العي
الفلســطينيني مــن ســوريا، يعــد أمــراً حيويــاً ويظــل يشــكل أولويــة 

ــداء الطــارئ. ــي إطــار الن ف

مثـّـل العــام 2019 فتــرة انتقاليــة لبرنامــج احلمايــة فــي الوكالــة فــي 
ــل.  ــص التموي ــة لنق ــة نتيج ــة مقلص ــاد هيكلي ــد اعتم ــان، بع لبن
ــر،  وأثــرت التغييــرات التــي أدخلــت طــوال الفتــرة املشــمولة بالتقري
مبــا فــي ذلــك تعديــل هيكليــة فريــق احلمايــة واحلياديــة، علــى قــدرة 
ــى نحــو مــا كان  ــة عل ــى احلماي ــات عل ــى تقــدمي التدريب ــة عل الوكال
مخططــاً. ففــي العــام 2019، لــم يتــم تدريــب ســوى 393 موظفــاً 
ــة  ــى احلماي ــور( عل ــن الذك ــاث و181 م ــن اإلن ــة )212 م ــن الوكال م
ــاً. 149  ــة 955 موظف ــة البالغ ــع الغاي ــة م ــانية باملقارن ــادئ اإلنس واملب
ــام  ــبة للع ــب بالنس ــة بالتدري ــة املتعلق ــة الغاي ــرت مراجع ــد ج وق

ــغيلية. ــدرة التش ــي الق ــرات ف ــس التغي ــا لتعك 2020 وتعديله

ــت  ــاله، واصل ــا أع ــار إليه ــور املش ــه القص ــن أوج ــم م ــى الرغ وعل
األونــروا تعزيــز قدرتهــا علــى تلبيــة االحتياجــات احملــددة فــي مجــال 
ــني  ــداد رزمت ــرى إع ــة، ج ــذه الغاي ــق ه ــة. ولتحقي ــة واحليادي احلماي
تدريبيتــني جديدتــني، ركــزت األولــى علــى احلمايــة الدوليــة متشــياً مع 
اجلهــود التــي تبذلهــا الوكالــة لتعزيــز قدرتهــا علــى رصــد احلــوادث 
ذات الصلــة واإلبــالغ عنهــا، فــي حــني زودت الثانيــة كبــار املوظفــني 
بــاألدوات الالزمــة إلجــراء عمليــات التفتيــش علــى احلياديــة واإلبــالغ 

ــة. عــن انتهــاكات احليادي

ــروا تقــدمي خدمــات  ــر، واصلــت األون خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقري
ــم  ــن فيه ــطينياً، مب ــاً فلس ــح 7,287 الجئ ــي لصال ــون القانون الع

4,262 الجئــاً فلســطينياً مــن ســوريا و3,025 الجئــاً فلســطينياً 
فــي لبنــان، بواقــع 3,523 امــرأة و3,764 رجــالً. ومتكنــت وحــدة 
ــني  ــى الالجئ ــول إل ــن الوص ــة م ــة للوكال ــي التابع ــون القانون الع
الفلســطينيني فــي جميــع املناطــق فــي شــتى أنحــاء لبنــان، مبــا فــي 
ذلــك اخمليمــات والتجمعــات، مــن خــالل شــبكة مــن ضبــاط االتصــال 
ــروا  ــي األون ــة ملوظف ــة املقدم ــة القانوني ــات التوعي ــني وحلق احمللي
وممثلــي اجملتمعــات احملليــة وأفــراد اجملتمــع احمللــي. وتضمنــت خدمــات 
العــون القانونــي تقــدمي اإلرشــاد القانونــي، ورفــع الوعــي، واملســاعدة 

ــني. ــركاء خارجي ــى ش ــة إل ــة، واإلحال القانوني

ــي  ــف الثان ــالل النص ــة خ ــية واالقتصادي ــورات السياس ــرت التط أث
مــن العــام 2019 ســلباً علــى جميــع املبــادرات بســبب االحتجاجــات 
الواســعة النطــاق التــي أدت إلــى إغــالق املنشــآت و/أو فرضــت قيــوداً 
ــرار وزارة  ــو، أدى ق ــهر حزيران/يوني ــي ش ــني. فف ــة املوظف ــى حرك عل
ــب  ــع األجان ــزم جمي ــي تل ــة الت ــريعات القائم ــاذ التش ــل بإنف العم
باحلصــول علــى تصاريــح عمــل، مبــا يشــمل الالجئــني الفلســطينيني، 
ــهر آب/ ــى ش ــتمرت حت ــات، اس ــي اخمليم ــرات ف ــدالع مظاه ــى ان إل
أغســطس. باإلضافــة إلــى ذلــك، تســببت املظاهــرات واالضطرابــات 
التــي اندلعــت فــي جميــع أنحــاء البــالد فــي 17 تشــرين األول/أكتوبــر 
ــى  ــر عل ــر كبي ــية، بتأثي ــادة السياس ــالح القي ــة بإص 2019، واملطالب
قــدرة فريــق احلمايــة علــى تقــدمي التدريبــات بســبب القيــود املتكــررة 

علــى التنقــل.

احلماية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

اخملرجات

حتسني إمكانية الوصول إلى فرص كسب 
العيش لالجئني الفلسطينيني من سوريا 

والالجئني الفلسطينيني في لبنان.

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

393
)إناث 212،
ذكور 181(

955
)إناث 478،
ذكور 477(

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على خدمات العون 
القانوني )مصنفاً حسب الالجئني الفلسطينيني من سوريا 

والالجئني الفلسطينيني في لبنان(.

287 ,7

)3,025 الجئاً 
فلسطينياً من 

سوريا، 

4,262 الجئاً 
فلسطينياً من 

لبنان(

7,323

الصحة البيئية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى 
السكان املتضررين.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات الذين 
ميلكون قدرة آمنة ومنصفة على الوصول إلى موارد ومرافق 

املياه والصرف الصحي والنظافة.
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ال تــزال مخيمــات الالجئــني الفلســطينيني فــي لبنــان تتأثــر مبجموعة 
متنوعــة مــن العوامــل الضــارة، والتــي تشــمل االكتظــاظ ونقــص 
ــا  ــاه، وكله ــف املي ــاري وتصري ــبكات اجمل ــل ش ــاه وتعط ــدادات املي إم
عوامــل حتمــل إمكانيــة التأثيــر ســلباً علــى رفــاه ســكان اخمليمــات. 
وللتخفيــف مــن هــذه اخملاطــر وتأمــني الوصــول اآلمــن واملنصــف إلــى 
مــوارد ومرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، بذلــت الوكالــة 
جهــوداً عديــدة لتوفيــر إمــدادات كافيــة ومأمونــة مــن امليــاه لســكان 
اخمليمــات وحتســني إدارة النفايــات الصلبــة، إلــى جانــب حتســني نظــم 

تصريــف امليــاه العادمــة وميــاه األمطــار.

أجــرت األونــروا، علــى مــدار العــام، أعمــال الصيانــة علــى آبــار امليــاه 
وخزانــات امليــاه العامــة وشــبكات امليــاه، وتأكــدت مــن إجــراء عمليــة 
ــب.  ــو املناس ــى النح ــاه عل ــم للمي ــص منتظ ــراء فح ــورة وإج الكل
وقامــت فــرق الصــرف الصحــي التابعــة للوكالــة بأعمــال التنظيــف 
ــار  ــاه األمط ــاري ومي ــاه اجمل ــف مي ــبكات تصري ــى ش ــة عل والصيان
للتخفيــف مــن االنســدادات و/أو الفيضانــات، وال ســيما خــالل فصــل 
ــة  ــوع الفئ ــن مجم ــتفاد 95% م ــود، اس ــذه اجله ــل ه ــتاء. بفض الش
املســتهدفة مــن بــني الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا املقيمــني 
فــي اخمليمــات مــن وجــود نظــم كافيــة لتصريــف ميــاه اجملــاري وميــاه 
األمطــار. عــالوة على ذلــك، مت تزويــد 95% مــن الالجئني الفلســطينيني 

مــن ســوريا املقيمــني فــي مخيمــات الالجئــني الفلســطينيني االثنــي 
عشــر مبيــاه صاحلــة للشــرب لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية. 
وفــي إطــار النــداء الطــارئ، دعمــت األونــروا تصنيــع وتثبيــت حاويــات 
ــة. كمــا  ــات الصلب ــدة لنقــل النفاي ــات جدي التحميــل لســت مركب
اشــترت وقــوداً للمولــدات الكهربائيــة اخملصصــة لتشــغيل آبــار املياه 
وأجــرت إصالحــات عاجلــة علــى البنيــة التحتيــة فــي اخمليمــات علــى 

أســاس االحتيــاج.

ــة  ــالت مكافح ــتمرت حم ــر، اس ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت وخ
نواقــل األمــراض وأنشــطة كنــس الطــرق وجمــع النفايــات الصلبــة 
ــطينيني  ــني الفلس ــات الالجئ ــع مخيم ــي جمي ــا ف ــص منه والتخل
االثنــي عشــر. ومــع ذلــك، فإن أزمــة النفايــات علــى الصعيــد الوطني، 
ــع  ــي الرب ــد ف ــاء البل ــع أنح ــي جمي ــات ف ــات واالضطراب واالحتجاج
ــمالي،  ــرج الش ــي ب ــات ف ــب النفاي ــالق مك ــام، وإغ ــن الع ــر م األخي
أثــرت مــن حــني إلــى آخــر علــى جمــع النفايــات الصلبــة والتخلــص 
منهــا فــي الوقــت املناســب. نتيجــة لذلــك، اســتفاد 92% مــن 
الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا مــن جمــع النفايــات الصلبــة 
داخــل اخمليمــات التــي يســكنونها، ممــا يعكــس قصــوراً طفيفــاً عــن 

ــودة. ــة املرص ــق الغاي حتقي

ــة  ــة مي ــم املي ــي مخي ــركام ف ــل ال ــة يزي ــل نظاف عام
 ،2019 األونــروا   © لبنــان.  الفلســطينيني،  لالجئــني 

ــود ــد محم ــر أحم تصوي

اخملرجات

حتسني إدارة النفايات الصلبة داخل مخيمات 
األونروا.

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

%92%97

توفير إمدادات مياه مأمونة وكافية داخل 
مخيمات األونروا.

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

%95%97

حتسن نظم تصريف املياه العادمة ومياه 
األمطار.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات الذين 
يستفيدون من نظم مالئمة لتصريف املياه العادمة ومياه األمطار.
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109 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

السالمة واألمن

اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا 

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

اخملرجات

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

الفلسطينيني.

نسبة املوظفني امليدانيني الذين يزودون بالتدريبات على 
السالمة واألمن والوعي.

%0%100

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

اخملرجات

إجراء اإلصالحات أو الصيانة على منشآت 
األونروا لضمان استمرار اخلدمات.

050عدد مرافق األونروا التي مت تأهيلها أو تصليحها.

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

فــي العــام 2019، واصلــت األونــروا مراقبــة الوضــع األمنــي فــي لبنــان، 
بالتنســيق مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى والســلطات بهــدف 
التعــرف بنشــاط علــى اخملاطــر األمنيــة احملتملــة التــي ميكــن أن تؤثــر 
ــروا واملســتفيدين منهــا وعلــى برامجهــا. ســلباً علــى موظفــي األون
ــة  ــة العام ــة األمني ــت احلال ــر، ظل ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
ــطينيني  ــني الفلس ــات الالجئ ــن مخيم ــى م ــة العظم ــي الغالبي ف
ــي  ــل ف ــرة األج ــات قصي ــت مناوش ــه وقع ــر أن ــبياً. غي ــتقرة نس مس
مخيــم عــني احللــوة فــي أوائــل آب/أغســطس، ممــا أســفر عــن مقتــل 
عــدد مــن األعضــاء اجلماعــات اإلســالمية املتنافســة، والذيــن تورطــوا 
ــالغ  ــا مت اإلب ــة. كم ــة متقلب ــزال احلال ــابقة. وال ت ــتباكات س ــي اش ف
عــن وقــوع حــوادث عنــف مســلح فــي مخيــم شــاتيال فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، ممــا أســفر عــن مقتــل شــخصني. وتفيــد املزاعــم بــأن 
املتورطــني بإطــالق النــار هــم جتــار مخــدرات ال تــزال عملياتهــم تعــرض 
للخطــر ســالمة وأمــن ســكان اخمليــم والتجمعــات الســكانية اجملــاورة.

ــريعات  ــاذ التش ــل إنف ــرار وزارة العم ــة بق ــات املتعلق ــارت االحتجاج أث
القائمــة التــي تلــزم جميــع األجانــب باحلصــول علــى تصاريــح 
ــة  ــرات متقطع ــطينيني، مظاه ــني الفلس ــمل الالجئ ــا يش ــل، مب عم

فــي معظــم اخمليمــات مــن شــهر حزيران/يونيــو حتــى آب/أغســطس 
2019. وعلــى الرغــم مــن عــدم وقــوع حــوادث أمنيــة كبيــرة، شــهدت 
ــم  ــرة. ول ــات إغــالق متكــررة خــالل هــذه الفت ــروا عملي منشــآت األون
ــدالع االحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــالد فــي منتصــف  يكــن الن
ــياق  ــي س ــية، ف ــادة السياس ــد القي ــر 2019 ض ــرين األول/أكتوب تش
ــي  ــع األمن ــى الوض ــح عل ــر واض ــة، تأثي ــاع االقتصادي ــور األوض تده
فــي اخمليمــات. مــع ذلــك، فقــد عانــت الوكالــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
عملياتهــا بســبب القيــود املفروضــة علــى حركــة املوظفــني وإمكانية 
الوصــول إلــى الــدوالر األمريكــي، ممــا أعــاق تنفيــذ مختلــف األنشــطة.

ــالمة  ــطة الس ــة أنش ــاً لتغطي ــوال تقريب ــة أم ــي أي ــم تلق ــم يت ل
ــن  ــم م ــى الرغ ــام 2019، عل ــي الع ــارئ ف ــداء الط ــب الن ــن مبوج واألم
احلاجــة املســتمرة. ومــع ذلــك، واصلــت دائــرة األمــن وإدارة اخملاطــر فــي 
مكتــب األونــروا فــي اإلقليــم توفيــر التدريــب علــى الســالمة واألمــن 
للموظفــني امليدانيــني بدعــم مــن رئاســة األونــروا. وفــي إطــار جهــود 
الوكالــة فــي مجــال التأهــب للطــوارئ، اســتمر العمــل بانتظــام علــى 
ــل  ــق العم ــع مناط ــم وجمي ــب اإلقلي ــوارئ ملكت ــط الط ــث خط حتدي

اخلمــس، ومت شــراء بعــض إمــدادات الطــوارئ.

لم تتمكن األونروا في العام 2019 من تخصيص أموال لهذا التدخل بسبب عدم توفر الدخل الكافي للنداء الطارئ.
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ــدى  ــجلني ل ــوريا املس ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــدد الالجئ ــغ ع بل
ــمبر 2019،  ــون األول/ديس ــة كان ــي نهاي ــي األردن 17,343 ف ــروا ف األون
ومــن بينهــم حــددت الوكالــة 16,159 فــرداً )8,483 مــن اإلنــاث و7,676 
مــن الذكــور، مبــا فــي ذلــك 285 شــخصاً مــن ذوي اإلعاقــة( علــى أنهــم 
ــع  ــب الرب ــروطة )حس ــر مش ــة غي ــاعدة نقدي ــي مس ــون بتلق مخول
ــاً فلســطينياً مــن  األخيــر مــن العــام 2019(، مبــا فــي ذلــك 338 الجئ
ــالل  ــد اهلل. وخ ــك عب ــق املل ــي حدائ ــون ف ــورياً يقيم ــوريا و138 س س
ــني  ــوريا مصنف ــن س ــطينياً م ــاً فلس ــر، كان 6,214 الجئ ــع األخي الرب
ــاً للفــرد شــهرياً  علــى أنهــم األشــد ضعفــاً وتلقــوا 40 دوالراً أمريكي
)مبــا فــي ذلــك املقيمــون فــي حدائــق امللــك عبــد اهلل(، فــي حــني تلقــى 
ــرد  ــاً 9.58 دوالر للف ــل ضعف ــوريا أق ــن س ــطينياً م ــاً فلس 9,945 الجئ
فــي الشــهر. وكان عــدد الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن 
ــة ألن هــذا الهــدف كان  تلقــوا هــذه املســاعدة أقــل قليــال مــن الغاي
مســتنداً إلــى تقديــرات. وكمــا أشــير أعــاله، أجريــت مراجعــة للعــدد 
الفعلــي لالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا اخملولــني باحلصــول علــى 
ــى األرقــام الفعليــة. املســاعدة خــالل الســنة ومت حتديثــه اســتناداً إل

أشــارت اســتطالعات رصــد مــا بعــد التوزيــع التــي أجريــت بعــد كل 
جولــة مــن جــوالت التوزيــع الثــالث األولــى إلــى أن إيجــار املســاكن كان 
يشــكل أولويــة اإلنفــاق األولــى بالنســبة لالجئــني الفلســطينيني مــن 
ســوريا، فــي حــني احتــل الغــذاء املرتبــة الثانيــة وجــاء ســداد الديــون 
فــي املرتبــة الثالثــة. ورأت أغلبيــة الالجئــني الفلســطينيني من ســوريا 
الذيــن شــملتهم االســتطالعات أن مبلــغ املســاعدة النقديــة املقدمة 
ــواد  ــة وامل ــن األغذي ــية م ــم األساس ــة احتياجاته ــي لتغطي ال يكف
ــع األول مــن العــام 2019،  ــر الغذائيــة. وقــد أجــري أيضــاً، فــي الرب غي
ــاعدة  ــن املس ــات ع ــع التعقيب ــع جلم ــد التوزي ــد بع ــتطالع للرص اس
ــة  ــي نهاي ــتاء ف ــل الش ــب لفص ــي التأه ــة ف ــن الوكال ــة م املقدم

العــام 2018. وكشــف االســتطالع، الــذي اســتهدف 535 أســرة الجئــة 
فلســطينية مــن ســوريا، أن تكلفــة التدفئــة كانــت تتفــاوت، إذ أفــادت 
ــل  ــا يص ــاج م ــا حتت ــتطالع بأنه ــي االس ــاركة ف ــر املش ــن األس 80% م
ــة، فــي  ــة تكاليــف التدفئ ــاً فــي الشــهر لتغطي ــاراً أردني ــى 50 دين إل
حــني وضحــت 13% مــن األســر أنهــا احتاجــت مــن 51 إلــى 99 دينــاراً 
فــي الشــهر. وأكــدت نســبة 5% أن تكاليــف التدفئــة بالنســبة لهــم 
ــع  ــا ال تدف ــبة 2% بأنه ــادت نس ــهرياً، وأف ــي ش ــار أردن ــاوزت 100 دين جت
مقابــل التدفئــة. 150 وتســتخدم 62% من األســر الالجئة الفلســطينية 
مــن ســوريا املشــمولة باالســتطالع ســخانات الغــاز، فيمــا تســتخدم 
29% منهــا الكيروســني، وتســتخدم 6% ملائــة ســخانات كهربائيــة، وال 

توجــد لــدى 3% أيــة نظــم للتدفئــة.

ــرة  ــة مل ــة طارئ ــاعدات نقدي ــروا مس ــت األون ــام 2019، وزع ــي الع ف
واحــدة علــى 695 أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا )248 أســرة 
تعيلهــا نســاء و447 أســرة يعيلهــا ذكــور، مبــا فــي ذلــك 63 شــخصاً 
ــديدة  ــر الش ــى األس ــاعدة إل ــذه املس ــدمي ه ــة(. مت تق ــن ذوي اإلعاق م
ــاعدتها  ــالل مس ــن خ ــانية، م ــا اإلنس ــور حالته ــع تده ــف ملن الضع
علــى التخفيــف مــن االحتياجــات الطارئــة احلــادة و/أو معاجلــة بواعــث 
القلــق املتعلقــة باحلمايــة. وخــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، تلقــت 
كل أســرة مســتهدفة 200 دوالر باملتوســط. وباالســتناد إلــى الزيــارات 
املنزليــة التــي قــام بهــا الباحثــون االجتماعيــون فــي برنامــج الطــوارئ 
ــن  ــوريا الذي ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــني أن الالجئ ــروا، تب ــي األون ف
ــي %7  ــوال ف ــتخدموا األم ــة اس ــة الطارئ ــاعدات النقدي ــوا املس تقل
ــرات  مــن احلــاالت لتغطيــة التكاليــف املتصلــة بخطــر اإلخــالء )حتذي
قضائيــة(، وفــي 19% مــن احلــاالت لتغطيــة تكاليــف اخلدمــات العامــة 
ــق  ــف الوثائ ــة تكالي ــاالت لتغطي ــن احل ــي 1% م ــاء(، وف ــاء وامل )الكهرب
الالزمــة لتصحيــح وضعهــم القانونــي فــي األردن. باإلضافــة إلــى ذلك، 
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املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية، مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على 
تلبية احتياجاتهم األساسية للحفاظ على 

حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

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

الطارئة.

%100%100

اخملرجات

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون 
على مساعدات إغاثية )مساعدات غذائية، 

ومواد غير غذائية، ومساعدات في املأوى(.

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يتلقون 
مساعدات نقدية غير مشروطة لكل جولة توزيع )مصنفاً 

حسب اجلنس(.

16,159
)إناث 8,483،
ذكور 7,676(

18,500
)إناث 9,620،
ذكور 8,880(

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

695300

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

4,262
)إناث 1,352،
ذكور 2,910(

4,625

4-4-1 األولوية االستراتيجية األولى: الحفاظ على قدرات الصمود والتحمل من خالل تقديم المساعدات 
اإلنسانية للتأكد من أن يتمكن الالجئون األشد ضعفًا من تلبية احتياجاتهم األساسية



111 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

ــر  ــواد غي ــة وامل ــي األغذي ــديداً ف ــاً ش ــوا نقص ــم واجه ــاد 73% بأنه أف
ــية. ــة األساس الغذائي

ــت  ــي تلق ــوريا الت ــن س ــطينية م ــة الفلس ــر الالجئ ــدد األس ــاوز ع جت
مســاعدة نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة الغايــة املقــرة إلى حــد كبيــر، إذ مت 
توســيع نطــاق هــذا الدعم ليشــمل أيضــاً الالجئني الفلســطينيني من 
ســوريا الذيــن جنحــوا في االســتئناف ضد القــرار املتعلق باســتحقاقهم 
ــد حــاالت االســتئناف مــن  بعــد البــدء بتنفيــذ نهــج موجــه. ومت حتدي
ــون فــي  ــون االجتماعي ــام بهــا الباحث ــي ق ــة الت ــارات املنزلي خــالل الزي
برنامــج الطــوارئ واألخصائيــون االجتماعيــون فــي مجــال احلمايــة فــي 

ــول  ــر للحص ــذه األس ــتحقاق ه ــوا اس ــن راجع ــوارئ الذي ــاالت الط ح
علــى املســاعدة النقديــة الطارئــة وحتققــوا منــه. ومــن بــني 695 طلبــاً 
مت إقــراره للمســاعدة النقديــة الطارئــة، مت حتديــد 60 طلبــاً مــن خــالل 
عمليــة االســتئناف. ومــن بــني احلــاالت املتبقيــة، مت حتديــد بواعــث قلــق 
ــة لــدى 121 حالــة لالجئــني فلســطينيني مــن ســوريا  تتعلــق باحلماي
)االفتقــار إلــى الوثائــق الســليمة واحلــاالت اجلديــدة التــي وصلــت إلــى 
حدائــق امللــك عبــد اهلل(، فيمــا واجــه الباقــون احتياجــات طارئــة أخــرى 
ــات  ــدوث وفي ــق وح ــاكنهم للحري ــرض مس ــالء وتع ــر اإلخ ــل خط مث

مفاجئــة، إلــى جانــب أمــور أخــرى.

األونــروا 14,986 الجئــاً  زودت  بالتقريــر،  املشــمولة  الفتــرة  خــالل 
فلســطينياً مــن ســوريا مســجلني لــدى الوكالــة فــي األردن )8,707 من 
اإلنــاث و6,279 مــن الذكــور( بإمكانيــة احلصــول مجانــاً علــى الرعايــة 
الصحيــة األوليــة مــن خــالل 25 مركــزاً صحيــاً وأربــع عيــادات متنقلــة 
لطــب األســنان. وقــد مت متديــد هــذه اخلدمــات مــن يومــني إلــى ســتة 
ــا  ــا، 152 مم ــم مأدب ــي مخي ــي ف ــز الصح ــي املرك ــبوع ف ــي األس ــام ف أي
ســاهم فــي تعزيــز االســتجابة الحتياجــات الالجئــني الفلســطينيني، 
ــروا  ــاح لأون ــوريا، وأت ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــم الالجئ ــن فيه مب
ــي  ــدد اإلجمال ــث الع ــن حي ــرة م ــة املق ــاوز الغاي ــة تتج ــق نتيج حتقي

ــة. ــارات املقدم لالستش

ــرت  ــة، يس ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــر خدم ــى توفي ــة إل وباإلضاف
ــة  ــة والتخصصي ــة الثانوي ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــروا احلص األون
ــاً  ــح 478 الجئ ــفيات لصال ــي املستش ــالج ف ــف الع ــت تكالي وغط
ــرة  ــة املق ــن الغاي ــق 96% م ــي حتقي ــا يعن ــوريا، مم ــن س ــطينياً م فلس
لهــذا العــام. ومــن بني هــذه احلــاالت، كان هنــاك 298 الجئاً فلســطينياً 
مــن ســوريا يواجهــون بواعــث قلــق تتعلــق باحلمايــة مت دعمهــم مــن 

خــالل الدفــع مباشــرة للمستشــفيات اخلاصــة. ومت خــالل العــام تزويــد 
ــور(  ــن الذك ــاث و12 م ــن اإلن ــوريا )16 م ــن س ــطينياً م ــاً فلس 28 الجئ
ــاة و12 فتــى(. كمــا مت  بنظــارات طبيــة، مــن بينهــم 25 طفــالً )13 فت
تزويــد 24 آخريــن بأجهــزة تعويضيــة )16 مــن اإلنــاث و8 مــن الذكــور(، 
حصــل ثمانيــة منهــم علــى معينــات ســمعية )ثــالث إنــاث وخمســة 
ــاع  ــن ارتف ــس ع ــب اجلن ــة حس ــات املصنف ــفت البيان ــور(. وكش ذك
االســتفادة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تقدمهــا األونــروا بــني 
ــة بعمــوم  ــني الفلســطينيني مــن ســوريا الذكــور )42%( مقارن الالجئ

ــي األردن )%35(. ــطينيني ف ــني الفلس الالجئ

فــي العــام 2019، واصلــت األونــروا حتســني عــالج املشــاكل الصحيــة 
ــع  ــي جمي ــرة ف ــة األس ــق صح ــج فري ــذ نه ــالل تنفي ــن خ ــة م املزمن
مراكزهــا الصحيــة وعددهــا 25 مركــزاً. وســاهم نهــج فريــق صحــة 
ــي  ــاس، ف ــى الن ــزة إل ــودة مرتك ــات ذات ج ــر خدم ــذي يوف ــرة، ال األس
ــز  ــة للمراك ــر الضروري ــررة غي ــارات املتك ــي الزي ــاض ف ــدوث انخف ح
ــغ  ــم يُبلَّ ــة. ول ــارات املتابع ــى لزي ــال املرض ــني امتث ــة وحتس الصحي
عــن حــدوث أوبئــة أو أمــراض متفشــية فــي أوســاط الالجئــني 

الصحة الطارئة

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية 
لالجئني.

عدد استشارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا 
التي تدعمها األونروا )الرعاية الصحية األولية والثانوية 

والتخصصية( )مصنفاً حسب اجلنس(.

%100%100

اخملرجات

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

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

15,464
)إناث 8,995،
ذكور 6,469(

15,000
)إناث 8,589،
ذكور 6,411(

عدد مراكز األونروا الصحية ونقاطها الصحية املتنقلة 
العاملة.

2915130

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون 
الوصول إلى رعاية االستشفاء )الثانوية 

والتخصصية(.

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

478
)إناث 288،
ذكور 190(

500
)إناث 286،
ذكور 214(

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون 
القدرة على الوصول إلى األدوية األساسية 

واللوازم الطبية.

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

%79%100

4-4-2 األولوية االستراتيجية الثانية: المساهمة في توفير بيئة حامية لالجئين الفلسطينيين عن طريق 
الحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية
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ــص دم  ــع لفح ــوريا تخض ــن س ــطينية م ــة فلس الجئ
ــروا،  ــع لأون ــي التاب ــني الصح ــل احلس ــز جب ــي مرك ف

ــة ــا بطاين ــر داني ــروا 2019، تصوي األردن. © األون

التعليم في حاالت الطوارئ

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون 
على مواصلة تعليمهم على الرغم من النزاع 

والتهجير.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني 
الذين يتخرجون من التعليم األساسي )مصنفاً حسب 

اجلنس(.

%100%100

015310عدد املدارس التي يتم تأهيلها.

اخملرجات

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

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من 
سوريا وسوريني.

154 133138

1010عدد املدارس املزودة باملعدات )أثاث، تدفئة، جتهيزات أخرى(.

عدد األطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني 
في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس 

األونروا. 155

1,1671,500

ــر. ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــوريا خ ــن س ــطينيني م الفلس
وخــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر، مت جتديــد الشــراكة مــع جمعيــة 
العــون الصحــي األردنيــة، ممــا أتــاح مواصلــة توفيــر الرعايــة الصحيــة 
األوليــة لالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا فــي حدائــق امللــك عبــد 
اهلل، حيــث مت تقــدمي 4,177 استشــارة )2,101 إلنــاث و2,076 لذكــور( فــي 

عيــادة اجلمعيــة فــي حدائــق امللــك عبــد اهلل.

حدثــت انقطاعــات فــي مخــزون املراكــز الصحيــة فــي ثالثــة أربــاع مــن 
العــام 2019، بــدًءاً مــن الربــع الثانــي. وعلــى وجــه اخلصــوص، أُبلــغ فــي 
الربــع األخيــر مــن العــام عــن حــدوث انقطــاع فــي اخملــزون فــي ســتة 
مراكــز صحيــة، جنمــت أساســاً عــن التأخيــر فــي اســتالم األصنــاف 

الطبيــة مــن املورديــن.
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عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم في 
حاالت الطوارئ بناًء على نهج األونروا في التعليم في حاالت 

الطوارئ.

6229

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

واآلداب.

1335

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

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

621,500

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

4898

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا 
يحصلون على مواد وأنشطة تعليمية 

وترفيهية.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني 
الذين يحصلون على مواد تعليمية وترفيهية )أدوات العودة 

إلى املدرسة، أدوات الدعم النفسي-االجتماعي/الترفيه، 
القرطاسية(.

156 01,500

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

1,3531,500

تواصــل األونــروا الســعي لضمــان حصــول جميــع أطفــال الالجئــني 
ــي  ــة ف ــدارس الوكال ــي م ــجلني ف ــوريا املس ــن س ــطينيني م الفلس
األردن علــى تعليــم رســمي نوعــي وجامــع ومنصــف. وفــي النصــف 
ــت 138  ــي 2019/2018(، قدم ــام الدراس ــام 2019 )الع ــن الع األول م
مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة خدمــات التعليــم األساســي إلــى 1,353 
طالبــاً وطالبــة مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا والالجئــني 
الســوريني. وقــد انخفــض عــدد هــذه املــدارس فــي العــام الدراســي 
2020/2019 إلــى 133 مدرســة وعــدد الطلبــة املســجلني فيهــا إلــى 
ــوريا )449  ــن س ــطينياً م ــاً فلس ــم 865 الجئ ــن بينه ــالً، م 1167 طف
مــن اإلنــاث و416 مــن الذكــور( و302 ســوريني )143 منهــم إنــاث و159 
ذكــور(، وذلــك بســبب التخــرج أو التســرب مــن الدراســة أو العــودة 

إلــى ســوريا.

ــني  ــن الالجئ ــب م ــاً وطال ــرج 75 طالب ــو 2019، تخ ــي حزيران/يوني ف
الفلســطينيني مــن ســوريا والالجئــني الســوريني )43 فتــاة و32 فتــى( 
ــك  ــة، وذل ــن الغاي ــم ع ــذا الرق ــض ه ــروا. ينخف ــدارس األون ــن م م
ــة  ــل نهاي ــرى قب ــدارس أخ ــى م ــة إل ــاً وطالب ــال 13 طالب ــبب انتق س

العــام الدراســي، وتســرب خمســة طلبــة، 157 ورســوب ثالثــة آخريــن 
ــة. ــم النهائي ــي امتحاناته ف

وفــي العــام 2019، واصلــت الوكالــة دعــم الشــباب الالجئــني 
ــب  ــي وتدري ــب املهن ــالل التدري ــن خ ــوريا م ــن س ــطينيني م الفلس
املعلمــني فــي املؤسســات التعليميــة التابعــة لأونــروا. ومت قبــول 12 
شــاباً وشــابة مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا )ثمانــي إنــاث 
وأربعــة ذكــور( فــي دورات التدريــب املهنــي فــي مركــزي تدريــب عمــان 
ووادي الســير، ونــال رجــل واحــد القبــول فــي كليــة العلــوم التربويــة 
ــة ســبعة  ــم فــي الكلي ــك، واصــل التعلي ــى ذل ــة إل واآلداب. باإلضاف
ــن  ــجلني م ــوريا مس ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــن الالجئ ــة م طلب
ــي مراكــز  ــب ف ــة التدري ــاً وطالب األعــوام الســابقة وواصــل 14 طالب

ــي. ــب املهن التدري

ــة  ــال صيان ــر، أعم ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت ــروا، خ ــرت األون أج
ــل  ــا جع ــق، مم ــع املناط ــي جمي ــية ف ــد املدرس ــى املناض ــالح عل وإص

ــال. ــم الفع ــة للتعل ــر مالءم ــدارس أكث ــي امل ــة ف ــة املادي البيئ
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ــروا  ــع لأون ــة التاب ــة واحليادي ــق احلماي خــالل العــام 2019، واصــل فري
ــن  ــطينيني م ــني الفلس ــة لالجئ ــات احلماي ــدمي خدم ــي األردن تق ف
ــاً  ــر، جــرت إحالــة 64 الجئ ســوريا. وخــالل الفتــرة املشــمولة بالتقري
ــة  ــالً وثماني ــاة و25 رج ــرأة و18 فت ــوريا )13 ام ــن س ــطينياً م فلس
فتيــان، أحدهــم شــخص ذو إعاقــة( إلــى شــركاء خارجيــني للحصــول 
ــا مختلفــة، مبــا فــي ذلــك مســائل  علــى إرشــاد قانونــي فــي قضاي
ــى  ــة إل ــاالت اخلارجي ــب اإلح ــى جان ــي. وإل ــجيل املدن ــق التس وثائ
مقدمــي خدمــات العــون القانونــي، أحيلــت داخليــا 61 حالــة لالجئني 
فلســطينيني مــن ســوريا، تشــمل 141 فــرداً )33 امــرأة و47 رجــالً و27 

فتــاة و34 فتــى، مبــن فيهــم ثمانيــة أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة(، إلــى 
ــى  ــول عل ــة للحص ــم والصح ــل التعلي ــروا مث ــرى لأون ــج أخ برام

ــاعدة. املس

ــل النــداء الطــارئ، مت تدريــب مــا مجموعــه 24 مــن  ومــن خــالل متوي
موظفــي األونــروا العاملــني مــع الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا 
ــاالت  ــد احل ــك حتدي ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة باحلماي ــائل املتعلق ــى املس عل
واالســتجابة لهــا، واإلبــالغ وجمــع البيانــات، وتنظيــم مناقشــات فــي 
مجموعــات لتركيــز. وفــي أعقــاب ذلــك، أجــرى املوظفــون املتدربــون 
ــع  ــة م ــوص احلماي ــز بخص ــات تركي ــي مجموع ــات ف ــي مناقش ثمان

احلماية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

اخملرجات

حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح 
الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

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

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

60

24عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية.
)إناث 18، ذكور 6(

300

ــي  ــم ف ــوريا تنتظ ــن س ــطينية م ــة فلس ــة الجئ طالب
ــة  ــات التابع ــة للبن ــني اإلعدادي ــل احلس ــة جب مدرس
ــر دانيــا بطاينــة ــروا 2019، تصوي ــروا، األردن. © األون لأون
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لــم يتوفــر متويــل لهــذا النشــاط ضمــن النــداء الطــارئ. إال أن شــركاء آخريــن واصلــوا توفيــر خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي فــي حدائــق 
امللــك عبــد اهلل.

الصحة البيئية

الغاية )2019(الفعلياملؤشراخملرجات

النتاج

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

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين ميلكون 
قدرة آمنة ومنصفة على الوصول إلى خدمات ومرافق املياه 

والصرف الصحي والنظافة داخل حدائق امللك عبد اهلل.

%0%100

اخملرجات

حتسني إدارة النفايات الصلبة داخل حدائق امللك 
عبد اهلل.

عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني التي 
تستفيد من أنشطة جمع القمامة في حدائق امللك عبد 

اهلل.
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)116 الجئاً 
فلسطينياً من 
سوريا، 19 سورياً(

024عدد عمال النظافة الذين يتم توظيفهم.

ــات  ــاء وفتي ــال ونس ــم رج ــوريا، منه ــن س ــطينيني م ــني فلس الجئ
ــب  ــان، ومــن بينهــم أشــخاص ذوو إعاقــة. ومت اســتكمال التدري وفتي
املقــدم فــي إطــار النــداء الطــارئ مــن خــالل تقــدمي تدريــب إضافــي 
ــا  ــة، مب ــع مختلف ــأن مواضي ــرى بش ــل أخ ــادر متوي ــالل مص ــن خ م
فيهــا النــوع االجتماعــي، والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
وحمايــة الطفــل، وتعميــم احلمايــة، واإلعاقــة، والكشــف اآلمــن عــن 
احلــاالت وإحالتهــا. واســتفاد مــن هــذه اجلهــود فــي تطويــر القــدرات 
ــم  ــن فيه ــروا، مب ــي األون ــة ف ــاً وموظف ــه 3,025 موظف ــا مجموع م
موظفــون يعملــون مــع الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا. وأجــري 
فــي العــام 2019 اســتطالع للنوايــا بالتنســيق مــع رئاســة األونــروا، 
ــني  ــاط الالجئ ــي أوس ــات ف ــل لالجتاه ــم أفض ــر فه ــل توفي ــن أج م

بخصــوص  وتصوراتهــم  ونواياهــم  مــن ســوريا  الفلســطينيني 
ــن  ــطينية م ــة فلس ــرة الجئ ــتطالع 42 أس ــم االس ــد قّي ــودة. وق الع
ســوريا )173 فــرداً(، وكشــف أن أغلبيــة اجمليبــني ال يعتزمــون العــودة 
ــل  ــة، فيمــا أن العــدد القلي ــرة 12 شــهراً املقبل ــى ســوريا فــي فت إل
ــن ينــوون العــودة فــي فتــرة 12 شــهراً املقبلــة ذكــروا لــم  مــن الذي
شــمل األســرة كســبب رئيســي لذلــك. منــذ افتتــاح معبــر نصيــب 
ــارت  ــر 2018(، أش ــرين األول/أكتوب ــوريا )تش ــع س ــدودي م ــر احل جاب
ســجالت األونــروا إلــى أن 222 أســرة الجئــة فلســطينية مــن ســوريا 
ــدد،  ــذا الع ــن ه ــن األردن. وم ــوريا م ــى س ــادت إل ــد ع ــرداً( ق )636 ف
ــد تنشــيط  ــد وأُعي ــى األردن مــن جدي ــرداً( إل عــادت 96 أســرة )316 ف

ــروا. ــدى األون ملفاتهــا ل
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يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية، بقدر 
التمويل املتاح.

تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء الطارئ 
يصدر خالل 120 يوماً بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.

120 يوما120ً يوماً

مسودة التقرير السنوي اخلاص بالنداء الطارئ تصدر خالل 
120 يوماً بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.

120 يوما96ً

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

22

ــن  ــؤولية ع ــى املس ــط تتول ــرة التخطي ــت دائ ــروا، ظل ــل األون داخ
ــا يشــمل  ــوارئ، مب ــتجابة للط ــيق أنشــطة االس ــط وتنس تخطي
املكــون اإلقليمــي الســتجابة الوكالــة آلزمــة ســوريا اإلقليميــة. وقــد 
اســتمر التنســيق مــع منظومــة العمــل اإلنســاني علــى الصعيــد 
ــل،  ــد التموي ــرة وحش ــج واملناص ــأن البرام ــان بش ــي عّم ــي ف اإلقليم
وكذلــك بشــأن إصــدار الوثائــق والنــداءات الرئيســية وإعــداد التقاريــر 
عــن نتائــج هــذه النــداءات ورصدهــا. وواصلــت األونــروا املشــاركة فــي 
خطــة االســتجابة اإلنســانية لســوريا ككل وفــي اخلطــة اإلقليميــة 
لالجئــني وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 2019-2020 وافــرق 

ــة. ــة ورفيعــة املســتوى ذات الصل العمــل الفني

عندمــا يفــاد عــن الجئــني فلســطينيني مــن ســوريا خــارج أقاليــم 
ــني  ــركاء املعني ــع الش ــل م ــة تتواص ــإن الوكال ــة، ف ــل الوكال عم
وحتيلهــم احلــاالت إليهــم ملتابعتهــا فــي توافــق مــع والياتهــم 
ومكانــة الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا مبوجــب القانــون 
الدولــي بعــد أن لــم يعــودوا يتلقــوا احلمايــة أو املســاعدة مــن 
ــى مــن  ــة األول ــروا. وبعــد حــدوث انقطــاع خــالل األشــهر الثالث األون
ــر،  ــي مص ــروا ف ــع لأون ــال التاب ــب االتص ــل مكت ــام 2019، واص الع
ــو 3,000  ــم لنح ــيق الدع ــر، تنس ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت خ
الجــئ فلســطيني مــن ســوريا ســافروا إلــى مصــر. ومت تزويــد هــؤالء 
الالجئــني باملســاعدات الصحيــة وقســائم الغــذاء مــن خــالل وكاالت 

ــاني. ــل اإلنس ــي العم ــركاء ف ــدة والش األمم املتح

ــي  ــار موظف ــد كب ــل أح ــر، واص ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الفت وخ
ــالغ،  ــد واإلب ــط والرص ــطة التخطي ــى أنش ــراف عل ــوارئ اإلش الط

ــت  ــر اإلنترن ــج عب ــى النتائ ــاح نظــام اإلدارة القائمــة عل فــي حــني أت
ــواردة  ــات ال ــع األولوي ــة م ــة باملقارن ــج الفعلي ــع النتائ ــة تتب للوكال
فــي خطــط العمــل علــى أســاس ربــع ســنوي، ممــا يّســر إجــراء إبــالغ 
ــارئ  ــداء الط ــب الن ــنوي مبوج ــر الس ــذا التقري ــم. ه ــد ومنتظ موح
ــر  ــدور تقري ــبقه ص ــام 2019 س ــة للع ــوريا اإلقليمي ــة س ــأن أزم بش
ــداء  ــالت الن ــة تدخ ــن حال ــاً ع ــدم حتديث ــذي ق ــام، وال ــف الع منتص
ــرة  ــالل الفت ــام. وخ ــن الع ــى م ــتة األول ــهر الس ــي األش ــارئ ف الط
ــب  ــى التأه ــا عل ــاً قدرته ــروا أيض ــززت األون ــر، ع ــمولة بالتقري املش
ــث  ــى حتدي ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي ــوارئ، م ــتجابة للط واالس
ــف  ــتمرارية تصري ــوالت اس ــك بروتوك ــي ذل ــا ف ــوارئ، مب ــط الط خط

ــم األردن. ــب إقلي ــي مكت ــال ف األعم

ــتوى  ــى مس ــرى عل ــف أخ ــاظ بوظائ ــاً االحتف ــروا أيض ــت األون وواصل
ــات  ــل البيان ــك حتلي ــي ذل ــا ف ــوارئ، مب ــات الط ــم عملي ــة لدع الرئاس
ــم  ــة لدع ــات القانوني ــف اخلدم ــوارئ، ووظائ ــج الط ــة ببرنام املتعلق
ــداء  ــل الن ــة. ونظــراً للثغــرات فــي متوي ــا احلماي التواصــل فــي قضاي
الطــارئ، لــم يكــن مــن املمكــن اســتمرار هــذه الوظائــف إال بفضــل 
توفــر مصــادر متويــل بديلــة، مبــا فيهــا ميزانيــة البرامــج فــي الوكالــة. 
ــط  ــز التخطي ــة لتعزي ــدرات إضافي ــى ق ــة إل ــروا بحاج ــزال األون وال ت
والرصــد والتقييــم بشــأن تدخــالت الطــوارئ وســالمة وأمــن املوظفني 
ــطة  ــذ األنش ــل تنفي ــن أج ــاً م ــل حيوي ــر يظ ــذا األم ــني. ه والالجئ
بكفــاءة وفاعليــة واحلفــاظ علــى القــدرة علــى االســتجابة الفعالــة 
حلــاالت الطــوارئ التــي تنشــأ بســرعة ومواصلــة تطويــر هــذه 

ــدرات. الق
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5-1 تحليل النتائج: المكونات 1-4 الستراتيجية تعبئة 
الموارد

ــوارد  ــة امل ــتراتيجيتها لتعبئ ــام 2019 اس ــي الع ــروا ف ــت األون أطلق
ــة  ــاهمات كافي ــني مس ــى تأم ــي إل ــي ترم ــرة 2019-2021 الت للفت
ــة  ــة الوكال ــاز والي ــي إجن ــاعدة ف ــة للمس ــؤ وثابت ــة للتنب وخاضع
ــي  ــواردة ف ــة ال ــتراتيجية اخلمس ــات االس ــع النتاج ــى م ــا يتماش مب
االســتراتيجية املتوســطة األجــل 2016-2021. ســعياً لتحقيــق 
ــيع  ــة: )1( توس ــة التالي ــات األربع ــى املكون ــل عل ــري العم ــك، يج ذل
وتعميــق العالقــات مــع الــدول األعضــاء فــي األمم املتحــدة، )2( 
وتنويــع قاعــدة املانحــني مــن خــالل فــروع متويــل جديــدة، )3( وجتنيــد 
ــراز  ــتراتيجية وإب ــاالت اس ــر اتص ــتراتيجيني، )4( وتطوي ــن اس مناصري
صــورة املانحــني. تبنــي هــذه االســتراتيجية علــى اجلهــود الســابقة 
فــي تعبئــة املــوارد وتتوســع فــي االســتجابة لتوصيــات تقريــر األمــني 

ــروا )أ/849/71(. ــات األون ــن عملي ــام 2017 ع ــام للع الع

ــادرات اســتراتيجية لتعبئــة املــوارد علــى مــدار  ــة مب وظفــت الوكال
ــدات  ــارزة للتعه ــات ب ــادرات فعالي ــذه املب ــملت ه ــام 2019. ش الع
املاليــة للــدول األعضــاء، وحملــة نشــطة حلشــد التمويــل موجهــة 
إلــى القطــاع اخلــاص، وجتنيــد مناصريــن بارزيــن لدعــوة جميــع 
الــدول األعضــاء إلــى زيــادة دعمهــم املالــي. وســاعدت اســتراتيجية 
ــة  ــر بيئ ــي توفي ــروا ف ــا األون ــي وضعته ــام 2019 الت ــاالت للع االتص
مواتيــة حلشــد التمويــل واســتعرضت عــدداً مــن أنشــطة املناصــرة 

ــني.  ــورة املانح ــراز ص ــام وإب ــالم الع ــة واإلع العام

خــالل العــام، مت تأمــني مبلــغ 1 مليــار دوالر أمريكــي عبر جميــع بوابات 
التمويــل، 158 نســبة 73.4% منــه التــزم بهــا الشــركاء التقليديــون، مبــا 

فــي ذلــك 484.6 مليــون دوالر أثنــاء النصــف األول مــن العام.

ــة  ــددة رفيع ــرات متع ــات ومؤمت ــام 2019 اجتماع ــي الع ــدت ف عق
املســتوى بقيــادة الشــركاء الرئيســيني مــن البلــدان املضيفــة 
واملانحــة بغيــة معاجلــة الفجــوات فــي متويــل الوكالــة. ويشــهد عــدد 
ــات  ــذه الفعالي ــي ه ــل ف ــتويات التمثي ــاركني ومس ــركاء املش الش
علــى قــوة التفاعــل الدبلوماســي للمجتمــع الدولــي الــذي ســاعدت 
األونــروا علــى تنميتــه مــن خــالل اســتراتيجيتها لتعبئــة املــوارد التي 
متتــد علــى ثــالث ســنوات. وكان الدعــم القــوي مــن عــدد مــن الــدول 
األعضــاء واضحــاً فــي الفعاليــات الرئيســية التــي نظمت فــي مجرى 
الســنة، حيــث قُدمــت تعهــدات مهمــة أثنــاء مؤمتــر للتعهــدات فــي 
شــهر حزيران/يونيــو فــي نيويــورك. وعلــى النحــو ذاتــه، أثناء األســبوع 
ــي  ــد ف ــدة املنعق ــأمم املتح ــة ل ــة العام ــتوى للجمعي ــع املس الرفي
ــدول  ــن ال ــة م ــاً 28 دول ــت مع ــورك، اجتمع ــي نيوي ــبتمبر ف أيلول/س
األعضــاء ومنظمــة التعــاون اإلســالمي وجامعــة الــدول العربيــة فــي 
ــي  ــني األردن ــة واملغترب ــر اخلارجي ــتضافته وزي ــي اس ــترك ف ــاء اش لق
ووزيــر اخلارجيــة الســويدي الســابق، فــي حضــور األمــني العــام لــأمم 
ــون دوالر إضافــي. ــغ 31 ملي ــة مببل املتحــدة، حيــث مت التعهــد للوكال

واصلــت الوكالــة، علــى مــدار الســنة، إعطــاء أولويــة عاليــة لضمــان 
ــات  ــالل اتفاق ــن خ ــل، م ــؤ بالتموي ــة التنب ــن إمكاني ــر م ــدر أكب ق
ــة  ــدول املانح ــع ال ــط م ــراط النش ــنوات. وأدى االنخ ــددة الس متع
ــاً  ــرام 28 اتفاق ــى إب ــنوات إل ــددة الس ــات املتع ــدد االتفاق ــادة ع لزي
نشــطاً مــن هــذا النــوع مــع 22 بلــداً تغطــي األنشــطة الرئيســية 

والطارئــة بقيمــة تزيــد عــن 430 مليــون دوالر فــي العــام 2019. هــذا 
ــاك 24  ــث كان هن ــام 2018، حي ــج الع ــن نتائ ــادة ع ــل زي ــم ميث الرق

ــون دوالر. ــة 428.7 ملي ــنوات بقيم ــدد الس ــطاً متع ــاً نش اتفاق

تابعــت األونــروا كذلــك العمــل بنشــاط علــى تنويــع املانحــني. ومــن 
ــت  ــام )أ/849/71(، كان ــني الع ــر األم ــي تقري ــواردة ف ــارات ال ــني اخلي ب
ــة  ــدوق وقفي ــاء صن ــي إنش ــل ف ــدر تتمث ــر ق ــدة بأكب ــة الواع الفرص
بواســطة منظمــة التعــاون اإلســالمي فــي آذار/مــارس 2019. ومنــذ 
ــروا منظمــة التعــاون اإلســالمي والبنــك  ذلــك احلــني، أشــركت األون
اإلســالمي للتنميــة فــي تأســيس فريــق عمــل مشــترك لتعزيــز متويل 
ــارة املفــوض  هــذه املبــادرة. وفــي شــباط/فبراير 2020، فــي أعقــاب زي
ــة ومنظمــة التعــاون  ــى البنــك اإلســالمي للتنمي ــة إل العــام باإلناب
اإلســالمي، مت تشــكيل فريــق العمــل الثالثــي األطــراف وانطلــق فــي 
أنشــطته الســاعية إلــى إقامــة صنــدوق الوقفيــة فــي العــام 2020 
)مــع أن التقــدم فــي هــذه املســاعي شــابه التأخيــر بســبب تفشــي 
وبــاء كوفيــد-19(. وتعــرب الوكالــة عــن امتنانهــا لتركيــا لكونهــا أول 
ــر بلــدان آخــران، همــا قطــر  املســاهمني فــي صنــدوق الوقفيــة. وعّب
وبرونــاي، عــن اهتمامهمــا الشــديد بدعــم صنــدوق الوقفيــة. وجتــري 
ــر  ــاهمة األكث ــة املس ــاف طريق ــا الستكش ــواراً معهم ــة ح الوكال

فاعليــة.

ــع  ــدة م ــراكات جدي ــكيل ش ــي تش ــدم ف ــراز تق ــام، مت إح ــالل الع خ
القطــاع اخلــاص، مبــا فــي ذلــك مــع أدوات التمويــل اإلســالمية، مثــل 
ــروا  ــة لأون ــان الوطني ــدرات اللج ــز ق ــي تعزي ــات، وف ــزكاة والصدق ال
ــدان  ــى قائمــة البل فــي تعبئــة املــوارد. وقــد انضــم بلــدان آخــران إل
املشــتركة مــع األونــروا فــي دعــم شــراكات الــزكاة فــي العــام 2019، 
ممــا يعنــي مضاعفــة عــدد البلــدان التــي اشــتركت فــي هذا الســعي 
فــي العــام 2018. ومت حشــد 14.8 مليــون دوالر 159 مــن القطــاع اخلــاص 
ــي، وهــذا يعكــس  خــالل العــام، مبــا يعــادل 1.43% مــن الدخــل الكل
حتســناً مقــداره 0.21% باملقارنــة مــع العــام 2018، ولكنــه ينخفــض 

بشــكل هامشــي عــن الغايــة املرصــودة، وهــي %1.5.   160

ــع  ــب مجتم ــة مــن جان ــى الرغــم مــن هــذه التفاعــالت اإليجابي عل
املانحــني، لــم تكــن املبالــغ اإلجماليــة التــي جمعــت فــي العــام 2019 
كافيــة لتغطيــة جميــع املتطلبــات التشــغيلية وقــد أنهــت الوكالة 
الســنة بالتزامــات غيــر ممولــة قيمتهــا 55 مليــون دوالر. ولــم يتمكــن 
عــدد مــن املانحــني البارزيــن مــن االســتمرار فــي مســتوى متويلهــم 
ــي  ــبة 28% ف ــاض بنس ــى انخف ــا أدى إل ــام 2018، مم ــن الع ــد م املتزاي
ــام  ــع الع ــة م ــام 2019 باملقارن ــي الع ــون دوالر( ف ــل )306 ملي التموي
ــروا  ــيني لأون ــني الرئيس ــن املانح ــة م ــك أربع ــن ذل ــابق. تضم الس
خفضــوا مســاهماتهم مبتوســط يعــادل 41 مليــون دوالر لــكل منهم، 
مبــا يعــادل 54% )164.7 مليــون دوالر( مــن إجمالــي خســائر التمويــل. 
هــذا القصــور فــي اإلجنــاز باملقارنــة مــع غايــات الوكالــة فــي حشــد 
التمويــل للعــام 2019 مبكــن أن يعــزى جزئيــاً لأزمــة اخلطيــرة التــي 
أثــرت علــى إدارة األونــروا وســمعتها فــي أعقــاب حتقيــق مكتــب األمم 
املتحــدة خلدمــات الرقابــة الداخليــة، والــذي أســفر عــن رحيــل رئيــس 

هيئــة العاملــني ونائــب املفــوض العــام واملفــوض العــام.
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5-2 المكون 1 في استراتيجية تعبئة الموارد: تعبئة 
الموارد بفاعلية وكفاءة من خالل تبرعات خاضعة 

للتنبؤ وغير مخصصة ألغراض ثابتة يتم صرفها في 
وقت مبكر

ــات  ــح عملي ــي لصال ــار دوالر أمريك ــد 1 ملي ــام 2019، مت حش ــي الع ف
األونــروا، مبــا يشــمل 619.2 مليــون دوالر مليزانيــة البرامــج، و176.3 
مليــون لــكال النداءيــن الطارئــني، و206.3 مليــون دوالر لصالــح املشــاريع. 
ــذي مت جمعــه للخدمــات األساســية  ــي ال ــغ اإلجمال 162 وفيمــا أن املبل

وعمليــات الطــوارئ كان أقــل بنســبة 28.6% ممــا كان عليــه فــي العــام 
2018، فــإن إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل حتســنت بفضــل الزيــادة في عدد 
االتفاقــات املتعــددة الســنوات إلــى 28 عبــر جميــع بوابــات التمويــل، مبا 

يفــوق عددهــا فــي العــام 2018 والغايــة الســنوية املرصــودة.

ــة مــع املانحــني التقليديــني  ــل، أتاحــت العالقــة القوي علــى نحــو مماث
للوكالــة أن تؤمــن 37.6% مــن متطلبــات دخلهــا مليزانيــة البرامــج )282 
مليــون دوالر( و15.4% للنــداءات الطارئــة )64 مليــون دوالر( حتــى نهايــة 
الربــع األول. وفيمــا أن هــذا اإلجنــاز بالنســبة مليزانيــة البرامــج كان يقــل 
قليــالً عــن املبلــغ املســتلم فــي العــام 2018 والغايــة الســنوية، فقــد 
ــى  ــدرة عل ــز الق ــي تعزي ــر ف ــكل مبك ــاهمات بش ــع املس ــاهم دف س
التنبــؤ بامليزانيــة وإدارة الســيولة النقديــة فــي وقــت مبكــر مــن العــام، 

وإن كان فــي ظــل ظــروف تقشــفية.

انخفــض التمويــل غيــر اخملصــص ألغــراض ثابتــة لــكل مــن ميزانيــة 
ــات 499.3  ــذه االلتزام ــت ه ــث بلغ ــة، حي ــداءات الطارئ ــج والن البرام
مليــون دوالر علــى مجــرى العــام، باملقارنــة مــع 734.9 مليــون فــي العام 
2018، مبــا ميثــل تراجعــاً يزيــد عــن 32%. وهــذا يعكــس اســتمرار توجــه 
ــادة تخصيــص املســاهمات علــى الرغــم مــن جهــود  املانحــني إلــى زي
الوكالــة ملناصــرة وإبــراز القيمــة املضافــة التــي يجلبهــا التمويــل املرن 
وغيــر اخملصــص ألغــراض ثابتــة مــن حيــث اســتقرار الســيولة النقديــة 

وضمــان اســتمرارية خدمــات الوكالــة.

أمــا عــدد املانحــني املشــاركني فــي تقريــر العمــل الســنوي لتخفيــض 
متطلبــات التبليــغ اخلاصــة باملســاهمات فــي ميزانيــة البرامــج 
والنــداءات الطارئــة فقــد بقــي ثابتــاً مــن العــام 2018. مــع ذلــك، ينبغي 
التنويــه إلــى أن هــذا املؤشــر قــد مت تعديلــه فــي اســتراتيجية تعبئــة 
ــون  ــن يطلب ــني الذي ــع املانح ــج جمي ــث يدم ــوارد 2019-2021 بحي امل
التقاريــر عــن مســاهماتهم، فيمــا أن املؤشــر فــي اســتراتيجية 2016-

ــني فقــط. ــق باملانحــني التقليدي 2018 تعل

املؤشر
خط األساس 

2019
الفعلي 2019الغاية 2019

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

242528

45.045.037.6احلصة من دخل ميزانية البرامج التي يتم التعهد بها في الربع األول )%(

11.615.015.4احلصة من دخل النداءات الطارئة التي يتم التعهد بها في الربع األول )%(

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

69.470.462.5

عدد املانحني املشتركني في تقرير العمل السنوي لتخفيض متطلبات التبليغ اخلاصة 
باملساهمات في ميزانية البرامج والنداءات الطارئة 161  

161714

توزيع إجمالي املساهمات اخملصصة مقابل غير اخملصصة
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5-3 المكون 2 في استراتيجية تعبئة الموارد: قاعدة 
مانحين منوعة تساهم بصورة متزايدة في تلبية 

االحتياجات للموارد
املؤشر

خط األساس 
2019

الفعلي 2019الغاية 2019

حصة إجمالي الدخل من مصادر متنوعة – املانحني من القطاع العام )أي الشركاء 
اإلقليميني واملستجدين( 163

%26.0%26.2%20.6

1.4%1.5%1.2%حصة إجمالي الدخل من الشركاء في القطاع اخلاص 164

303131عدد أعضاء اللجنة االستشارية

بقــي الســعي لتوســيع قاعــدة الشــركاء فــي توفيــر املــوارد يشــغل 
ــة فــي جهــود التواصــل اخلارجــي ومبــا ينســجم مــع  ــة مركزي مكان
ــراكات  ــز الش ــى تعزي ــو إل ــي تدع ــوارد الت ــة امل ــتراتيجية تعبئ اس
االســتراتيجية مــع الشــركاء اإلقليميــني، واالســتثمار فــي العالقــات 
مــع الشــركاء املســتجدين، وزيــادة الوصــول إلــى املانحــني مــن 
ــادر  ــن مص ــة م ــاهمات اجملمع ــكلت املس ــد ش ــاص. وق ــاع اخل القط
متنوعــة – املانحــني مــن القطــاع العــام مــا يعــادل 20.6%، أو 205.84 
مليــون دوالر، مــن إجمالــي املســاهمات عبــر جميــع بوابــات التمويــل، 

ــي %26.2. ــودة وه ــة املرص ــع الغاي ــة م باملقارن

فــي العــام 2019، انضمــت دولــة قطــر إلــى اململكــة العربيــة 
الســعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي عضويــة 
ــرة  ــى الرغــم مــن اجلهــود الكبي ــروا. وعل ــة االستشــارية لأون اللجن
فــي تعبئــة املــوارد، فــإن حصــة املســاهمات مــن الشــركاء اإلقليميني 
ــى 188.4  ــام 2018 إل ــي الع ــون دوالر ف ــن 340 ملي ــت م ــد انخفض ق
مليــون دوالر فــي العــام 2019، مبــا ميثــل 18.8% مــن مجــوع التعهــدات 
املؤكــدة فــي العــام 2019. وانخفضــت أيضــاً املســاهمات مــن فئــة 
ــام 2018،  ــع الع ــة م ــج باملقارن ــة البرام ــي ميزاني ــا ف ــني ذاته املانح
حيــث بلغــت 83.1 مليــون دوالر فــي العــام 2019 وشــكلت 13.4% مــن 

ــج. ــة البرام ــح ميزاني ــدة لصال ــدات املؤك ــع التعه جمي

ــني  ــع املانح ــا م ــيع عالقته ــي توس ــروا ف ــتراتيجية األون ــزت اس رك
ــت  ــي أتاح ــر الت ــات واملناب ــى املنظم ــتناد إل ــى االس ــتجدين عل املس
ــزت  ــن. ورك ــركاء متعددي ــام ش ــا أم ــع مكانته ــة لرف ــة فرص للوكال

ــارك  ــت تش ــي كان ــر الت ــن املناب ــدد م ــى ع ــة عل ــي البداي ــروا ف األون
ــاون  ــة التع ــة منظم ــس وزراء خارجي ــل مجل ــل، مث ــن قب ــا م فيه
اإلســالمي، واجتماعــات وزراء خارجيــة جامعــة الــدول العربيــة، ومؤمتر 
قمــة حركــة عــدم االنحيــاز. حضــر املفــوض العــام هــذه االجتماعــات 
ــاهم  ــني. وس ــني واحملتمل ــركاء احلالي ــع الش ــل م ــن التواص ــن م ومتك
عــدد مــن املانحــني املســتجدين فــي دعــم األونــروا خــالل الســنة، وال 
ســيما أفغانســتان وإندونيســيا، وكالهمــا ســاهم مببلــغ مليــون دوالر 
ــة  ــاركتها املالي ــى مش ــد عل ــت الهن ــا حافظ ــة. كم ــر للوكال أو أكث
ــار مناقشــة فــي اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة  علــى مســتوى أث
ــاالت  ــفرت االتص ــارية. وأس ــة االستش ــي اللجن ــة ف ــأن العضوي بش
علــى مــدار الســنة عــن مســاهمة املانحــني املســتجدين مببلــغ 17.4 

ــة. ــل مــن 2% مــن املســاهمات اإلجمالي ــل بقلي ــون دوالر، أي أق ملي

ــاع  ــن القط ــات م ــز التبرع ــي حتفي ــود ف ــتثمار اجله ــاً اس ــرى أيض ج
اخلــاص، ممــا أدى إلــى حتقيــق منــو فــي التمويــل مــن املانحــني األفــراد 
ومــن خــالل الــزكاة. فقــد زاد التمويــل عــن طريــق الــزكاة، وال ســيما 
ــنة،  ــن الس ــى م ــتة األول ــهر الس ــي األش ــان. وف ــرة رمض ــالل فت خ
حشــدت األونــروا أكثــر مــن 350,000 دوالر ومتكنــت مــن إيصــال ســالل 
غذائيــة طارئــة إلــى أكثــر مــن 55,000 أســرة. ومت تأمــني مــا مجموعه 
ــل 1.4% مــن  ــون دوالر 165 مــن القطــاع اخلــاص، وهــو مــا ميث 14.8 ملي
إجمالــي املســاهمات، أي أقــل بقليــل مــن الغايــة الســنوية البالغــة 
ــاء،  ــي العط ــة دب ــيني مؤسس ــني الرئيس ــني املانح ــن ب 1.5%. وكان م
ومؤسســة اإلغاثــة اإلســالمية – الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

ــوح. ــع املفت ــة اجملتم ــر، ومؤسس ــة طاه ومؤسس

التعهدات الكلية حسب نوع املانحني
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244عدد البلدان الداعمة لشراكة في مجال الزكاة

عدد منابر السياسات الدولية واملنظمات املتعددة األطراف واجملموعات اإلقليمية التي 
أعطي فيها املفوض العام لأونروا الفرصة خملاطبتها
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ــى  ــروا إل ــعى األون ــدة، تس ــوارد اجلدي ــة امل ــتراتيجية تعبئ ــب اس مبوج
ــل  ــداف التموي ــق أه ــل حتقي ــن أج ــيني م ــركاء الرئيس ــة الش تعبئ
ــدى  ــى م ــة عل ــتدامة املالي ــز االس ــتراتيجية، وتعزي ــة باالس اخلاص
ــي  ــطينيني ف ــني الفلس ــاص بالالجئ ــد خ ــان إدراج بع ــول، وضم أط
ــة. ــة باملنطق ــة اخلاص ــني الثنائي ــتراتيجيات املانح ــات واس سياس

ــراف  ــدد األط ــل متع ــتراتيجية تواص ــداد اس ــام 2019، مت إع ــي الع ف
ــا  ــن خالله ــة م ــن للوكال ــي ميك ــبل الت ــح الس ــنتني، توض ــدة س مل
أن تتواصــل مــع املنابــر املتعــددة األطــراف بشــكل منهجــي وفعــال 
واســتباقي. وكانــت احملصلــة الرئيســية لهــذا التواصــل فــي العــام 
2019 أن شــاركت األونــروا فــي 16 فعاليــة أو منبــراً متعــدد األطــراف، 
مــن بينهــا املشــاركة للمــرة األولــى فــي قمــة رؤســاء دول وحكومــات 

حركــة عــدم االنحيــاز.

ــث  ــاً احلدي ــة موجه ــي 15 فعالي ــات ف ــام خطاب ــوض الع ــى املف ألق
ــن  ــيني. تضم ــام الرئيس ــرأي الع ــي ال ــرار وصانع ــاب الق ــى أصح إل
ذلــك مؤمتــر بروكســل الثالــث لدعــم مســتقبل ســوريا واملنطقــة، 
ــيا  ــرق آس ــدان ش ــني بل ــاون ب ــر التع ــؤولي مؤمت ــار مس ــاع كب واجتم
مــن أجــل التنميــة فــي فلســطني، واجتمــاع مجلــس جامعــة الــدول 
العربيــة، ومؤمتــر ميونــخ األمنــي، واملنتــدى العاملــي الســنوي الســابع 

ــطني. ــأن فلس ــة بش ــال اخملصص ــة االتص ــارات، وجلن ــم وامله للتعلي

كمــا جــرى الترويــج بنجــاح إلشــارات داعمة لالجئــني الفلســطينيني 
ــت  ــراف. وتضمن ــددة األط ــة متع ــة ختامي ــي 16 وثيق ــروا ف و/أو األون
الصياغــة اعترافــاً مبحنــة الالجئــني الفلســطينيني ودعــوات للــدول 
ــوق  ــة حق ــم وكفال ــني وحمايته ــاه الالجئ ــز رف ــى تعزي ــاء إل األعض
اإلنســان اخلاصــة بهــم. كمــا جــرت مناصــرة االلتــزام باألونــروا 
ــات  ــدمي اخلدم ــي تق ــه ف ــى عن ــذي ال غن ــة ال ــدور الوكال ــراف ب واالعت
إلــى الالجئــني الفلســطينيني، إلــى جانــب حــث الــدول األعضــاء على 
ــر  ــه. وبالنظ ــة أو زيادت ــي للوكال ــي واملال ــم السياس ــة الدع مواصل
إلــى الســياق فــي العــام 2019، دعــت الوثائــق اخلتاميــة للعديــد مــن 
املنابــر أيضــاً إلــى دعــم جتديــد الواليــة وأعربــت عــن أســفها لقــرار 
ــب  ــوص، طل ــه اخلص ــى وج ــل. وعل ــع التموي ــدة بقط ــات املتح الوالي
البيــان اخلتامــي ملؤمتــر قمــة منظمــة التعــاون اإلســالمي، فــي أيــار/
مايــو 2019، مــن الــدول األعضــاء املســاهمة فــي صنــدوق الوقفيــة 

ــاً. املنشــأ حديث

ــروا  ــود األون ــركاء جه ــن الش ــدد م ــم ع ــك، دع ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــاً.  ــراً كافي ــة تأثي ــدان التــي ال متلــك فيهــا الوكال للتواصــل مــع البل
ومــن بــني هــؤالء رؤســاء ملنظمــات دوليــة ووزراء واألمــني العــام لــأمم 
املتحــدة وســفراء وآخــرون عديــدون شــاركوا علــى جميــع املســتويات 
ملســاعدة الوكالــة علــى تأمــني متويــل إضافــي. وتعــرب األونــروا عــن 

ــم. ــغ لهــذا الدعــم القّي امتنانهــا البال
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333عدد حمالت حشد التمويل التي جرى إطالقها

210,722,180231,894,398243,000,000عدد املشاهدات على قناة األونروا على يوتيوب

544,645599,1061,136,511عدد األشخاص املشاركني من خالل منصات األونروا على وسائط التواصل االجتماعي

880,453924,475742,027عدد الزيارات الى موقع األونروا على اإلنترنت

2015جديدعدد محطات التلفزة التي بثت مواد األونروا خالل شهر رمضان

اســتعرضت اســتراتيجية االتصــاالت لأونــروا للعــام 2019 عــدداً مــن 
ــني،  ــورة املانح ــراز ص ــام وإب ــالم الع ــة واإلع ــرة العام ــطة املناص أنش
إلــى جانــب إدارة اخملاطــر املتعلقــة بســمعة الوكالــة، وذلــك ســعياً 
ــة االســتراتيجية املتمثلــة فــي توفيــر بيئــة مواتيــة  لتحقيــق الغاي

حلشــد الدعــم السياســي واملالــي للوكالــة.

ــتراتيجي  ــد االس ــى البع ــروا عل ــت األون ــام، حافظ ــدار الع ــى م وعل
ــات، مــع إظهــار  ــل والعملي ــى حشــد التموي التصاالتهــا وركــزت عل
فعاليــة عملهــا وتأثيــره وأهميتــه بالنســبة ألهــداف التنميــة 
ــا  ــة انخراطه ــت الوكال ــوص، كثف ــه اخلص ــى وج ــتدامة. وعل املس
ــي  ــز الوع ــا لتعزي ــدة وأوروب ــات املتح ــي الوالي ــالم ف ــائل اإلع ــع وس م
ــطينيني،  ــني الفلس ــات الالجئ ــروا واحتياج ــي لأون ــل األساس بالعم
ــم اخلاطئــة حــول الوكالــة  ــح املفاهي ــل علــى تصحي مــع العم

ــا. ــا وعملياته وواليته

وواصلــت األونــروا تقــدمي صــورة مفصلــة عــن أكبــر املانحــني 
ــورة  ــراز ص ــة إلب ــط مكرس ــالل خط ــن خ ــك م ــا، وذل ــني له الداعم

املانحــني. ومت الترويــج ملثــل هــذه األنشــطة علــى منصــات التواصــل 
ــا  ــاركة فيه ــدل املش ــغ مع ــي بل ــة والت ــة للوكال ــي التابع االجتماع
فــي العــام 2019 أكثــر مــن 1.1 مليــون شــخص. ومــن أجــل التواصــل 
علــى نحــو أوثــق مــع املانحــني واإلبــالغ عــن النتاجــات اإليجابيــة ملــا 
يقدمونــه مــن دعــم، مت بــذل اجلهــود لتقويــة "بيــان املانحــني"، والــذي 
ــى  ــة إل ــة. باإلضاف ــة وجذاب ــة تفاعلي ــالة إخباري ــكل رس ــذ ش يتخ
ــول  ــط للوص ــراء ورواب ــة للق ــر مالءم ــم أكث ــاد تصمي ــك، مت اعتم ذل
إلــى مــوارد أخــرى للوكالــة. كمــا مت تغييــر طريقــة اإليصــال، إذ جــرى 
اعتمــاد خدمــة التســويق البريــدي Mail Chimp واســتعمال وصلــة 
ــى  ــراءة عل ــة الق ــني قابلي ــات لتحس ــن املرفق ــدالً م ــة ب إلكتروني

ــة. ــزة احملمول األجه

ــت لعــرض مظهــر  ــروا علــى اإلنترن ــث موقــع األون ــراً، جــرى حتدي أخي
أكثــر حداثــة وتوفيــر بيئــة ســهلة االســتخدام، مــع تكريــس قســم 
ــن.  ــت الراه ــي الوق ــداده ف ــى إع ــل عل ــري العم ــني يج ــاص باملانح خ
ــم  ــي ته ــروا الت ــق األون ــم وثائ ــى أه ــم عل ــذا القس ــيحتوي ه س

ــه. ــول إلي ــهل الوص ــد يس ــكان واح ــي م ــني ف ــع املانح مجتم
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ــن  ــتثني الذي ــج يس ــة البرام ــن ميزاني ــول م ــاالت املم ــن احل ــدد م ــذا الع 1         ه
تلقــوا هــذه املســاعدات فــي ســوريا، حيــث متــت مســاعدة عــدد إضافــي 
مــن حــاالت برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي يصــل إلــى 127,357 

ــوارئ. ــة الط ــب ميزاني ــخصاً مبوج ش
ــازات  ــذه اإلجن ــت ه ــطينياً. حتقق ــاً فلس ــدد 13,138 الجئ ــذا الع ــمل ه 2  ش

مبوجــب ميزانيــة البرامــج فــي األونــروا.
3  مســاعدات احلمايــة املقدمــة لالجئــني الفلســطينيني مت تنفيذهــا مبوجــب 

ــاريع. ــل املش ــوارئ ومتوي ــة الط ــج وميزاني ــة البرام ــن ميزاني ــج م مزي
ــل  4  حتققــت اإلجنــازات املذكــورة موجــب مزيــج مــن ميزانيــة البرامــج ومتوي

الطــوارئ.
ــي 3,000  ــى حوال ــم إل ــدمي الدع ــروا تق ــق األون ــك، تنس ــى ذل ــة إل 5  باإلضاف
الجــئ فلســطيني مــن ســوريا نزحــوا إلــى مصــر. مت تزويــد هــؤالء الالجئــني 
باملســاعدات الصحيــة والقســائم الغذائيــة مــن خــالل وكاالت األمم املتحــدة 

ــاني. ــل اإلنس ــي العم ــركاء ف والش
6  املرجع السابق.

7  الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــني 
ــدة  ــأمم املتح ــة ل ــة العام ــم األمان ــا دع ــا فيه ــام 2019، مب ــة للع واخملصص
.2019 العــام  فــي  املســتلمة  العينيــة  واملســاهمات  الدوليــني  للموظفــني 

8  يرجــى مالحظــة أنــه مــن بــني 13,569 شــعبة صفية، هنــاك 7,146 شــعبة 
ــر. ــة أو أكث ــاً وطالب ــتوعب 40 طالب ــة تس صفي

9  الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــني للعــام 
ــى 31  ــا حت ــص أمواله ــم تخصي ــم يت ــي ل ــك الت ــك تل ــي ذل ــا ف 2019، مب

األول/ديســمبر 2019. كانــون 
10  الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــني للعــام 
ــى 31  ــا حت ــص أمواله ــم تخصي ــم يت ــي ل ــك الت ــك تل ــي ذل ــا ف 2019، مب

كانــون األول/ديســمبر 2019.
ــة  ــادة هيكل ــي: )1( إع ــا يل ــا م ــى تنفيذه ــي يتوخ ــراءات الت ــن اإلج 11  تتضم
ــي  ــم ف ــني مظال ــب أم ــة مكت ــروا، )2( إقام ــي األون ــات ف ــة األخالقي وظيف
األونــروا، )3( تقويــة دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة فــي األونــروا واللجنــة 
االستشــارية املعنيــة بالرقابــة الداخليــة، )4( حتســني التقاريــر املقدمــة إلــى 
اللجنــة االستشــارية، )5( تعديــل اســتحقاقات الســفريات للمفــوض العــام 
ونائــب املفــوض العــام، )6( إلقــاء نظــرة جديــدة إلــى إطــار تضــارب املصالــح 
اخلــاص باألونــروا، )7( حتســني التفاعــل بــني الوكالــة واللجنــة االستشــارية، 
)8( إعــادة هيكلــة دائــرة العالقــات اخلارجيــة واالتصــاالت وأنشــطة األونــروا 
فــي مجــال اإلعــالم، )9( إجــراء مراجعــة شــاملة إلطــار الوكالــة التنظيمــي، 
)10( إعــداد آليــة لوضــع امليزانيــات بنــاًء علــى االحتياجــات وتطبيقهــا، )11( 
ــروا  ــم فــي األون ــب األقالي ــى مكات ــات إل ضمــان حتســني تفويــض الصالحي
ــع  ــل م ــة التفاع ــاءلة، )12( تقوي ــه مس ــن أوج ــك م ــط بذل ــا يرتب ــع م م

احتــادات العاملــني.
12  فــي العــام 2019، مت متديــد االســتراتيجية املتوســطة ا\جلــل ملــدة عــام واحــد 

ــمبر 2022. ــون األول/ديس ــو 31 كان ــا ه ــد انتهائه ــح اآلن موع وأصب
ســوريا: األونــروا – حملــة عــن احلالــة اإلنســانية، تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019،   13
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/ األونــروا، 

.pdf._2019_unrwa_-_humanitarian_snapshot_november
البيانــات  االســتجابة لالجئــني فــي أزمــة ســوريا اإلقليميــة، بوابــة   14
التشــغيلية – حــاالت الالجئــني، مفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، 

.71 /unhcr.org/en/situations/syria/location .https://data2
لبنــان: األونــروا – حملــة عــن احلالــة اإلنســانية، تشــرين الثاني/نوفمبــر وكانــون   15
https://www.  ،2020 الثاني/ينايــر  كانــون  األونــروا،   ،2019 األول/ديســمبر 
unrwa.org/sites/default/files/content/resources/lebanon_unrwa_

.pdf.humanitarian_snap_shot_novdec2019
يرجــى مالحظــة التقريــر: جلنــة احلــوار اللبنانــي الفلســطيني، اإلدارة   16
ــداد  ــطيني. التع ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــاءات، اجله ــة لإلحص املركزي
العــام للســكان واملســاكن فــي اخمليمــات والتجمعــات الفلســطينية 
– 2017، تقريــر النتائــج الرئيســية، 2018. وفقــاً لتعــداد عــام لبنانــي-
فلســطيني رســمي أجــري فــي العــام 2017، تبــني أن هنــاك 174,422 "الجئاً 
فلســطينياً" يقيمــون فــي مخيمــات الالجئــني الفلســطينيني الرســمية 
وعددهــا 12 مخيمــاً وفــي 156 جتمعــاً فــي شــتى أنحــاء لبنــان. فــي هــذا 
ــوا  ــن كان ــطينيني الذي ــني الفلس ــام الالجئ ــداد الع ــب التع ــدد، احتس الص
ــو  ــة 17 متوز/يولي ــف ليل ــي منتص ــق ف ــذه املناط ــي ه ــاً ف ــدون فعلي يوج
2017 ولــم يهــدف إلــى التوصــل إلــى عــدد جميــع الالجئــني الفلســطينيني 
الذيــن يعيشــون فــي البلــد. يرجــى االطــالع أيضــاً علــى: شــعبان ج. وآخرون، 
مســح للوضــع االجتماعي-االقتصــادي لالجئــني الفلســطينيني فــي لبنــان 
ــح  ــتخدم مس ــروا، 2016. اس ــروت واألون ــي بي ــة ف ــة األميركي 2015، اجلامع

اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت منهجيــة مختلفــة وقــدر عــدد الســكان 
ــى 280,000. ــن 260,000 إل ــراوح م ــا يت ــطينيني مب ــني الفلس الالجئ

ــرين/األول/أكتوبر 2019،  ــان – تش ــي لبن ــادي ف ــع االقتص ــتجدات الوض مس  17
http://pubdocs.worldbank. ،2019 البنــك الدولــي، تشــرين األول/أكتوبــر

.Lebanon.pdf-EN-MPO-OCT19 /715681570664068959 /org/en
لوحــة متابعــة التخطيــط الطــارئ فــي لبنــان، مكتــب تنســيق الشــؤون   18

اإلنســانية، كانــون الثاني/ينايــر 2020.
لبنــان فــي خضــم ضائقــة اقتصاديــة وماليــة واجتماعيــة: ميكــن أن يــزداد   19
الوضــع ســوءاً"، بيــان صحفــي مــن البنــك الدولــي، 6 تشــرين الثاني/نوفمبر 
/06/11/2019/https://www.worldbank.org/en/news/press-release  ،2019
world-bank-lebanon-is-in-the-midst-of-economic-financial-and-

.social-hardship-situation-could-get-worse
نظــام معلومــات تســجيل الالجئــني فــي مكتــب إقليــم األردن 2019.   20
يضــاف إلــى ذلــك وجــود 147.251 "شــخصاً مســجالً آخــر" فــي ســجالت 
ــى  ــير إل ــرون" يش ــجلون آخ ــخاص مس ــح "أش ــي األردن. مصطل ــروا ف األون
ــع  ــتوفون جمي ــجيلهم يس ــت تس ــي وق ــوا ف ــم يكون ــن ل ــخاص الذي األش
معاييــر األونــروا لالجــئ الفلســطيني ولكــن تقــرر أنهــم عانــوا مــن خســائر 
ملموســة أو تعرضــوا لصعوبــة كبيــرة ألســباب تتعلــق بنــزاع العــام 1948 
فــي فلســطني، وأولئــك الذيــن ينتمــون إلــى عائــالت األشــخاص املســجلني 

ــن. اآلخري
"الســالم مــن أجــل االزدهــار – رؤيــة لتحســني حيــاة الفلســطينيني   21
https://  ،2020 الثاني/ينايــر  كانــون  األبيــض،  البيــت  واإلســرائيليني"، 
Peace-to- /01 /2020 /www.whitehouse.gov/wp-content/uploads

،pdf .0120 -Prosperity
بيــان صحفــي "19% معــدل البطالــة خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2019"،   22
http://dos.gov. ،2020 دائــرة اإلحصــاءات العامــة، حكومــة األردن، آذار/مــارس

.pdf.2019_Emp_Q4/2020/jo/dos_home_a/main/archive/unemp
ــام 2019،  ــى الع ــام 1999 ال ــن الع ــباب م ــني الش ــة ب ــدل البطال األردن: مع  23

.2020 شــباط/فبراير   12 إحصــاءات، 
األونروا، تقرير تقييم الضعف – األردن، أيار/مايو 2017.  24

جتــدر اإلشــارة الــى أن 161,806 أشــخاص إضافيــني مــن فئــة "األشــخاص   25
ــزة. ــي غ ــة ف ــدى الوكال ــجلون ل ــن" مس ــجلني اآلخري املس

لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز   ،2019 العاملــة  القــوى  مســح  نتائــج   26
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_  ،2020 شــباط/فبراير  الفلســطيني، 
.en.pdf -LF2019 -2020 -2 -13_pcbs/PressRelease/Press_En

النشــرة اإلنســانية الشــهرية – آب/أغســطس 2019، مكتــب تنســيق   27
https://www.ochaopt.org/  ،2019 أيلول/ســبتمبر  اإلنســانية،  الشــؤون 
content/increased-electricity-supply-improves-access-water-and-

.sanitation-gaza
ــبب  ــزة بس ــي غ ــي ف ــرف الصح ــاه والص ــات املي ــي خدم ــديد ف ــل ش تعط  28
ــه  ــول إلي ــانية، مت الوص ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــة، مكت ــة الطاق أزم
https://www.ochaopt.org/content/gaza-water-  ،2020 آذار/مــارس  فــي 
 .0-and-sanitation-services-severely-disrupted-due-energy-crisis
يرجــى االطــالع أيضــاً علــى: "محطــة لتحليــة ميــاه البحــر للمحافظــات 
https:// ،اجلنوبيــة فــي قطــاع غــزة"، نشــرة إعالميــة ملنظمــة اليونيســف
20%20desalination%file/Seawater/1041/www.unicef.org/sop/media
20English.pdf%Layout. للحصــول علــى معلومــات خلفيــة بشــأن الضغط 
علــى مــوارد امليــاه فــي غــزة واســتخدام احلــوض اجلوفــي الســاحلي، يرجــى 
االطــالع علــى الصفحــة 55 فــي: "تقييــم بيئــي لقطــاع غــزة فــي أعقــاب 
ــي/ ــون الثان ــمبر 2008-كان ــون األول/ديس ــي كان ــال ف ــال القت ــد أعم تصعي
https:// ،2009 ــبتمبر ــة، أيلول/س ــدة للبيئ ــج األمم املتح ــر 2009"، برنام يناي

.postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Gaza_EA.pdf
تقريــر حمايــة املدنيــني – 24 كانــون األول/ديســمبر 2019 – 6 كانــون الثانــي/  29
ينايــر 2020، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، كانــون الثاني/ينايــر 2020، 
 .2020-january-6-2019-december-24/https://www.ochaopt.org/poc
فــي ضــوء العــدد املرتفــع مــن اإلصابــات، مبــا يشــمل أطفــاالً، وخاصــة فــي 
األشــهر األولــى مــن املظاهــرات، جــرى اإلعــراب عــن قلــق جــدي مــن احتمال 
ــروا:  ــني. انظ ــد احملتج ــة ض ــوة املفرط ــرائيلية للق ــوات اإلس ــتعمال الق اس
https://www.un.org/unispal/document/un-independent-commission-
of-inquiry-on-the-protests-in-the-opt-urges-israel-to-review-rules-
of-engagement-before-gaza-protest-anniversary-ohchr-press-
ــة  ــة التنظيمي ــت اللجن ــمبر 2019، أعلن ــون األول/ديس ــي كان release/. وف
ملســيرة العــودة الكبــرى أن املظاهــرات األســبوعية ســتتوقف إلــى تاريــخ 30 
ــة لالحتجاجــات،  ــذي يصــادف الذكــرى الســنوية الثاني آذار/مــارس 2020، ال

الحواشي
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ومــن ثــم ســتتواصل علــى أســاس شــهري وفــي مناســبات مخصصــة.
ــدة  ــأمم املتح ــة ل ــق التابع ــة التحقي ــدرت جلن ــباط/فبراير 2019، أص ــي 28 ش ف
ــرت  ــي ج ــرات الت ــي املظاه ــا ف ــة بتحقيقه ــة املتعلق ــج التفصيلي النتائ
فــي غــزة بــني 30 آذار/مــارس و31 كانــون األول/ديســمبر 2018. وتبــني للجنــة 
ــطينية  ــلطة الفلس ــع والس ــر الواق ــلطة األم ــرائيل وس ــق أن إس التحقي
ــيرة  ــياق مس ــي س ــة ف ــان املرتكب ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــؤولة ع مس
العــودة الكبــرى، مشــيرة إلــى أن رد قــوات األمــن اإلســرائيلية علــى 
املظاهــرات حمــل انتهــاكات للقانــون الدولــي، يرقــى بعضهــا إلــى مســتوى 
ــع:  ــى املوق ــر عل ــل للتقري ــص الكام ــر الن ــانية. يتوف ــد اإلنس ــم ض جرائ
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIOPT/A_

.pdf.74_40_HRC
املرجع السابق.  30

النشــرة اإلنســانية الشــهرية – آذار/مــارس 2019، مكتــب تنســيق الشــؤون   31
https://www.ochaopt.org/content/  ،2019 نيســان/إبريل  اإلنســانية، 

.2019-overview-march
تقريــر حمايــة املدنيــني – 23 نيشــان/إبريل – 6 أيار/مايــو 2019، مكتــب   32
https://www.ochaopt.org/ ،2019 ــو ــانية، أيار/ماي ــؤون اإلنس ــيق الش تنس

.2019-may-6-april-23 /poc
تقريــر امقــدم إلــى جلنــة االتصــال اخملصصــة، مكتــب منســق األمم اخلــاص   33
https:// ،2019 ــبتمبر ــط، 26 أيلول/س ــرق األوس ــي الش ــالم ف ــة الس لعملي
unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_

.pdf.2019_september
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_  34

.pdf.2019_september
ــم  ــب إقلي ــة، مكت ــة واحليادي ــرة احلماي ــروا، دائ ــي األون ــة ف ــات احلماي ــدة بيان   قاع

ــة. ــة الغربي الضف

املرجع السابق. يوجد 19 مخيماً لالجئني في الضفة الغربية.  35
املرجع السابق.  36
املرجع السابق.  37

نتائــج مســح القــوى العاملــة – الربــع الرابــع 2019، اجلهــاز املركــزي   38
http://www.pcbs.gov.ps/ ،2020 لإلحصــاء الفلســطيني، شــباط/فبراير

.#3662=post.aspx?lang=en&ItemID
يجــري دعــم توفيــر التعليــم مــن خــالل مزيــج مــن ميزانيــة البرامــج وأموال   39
الطــوارئ واملشــاريع، فيمــا أن برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي 

ــة البرامــج وأمــوال الطــوارئ. ــج مــن ميزاني تتلقــى الدعــم مبوجــب مزي
ــن  ــج م ــب مزي ــوريا مبوج ــي س ــة ف ــة األولي ــة الصحي ــدمي الرعاي ــري تق يج  40

ميزانيــة البرامــج وأمــوال الطــوارئ.
مت دعــم تقــدمي مســاعدات برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي ســوريا   41
ــة  ــر مكتفي ــل الصغي ــات التموي ــا أن خدم ــوارئ فيم ــل الط ــب متوي مبوج

ــاً. ذاتي
يرجــى مالحظــة أن: )1( برنامــج التعليــم فــي لبنــان ممــول مــن خــالل مزيــج   42
مــن ميزانيــة البرامــج ومتويــل النــداء الطــارئ ومتويــل املشــاريع، )2( متويــل 
ــني  ــة لالجئ ــة األولي ــة الصحي ــارات الرعاي ــم استش ــارئ دع ــداء الط الن
الفلســطينيني مــن ســوريا فيمــا أن استشــارات الالجئــني الفلســطينيني 
فــي لبنــان جــرى دعمهــا مبوجــب ميزانيــة البرامــج، )3( يتــم تقــدمي 
مســاعدات برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي مبوجــب الدعــم املقــدم مــن 

ــج. ــة البرام ميزاني
يرجــى مالحظــة أن التدريــب التقنــي واملهنــي فــي لبنــان ممــول مــن خــالل   43
ــادرات  ــا أن مب ــارئ، فيم ــداء الط ــل الن ــج ومتوي ــة البرام ــن ميزاني ــج م مزي

ــاً. ــة ذاتي ــر مكتفي ــراض الصغي اإلق
ــع  ــول أرب ــى دخ ــرائيلية عل ــلطات اإلس ــت الس ــام 2019، صادق ــي الع ف  44

إلــى غــزة. مركبــات مصفحــة 
يعكس ذلك معلومات مالية غير مدققة.  45

املرجع السابق.  46
البيانات املالية في هذا اجلزء مستندة إلى بيانات مالية غير مدققة.  47

يرجــى مالحظــة أنــه مت تعديــل مســميات فئــات املانحــني وتصنيــف   48
ــق 1  ــروا امللح ــوارد 2019-2021. انظ ــة امل ــتراتيجية تعبئ ــي اس ــني ف املانح
ــى قائمــة باملانحــني  ــوارد 2019-2021 لالطــالع عل ــة امل الســتراتيجية تعبئ
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/ فئــة،  كل  حســب 

يشــتمل   .pdf.10292019_eng_final_2021-2019_resources/rms
ــركاء التقليديــون علــى كل مــن االحتــاد األوروبــي واألردن وإســبانيا  الش
ــة  ــارك ودول ــا والدمن ــكا وتركي ــا وبلجي ــدا وإيطالي ــا وإيرلن ــتراليا وأملاني وأس
ــان  ــدا ولبن ــدا وكن فلســطني وســوريا والســويد وسويســرا وفرنســا وفنلن
ــان. ــج والياب ــا والنروي ــدة والنمس ــة املتح ــدا واململك ــمبرج وهولن ولوكس

يتضمــن الشــركاء اإلقليميــون اإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن   49
ــت  ــة وبي ــك اإلســالمي للتنمي ــت والبن ــان وقطــر والكوي ــعودية وعم والس

ــانية  ــال اإلنس ــة واألعم ــلمان لإلغاث ــك س ــز املل ــت ومرك ــزكاة – الكوي ال
ومنظمــات غيــر حكوميــة أخــرى.

ــتونيا  ــي وإس ــاد الروس ــن االحت ــل م ــن م ــتجدون م ــون املس ــون املانح يتك  50
وبرونــاي  والبرتغــال  وباكســتان  وإيســلندا  وإندونيســيا  وأفغانســتان 
ــلوفاكيا  ــا وس ــيلي وروماني ــيك وتش ــد والتش ــدا وتايلن ــش وبولن وبنغالدي
وســلوفينيا والصــني وغويانــا والفيليبــني وقبــرص وكازاخســتان والكرســي 
ــا  ــف ومالط ــتاين واملالدي ــا وليشتنش ــة وليتواني ــا اجلنوبي ــولي وكوري الرس

ــان. ــد واليون ــدا والهن ــو ونيوزيلن ــيك وموناك ــا واملكس وماليزي
يشــمل ذلــك 29.42 مليــون دوالر أمريكــي مــن األمانــة العامــة لــأمم   51

املتحــدة. لــأمم  أخــرى  كيانــات  مــن  دوالر  مليــون  و16.86  املتحــدة 
ــة فــي هــذه الفقــرة الــى 100.19% بســبب  يصــل مجمــوع النســب املئوي  52

ــام. ــب األرق تقري
املنظــور النقــدي ال يتضمــن العناصــر غيــر النقديــة، مبــا فيهــا انخفــاض   53

القيمــة واســتهالك األصــول ومدفوعــات نهايــة اخلدمــة.
هذا املبلغ يتضمن الدخل من تكاليف الدعم غير املباشرة.  54

هذا املبلغ يتضمن االلتزامات الثابتة.  55
الدخــل املذكــور يتضمــن جميــع االتفاقــات املوقعــة مــع املانحــني للعــام   56
2019، مبــا فيهــا تلــك التــي لــم يتــم تخصيــص أموالهــا حتــى 31 كانــون 

األول/ديســمبر 2019.
منظــور املعاييــر احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام يتضمــن العناصــر غيــر   57
ــات  ــول ومدفوع ــتهالك األص ــة واس ــاض القيم ــا انخف ــا فيه ــة، مب النقدي

ــة. ــة اخلدم نهاي
مجمــوع النســب املئويــة فــي هــذه اجلملــة يتجــاوز 100% بقليــل نتيجــة   58

ــترك. ــل املش ــن التموي ــالب م ــزان س ــود مي لوج
املرجع السابق.  59

يرجــى مالحظــة أن األونــروا ظلــت، خالل الفتــرة املشــمولة بالتقرير، تشــهد   60
ــب  ــطينيني مبوج ــني الفلس ــوق الالجئ ــض حق ــى تقوي ــعى إل ــات تس هجم
القانــون الدولــي، مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتعريــف الالجــئ الفلســطيني. 
وقــد اســتمرت الوكالــة فــي املناصــرة ضــد مثــل هــذه االدعــاءات الزائفــة.
ــددة  ــات املتع ــم أداء املنظم ــبكة تقيي ــات ش ــة 22، تقييم ــروا الصفح انظ  61
http://www. ،2019 2017-2018 – األونــروا، حزيران/يونيــو )MOPAN( األطــراف
20Report.%UNRWA/18-mopanonline.org/assessments/unrwa2017

.pdf
ــذه  ــط ألن ه ــام للتخطي ــا أرق ــى أنه ــرة عل ــات املناص ــم غاي ــب أن تُفه يج  62
ــي كل  ــدد ف ــل احمل ــياق العم ــتجيبة لس ــاس مس ــي األس ــون ف ــود تك اجله
إقليــم. وبالتالــي، ليــس مــن الســهل تطويعهــا مــن أجــل حتديــد غايــات. 
ــق". ــكل "ال ينطب ــى ش ــرد عل ــام 2021 ت ــام 2019 والع ــات الع ــإن غاي ــذا ف ل

ــروا ككل يتضمــن 18 تدخــاًل  ــى نطــاق األون ــة عل مجمــوع تدخــالت احلماي  63
ــة. ــا الرئاس ــت به قام

لرجــاء االنتبــاه الــى أن خــط األســاس للعــام 2019 ميثــل النتائــج النهائيــة   64
ــام 2018. ــن الع ــة م ــات احلماي ملراجع

ــم  ــات لهــذا املؤشــر توضــع مــرة كل عامــني. ول الرجــاء مالحظــة أن الغاي  65
توضــع غايــة خاصــة بالعــام 2019. تتعلــق الغايــة مبســتوى التنفيــذ الــذي 
ينجــز جتــاه الوقــت الــذي ســيتم فيــه إجــراء اجلولــة التاليــة مــن مراجعــات 

ــة. احلماي
مبــادئ احلمايــة لــدى األونــروا هــي: )1( الســالمة والكرامــة وعــدم التســبب   66

ــني. ــاركة والتمك ــاءلة، )4( املش ــال، )3( املس ــول الفع ــأذى، )2( الوص ب
اســتراتيجية األونــروا للمســاواة بــني اجلنســني 2016-2021، األونــروا، تشــرين   67
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/ ،2016 ــر الثاني/نوفمب

.pdf.2021-2016_resources/gender_equality_strategy
مؤشــر النــوع االجتماعــي عبــارة عــن أداة تســاعد فــي تتبــع نســبة األمــوال   68
املكرســة لتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني. ويعمــل مؤشــر النــوع االجتماعي 
فــي األونــروا علــى مســتويني: )1( تتبــع املــوارد املاليــة لتقييــم الكفــاءة فــي 
تقــدمي اخلدمــات مــن حيــث النــوع االجتماعــي، )2( البنــاء علــى املعلومــات 
التــي يوفرهــا مؤشــر النــوع االجتماعــي لتيســير النقاشــات بشــأن تعميــم 
النــوع االجتماعــي فــي عمليــات التخطيــط االســتراتيجي املؤسســي. فــي 
ــل  ــق التموي ــع صنادي ــدة جمي ــأمم املتح ــام ل ــني الع ــا األم ــام 2009، دع الع
التــي تديرهــا األمم املتحــدة الــى البــدء بتطبيــق مؤشــر للنــوع االجتماعــي. 
انظــروا الصفحــة 23، "تقريــر األمــني العــام عــن بنــاء الســالم فــي املرحلــة 
التــي تعقــب مباشــرة انتهــاء النــزاع" )S–881/63/A/304/2009(، 11 حزيــران/

.sg.pdf_090611_https://www.un.org/ruleoflaw/files/pbf ،2009 يونيو
ــددة  ــات املتع ــم أداء املنظم ــبكة تقيي ــات ش ــة 24، تقييم ــروا الصفح انظ  69
http://www. ،2019 2017-2018 – األونــروا، حزيران/يونيــو )MOPAN( األطــراف
20Report.%UNRWA/18-mopanonline.org/assessments/unrwa2017

.pdf
كان قصــور األداء )1( بخصــوص مؤشــر التقييــم ناجتــاً عــن غيــاب اعتبــارات   70
ــر النهائيــة لبعــض التقييمــات  عامــة فــي وثيقــة االختصاصــات والتقاري
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وبســبب أن عــدداً مــن فــرق التقييــم التــي مت اختيارهــا لــم يكــن يتســم 
ــاب  ــني اجلنســني، )2( وبخصــوص مؤشــر الثقافــة ناجتــاً عــن غي ــوازن ب بالت
سياســة فــي األونــروا مكرســة لدعــم العاملــني الذيــن يواجهــون العنــف 
ــي  ــرات ف ــود ثغ ــن وج ــاً ع ــك ناجت ــر التماس ــوص مؤش ــري، )3( وبخص األس
ــات  ــع اجتماع ــور جمي ــى حض ــادرة عل ــة ق ــن الوكال ــم تك ــدرات، إذ ل الق
ــة  ــل ملعاجل ــة عم ــروا خط ــت األون ــد وضع ــدة. وق ــي األمم املتح ــيق ف التنس

ــوارد املتاحــة. ــي حــدود امل هــذه الثغــرات ف
ــة األمم  ــاق منظوم ــى نط ــة عل ــل الثاني ــة العم ــن خط ــالغ ع ــج اإلب نتائ  71
 :)2.0 UN-SWAP( ــرأة ــني امل ــني ومتك ــني اجلنس ــاواة ب ــأن املس ــدة بش املتح
https://www.unwomen.org/-/ للمــرأة،  املتحــدة  األمم  هيئــة  األونــروا، 
20work/%20we%media/headquarters/attachments/sections/how
-2-unrwa-swap-2018/2018/unsystemcoordination/un-swap/results

.5537=reporting-results-en.pdf?la=en&vs
ــر  ــل القصي ــن املسلس ــا م ــت جميعه ــات الس ــى احللق ــول ال ــن الوص ميك  72
0rJpgo8u9dI&list=PLu=https://www.youtube.com/watch?v :علــى املوقــع

.vzovgAD3ar2OrjEUmuRjEu0FkMtVNL3
ــري  ــة يج ــخاص ذوي اإلعاق ــة لأش ــات الداعم ــة أن اخلدم ــى مالحظ يرج  73
دعمهــا مبوجــب مزيــج مــن ميزانيــة البرامــج ومتويــل الطــوارئ واملشــاريع.

علــى ســبيل املثــال، تســتخدم الوكالــة املعيــار العاملــي فــي فحــص مــرض   74
ــة.  ــة الصحي ــع مراكــز الوكال ــاح فــي جمي الســكري )فحــص HbA1c( املت
ــدواء اخملفــض للكولســترول )ســتاتني( فــي  باإلضافــة إلــى ذلــك، مت إدراج ال

ــة. ــية للوكال ــة األساس ــة األدوي قائم
ــج العــام  ــي )نتائ ــات العــام 2021 فــي ضــوء التقــدم اإليجاب ــل غاي مت تعدي  75
2018(. وأدى ذلــك إلــى تعديــل الغايــة علــى نطــاق الوكالــة )مــن 78.8 إلــى 

.)76.4
ــة العــام 2019 بالنســبة إلقليــم األردن يعكــس دمــج  التخفيــض فــي غاي  76

ــام. ــالل الع ــاء خ ــي الزرق ــني ف ــن صحي مركزي
ــة  ــق الصحي ــص املراف ــر ال يخ ــذا املؤش ــن ه ــة أن األداء ضم ــى مالحظ يرج  77

املســتأجرة.
ــم  ــروا خلدمــات االستشــفاء مــن إقلي ــذي تقدمــه األون ــف الدعــم ال يختل  78

ــة. ــروف احمللي ــى الظ ــاداً عل ــر اعتم ــى آخ ال
ــددة  ــات املتع ــم أداء املنظم ــبكة تقيي ــات ش ــة 7، تقييم ــروا الصفح نظ  79
http://www. ،2019 2017-2018 – األونــروا، حزيران/يونيــو )MOPAN( األطــراف
20Report.pdf%UNRWA/18-mopanonline.org/assessments/unrwa2017
"معــدل البقــاء فــي التعليــم العــام الثانــوي األدنــى"، اليونســكو، شــباط/  80

 .157=http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid  ،2020 فبرايــر 
املعــدالت املتوســطة هنــا تخــص جميــع بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 
االقتصاديــة ومجلــس التعــاون اخلليجــي بنــاًء علــى بيانــات مــن العــام 2016 
أو مــا بعــده. يعتبــر "التعليــم الثانــوي األدنــى" املرحلــة النهائيــة للتعليــم 
ــة  ــد املرحل ــي تع ــا، والت ــة العلي ــة الثانوي ــن املرحل ــي وال يتضم األساس
ــروا. ــل األون ــم عم ــة أقالي ــا غالبي ــي وال تقدمه ــم العال ــل التعلي ــة قب النهائي

ــني  ــي املرحلت ــي )ف ــرب التراكم ــدل التس ــرات مع ــة مبؤش ــات املتعلق الغاي  81
االبتدائيــة واإلعداديــة( أبقيــت ثابتــة عــن قصــد طــوال الفتــرة 2021-2016. 
فبالنظــر إلــى أن معــدالت التســرب فــي األونــروا كانــت فــي األصــل تعــادل 
أو تقــل عــن مثيالتهــا فــي نظــم التعليــم املماثلــة فــي العــام 2016، وأن 
العديــد مــن العوامــل التــي ميكــن أن تؤثــر علــى معــدالت التســرب )مثــالً، 
اســتمرار النــزاع والتحديــات االجتماعية-االقتصاديــة( تقــع خــارج ســيطرة 
ــى  ــرب عل ــدالت التس ــاء مع ــى إبق ــدف عل ــر اله ــد اقتص ــة، فق الوكال

ــة. ــتوياتها املنخفض مس
ــاء  ــزي لإلحص ــاز املرك ــطيني – 2017، اجله ــل الفلس ــوق الطف ــع حق واق  82
.pdf.http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2394  ،2018 الفلســطيني، 
ــالل  ــن خ ــة م ــم إضافي ــادة تعل ــياً وم ــاً مدرس ــة 1,320 كتاب ــرت مراجع 83 ج
املشــاريع فــي العــام 2018. ولــم تتــم مراجعــة أي كتــب أو مــواد للتعلــم 

ــام 2019. ــي الع ــاريع ف ــالل املش ــن خ م
ــك  ــا فــي ذل ــدة، مب ــة العــام 2021 بعــدد الكتــب املدرســية اجلدي ــر غاي تتأث  84
الطبعــات اجلديــدة، التــي تصدرهــا البلــدان املضيفــة خــالل العــام. نتيجــة 
لذلــك، توجــد صعوبــة فــي تقديــر عــدد الكتــب املدرســية التــي ســتجري 
مراجعتهــا فــي أيــة ســنة بعينهــا. ولهــذا الســبب، ال ميكــن حتديــد غايــة 
للعــام 2021 بخصــوص هــذا املؤشــر. عندمــا تصدر كتــب مدرســية جديدة، 
تعطــي الوكالــة األولويــة إلجــراء "مراجعــة ســريعة" لهــا، بالتركيــز علــى 
ثالثــة معاييــر ترتبــط بقيــم األمم املتحــدة التــي تتجســد فــي إطــار املناهــج 
)احليادية/التحيــز، والنــوع االجتماعــي، واملالءمــة العمريــة(. ويســتمر العمــل 
علــى إجــراء مراجعــة كاملــة للكتــب املدرســية مبوجــب إطــار املناهــج، مبــا 
ــا التــي أجنــزت "مراجعــة ســريعة" لهــا. والعــدد الفعلــي  يشــمل القضاي
ــريعة"  ــات الس ــن "املراجع ــن كالً م ــه يتضم ــغ عن ــذي يبل ــات ال املراجع

واملراجعــات الكاملــة مبوجــب إطــار املناهــج.
يرجى مالحظة أن األداء ضمن هذا املؤشر ال يخص املرافق املستأجرة.  85

أدت مراجعــة للحســابات اخلاصــة بإعــداد بيانــات خــط األســاس والنتائــج   86
ــبب  ــام. وتس ــذه األرق ــي ه ــادة( ف ــل )زي ــال تعدي ــى إدخ ــأردن ال ــبة ل بالنس

ــة. ــاق الوكال ــى نط ــاس عل ــط األس ــادة خ ــي زي ــاً ف ــل أيض ــذا التعدي ه
ــك  ــان/إبريل 2019، البن ــان – نيس ــي لبن ــادي ف ــع االقتص ــتجدات الوض مس  87
/757651553672394797/http://pubdocs.worldbank.org/en الدولــي، 

.Eng.pdf-2019-Lebanon-MEU-April
ــر 2019،  ــرين األول/أكتوب ــي األردن – تش ــادي ف ــع االقتص ــتجدات الوض مس  88
http://pubdocs.worldbank. ،2019 البنــك الدولــي، تشــرين األول/أكتوبــر

.Jordan.pdf-EN-MPO-OCT19/246811570664058318/org/en
مســتجدات الوضــع االقتصــادي فــي األراضــي الفلســطينية – نيســان/إبريل   89
http://pubdocs.worldbank.org/ ،2019 2019، البنــك الدولــي، نيســان/إبريل

Eng.pdf-2019-Palestine-MEU-April/904261553672463064/en
ــا  ــن نفقاته ــر م ــل الصغي ــة التموي ــغيلية ملؤسس ــرادات التش ــبة اإلي نس  90

التشــغيلية.
ــن  ــري م ــدد تقدي ــى ع ــير إل ــل يش ــدوام ام ــة ب ــئ لوظيف ــدل املكاف املع  91
الوظائــف التــي يتــم توفيرهــا بواســطة مبــادرة معينــة خــالل إطــار زمنــي 
محــدد ســلفاً. ويتــم احلصــول علــى عــدد الوظائــف املكافئــة بــدوام كامــل 
عــن طريــق قســمة مجمــوع أيــام العمــل التــي تخصــص لــكل شــخص 
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http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/  ،2019 الفلســطيني، 
،LF-en.pdf-2019-11-7_Press_En

مت تعديــل هــذا املؤشــر عنــد إعــداد تقريــر منتصــف العــام وأصبــح يشــير   121
فقــط الــى حــاالت اإلصابــة التــي تتلقــى أدويــة منقــذة للحيــاة فــي مراكــز 

ــروا الصحيــة األون
يشــمل هــذا الرقــم جميــع حــاالت اإلصابــة التــي متــت مســاعدتها بأدويــة   122

ــرى. ــل أخ ــادر متوي ــارئ ومص ــداء الط ــالل الن ــن خ ــاة م ــذة للحي منق
مت تعديــل هــذا املؤشــر والغايــة املرتبطــة بــه عنــد إعــداد تقريــر منتصــف   123
ــي  ــام ف ــاض الع ــل واالنخف ــياق العم ــي س ــر ف ــوء التغي ــي ض ــام ف الع

ــرى. ــودة الكب ــيرة الع ــرات مس ــن مظاه ــة ع ــات الناجم اإلصاب
https://www.ochaopt.org/theme/health-and- علــى:  االطــالع  يرجــى   124

.nutrition
لــم يتــم تلقــي أيــة أمــوال لصالــح هــذا التدخــل مبوجــب النــداء الطــارئ   125

ــام 2019. ــة للع ــطينية احملتل ــأرض الفلس ل
https:// ،2019. ،ــروا ــزة"، األون ــي غ ــرى ف ــودة الكب ــيرة الع ــى مس ــام عل "ع  126
www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/gaza_gmr_

.one_year_on_report_ar_final.pdf
ــن  ــاعدة الذي ــن املس ــتفيدين م ــى املس ــير إل ــة تش ــة الثابت ــات اإلقام ترتيب  127
ــم  ــكان إقامته ــي م ــاء ف ــى البق ــن عل ــيكونون قادري ــم س ــدون أنه يعتق
الراهــن ملــدة تصــل إلــى 12 شــهراً بعــد حادثــة احلمايــة التــي تعرضــوا لهــا 

ــدم(. ــال ه ــتوطنني أو أعم ــف مس ــة أو عن ــة أمني ــل عملي )مث
أثـّـر ذلــك أيضــاً علــى عــدد احلــوادث التــي متكنــت األونــروا مــن إثارتهــا أمــام   128

ــان. ــوق اإلنس ــة حلق ــة الدولي املنظوم
جــرى تعديــل هــذه الغايــة أثنــاء دورة تقريــر منتصــف العــام بحيــث تعكس   129

واقــع العمــل بشــكل أفضــل.
ــا  ــت متابعته ــي مت ــة الت ــات احليادي ــبة خروق ــى نس ــم ال ــذا الرق ــير ه يش  130

ــا. وحله
ــة أو  ــتلمته الوكال ــذي اس ــل ال ــى الدخ ــاًء عل ــبة بن ــذه النس ــبت ه حس  131
اســتلفته ومت تخصيصــه فــي العــام 2019. وهــي ال تتضمــن الدخــل مــن 
اتفاقيــات موقعــة مــع مانحــني فــي العــام 2019 ولكنــه لــم يســتلم بعــد 

ــمبر 2019. ــون األول/ديس ــى 31 كان ــه حت ــم تخصيص ــم يت ول
العام الدراسي 2020/2019.  132

تشــير األرقــام إلــى األمــوال املســتلمة فــي العــام 2019 وال تشــمل املبالــغ   133
ــابق. ــام الس ــن الع ــة م احملمول

ــتلفته  ــة أو اس ــتلمته الوكال ــذي اس ــل ال ــن الدخ ــور يتضم ــل املذك الدخ  134
ــات  ــن اتفاقي ــل م ــن الدخ ــو ال يتضم ــام 2019. وه ــي الع ــه ف ومت تخصيص
موقعــة مــع مانحــني فــي العــام 2019 ولكنــه لــم يســتلم بعــد ولــم يتــم 

ــمبر 2019. ــون األول/ديس ــى 31 كان ــه حت تخصيص
ــع  ــة م ــة متوافق ــالل منهجي ــن خ ــذاء م ــتهالك الغ ــروا اس ــس األون تقي  135
برنامــج األغذيــة العاملــي وباتبــاع توصيــات قطــاع األمــن الغذائــي. إن قيــاس 
ــع التــي  اســتهالك الغــذاء يشــكل جــزءاً مــن عمليــة الرصــد بعــد التوزي
اعتمدتهــا الوكالــة فــي العــام 2018. وهــي تتضمــن التصنيفــات التاليــة: 
)1( اســتهالك ضعيــف للغــذاء: األســر التــي ال تســتهلك املــواد الغذائيــة 
ــني  ــة بالبروت ــة الغني ــتهلك األغذي ــوم وال تس ــراوات كل ي ــية واخلض الرئيس
ــديدة، )2(  ــدرة ش ــتهلكها بن ــاً أو تس ــان بتات ــات األلب ــوم ومنتج ــل اللح مث
اســتهالك الغــذاء احلــدي: األســر التــي تســتهلك املــواد الغذائية الرئيســية 
واخلضــراوات كل يــوم، مرفقــة باســتهالك الزيــوت والبقوليــات عــدة مــرات 
فــي األســبوع، )3( اســتهالك الغــذاء املقبــول: األســر التــي تســتهلك املــواد 
ــوت  ــتهالك الزي ــة باس ــوم، مرفق ــراوات كل ي ــية واخلض ــة الرئيس الغذائي
ــاً. ــان أحيان والبقــول بتكــرار واســتهالك اللحــوم واألســماك ومنتجــات األلب
ــية  ــب مدرس ــروا حقائ ــت األون ــام 2019، وزع ــن الع ــر م ــع األخي ــالل الرب خ  136
علــى 636 طالبــاً وطالبــة مــن الالجئــني الفلســطينيني مــن خــالل مصــادر 
ــب  ــراء احلقائ ــي ش ــرات ف ــن تأخي ــروا م ــت األون ــد عان ــرى. وق ــل أخ متوي
ــع  ــى جمي ــا عل ــم توزيعه ــع أن يت ــتالمها، ويتوق ــا واس ــية وإنتاجه املدرس

ــام 2020. ــن الع ــع األول م ــالل الرب ــة خ الطلب
ــوريا  ــم س ــب إقلي ــدأ مكت ــام 2019. وب ــي الع ــر ف ــذا املؤش ــث ه مت حتدي  137

بالتبليــغ عــن املؤشــر احملــدث فــي النصــف الثانــي مــن العــام.
يشــير هــذا الرقــم الــى الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن تلقــوا   138
اخلدمــة فــي جولــة التوزيــع األخيــرة )الربــع األخيــر مــن العــام 2019(. وقــد 
ــروا  ــت األون ــن قدم ــوريا الذي ــن س ــطينيني م ــني الفلس ــدد الالجئ كان ع

ــرداً. ــط 27,987 ف ــام باملتوس ــدار الع ــى م ــم عل ــاعدة له املس
يشــير هــذا الرقــم الــى كانــون األول/ديســمبر 2019 ويعكــس عــدد الالجئني   139
ــب  ــاعدات التأه ــن مس ــتفادوا م ــن اس ــوريا الذي ــن س ــطينيني م الفلس

ــداً. ــت حتدي ــك الوق ــي ذل ــتاء ف ــل الش لفص
إن عــدد األســر الالجئــة الفلســطينية مــن ســوريا التــي متــت مســاعدتها   140
يعكــس العــدد الفعلــي لأســر املســجلة فــي النظــام فــي وقــت صــرف 

ــاعدات. املس
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تقارير األونروا عن الرصد ما بعد التوزيع، 2019.  141
املرجع السابق.  142

143 جــرى حتديــث صياغــة هــذا املؤشــر بحيــث يعكــس واقــع العمــل بشــكل 
ــل. أفض

وفقــاً لتعريفهــا فــي نطــاق برنامــج التطعيــم املوســع ملنظمــة الصحــة   144
ــة. العاملي

نتائج امتحان الصف التاسع )البريفيه(.  145
ــل  ــذا التدخ ــاعدتهم به ــرت مس ــن ج ــة الذي ــة بالطلب ــازات املتعلق اإلجن  146
ــرة  ــالل فت ــا خ ــغ عنه ــيتم التبلي ــي 2020/2019 س ــام الدراس ــالل الع خ

التقريــر للعــام 2020.
ــر  ــي عم ــطينيني )ف ــر الفلس ــن غي ــاً م ــخصاً إضافي ــاً 37 ش ــتفاد أيض اس  147
15-24 عامــاً( مــن التدريــب الرســمي وغيــر الرســمي علــى املهــارات الــذي 

ــة. ــه الوكال تقدم
ــة  ــة االجتماعية-االقتصادي ــروت، مســح للحال ــة فــي بي اجلامعــة األميركي  148

ــان، 2015. ــي لبن ــطينيني ف ــني الفلس لالجئ
مــن بــني مجمــوع املوظفــني املدربــني، وعددهــم 393، حصــل 34 علــى تدريب   149
ــية  ــة النفس ــى الصح ــب 121 عل ــرى تدري ــانية، وج ــادئ اإلنس ــى املب عل
والدعــم النفســي-االجتماعي، جنبــاً إلــى جنــب مــع نظــام اإلحالــة 
ــة، وتلقــى 26 موظفــاً وموظفــة التدريــب علــى أســلوب  بخصــوص احلماي
تقــدمي املســاعدات النقديــة الطارئــة بخصــوص احلمايــة، وحضــر 27 تدريبــاً 
علــى تعميــم احلمايــة، وشــارك 14 موظفــاً وموظفــة فــي التدريبــات علــى 
مؤشــر النــوع االجتماعــي وقائمــة املراجعــة بشــأن احلمايــة، وجــرى تدريــب 
ــة  ــدة تدريبي ــي وح ــارك 158 ف ــا ش ــة، فيم ــاج اإلعاق ــى إدم ــن عل 13 آخري
جديــدة تركــز علــى احلمايــة الدوليــة بــدأ تطبيقهــا فــي النصــف الثانــي 

ــام 2019. ــن الع م
لــم يحصــل االســتطالع علــى معلومــات عــن ســبب عــدم الدفــع مقابــل   150

ــة. التدفئ
ــادة  ــاء لزي ــة الزرق ــي منطق ــني ف ــز صحي ــج مركي ــام 2019، مت دم ــي الع ف  151
الكفــاءة دون التســبب بأثــر علــى توافــر وجــودة اخلدمــات املقدمــة لالجئــني 

ــة. ــك املنطق ــي تل ف
مت متويل تطوير هذا املركز الصحي من خالل مصادر متويل أخرى.  152

لــم يتــم تلقــي متويــل مبوجــب النــداء الطــارئ لصالــح هــذا النشــاط. مــع   153
ذلــك، جــرت إعــادة تأهيــل 33 مدرســة فــي شــتى أنحــاء األردن مــن خــالل 

أمــوال املشــاريع.
ــااًل  ــتضيف أطف ــة تس ــت 138 مدرس ــام، كان ــن الع ــف األول م ــي النص ف  154
ــى 133  ــض ال ــدد انخف ــذا الع ــوريا، إال أن ه ــن س ــطينيني م ــني فلس لالجئ

ــي 2020/2019. ــام الدراس ــي الع ف
ــطينيني  ــني الفلس ــال الالجئ ــج أطف ــا، دم ــاً لواليته ــروا، وفق ــل األون تواص  155
ــم  ــا يت ــد، أو عندم ــى البل ــون ال ــا يصل ــها عندم ــي مدارس ــوريا ف ــن س م
تســجيلهم مجــدداً لــدى األونــروا فــي األردن، أو عندمــا يصلــون الــى ســن 

ــوريني  ــني الس ــن الالجئ ــة م ــروا طلب ــدراس األون ــجلت م ــد س ــة. وق املدرس
ــة  ــجيل طلب ــل تس ــد تقب ــم تع ــروا ل ــا أن األون ــام 2013. وفيم ــى الع حت
جــدد مــن الالجئــني الســوريني، فإنهــا تســمح للطلبــة الالجئــني الســوريني 
ــف  ــاء الص ــت إنه ــى وق ــاء ال ــها بالبق ــي مدارس ــل ف ــن قب ــجلني م املس
ــم  ــي تعليمه ــر ف ــاع آخ ــدوث انقط ــادي ح ــل تف ــن أج ــك م ــر، وذل العاش

ــي. ــادي إضاف ــي واقتص ــر نفس ــم لتوت وتعرضه
لــم يتــم تلقــي متويــل مبوجــب النــداء الطــارئ لصالــح هــذا النشــاط. مــع   156
ذلــك، مت تزويــد 33 طالبــاً وطالبــة )27 أنثــى وســتة ذكــور( بحقائــب ظهــر 

مدرســية مــن خــالل أمــوال املشــاريع.
ال تزال األونروا تسعى لفهم سبب تسرب هؤالء الطلبة من املدرسة.  157

املانحــني  املوقعــة مــع  االتفاقــات  يتضمــن جميــع  املذكــور  الدخــل   158
واخملصصــة للعــام 2019، مبــا يشــمل دعــم األمانــة العامــة لــأمم املتحــدة 
للموظفــني الدوليــني واملســاهمات النوعيــة املســتلمة فــي العــام 2019.

ــون دوالر مت تلقيهــا  النتيجــة املتعلقــة بالقطــاع اخلــاص تســتثني 5.8 ملي  159
مــن احلكومــات اإلقليميــة فــي إســبانيا كجــزء مــن اإليــرادات التــي حققتها 

ــبانية. ــة اإلس ــة الوطني اللجن
مــن املهــم مالحظــة أن شــعبة الشــراكات االســتراتيجية فــي األونــروا قــد   160
ــا يقــارب 3  ــون دوالر مب ــة البالغــة 17 ملي ــة اإلجمالي تخطــت غايتهــا املالي

ــون. ملي
الرجــاء مالحظــة أن خــط األســاس يتعلــق باملؤشــر "املانحــون التقليديــون   161
ــات التبليــغ عــن  ــر العمــل الســنوي لتقليــل متطلب املشــاركون فــي تقري
ــوارد  ــة امل ــتراتيجية تعبئ ــي اس ــاً ف ــذي كان مدرج ــددة" ال ــاهمات مح مس
2016-2018. أمــا املؤشــر اجلديــد فــي الفتــرة 2019-2021 فيشــمل جميــع 

ــني. املانح
ــتلفته  ــة أو اس ــتلمته الوكال ــذي اس ــل ال ــن الدخ ــور يتضم ــل املذك الدخ  162
ــات  ــن اتفاقي ــل م ــن الدخ ــو ال يتضم ــام 2019. وه ــي الع ــه ف ومت تخصيص
موقعــة مــع مانحــني فــي العــام 2019 ولكنــه لــم يســتلم بعــد ولــم يتــم 

ــمبر 2019. ــون األول/ديس ــى 31 كان ــه حت تخصيص
ــف املصــادر املتنوعــة  ــوارد 2016-2018، مت تعري ــة امل ــي اســتراتيجية تعبئ ف  163
ــني.  ــني التقليدي ــة املانح ــتثناء فئ ــل باس ــادر الدخ ــع مص ــا جمي ــى أنه عل
ــس  ــتراتيجية 2019-2021، وانعك ــي اس ــف ف ــذا التعري ــق ه ــد مت تضيي وق

ــاس. ــط األس ــى خ ــك عل ذل
ــى  ــر ال ــذا املؤش ــار ه ــوارد 2016-2018، أش ــة امل ــتراتيجية تعبئ ــن اس ضم  164
حصــة الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص فــي دخــل ميزانيــة البرامــج فقــط. 
وقــد مت توســيع هــذا املؤشــر فــي اســتراتيجية 2019-2021 ليغطــي 

ــة. ــداءات الطارئ ــج والن ــة البرام ــل ميزاني ــي دخ ــا ف حصته
ــون دوالر مت تلقيهــا  النتيجــة املتعلقــة بالقطــاع اخلــاص تســتثني 5.8 ملي  165
مــن احلكومــات اإلقليميــة فــي إســبانيا كجــزء مــن اإليــرادات التــي حققتها 

ــبانية. ــة اإلس ــة الوطني اللجن
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