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 2019 /سبتمبرأيلول 4القدس الشرقية، 

 

 ،ةالفاضل فينبرغ السيدة

 ،الفاضلة يلبرينغ السيدة

وكالة ل (MOPAN)شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف  أكتب إليكم ألعبر عن خالص تقديري للتقييم الذي أجرته

. وأود أن أشكر جميع 2018-2017 األدنى )األونروا( للفترةألمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق ا

على مشاركتهم التعاونية والبناءة للغاية طوال عملية التقييم. كما  IOD PARCشركة ومكتب أمانة الشبكة وشبكة الأعضاء 

شبكة  مؤسسية، بالنيابة عن أعضاءالقيادة في توفير الرك وسويسرا في دورهما اللقيادة التي أبدتها الدنم يأعرب عن امتنان

MOPAN. 

 ا  أمر الفعالمحايد وال الشبكة يعتبر نهجوتعلق أهمية كبيرة على تقييماتها. و MOPANعمل شبكة  ا  عالي تقدر األونروا تقديرا  

 -يمة للحوار ق . كما أنه يوفر منصةاألطراف المعنيةثقة كسب بالغ األهمية للمساءلة والتعلم المؤسسي والفعالية التنظيمية و

 .شبكةالحول األولويات المشتركة التي حددتها  -والمتابعة 

البرامجية والتشغيلية، واستخالص فرصة لتقييم اإلدارة األطراف المعنية بعملها للوكالة و 2018 - 2017الفترة تقييم يتيح  

إلى حد كبير  . ويشمل ذلكفيها القيام بالمزيديتعين على األونروا جوانب النجاح والجوانب التي بشأن مستقبلية استنتاجات 

، في االستجابة لألزمة المالية المدعوم من المجتمع الدوليأدائنا، إلى جانب اإلصالحات الناجحة في السنوات األخيرة، 

ات ناقش. وكلي أمل أن يكون التقرير بمثابة نقطة مرجعية رئيسية للم2018 الوجودية التي واجهت عمليات األونروا في عام

، فيما يتعلق بإدارة الوكالة وعملياتها والتزامها بالشفافية األطراف المعنيةوغيرهم من  ةمضيفبلدان مانحين ومن مع الشركاء 

 على التحسين المستمر. هاوتركيز

 السيدة ناتاليا فينبرغ

 البعثة ةرئيس

 ةالدنماركي ةالملكي يةمكتب الممثل

 رام هللا

 السيدة ماري غيلبرين دوروز

 مديرة مكتب التعاون السويسري في غزة والضفة الغربية

 الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

 القدس

للغاية ألداء األونروا، حيث استحقت  إيجابيا   تقييما   تعطي MOPAN، يسرني أن أشير إلى أن شبكة على نحو أكثر تحديدا  

ة إيجابيتبدو هذه النتائج . ومؤشرا   11البالغة  الوكالة مرتبة مرضية للغاية أو مرضية في جميع مؤشرات األداء المطبقة

نروا و. وإنني أرحب باالستنتاج الذي مفاده أن األييميةالمؤسسات األخرى التي جرى تقييمها في ذات الدورة التقبالمقارنة مع 

االعتراف بالمسار اإليجابي الذي رسمته الوكالة منذ آخر  ، إلىمع التقدير ،أيضاوأشير ". تتسم بالكفاءة والمرونة والعزيمة"

يرة في اآلونة األختمثلت في بيئة تشغيلية ومالية صعبة للغاية، ذلك جرى وقد  .2011 في عام MOPANشبكة أجرته تقييم 

هذا اإلنجاز  MOPANحيث تنسب شبكة إلى حل إيجابي،  بها الوصول، والتي تم 2018 في عام أزمة التمويل غير المسبوقةب

 ".فعالة والقادرة على الصمودالناضجة والتنظيمية ال بنيةالو –وداخليا   خارجيا   –إلى "قوة القيادة  ةكبيربدرجة 

 :أهمية خاصةالنقاط التالية باعتبارها ذات أن أسلط الضوء على فيما يتعلق بنقاط القوة المذكورة في التقييم، أود 
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  ة التي ومعرفتهم الفريدة بالمجتمعات المحلي -من الالجئين الفلسطينيين أنفسهم  غالبيتهمو -التزام موظفي األونروا

، قاليم العملأللسياق واالحتياجات في مختلف  وديناميكيفهم عميق هذا األمر توفر التقييم، يكفل  أقرفكما يخدمونها. 

 لألزمات اإلنسانية.بفاعلية ستجابة االوبناء برامج فعالة األساس ليشكل و

  كفاءة ما يعكس مستويات عالية من البفي البرامج األساسية والتحسينات في الكفاءة، المقدمة لخدمات لالجودة العالية

 ة.التعليم والصحفي مجال التقنية والنجاح العام لإلصالحات 

 راتيجيات تعزيز مستمر إلدارة االستسانده الذي يوألونروا، في الى النتائج والتفكير التقييمي نضج اإلدارة القائمة ع

 .القرار صنعاستخدام اإلبالغ عن النتائج والبيانات لتوجيه عمليات إلى جانب واألداء، 

 ع م االستراتيجيتفاعل النهج الصارم الذي تتبعه الوكالة في إدارة المخاطر والميزانية، وجودة أطرها المالية، وال

في  ناتلتحديات العديدة التي واجهطائفة افي مساعدتنا على التصدي لوهو ما كان له دور أساسي ، األطراف المعنية

 السنوات األخيرة والتغلب عليها.

  نوعلاالنوع االجتماعي، بما في ذلك في مجال العنف القائم على الحماية وتعزيز تنفيذ برامج الحماية وتعميم 

 االجتماعي.

 .مواءمة عمليات األونروا واستراتيجياتها مع األطر العالمية، وال سيما أهداف التنمية المستدامة 

ها كانتلم نظرا   - المؤسسيةولويات األوكلها من  -االعتراف بالتقدم المحرز بشأن المسائل المذكورة أعاله بنحن نرحب 

تعزيز لالجهود  في السنوات المقبلة، بذلسنواصل، و لالجئين الفلسطينيين.ادعم بواليتنا في تأدية المركزية بالنسبة لنجاحنا 

 .بقدر أكبر تنا في هذه المجاالتاقدر

، ونود أن نوضح النقاط نالحظ هذه نحن من المجاالت التي تحتاج إلى تحسين. عددا   أيضا   MOPANيحدد تقييم شبكة 

 التخطيط لها من أجل معالجة الثغرات المحددة: يجرياإلجراءات والمبادرات التي يجري تنفيذها بالفعل وتلك التي 

 التقييمات االستراتيجية غياب .1

بب القيود أعاقت تطويرها كأداة داخلية، بس ة قدمختلف ا  قيود، فإن ببناء وظيفة تقييم نشطة أنه على الرغم من التزامناب قرنحن ن

ه وتركز هذا االتجا تعديلالحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لب الوكالةوتقر تغطية التقييمات وكميتها. مدى المفروضة على 

 :2021على األهداف التالية حتى نهاية عام 

دائرة ل رئيس جديد لشعبة التقييم التابعة لألونروا داختم تعيين  – وتقويته بقدر أكبربناء فريق التقييم المركزي  (1)

ذا هفي مجرى ، وسيتم تعيين اثنين من موظفي التقييم اإلضافيين 2019بريل إخدمات الرقابة الداخلية في نيسان/

في غضون ذلك، و. 2021و 2020العامين في  العام. سيعطي هذا الفريق األولوية لتنفيذ التقييمات المدارة مركزيا  

-2016بتقييم ترتيبات الرصد واإلبالغ لالستراتيجية المتوسطة األجل للفترة  2019ستقوم شعبة التقييم في عام 

، 2020عام اللشعبة التقييم في ميزانية كافية موارد ضرورة تخصيص لالواجب . وسوف يولى االعتبار 2021

 يالمستوى االستراتيجي والبرامجي، مع مراعاة الوضع المالسياق حاجة الوكالة إلى إجراء تقييمات على وذلك في 

 .العام

، ستضع الشعبة 2019 عامالنهاية مع باإلضافة إلى ذلك، ستواصل شعبة التقييم دعم التقييمات الالمركزية. و (2)

 ويدتزإلدارة التقييمات الالمركزية، مع مواصلة األقاليم على صعيد  اتستراتيجية وخطة عمل لتعزيز القدرا

  الفني.ضمان الجودة والتوجيه بلتقييمات الالمركزية الجارية ا

وا الخاصة باألونرسياسة التقييم على ، ستقوم شعبة التقييم بمراجعة ودراسة التحديثات 2019عام النهاية مع  (3)

 .المتعلقة بهاوالمبادئ التوجيهية التشغيلية 

 في تنفيذ جدول أعمال الحماية الحاجة إلى المضي قدما   .2

، أجرت MOPANوكما الحظت شبكة لحماية. باالقائم على المشاريع فيما يتعلق بالقيود المرتبطة بالنهج  تقر األونروا تماما  

وفرق  2016، بما في ذلك إنشاء شعبة الحماية في عام الوكالة سلسلة من االستثمارات لتنفيذ أولوياتها في مجال الحماية

بهذا  رئيسية سياسات وأطرواستراتيجيات  ضعت أيضا  كما و، 2015من عام  اعتبارا   األقاليمالحماية في جميع مكاتب 

من  %70أن  إذ، 2018كبير بأزمة التمويل في عام  بشكلتأثرت قد الوكالة  فين وظيفة الحماية ومع ذلك، فإ. الخصوص

انخفض عدد موظفي الحماية ، فقد متاحا   . وبما أن هذا الدعم لم يعدةبه حكومة الواليات المتحدكانت تساهم تمويل الحماية 

هشاشة كد على مما يؤن كبيرة، ين الفلسطينييواجه الالجئتفي وقت ال تزال فيه تحديات الحماية التي هذا جاء وبشكل كبير. 

 توفير الموارد الخارجية للحماية داخل األونروا.مسعى 
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، اتخذت األونروا بالفعل MOPANمع مجاالت التحسين المبينة في تقرير شبكة  مع ذلك، واستجابة لهذه التطورات وتمشيا  

جري إعادة تساسي، في حين ه األتوفير التمويل لهيكلجرى تمت مراجعة طاقم الحماية وفقد من التدابير التصحيحية.  عددا  

 مع واقع التمويل.ءم البحيث تتتركيز أولويات الحماية االستراتيجية 

تها سيتطلب دعما   في مجالعيد التركيز وحتى عندما ن تحديات لأن تتحمل الضمان ا  من اإلدارة مستمر الحماية، فإن استمرار قوَّ

أنشطة نفيذ تتيح لنا تجديدة، مع اإلشارة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي في األشهر المقبلة صالحية العديد من المشاريع التي ال

هذه المسائل. بشأن  األطراف المعنيةالجهات المانحة وغيرها من على التواصل بنشاط مع األونروا  ظب. ستواالحماية

تقديم الحماية بما  تعزيزستقوم الوكالة بوضع ميزانية ل، 2020لعام اتخطيط لميزانية الكجزء من عملية وباإلضافة إلى ذلك، 

لحماية اوظيفة غير أن زيادة نسبة األموال المتاحة ل .االستراتيجية المتوسطة األجلفي حماية اليتماشى مع أهداف وغايات 

 وغيرها من بوابات تمويل األونروا. امجميزانية البرصالح لتعبئة الموارد ل ستكون مشروطة بالجهود األوسع نطاقا  

 المساواة بين الجنسين واالستدامة البيئيةبخصوص الشاملة مناهج العمل تحسين  .3

 الجنسينالمساواة بين  (1)

النوع  يةتعزيز هيكلمواصلة ، وال سيما عبر كافة المستويات التنظيميةمجال الهذا  نهمية تحسياألونروا أتدرك 

برامجي واحد. وفي حصره ضمن مجال أو "نهج قائم على المشاريع" النوع االجتماعي  تحويلاالجتماعي ومنع 

النوع إلى تعزيز الهياكل القائمة على  (2021-2016)الجنسين الواقع، تهدف استراتيجية الوكالة للمساواة بين 

هذا وومتطلبات منظومة األمم المتحدة. بما يتوافق مع واليتها وأطر المساءلة على نطاق األونروا، االجتماعي 

امج الموجهة برالرؤية تعميم النوع االجتماعي من قبل الوكالة، سواء من حيث مع إلى حد كبير يتطابق النهج 

 .في المستويات العليا، من بين أمور أخرىنساء أو التمثيل المتساوي لل لمستفيدينل

من إنشاء هذه الهياكل أو تعيين لألسف لنقص األموال المتاحة في السنوات األخيرة، لم تتمكن األونروا  ا  نظر

الة في إيجاد . وبينما تنظر الوكالجنسينكجزء من تنفيذ استراتيجية المساواة بين مكرسين كما كانت تتوخى موظفين 

 ينالمعني ضباط االتصالحلول للتحديات، فإنها ستحدد التدابير التي يمكن اتخاذها في المدى القريب في إطار نظام 

تماعي بالنوع االج العمل المعني يقفرأوساط  لضمان مزيد من التماسك واالتساق في تديرهي ذبالنوع االجتماعي ال

ين سيواصل قسم النوع االجتماعي في شعبة الحماية تقديم التوجيه االستراتيجي بشأن تعميم . وفي حفي الوكالة

 األونروا بالمسؤولية التشغيلية عن المهام المحددة التي يستلزمها هذافي برامج الالنوع االجتماعي، ستحتفظ إدارات 

 .األمر

 البيئة (2)

قاليم أتؤديه في معالجة القضايا البيئية داخل مجتمع الالجئين الفلسطينيين في جميع  ا  بأن لألونروا دور نحن نقر

ل وال سيما تقليبالمساهمة في تحقيق األهداف البيئية على نطاق منظومة األمم المتحدة،  التزاما  أن عليها ، وعملها

 قمنا، مثال   –حرز في بعض المجاالت التقدم المو. ممكن تأثير عملياتنا التي تسهم في تغير المناخ إلى أدنى حد

ليشمل المجاالت ذات األولوية. وتتمثل إحدى الخطوات  هيجب توسيع نطاق -تخفيض استخدام أسطول المركبات ب

ن النشاط. أن تتعاون بمزيد م واألقاليمة في بناء قدرات الموظفين في مجال اإلدارة البيئية، بحيث يمكن للبرامج مهمال

 توظيف خبراء في هذا المجال. بصدد نحن حاليا  

 الوكالة التزامات جديدة بتطوير أدوات ومبادئ توجيهية بديإلدارة البيئية، تلإطار/سياسة إنجاز نبدأ في نحن بينما 

أننا نعمل في عمليات األونروا. كما  (ESHS)ة ة والسالمية واالجتماعية والصحيالبيئالتحسينات وتعليمات إلدماج 

ألقاليم في ا عمان( وموظفين اجتماعيين بيئيين في مكاتبئاسة في )في مقر الر مسؤولمهندس بيئي على توظيف 

لبناء القدرات الداخلية وضمان معالجة القضايا البيئية على النحو الواجب في مشاريعنا وذلك غزة ولبنان واألردن، 

 .مقبلةال

ة واالجتماعية يالبيئالرئاسة تتناول التحسينات واألقاليم نفذت الوكالة بالفعل مجموعة من التدابير على مستوى وقد 

 ، وغيرها من جوانب عملياتنا. وتشمل هذه التدابير ما يلي:التي نقوم بهاوالصحية والسالمة في أعمال البناء 

o  إنارة من نوع تركيب معدات موفرة للطاقة، مثل األلواح الشمسية وسخانات المياه وتجهيزاتLED في ،

 أعيد تأهيلها.التي مراكز اإليواء مدارس والمنشآت األخرى، وفي عدد من ال

o  حماية الموارد المائيةلتدابير. 
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o  تحسين الحالة الصحية في المخيماتلمبادرات. 

o  على مستوى مكاتب األقاليم.وضع إطار واستراتيجية إلدارة النفايات الصلبة 

 في الوكالة العاملة ىتعزيز اإلدارة االستراتيجية للقومواصلة  .4

والكفاءة وااللتزام لدى مهارات البحق بأن جودة عمليات األونروا وخدماتها تتوقف على  MOPANيعترف تقرير شبكة 

موظف. بناء على ذلك، فإن النظم الفعالة إلدارة أداء الموظفين وسياسات الموارد  30,000موظفي الوكالة الذين يبلغ عددهم 

 ألونروا.في اإلطار التنظيمي لمة من المكونات المه تعدالبشرية 

 سلوبأباتباع  النظم والسياسات. وستقوم الوكالةتخاذ إجراءات لتعزيز جوانب معينة من هذه الضرورة أن هناك نحن ندرك 

 تقدامسالعاملة والموظفين االستراتيجيين وعملياتها المتعلقة بالتوظيف وا ىإدارة القوبخصوص تعزيز نهجها في  تدريجي

 رصدهاووظيفة للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية  المواهب. وفيما يتعلق بإدارة القوى العاملة واألداء، أنشأنا مؤخرا  

طاق العاملة على ن ىلقووالرصد واإلبالغ بخصوص امن أجل وضع وتنفيذ التخطيط االستراتيجي على مستوى الرئاسة 

على  لمحتملوالطلب المستقبلي ا، التوظيفالثغرات الرئيسية في تحديد لحالية، والعاملة ا ىسيشمل ذلك تقييم القوالوكالة. 

لعاملة في لقوى التخطيط الوتعميم ، ووضع استراتيجيات لسد الثغرات، ن خالل تحليل دقيق للبيانات والمخاطرم، لمواردا

ا. كما أننا عمليات التخطيط المؤسسي  األداء.إلى تجديد سياسات وعملية إدارة  ننظر أيض 

التابع لألمم  Inspiraالتسجيل في نظام التوظيف إمكانية بتقييم  نقوم حاليا  نحن المواهب، استقدام فيما يتعلق بالتوظيف و

، من التنسيق مع كيانات األمم المتحدة األخرى ا  مزيد يضمنالمتحدة. من شأن ذلك أن يبسط عملية تقديم الطلبات للمرشحين و

 مما قد يزيد من عدد المرشحين المؤهلين لملء الشواغر في األونروا.

في إعداد تقييم شبكة تقييم أداء ذين ساهموا في الختام، أود أن أعرب مرة أخرى عن تقديري العميق لجميع الشركاء ال

، MOPANأعضاء شبكة ورك وسويسرا، انموقبل كل شيء لحكومتي الد أوال  و، (MOPAN) المنظمات المتعددة األطراف

هذا التقييم، صدور ومع  العملية.مجريات البناءة والملتزمة طوال  لمشاركتهم IOD PARCشركة وشبكة مكتب أمانة الو

ين وحمايتهم، لالجئين الفلسطينياإلنسانية نعرب بصورة جماعية عن التزام المجتمع الدولي الصادق والثابت بدعم التنمية نحن 

ة يكتسب أهمية حاسمة بالنسبهذا االلتزام إن . حل سياسي عادل ودائم للصراعبما يتفق مع والية األونروا وفي غياب وجود 

 هذا الوقت األكثر صعوبة. في –أيضا  وأشير هنا إلى الالجئين  -لجميع المعنيين 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 كراينبولبيير 

 


