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 كتاب اإل الة
 

وجهااااة حىل رئاااايس اجلمعيااااة العامااااة   م 2016متوز/يولياااا   1رسااااالة مؤرخااااة    
وتشاغيل الالجائني الفلساطينيني     املفاوض العاام لوكالاة األمام املتحادة إلغاثاة       مو
 الشرق األدىن يف
 

.تشرق بأن .قدم حىل اجلمعية العامة التقرير السنوي عو .عماال وكالاة األمام املتحادة      
  وُيقاااد م 2015ألونااارواع لعاااام إلغاثاااة وتشاااغيل الالجااائني الفلساااطينيني يف الشااارق األدىن  ا

ع املاؤر   4- د 302مو قارار اجلمعياة العاماة     21التقرير امتثاال للطلب الوارد يف الفقرة  ز ا
كاانون   12ؤر  ع املا 13- د 1315ماو القارار    8وللفقارة   1949ول/ديسمرب كانون األ 8

  1958األول/ديسمرب 
وكمااا زااو احلااال يف الساانوات السااابقة، يتراامو التقرياار وصاافا للتطااورات السياسااية   

واالقتصااادية واألمنيااة والتشااغيلية يف مياااديو عماال األونااروا يف األردن واجلمهوريااة العربيااة        
األرض الفلسااطينية احملتلااة، يااا فيهااا القااد  الشاارقية، فرااال عااو مسااائل   السااورية ولبنااان ويف

قانونيااة زامااة، والتقاادم احملاارز يف اإلصااال ات الربناعيااة، والوضااع املااايل للوكالااة، و.ولويااات   
السنة املقبلة  كما يشمل التقرير استعراضا للتقادم احملارز  او ققياق .زاداق التنمياة البشارية،        

  2015-2010األجل للوكالة للفترة يف االستراتيجية املتوسطة على النحو املبني 
دولة عراوا وثالثاة ماراقبني،     25و.قرت اللجنة االستشارية لألونروا، اليت تتألف مو  

، وُيسااتهل التقرياار برسااالة   2016مشااروع زاا ا التقرياار قباال دوردااا املعقااودة يف .يار/مااايو      
لاا ي تقااوم باا  اللجنااة ومااا تساادي       تواصاال اوجههااا حيلر رئاايس اللجنااة  وال ياالال العماال امل    

للتقريار  مشورة بناءة .مرا بالغ األمهية لألونروا  ووفقا للممارسة املعتاادة، ُعارض مشاروع     مو
 .يرا على  كومة حسرائيل 

مااا باليااأ  وانعاادام األمااو يسااري   ويف وقاات تقاادا زاا ا التقرياار، .ال اا   ااعورا عا   
واخلااااوق، اللاااا يو يفاقمهمااااا    اجهااااة اليااااأ  .وساااااال الالجاااائني الفلسااااطينيني  ويف مو   يف

مسائل الالجئني الفلسطينيني، يلحق الكثريون يوجة نالو  الالجائني داخال املنطقاة       ل عدم
وحىل .وروبا، يف كثري مو األ ياان علاى ماح ر االت حبرياة خطارية  ولكاو، خاالل ر اال           

عماال األونااروا،  كاان   ء مناااطقولقاااءا  بااالالجئني الفلسااطينيني يف امليفيمااات يف  يااع . ااا 
 . هد .يرا بوجود .مثلة استثنائية للشجاعة والتصميم والقوة  .ن
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ع املساالس ساانت  السادسااة وا ااتد   ويف اجلمهوريااة العربيااة السااورية، وقااد دخاال الاا ا    
خطوال .مامية متعددة، ما زال التجازل الواساع النطااق ألروا  املادنيني يسافر عاو تلاياد        عرب

ية وا تياجات احلماية  ويف خرام سافا الادماء والادمار، فاالن الالجائني       اال تياجات اإلنسان
الجاا ،  560 000والبااالغ عااددزم  الفلسااطينيني املسااجلني لاادى األونااروا يف دلااا البلااد،     

مو بني األكثار تراررا  وقاد تعارض مئاات الالق للتشاريد املساتمر واملتكارر، وال يالال           زم
ع والعنااف املتااأججني، ويف  ااروق  رضااني للاا االالق يف خميمااي الريمااوك وخااان الشاايس مع 

 املعاناة ال  كو تصورزا  مو
مااو مليااون مااو املاادنيني الفاااريو وكااان األردن ولبنااان ساايفيني يف تااوفري مااالد ألكثاار  

لاا ي .لقااا  دلااا علااى كازليهمااا      اجلمهوريااة العربيااة السااورية، رغاام العاابء الكاابري ا     مااو
املتعلاق بعادم اإلعاادة القسارية فيماا يتعلاق باالالجئني         املهم للغاية ا تارام املباد. األساساي    ومو

الفلسطينيني الفاريو مو ال اع الدائر يف اجلمهورية العربية الساورية، وعادم تعرضاهم، ، وفقاا     
للقانون الدويل، ألي متييل ضدزم  ومو األمهياة يكاان .يراا .ن يواصال ا تماع الادويل تقادا        

 الدعم لكال البلديو 
، ونتيجاة للحصااار اإلساارائيلي الا ي دام تسااع سانوات، يعتمااد  يااع    ويف قطااع غاالة  

السكان تقريبا على املعونة لتلبية اال تياجات األساسية، ألن معدالت البطالة ال تلال ماو باني   
األعلااى يف العاااق  وقااد تفاقماات احلالااة بساابب تكاارار دورات الاا اع الاايت .دت حىل خسااائر      

يني وحىل صاادمات نفسااية، و.حلقاات .ضاارارا كااربى بااالب   فاد ااة يف األروا  يف .وساااال املاادن
التحتية اخلاصة والعامة، وقوضت تقدا اخلدمات األساسية بصاورة  اادة  وال يالال عشارات     

  وحعااادة الااتعمري 2014الالق مااو املنااازل يف األنقاااض بعااد الاا اع األخااري، يف صاايف عااام  
علااى طريااق االنتعااا  باادعم    السااريواجااب حنساااين وإلااب اإلسااراع فياا  لااتمكني غاالة مااو      

ا تمع الدويل  ويعاد األثار النفساي لتلاا العوامال وللقياود املفروضاة علاى  رياة احلركاة            مو
 يسية مو املسائل البالغة القسوة الرئ

ويف الراافة الغربيااة، يااا فيهااا القااد  الشاارقية، قااد زاد زيااادة كاابرية مناا  تشااريو            
عنف قوات األمو اإلسارائيلية وعملياداا، والقياود املفروضاة علاى سابل        2015األول/.كتوبر 

الوصاول، والتشاريد القساري، وعملياات اهلادم، وغاري دلاا ماو انتاهاكات احلقاوق  ونتيجاة            
باحلماية، واخلسائر واإلصابات النا ة عنها، و.ثر اال تالل الطويال  هل   األزمة احلادة املتصلة 

األجاال، فقااد تاادزورت مسااتويات معيشااة الفلسااطينيني وتراااءلت فاارل قسااينها، وال ياالال   
 الطلب على خدمات األونروا عاليا 
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سانة،   66 ، واجهت األونروا .خطر .زمة مالية يف تارخيهاا الطويال املمتاد لاا    2015ويف عام  
مدرسااة يف الشاارق األوسااب  وتعبئااة املااوارد االسااتثنائية مااو جانااب   700زااد د فااتس  ااو ممااا 

الشركاء قد .تا ات للوكالاة ساد تلاا الفجاوة ومكنتاها ماو مواصالة تاوفري التعلايم املدرساي            
ضااوءا  2015مااو الفتيااات والفتيااان  وقااد .لقااى العجاال الاا ي  ااد  يف عااام   500 000 لااا

 تواجههااا املنطقااة بأكملااها بسابب نقاان متوياال األونااروا   جديادا علااى امليفاااطر اجلساايمة الايت  
الوكالااة كمسااازم يف تااوفري قاادر  وجاارى التسااليم بشااكل .وضااس مااو .ي وقاات مرااى باادور 

ر  لقااة عاادم االسااتقرار املااايل    الكرامااة واالسااتقرار، وكاا لا باحلاجااة امللحااة حىل كساا     مااو
مليااون  74مااا مقاادار   2016لعااام الوكالااة  ويبلااغ العجاال يف امليلانيااة الربناعيااة احلاليااة  لاادى

دوالر  ويف  ااني .ن الوكالااة قااد  اارعت يف حصااال ات بعياادة املاادى، و.خاا ت بااالجراءات     
 2016وضااوابب صااارمة فيمااا يتعلااق بامليلانيااة، ووافقاات علااى نااو صاافري يف ميلانيااة عااام      

للتوصاال حىل .سااا  مااايل .كثاار اسااتقرارا، فااال ياالال الاادعم املصااا ب واإلضااايف مااو اجلهااات  
 ضروريا  املا ة والشركاء

ويف منطقاااة  لقهاااا الااا اع، تاااوفر األوناااروا  اااريان  يااااة باااالغ األمهياااة لالجااائني         
الفلسااطينيني  ويتساا  للوكالااة، بفراال التفاااين الرائااع ملو فيهااا، االسااتجابة بساارعة وفعاليااة      

اساااتثنائية يف مواصااالة العمااال   لال تياجاااات الااايت ماااا تنفاااا تتلاياااد  فقاااد .بااادوا  اااجاعة      
إل ياااء دكاارى الاا يو قرااوا  بااهم   ااروق صااعبة للغايااة، وحين .غتاانم زاا   الفرصااة     اال يف
 غلة والرفة الغربية واجلمهورية العربية السورية  يف

ويف السااياق املتقلااب احلااايل، ال بااد مااو اسااتعادة األماال وتااوفري .فااق سياسااي لسااكان    
الالجاائني الفلسااطينيني   املنطقااة  وبغيااة صااون الكرامااة، فمااو الرااروري تعلياال االلتاالام  ااا      

 األونروا  و ا 
 

 كراينبولبيري   )توقيع(
 املفوض العام
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موجهااة مااو رئاايس اللجنااة االستشااارية     2016.يار/مااايو  31رسااالة مؤرخااة    
الفلسااطينيني يف الشاارق األدىن لوكالااة األماام املتحاادة إلغاثااة وتشااغيل الالجاائني  

 املفوض العام للوكالة حىل
 

ستشارية لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجائني الفلساطينيني   نظرت اللجنة اال 
 يف الشاااااارق األدىن  األوناااااارواع خااااااالل دوردااااااا العاديااااااة، املعقااااااودة يف عمااااااان يااااااومي 

ي عااو .نشااطة الوكالااة وعمليادااا  ، يف مشااروع تقريااركم الساانو 2016.يار/مااايو  31و  30
، الااا ي سااايقد م  2015ل/ديسااامرب كاااانون األو 31كاااانون الثاين/ينااااير   1الفتااارة ماااو   يف
 اجلمعية العامة يف دوردا احلادية والسبعني املقبلة  حىل

هاااود يف مواصااالة تقااادا اخلااادمات  وتاااث  اللجناااة علاااى األوناااروا ملاااا تب لااا  ماااو ج    
 الالجئني الفلسطينيني يف  يع مياديو عمل الوكالة وفقا للوالية املنوطة هبا  حىل

األونااروا يف تعلياال االسااتقرار  وتشااد د اللجنااة علااى الاادور احليااوي الاا ي ترااطلع باا        
الصعيد اإلقليمي حىل  اني التوصال حىل  ال عاادل ودائام لوضاع الالجائني، وفقاا لقارارات           على

 ع3- د 194األمااام املتحااادة دات الصااالة باملوضاااوع، ياااا يف دلاااا قااارارا اجلمعياااة العاماااة        
ة .ن قديات التشغيل ما تنفا تتلايد يف  ياع امليااديو اخلمساة    ع  وتال   اللجن4- د 302و 

بسبب ال اع وعدم االستقرار .و بسبب آثارمها يف املياديو ا اورة  وتث  اللجنة على السلطات 
املريفة وتشكرزا على عملها دعما لالجئني الفلسطينيني، يا يف دلا عاو طرياق تيساري .عماال     

 اجة حىل األونروا الن .كثر مو .ي وقات مراى  ويف زا ا الساياق،     األونروا، وتال   .ن مثة 
تدرك اللجنة مرة .خرى املعاناة املستمرة واال تياجات املتلايدة لالجئني الفلساطينيني املترارريو   

 املاضية  67على مدى السنوات الا مو التشرد وآثار  
نطقااة وزيااادة العنااف   ويساااور اللجنااة بااالغ القلااق حزاء تلايااد عاادم االسااتقرار يف امل       

والتااهمي ، وزااي مسااائل ال تاالال تااؤثر علااى الالجاائني الفلسااطينيني يف  يااع مياااديو العماال    
اخلمسة  وز ا إلعل تقادا الادعم لعمال األوناروا يف تقادا املسااعدة اإلنساانية واإلنائياة .مارا          

حىل .ولئااا  بااالغ األمهيااة  وتنا ااد اللجنااة، مااو ر،  يااع األطااراق املعنيااة .ن تتاايس الوصااول     
اللجناااة  ياااع األطاااراق املعنياااة  الساااكان الالجااائني ألغاااراض األعماااال اإلنساااانية  وتااادعو   

االمتثال التام اللتلامادا يوجب القانون الدويل، يا يف دلا القانون اإلنساين، وحىل ا تارام   حىل
عرقلاة .و تكااليف   قرارات األمم املتحدة، ومتكني األونروا مو الوفاء بالتلامادا اإلنسانية بدون 

حضافية  وتطلب اللجنة حىل  يع األطراق املعنية االمتناع عو اختاد .ي حجراءات داد د ساالمة   
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و في األونااروا ملواصاالة عملااهم و.مااو و ياااد منشاانت األونااروا ومو فيهااا  وتشاايد اللجنااة ياا
  روق  ديدة اخلطورة واملشقة  يف

ديااادات واهلجماااات الااايت يتعااار ض  تهوال يااالال القلاااق يسااااور اللجناااة حزاء مساااتوى ال  
ديااادات واهلجماااات الااايت يتعااار ض    مو فاااو األوناااروا يف منااااطق الااا اع، وال سااايما الته     هلاااا
املو فون .ثناء تقدا اخلدمات  كما ال تلال اللجنة تشعر بقلق باالغ حزاء عادم متكاو الوكالاة      هلا

يادزا يعلوماات عناهم،    مو الوصول حىل مو فيها ال يو قتجلزم بعض السلطات ومو عادم تلو 
وتاا ك ر تلااا الساالطات يسااؤوليادا يف زاا ا الصاادد، يااا يشاامل مااا تاارد اإل ااارة حلياا  يف قاارار     

   وتعرب اللجنة عو .سفها لوفاة مو في األونروا مو جراء ال اع 36/232اجلمعية العامة 
حزاء الليادة الكبرية يف العنف يف الرفة الغربية وعادد اإلصاابات   ويساور اللجنة القلق  

والوفيااات املاا كورة يف التقرياار الساانوي للمفااوض العااام  وتشااد د اللجنااة علااى .ن التشااريد        
عااازل، وحغااالق الراافة الغربيااة    القسااري وتاادمري املنااازل واألصااول االقتصااادية، واجلاادار ال     

قاال داخلااها، يااا يف دلااا يف القااد  الشاارقية، الاايت  دلااا مااو القيااود املفروضااة علااى التن وغااري
تفرضااها الساالطات اإلساارائيلية، ختلااف .ثاارا ساالبيا عميقااا علااى الظااروق املعيشااية لالجاائني        

العناااف الااا ي  ارسااا  املساااتوطنون الفلساااطينيني ورفاااازهم  ويسااااور اللجناااة القلاااق ماااو .ن 
صاابات و.ضارار حلقات    استمر يف  ل حفالت نسا  ماو العقااب، مماا .سافر عاو وفياات وح        قد

باملمتلكات الفلسطينية اخلاصة، يا يف دلاا ممتلكاات الالجائني الفلساطينيني  ويسااور اللجناة       
 -القلق مو .ن األعمال العدائياة املتكاررة قاد .دت حىل تادزور كابري يف الظاروق االجتماعياة        

ت ع غاااالة، وزاداالقتصاااادية، وفاقمااات الشاااعور بالياااأ  واإل باااااال يف  ياااع . ااااء قطاااا       
 االعتماد على اخلدمات اليت تقدمها األونروا  مو

يواجههاااا الالجئاااون الفلسااااطينيون   وتال ااا  اللجناااة ماااع اجلااالع الظااااروق الااايت       
الواقااع علااى البلاادان ا اااورة   اجلمهوريااة العربيااة السااورية وتاادرك مقاادار العاابء اإلضااايف   يف
 كاان زنااك   -جراء وصول الالجئني الفلسطينيني القادمني مو اجلمهورية العربية الساورية   مو

يف األردن  وتعارب عاو  اكرزا     16 400و  2015الج  يف لبنان يف هناية عاام   41 000
للشعبني وللسلطات يف ز يو البلديو على كرمهم يف دعم .ولئا الالجائني  وتال ا  اللجناة    

ئني الفلساطينيني الفااريو   هلا األوناروا للوفااء بواليتاها فيماا يتعلاق باالالج      اجلهود القوية اليت تبا  
صاالة اجلهااود ملساااعدة الالجاائني   اجلمهوريااة العربيااة السااورية وتشاادد علااى ضاارورة موا    مااو
قسااني  ااروق معيشااتهم، يااا يتسااق مااع قاارارات اجلمعيااة العامااة دات الصاالة  ويساااور   علااى

ة علااى األونااروا وتشااد د علااى ضاارورة ضاامان .ن تقاادم     اللجنااة القلااق حزاء الطلبااات املتلايااد  
 األونروا حىل الالجئني خدمات كافية، مو  يث النطاق واجلودة 

http://undocs.org/ar/A/RES/36/232
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وال ياالال القلااق يساااور اللجنااة بشااأن اسااتمرار نقاان التموياال، وال ساايما يف امليلانيااة  
بشارية وتلبياة   الربناعية لألوناروا، مماا يقاو ض ماا تب لا  الوكالاة ماو جهاود للناهوض بالتنمياة ال          

نااااة .ن األونااااروا قااااد واصاااالت،   ا تياجااااات الالجاااائني  ويف زاااا ا الصاااادد، تال اااا  اللج  
، توسيع قاعادة اجلهاات املا اة، وعالزت عالقاداا ماع اجلهاات املا اة احلالياة،          2015 عام يف

ن املكاسااب احملققااة يف املااوارد وعملاات مااع  ااركاء جاادد يف القطاااع اخلااال  ومااع دلااا، فااال
ار السااوقية لتقلااب .سااعار صاارق العمااالت األجنبيااة  وال تاالال اللجنااة تشااعر  قابلتااها الثاا قااد

بالقلق مو .ن تليد األزمات املتعددة املتصااعدة ماو الطلاب علاى خادمات األوناروا، يف  اني        
 ددد االستدامة املالية للوكالة .ن املوارد احملدودة، فرال عو الظروق االقتصادية، ال تلال 

لتااام للمفااوض العااام ملواصاالة األخاا  بالصااال ات مهمااة لتعلياال ومتاانس اللجنااة دعمهااا ا 
تقاادا األونااروا لليفاادمات وفعاليتااها مااو  يااث التكلفااة، مااع مراعاااة الوضااع املااايل و ااواغل    

 البلدان املريفة فيما يتعلق بالتأثري على اخلدمات 
اديو وتال ا  اللجنااة النتااائج الباازرة املبينااة يف التقرياار السانوي للمفااوض العااام يف مياا    

التعليم والصحة واحلماية، رغم الظروق الصعبة والقيود املالية  وتدعو اللجنة  ياع األطاراق   
حىل باا ل  يااع اجلهااود الراميااة حىل تعبئااة املااوارد الالزمااة لراامان االسااتقرار املااايل للوكالااة          

  وتال ا   2015-2010واستدامة عمليادا مو خالل االستراتيجية املتوسطة األجال للفتارة   
 مهية تقدا اخلدمات دون انقطاع، يا يتما ى مع والية الوكالة .

وتشكر اللجنة اجلهات املا ة علاى دعمهاا املتواصال لعمال األوناروا اهلاام و.نشاطتها،         
 وك لا على تشجيعها جلهات ما ة .خرى مو .جل توسيع قاعدة اجلهات املا ة 

 
 مصطفىعلي   )توقيع(

 رئيس اللجنة االستشارية
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 صل األولالف
 عرض عام لسياق األوضاع  

 التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية -.لف  
 روفاااا متقلباااة علاااى الصاااعيد اإلقليماااي، واساااتمر تاااأثري العناااف   2015 اااهد عاااام  - 1

والتهمي  على الالجئني الفلسطينيني املسجلني يف  يع املواقع اخلمسة اليت تعمل فيهاا وكالاة   
وتشاغيل الالجائني الفلساطينيني يف الشارق األدىن  األونارواع، .ي األردن       األمم املتحدة إلغاثة

ولبنان واجلمهورية العربياة الساورية والرافة الغربياة، ياا فيهاا القاد  الشارقية، وقطااع غالة            
ويف ز ا السياق، واصلت الوكالة، متشيا مع واليتها الايت .ناطتاها هباا اجلمعياة العاماة ملسااعدة       

سااااعدة اإلنساااانية  نيني ومحايتاااهم، تقااادا خااادمات التنمياااة البشااارية وامل  الالجااائني الفلساااطي 
عاااالت التعلاايم والصااحة واإلغاثااة واخلاادمات االجتماعيااة واهلياكاال األساسااية وقسااني         يف

 امليفيمات والتمويل البالغ الصغر واحلماية 
 

 قطاع غلة  
ماو الالجائني الفلساطينيني     1 311 920 لت الوكالة تسهر علاى تلبياة ا تياجاات     - 2

االقتصااادية  -  روفهااا السياسااية واألمنيااة واالجتماعيااة تشااهداملسااجلني يف زاا   املنطقااة الاايت 
  فعلى الساا ة السياساية، واجهات  كوماة الوفااق الاوط  الفلساطي  الايت         ع1 تقلبات  ديدة

بسابب   يف قطااع غالة  تويل القياادة متاماا    وق تتمكو موات  ة قدي 2014تشكلت يف عام 
  و ال املو فاون املادنيون الا يو تساتيفدمهم  كوماة األمار الواقاع         االفتقار للو دة السياسية

التاوترات  حثاارة  ض تقادا اخلادمات و  يقاو .دى حىل تيتقاضون مرتبات جلئية فقب، وزو وضاع  
 مع مو في السلطة الفلسطينية   

الااة األمنيااة متقلباااة،  يااث توالاات احلاااواد  و.عمااال حطااالق الصاااواري        و لاات احل  - 3
الشارقية  واالضطرابات املتكررة، يا يف دلا املظازرات املتصلة باالتوترات الايت تشاهدزا القاد      

قتايال وجار  .كثار     18الرفة الغربية، األمر الا ي .دى حىل ساقوال ماا ال يقال عاو      .جلاء مو و
األعماال العدائياة املتكاررة    ماا زالات   نيني يف قطاع غلة  ويف صفوق الفلسطي يفصا  750مو 

__________ 

تقدم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلساطينيني يف الشارق األدىن  األونارواع اخلادمات لعادد       ع1  
قطاااااع غااالة، وزااااو تعااابري يشااااري   يف ‘‘ األ ااايفال املسااااجلني الخاااريو  ’’مااااو  76 748حضاااايف قااادر    

األونااروا، عنااد تقاادمهم للتسااجيل .ول األماار،  يسااتوفوا  يااع معااايري الالجاا  الفلسااطي  يف نظاار   ق مااو حىل
يف فلساطني    1948ولكو ثبات .هنام تعرضاوا خلساائر كابرية و/.و مشااق تعاود ألساباب تتعلاق با اع عاام            

 ومو ينتمون حىل .سر . يفال مسجلني آخريو 
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 تاأجيج الشاعور املتلاياد   حىل تدزور  اد يف األ اوال االجتماعياة واالقتصاادية، و   تؤدي واحلصار 
  األونروا اليأ  واإل باال يف  يع . اء غلة، وزيادة االعتماد على خدماتب
بلااااغ معاااادل البطالااااة و  التاسااااعةساااانت  اإلساااارائيلي املعااااو ق احلصااااار  قااااد دخاااالو - 4
العااق  وال يالال   علاى نطااق   مو .على املعادالت   و، وزع2 يف املائة 41يف غلة  2015 عام يف

ات انعاادام األمااو، األماار الاا ي الغاا اء يتساابب يف ارتفاااع مسااتوياملااوارد املاليااة لشااراء انعاادام 
مااو خااالل  ،نهايااة العااامبفاارد  900 000الغ ائيااة حىل  ااو دا مساااعد الوكالااة حىل زيااادة دفااع
 ارئ لألراضي الفلسطينية احملتلة مو برنامج  بكة األمان االجتماعي ونداء الطو كل
ختفيفااا طفيفااا للقيااود اإلساارائيلية املفروضااة علااى  ركااة       2015فبينمااا  ااهد عااام    - 5

البرائع حىل قطااع غالة ومنا ، ق يكاو لا لا تاأثري ملماو  علاى االقتصااد و لات صاادرات            
دود جاالء يسااري ممااا كاناات علياا  قباال احلصااار  فقااد خاار  مااو غاالة يف ا مااوع      غاالة يف  اا

متوجهاااة حىل قطااااع غااالةع،  730ها  منااا 2015 اااا نة ةملاااة بالبراااائع يف عاااام  1 353
يف املائاة فقاب ماو املتوساب      10 اا نة يف الشاهر، وزاو ماا  ثال نسابة        113متوسط   ما .ي

 .نشائت  الايت  غالة،  لال آلياة حعاادة حعماار   وال تا   2007الشهري خالل الربع األول ماو عاام   
 واألمام  الفلساطينية  والسالطة  حسارائيل  باني  ثالثاي  اتفااق  .ساا   على 2014 .يلول/سبتمرب يف

 فقاد  لات   دلاا،  وماع   غالة  والالت احملظاورة حىل  البنااء  ماواد  بعاض  تيسار دخاول   املتحدة،
متوز/يولياا    ااهري اناادلعت يفالاايت  .عمااال القتااال .عقاااب يف اإلعمااار العامااة إلعااادة الااوترية

  بطيئة 2014وآب/.غسطس 
 

 الرفة الغربية  
يف الراافة  ع3 مااو الالجاائني الفلسااطينيني املسااجلني  792 081،  اال 2015يف عااام  - 6

الغربية يعانون مو  روق اجتماعية واقتصادية صعبة، اتسمت بليادة كبرية يف .عماال العناف   
م ح راز .ي تقدم سياسي  و  ل تفاوضاي إلقاماة   وعمليات اهلدم والشعور باإل باال مو عد

دولااتني  وبساابب القيااود املفروضااة علااى ساابل الوصااول حىل األراضااي واخلاادمات واألسااواق،   
ي  مناهم يف .راض .و  لااا .راض  .صابس الالجئااون .ماام قااديات  اديدة، وال ساايما ماو يعاا    

الكسااااب املنطقاااة جاااايم ومنطقاااة التمااااا   و اااال الركاااود االقتصااااادي يساااد مصااااادر      يف

__________ 

بيان صحفي عن النتائج األساسيية سحيا الىيول اللام ية     دولة فلسطني، اجلهاز املركلي لإل صاء الفلسطي ،  ع2  
 ع 2016 باال/فرباير 25 رام اهلل،  2015يف ف حطني، 

  مو األ يفال املسجلني الخريو يف الرفة الغربية 178 552تقدم األونروا اخلدمات حىل  ع3  
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 اجاة الفلساطينيني    حطالاة .ماد  الفلساطينيني،  ياث .دى حىل تنكال القادرة الشارائية و      وج  يف
 عدات اإلنسانية عتماد على املسااال حىل
 .وساااااال الالجاااائني الفلسااااطينيني    لاااات معاااادالت البطالااااة يف ، 2015يف عااااام و - 7
املائاة عناد الالجائني    يف  19.3مستويات .على مما زي يف .وساال السكان ككل، حد بلغات   يف

علااى مااو دلااا يف صاافوق مااو يعيشااون  زااي .و  يف املائااة  مااوع السااكان 18.5يف مقاباال 
يف املائااة مااو الالجاائني    30وعااالوة علااى دلااا، مااو بااني     يف املائااةع  25.7امليفيمااات   يف

 املائة مو انعدام األمو الغ ائي يف  29املقيمني يف امليفيمات، يعاين 
 ع4 فلسااطينيا  170ماام املتحاادة لتنساايق الشااؤون اإلنسااانية، ق تاال       ووفقااا ملكتااب األ   - 8
يف زجمااات وا ااتباكات  ااهددا األرض الفلسااطينية احملتلااة    2015حساارائيليا يف عااام  26 و

ع مااو 22يف املائااة   85ع مااو القتلااى الفلسااطينيني و  141يف املائااة   83وحساارائيل  وُسااجل 
  وكان ماا يقارب   الربع األخري مو السنة للعنف يف القتلى اإلسرائيليني من  بدء التصعيد احلايل

، 2015تشاااريو األول/.كتاااوبر  1بعاااد  ، الااا يو ق تلاااوايف املائاااة ماااو الفلساااطينيني  63ماااو 
، ياا يف دلاا الطعاو والصادم     حسارائيليني  املنف يو .و مو املنف يو امللعومني هلجماات ضاد   مو

حسارائيليا   350فلساطينيا و   15 377ة . بلغ عو حصابخالل السنة،   وبالسيارات وحطالق النار
فيهاا   ياا  يف املائة مو حصابات الفلسطينيني يف الرفة الغربية، 90جبرو ، وقد ُسجل .كثر مو 

  ع5 القد  الشرقية
الاايت مااو  اعااات الباادو،  46وواصاالت حساارائيل مساااعيها يف حطااار خطااب لتر ياال   - 9

الرفة الغربية حىل ثال  بلادات  وقاد . هنيات    .غلبية سكاهنا مو الالجئني الفلسطينيني، مو  يعد
.عمااال التهيئااة األساسااية يف . ااد املواقااع املقاارر هلااا .ن تسااتوعب        2015يف .يلول/ساابتمرب 

لاق بيئاة قسارية تادفع با تمعاات      السكان املستهدفني بالتر يل  وقاد تواصال العمال بتادابري خت    
خااالل حصاادار .واماار التوقااف   ا مااوحىل اخلاارو  مااو ديارزااا، يااا يف دلاا  “املعرضااة لليفطاار”

العمل وعمليات اهلدم ومصادرة املساعدات اإلنسانية املقدمة بعد عمليات اهلدم، والعناف   عو
مااو املساااتحيل .ن تصاادر موافقاااة    الاا ي  ارساا  املساااتوطنون  ويف  اال بيئاااة كهاا  ، صاااار    

 ومستنرية مو ا تمعات احمللية املترررة على .ي عملية مو عمليات التر يل   رة

__________ 

  2015منهم ق تلوا يف الربع األخري مو عام  42الجئا،  49يشمل عدد القتلى  ع4  
، “Palestinians and 26 Israelis killed in 2015 170”نشااارة صاااحفية ملكتاااب األمااام املتحااادة لتنسااايق الشاااؤون اإلنساااانية،       ع5  

-http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian ، متا ااة علااى الاارابب   2015كااانون األول/ديساامرب   30

territory/170-palestinians-and-26-israelis-killed-2015-enarhe  
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مملوكاااة لفلساااطينيني ماااب   550السااالطات اإلسااارائيلية  زااادمت، 2015ويف عاااام  - 10
ماو الالجائني    287، مناهم  . يفال 807دون تصاريس، األمر ال ي .دى حىل تشريد ُ ي دت 

مو الالجائني الفلساطينيني  ويفاوق دلاا      692آخريو، منهم  2 665الفلسطينيني، و.ضر با 
الجئاا  وباإلضاافة حىل دلاا،     411، وزاو  2014يف عاام   بكثري عدد مو ُ ارد ماو الالجائني   

يت تسااتهدق .ساار عمليااات اهلادم العقابيااة، وزااي مااو املمارساات الاا   2015اساتمرت يف عااام  
ُيلعم .هنام ارتكباوا زجماات عنيفاة ضاد املادنيني اإلسارائيليني وقاوات األماو اإلسارائيلية             مو

جلماااعي غااري القانونيااة يف القااانون وعمليااات اهلاادم العقابيااة زاا  ، وزااي مااو .عمااال العقاااب ا 
  السنةالجئا، خالل  26فلسطينيا، منهم  151الدويل،  ردت ما ال يقل عو 

زياادة يف احلاواجل املوضاوعة إلعاقاة      2015و هدت األ هر الثالثة األخرية مو عام  - 11
 ، وال سيما يف مدينة القد  ومنطقة اخلليل ع6 التنقل

 
 اجلمهورية العربية السورية  

،  لت  روق العمليات يف اجلمهورية العربية السورية متاأثرة باال اع   2015يف عام  - 12
فقااد وقعاات  ااواد  كااثرية ق تاال .و . صاايب فيهااا الجئااون    احلاااد وآثااار  اإلنسااانية العصاايبة   

فلسااطينيون  وقااد طلباات األونااروا علنااا مااو  يااع األطااراق دات الصاالة .ن قتاارم التلامادااا     
دويل القاضية حبماية الالجئني الفلسطينيني يف  ياع . ااء اجلمهورياة العربياة     يوجب القانون ال

 450 000حن ا تياجااااات والسااااورية يف كاااال األوقااااات و.ن متتثاااال لتلااااا االلتلامااااات     
مااو بااني الالجاائني   اجلمهوريااة العربيااة السااورية،   الالجاائني الفلسااطينيني الاا يو  لااوا يف    مااو

 280 000لال كاابرية  فنحااو  تاا، ال ع7 الجئااا 560 000املسااجلني قباال األزمااة وعااددزم    
البلد حبثاا عاو األماان يف .مااكو .خارى  و ا         110 000الج   ردوا داخليا، بينما غادر 

يف عاداد املفقاوديو    28ا ويوجاد  مو مو في األونارو  14، قتل 2015كانون األول/ديسمرب 
 األزمة  احملتجليو .و امليفتطفني .و ُيفترض .هنم ةتجلون من  بداية .و

و هدت احلالة االقتصادية زياادات كابرية يف األساعار، وارتفاعاا يف معادالت البطالاة        - 13
والتريفم، ونقصا يف السلع األساساية، واففاضاا يف قيماة اللارية الساورية، األمار الا ي تلياد          

__________ 

، متا اة علاى الارابب     2015نشرة الشؤون اإلنسانية ملكتب تنسايق الشاؤون اإلنساانية، تشاريو الثااين/نوفمرب       ع6  
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_12_11_arabic.pdf  

و يساااتفيدون ماااو خااادمات األوناااروا الخاااريو الااا يماااو األ ااايفال املساااجلني  70 035دون ا تسااااب  ع7  
 اجلمهورية العربية السورية  يف
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 يف املائة ماو الالجائني الفلساطينيني    95آثار اجللاءات استفحاال  ويف  ل ز   الظروق،  ل 
 املساعدات املقدمة مو األونروا  يعتمدون يف بقائهم على قيد احلياة على

ولاادى الالجاائني الفلسااطينيني آليااات تكيااف .قاال ممااا لاادى نظاارائهم مااو السااوريني،     - 14
سااورية بطاارق قانونيااة   اجلمهوريااة العربيااة ال واخليااارات املفتو ااة .مااامهم للساافر حىل خااار     

متراااررة  منااااطق مااو الالجااائني الفلسااطينيني يف   47 000ةاادودة للغاياااة  ويعااي   اااوايل   
 ال اع ويف .ماكو ال  كو الوصول حليها  مو
 

 لبنان  
معهااا  يتحقااقمعقاادة ومتشااابكة ال علااى .راضااي  زااو نفساا  عاادة عواماال  لبنااان  داادد - 15

االسااتقرار، يااا يف دلااا اخلطاار الاادائم املهاادد باناادالع العنااف واجلمااود السياسااي والتااوترات    
 ااال الالجئاااون الفلساااطينيون،   ،2015يف عاااام صااااس السياساااية العاملياااة  و املعياااة واالجتما

سورية، وزم مو بني .كثر الفئاات ضاعفا يف لبناان،    اجلمهورية العربية الفيهم القادمون مو  يو
خميماات الالجائني الفلساطينيني     تساتقبل كماا  يعيشون  يادم اليومياة يف  ال الفقار والاديون      

سااورية، األماار اجلمهوريااة العربيااة القااادمني مااو الفلسااطينيني الالجاائني الو لبنااان .فواجااا ماا يف
مو الرغب على ما يف تلا امليفيمات مو ب  قتية ةدودة الطاقة ومتقادماة، وعلاى   زاد ال ي 

األونروا اليت ُينتظر منها .ن تقدم اخلدمات األساساية  وواصالت األوناروا الادفاع عاو  قاوق       
ملهاو املنظماة ويواجهاون العدياد     الا يو  نعاون ماو ممارساة العدياد ماو ا      الالجئني الفلسطينيني 

القيااود املفروضااة علااى  ااق امللكيااة واملااريا  يف لبنااان  و اال الالجئااون الفلسااطينيون          مااو
سورية يعانون مو كل مو القيود اليت قد مو فرل دخاوهلم  اجلمهورية العربية الالقادمون مو 

واملركل القانوين اهل  يف لبنان، يا يف دلا ةدودية االساتفادة  األراضي اللبنانية بطرق قانونية 
لطات اللبنانيااة التمسااا يبااد.  الساا نا اادتاألونااروا ال تاالال مااو حجااراءات التسااجيل املاادين  و 

فقااا للمعااايري الدوليااة، والنظاار  اإلعااادة القساارية واملساااواة يف معاملااة  يااع الالجاائني، و   عاادم
سااورية اجلمهوريااة العربيااة المااو احلاارب يف  الفاااريوفلسااطينيني حمكانيااة متكااني الالجاائني ال يف
 الدخول املؤقت ألسباب حنسانية  مو
بعد مرور تسع سنوات على تادمري خمايم هنار الباارد، بلغات .عماال       ، 2015ويف عام  - 16

بداياة األمار .ن تنتاهي .عماال حعاادة      يف حعادة حعمار  نصف ما كان مقررا  فلقاد كاان مقاررا    
، غاري .ن املشاروع واجهتا  صاعوبات عديادة      2011يفيم القدا حبلول منتصف عاام  حعمار امل

من  بدايت ، يا يف دلا العوائق اللوجستية والقانونية والسياسية، ر ما  هار يف الوناة األخارية    
 مو اففاض ملحوظ يف مستوى التربعات املقدمة مو ا تمع الدويل هبدق حجناز املشروع 
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 األردن  
قمااال و، ع8 ماااو الالجاائني الفلساااطينيني املسااجلني   2 144 233راايف األردن  يست - 17

الغالبية العظمى منهم اجلنسية األردنية، ول لا فهم يتمتعاون باملناافع االجتماعياة واالقتصاادية     
ماو الالجائني الفلساطينيني الا يو فاروا       150 000والسياسية  ومثة عموعة صغرية ترم  او  

تث  معظم .فرادزا ماو اجلنساية األردنياة واالساتحقاقات األخارى      ، ُيس1967مو غلة يف عام 
األردن  ااال يااانعم يف  اااني .ن دات الصااالة، ماااو قبيااال احلصاااول علاااى اخلااادمات العاماااة  و  

 املتعاقباة ماو   ني شاود الالجائ   فاالن باالستقرار يف منطقة تعاين .كثار فاأكثر ماو انعادام األماو،      
 طا زائال على اقتصاد األردن وبنا  األساسية سورية وضعت ضغاجلمهورية العربية الالعراق و

ساورية املساجلني   اجلمهورياة العربياة ال  وبلغ عدد الالجائني الفلساطينيني القاادمني ماو      - 18
  وحدا كاااان عااادد 2015الجااا  يف هناياااة عاااام  16 400لااادى األوناااروا يف األردن  اااوايل 

خول، فااالن عاادد زااؤالء باارفض الااد الوافااديو اجلاادد قااد تباطااأ ألسااباب منااها سياسااة احلكومااة
ضاايقة  ان فرصااوالالجئاا.ولئااا   جااا اايفن  وو 1 400تاادرإليا خااالل العااام يااا عاادد   زاد

بتر يلاهم قسارا    اةادق  امفروضاة علاى فارل  صاوهلم علاى عمال، وخطار        اللكسب، وقياود 
يف املائااة منااهم علااى مااا يلبااون    83لعاادم متااتعهم يركاال قااانوين  وال يكاااد تصاال مااا نساابت     

اجلمهورياة  ا تياجادم األساسية  فابعكس الالجائني الخاريو الفااريو ماو الا اع الادائر يف         ب 
يف  الاااة ضاااعف بالغاااة  يف دلاااا البلاااد  ساااورية، يوجاااد الالجئاااون الفلساااطينيون   العربياااة ال

 يواجهونااا  ماااو صاااعوبات يف اللجاااوء حىل احملااااكم، ويف عملياااات حثباااات احلالاااة املدنياااة     املااا
بسابب عادم متاتعهم يركال قاانوين       ودلا .يراا  ر  هادات امليالد، تسجيل، مو قبيل حصداوال

لالجااائني القاااادمني  ماااو احلصاااول علاااى املسااااعدة اإلنساااانية املتا اااة لساااائر ا      وامنعاااكماااا 
سورية  واألوناروا زاي املصادر الو ياد لليفادمات الصاحية والتعليمياة        اجلمهورية العربية ال مو

، بالنسابة حىل الالجائني الفلساطينيني يف األردن    خادمات التساجيل املادين   وواملساعدة الطارئاة،  
سورية  وقد  لات األوناروا تنا اد  كوماة األردن التمساا      اجلمهورية العربية الالقادمني مو 

يبد. عدم اإلعادة القسرية واملساواة يف معاملاة  ياع الالجائني وفقاا للمعاايري الدولياة، والنظار        
سااورية اجلمهوريااة العربيااة المااو احلاارب يف  لفاااريوايف حمكانيااة متكااني الالجاائني الفلسااطينيني 

 الدخول املؤقت ألسباب حنسانية  مو
  

__________ 

 مو األ يفال املسجلني الخريو يف األردن  103 535تقدم األونروا خدمادا حىل  ع8  
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 التطورات التشغيلية والتنظيمية - باء 
، متكنت األونروا مو تقادا املسااعدة يف عاال التنمياة البشارية وا اال       2015يف عام  - 19

مالكهااا اإلنساااين بساارعة وفعاليااة باالعتماااد علااى مااواطو القااوة التشااغيلية لااديها، وال ساايما    
 ايفن، وغالبيتاهم ماو الالجائني الفلساطينيني و.فاراد        30 000القوة العاملة ال ي يرم  مو

 اليت يقدمون هلا اخلدمات  التجمعات
وحساااااداء .كثااااار   طفاااااال، 500 698وجنحااااات الوكالاااااة يف تاااااوفري التعلااااايم حىل     - 20
ماليني استشارة يف عاال الرعاياة الصاحية األولياة، وتقادا املسااعدة يف حطاار  ابكة          9.1 مو

تاااوفري  ااايفن، و 294 000األماااان االجتمااااعي  ياااا يف دلاااا املاااال والغااا اءع حىل  اااو      
البالغاة الصاغر    التمويلياة  ، والقاروض  اابا  6 855م والتادريب علاى املهاارات حىل    الاتعل  فرل

دمت املسااعدة  ماأوى  وق ا   36 000.و تشاييد  حصاال    ايفن  و    38 000.كثر مو  حىل
الفلساطينية احملتلاة    األرضمليون الجا ، وال سايما يف    1.2اإلنسانية الطارئة حىل ما يليد على 

 ة واجلمهورية العربية السوري
تعلياال التغاايريات املؤسسااية اإلإلابيااة وتنفياا    اصاالت األونااروا، و2015وخااالل عااام  - 21

اإلصااال ات الربناعيااة الشاااملة لتحسااني التيفطاايب االسااتراتيجي املتوسااب األجاال، وتعبئااة         
نوعيااة اخلاادمات املقدمااة حىل الالجاائني الفلسااطينيني وفعاليتااها      قسااني املااوارد، واملساااءلة، و 

ا .دى مماايف املمارسااات املتبعااة يف الفصااول الدراسااية،    اتالتعلاايم عااو تغاايري و.ساافر حصااال   
قسااو نتااائج الااتعلم  ويف حطااار اإلصااال ات الصااحية، .سااهم اعتماااد هنااج فريااق صااحة        حىل

 عاإللكترونيااة الصااحة الصااحة حدارة  نظااام معلومااات علااى نطاااق الوكالااة وتنفياا     ع9 األساارة
املساااواة بااني اجلنسااني  مبااد. لوكالااة .يرااا يف دمااج  قسااني الرعايااة الصااحية  واسااتمرت ا   يف
 مناااطقيف  يااع  اينبراعهااا األساسااية وواصاالت تعماايم االسااتجابة الفعالااة للعنااف اجلنساا     يف

 رز .يرا تقدم كبري فيما يتعلق يواصلة وضع حطار األونروا للسياساة العاماة بشاأن      و. عملها
جديااد مركاالي احلمايااة  وعاالزت الوكالااة .يرااا الكفاااءة التشااغيلية مااو خااالل األخاا  بنظااام  

هباادق تاوفري نظااام متكامال للمعلومااات يف عاااالت    2015لتيفطايب املااوارد يف نيساان/.بريل   
 لسلة اإلمداد، واملوارد البشرية عام، وحدارة ساملالية، وحدارة القطاع ال

اإلعماار عقاب الادمار الا ي وقاع .ثنااء       ويف غلة، واصلت األونروا دعم جهود حعادة  - 22
حعااادة بناااء تكلفااة قاادر يف  ااني .ن الوكالااة ت  و2014الاايت وقعاات يف عااام  العدائيااةاألعمااال 

ما ل   140 000لياد عاددزا علاى    تررر .و ُدمر ماو مناازل الالجائني الفلساطينيني الايت ي      ما
__________ 

 هنج ةور  الشيفن يهدق حىل تقدا الرعاية الصحية األولية  ع9  
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ملياااون دوالر بنهاياااة  247بلاااغ التعهاااد حال يفلااام إلااار ملياااون دوالر،  720 يتجااااوز يبلاااغ
، تعمل األونروا على تنسيق جهود حعادة البناء مع وكااالت  القيودز    ل   ويف 2015 عام

وط  لكفالاة  األمم املتحادة األخارى، واملنظماات غاري احلكومياة الدولياة، و كوماة الوفااق الا         
 ساءلة لدى الرحايا بدون معاجلة امل ضرورة  و لت االستجابة بصورة فعالة يف ز ا الصدد

عاانوا  وواصلت األونروا توفري املساعدة اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني يف غالة الا يو    - 23
، يااا يف دلااا 2014بساابب األعمااال العدائيااة الاايت وقعاات يف عااام   ماارة .خاارى مااو التشاارد 

حنشااء  املنازل املترررة وحعاادة بنائهاا، وزاو نشااال ازداد تادرإليا خاالل السانة عقاب           حصال
، انتقااال 2015  وخااالل النصاااف األول مااو عااام    2014آليااة حعااادة حعمااار غااالة يف عااام     

مشاردا داخلياا كاانوا يقيماون يف املراكال اجلماعياة        18 259بديلاة   .ماكو حيواءبالتدريج حىل 
، فقااد 2015 ليران/يونياا   17رغاام حغااالق آخاار تلااا املراكاال يف      وع10 التابعااة لألونااروا 

.سااارة   اااوايل  16 000زنااااك  بنهاياااة السااانةال يااالال  كاااان. اااارت التقاااديرات حىل .نااا   
  2014نتيجة لألعمال العدائية اليت وقعت يف عام يف  الة تشرد  يفنع  90 000
 كثااارالتساااجيل ألالتعلااايم بالتا اااة حمكانياااة   عاااال وواصااالت الوكالاااة االساااتثمار يف  - 24
منااها  يف املائااة 73.9واصاال  ااو   يااث مدرسااة يف غاالة،   257طالااب يف  250 000 مااو

 العمل بنظام الدوام على فترتني 
طفال كماا وفارت    50 566ويف الرفة الغربية، قدمت األونروا التعليم األساسي حىل  - 25

صاااعد العنااف خااالل الربااع األخااري     وردا علااى تطالبااا 1 773التاادريب املهاا  والااتق  حىل  
، قاماات األونااروا بتعلياال التاادخالت الربناعيااة، يااا يف دلااا تااوفري املساااعدة   2015عااام  مااو

جهاود الادعوة   با ل  النفسية االجتماعياة، للتيففياف ماو آثاار الوضاع احلاايل علاى األطفاال، و        
صاالت األونااروا تااوفري الاادعم  ووا  مليااد مااو تصاااعد العنااف حىل اختاااد حجااراءات ملنااع   الراميااة

الجئا علاى مادار السانة يف  اكل      36 139حطار  بكة األمان االجتماعي حىل ما متوسط   يف
مساعدة غ ائياة عينياة، ومسااعدة طارئاة ماو خاالل القساائم الغ ائياة، بالشاراكة ماع برناامج            

ة فقارية  .سارة معيشاي   16 400فارل العمال ألكثار ماو      األغ ية العاملي، ومبالغ نقدياة مقابال  
فارداع  و.قامات األوناروا .يراا  اراكة ماع برناامج األغ ياة العااملي لتقادا            95 077.خرى  

 5 200 ترام ماا عموعا   او    لالجئني البدو،  معا ضعيفا  85دعم عي  باملواد الغ ائية حىل 
عيااادات  سااتمااو املراكاال والنقاااال الصااحية حىل جانااب  43فاارد  وباإلضااافة حىل دلااا، قااد م 

__________ 

  2015.رقام كانون الثاين/يناير  ع10  
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ملياون استشاارة طبياة يف  ياع . ااء       1.4نقلة خمصصة حلاالت الطاوارئ .كثار ماو    صحية مت
 الغربية  الرفة

ويف اجلمهورية العربية الساورية، واصالت األوناروا تقادا الادعم يف عااالت الصاحة،         - 26
اخلااادمات  والتعلااايم، والتااادريب املهااا ، والتمويااال الباااالغ الصاااغر، والشاااباب، باإلضاااافة حىل  

، وقاماات بتكييفهااا مااع الظااروق القااازرة للاا اع املساالس باالسااتفادة مااو  اابكتها  االجتماعيااة
مدرسااة مااو ماادار  األونااروا،  44الشاااملة مااو املااو فني واملرافااق واملااوارد  واسااتمر تشااغيل 

يف مرافاق وزارة   بادوام بعاد الظهار   مدرساة   55مدرسة قبال األزماة، تكملاها     118نلوال مو 
مركالا   23 مو .صال  15   و لمو الطالب 45 802تيعاب التربية  ويف ا موع، جرى اس

نقطة صحية حضافية يف  ياع . ااء البلاد  و ا       11صحيا تابعا لألونروا قيد العمل، تكملها 
، اسااتمر اسااتيفدام تسااعة مااو املباااين املدرسااية التابعااة لألونااروا  2015كااانون األول/ديساامرب 

 .ماااكو مؤقتااة إليااواءيثابااة  وناارواومركاال تاادريب دمشااق ومنشااأتني .خااريني مااو منشاانت األ 
 ي يقطناا   ااو  ، الااالبلااد  مااوشاامايلاجلاالء المااو املاادنيني املشاارديو داخليااا  ويف     4 795
مشاردون، واصالت األوناروا تقادا اخلادمات      . ايفال  الج  فلسطي ، يو فايهم   50 000

 ال اع املسلس   ل استمرارواملساعدة اإلنسانية يف 
مااو .ن تقاادم لالجاائني سااوى ثااال       ، ق تااتمكو الوكالااة نقاان التموياال   االويف  - 27
.صل ست دفعات مو املساعدة النقدية يف اجلمهورية العربياة الساورية، تغطاي ساتة . اهر       مو

فقب ماو اال تياجاات  وغطات املسااعدة الغ ائياة اال تياجاات التغ وياة الفردياة ملادة  ساة           
عماال، بلااغ متوسااب األجاار اليااومي   . ااهر فقااب  وبالنساابة لالجاائني الاا يو متكنااوا مااو حإلاااد    

حلقاات ع  و2015دوالرات يف كااانون األول/ديساامرب   3لاارية سااورية  مااا يعااادل     1 125
  .ضرار بالغة بسبب ال اع الدائردمات الصحة والتعليم وغريزا مو اخلدمات العامة خب

يااة يف اجلمهوريااة العربيف املائااة مااو الالجاائني الفلسااطينيني  80وزناااك مااا يقاارب مااو  - 28
د وصااول املساااعدات اإلنسااانية حليهااا   قي اامناااطق ُي يقيمااون يف دمشااق، يااا يف دلااا  السااورية

  2015خااالل عااام  وواصاالت األونااروا العمليااات العاديااة والطارئااة يف معظاام . اااء دمشااق   
الريمااوك،  اتووجهاات صااعوبات كااربى يف الوصااول حىل  معااات الالجاائني يف خميماا       وقااد

األونروا حىل الريماوك يف نيساان/.بريل    ة  وتوقف حيصال معونالشيس، وقدسيا، ورمران وخان
ق الوصااول حىل املناااطق ل اا، يف  ااني ُعاملنطقااةمتطرفااة علااى  مساالحة  اعااات بساابب اسااتيالء

.سارة ماو الالجائني     6 000.يلول/سبتمرب  ويف متوز/يولي ، متكنات .كثار ماو     23املتا ة يف 
تشااردزا ألكثاار مااو عااامني  واسااتأنفت األونااروا   الفلسااطينيني مااو العااودة حىل احلسااينية بعااد   

بنجا   يع اخلدمات يف احلسينية، فأعادت فتس املركل الصحي، واملركال االجتمااعي، و.رباع    
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طالب، ختلف بعراهم عاو الدراساة ألكثار ماو سانتني         3 300.كثر مو  يدر  فيهامدار  
 الفلسااطينيني يف محاااة ويف املنطقااة الوسااطى،  لاات اخلاادمات الاايت تقاادمها األونااروا لالجاائني  

ملساااعدة اإلنسااانية بانتظااام  والالدقيااة قيااد التشااغيل الكاماال،  يااث كاناات تصاالهم ا   ومحاان 
 دمشق  مو
 458 369 الالجائني الفلساطينيني املساجلني يف لبناان والباالغ عاددزم       وتعتمد .غلبية - 29

ساواء حبكام القاانون     على اخلدمات اليت توفرزا األونروا، نظرا ألهنم ةرومون فعليا، ع11 الجئا
 زناااااك، مااااو الوصااااول حىل معظاااام اخلاااادمات العامااااة  وباإلضااااافة حىل دلااااا،  املمارسااااة.و 

الج  فلسطي  مو اجلمهورية العربية السورية يقيمون يف لبنان عرضة للتأثر بصافة   41 000
نظرا للقيود املفروضة على احلادود، ومركالزم القاانوين اهلا ، والصاعوبات يف تساوية        خاصة

يف املائاااة  93لتقاااديرات حىل .ن متاااهم وةدودياااة خااادمات احلماياااة االجتماعياااة  وتشاااري ا  حقا
طائفااة واسااعة حلصااول علااى يف االالجاائني يعتماادون اعتمااادا كاابريا علااى األونااروا .ولئااا  مااو
 اإلنسانية املساعدات املساعدات العادية و مو
األساسااية احليويااة  ان اخلاادمات ، قاادمت عمليااات األونااروا يف لبناا   2015ويف عااام  - 30
طالباا، والرعاياة    38 173الالجئني الفلسطينيني، ياا يف دلاا تاوفري التعلايم األساساي حىل       حىل

مركلا صحيا، واإل االت حىل خدمات محاياة الطفال، والعناف     27الصحية األولية مو خالل 
اجلنسااااين، وخااادمات الااادعم النفساااي االجتمااااعي  وق ااادم الااادعم يف حطاااار  ااابكة األماااان     

كماا .تيحات حمكانياة املشااركة يف مباادرات       فقاراء، الالجئني مو ال 61 709جتماعي حىل اال
 اايفن  ودعماات  1 100 بااالغ الصااغر وفارل التاادريب املها  حىل  التمويال  الاحلصاول علااى  

األونااروا قابليااة الالجاائني علااى حإلاااد عماال مااو خااالل تااوفري التاادريب املهاا  احملاادد اهلاادق       
تاوفري مياا    بم ملياد ماو الادعم    د حة مو .جل تعليل العمالاة  وق ا  وتلكيتهم لدى .صحاب املصل

  وتلقاااى الالجئاااون الفلساااطينيون  ملجاااأ 430الشااارب لساااكان امليفيماااات وحعاااادة تأزيااال   
علااى خاادمات األونااروا الصااحية    حد  صاالوا ،اجلمهوريااة العربيااة السااورية الاادعم .يرااا   مااو

مااو .ولئااا   41 882مااا متوسااط    املساااعدة اإلنسااانية املبا اارة  وتلقااى   علااى والتعليميااة و
األوناروا وبرناامج األغ ياة العااملي،      مباالغ نقدياة كمسااعدة غ ائياة يف حطاار  اراكة      ني الالجئ

.سارة مسااعدة    10 735.سرة مساعدة سكنية ملدة ستة . هر وتلقات   11 748 فيما تلقت
ا االساتجابات  يف ديئة مساكنها اساتعدادا لفصال الشاتاء  ودعمات األوناروا .يرا       بالغة األمهية

يف عاااني احللاااوة يف منتصاااف  الااايت وقعااات حلااااالت التشااارد النا اااة عاااو املواجهاااات العنيفاااة
حعاادة بنااء خمايم هنار الباارد،       مواجهاة التحاديات املاثلاة .ماام    ، و. رزت تقادما يف  2015 عام

__________ 

 . يفال آخريو مسجلني يف لبنان  46 007ألونروا خدمادا حىل تقدم ا ع11  
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.ماااكو بالصااال  يف املائااة علااى األقاال مااو الالجاائني     50وكفالااة حمكانيااة قيااام مااا عموعاا     
وواصلت األونروا، على سبيل األولوية، السعي حىل احلصاول علاى الادعم الراروري      سكنهم 

 شييد ومساعدة الالجئني املشرديو وامللس مو .جل استكمال .عمال الت
التنميااااة البشاااارية لالجاااائني  ويف األردن، واصاااالت خاااادمات األونااااروا املسااااامهة يف  - 31
.طفااال، يااو فاايهم    119 606نحااو مااو خااالل تااوفري التعلاايم األساسااي ل     2015 عااام يف

 1 213الجئاا فلساطينيا مااو اجلمهورياة العربياة السااورية، وتاوفري التعلايم العااايل حىل        1 468
مركاالا صااحيا ومنظمااة ةليااة   25 قااد م ااابا  و 2 246طالبااا، والتاادريب الااتق  واملهاا  حىل  
ية األولياة   يف عال الرعاياة الصاح   استشارة 1 598 989وا دة غري  كومية معنية بالصحة 

 الااة مااو  اااالت العساار     58 937وق اادم الاادعم يف حطااار  اابكة األمااان االجتماااعي حىل      
لبيااة بغيااة ت لشااراء املااواد الغ ائيااة وغااري الغ ائيااة  العاديااة،الشااديد  وق اادمت املساااعدة النقديااة  

غااري .ناا ،   اال تياجااات امللحااة ألساار الالجاائني الفلسااطينيني مااو اجلمهوريااة العربيااة السااورية  
بسبب القيود املفروضة علاى التمويال، ق يكاو ماو املمكاو تقادا املسااعدة يف ديئاة املسااكو          

مااان البااالغ الصااغر تأوى  وتوسااعت مبااادرات احلصااول علااى االئتااوفري املاا و السااتقبال الشااتاء
إلصاال   .سرة مو .فقر .سر الالجئني ماو املسااعدة    133 تالجئا  واستفاد 7 065لتشمل 
 اإليواء .ماكو 

 
 املسائل القانونية - جيم 

 الوكالة عمل مناطقاملركل القانوين لالجئني الفلسطينيني يف   
 واجلمهورياة العربياة الساورية   ما زال املركل القاانوين لالجائني الفلساطينيني يف األردن     - 32

والراافة الغربيااة وقطاااع غاالة، حىل  ااد بعيااد، علااى نفااس احلااال كمااا ورد وصااف  يف تقرياار      
 ع 55-52، الفقرات A/64/13املقدم حىل اجلمعية العامة   2008املفوض العام لعام 

 
 مو فو الوكالة  

شااواغل .منيااة، تقييااد  ريااة تنقاال مااو في  واصاالت الساالطات اإلساارائيلية، مت ر عااة  ب - 33
الوكالااة يف األرض الفلسااطينية احملتلااة، يااا فيهااا القااد  الشاارقية  و لاات زاا   القيااود حغااالق  

 املقااايمني يف القاااد  ماااو السااافر الرااافة الغربياااة وقطااااع غااالة ومناااع املاااو فني احمللااايني غاااري
يااادة املركبااات يف حساارائيل مركبااات األماام املتحاادة عاارب معاارب حيريتاال .و جساار اللاان ، .و ق  يف

والقااد  الشاارقية  وفاارض حجااراءات مرزقااة تسااتغرق وقتااا طااويال للحصااول علااى تصاااريس      
للمااو فني احمللاايني غااري املقاايمني يف القااد  مااو .جاال دخااول حساارائيل والقااد  الشاارقية            

http://undocs.org/ar/A/64/13
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متثاااال لإلجاااراءات  العدياااد ماااو املااارات، ق متااانس زااا   التصااااريس علاااى الااارغم ماااو اال  ويف
 مااو بقيااة .راضااي الراافة الغربيااة  وسااب، ق تصاادر التصاااريس لاادخول القااد  الشاارقية املت ويف
 ع مو مو في الوكالة، ال يو كانوا يف  اجة حليها .فراد 105يف املائة   18ما نسبت   حىل
مركبااات األماام الخراااع و لاات اإلجااراءات اإلساارائيلية علااى جساار اللاان  تقرااي ب   - 34

، ارجيااةاخلوزارة  صااادرة مااوبطاقااة زويااة تماال تفتااي  حالر حدا كااان . ااد ركاهبااا  للاملتحاادة 
صاانة األمام املتحادة  وقي ادت زا   اإلجاراءات       .ن عملياات التفتاي  زا   متثال انتاهاكا حل      مع

األونااروا بعم ااان، وزاام مو فااون  بشااكل خااال  ركااة املااو فني الاادوليني العاااملني يف مقاار    
  مو ز ا القبيل تصدر هلم الوزارة بطاقات ال

مركباات األمام   قتراي خراوع   معارب حيريتال ت  املتبعة يف و لت اإلجراءات اإلسرائيلية  - 35
تحادة تمال تأ ارية دبلوماساية     املمم بااأل مو اف  ما ق يكو مو بني ركاهباا  لتفتي ، لاملتحدة 

، السالطات اإلسارائيلية  معتمادة ماو   يقودزا مو اف دويل مادر  امسا  علاى قائماة ةادودة        .و
  وما زالت ساعات فاتس معارب   .ن عمليات التفتي  ز   متثل انتهاكا حلصانة األمم املتحدة مع

خمتلااف رة عنااد ماا 31 وطلباات السالطات اإلساارائيلية تفتااي  مركبااات الوكالاة    حيريتال مقي اادة 
تفاادي  قاد .مكاو   القاد  الشارقية  و  الادخول حىل  ياا فيهاا نقااال     نقاال التفتي  بالرفة الغربية

تاااادخل الوكالااااة .و تغاااايري الطريااااق .و العااااودة حىل الااااوراء،     املاااارات بمعظاااام  يفالتفتااااي  
خمالفااا التفتااي  باعتبااار  زاا ا   وا تجاات األونااروا علااى ماارات 7التفتااي   ر بالفعاال  .ن غااري
 صانة األمم املتحدة حل

وتتناىف القيود امل كورة .عال  مع ميثاق األمم املتحدة، واتفاقية امتيازات األمام املتحادة    - 36
 -، وقرارات األمام املتحادة الصاادرة يف زا ا الصادد، واتفااق كومااي        1946و صانادا لعام 
 كومااة حساارائيل بااأن تباا ل كاال مااا يف وسااعها    تلتاالم يوجبااها يت، الاا1967ميتشاالمور لعااام 
 ألونروا، رزنا بالقواعد .و الترتيبات اليت قد تقتريها اعتباارات األماو العساكري   لتسهيل مهمة ا

لحصااول علااى تصاااريس لاادخول املااو فني احمللاايني     بطلبااات لاألونااروا تقاادمت   وقااد ال غااري
تعلق بالعمليات واملساعدة اإلنساانية فقاب ودون املساا  بقارارات     تالقد  الشرقية ألسباب  حىل

ا تجاات ة يف زاا ا الصاادد، يااا فيهااا القاارارات املتصاالة بوضااع القااد   و األماام املتحاادة الصااادر
  اإلرزابية اهلجماتأن ز   القيود ضرورية حلماية حسرائيل مو بالسلطات اإلسرائيلية 

و ال الوضاع    عدة نقااال تفتاي   رب املو فني عاستمر تقييد  ركة ويف الرفة الغربية،  - 37
ر اجلاادار العااازل  ودخااول القااد  الشاارقية .و عباا   الاايت تااتحكم يف النقاااال ، ال ساايما عشااوائيا

فرضاااتها السااالطات اإلسااارائيلية   ، .سااافرت القياااود الااايت 2015الرااافة الغربياااة  ويف عاااام  ب
يوماا  ماو .ياام عمال املاو فني        75التنقل يف الرفة الغربياة عاو خساارة ماا ال يقال عاو        على
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باني اجلادار يف الرافة الغربياة     و ل مو الصعب على الوكالة تقدا خدمادا يف املنطقاة الواقعاة   
ت اإلسااارائيلية مصااارة  ،  لااات السااالطا 2015  وخاااالل عاااام  1949وخاااب اهلدناااة لعاااام  

تستيفدم  ا نات الوكالة وغريزاا ماو  اا نات األمام املتحادة نقااال تفتاي   ارياة          .ن على
.ن  ااا نات األماام  املتمثاال يف معينااة لاادخول القااد   وال تاالال الوكالااة متمسااكة يوقفهااا     

 ،دون .ي قياااود عااارب نقااااال التفتاااي  يف الرااافة الغربياااةاملااارور دة ينبغاااي .ن يتاااا  هلاااا املتحااا
مااع املمارسااة الاايت كاناات راساايفة    متشاايا  ،دلااا النقاااال الاايت تشااغلها  اارطة احلاادود    يف اياا

 ، واعترافا بررورة حيصال املساعدات اإلنسانية 2014.يلول/سبتمرب  قبل
تصاااريس مااو الساالطات اإلساارائيلية باحلصااول علااى املو فااون احملليااون يف غاالة . لاالم و - 38

طلباات  عماوع  بينماا كاان   ، اتصارت  828 صادر ، 2015الجتياز معرب حيريتال  وخاالل عاام    
طلباااات ، زاد عااادد 2015يف املائاااةع  ومقارناااة  بعاااام   84 طلباااا  984التصااااريس املقدماااة  
لطلباااات املرفوضاااة لة يف املائاااة تقريباااا، بينماااا اففرااات النسااابة اإل اليااا 9التصااااريس بنسااابة 

 يف املائة  16حىل  18 مو
،  اال معاارب رفااس بااني مصاار وغاالة مفتو ااا  لالسااتيفدام العااام      2015وخااالل عااام   - 39
ظار  حباألمم املتحدة استمر تطبيق قرار يوما  مو األيام املقررة  و 365يوما مو  26عموع   ملا

منياة يف سايناء  وُسامس ملو اف     ملو فني يف مهام رمسية عارب معارب رفاس، نظارا للحالاة األ     اسفر 
  2015وا د بالعبور يف  باال/فرباير 

خميماااات الالجااائني الفلساااطينيني   ويف لبناااان، .دت احلالاااة األمنياااة غاااري املساااتقرة يف   - 40
ض قيااود علااى  ريااة التنقاال .ثاارت    بعااض األ يااان حىل فاار يف منطقااة صاايدا و ااال لبنااان    يف

علاى  ركاة   ملحو اة  ق ُتفارض قياود    ،2015مو في الوكالة وعملياداا  وخاالل عاام     على
 كومااة األردن .و  كومااة فلسااطني  ويف اجلمهوريااة العربيااة   جانااب مااو في األونااروا مااو  

ماع تصااعد اال اتباكات واألعماال      2015السورية، ا تدت  دة ال اع املسلس خاالل عاام   
اسااتيفدام واسااتمرار  ،العسااكرية مااو جانااب خمتلااف العناصاار الفاعلااة، وزيااادة صااعوبة التنبااؤ   

رت  الة انعادام األماو الايت عم ات البلاد بشادة       األسلحة الثقيلة واألسلحة العشوائية األثر  و.ثر
على  رية التنقل وحمكانية حيصال املسااعدات اإلنساانية  و. صايب مو فاان ماو جاراء حطاالق        

   وما زالت نقاال تفتي  كاثرية قائماة، ياا يف دلاا يف دمشاق     2015النار .و القصف يف عام 
صااانة يف انتااهاك حلو وهلااا  وخرااعت مركبااات الوكالااة للتفتااي  عنااد بعااض نقاااال التفتااي  

قاماة واللياارةع،   لإلللماو فني الادوليني     ةطلاب تأ اري   150األمم املتحدة  وقادمت الوكالاة   
  هامن 13ق يوافق على طلبات  ديد ومو بينها 
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احملتجاااليو .و امليفاااتطفني يو .و ، بلاااغ عااادد املاااو فني املفقاااود 2015نهاياااة عاااام بو - 41
مو فاا ُيعتقاد .ن فقادزم .و ا تجااززم      28مو فا  ماو بيناهم    35املفترض .هنم ةتجليو  .و

.و اختطاافهم   علااى يااد السالطات السااورية .و .طااراق .خارى، وثالثااة قتجاالزم الساالطات    
ومو ااف قتجاال  الساالطات الفعليااة    اإلساارائيلية، ومو ااف قتجاال  الساالطات الفلسااطينية،    

غلة، ومو فاان قتجلمهاا السالطات األردنياة  وباالرغم ماو الطلباات الايت قدمتاها الوكالاة            يف
مااربرات  2015، قاادمت الساالطات السااورية يف عااام  36/232وفقااا لقاارار اجلمعيااة العامااة  

كرااو الوكالااة مااو الوصااول حلاايهم   ال تجاااز مااو في األونااروا الساابعة احملتجااليو لكنااها ق ُتم 
   قدمت معلومات عنوا د و ةتجلفرصة الوصول حىل مو ف  السلطات األردنية .تا ت و

عباااور علاااى الشاااحنات الااايت تااادخل رساااوم واصااالت السااالطات اإلسااارائيلية فااارض و - 42
  2015يف عااام  ادوالر 1 460 120مبلااغ سااداد  حىلقطاااع غاالة، ممااا اضااطر األونااروا      حىل
  1946الوكالة ز   املصاريف ضريبة مبا رة إلب .ن ُتعفاى مناها يوجاب اتفاقياة عاام       عتربوت

عااال لإلعفاااء منااها  و اال معاارب    زاا   املصاااريف رسااوم خاادمات، وال   عتاارب حساارائيل، فت .مااا
الاواردات  .ماام  دخال واردات األونروا حىل غلة  و. غلاق املعارب   إلالو يد  نف .بو ساق زو امل كرم
يف املائاةع  وساازم اساتمرار     6.9يوما   261مو .صل .يام تشغيل  املقر رة البالغة  يوما  18ملدة 

مصاااريف التيفااليو والتفريااغ والتعقاايم    ، النا ااة عااو حغااالق معاارب كااارين يف ارتفاااع النفقااات  
مالياني   5.9والبالغاة  او    املاو فني اإلضاافيني،  تكااليف  وللمركبات السري اإلضافية  اتومساف

 معرب كرم .بو ساق حىل مصاريف املرور اليت ُتحص ل على باإلضافة  ،دوالر تقريبا
كاااانون  4ة املتفاااق عليااا  يف ونتيجاااة لإلطاااار املعاااد ل باااني حسااارائيل واألمااام املتحاااد   - 43

علاى األونااروا فيماا يتعلاق برصااد    .كثار صارامة   ، اساتمر فارض  ااروال   2013ديسامرب  األول/
تشاغيل مو اف دويل حضاايف    مرار األوناروا يف  اسات يف  ومتثلات ح ادى نتاائج دلاا    مواد البناء  

فني الاادولينيع ومااو فني ةلاايني   باإلضااافة حىل اسااتيفدام مالكهااا الااو يفي احلااايل مااو املااو    
اساتيفاء ا اتراطات الرصاد الياومي الايت تفرضاها       ماو .جال   فئيت املهندسني و ارا  األماو    مو

ملياون   1.2 ياا يلياد علاى   كالاة  بند املاو فني يف الو  حضافية يف تكاليف .سفر عومما  ،حسرائيل
، .صاابحت الوكالااة مللمااة .يرااا بااأن تقاادم   2015وابتااداء مااو عااام    2015 عاااميف دوالر 

باإلضاافة حىل اال اتراال   مشاروع،  ترصاد كال    األونروا  للسلطات اإلسرائيلية حقرارا خطيا بأن
البنااء   مشااريع   سارائيل رصاد  تساهل إل  وثاائق  ال ي يللمهاا باأن تقادم    2015املطبق مو قبل 

ماليااني دوالر يف بنااود املااو فني  8.6و ااد ،  اااوزت التكاااليف اإلضااافية  2015ويف عااام 
والعبور واللوجستيات نتيجة  ملا تفرض  حسرائيل ماو ا اتراطات تتعلاق بادخول  ياع واردات      

رصدزا  وال يشمل ز ا املبلغ تكاليف الادخول املماثلاة الايت تكبادزا     بالوكالة حىل قطاع غلة و

http://undocs.org/ar/A/RES/36/232
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و سااق  با  احو ماواد البنااء حىل غالة عاو طرياق معارب كارم .        ماو .جال   لو القطاع اخلاال  مقاو
 حطار آلية حعمار غلة  يف

الااا ي يساااتغرق  احلصاااول   لمو ،  اااد  اففااااض ملحاااوظ يف الااا  2015ويف عاااام  - 44
 2013موافقة حسارائيل علاى مشااريع البنااء الايت تنفا زا الوكالاة يف غالة مقارناة  بعاامي            على

تشاريو   1حىل غلة اعتباارا ماو    معينة مو املواد فئاتالتنسيق إلدخال يللم   وق يعد 2014 و
ُمقي د دخوهلااا حىل غاالة  احضااافة اخلشااب حىل قائمااة األصااناق الاا     ومناا   2015الثاااين/نوفمرب 

حبياث .صابس اخلشاب     2015يف آب/.غساطس  عليا   وتشديد القيود  2015نيسان/.بريل  يف
قاب، ق تتلاق األوناروا .ي  احنة     يلياد مسكا  عاو سانتيمتر وا اد ف     زاو الا ي ال     املسمو  با 

 اخلشب الالزم ملشاريعها  مو
 

 خدمات الوكالة ومبانيها  
 لت السالطات اإلسارائيلية تشاترال اختباار مادى اساتيفاء املعاايري يف املاواد التعليمياة           - 45

الايت  سالع  وملاا كانات ال  واإللكترونية والطبياة وغريزاا ماو املاواد املوجهاة لالساتعمال الرمساي         
األماام املتحاادة تاارى فااالن األونااروا السااتعماهلا الرمسااي تتوافااق مااع املعااايري الدوليااة،   زاتسااتورد

 ،1946يوجاااب اتفاقياااة عاااام   ئهاااا، اإلسااارائيلية تتعاااارض ماااع حعفا   اااتراطات االزااا    .ن
  ا  الرمساي  و  اساتعماهل ا ماو األصاناق امليفصصاة ال   واردادتقييد ل وحجراءات  ظر . .ي مو

حىل الرااافة الغربياااة، وتراو ااات     اااحنة مرسااالة  15اساااتمر ا تجااااز  ، 2015هناياااة عاااام  
بااني .ربااع و ااس ساانوات  و اااوز عمااوع تكاااليف ختااليو    الوا اادة  شااحنةالا تجاااز  ماادة

 دوالر  156 300ساهلا خالل العام الشحنات اليت تأخر حر
 ائبرار ب تتعلاق ملياون دوالر   90.9للوكالاة تبلاغ    مساتحقة وق ُتسدد بعاد متاأخرات    - 46

عليهاا   املتفاق ترتيباات  الخدمات وسالع للرافة الغربياة وغالة    ارابزا قبال        والقيمة املرافة ع
ضاارائب القيمااة   توبلغاا  عناا  .بلااغ .ن العااام للمفااوض ساابق الاا ي، علااى النحااو  2013 يف

عماوع  يف  اني بلاغ   ملياون دوالر،   2.66 ما مقدار  2015املرافة املستحقة عو السنة املالية 
  2015 كانون األول/ديسمرب 31يف تقريبا مليون دوالر  99.4املستحقات غري املسد دة 

رسااوم  السااورية دفع حىل الساالطات .ن تاا ااد  مااو قباال،  وط لااب مااو الوكالااة، كمااا  - 47
و كوماة   املاربم باني األمام املتحادة      1948خياالف اتفااق عاام    ياا  املوان  ومصاريف .خارى،  

عموعهاااا بلاااغ ومصااااريف  ، ُدِفَعااات رساااوم 2015اجلمهورياااة العربياااة الساااورية  ويف عاااام  
 دوالرا    18 318
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الوكالااة تواجاا  صااعوبات يف احلصااول علااى حعفاااءات مااو دائاارة اجلمااارك    ال تاالال و - 48
بااوزارة املاليااة األردنيااة مااو الرسااوم اجلمركيااة وغريزااا مااو الرسااوم احلكوميااة املفروضااة علااى   

علااى القيااود فاارض زاا    ترياد املركبااات لغاارض االسااتيفدام الرمسااي  وتاارى األونااروا .ن    اساا
ويوجاب اتفاقهاا    1946لوكالاة يوجاب اتفاقياة عاام     منو  لاإلعفاء امليتعارض مع الواردات 

  اتزاا   املصاااريف رسااوم خاادم عتاارب في ،  .مااا األردن1951الثنااائي املااربم مااع األردن عااام  
، طلبت حدارة تارخين الساواقني واملركباات باوزارة املالياة دفاع رساوم لقااء         2012ومن  عام 

فحن املركبات الرمسية لألونروا وحصدار بطاقات تساجيلها، وزاو ماا ا تجات عليا  الوكالاة       
رساوم الفحان    دفعات  األوناروا غاري .ن  باعتبار تلا الرسوم ضريبة مبا رة زاي معفااة مناها     

.ي رد  وواجهات   و احلكوماة وق يصدر م، هاا تجاج، مع حعالن تسجيلوحصدار بطاقات ال
  انشندتشييد ملالوكالة .يرا  االت تأخري يف احلصول على تصاريس 

وواصل برنامج مو في دعم العملياات عملا  يف الرافة الغربياة ولبناان وقطااع غالة،         - 49
يف اجلمهوريااة العربيااة      وحضااافة  حىل دلااا، . نشاا    2015.نشاا  يف األردن يف .وائاال عااام    و

و.دى زاا ا الربنااامج دورا قي مااا    2015السااورية برنااامج مااو في الاادعم يف املناااطق يف عااام  
 ياااد األماام املتحاادة، يااا يف دلااا عااو طريااق تفتااي  منشاانت األونااروا وتاادريب      تعلياال  يف

ماارور  املااو فني علااى املبااادئ اإلنسااانية باسااتمرار  ويف الراافة الغربيااة، يساار الربنااامج .يرااا    
  ودخااوهلم املناااطق الاايت ترااررت  مااو في األونااروا ومركبادااا وبرااائعها عاارب نقاااال التفتااي   

  العمليات العسكرية .و األمنية اإلسرائيلية مو
يف  خمالفااة لاا لا، انتااهاك  رمااة مباااين األماام املتحاادة  و 1946اتفاقيااة عااام قظاار و - 50

ا يف الرافة الغربياة دون تصاريس    األونارو دخلت القوات العساكرية واألمنياة اإلسارائيلية مبااين     
، ساقطت عباوات الغااز املسايل للادموع      رةما  41عاو   ماا ال يقال    وفيراتتنسيق ثاال  ما   .و

والقنابل اليدوية الصوتية وطلقات الرصال املعدنية املكسوة بالبالستيا .و ال خرية احلية الايت  
.تلفات منشاندا، ممااا .دى حىل   قاوات األماو اإلسارائيلية علااى عمعاات األوناروا .و       اساتيفدمتها 

استنشااق الغااز املسايل للادموع      ماو  عادة ماو فني   ترارر  حصابة ثالثة مو مو في األونروا و
وحضافة  حىل دلا، .صيب  ار  بطلقة معدنياة مكساوة بالبالساتيا .ثنااء تأدياة عملا  خاار         
، ح اادى املنشاانت و. صاايب مو ااف وزااو يقااود ساايارة خاصااة يف طريقاا  حىل عملاا   ويف غاالة  

  احلااواد  األخاارى املبلااغ هبااا   وقتحااام اال ااواد  مااو  117 ب منشاانت األونااروا تااأثرت 
ونااااروا  بيااااد .ن غالبيااااة .و اعتصااااامات يف منشاااانت األتظااااازرات  ُنظ ماااات، رةماااا 23 ويف
قيااامهم رفرااهم املغااادرة .و  و.احلاااالت كاناات تتعلااق باادخول مسااتفيديو حىل املنشاانت   زاا  

 عليهم تعطيل املو فني .و االعتداء ب
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لنتااائج الاايت توصاال حليهااا علااس   ، .صاادر األمااني العااام مااوجلا عااو ا 2015ويف عااام  - 51
بعض احلاواد  الايت وقعات يف قطااع غالة يف الفتارة       با  ماا يتعلاق  األمم املتحدة للتحقياق في  مقر
  وقاد خلان علاس التحقياق حىل .نا  يف  ياع       2014آب/.غساطس   26 ومتوز/يوليا    8 بني

ضت مدار  األونروا حىل ضربات .و قصف باساتيفدام قا ائف .و دخاائر    احلواد  السبعة تعر 
حقيااق .يرااا  قااق علااس التحضااافة حىل دلااا، .خاارى ُنستاابت حىل جااي  الاادفاع اإلساارائيلي  و

ثالثااة  ااواد  ُوضااعت فيهااا مكونااات .ساالحة يف ثااال  ماادار  خاليااة تابعااة لألونااروا،      يف
ية مسااالحة عهولاااة اهلوياااة .سااالحة   ، خب اااأت  اعاااات فلساااطين  اااالتنين حىل .نااا  يف ل اااوخ
خلان علاس التحقياق حىل .نا  ماو املارج س       فقاد  فيما يتعلق باملدرسة الثالثاة،   .ما  تنيمدرس يف

جدا .ن تكون  اعات فلسطينية مسلرحة عهولة اهلوية قد خب أت .سلحة زناك .يرا  وخاالل  
 فيمااا يتعلااق التحقيااق الفتاارة املشاامولة بااالتقرير،  اارعت األونااروا يف تنفياا  توصاايات علااس     

 بالسالمة واألمو واحلياد واالتصاالت 
وواصلت آلية تقيايم تقصاي احلقاائق التابعاة هليئاة األركاان العاماة الايت .نشاأزا جاي             - 52

دراسااة األ اادا  االسااتثنائية الاايت وقعاات خااالل األعمااال  2014الاادفاع اإلساارائيلي يف عااام 
تراررت منااها مادار  األونااروا     د  السابعة الاايت العدائياة الاايت دارت يف غالة، يااا فيهاا احلااوا   

اء ققاايقني جنااائيني يف  ااادثني   ، .ماار املاادعي العااام العسااكري بااالجر    2015هنايااة عااام   ويف
،  لرات اجلهاات املساؤولة عاو ضاحايا      2015احلواد  السبعة  وعموما، و   هناية عام  مو

ت األوناااروا يف الااادعوة واساااتمر غااري ةاااد دة   2014األعمااال العدائياااة الااايت دارت يف عاااام  
املساءلة عو انتهاكات القانون الدويل استنادا حىل ققياق  اامل وموثاوق وساريع ومساتقل       حىل

يراامو للرااحايا حمكانيااة اللجااوء ونلياا  يتاايس تقاادا املسااؤولني عااو االنتااهاكات حىل العدالااة و
املتكبادة ودلاا   العدالة وسبل االنتصاق، يا يف دلا احلصول علاى تعاويض عاو اخلساائر      حىل

 وفقا أل كام القانون الدويل 
تحاام نفرا زا فلساطينيون مسالحون     .ما يف الرفة الغربياة، فقاد وقعات سابع عملياات اق      - 53
عناصاار مااو قااوات األمااو الفلسااطينية، مااو بينااها ثالثااة  ااواد  دخاال .ثناءزااا فلسااطينيون       .و

دخارية  ياة .طلقتاها عناصار     مسلرحون حىل . د مباين األونروا، و.ربعة  واد  سقطت .ثناءزاا  
مااو قااوات األمااو الفلسااطينية .و فلسااطينيون مساالحون علااى منشاانت األونااروا .و .صااابتها          
و ااادثت .رباااع  ااااالت . سااايء فيهاااا اساااتيفدام منشااانت األوناااروا لعقاااد مناسااابات سياساااية    

.عرااء   فصاائل فلساطينية .و      املناسابات ز  اركت يفوقد ألغراض .خرى بدون تصريس،  .و
فيهااا  علااة .خاارى  ووقعاات  ااواد  .خاارى َمنااع     خاادمات امليفيمااات .و جهااات فا   يف جلااان

.داء  الجئااون فلسااطينيون، منااهم .عراااء يف جلااان خاادمات امليفيمااات، مااو في األونااروا مااو     
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منشانت   مهامهم، وزا وا مو فني .و ممتلكات األونروا، .و نظرموا مظاازرات غاري مرخصاة يف   
  زلية احلصول على خدمات األونروا. معايري  تجا  علىكان دلا خاصة لالالوكالة، و

ويف اجلمهورية العربية السورية، تكبدت الوكالة خسائر يف املمتلكاات بسابب الا اع     - 54
 لاات  2011ال العدائيااة يف عااام الاادائر زناااك ُتقااد ر ياليااني الاادوالرات مناا  اناادالع األعماا  

مرفقا حلقتاها .ضارار    180بالغ عددزا رفقا مو مرافق األونروا الم 46ال يقل عو يتعلق يا  ما
، تعرضات  2015مركبة حلقتها .ضرار .و ُدم رت .و ُسارقت  وخاالل عاام     22.و ُدم رت، و 

 واد  قصف، .حلقت .ضرارا بأربعة مبااين وتساببت يف تادمري ح ادى      ةمباين األونروا خلمس
ر باساتيفدام .سالحة   مدار  األونروا املغلقة بشكل تام  ووقعت .يرا ثالثة  واد  حطالق ناا 

ححلاااق .ضاارار ياارفقني، وتساابب    صااغرية ترااررت مااو جرائهااا منشاانت األونااروا و.دت حىل   
ز   احلواد  يف حصابة عدة الجئني جبرو   ونتيجة لألضرار اليت حلقت يرافاق األوناروا    . د

وتع ُّر حمكانية الوصاول حليهاا بأماان، .صابس احلصاول علاى اخلادمات األساساية .كثار صاعوبة           
لنسبة لالجئني الفلسطينيني  وال تلال الوكالة غري قادرة علاى التحقاق ماو البالغاات املتعلقاة      با

بساابب انعاادام األمااو   دلااا البلااد باسااتيفدام بعااض منشاانت األونااروا ألغااراض عسااكرية يف    
  ورغام اال تجاجاات، تواصال اساتيفدام األفاراد      املعنياة  ووجود  اعاات مسالحة يف املنااطق   

دناون يف نقطاة    ات الصرق الصحي التابع لألوناروا املوجاود يف خاان   العسكريني ملكتب خدم
 التفتي  املتا ة 

  2015يومااا يف عااام   129ويف لبنااان، . غِلق اات عاادة منشاانت تابعااة لألونااروا ملاادة     - 55
مدنياة وحىل   اضاطرابات  مستائني، ولكو .يراا  حىل  وُيعلى دلا .ساسا  حىل ا تجاجات الجئني

القتااال يف خمااي م عااني احللااوة  دلااا مساالحة  وعلااى وجاا  اخلصااول، .دى   قتااال بااني فصااائل 
، حىل حغااالق  يااع منشاانت   2015آب/.غسااطس  26حىل  22لالجاائني خااالل الفتاارة مااو    

  و  اقتحااام 2015آب/.غسااطس  31األونااروا داخاال امليفاايم حىل .ن .صاابس ُيعتاارب آمنااا يف    
ويلااة  وحضااافة حىل دلااا،   منشاانت تابعااة لألونااروا، اسااُتيفدمت  سااة منااها لفتاارة ط      ساات

ترررت عدة منشنت مو جاراء حطاالق الانريان  وتقاد ر قيماة األضارار الايت حلقات باملنشانت          
لاااى زااا   احلاااواد  و.جااارت اتصااااالت     دوالر  وقاااد ا تجااات الوكالاااة ع   123 000باااا
 األ دا  وبعدزا  تلاالسلطات املعنية ومع القادة الفلسطينيني .ثناء  مع
 

 مسائل .خرى  
دوالر ماااو  سااااب   74 000، ا ُتجااال مبلاااغ يناااازل  2012 اااباال/فرباير  15يف  - 56

يف األردن بناء على .مار ماو مكتاب التنفيا  األردين  وعلاى الارغم        HSBCالوكالة يف مصرق 



A/71/13 

 

16-07999 28/50 

 

  اارمااو الطلبااات واال تجاجااات العدياادة الاايت ُوج هاات حىل احلكومااة قباال احلجاال وبعااد ، ق   
، .صاادر 2015كااانون األول/ديساامرب  4ويف   2015حعااادة زاا   األمااوال  اا  هنايااة عااام   

األونااروا يغر مهااا مبلغااا قاادر   مكتااب التنفياا  األردين .ماارا تنفياا يا بشااأن  كاام مناااوئ ضااد    
 ة قد مها مو ف سابق يف األونروا دوالر يتصل يطالب 24 400
  2013دوالر ا تجلت   كومة لبنان يف عام  680 000مبلغ قدر   بعُد ُيستردوق  - 57
ملياون   167.4وواصلت األونروا االعتراض علاى قمال .ي التالام بادفع مبلاغ قادر         - 58

مقابل الكهرباء الايت اساتهلكها الجئاون فلساطينيون خاار        دوالر تطالب ب  احلكومة اللبنانية
 منشنت األونروا يف خميمات يف لبنان 

ت الايت . نشائت   وناروا للمنازعاا  وفيما يتعلاق بنظاام العادل الاداخلي، تعمال ةكماة األ       - 59
بدوام كامل وتتألف مو قاض وا د وقاض خمص ن غاري متفار       2010 ليران/يوني   1 يف

.ماارا  يف سااياق بت هااا  128و   كمااا  58وخااالل الفتاارة املشاامولة بااالتقرير، .صاادرت احملكمااة 
قراية رفعهاا مو فاون     56مناها   ،قراية  57بت يف ُي، ق 2015قرية  ويف هناية عام  75 يف

قرااية اسااتئناق معروضااة    17يرااا  ون وقرااية وا اادة رفعهااا مو ااف دويل  وتوجااد .   ةلياا
 ةكمة األمم املتحدة لالستئناق  على

 
 استعراض مايل عام -دال  

و يفااة يشااغلها مو فااون    150ُتمااو ل عمليااات األونااروا مااو التربعااات، باسااتثناء       - 60
دوليون متو ِّهلا اجلمعية العامة مو امليلانية العادية لألمم املتحادة  وقصال الوكالاة علاى التمويال      

ميلانيااة برناعيااة تاادعم العمليااات األساسااية  يااا يف دلااا التكاااليف      .عمااو املصااادر التاليااة   
رة املتعلقة باملو فني وبغاري املاو فنيع، مثال بارامج التعلايم والصاحة وقساني امليفيماات         املتكر 

ومشااريع    بعواإلغاثة واخلدمات االجتماعية والتمويل البالغ الصغر، ونظم وزياكل الدعم  
ةاااددة ومرتبطاااة يااادة زمنياااة هبااادق قساااني اخلااادمات دون زياااادة يف التكااااليف املتكااار رة   

 رئ لالضطالع باألنشطة اإلنسانية واونداءات الط   ع
، قاماات األوناروا بتوساايع قاعادة ما يهاا بشااكل كابري، وبتعلياال     2015 عاام وخاالل   - 61

ترساي   وب، وبال اراك  اركاء جادد ماو القطااع اخلاال،       ع12 املا اة العربياة   الدولعالقادا مع 
املا ااااة ، واسااااتمرت يف توثيااااق عالقادااااا مااااع اجلهااااات ع13 وجودزااااا يف األسااااواق النا اااائة

__________ 

  ثنائية ومنظمات غري  كومية عربية بترتيباتعربية  ما ة ست عشرة دولة ع12  

كورياا وتايلناد    هورياة  الربازيال واهلناد والصاني وجناوب .فريقياا و     االقاد الروسي وبلدا مو بينها  تسعة عشر ع13  
 مو جنوب  رق آسيا و.مريكا اجلنوبية  خمتلفةوبلدان 
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نت الوكالة، بفرال جهاود  شاد املاوارد الايت قامات هباا،        ، متكر2015  ويف عام ع14 التقليدية
زا ا املبلاغ .قال ماو املباالغ      وبليون دوالر   1.24مو احلصول على تعهدات بتقدا مبلغ قدر  

ر بليون دوالر، حال .نا  لاوال تقلراب .ساعا     1.32 وقدرزا 2014اليت   التعهد بتقد ها يف عام 
.علااى مسااتوى علااى اإلطااالق     2015الصاارق، لبلااغ مسااتوى التربعااات املسااج لة يف عااام     

 204ما ة عربية مسامهات كابرية للميلانياة العاماة  ياث تعهادت ياا عموعا         دول مت وقد 
وزكاا ا ُسااج لت يف املائااة مااو امليلانيااة الربناعيااة،   9.3ماليااني دوالر تتراامو مسااامهة بنساابة  

  2014املائة مقارنة بعام يف  4زيادة حبوايل 
يف املائااة  0.2وقااد ارتفعاات املسااامهات املقد مااة مااو الشااراكات اخلاصااة مااو نساابة       - 62
، وزااو حجناااز ملحااوظ ققااق بفراال اجلهااود  2015يف املائااة يف عااام  1.8حىل  2011عااام  يف

 بعاض ها تا قدمالكبرية لتعبئة املوارد الايت قامات هباا اللجاان الوطنياة لألوناروا واملساامهات الايت         
تفاقماات بساابب ، 2015ا تياجااات كاابرية يف عااام نشااأت املؤسسااات اإلسااالمية الكاابرية  و

اسااتمرار الاا اع يف اجلمهوريااة العربيااة السااورية واال تياجااات املتبقيااة النا ااة عااو األعمااال      
يف سياق نداء الطوارئ ملواجهاة  ت األونروا،   وطلب2014العدائية اليت دارت يف غلة يف عام 

  ملياون دوالر  415، التاربع يبلاغ قادر     2015لعاام   اإلقليماي علاى الصاعيد   سورية الزمة األ
 ق تلااب  سااوى نسااابة   ا النااداء، ولكاااو  هلاا العديااد ماااو اجلهااات املا ااة بسااايفاء    اسااتجاب  و

 قاادااملائاة مااو اال تياجاات املاليااة  ويف األرض الفلساطينية احملتلااة، واصالت الوكالااة ت     يف 51
ملياون دوالر،   414ة األساسية مو خالل نداء طاوارئ جلماع مبلاغ قادر      املساعدات اإلنساني

  2015عام يف املائة مو املبلغ املايل املطلوب حبلول هناية  47وقد   توفري 
 1 323.8واسااتنادا  حىل بيانااات ماليااة ق ُتراجااع بعااُد، .نفقاات الوكالااة مبلغااا قاادر       - 63

يف حطاااار ، ملياااون دوالر 766.7غ وقااادر    و. نفاااق .كااارب مبلااا2015يف عاااام  دوالرملياااون 
يف  اني   ،يف املائاة ماو عماوع النفقاات     55.4امليلانية العادية غري املقي دة، وقد مثَّل ز ا املبلغ 

ملشااااريع وا .نشاااطة الطاااوارئ و بلغااات نسااابة النفقاااات املتصااالة بأنشاااطة الصاااندوق املقي ااادة   
  ع15 ايل النفقااات، علااى التااوايل  مااو ح اا  يف املائااة 12.9و يف املائااة  31.6و  املائااة يف 1.3
ملياون   437.4ل ماو امليلانياة الربناعياة،  ياث بلغات نفقاتا        ماو  التعليم .كرب برناامج مُ  و ل

 يلانية الربناعية غري املقيدة يف املائة مو عموع امل 57.05 ثل  ما .ي دوالر،

__________ 

 األورويبع  االقادبلدا و 17  2010األعراء يف اللجنة االستشارية لألونروا يف كانون الثاين/يناير  ع14  

  يف املائة، يف  ني خص صت النسبة املتبقية لربعة التمويل البالغ الصغر 99.4بلغ ح ايل ز   ا اميع  ع15  
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الفتارة املشامولة   ووجدت األونروا صعوبة يف التصدي للتحديات اليت واجهتها خالل  - 64
دوالر كااااد .ن يتسااابب يف تاااأخري  ملياااون  101تقرير بسااابب نقااان يف التمويااال قااادر   البااا

  ولكاااو   تفاااادي  2015/2016 ياااع مااادار  األوناااروا خاااالل السااانة الدراساااية     فاااتس
بفرل سيفاء العديد مو الشركاء املا ني  واضطرت الوكالاة، بسابب عادم كفاياة     اخلطر  ز ا

تنفياا  املليااد مااو التاادابري التقشاافية، الاايت  لاات حهناااء عقااود استشاااريني     التموياال املتااا ، حىل 
  وختفيض نفقات السفر وتعليق النفقات الر.مسالية
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 1اجلدول 
 2015 لعام والربامج، العمل مياديو  سب الفعلية النفقات
 (استحدة الواليات دوالرات)بآالف 

 

 اسيزانية الربناجمية

 اجملموع  اسىر  الضفة الغربية  اجلمهورية اللربية الحورية  لبنان  األردن  غزة

 
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحييييبة  

 اسئوية
 57,05 392,88 437  0,34 624,82 2 8,84 809,28 67 2,58 813,15 19 6,17 282,92 47 12,34 578,05 94 26,78 284,66 205 التعليم               

 14,51 212,74 111 0,10 745,22 3,58 436,56 27 0,83 374,41 6 3,54 145,25 27 2,95 613,59 22 3,51 897,71 26 الصحة

 4,12 586,57 31 0,20 502,14 1 0,82 259,58 6 0,14 078,84 1 0,76 846,80 5 0,65 002,53 5 1,55 896,68 11 اهلياكل األساسية

 5,55  559,90 42 0,14  070,08 1 1,14  702,72 8 0,30  331,35 2 1,14  748,90 8 0,95 295,07 7 1,88 411,78 14 اإلغاثة واخلدمات

اخلااادمات التنفي ياااة 
 18,77 932,91 143 6,80 137,51 52 3,10 763,16 23 0,82 319,17 6 1,62 431,17 12 1,30 955,17 9 5,13 326,73 39 وخدمات الدعم

 100,00 685,00 766 7,58 079,76 58 17,47 971,30 133 4,68 916,92 35 13,23 455,04 101 18,19 444,41 139 38,84 817,56 297 ا موع الكلي 

  

 مجيع اسصادر

 اجملموع  اسىر  الضفة الغربية  اجلمهورية اللربية الحورية  لبنان  األردن  غزة

 
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحيييييبة 

 اسئوية
 37,78 487,17 528 0,28 961,40 3 5,43 817,35 75 2,59 126,15 36 4,22 878,19 58 7,48 412,81 104 17,79 291,27 249 برنامج التعليم               

 10,98 259,80 153 0,12 677,70 1 2,50 899,70 34 0,77 703,42 10 2,55 558,35 35 1,67 346,98 23 3,37 073,66 47 برنامج الصحة

برنااااامج قسااااني  
اهلياكل األساساية  

 4,79 935,21 66 0,12 657,56 1 0,64 950,44 8 0,12 724,15 1 1,83 576,89 25 0,37 193,02 5 1,71 833,15 23 وامليفيمات

برناااامج اإلغاثاااة  
واخلاااااااااااااادمات 

 30,05 524,32 419 0,10 417,65 1 1,50 965,25 20 8,46 140,01 118 3,08 072,20 43 1,34 700,08 18 15,56 229,12 217 االجتماعية

برناااامج اخلااادمات 
التنفي يااااااااااااااااااااااة 

 16,40 025,42 237 3,80 555,61 57 2,48 738,77 36 1,57 209,85 22 1,38 305,99 19 0,83 554,36 11 6,33 660,83 89 وخدمات الدعم

 100,00 231,92 405 1 4,43 269,91 66 12,55 371,51 177 13,51 903,58 188 13,06 391,64 182 11,69 207,26 163 44,76 088,04 627 ا موع الكلي
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 2اجلدول 
  سب اهلدق االستراتيجيالنفقات الفعلية 

 )بآالف دوالرات الواليات استحدة(
 

 اسيزانية الربناجمية

  لبنان  األردن  غزة
اجلمهوريييييية اللربيييييية 

 اجملموع  اسىر  الضفة الغربية  الحورية

 
النحييييبة  

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحيييبة 

 اسئوية
التمتااااااع حبياااااااة                

 19,43 978,04 148 0,21 591,23 1 4,23 422,70 32 0,94 211,82 7 4,21 295,04 32 3,54 132,75 27 6,30 324,51 48 مديدة

اكتساااااااااااااااااب 
املعااااااااااااااااااارق 

 52,12 601,92 399 0,34 623,41 2 8,04 646,80 61 2,33 864,59 17 5,68 512,38 43 11,52 308,40 88 24,21 646,35 185 واملهارات

التمتاااع يساااتوى 
 8,69 620,89 66 0,20 533,56 1 1,84 140,39 14 0,46 512,08 3 1,58 108,42 12 1,64 584,18 12 2,97 742,26 22 معي  الئق

التمتااااع بكاماااال 
 0,70 393,03 5 0,03 194,07 0,16 195,70 1 0,09 659,47 0,06 474,40 0,13 980,55 0,25 888,85 1  قوق اإلنسان

اإلدارة والفعاليااة 
 19,05 091,13 146 6,80 137,51 52 3,20 565,71 24 0,87 668,96 6 1,70 064,81 13 1,36 438,54 10 5,11 215,60 39 التشغيلية

 100,00 685,00 766 7,58 079,76 58 17,47 971,30 133 4,68 916,92 35 13,23 455,04 101 18,19 444,41 139 38,84 817,56 297 ا موع الكلي 
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مجيييييع مصييييادر   
 التمويل

  لبنان  األردن  غزة
اجلمهوريييييية اللربيييييية 

 اجملموع  اسىر  الضفة الغربية  الحورية

 
النحييييبة  

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحيييييييبة 

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحييييبة  

  اسئوية
النحيييبة 

  اسئوية
النحييييييبة 

 امل ئوية
التمتااااااع حبياااااااة                

 15,97  423,68 224 0,51 150,13 7 2,54 721,58 35 1,74 387,10 24 2,68 699,97 37 2,30 323,63 32 6,20 141,27 87 مديدة

اكتساااااااااااااااااب 
املعااااااااااااااااااارق 

 29,58 645,37 415 0,21 018,03 3 4,54 765,89 63 1,51 207,09 21 3,13 960,49 43 6,48 095,65 91 13,71 598,22 192 واملهارات

التمتاااع يساااتوى 
 10,39 987,78 145 0,19 669,30 2 1,37 190,32 19 1,31 345,45 18 1,44 262,69 20 1,27 889,41 17 4,81 630,61 67 معي  الئق

التمتااااع بكاماااال 
 3,69 794,93 51 0,08 126,54 1 0,69 696,79 9 0,38 277,58 5 1,04 645,06 14 0,12 730,61 1 1,37 318,34 19  قوق اإلنسان

اإلدارة والفعاليااة 
 3,49 996,92 48 8,52 686,36 119 4,68 823,43 65 1,44 167,95 20 18,53 399,59 260 التشغيلية

52 

305,91 3,72 567 380,16 40,38 

 100,00 231,92 405 1 4,72 269,91 66 12,55 371,51 177 13,44 903,58 188 12,98 391,63 182 11,61 207,26 163 44,63 088,04 627 ا موع الكلي 
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 الفصل الثاين
لوكالاة  استعراض الربامج الفرعية املقدم يف حطار .زداق التنمية البشارية    

 الفلسطينيني يف الشرق األدىناألمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
 

، واصاالت األونااروا اتباااع اإلطااار احملاادد يف اسااتراتيجيتها املتوسااطة      2015يف عااام  - 65
زاادفا  15  وتاوفر االسااتراتيجية التوجيا  للوكالااة علاى .سااا     2015-2010األجال للفتاارة  

احملاددة  استراتيجيا، يساازم كال مناها يف ققياق زادق وا اد .و .كثار ماو األزاداق األربعاة           
للتنميااة البشااارية، وزاااي  التمتااع حبيااااة مديااادة وصاااحية  والقاادرة علاااى اكتسااااب املعاااارق    

 واملهارات  وتوفري مستوى معيشي الئق  والتمتع بكامل  قوق اإلنسان 
 

 1اهلدق  -.لف  
 التمتع حبياة مديدة وصحية  

ة دمات الرعايااااة الصااااحية األولياااا ، واصاااالت األونااااروا تقاااادا خاااا 2015يف عااااام  - 66
  وعلى الرغم ماو املكاساب املتحققاة    صحيا  مركلا  143الالجئني الفلسطينيني عو طريق  حىل

يف متوسااب عاادد االستشااارات الطبيااة اليوميااة واخلاادمات الصااحية يف فتاارة مااا قباال الااوالدة       
والوصفات الطبية باملرادات احليوية، فقد .سهم انتشار األمراض غاري املعدياة يف زياادة عابء     

العال  واإلدارة  واستجابة ل لا، اساتيفدمت األوناروا   مو  يث ف زو .مر مكل األمراض، و
شااجيع علااى الوقايااة مااو األمااراض فحوصااا و.دويااة جدياادة ومبااادرات لتعلياال الااوعي العااام للت

املعدية وحداردا  وباإلضافة حىل دلا، . رزت الوكالة تقادما يف تنفيا  حصاال ات صاحية      غري
الصااااحة ”ألساااارة ونظااااام معلومااااات حدارة الصااااحة    لاااات تطبيااااق هنااااج فريااااق صااااحة ا 

مركلا صاحيا تابعاا لألوناروا     117مو .صل  115، جنس 2015ع  وحبلول عام “اإللكترونية
وباااد.  ، باساااتثناء اجلمهورياااة العربياااة الساااوريةع يف تنفيااا  حصاااال ات فرياااق صاااحة األسااارة  

س يف تنظايم املراكال   و واضا مركلا صحيا يف العمل بنظام الصحة اإللكترونية  و هار قس ا   80
الصحية ومدة انتظاار املرضاى ومعادالت رضاا املرضاى واملاو فني، حضاافة حىل اففااض عابء          

 العمل الواقع على مو في املراكل الصحية 
ويف اجلمهوريااة العربيااة السااورية، .عطاات األونااروا األولويااة لتقاادا الرعايااة الصااحية        - 67

ار النساا  يف دمشااق الوكالااة مااو الشااروع يف تنفياا  و االسااتقراألساسااية واملنقاا ة للحياااة  ومكَّاا
حصال ات فريق صحة األسرة يف ستة مراكل صحية يرتقاب .ن يباد. العمال فيهاا بنظاام الصاحة       

  وال يلال ال اع يلقي بعابء حضاايف علاى املنااطق احمليطاة الايت تنفا         2016اإللكترونية يف عام 
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ب الوضع اساتقدام ماو فني طبايني حضاافيني     طلرفيها األونروا عمليادا، وخاصة يف لبنان،  يث ت
  الستيعاب العدد املتلايد مو الالجئني الفلسطينيني القادمني مو اجلمهورية العربية السورية

و اركت األونروا .يرا يف قسني بيئة الصحة العامة ح اال عاو طرياق حصاال  نظام      - 68
ن علاى النحاو املناساب ماع السالطات      الصرق، ودلا بالتعااو قنوات اإلمداد بامليا  وا اري و

 احمللية ودون املسا  يوقف الوكالة بشأن مسؤولية السلطات املريفة عو حدارة امليفيمات 
 

 1اهلدق االستراتيجي   
 كفالة  صول اجلميع على الرعاية الصحية األولية الشاملة واجليدة  

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
 صول اجلميع علاى الرعاياة الصاحية األولياة         

 الشاملة واجليدة
معاااااااادل الوصاااااااافات الطبيااااااااة  

 باملرادات احليوية
 26.0 ع2015خب األسا   

 25.0 ع2015اهلدق    
  .ع24.7 ع2015الفعلي  املعدل   
 

 يا يف دلا اجلمهورية العربية السورية   .ع 
  

 2اهلدق االستراتيجي   
 محاية صحة األسرة والنهوض هبا  

 
 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع

 الىياس
 النحبة اسئوية وحدة الىياس

محايااة صااحة األساارة والنااهوض هبااا بصااورة      
 مستدامة

 22 ع2015خب األسا    معدل وفيات الرضع

 18 ع2015اهلدق    
  .ع18 ع2015الفعلي  املعدل   
 

 اجلمهورية العربية السورية باستثناء   .ع 
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 3اهلدق االستراتيجي   
 الوقاية مو األمراض والسيطرة عليها  

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
قساااااو تاااااوابم معااااادل انتشاااااار       

األمااااراض املعديااااة مااااع مثيلاااا  يف   
 البلدان املريفة

األماراض  معدل التحصني ماو    .ع
 اليت  كو الوقاية منها بالتلقيس

 99.5 ع2015خب األسا   

 99.5 ع2015اهلدق    
  .ع99.3 ع2015الفعلي  املعدل   
النساااااابة املئويااااااة للمالجاااااا    بع 

املوصااااولة رمسيااااا بشاااابكات امليااااا   
 العامة

 99.9 ع2015خب األسا   

 99.9 ع2015اهلدق    
  بع100 ع2015  ةالفعليالنسبة   
النساااااابة املئويااااااة للمالجاااااا     ع 

املوصااولة رمسيااا بشاابكات ا اااري    
 العامة

 84.0 ع2015خب األسا   

  بع87.2 ع2015اهلدق    
 87.3 ع2015  ةالفعليالنسبة   
 

 يا يف دلا اجلمهورية العربية السورية   .ع 
 باستثناء اجلمهورية العربية السورية   بع 

  
 النواتج  

 استشااااااارة طبيااااااة لالجاااااائني الفلسااااااطينيني، ق اااااادم منااااااها  9 191 921تقاااااادا  • 
 لإلنا  يف املائة 60 و 

 الدائر استشارة يف اجلمهورية العربية السورية، على الرغم مو ال اع 1 051 195تقدا  • 
ارتفاع معدل النساء الال  قمو بأربع زيارات للحصول على الرعاية السابقة للاوالدة   • 

 2014يف املائة يف عام  86.8مقارنة با  90.2حىل 
مصابا بأمراض غري معدياة يف املراكال الصاحية التابعاة      245 682تقدا املساعدة حىل  • 

 2014يف املائة مقارنة بعام  6.3، .ي بليادة نسبة 2015لألونروا يف عام 
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مريرا للعال  يف املستشفيات، للحصول علاى الرعاياة    108 088تقدا حعانات حىل  • 
 ثانوية والثالثيةالصحية ال

يف املائاة ماو بياوت الالجائني  باساتثناء اجلمهورياة العربياة الساوريةع          100حيصال  او   • 
 ا اري يف املائة بشبكة 87.3بشبكة امليا   وتظل جودة امليا  مو الشواغلع وحيصال 

اففاااض متوسااب العاادد اليااومي لالستشااارات الطبيااة لكاال طبيااب يف غالبيااة مناااطق      • 
 2015يف عام  86حىل  2014يف عام  95األونروا مو عمليات 

    ديد مباين عشرة مراكل صحية .و إلري  ديدزا لتحسني بيئة الرعاية الصحية • 
 

 2اهلدق  -باء  
 املكتسبة واملهارات املعارق  

قادم فيهاا   ي ،اخلماس  عملاها مدرساة ابتدائياة وحعدادياة يف منااطق      692تدير األونروا  - 69
التعليم األساسي ا اين ألكثر مو نصف مليون مو األطفاال الالجائني  وتعاد معادالت اإلملاام      
بالقراءة والكتابة بني الالجئني الفلسطينيني جيدة عند مقارنتها باملستويات اإلقليمياة والعاملياة،   

 توازنباااالوتتسااام .عاااداد امللاااتحقني باملااادار  منااا  .عاااوام الساااتينات ماااو القااارن العشاااريو     
حىل قوياال  2011اجلنسااني  وقااد سااعت حصااال ات نظااام التعلاايم الاايت .طلقاات يف عااام    بااني

واهليكال  املمارسة يف الفصول الدراسية  و تعليال تعلام التالميا  وعاجلات مساائل السياساات       
 التنظيمي وبناء القدرات 

الااتعلم وقااد . اارز التقاادم مااع كفالااة ح ااراك  يااع األطفااال والتركياال علااى عمليااات    - 70
متشيا مع الربناامج العااملي للتثقياف يف عاال  قاوق اإلنساان  وققاق        األساسية النقدي والقيم 

 وير امله  ملو في قطاع التعليم اإلصال  املترابطة، ومنها التط عناصردلا مو خالل 
مدرسااة .و ملحقااة جدياادة، بينمااا إلااري     42وانتااهت .و تواصاالت . ااغال تشااييد     - 71

 درسة وملحقة .خرى م 29تصاميم  ضعو
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 4اهلدق االستراتيجي   
 كفالة  صول اجلميع على التعليم األساسي واستفاددم مو تغطيت    

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
 صااااول اجلميااااع علااااى التعلاااايم        

 األساسي واستفاددم مو تغطيت 
الدراسااة معاادل التوقااف عااو     .ع

 يف املدار  االبتدائية
  

 3.38 ع2015خب األسا    ال كور 
 2.40 ع2015اهلدق    
  .ع1.95 ع2015الفعلي  املعدل   
 1.78 ع2015خب األسا    اإلنا  
 1.40 ع2015اهلدق    
  .ع0.96 ع2015الفعلي  املعدل   
معاادل التوقااف عااو الدراسااة      بع 

 يف املدار  اإلعدادية
 4.75 ع2015األسا   خب 

 4.75 ع2015خب األسا    ال كور 
 5.50 ع2015اهلدق    
  .ع3.55 ع2015الفعلي  املعدل   
 2.99 ع2015خب األسا    اإلنا  
 4.70 ع2015اهلدق    
  .ع2.92 ع2015الفعلي  املعدل   
 

 باستثناء اجلمهورية العربية السورية   .ع 
  

 5اهلدق االستراتيجي   
 قسني نوعية التعليم ونتائج  على .سا  معايري ةددة   

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
النسااااابة املئوياااااة للاااااتغري يف متوساااااب  قسو عملية رصد نوعية التعليم املقدم    

الدرجات الايت  صال عليهاا الطاالب     
  .عيف اختبار رصد التحصيل الدراسي

 3 ع2015األسا    خب

 - ع2015اهلدق    
 - ع2015  ةالفعليالنسبة   

  وبالتاايل  2016يف عاام   ء دورتا  املقبلاة  ومو املقرر حجارا  2013جري آخر اختبار لرصد التحصيل الدراسي يف عام .   .ع 
   2015ال توجد بيانات  كو اإلفادة هبا بالنسبة لعام 
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 6اهلدق االستراتيجي 
 الفرل التعليمية للدارسني مو دوي اال تياجات التعليمية اخلاصةقسني توافر 

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
قساااااااااني تقيااااااااايم الطااااااااااالب دوي       

اال تياجات التعليمية اخلاصاة وح التاهم   
 حىل املدار  املالئمة

نساااابة  يااااع األطفااااال املسااااجلني يف 
األوناروا الا يو تابني .هنام ماو      مدار  

 دوي اال تياجات التعليمية اخلاصة
 3.70 ع2015خب األسا   

 2.90 ع2015اهلدق    
  .ع1.88 ع2015 الفعلية النسبة   
 

 باستثناء اجلمهورية العربية السورية   .ع 
  

 النواتج
 الفلسطينيني مو .طفال الالجئني طفال 500 698تقدا التعليم العام حىل  • 
 .ع بلغاات معاادالت بقاااء الطااالب  علااى نطاااق املؤ اارات الرئيسااية إلصااال  التعلاايم  • 

ماااادار  التعلاااايم األساسااااي .علااااى مسااااتويادا يف الساااانوات اخلمااااس األخاااارية    يف
اففرت معدالت توقف طالب وطالبات املادار  االبتدائياة وطاالب املادار        بع

لااة حىل .دىن مسااتويادا يف الساانوات اخلمااس اإلعداديااة عااو الدراسااة علااى نطاااق الوكا
.علااى مسااتويات  مناا  باادء اإلصااال ،  ع16 األخارية    ع بلااغ معاماال الكفاااءة الداخليااة 

يع  .ن نظام التعليم التابع لألونروا .صبس .كثر كفاءة، حد يتيفار  منا  عادد .كارب      مما
 مو الطالب يف املوعد احملدد

و بوضااو  اإلجنااازات الاايت تتااراو  مااو التوجياا  املبااي      .دى اإلصااال  حىل العديااد مااو    • 
خالل السياسات املتبعة على نطاق الوكالة  مثال سياساة املعلماني، وسياساة التربياة       مو

امس  وسياسااااة التعلاااايم اجلااااامعع  علااااى  قااااوق اإلنسااااان و اااال ال اعااااات والتساااا  
لربنااامج  االسااتراتيجيات الاايت ُتوج اا  تنفياا  تلااا السياسااات  رزمااة .دوات املعلاام      حىل

 قااوق اإلنسااان و اال ال اعااات والتسااامس، ورزمااة .دوات املعلاام للتعلاايم اجلااامع،         
وزيكل الرصاد املشاترك، واساتراتيجية البحاث، وحطاار املناازج التعليمياة، واساتراتيجية         
التعليم التق  وامله ع  ويف حطاار زا ا التوجيا  املابني بوضاو ، قاد ققاق الكاثري لتعليال          

__________ 

الداخلية زي العدد األمثل للسانوات الالزماة لتيفار  الطفال ماو املنظوماة، الا ي يعب ار عنا  يف  اكل           الكفاءة  ع16  
 نسبة مئوية مو عدد السنوات املستغرق ة بالفعل 
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ديري املدار  وغريزام ماو ماو في التعلايم الرئيسايني علاى تقادا        قدرات املدرسني وم
تعلاايم جيااد  وقااد تيساار دلااا مااو خااالل باارامج رئيسااية للتطااوير الااو يفي، مااو قبياال   
باارامج القيااادة مااو .جاال املسااتقبل، واملعااارق واملهااارات والكفاااءات الالزمااة ملااو في    

، الربناعاان األول والثااين    الدعم االستراتيجي، وتطوير مهارات املدرسني .ثنااء اخلدماة  
فصااول  حىل زيااادة .عااداد الطااالب يف   2015 و.دت تاادابري التقشااف املتيفاا ة يف عااام  
  وترصاد الوكالاة زا ا الوضاع     2015/2016مدار  األوناروا خاالل العاام الدراساي     

ة، .ن يكااااون باسااااتمرار، حد مااااو املاااارجس، يف  ااااال  لاااات تلااااا التاااادابري ضااااروري 
 م التعليم و.ن تريع املكاسب احملققة بواسطة اإلصال سل  على .داء نظا .ثر هلا

مكااو النااهج املبتكااار للتعلاايم يف  اااالت الطاااوارئ األطفااال يف اجلمهوريااة العربياااة        • 
و انتقلااوا حىل ماادار  األونااروا  السااورية مااو متابعااة تعلاايمهم، وزااو يقاادم الاادعم ملاا    

 األردن ولبنان يف
  هامدرسة .و ملحقة .و إلري حصال 42  حصال   • 

 
 3اهلدق  -جيم  

 توافر مستوى معيشي الئق  
األونااروا حىل ققيااق زاادق التنميااة البشاارية املتمثاال يف كفالااة مسااتوى معيشااي تسااعى  - 72

الئااق لالجاائني الفلسااطينيني عااو طريااق التاادخالت الاايت يقااوم هبااا برنااامج اإلغاثااة واخلاادمات    
 اهلياكاال األساسااية وامليفيمااات  االجتماعيااة وبرنااامج التموياال البااالغ الصااغر وبرنااامج قسااني   

 بالتعاون مع البلدان املريفة والشركاء الوطنيني والدوليني 
الجئااا فلسااطينيا تلقااوا مساااعدات يف حطااار برنااامج  اابكة      255 445ومااو .صاال   - 73

يف املائااة، يعيشااون  58الجئااا، .ي  147 087، تاابني .ن 2015األمااان االجتماااعي يف عااام 
ختباار بالوساائل غاري املبا ارة، الايت تقايس السامات األساساية         يف فقر مادقع  ساب صايغة اال   

 ومااااو .صاااال املسااااتفيديو البااااالغ عااااددزم  ع17 لتحديااااد .فقاااار الفقااااراء وحيالئهاااام األولويااااة
يف املائاة ماو حعاقاة مساجلة،      38يف املائاة، ويعااين    54الجئا، متثال النسااء نسابة     147 087

 يف املائة يف امليفيمات  37ويعي  

__________ 

الجئا يف حطار برنامج  ابكة األماان االجتمااعي يف اجلمهورياة العربياة       35 522باإلضافة حىل دلا، استفاد  ع17  
الاة الطاوارئ، ق يكاو ماو املمكاو قياا  مساتويات الفقار بواساطة صايغة االختباار            السورية  ولكاو نظارا حل  

 بالوسائل غري املبا رة 
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 االجئااا  5 716 134اإلغاثاااة واخلااادمات االجتماعياااة ساااجالت    حدارة  تو فظااا - 74
تيفا   الياا خطاوات إلدماا  عناصار تتعلاق       زي تبواسطة نظام معلومات تسجيل الالجئني، و

  برعتهاباحلماية و االت الطوارئ يف 
كور بتحسااني القابليااة للتو يااف سااهم برنااامج التعلاايم يف زاادق التنميااة البشاارية املاا  .و - 75
،  اهدت معادالت   2015برناع  املع  باالتعليم والتادريب الاتق  واملها   ويف عاام       طريق عو

علااى نطاااق الوكالااة قساانا كاابريا بفراال قااديث   2014تو يااف الطااالب املتيفاارجني يف عااام 
الاادورات الدراسااية، وتعلياال قاادرات املاادربني، وتقويااة الشااراكات مااع القطاااع اخلااال، ونظاام  

  العمل وقسني متابعة وتتبع اخلرإلني، والليادة يف ح راك .رباب ح الة املتيفرجني ومسانددم،
ملياون   37.89قرضاا بلغات قيمتاها     38 193ومول برناامج التمويال الباالغ الصاغر      - 76

 اجلمهوريااة العربيااة السااورية      و اال تنفياا  الااربامج يشااكل قااديا يف    2015دوالر يف عااام 
، وقلاة فارل األعماال    واإلمادادات ال غلة بسبب القياود املفروضاة علاى  ركاة األ ايف      ويف

 التجارية، وارتفاع معدالت البطالة 
و.عطيت األولوية يف تادخالت برناامج قساني اهلياكال األساساية وامليفيماات لألسار         - 77

ىل دلااا، غاالة والراافة الغربيااة ولبنااان  وباإلضااافة حوماادقعا يف األردن  و.الفقاارية فقاارا مطلقااا 
منها مدار  ومراكال صاحية ومراكال للتادريب املها  والتنمياة       مرفقا  83حنشاء العمل يف  بد.

قياااام بأعماااال يف عااااالت الاااتيفلن   مرفقاااا، يف  اااني   ال  52ا تمعياااة، وقاااد .جنااال مناااها   
 ،النفايات الصلبة ونظم الصرق واإلمداد بامليا  ونظم ا اري للوقاية ماو تفشاي األماراض    مو

لطات املريفة عو حدارة امليفيمات  ويف غالة،  دون املسا  يوقف الوكالة بشأن مسؤولية الس
.سارة ماو بارامج األوناروا إلصاال        36 000يف حطار املساعدة الطارئة، استفادت .كثار ماو   

 مسكنا يف خميم هنر البارد يف لبنان  833وبنائها .و حعادة بنائها  و  حصال  املالج  
 

  



A/71/13 

 

16-07999 42/50 

 

 7اهلدق االستراتيجي   
 احلد مو الفقر املدقع  

 

 مؤشر اإلجناز از استوقعاإلجن
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
 مجيع ميادين اللمل      

زياادة قاادرة األفااراد مااو الفقااراء الاا يو  
يعيشون يف  الة فقر مادقع علاى تلبياة    

 ا تياجادم األساسية مو األغ ية

النسااابة املئوياااة للمساااتفيديو ماااو  ااابكة  
مااو  األمااان االجتماااعي التابعااة لألونااروا 

 األفراد ال يو يعيشون يف  الة فقر مدقع

 55.3 ع2015خب األسا   
 45.5 ع2015اهلدق  

  .ع57.6 ع2015النسبة الفعلية  
 

 سورية اجلمهورية العربية الباستثناء   .ع 
  

 النواتج  
معونة غ ائية وحعاناات نقدياة فصالية     فردا  290 967تلقى عدد مو األفراد متوسط   • 

وناااة الغ ائياااةع  وباااالتركيل   ق تتلاااق اجلمهورياااة العربياااة الساااورية وغااالة ساااوى املع  
يعيشون يف  الة فقر مدقع، واصل برنامج  ابكة األماان االجتمااعي حعطااء      مو على

 األولوية ال تياجات .فقر الفقراء 
 

 8اهلدق االستراتيجي   
 ملبا رة اليت يتعرض هلا األفراد نتيجة  االت الطوارئالتيففيف مو الثار ا  

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
عدد الالجئني الفلسطينيني الا يو يتلقاون    تقليل .ثر األزمة املالية يف األسر    

 مساعدة نقدية .و غ ائية
 1 363 118 ع2015خب األسا   

 1 475 600 ع2015 اهلدق  

 1 372 245 ع2015العدد الفعلي    
  

 النواتج  
 801 265يف حطااار التموياال يف  اااالت الطااوارئ، قاادمت مساااعدات غ ائيااة حىل      • 

مااااو األفااااراد   466 902الغربيااااة و فااااردا يف الراااافة   48 596فااااردا يف غاااالة و  
فاااارد   13 600فااااردا يف لبنااااان و    41 882اجلمهوريااااة العربيااااة السااااورية و     يف
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الجئااا يف  يااع  24 092األردن  وباإلضااافة حىل دلااا،   تااوفري فاارل عماال لااا   يف
 احملتلة  ة. اء األرض الفلسطيني

 
 9اهلدق االستراتيجي   
 توفري خدمات مالية للجميع وزيادة فرل احلصول على تسهيالت االئتمان  

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع

 الىياس

 وحدة الىياس
اللييييييدد )واليييييييني دوالرات  

 الواليات استحدة
 28 469 ع2015خب األسا    عدد القروض املصروفة  .ع زيادة توفري اخلدمات املالية    
 44 824 ع2015اهلدق    
  .ع38 193 ع2015الفعلي    
 33 659 273 ع2015ألسا   اخب   بع قيم القروض املصروفة 
 47 665 035 ع2015اهلدق    
  .ع37 898 797 ع2015الفعلي    
 

  بالعمل للربنامج تسمس وال مؤاتية غري التنظيمية .ن بيئت  باعتبار لبنان باستثناء  .ع 
  

 النواتج  
يف املائااااة  45دوالر  .كثاااار مااااو  مليااااون 17.2قرضااااا بلغاااات قيمتااااها   13 189 • 

 القروضع حىل الالجئني الفلسطينينيعموع  مو
دوالرا، للنسااااء، قااادم    11 478 475قرضاااا، بلغااات قيمتاااها     14 859ُصااارق  • 

دوالراع  وبالنساابة  4 579 534قرضاا منااها حىل الالجئااات  بلغات قيمتااها    4 948
 2014 يف املائة مقارنة بعام 14.3للربنامج عموما،  ثل ز ا نوا يف التواصل بنسبة 

دوالرات ، قاادم  10 813 409قرضااا للشااباب، بلغاات قيمتااها    11 188صاارق  • 
يف املائااااااة، حىل الجاااااائني   30دوالراع، .و  3 745 157قرضااااااا   3 351منااااااها 

 الشباب مو
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 10اهلدق االستراتيجي   
 قسني القابلية للتو يف  

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
قساني اسااتجابة مرافاق تعلاايم العلااوم/مراكل       

 التدريب امله  ال تياجات السوق
معااااادالت تو ياااااف الااااا كور ماااااو     .ع

 72.1 ع2015خب األسا     هرا مو التيفر  12اخلرإلني خالل 

 87.8 ع2015اهلدق   
 80.14 ع2015الفعلي    
معاادالت تو يااف اإلنااا  مااو      بع 

 62.94 ع2015خب األسا     هرا مو التيفر  12اخلرإلني خالل 

 71.3 ع2015اهلدق    
 77.26 ع2015الفعلي    
 

  79.66 السورية العربية اجلمهورية حدرا  مع القيمة تبلغ  .ع 
  76.06تبلغ القيمة مع حدرا  اجلمهورية العربية السورية   بع 

  
 النواتج  

يف املائااة  42.8طالبااا،  7 234  تااوفري التاادريب علااى املهااارات التقنيااة واملهنيااة لااا    • 
 منهم مو النساء

، ارتفعت معدالت تو يف خرإلاي التعلايم والتادريب يف ا االني الاتق       2015يف عام  • 
وامله  على نطاق الوكالاة ماو الا كور واإلناا  علاى  اد ساواء  وبالنسابة للا كور،          

لنسبة لإلنا  نقاال مئوية، بينما ارتفع معدل التو يف با 8ارتفع معدل التو يف بنسبة 
 يف املائة  باستثناء اجلمهورية العربية السوريةع 77.26يف املائة حىل  62.94مو 

ط بااق نظااام حلكتااروين ةس ااو للتنساايب واإلر اااد الااو يفي مااو .جاال تلويااد الربنااامج       • 
 .خرى يعلومات ح صائية .كثر دقة وآنية فيما يتعلق بتو يف اخلرإلني، يف  لة بيانات
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 11الستراتيجي اهلدق ا  
قسني البيئة احلررية عو طريق التطوير املستدام للميفيمات وقساني اهلياكال األساساية      

 و.ماكو اإلقامة اليت ال تستويف املعايري املطلوبة
 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
التطاااوير املساااتدام للميفيماااات       

األساساااااية  وقساااااني اهلياكااااال
و.ماكو اإلقاماة الايت ال تساتويف    

 املعايري املطلوبة

عاادد .ساار الالجاائني الاايت تعااي  يف مالجاا  ال تسااتويف   
املعااايري املطلوبااة ومتكناات مااو قسااني  روفهااا املعيشااية  

  باستثناء مالج  الطوارئ يف غلةع

 ع2015خب األسا   
 ع2015اهلدق  
 ع2015الفعلي  

341 1 
889 10 
040 1 

 
 باستثناء اجلمهورية العربية السورية   .ع 

  
 النواتج  

 .سرة مو مالج  جرى ترميمها  باستثناء احلاالت الطارئةع 1 040استفادت  • 
 إلري العمل على وضع خطتني .خرينيوضعت خطة لتحسني امليفيمات و • 
 52مرفقا، .جنل منها  83بد. العمل يف  • 

 
 4اهلدق  -دال  

 اإلنسانالتمتع بكامل  قوق   
اإلنسااان حىل .قصااى   داادق األونااروا حىل كفالااة متتااع الالجاائني الفلسااطينيني حبقااوق      - 78
ممكو داخلياا عاو طرياق تاوفري احلماياة يف تقادا خدمتاها و.ثنااء تقاد ها هلام، وخارجياا،              د

بليااادة تعلياال ا تاارام القااانون الاادويل، يااا يف دلااا القااانون الاادويل اإلنساااين وقااانون  قااوق    
ان  ويواج  الالجئون الفلسطينيون قديات كبرية يف ماا يتعلاق باحلماياة، ويعالى دلاا،      اإلنس

بصفة خاصة، حىل عدم وجود  ل عاادل ودائام حملنتاهم، والا اع الادائر يف اجلمهورياة العربياة        
عاماا، وتصااعد    50ا يقارب ماو   ال ي دام مل اال تالل يف األرض الفلسطينية احملتلةوالسورية، 

راافة الغربيااة، يااا فيهااا القااد  الشاارقية، واحلصااار غااري القااانوين لغاالة، واملركاال      العنااف يف ال
 القانوين اهل  يف بعض البلدان املريفة 

، . رزت األونروا مليدا مو التقدم يف وضع حطار احلماياة وو يفتاها   2015ويف عام  - 79
مايااة، جاارت للوكالااة  وبغيااة ققيااق التكاماال بااني خمتلااف جوانااب عماال الوكالااة يف عااال احل 

  و.نشائت .يرااا  2016االساتعدادات ماو .جال حنشااء  اعبة للحمايااة يف املقار يف .وائال عاام         
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.فرقة محاياة/مو في دعام عملياات يف األردن واجلمهورياة العربياة الساورية، و.صابس يف  ياع         
 الة للمرة األوىل يف تاري  الوك املكاتب امليدانية التابعة لألونروا الن مو فو محاية متفرغون

وباالستفادة مو سياسة األونروا القائماة يف عاال احلماياة، ُوضاع حطاار حلماياة الطفال         - 80
معاجلة احلاالت، بسبل منها  رياب نظاام إلدارة املعلوماات املتعلقاة     هنج وُب لت جهود لتعليل 

 باحلماية ووضع مبادئ توجيهية/.دوات 
 2014عااام يف وُنظماات استعراضااات لقيااا  معاادل تنفياا  التوصاايات الاايت صاادرت   - 81
عمليااات التاادقيق يف عااال احلمايااة والاايت سااجلت درجااة امتثااال ملعااايري األونااروا للحمايااة   عااو

ُنفا ، بوجا  عاام،    قاد   .نا   ، ُوجاد .يراا     االستعراضاتهل نتيجةيف املائة عموما  و 49بنسبة 
 جلئيا .و كليا يف املائة مو التوصيات  74
وواصلت األونروا توطياد هنجهاا املتعادد القطاعاات ملناع ومواجهاة العناف اجلنسااين،          - 82

اناات اخلاادمات الرئيسااية املقدمااة  مااع مواصاالة تطااوير نظاام اإل الااة علااى نطاااق الوكالااة  وك   
  وواصااالت الوكالاااة .يراااا العمااال  الااادعم النفساااي واالجتمااااعي واملسااااعدة القانونياااة  زاااي
يف اخلادمات  املتصالة بناوع اجلانس    لفجوات بني اجلنسني ومعاجلة .وج  الرعف تقلين ا على

املقدمة حىل الالجئني  ففي غلة، على سبيل املثال، قسو  صول املار.ة علاى احلاق يف املساكو     
 عو طريق جعل اللوجات يشتركو يف التوقيع مع .زواجهو قبل تسليم و دة سكنية 

اإلعاقااة يف براعهااا  وكااان قسااني التسااهيالت    وعملاات األونااروا علااى حدمااا  بعااد   - 83
اخلاصة باأل يفال دوي اإلعاقة يف مرافق األونروا مسألة دات .ولوياة، ماع وضاع توجيهاات     
بشأن تلا التساهيالت يف املادار  واملراكال الصاحية  وقادمت .يراا توصايات بشاأن حدماا           

 عدة الغوثية األ يفال دوي اإلعاقة يف املساعدات املقدمة حىل الفقراء واملسا
ومااو .جاال التشااجيع علااى زيااادة ا تاارام  قااوق الالجاائني الفلسااطينيني، واصاالت         - 84

، والااادعوة بشاااأن  اااواغل ةاااددة   األوناااروا توثياااق االنتاااهاكات امللعوماااة للقاااانون الااادويل   
الاااادعوة العامااااة واخلاصااااة     اجلهااااات املسااااؤولة دات الصاااالة عااااو طريااااق .نشااااطة    لاااادى

يااااة حىل تقاااادا رد حإلااااايب  ويااااة لاااادى الساااالطات املعن ، .دت اجلهااااود الدع2015 عااااام ويف
املائااة مااو احلاااالت  بيااد .ناا  ينبغااي النظاار حىل زاا   النتيجااة يف سااياق تفاااقم  الااة      يف 36 يف

 احلماية يف عدد مو مياديو العمل، األمر ال ي جعل ز ا العمل .كثر صعوبة 
وتقاادا مسااامهات  قااوق اإلنسااان،وواصاالت األونااروا التعاااون مااع النظااام الاادويل حل   - 85
طائفة مو آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وتقارير األمني العاام دات الصالة باالالجئني     يف

الفلسطينيني  وتعاونت األونروا .يرا مع عدد ماو مؤسساات  قاوق اإلنساان التابعاة لالقااد       
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مايااة ر   ااواغلهم املتعلقااة باحلاألورويب وساااعدت يف تيسااري مشاااركة الالجاائني مااو .جاال طاا
األوناروا يف عامهاا   ”مناسبة ، إل ياء يف نيويورك ،مؤمتر رفيع املستوى عقدت  األمم املتحدة يف

 “   استدامة التنمية البشرية لالجئي فلسطني ومحاية  قوقهم65
 

 12اهلدق االستراتيجي   
لاا  كفالة .ن ُيراعى يف تقدا اخلدمات تاوفري ماا تتاجا  املساتفيدون ماو محاياة، ياا يف د         

 محاية الفئات الرعيفة
 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
قساااو امتثاااال اخلااادمات املقدماااة للمعاااايري      

 الدولية، وال سيما معايري احلماية
 47 ع2015خب األسا    مدى االمتثال ملعايري األونروا للحماية  .ع

 60 ع2015اهلدق    
 49 ع2015الفعلي    
النساابة املئويااة للعاااملني يف عااال    بع 

التعلاايم الاا يو اجتااازوا بنجااا  برنااامج   
التاااادريب يف عااااال  قااااوق اإلنسااااان  

 وتسوية ال اعات والتسامس

 ع2015خب األسا   
 ع2015اهلدق  
 ع2015الفعلي  

- 
500 2 

- 
  

 13اهلدق االستراتيجي   
الفلسااطينيني بتشااجيع ا تارام  قااوق اإلنسااان والقااانون  محاياة وتعلياال  قااوق الالجائني     

 الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئني
 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
قسااااني الااااربامج والسياسااااات      

 املتعلقة باحلماية
النسااابة املئوياااة ملساااائل احلماياااة الااايت اساااتجابت هلاااا       

 السلطات على  و حإلايب
 40 ع2015خب األسا   

 44.8 ع2015اهلدق    
 36.0 ع2015الفعلي    
  

 النواتج  
 مو مو في األونروا تدريبا على احلماية 4 866تلقى  • 
 يف املائة منها 85مع االستجابة لا  2015 االت محاية يف عام  5 006ُ ددت  • 
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 مو اخلدمات 5 301العنف اجلنساين،  صلوا على ناجيا مو .عمال  3 411ُ دد  • 
 مو  االت محاية الطفل ومتت االستجابة هلا 1 046 ددت  • 
 الجئا 12 058قدمت املشورة القانونية/اخلدمات االستشارية حىل  • 
 جهدا دعويا 574اضطلع با  • 
ماااو احلاااواد  املتعلقاااة باحلماياااة واملنطوياااة علاااى انتاااهاكات ملعوماااة       469وثاااق  • 

 الدويل للقانون
 رسالة رمسية حىل اجلهات املسؤولة 40جهدا دعويا ووجهت  574نظم  • 
 قدمت سبعة بيانات حىل آليات  قوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة • 

 
 14اهلدق االستراتيجي   
 احمللية تعليل قدرة الالجئني على تصميم خدمات اجتماعية مستدامة وتنفي زا يف عتمعادم  

 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
قااادرة الالجااائني علاااى تصاااميم      

خااادمات اجتماعيااااة مسااااتدامة  
 وتنفي زا يف عتمعادم احمللية

عاادد الشااراكات املنشااأة مااع منظمااات ا تمااع احمللااي      
 التابعة لألونروا .ع

 ع2013خب األسا   
 ع2014اهلدق  
 ع2014 الفعلي 

- 
14 
7 

  
 

النسابة املئوياة ملنظماات ا تماع احمللاي الايت  سانت مساتوى .دائهاا يف عااالت           ”تل زا ا املؤ ار ةال املؤ ار املعناون        .ع 
 عن  ُتبلغ ،  يث ق تعد األونروا “اإلدارة املالية وتقدا اخلدمات واحلوكمة

  
 الناتج  

الغربية وغلة ولبنان لتنفي  مشاريع ختادم الفقاراء    راكة عتمعة يف الرفة  36.قيمت  • 
 والرعفاء، ومتكو املر.ة، ويف هناية املطاق، تترك .ثرا حإلابيا على  ياة الالجئني 
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 15اهلدق االستراتيجي   
ضمان االضطالع بتسجيل الالجئني الفلسطينيني والتحقاق ماو .زليتاهم للحصاول علاى        

 لدولية دات الصلةخدمات األونروا وفقا للمعايري ا
 

 مؤشر اإلجناز اإلجناز استوقع
 الىياس

 النحبة اسئوية وحدة الىياس
النسابة املئويااة ملقاادمي الطلباات اجلاادد املسااتوفني ملعااايري    قسني حمكانية التسجيل    

 األونروا
 90 ع2015خب األسا   

 100 ع2015اهلدق  
  .ع91.7 ع2015الفعلي  

 
 دلا اجلمهورية العربية السورية يا يف   .ع 

  
 الناتج  

 ااال نظاااام معلوماااات تساااجيل الالجااائني ييسااار تنفيااا  تعليماااات األوناااروا املو ااادة       • 
لالسااتحقاق والتسااجيل، و س ااو بصااورة كاابرية قاادرة األونااروا علااى رصااد املعااامالت 

 والكفاءةوالعمليات، ويف هناية املطاق، قدم اخلدمات حىل الالجئني يليد مو الكرامة 
 

 مال ظة ختامية  
ع املااااؤر  كااااانون  4- د 302.نشاااائت األونااااروا عمااااال بقاااارار اجلمعيااااة العامااااة     - 86

ياااة العاماااة وقاااد باااد.ت عملاااها مع  والوكالاااة زيئاااة فرعياااة تابعاااة للج1949األول/ديسااامرب 
الجااا  فلساااطي     750 000ت  اااو ، كاااي تساااتجيب ال تياجاااا 1950 ماااايو.يار/ 1 يف

، بلاغ عادد الالجائني الفلساطينيني     2015ألمم املتحدة، ففاي هناياة عاام    مو .كرب برامج ا وزي
 30 000ماليااني الجاا  وبلااغ عاادد مو فيهااا  ااوايل    5.24املسااجلني املشاامولني بواليتااها  

األ يفال الا يو كاان مكاان حقامتاهم املعتااد      ”مو ف  وُيعر ق الالجئون الفلسطينيون بأهنم 
، والا يو فقادوا   1948.يار/ماايو   15حىل  1946  ليران/ يوني  1فلسطني خالل الفترة مو 

شاملون املنحادريو ماو نسالهم     ، وي“1948بل عيشهم نتيجة لا اع عاام   كال مو منازهلم وُس
 ال كور  مو جهة

وتتمثل مهمة الوكالة يف مساعدة الالجئني الفلساطينيني علاى ققياق كامال حمكاناادم       - 87
يف التنمية البشارية حىل .ن ياتم التوصال حىل  ال دائام وعاادل لقراية الالجائني  وتفاي الوكالاة           
بواليتااها يف عااايل املساااعدة اإلنسااانية والتنميااة البشاارية بتااوفري احلمايااة واخلاادمات األساسااية     

لفلسااطينيني يف غاالة والراافة الغربيااة واألردن ولبنااان واجلمهوريااة العربيااة السااورية   لالجاائني ا
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وتشاامل خاادمادا التعلاايم األساسااي  والتعلاايم الثااانوي يف لبنااانع، والرعايااة الصااحية األوليااة      
الشاااملة، واإلغاثااة يف  اااالت الطااوارئ، واألنشااطة االجتماعيااة، والتموياال البااالغ الصااغر،        

  ياكل األساسيةواإليواء، ودعم اهل

 

 190916    190916    16-07999 (A) 

*1607999* 


