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[2019آب/ غسطس  23]  

 احملتوايت
 ارصفحة   

  كتإاب ا حإرة
موجهة    رايسة اجلمأية ارأإمة م  املفوض ارأإي روكإرة األمم املتحدة  2019آب/ غسطس  23رسإرة مؤرخة   

ر  غإثة قتشغيل ارالجئني ارفلسطينيني يف ارشرق األ ىن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  4  ر
 غإثة قتشأأأأغيل ارالجئني موجهة    املفوض ارأإي روكإرة األمم املتحدة  2019حزيران/يونيه  18رسأأأأإرة مؤرخة   

ر ارفلسطينيني يف ارشرق األ ىن م  رايس ارلجنة االستشإرية رلوكإرة ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  6  ر
    ارفصل

ر عرض عإي رسيإق األقضإع - األقل  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر  9  ر
ر ارتطورات ارسيإسية قااليتصإ ية قاألمنية - رم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  9  ر
ر ارتطورات ارتشغيلية قارتنظيمية -إء أأأب   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر  14  ر
ر ارقإنونيةاملسإال  -جيم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر  16  ر
ر استأراض مإيل عإي  - ال    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر  23  ر

ر استأراض ارربامج ارفرعية - ارثإين  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر  27  ر
ر 1ارربانمج ارفرعي  - رم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر  27  ر
ر 2ارربانمج ارفرعي  -إء أأأأب   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر  28  ر
ر 3ارربانمج ارفرعي  -جيم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر  29  ر
ر 4ارربانمج ارفرعي  - ال    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر  32  ر
ر 5ارربانمج ارفرعي  -إلإء    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر  34  ر

 
  



 

 

19-14419 4/36 

 

 
 ا حإرة كتإاب

موجهة إىل رئيسة اجلمعية العامة من املفوض العام لوكالة  20١9آب/أغسطس  2٣رسالة مؤرخة   
 األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

 
قكإرة األمم املتحدة  غإثة قتشأأأأأأغيل ارالجئني ارفلسأأأأأأطينيني يف ارشأأأأأأرق ، ال تزال 2019يف عإي  

تواجه حتدايت خطرية على ارأديد م  اجلبهإتر فقد  فضأأأأأأأأأأأأأأأى يرار اةةته جهتهإ املإ ة األ ىن )األقنرقا( 
   مواجهة اروكإرة ألاثمة  2018يف عإي  مليون  قالر 300مسأأأأأأأأأأأأأأأإ تهإ  قدار بتخفيض كرب ارثنإاية األ

ةر قاسأأأأأتجإبة رةرت،   ت ارتأبئة غري ارأإ ية رلدعم م  جإنق نطإق قاسأأأأأ  م  املإ ني    ارنزقل قجو ي
قإلو مإ  اتح رلوكإرة ، 2018مليون  قالر    ارصأأأأأأأأأفر نلول كإنون األقل/ يسأأأأأأأأأمرب  446ابرأجز اربإرغ 

وى م  املسأأأأأإ إت احلفإظ على عمليإهتإ على مدى ارأإير قيد انشأأأأأدان شأأأأأركإء األقنرقا تقد  نفس املسأأأأأت
ماليني  5.4حلوايل م   جل ضأأأأأأأمإن اسأأأأأأأتمرار الدمإت األسأأأأأأأإسأأأأأأأية ر قنرقا  عمإ  2019املإرية يف عإي 

قفورات يف ارتكإريم ر قحتإفظ اروكإرة م  جإنبهإ على نظإي رالنضأأأأأأبإ  املإيل  سأأأأأأفر ع  الجئ فلسأأأأأأطيح
 إلةا ارأإي، سأأأأأتقوي احلإجة    مليون  قالر على مدى ارسأأأأأنوات المس األخريةر قيف 500 بلغت حوايل

شأأأأأأركإانإ ق   ارتدابري ارداخلية اره تتخةإلإ اروكإرة نفسأأأأأأهإ رلتأويض ع  السأأأأأأإار ا ضأأأأأأإفية اربإرغ يدرإلإ 
مليون  قالر م  اروالايت املتحأأأدة األمريكيأأأة، األمر ارأأأةي  كى فأليأأأإ كأأأل حويأأأل اروالايت املتحأأأدة  60

 ر2019رلوكإرة يف عإي 
روكإرة قشأأأأأأأأأركإاهإ، اسأأأأأأأأأتطإعت األقنرقا  بقإء مدارسأأأأأأأأأهإ مفتوحة، قا بقإء على قبفضأأأأأأأأأل جهو  ا 

موظفي عيإ اهتإ ارطبية، قعلى تدفأل مسأأأأأأأأأإعداهتإ احليوية     شأأأأأأأأأد فئإت ارالجئني ضأأأأأأأأأأفإر ق  يك  إلةا 
ابألمر ارسأأأأهلر فإرقيو  املإرية تضأأأأ  على اقت حدق  يدرتنإ على تقد  املسأأأأإعدات اجليدة، قإلة  نتيجة 

اثايرة مريض يومية ركل طبيقر قتتسأأم  100طإربإ يف كل فصأأل  راسأأي ق  50تمية حينمإ يكون ردينإ ح
 يضأأأأأأإ اربيئة ارتشأأأأأأغيلية رربامج األقنرقا ق نشأأأأأأطتهإ ابرصأأأأأأأوبة اربإرغة يف وي  ميإ ي  عملهإ المسأأأأأأةر قيد 

رية ارأربية ارسأأأأأأأورية، االيتصأأأأأأأإ ية رالجئني يف  غلق املنإطألر ففي اجلمهو  -تدإلورت ارظرقا االجتمإعية 
يظل اروضأأأأأأأأأأأأأأأ  يفوفإ ابملخإطر، حيل ال يزال  غلق ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني إلنإك، قكةرت ارالجئون 
ارفلسأأأأأأأأأأأأأطينيون م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأأأأورية يف األر ن قربنإن، يأتمدقن على األقنرقا يف تلبية  بسأأأأأأأأأأأأأ  

وجإت م  ارأنم يف املنطقة اقيطة بغزة قبأد احتيإجإهتمر قيف غزة، ال تزال ارتوترات مرتفأة، بأد عدة م
 كثر م  عإي م  االحتجإجإت يف املنطقة، اره يُتل فيهإ مئإت ارفلسأأأأأطينيني ق آلأأأأأيق اُالا  قيد يُتل 

طإربإ آخر م  طالب األقنرقار قُةل ِّم احلإرة االيتصأأإ ية املدمرة يرابة مليون الجئ  284طإربإ قُجرح  13
ن على األقنرقا يف ارغةاءر قيف ارضأأأأأأفة ارغربية، يسأأأأأأتمر ارتوسأأأأأأ  يف املسأأأأأأتوطنإت فلسأأأأأأطيح يف غزة يأتمدق 

ا سأأراايلية، ابرتزام  م  اثاي ة يف عمليإت ا خالء قتدمري منإاثل ارفلسأأطينينير قيف غضأأون خترت، اةةت 
بأد  ارسأأألطإت ا سأأأراايلية بأض الطوات اره تشأأأك ِّل حتداي رأمليإت األقنرقا يف ارقد، ارشأأأريية، قخترت

  عالن بلدية ارقد، ع  خطة  كإء تقد  خدمإت األقنرقا إلنإكر
هإ املسأأأأأأأأتمر ردعمعلى ارسأأأأأأأأواء لحكومإت املضأأأأأأأأيفة قاملإ ة رارأميأل  عرب ع  تقديري ق ق   ن  

ر قنرقا ققاليتهأأإر قيأأد خطأأت األقنرقا خطوات كبرية يف توسأأأأأأأأأأأأأأأي  قتنوي  يأأإعأأدة جهأأإهتأأإ املأأإ أأة يف عأأإي 
بلدار  42 ق يإمت بزاي ة مسإ إهتإ  اربلدان اره  آلبحت جهإت مإ ًة جديدة ، حيل بلغ عد 2018
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اتفإيإ متأد  ارسأأأأأأنوات م  اربلدان املإ ة، يف اثاي ة ع  عد  االتفإيإت  27قتتمت  األقنرقا اُن  إ عد   
يتفأل م  ق   مكأأأإنيأأأة ارتنبؤ ابرتمويأأألاتفأأأإيأأأإ، قإلو األمر ارأأأةي يزيأأأد  22قاربأأأإرغ  2017ارقأأأإامأأأة يف عأأأإي 

ر قيف مؤحر  عالن ا نسأأأأأأإين مؤحر ارقمة ارأإملي رلأملاالرتزامإت اره تأهدت هبإ اردقل األعضأأأأأأإء خالل 
، تأهدت اردقل األعضأأأأأأأأأإء بسأأأأأأأأأخإء بتقد  2019حزيران/يونيه  26ارتربعإت ارةي ُعقد يف نيويورك يف 

ويل كةرت، بوسأأأأأإال م  بينهإ ماليني  قالرر قتواآلأأأأأل األقنرقا ارسأأأأأأي  جإ  مصأأأأأإ ر جديدة رلتم 110
محالهتإ ارريمية ارسأأأإعية     جإ  حويل فر ي، قابرتأإقن م  ارسأأألطإت يف بلدان عدة تدعم ارأمل الريي 

إبنشأأأإء  2019آختار/مإر،  2ا سأأأالمير قنرحق ابرقرار ا إي ارةي اةةته منظمة ارتأإقن ا سأأأالمي يف 
 مي رلتنميةرآلندقق قيم رصإحل األقنرقا يف اربنت ا سال

قعلى اررغم م  كأل إلأة  اجلهو ، فأان ارأجز املأإيل رلوكأإرأة يف قيأت كتأإبأة إلأة  اررسأأأأأأأأأأأأأأأأإرأة يبلغ  
رتمكيننإ م  مواآللة عمليإتنإ أبسرع مإ ميك   ر قم  ارضرقري  ن يتم سد ارأجز املتبقيمليون  قالر 151

ر قنظرا رلصأأأأأأأأأأأوابت اره ض ارواي قاالسأأأأأأأأأأتمرار يف تنفية قاليتنإ م  خالل مأإجلة احلإرة ارقإسأأأأأأأأأأية على  ر 
يواجههإ ارالجئون ارفلسأأطينيون يوميإ، فم  غري املفإجئ  ن اري ، ارشأأديد يد خيلم على  قسأأإ  عديدة، 

االجتمأأإعيأأةر قعلى إلأأة  اللفيأأة، فأأان األقنرقا، بتقأأدميهأأإ  -م  اثاي ة إلأأإالأأة يف ارصأأأأأأأأأأأأأأأأدمأأإت ارنفسأأأأأأأأأأأأأأأيأأة 
حتيإجإت ارفر ية قحنح شأأأأوراً ابألمل ق سأأأإسأأأإ ملسأأأتقبل املسأأأإعدات األسأأأإسأأأية ألقرئت ارالجئني، تل  اال

  فضلر قإلةا ميثل  سهإمإً كبرياً يف االستقرار يف وي  ميإ ي  ارأمل المسةر
قيد  علنت مؤخرا  ن مدار، األقنرقا يف وي  امليإ ي  المسة سُتفتح  قن أتخري رلأإي اردراسي  
مدرسأأأأأأأأأة ميثل م  نواح  عدة يلق قرقح رسأأأأأأأأأإرة  700 ر قارتأليم ارةي نقدمه يف  كثر م 2019/2020

األقنرقا: االسأأأأأأأتثمإر يف ر ، املإل اربشأأأأأأأري قارتنمية اربشأأأأأأأريةر قيُظهر طالبنإ ارأزي كل آلأأأأأأأبإح  خت يشأأأأأأأقون 
طريقهم    املدار،، ال سأأأأيمإ  قرئت ارةي  يتأني عليهم عبور نقإ  ارتفتي   ق يأيشأأأأون يف منإطأل ارنزاع 

قإلم يتلقون املأأأإرا قاملهأأإرات يف مأأدار، األقنرقا، قال يقأأل ع  خترأأت   يأأة  كم  ر ق حتأأت نري االحتالل
يغةقن فيهإ  حالمهم قيسأأأون    فرا احليإة ارصأأحية قاملنتجةر قاة مإ يزيد ع  نصأأم مليون فتإة قف  

ي  حيققون االسأأتفإ ة ارقصأأوى م  إلة  ارفرآلأأة ارثمينة الكتسأأإب تأليم جيدر ق نه ألعظم اسأأتثمإر يسأأتط
 اجملتم  اردقيل ارقيإي به يف مستقبل جمتم  مإر 

قكإنت األقنرقا يد  نشأأأأأأأأئت رتقد  الدمإت األسأأأأأأأأإسأأأأأأأأية رالجئني ارفلسأأأأأأأأطينيني، قم    محإية  
سأأكإن ضأأأفإء ق عم تنميتهم اربشأأرية بينمإ ينتظرقن حال عإ ال ق اامإ قنتهمر قيف غيإب مثل إلةا احلل، 

يليمي، قتضأأأأطل  بدقر  نسأأأأإين ال غرت عنه يأتا به اجملتم  اردقيل ارةي تسأأأأهم األقنرقا يف االسأأأأتقرار ا 
 رتزال األقنرقا تأتمد على  عمه يف تنفية قاليتهإ ال

 كراينبولبيري  (تويي )
 املفوض ارأإي
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 موجهة إىل املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة 20١9حزيران/يونيه  ١8رسااااااااااااالة مؤرخة   
 *وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن من رئيس اللجنة االستشارية للوكالة

نظرت ارلجنة االسأأتشأأإرية روكإرة األمم املتحدة  غإثة قتشأأغيل ارالجئني ارفلسأأطينيني يف ارشأأرق  
، 2019 حزيران/يونيأأه 18ق  17خالل  قرهتأأإ ارأأأإ يأأة املأقو ة يف اربحر امليأأت يومي األ ىن )األقنرقا(، 

    2018 كإنون ارثإين/ينإير  1يف تقريركم ارسأأنوي ع   نشأأطة األقنرقا قعمليإهتإ، ارةي يغطي ارفتة م  
 راملقبلة، قارةي سيقدلي    اجلمأية ارأإمة يف  قرهتإ 2018كإنون األقل/ يسمرب   31

، قفقإ رواليتهإملإ تبةره م  جهد  ؤقب م   جل اروفإء بواجبإهتإ، على األقنرقا بقوة قتثح ارلجنة  
يف تقد  الدمإت ارضأأأأأأأأأرقرية قاألسأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأية ضأأأأأأأأأم  براجمهإ املتألقة ابرتأليم قارصأأأأأأأأأحة قا غإثة قالدمإت 

 على اررغم   عمل األقنرقا، قخترتماليني الجئ فلسطيح مسج لني حإريإ يف ميإ ي 5.4االجتمإعية رنحو 
 ارنزقحم  ر قال يزال ارالجئون ارفلسأأأأأأأطينيون املتضأأأأأأأررقن 2018م  األاثمة اروجو ية اره قاجهتهإ يف عإي 

  حيتإجون    مسإعدات اروكإرة ارثإبتةر قآ ر  على مدى سبأني عإمإ
 حني ارتوآلأأأأأأأأأأأأأل      إلو  قر حيوي اردقر ارةي تضأأأأأأأأأأأأأطل  به األقنرقا  ن قتؤكد ارلجنة جمد ا  

عإ ل ق اام رالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني قفقإ رقرارات األمم املتحدة ختات ارصأأأأأأأأأأأأأأألة )يرارا اجلمأية ارأإمة  حل
قيف إلةا ارصأأأأأأأأد ، ق   حني  جإ  خترت احلل، ُتشأأأأأأأأد ِّ  ارلجنة على  ن ((ر ق 4-)  302( ق 3-)  194

جئني ارفلسأأأطينيني يف املنطقة إلو  يضأأإ تقدمه األقنرقا م  تنمية بشأأأرية مسأأأتدامة قمسأأأإعدة  نسأأأإنية رال مإ
  سهإي مبإشر يف حتقيأل ارسالي قاالستقرار ا يليمينير

 رامتنإكإ ارصإ ق رلبلدان املضيفة قاملإ ة ردعمهإ ر قنرقاتأرب ارلجنة ع  رةا ق  
 االيتصأأأأأأإ ية -قيسأأأأأأإقر ارلجنة يلأل شأأأأأأديد  اثاء ارتدإلور ارشأأأأأأديد املسأأأأأأتمر رلظرقا االجتمإعية  
تزايد االعتمإ  على الدمإت اره تقدمهإ األقنرقا،  ارفلسأأطينينير قترى ارلجنة  ن خترت يسأأهم يف رالجئني

اره جق  ن تستمر    حني  جإ  احلل املةكور  عال ، على اررغم م  كل ارتحدايتر قيؤ ي خترت  يضإ 
ل ميثل حتداير فإرنزقح آلأأأأأفوا ارالجئني ارفلسأأأأأطينيني، قإلو مإ يظتزايد ارشأأأأأأور ابري ، قا حبإ  يف    

 قآ ر  تفراث حتدايت متزايدة رالجئني ارفلسطينيني قرالستقرار ا يليمير قجق ارتصدي رتلت ارتحدايتر
ارفرا االيتصإ ية قارقيو  ضيإع ارتشريد ارقسري قتدمري املنإاثل ق ارأنم ق قتشد  ارلجنة على  ن  

تؤثر سلبإً ال تزال غزة، حصإر يطإع رقد، ارشريية، ق ضة على احلركة يف ارضفة ارغربية،  إ يف خترت اق فر امل
ارأنم  ، حيل ينتشأأأأأأأأأأأأراروضأأأأأأأأأأأأ  املتقلق يف املنطقةر قتؤكد ارلجنة  ن ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأطينيني حيإةعلى 

 األقنرقار ميإ ي  عملوي  ثر على ارالجئني ارفلسطينيني يف ، يؤ قارتهمي  قارتشر  قارفقر
 اثاء السأإار كبرية يف األرقاح قا آلأإابت اره مح هبإ اربشأر،    قتأرب ارلجنة ع  يلقهإ اربإرغ  

 املتألقة  سأأأأأأأأأأأرية ارأو ة اركربى،فيهم اقتجون ارسأأأأأأأأأأألميون قا عالميون قاملسأأأأأأأأأأأتجيبون األقاال قاألطفإل، 
إية ارصحية يف األقنرقا قضأه خترت م  ضغ  على الدمإت ارصحية يف غزة، قتثح على موظفي اررع قمإ

 رتفإنيهم يف االستجإبةر

 

 اروالايت املتحدة األمريكية نص اررسإرةرارربااثيل ق ال تؤيد  * 
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حتأأل ق  ،األقنرقا رلخطرقموظفي قتأأدعو ارلجنأأة    االمتنأأإع ع  األعمأأإل اره تأرض خأأدمأأإت  
يف مصأإحل ارالجئني ارفلسأطينيني حلقوق ق رمة قحيإ ية منشأتت األقنرقا ق حلي يف وي  األقيإت احت على اال
نة عمليإت ارتوغل، ق سأأأأأأأأأإءة اسأأأأأأأأأتخداي املرافأل يف منإسأأأأأأأأأبإت سأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأية ر قتأترب ارلجقالية األقنرقا  طإر
منإسبإت  خرى غري م ختقن هبإ، قتأطيل الدمإت ع  طريأل ا غالق ارقسري  ق االحتجإجإت،  مورا   ق

غري مقبورة، مشأأد ة على   ية االعتاا نقوق املوظفنير قتشأأكل مثل تلت األعمإل خطرا شأأديدا على 
 ت األقنرقا قكةرت على توفري الدمإت األسإسية قارالاثمةر حرمة قحيإ ية منشت

رتزامإت  وجق ارقإنون اردقيل ا نسأأأأإين قارقإنون اردقيل حلقوق اال بضأأأأرقرة احتايارلجنة  ةك ِّرقتُ  
ا نسأأأأأأأأأأأأإن قارقإنون اردقيل رالجئني، ق وجق يرارات األمم املتحدة ختات ارصأأأأأأأأأأأألة، قاتفإق ارتنقل قارأبور، 

ر قينبغي بوجه ألقنرقا قفقإ رواليتهإخدمإت ا رتيسأأأأأأأأأري ق عميإت اردقرية ختات ارصأأأأأأأأألة، قخترت قوي  االتفإ
إباتحة اجملإل خإا جتنُّق ارتدابري املؤ ية    تكإريم  ضأأأأأأأأأأأأأأإفيةر قُتةك ِّر ارلجنة يف إلةا ارصأأأأأأأأأأأأأأد  ابالرتزاي 

 رر قنرقا رلوآلول    األمإك  بسرعة قبال عوااأل
 اثاء مسأأأأتوى ارتهديدات قا جمإت اره يتأرلض  إ موظفو األقنرقا  قال يزال ارقلأل يسأأأأإقر ارلجنة 

قرلموظفني ارثالثني  قتأرب ارلجنأأة ع   سأأأأأأأأأأأأأأأفهأأإ روفأأإة موظفي األقنرقا م  جراء ارنزاعر يف منأأإطأل ارنزاع
، قتقأأأأأدي تأأأأأأإاثيهأأأأأإ    2018املفقو ي   ق اقتجزي   ق املخطوفني  ق املفتض  كم يتجزقن يف عأأأأأإي 

 ملتوفني ق آلديإاهم قاثمالاهمرعإاالت ا
ارقيو  اره تفرضأأأأأأأأهإ ارقوات ا سأأأأأأأأراايلية على موظفي   اثاء يضأأأأأأأأإ قال يزال ارقلأل يسأأأأأأأأإقر ارلجنة  

،  إ يف خترت ارقد، ارشأأأأرييةر قتشأأأأد  ارلجنة 1967األقنرقا  اخل األراضأأأأي ارفلسأأأأطينية اقتلة منة عإي 
لطإت ا سأأأأأأأأأأأأأراايلية  كإء تقد  خدمإت األقنرقا يف على يلقهإ اربإرغ  اثاء الط  اره  عربت عنهإ ارسأأأأأأأأأأأأأ

ع  طريأل عريلة تقد  األقنرقا  حلرمة املسأأأأأأأأأأأتحقة ملنشأأأأأأأأأأأتت األمم املتحدةاانتهإك ارقد، ارشأأأأأأأأأأأريية اقتلة ق 
لدمإهتإ يف ارقد، ارشأأأأأأأأأأأأأرييةر قتغتنم ارلجنة إلة  ارفرآلأأأأأأأأأأأأأة رتةكري ارسأأأأأأأأأأأأألطإت ا سأأأأأأأأأأأأأراايلية ابالمتيإاثات 

 1946 وجق اتفإيية امتيإاثات األمم املتحدة قحصأأأأأأأأإانهتإ رأإي سأأأأأأأأتحقة رلوكإرة قاحلصأأأأأأأأإانت ارسأأأأأأأأإرية امل
 ر1967رأإي ميتشل مور  -قاتفإق كومي 

، قكأأةرأأت  اثاء 2018 اثاء األاثمأأة اروجو يأأة اره قاجهتهأأإ يف عأأإي يلقهأأإ ابرغ قتأرب ارلجنأأة ع   
احلمإية قا غإثة قارصأأأحة آلأأأأأوابهتإ املإرية املسأأأأتمرةر قتوجد حإجة مإسأأأأة    خدمإت األقنرقا يف جمإالت 

، قيغةي عدي اريقني بش ن استمرار إلة  الدمإت مإ يشأر به ارالجئون ارفلسطينيون م   حبإ  قارتأليم
 ي إلةا  يضأأأأأأأأأأأأأأأإ    اثاي ة خطر حتوُّل ارشأأأأأأأأأأأأأأأبإب ارفإيد ر مل قرلفرا    ارتطرار قيف إلةا قأي،ر قيؤ 

ارصأأأأأأد ، تثح ارلجنة على املفوض ارأإي  آلأأأأأأرار  على  عإ ة فتح مدار، األقنرقا، رغم املشأأأأأأقة املإرية، يف 
طإرق  500 000بداية ارأإي اردراسأأأأأأأأي يف آب/ غسأأأأأأأأطسر قتأتا ارلجنة بقيمة إلةا ارقرار ألكثر م  

 م  ارالجئني ارفلسطينينير
ارتمويل املسأأأتداي قاركإيف  يف  جإ  سأأأبل جديدة ردعم قحتل ارلجنة وي  املإ ني على املسأأأإعدة 

األمني ارأإي ع  عمليإت األقنرقا  حشأأأأأأأأأأأأأيإً م  ارتوآلأأأأأأأأأأأأأيإت اروار ة يف تقرير، قارةي ميك  ارتنبؤ به ر قنرقا
(A/71/849 قم  اسأأأأأأأأأأأأتاتيجية األقنرقا رتأبئة املوار  رلفتة )ر قبنإء عليه، تنإشأأأأأأأأأأأأد ارلجنة 2021-2019

املإ ني تكثيم جهو إلم م   جل اثاي ة اروعي أبنشأأأأأأأأطة األقنرقا رصأأأأأأأأإحل ارالجئني ارفلسأأأأأأأأطينيني، قم    
 على اثاي ة  عمه،  إ يف خترت اردعم املإيلر تشجي  اجملتم  اردقيل األقس 

https://undocs.org/ar/A/71/849
https://undocs.org/ar/A/71/849
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قاب شأأأإرة    توآلأأأيإت األمني ارأإي، ترحق ارلجنة ابعتمإ  ارنظإي األسأأأإسأأأي رصأأأندقق ارويم  
ا منإاي ردعم ارالجئني ارفلسأأأأأأأأطينيني يف اردقرة ارسأأأأأأأأإ سأأأأأأأأة قاألربأني جمللس قاثراء خإرجية منظمة ارتأإقن 

، قارةي سيكون  ثإبة   اة رزاي ة يتملة 2019آختار/مإر،  2ق  1ا سالمي، ارةي ُعقد يف  بو ظ  يف 
 ردعم ارالجئني ارفلسطينيني م  خالل األقنرقار

ق  ارة األقنرقا قموظفيهإ رأزمهم على اسأأأأأأأأأأأأأأأتخداي املوار  املتإحة ملفوض ارأإي على اارلجنة  قتثح 
قيف  راملطلوب رتنفية قالية اروكإرةارتمويل بكفإءة، قسأأأأأ  ا آلأأأأأالحإت، قترشأأأأأيد امليزانية، قاحلصأأأأأول على 
روضأأأأأأ  األقنرقا على  اةإخت خطوات  ضأأأأأأإفيةارويت نفسأأأأأأه، حتل ارلجنة املفوض ارأإي ق  ارة األقنرقا على 

حشأأيإ م  قالية مسأأإر مإيل مسأأتداي رضأأمإن اسأأتمرار  مكإنية قآلأأول الدمإت    ارالجئني ارفلسأأطينيني 
 رري ارتقشم على خدمإت األقنرقا قالجئيهإ قموظفيهإاروكإرة، م  مراعإة األثر ارسل  رتداب

على  قاريإابن قاالحتإ  األقرقيب قارسأأأأأأأأأأأأويد قمصأأأأأأأأأأأأرق ملإنيإ قتركيإ قتو  ارلجنة  ن تشأأأأأأأأأأأأكر األر ن  
اجلزء اررفي  ، على إلإم  2018 يلول/سأأأأأأأبتمرب  27نيويورك يف يف عقد مؤحر األقنرقا ارواثاري يف  ارنجإح

 سأأأأهم االجتمإع  سأأأأهإمإ كبريا يف   رة املزيد م  االإلتمإي ابرأمل ارثمني ر قيد املسأأأأتوى م  اجلمأية ارأإمة
 ارةي تقوي به األقنرقا قيف تأزيز اردعم املقدي    اروكإرةر

قتدعو ارلجنة    جتديد قالية األقنرقا م  جإنق اجلمأية ارأإمة قتشأأأأأج  على خترت، قفقإ رقرار  
 (ر4-)  302ريم اجلمأية ارأإمة 

 رتهإاثاي ة توسي  عضويق ارلجنة بقطر كأضو جديد فيهإ، انطاليإ م  رقح قترح 
 

 غوجنن كوركوتارسفري   )تويي (
 رايس ارلجنة االستشإرية
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 الفصل األول
 عرض عام لسياق األوضاع  

 
 التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية -ألف  

، اسأأأأأأأأتمر أتثري ارنزاع قارأنم قارتهمي  على ارالجئني 2018يف ظل بيئة  يليمية متقلبة يف عإي  - 1
ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني، بطرق شأأأأأأأأأأأأأأأ ، يف وي  ميإ ي  عمليإت قكإرة األمم املتحدة  غإثة قتشأأأأأأأأأأأأأأأغيل ارالجئني 

المسة قإلي: األر ن  قربنإن  قاجلمهورية ارأربية ارسورية  قارضفة  ارفلسطينيني يف ارشرق األ ىن )األقنرقا(
ارغربية،  إ فيهإ ارقد، ارشأأأأأأأريية  قيطإع غزةر قيف إلةا ارسأأأأأأأيإق، قاآلأأأأأأألت اروكإرة، حشأأأأأأأيإ م  اروالية اره 

ارصحة  انطتهإ هبإ اجلمأية ارأإمة، تقد  خدمإت ارتنمية اربشأرية قاملسأإعدة ا نسأإنية يف جمإالت ارتأليم ق 
 قا غإثة قالدمإت االجتمإعية قاربرت ارتحتية قحتسني املخيمإت قارتمويل اربإرغ ارصغر قاحلمإيةر

 
 قطاع غزة   

ايتصأأأأإ ية شأأأأديدة ارتقلق، قاآلأأأألت األقنرقا تقد   -يف ظل ظرقا سأأأأيإسأأأأية ق منية قاجتمإعية  - 2
ر قيأإين سأأأأأأأأكإن إلةا (1)ارفلسأأأأأأأأطينيني املسأأأأأأأأجلني يف غزةم  ارالجئني  1 421 282املسأأأأأأأأإعدة ملإ يبلغ 

ا يليم  اثمة  نسأأأأأإنية بفأل احلصأأأأأإر ارربي قاجلوي قاربحري ا سأأأأأراايلي ارةي  خل سأأأأأنته ارثإنية عشأأأأأرة يف 
ر قايتن خترت بدقرات ارأنم قعدي االسأأأأأأأأأتقرار ارسأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأي قارقيو  املفرقضأأأأأأأأأة على اردخول 2018 عإي

احلدق ي م  مصأأأأأأرر ق ضأأأأأأإفة    خترت، تفإيمت آ ر االنقسأأأأأأإي ارسأأأأأأيإسأأأأأأي احلإيل قالرقج يف مأرب رفح 
 اثمة ارطإية اره تأوق  يصأأأأأأأإل الدمإت األسأأأأأأأإسأأأأأأأية قمدى توافرإلإ،  إ يقوض بشأأأأأأأدة ارنشأأأأأأأإ   بسأأأأأأأبق

 االيتصإ ير
،  ُبلغ ع  قفإة 2018قيف سأأأأأأأأيإق مظإإلرات مسأأأأأأأأرية ارأو ة اركربى، اره بد ت يف آختار/مإر،  -3

ر ققضأأأأأ  توفري (2) سأأأأأراايليني  رقح 3فلسأأأأأطينيإ ق  23 384ينيإ ق سأأأأأراايلي قاحد ق آلأأأأأإبة فلسأأأأأط 180
يف  مزمنإاررعإية رلمصأأأأإبني ضأأأأغوطإ إلإالة على ارنظإي ارصأأأأحي املتداعي ابرفأل ارةي يواجه  يضأأأأإ نقصأأأأإ 

قل قاروآلأأأول اره اركهرابء قا مدا ات قاملأدات ارطبية، قاسأأأتمرار  اثمة املرتبإت قارقيو  املفرقضأأأة على ارتن
تؤثر على املرضأأأأى ارضأأأأأفإء ارةي  حيتإجون    رعإية آلأأأأحية ال تتوفر يف غزةر قيف إلةا ارسأأأأيإق، قاجهت 
األقنرقا، ابعتبإرإلإ مقدي خدمإت اررعإية ارصأأأأأأأأأأأأأأأحية األقرية رالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني، اثاي ة االحتيإجإت 

 كثري م  األحيإن يواجهون احتيإجإت حيل كإن املرضى يف 22ارصحية ارطإراة يف مراكزإلإ ارصحية ارأأأأأأأأأأأ 
 االجتمإعير -طويلة األجل قشديدة م  اررعإية املتصلة اب آلإابت قارأالج ارطبيأي قاردعم ارنفسي

__________ 

يف م  األشأأخإا املصأأنفني  101 384م  اجلدير اب شأأإرة  ن (ر 2019)عمإن،  2018 ارسأأنوي ارأمل تقريراألقنرقا،  (1) 
مسأأجلون “ األشأأخإا املسأأجلني اُخري ” شأأخصأأإ آخر م  47 629ق “ م  غري الجئني  ق متزقجون متزقجإت”فئة 

عبإرة تشأأري    األشأأخإا ارةي    يسأأتوفوا، عند ارتسأأجيل يف “ األشأأخإا املسأأجلون اُخرقن”اروكإرة يف غزةر ق ردى 
 قل األمر، وي  مأإيري األقنرقا رالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأطينيني، قرك  تقرر  كم يد تكبدقا خسأأأأأأأأأأأإار كبرية  ق حتملوا مشأأأأأأأأأأأقة كبرية 

  شخإا ينتمون     سر األشخإا املسجلني اُخري ريف فلسطني، ق    1948ألسبإب تتألأل بنزاع عإي 
 ,United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ر2018كإنون األقل/ يسأأأأأأمرب   31ح   (2) 

“Humanitarian snapshot: casualties in the context of demonstrations and hostilities in Gaza – 30 March–31 

December 2018”, 21 January 2019ر 
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ق  ى تدإلور ارظرقا االجتمإعية قااليتصأأأأأأأأأإ ية    اري ، يف وي    إء غزة  كثر م   ي قيت  - 4
زي رإلحصأأأأأأأأأأإء ارفلسأأأأأأأأأأطيح أبن مأدل اربطإرة بلغ مضأأأأأأأأأأى، ال سأأأأأأأأأأيمإ ردى ارشأأأأأأأأأأبإبر ق فإ  اجلهإاث املرك

 ر(3)2017يف املإاة يف عإي  44، مقإبل 2018املإاة يف عإي  يف 52

قعلى ارصأيد ارسيإسي، على اررغم م   براي اتفإق املصإحلة ارتإرخيي بني حركه محإ، قفتح يف  - 5
و  كإء االنقسأأأإي ارسأأأيإسأأي ،  2018،   تتحقأل خطوات رايسأأأية، يف عإي 2017تشأأأري  األقل/ كتوبر 

ق  ى    عدي اريقني ارسأأأأأأأأيإسأأأأأأأأي قاري ، قا حبإ ، م  حدة خترت جج ارةي اسأأأأأأأأتمر  كثر م  عقدر ق 
يف املأإاأة م  مرتبأإت املوظفني احلكوميني  50ق  30م  خالل مأإ يلي: ) ( اففأإض يتاقح بني  تفأإيمهأإ

الدمة املدنية املقيمني يف غزة ق سأأأأأرإلم  م  موظفي 62 000يف  قرة فلسأأأأأطني،  ثر مبإشأأأأأرة على حوايل 
    16تتاقح بني   انقطأأإع ارتيأأإر اركهراباي ملأأدقحأأإالت  ،قعلى االيتصأأأأأأأأأأأأأأأأإ  ككأأل  )ب(  اثمأأة طأأإيأأة

، أتثريا (4)سأأأأأأإعة يف اريوير قيؤثر نقص اركهرابء،    جإنق آ ر احلصأأأأأأإر قتنإيص يدرات حتلية امليإ  20
 ر(5)امليإ  ارنظيفة قتدفأل ميإ  اجملإرير يف اربحر األبيض املتوس سلبيإ على  مكإنية احلصول على 

 
 الضفة الغربية  

، بلغ عد  ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأطينيني املسأأأأأأأأأأأأجلني ردى األقنرقا يف ارضأأأأأأأأأأأأفة ارغربية 2018يف عإي  -6
 ر قظل االحتالل ارأسأأكري ا سأأراايلي يؤثر سأألبإ على حيإة(6)الجئإً  846 465فيهإ ارقد، ارشأأريية   إ

 اريومية خالل ارفتة املشمورة ابرتقريرر ارفلسطينينيارالجئني 
عملية متصلة  7 000قخالل ارفتة املشأمورة ابرتقرير، يإمت يوات األم  ا سأراايلية أبكثر م   - 7

ر (7) رقح 6 131الجئني، اثنإن منهم يصأأأأأأأأأأأر، ق آلأأأأأأأأأأأيق  9فلسأأأأأأأأأأأطينيإ م  بينهم  40 ابألم  يُتل فيهإ
جلت قفإة  يف ارضأأأفة ارغربيةر  رقح آخر  159 سأأأراايليإ ق آلأأأإبة  11قخالل ارفتة املشأأأمورة ابرتقرير، سأأأُ

، يإمت يوات األم  ا سأأأأأأأأراايلية، يف املتوسأأأأأأأأ ، نوايل عمليتني  منيتني يوميإ يف  يمإت 2018 قيف عإي
رأمليإت ارةخرية احلية قكميإت ارالجئني ارتسأأأأأة عشأأأأر يف ارضأأأأفة ارغربيةر قاسأأأأُتخدي يف ارأديد م  إلة  ا

 ،تلم ابملمتلكإت آلأأأأأإابت  رقح، ق ع   يف كثري م  األحيإنكبرية م  ارغإاث املسأأأأأيل رلدموع،  إ  سأأأأأفر 
 قعوايق نفسية ملحوظةر

قخالل ارفتة املشأأأمورة ابرتقرير، اسأأأتمر توسأأأي  املسأأأتوطنإت ا سأأأراايلية يف ارضأأأفة ارغربية،  إ فيهإ  - 8
  جإنق تدمري املنإاثل قاملمتلكإت ارفلسأأأأأطينيةر قاجملتمأإت اقلية ارفلسأأأأأطينية، ال سأأأأأيمإ ارقد، ارشأأأأأريية،  

__________ 

 “ر2018في بش ن نتإاج مسح ارقوى ارأإملة، بيإن آلح”اجلهإاث املركزي رإلحصإء ارفلسطيح،  (3) 
 (4) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Gaza Strip: early warning indicators – 

October 2018”, 19 November 2018ر 
روفيإت األطفإل قيتسأأأأأبق سأأأأأوء نوعية امليإ  ق مكإنية احلصأأأأأول يأد املرض ارنإجم ع  تلوث امليإ   حد األسأأأأأبإب اررايسأأأأأية  (5) 

 Shira Efron and others, The Public Health Impacts of Gaza’s كثر م  رب  جمموع األمراض يف غزة ) يف عليهأأإ

Water Crisis: Analysis and Policy Options (Santa Monica, California, United States of America, RAND 

Corporation, 2018)ر) 
قاملتزقجون تزقجإت امل”أأأأأأأأأأ يف فئة م  األشخإا املصنفني  49 328م  اجلدير اب شإرة  ن  ر2018تقرير ارأمل ارسنوي  (6) 

مسأأأجلون ردى اروكإرة يف ارضأأأفة “ األشأأأخإا املسأأأجلني اُخري ”شأأأخصأأأإ  ضأأأإفيإ م   152 197ق “ م  غري الجئني
 ارغربيةر

 كتق األمم املتحدة رتنسيأل ارشؤقن ا نسإنيةريإعدة بيإانت م (7) 
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يسهم  خترت ابرفأل،  إ حدقث قراي ارتهديد هبدي منإاث إ قمصإ رهتإ، ق  تواجهتلت املوجو ة يف املنطقة جيم، 
إليكال  475يقل ع   ، إُلدي مإ ال2018يف  حالل بيئة يسأأأأأرية تأرضأأأأأهإ لطر ارتحيل ارقسأأأأأرير قيف عإي 

يف املإاة  12إليكال اتبأإ رالجئني فلسأأأطينينير قميثل خترت اثاي ة بنسأأأبة  139، منهإ (8)ميلكهإ ارفلسأأأطينيون
 ر (9)يف املإاة يف إلدي ا يإكل اململوكة رالجئني 40( قاثاي ة بنسبة 423) 2017مقإرنة بأإي 

يف املإاة،  19رفلسطينيني يف ارضفة ارغربية ، بلغ املأدل ارأإي ربطإرة ارالجئني ا2018قخالل عإي  - 9
ر ق سأأأأأهم خترت يف ارتفإع (10)يف املإاة ابرنسأأأأأبة مل  يأيشأأأأأون يف املخيمإت 42حيل ارتف  مأدل اربطإرة    

 مستوايت ارفقر قانأداي األم  ارغةااي ردى األسر املأيشية رالجئني ارفلسطينيني يف ارضفة ارغربيةر
 

 العربية السوريةاجلمهورية   
 إ يف خترت ابرنسأأأبة  اسأأأأتمرت ارأوايق امل سأأأأإقية ارنإوة ع  ارنزاع يف اجلمهورية ارأربية ارسأأأأورية، - 10

رالجئني ارفلسأأطينينير فقد   ى ارأنم قاالضأأطراب االيتصأأإ ي قتدمري اربرت ارتحتية، مقتان ابففإض يف 
م  قجه ارضأأأأأأأأم ردى وي  ارسأأأأأأأكإنر قيف غيإب الدمإت ارأإمة قبرامج ارضأأأأأأأمإن االجتمإعي،    تفإي

 سأأأفرت األعمإل قم  اسأأأتمرار إلجمإت اجلمإعإت املتطرفة يف بأض   إء اربلد، تسأأأوية سأأأيإسأأأية  اامة، 
ارقتإرية املكثفة قارواسأأأأة ارنطإق ع  عد  ال حيصأأأى م  اروفيإت قا آلأأأإابت قتشأأأر   عدا  غفرية، قإلجرة 

 ستمرار احلإجة    املسإعدة ا نسإنيةرقاسأة ارنطإق، قفقدان سبل ارأي  قا
،  آلأأأأأأأبح م  املمك  اروآلأأأأأأأول     يم ارريموك قيلدا قببيال قبيت سأأأأأأأحم، اره 2018قيف عإي  - 11

كإنت يف ارسأأأأإبأل منإطأل يصأأأأأق اروآلأأأأول  ريهإ  ق يتأةر اروآلأأأأول  ريهإ، بيد  ن اروآلأأأأول     يم  رعإ 
الل مأظم ارفتة املشأأأأأأأمورة ابرتقريرر قعلى اررغم م  خترت،  ق متأةرا خ آلأأأأأأأأبإقيريهي املزيريق قجلني ظل 

اسأأتمر موظفو األقنرقا يف تقد  الدمإت يدر املسأأتطإع  اخل إلة  املنإطألر قيرب كإية ارأإي، قابرتنسأأيأل 
م  ارسأأأألطإت ارسأأأأورية، اسأأأأتطإعت اروكإرة اروآلأأأأول    جنوب اجلمهورية ارأربية ارسأأأأورية قاسأأأأت نفت فورا 

 األسإسية قاملسإعدة ارطإراة رالجئني ارفلسطينينير تقد  الدمإت
الجئ فلسأأأأأأأطيح يف اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأورية مقإبل ارأد   438 000قتقدر األقنرقا  نه بقي  - 12

يف املإاة م   60حوايل  ن ر ق (11)الجئ 560 000املسأأأأأأأأأأأأأأأجل ردى اروكإرة يبل األعمإل ارقتإرية قإلو 
مرة قاحدة على األيل منة بداية ارنزاع، ققفقإ رتقديرات األقنرقا، رلنزقح  يد تأرضأأأواارالجئني ارفلسأأأطينيني 

م  منأأإاث م  ق حلقأأت هبأأإ  ضأأأأأأأأأأأأأأأرار كبريةر قُ مرت ابركأأإمأأل تقريبأأإ  يمأأإت  180 000ُ مرت  كثر م  
يف املإاة م  ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأطينيني يف  30ارريموك ق رعإ قعني ارتل، اره كإن يقطنهإ سأأأأأأأأأأأإبقإ  كثر م  

يف املإاة م  ارالجئني ارفلسأأأأطينيني يف اجلمهورية ارأربية  90مهورية ارأربية ارسأأأأوريةر قيدرت اروكإرة  ن اجل
ارسأأأأورية يأيشأأأأون على  يل م   قالري  رلفر  ارواحد يف اريوي قيأتمدقن على املسأأأأإعدات ا نسأأأأإنية فق  

 رتلبية احتيإجإهتم األسإسيةر
 

__________ 

 املرج  نفسهر (8) 
 ر2018تقرير ارأمل ارسنوي  (9) 
 (10) UNRWA, “Occupied Palestinian territory: Emergency appeal 2019” (Amman, 2019)ر 
قاملتزقجون املتزقجإت ”يف فئة تقدي اروكإرة خدمإت رأد   ضأأأأإيف م  األشأأأأخإا املصأأأأنفني  ر2018تقرير ارأمل ارسأأأأنوي  (11) 

 يف اجلمهورية ارأربية ارسوريةر 45 185يبلغ “ األشخإا املسجلني اُخري ”قم   37 818يبلغ “ م  غري الجئني
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 لبنان  
ر قيف (12)عد  م  ارالجئني، نسأأبة رلفر  ارواحد، مقإرنة أبي بلد يف ارأإ يسأأتضأأيم ربنإن  كرب  - 13

م  ارالجئني ارقأأإ مني م  اجلمهوريأأة ارأربيأأة ارسأأأأأأأأأأأأأأأوريأأة  950 000، كأأإن إلنأأإك  و 2018كأأإيأأة عأأإي 
يف املإاة م  سكإن اربلد،  30، قإلو عد  ميثل (13)مسجلني ردى مفوضية األمم املتحدة رشؤقن ارالجئني

م  ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأطينيني ارقإ مني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأأأورية املسأأأأأأأأأأأأجلني  29 038  ضأأأأأأأأأأأأإفة   
، كأأأإن يف ربنأأأإن 2018كأأأإنون األقل/ يسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31األقنرقا يف ربنأأأإنر قعالقة على خترأأأت، ح   رأأأدى
يل الجئإ فلسطينيإ مسجال ردى اروكإرةر قال ميثل إلةا ارريم ارأد  ارفألي املوجو  يف اربلد ح 475 075

 ن كثريا منهم، على سبيل املثإل، غإ رقا اربلد على مدى ارسنني، قال تتتب  األقنرقا احلركة املأتإ ة رالجئني 
    2018ر قتشأأأأأأأأأري عملية حتقأل  جرهتإ اروكإرة يف حواث/يوريه قآب/ غسأأأأأأأأأطس (14)خإرج ميإ ي  عمليإهتإ

ورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأأأأورية يف ربنإن نتيجة اففإض تدرجي يف عد  ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأطينيني ارقإ مني م  اجلمه
 النتقإ م    بلدان  خرى  ق عو هتم    اجلمهورية ارأربية ارسوريةر

االيتصأأأإ ي يف  -قال تزال األاثمة يف اجلمهورية ارأربية ارسأأأورية تؤثر سأأألبإ على املنإم االجتمإعي  - 14
 آلأأال، قاربرت ارتحتية قتقد  الدمإتر قيف ربنإن،  إ يفرض مزيدا م  ارضأأغ  على املإرية ارأإمة ارضأأأيفة 

بيئة تتسأأم ابرتفإع مأدالت اربطإرة قارتنإفس ارشأأديد على ارفرا ارنإ رة، يأد ارالجئون ارفلسأأطينيون م  
فهم  نوعون م   إرسأأأأأأأأة  - ضأأأأأأأأأم ارفئإت ق كثرإلإ هتميشأأأأأأأأإ، حيل يواجهون ارتمييز يف سأأأأأأأأوق ارأمل 

ر قرةرت، يأإين ارالجئون ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيون م  ارتفإع مأدالت ارفقر (15)قاملركز ارقإنوين ا   -مهنة  39
قانأداي األم  ارغةااي، قيواجهون آلأأأأوابت يف كسأأأق عيشأأأهمر قم  ارنإحية االجإبية، بد ت ارسأأألطإت 
ارلبنإنية، خالل ارفتة املشمورة ابرتقرير، تيسري تسجيل قال ات  طفإل ارالجئني ارفلسطينيني ارقإ مني م  

 إ يغح  سأأأأأأرإلم ع  خوض  جراءات يضأأأأأأإاية ابإلظة ارتكإريم رلحصأأأأأول  ،(16)ة ارأربية ارسأأأأأأوريةاجلمهوري
 على إلة  ارو األر 

__________ 

 (12) European Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, “Lebanon”, 8 March 

 ر2019
 (13) UNHCR, “Lebanon”, fact sheet, June 2019ر 
م  قاملتزقجون تزقجإت امل”يف فئة م  األشأأأأأأخإا املصأأأأأأنفني  34 389يرجى مالحظة  ن  ر2018تقرير ارأمل ارسأأأأأأنوي  (14) 

ى اروكإرة يف ربنإنر ققفقإ مسأأأجلون رد“ األشأأأخإا املسأأأجلني اُخري ”شأأأخصأأأإ  ضأأأإفيإ م   24 421ق “ غري الجئني
يقيمون يف “ ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني”م   174 422، تبني  ن 2017فلسأأأأأأأأأأأأأأأطيح  جري يف عإي  -رتأدا  رمسي ربنإين

جتمأإ يف وي    إء ربنإن )ألغراض ارتأدا ، ُعد ارالجئون  156املخيمإت االثح عشأأأأأأر اررمسية رالجئني ارفلسأأأأأأطينيني قيف 
  ق  يك  ارتأدا  يهدا    عد وي  2017حواث/يوريه  17ة  املنإطأل عند منتصأأأأأأم ارليل يف املوجو قن شأأأأأأخصأأأأأأيإ يف إل

ارالجئني ارفلسأأأأأأأطينيني ارةي  يأيشأأأأأأأون يف اربلد(ر قابسأأأأأأأتخداي منهجية  تلفة، يدرت  راسأأأأأأأة اسأأأأأأأتقصأأأأأأأإاية  جرهتإ اجلإمأة 
م  ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني  280 000ق  260 000 ن عأأأد ا يتاقح بني  2015األمريكيأأأة قاألقنرقا يف بريقت عأأأإي 

 J. Chaaban and others, Survey on the Socioeconomic Status of Palestine Refugees inيقيمون يف ربنأأأأأأأأإن )

Lebanon 2015 (Beirut, American University of Beirut and UNRWA, 2016), p. 23ر) 
يف املإاة م  ارالجئني ارفلسأأأأطينيني ارقإ مني  40(، فان  كثر م  2018رقا )اسأأأأتنإ ا    بيإانت اررآلأأأأد ارصأأأأإ رة ع  األقن (15) 

 م  اجلمهورية ارأربية ارسورية يف ربنإن ال حيملون ق األ  يإمة يإنونية آلإحلةر
رأمر سأأأأنة تنطبأل إلة  ارتدابري على وي   طفإل ارالجئني ارفلسأأأأطينيني ارقإ مني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأورية اربإرغني م  ا (16) 

 ر2018قشبإ /فرباير  2011 ق  كثر قاملورو ي  يف ربنإن بني كإنون ارثإين/ينإير 
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قعلى ارسأأأأإحة ارسأأأأيإسأأأأية، شأأأأهد ربنإن، يف  عقإب االنتخإابت ارربملإنية اره جرت يف  اير/مإيو  - 15
 ة ارالجئني    ، م اثيإ سأأأأأأأيإسأأأأأأأيإ اسأأأأأأأتمر عدة  شأأأأأأأهر، قحإل  قن تشأأأأأأأكيل احلكومةر قظلت عو 2018

اجلمهورية ارأربية ارسأورية مسأ رة خالفية قإليمنت على ارنقإب بأد االنتخإابتر قمنة حواث/يوريه فصأإعدا، 
 ُعلنت برامج  تلفة رتيسأأأأأأأأأأأري عو ة ارالجئني    اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأأورية،  إ يف خترت مبإ رات اةةهتإ 

م  ة ارقإ مة ارالجئة سأأأأأأأر ارفلسأأأأأأأطينيمت  يضأأأأأأأإ    األيد حكومة ربنإنر قارسأأأأأأأفإرة ارفلسأأأأأأأطينية يف ربنإن
 ر(17)ارطوعية    اجلمهورية ارأربية ارسورية هتإعو  عمإ رتيسري اجلمهورية ارأربية ارسورية 

 
 األردن  

الجئإً فلسأأأأأأطينيإً مسأأأأأأجالً ردى األقنرقا، يُفهم  ن  غلبهم حيمل  2 242 579يوجد يف األر ن  - 16
ر (18)األر نيأأأة،  أأأإ يتيح  م ارتمت  بنفس احلقوق اره يتمت  هبأأأإ املواطنون األر نيون اُخرقناجلنسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة 

، ال حيملون 158 000، اربأأأإرغ عأأد إلم 1967قارالجئون ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيون ارأأةي  فرقا م  غزة يف عأأإي 
ارفتة  اجلنسأأأأأأية األر نية قيواجهون ييو ا يف احلصأأأأأأول على الدمإت ارأإمة قفرا كسأأأأأأق ارأي ر قخالل

املشأأأأأأأمورة ابرتقرير، حتسأأأأأأأنت ظرقا إلؤالء ارالجئني عندمإ مسحت  م احلكومة بشأأأأأأأراء كمية يدق ة م  
 املمتلكإت قاألآلول،  إ يف خترت األراضي قارسيإرات، قطلق احلصول على رخص ارقيإ ةر 

يف منطقة تتسم ابرتقلقر قرك   ارنس قطوال ارفتة املشمورة ابرتقرير، ظل األر ن منإرة رالستقرار  - 17
 فواج ارالجئني ارقإ مة م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأورية قارأراق كإنت مصأأأأدر ضأأأأغ  إلإال على ايتصأأأأإ  اربلد 

يف املإاة يف كإية  18.3رة م  قبنيته ارتحتيةر ق آلأأأأأأأأأأأأأأبحت اربطإرة حتدايً رايسأأأأأأأأأأأأأأيإً، م  ارتفإع نسأأأأأأأأأأأأأأبة اربطإ
 ر قأتثر ارشبإب بةرت على قجه خإار(19)2018يف املإاة يف كإية عإي  18.6    2017 عإي
قبلغ عد  ارالجئني ارفلسأأطينيني ارقإ مني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأورية قاملسأأجلني ردى األقنرقا  - 18

رتقرير، قيأو  خترت جزايإ    سأأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأأة حكومية الجئإ يف كإية ارفتة املشأأأأأأأأأأأمورة اب 17 750يف األر ن 
م  ارالجئني ارفلسأأأأأأأأطينيني  (20)يف املإاة 13قتأإين يرابة  رتتمثل يف عدي ارقبول 2013اعُتمدت يف عإي 

ارقإ مني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأورية، ارةي  ريس رديهم مركز يإنوين يف األر ن، م  ارضأأأأأأأأأم بشأأأأأأأأكل 
صأأأأأأأأأأول على ارأمإرة، قارلجوء    اقإكم، ق جراء املأإمالت املتصأأأأأأأأأألة خإا، حيل يواجهون ييو ا يف احل

ابألحوال املدنية قارتسأأأأأأجيل، قخطر ا عإ ة ارقسأأأأأأريةر كمإ يواجه كثري منهم آلأأأأأأأوابت يف احلصأأأأأأول على 
ارالجئون ارفلسأأأأطينيون ارقإ مون حيإل ق  راملسأأأأإعدة ا نسأأأأإنية املتإحة رالجئني ارسأأأأوريني غري ارفلسأأأأطينيني

اجلهة اررايسأأأأأأأأية اره توفر  م اررعإية ارصأأأأأأأأحية قارتأليم بوآلأأأأأأأأفهإ مهورية ارأربية ارسأأأأأأأأورية    اروكإرة م  اجل
قاملسأأأأأإعدة ارطإراة، قشأأأأأبكة األمإن االجتمإعي قخدمإت احلمإيةر قظلت األقنرقا تنإشأأأأأد حكومة األر ن 

__________ 

ال تسأأأأأأأأأتطي  األقنرقا أتكيد  ي عو ة فألية ميسأأأأأأأأأرة يف  طإر إلة  املبإ راتر ققفقإ رأمليإت اررآلأأأأأأأأأد اره يإمت هبإ اروكإرة،  (17) 
م  ارالجئني  522مقإبل  2018ة ارأربية ارسورية يف عإي م  ارالجئني ارفلسطينيني ارأإادي     اجلمهوري 1 400ُسجل 

ارفلسأأطينيني اجلد  ارقإ مني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأورية اروافدي     ربنإن،  إ يشأأري    اثاي ة يف عد  ارأإادي  قاففإض 
اجلمهورية ارأربية ارسأورية  م  إلؤالء ارالجئني    750، عندمإ عإ  2017يف عد  اروافدي  مقإرنة ابرفتة نفسأهإ م  عإي 

 منهم    ربنإنر 1 159قيدي 
“ متزقجإت م  غري الجئني”م  األشخإا املصنفني كأأأأ  33 736م  اجلدير اب شإرة  ن  ر2018تقرير ارأمل ارسنوي  (18) 

 مسجلون ردى اروكإرة يف األر نر“ األشخإا املسجلني اُخري ”شخصإ  ضإفيإ م   100 166ق 
 (19) World Bank, “The World Bank in Jordan” (1 April 2019)ر 
 (20) UNRWA vulnerability assessment report (Jordan), May 2017ر 
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قإً رلقإنون اردقيل، قارنظر يف ارتمسأأأأأأأت  بد  عدي ا عإ ة ارقسأأأأأأأرية قاملسأأأأأأأإقاة يف مأإملة وي  ارالجئني قف
 مكإنية حكني ارالجئني ارفلسأأأأأأأأطينيني ارفإري  م  ارنزاع يف اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأورية م  اردخول املؤيت 

 ألسبإب  نسإنيةر 
، فُتح مأرب نصأأأيق احلدق ي م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأورية م  2018قيف تشأأأري  األقل/ كتوبر  - 19

، 2018ة ثالث سنوات، ملرقر األشخإا قاربضإا ر قح  كإنون األقل/ يسمرب جديد، بأد  غاليه رفت 
م  ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأطينيني ارقإ مني م  اجلمهورية ارأربية  273حوايل     ن اروكإرة تشأأأأأأأأأأأري سأأأأأأأأأأأجالت 

م  إلؤالء ارالجئني عإ قا    األر ن  107   اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأأأأأأورية  غري  ن يد عإ قا ارسأأأأأأأأأأأأأأأورية 
بأدر قرغم  ن  عإ ة فتح احلدق  يد تسأأهم يف ارأو ة ارتلقإاية رالجئني    اجلمهورية ارأربية ارسأأورية،  فيمإ

تتوي  األقنرقا، على  سأأأأأأأأأأأأأأإ، االجتإإلإت امللحوظة حإريإ،  ن مأظم ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأطينيني ارقإ مني م  
 ر2019اجلمهورية ارأربية ارسورية سيظل يف األر ن خالل عإي 

 
 التطورات التشغيلية والتنظيمية -ابء  

، حكنت األقنرقا م  تقد  املسأأأأإعدة ا منإاية قا نسأأأأإنية بسأأأأرعة قفأإرية مأتمدًة 2018يف عإي  - 20
موظم، غإربيتهم م   30 000، قال سأأأأأأأأأأأأأأأيمإ يوهتإ ارأإملة اره تنإإلز ةارتشأأأأأأأأأأأأأأأغيلييف خترت على يدراهتإ 

ية ارةي  يقدمون  ريهإ الدمإت، قاالرتزاي اجلمإعي رلوكإرة ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني ق فرا  اجملتمأإت اقل
قجهإهتإ املإ ة قاربلدان املضأأأأأأأيفة  إر قيف ارويت نفسأأأأأأأه، قرغم بقإء وي  منشأأأأأأأتت األقنرقا مفتوحة طوال 
ارسأأأأأأأأأأأأأنة،  ث رت ارقيو  املإرية أتثريا سأأأأأأأأأأأأألبيإ على تقد  خدمإت ارطوارد يف عدة ميإ ي ، ق  ت    فقدان 

 2018إت م  املوظفني قاندالع احتجإجإت شأأأديدة يف يطإع غزةر قبلغ مسأأأتوى حويل نداء قظإام مئ
يف املإاة،  مإ مسأأأأأأتوى حويل نداء األقنرقا ا يليمي  25ارطإرد م   جل األرض ارفلسأأأأأأطينية اقتلة نسأأأأأأبة 
 يف املإاةر 31م   جل اجلمهورية ارأربية ارسورية فقد بلغ نسبة 

مشأأأأأأأأورة يف جمإل  ماليني 8.5شأأأأأأأأمورة ابرتقرير، رحت األقنرقا يف  سأأأأأأأأداء  كثر قخالل ارفتة امل - 21
م  األطفأأأإل )رلسأأأأأأأأأأأأأأأنأأأة ارأأأدراسأأأأأأأأأأأأأأيأأأة  532 857اررعأأأإيأأأة ارصأأأأأأأأأأأأأأأحيأأأة األقريأأأة، ققفرت ارتأليم ملأأأإ عأأأد   

(، قيدمت مسأأأأأأإعدة شأأأأأأبكة األمإن االجتمإعي ) إ يف خترت ارنقد قاألغةية( رأد  يفوق 2018/2019
م  ارشأأأأأبإب  7 564ارتأليم قارتدريق يف اجملإرني ارتقح قاملهح ملإ عد   شأأأأأخص، ق اتحت  255 000

الجئإً فلسأأأأأأأأأطينيإًر  13 052شأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأإً كإن منهم  38 183قيدمت يرقض ارتمويل اربإرغ ارصأأأأأأأأأغر    
 ق بنإاهإ،  املتقي سأأأأرة م  املسأأأأإعدة املقدمة م   جل  آلأأأأالح  1 138قاب ضأأأأإفة    خترت، اسأأأأتفإ ت 

مراكز آلأأأأأأأأأأأأأأأحية  6أأإيري اروكأإرأة رلحمأإيأة قارسأأأأأأأأأأأأأأأالمأة، ببنأإء  ق  عأإ ة بنأإء  ق حتسأأأأأأأأأأأأأأأني قيأإمأت، قفقأإً مل
مدرسأأأأأأأأةر قيدمت املسأأأأأأأأإعدة يف  طإر احلمإية يف وي  ميإ ي  عمل اروكإرة م  ارتكيز حتديداً على  16 ق

لسطينينير ارنهوض  وظفي األقنرقا قمواآللة جتهيزإلم كي حيققوا نتإاج عملية يف توفري احلمإية رالجئني ارف
مليون الجئ، قال سأأأأأأأأأأأيمإ يف األرض ارفلسأأأأأأأأأأأطينية اقتلة  1.5قُيد مت املسأأأأأأأأأأأإعدة ا نسأأأأأأأأأأأإنية ارطإراة    

 قاجلمهورية ارأربية ارسوريةر
قطوال ارفتة املشأأأمورة ابرتقرير، ظل تقد  املسأأأإعدة ا نسأأأإنية احليوية    ارالجئني ارفلسأأأطينيني  - 22

األر ن قربنإن ميثل يف قارالجئني ارفلسأأأأأأطينيني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأورية  يف اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأورية
 قرويةر قم  خالل املوار  املتإحة اره ُقاثعت يف اجلمهورية ارأربية ارسورية، يدمت اروكإرة املسإعدة ارنقدية 

م   395 499 م  ارالجئني ارفلسأأطينيني قيدمت املسأأإعدة ارغةااية ارأينية    405 644ارأإجلة    
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ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأطينينير قجل  جالء املالجئ اجلمإعية يف اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأأأأأورية قتلقى كل ارالجئني 
ارفلسأأأأأطينيني املقيمني إلنإك اردعم  جإ  مكإن  يإمة بديلر قجرى  آلأأأأأالح  مإك  ا يواء املسأأأأأحوبة م  

 ر 2018/2019اسي الدمة ق عإ ة فتحهإ كمدار، يف ارويت املنإسق رلأإي اردر 
قفرت األقنرقا ارتأليم رأأأد  يزيأأد ع   ،قبأأدعم م  ارتمويأأل ارأأةي قر  اسأأأأأأأأأأأأأأأتجأأإبأأة رلنأأداء ارطأأإرد - 23

طإرق م  ارالجئني ارفلسطينيني يف اجلمهورية ارأربية ارسورية، قاستطإعت بتيسري م  حكومة  50 500
األخرى يف املنإطأل اره  مك  اروآلأأأأأأأأول اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأورية  عإ ة أتإليل قفتح املدار، قاملنشأأأأأأأأتت 

 ريهإ مؤخراً،  إ يكفل رالجئني ارفلسطينيني ارأإادي  تلقإايإ اروآلول اُم  رلمسإعدة ا نسإنيةر ق ُتيحت 
مرفقإً آلأأأأأأأأأأأأأأحيإًر قتواآلأأأأأأأأأأأأأأل تقد  خدمإت احلمإية    ارالجئني  24اررعإية ارصأأأأأأأأأأأأأأحية األقرية م  خالل 

ارسأأأورية ع  طريأل  سأأأة مكإتق ردعم األسأأأرةر قيف ربنإن، ُيدمت منح  ارفلسأأأطينيني يف اجلمهورية ارأربية
م  ارالجئني  28 880نقدية عإجلة م   جل ارغةاء قارسأأأأأأأأأأأأأك  قاالسأأأأأأأأأأأأأتأدا  رلشأأأأأأأأأأأأأتإء    مإ يزيد ع  

ارفلسطينيني م  اجلمهورية ارأربية ارسوريةر قكةرت، قاآللت األقنرقا توفري ارتأليم اجليد قارشإمل قاملنصم 
م  األطفإل ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأطينيني ارقإ مني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأورية،  5 482ملإ عد   يف ربنإن 

ققفرت احلمإية احليوية قخدمإت  مركزاً آلأأأأأأأأأأحيإً  27قيدمت خدمإت اررعإية ارصأأأأأأأأأأحية األقرية ع  طريأل 
سوريةر قيف األر ن، م  ارالجئني ارفلسطينيني م  اجلمهورية ارأربية ار 5 552املسإعدة ارقإنونية ملإ عد   

م  ارالجئني ارفلسأأأأطينيني ارقإ مني  16 602ُيدمت منح نقدية رتلبية االحتيإجإت األسأأأأإسأأأأية ملإ عد   
م   ضأأأأم  سأأأر ارالجئني ارفلسأأأطينيني  247م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأوريةر قاب ضأأأإفة    خترت، تلقت 

نح ارنقدية ارأإجلة اره تقدي ملرة قاحدة م  ارقإ مني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأأأأأأورية اردعم ع  طريأل امل
 جل مسأأأإعدهتإ على االسأأأتجإبة رشأأأواغل احلمإية اقد ةر قيد ُقسأأأ  نطإق الدمإت ارطبية ريشأأأمل  كثر 

الجئ فلسأأأأأطيح م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأورية، ققاآلأأأأألت اروكإرة توفري ارتأليم األسأأأأأإسأأأأأي  15 200م  
طينيني م  اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأورية قاألطفإل ارسأأأأأوريني املوجو ي  م  األطفإل ارفلسأأأأأ 1 353عد    ملإ

 مدرسةر 141يف األر ن م  خالل شبكة تضم 
،   ان  26يف ارفقرة اروار  قآلأأأأأأأأأأأفهإ  املهد ة روجو  اروكإرة،، قرغم األاثمة املإرية 2018قيف عإي  - 24

ةر قم  خالل آلأأأأأأأأأأأأأأأنأأأإ يأل ارطوارد، ظأأأل توفري املسأأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأأدة ارغأأأةاايأأأة  قرويأأأة م   قروايت األقنرقا يف غز 
م  ارالجئني ارفلسأأأطينيني ارضأأأأفإء،  933 979اروكإرة االحتيإجإت ارغةااية قارتغةقية ملإ عد     عمت

احلصأأأأأول على ارنقد رقإء ارأمل رتلبية   سأأأأأرة مأيشأأأأأية تر سأأأأأهإ  نثىر ق تيحت فرا 18 116 إ يف خترت 
امر ةر قيف  طإر برانمج ارتأليم يف  3 633  فيهم الجئ،   10 000إ يزيد ع  االحتيإجإت ارطإراة مل

طإربإًر قاسأأأأأأأأأأأأأتمر تقد   278 938حإالت ارطوارد، اُثق ت املدار،  وا  تأليمية  سأأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأأية ملإ عد   
طفالً م  ختقي االحتيإجإت الإآلأأأأأة فحصأأأأأإً  10 284مركزاً آلأأأأأحيإً قتلقى  22الدمإت ارصأأأأأحية عرب 

 طبيإً شإماًلر 
ة، ُيدمت املسأإعدة ارغةااية ألسأر ارالجئني ارفلسأطينيني ارضأأيفة بطرااأل شأ ر قيف ارضأفة ارغربي - 25

م  ارالجئني  45 887قيف  طإر ارشأأأأراكة م  برانمج األغةية ارأإملي، جل توفري يسأأأأإام  ركتقنية ملإ عد   
نية رنحو خإرج املخيمإت ارةي  يأإنون م  انأداي األم  ارغةااي، بينمإ ُيدمت املسأأأأأأأأأأأأأأأإعدة ارغةااية ارأي

م  اربدق قاررعإة ارةي   فإ ت ارتقديرات أبإلم يأإنون م  انأداي األم  ارغةااي  ق ارت ثر بهر  37 000
 سأأأأأأأأأأرة  5 900مإ يزيد ع  رتلبية االحتيإجإت ارطإراة ق عمت فرا احلصأأأأأأأأأأول على ارنقد مقإبل ارأمل 

م  انأداي األم  ارغةااير قحسأأأأأنت سأأأأأت عيإ ات آلأأأأأحية متنقلة اره تأإين مأيشأأأأأية م   سأأأأأر ارالجئني 
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م   78 762 صأأأأأأأأصأأأأأأأأة حلإالت ارطوارد م   مكإنية احلصأأأأأأأأول على اررعإية ارصأأأأأأأأحية األقرية ملإ عد   
م  األشخإا املسإعدة  11 162األشخإا ارةي  يأيشون يف منإطأل يتأةر اروآلول  ريهإ، بينمإ تلقى 

دعم ارنفسأأأأأأأي قاالجتمإعير قابرنظر    ارقيو  املفرقضأأأأأأأة على ارتمويل، عرب تزقيدإلم خبدمإت املشأأأأأأأورة قار
قتويفت الدمإت ارصأأحية قخدمإت ارصأأحة رتلبية االحتيإجإت ارطإراة، ارنقد مقإبل ارأمل  تقد  تويم

 ارأقلية اجملتمأية املتنقلة خالل ارنصم ارثإين م  ارأإير
م   مليون  قالر 300خسأأأأأأأأإرة مفإجئة يدرإلإ كإرة ارو تكبدت خالل ارفتة املشأأأأأأأأمورة ابرتقرير، ق  - 26

 لسأأأأنةرإ يأإ ل رب   وإيل احتيإجإت ارتمويل األسأأأأإسأأأأية ارتمويل ارةي كإن م  املقرر  ن حتصأأأأل عليه،  
ر قبفضأأأأأأأأأأأأل سأأأأأأأأأأأأخإء عد  م  اردقل األعضأأأأأأأأأأأأإء، ارةي ايتن بتخفيض ارتدخل يف حإالت ارطوارد كلهإ

حأأإالت االنقطأأإع يف  اتحأأت كلهأأإ مأأأإً جتنأأق يف ارتكأأإريم اره قابةأأإخت تأأدابري  اخليأأة رتحقيأل اروفورات 
تقد  املسأأأأأأأأأأأأأأأإعدة اربإرغة األ ية، حكنت اروكإرة م  ارتغلق على ارأجز املإيل م   جل مواآلأأأأأأأأأأأأأأألة تقد  

 الدمإت على مدار ارسنةر 
هتم يأتمد قتدرك األقنرقا  ن يدراهتإ على مسأأأأإعدة ارالجئني ارفلسأأأأطينيني يف حتقيأل كإمل  مكإان - 27

على ولة  مور منهإ يدرة موظفيهإ على  عم قتأزيز  مسى مأإيري ارسأأأأأأأأأألوك األخاليي قاملهحر قفيمإ يتألأل 
بسأأأأوء ارسأأأألوك اجلنسأأأأي،  ثنإء ارفتة املشأأأأمورة ابرتقرير، جتإقاثت اروكإرة يواعد األمم املتحدة ق نظمتهإ اره 

فرية عمل مأنية بسأأأأأأأوء ، حيل  نشأأأأأأأ ت سأأأأأأألوكحن  املوظفني م  ارتور  يف إلةا ارشأأأأأأأكل م   شأأأأأأأكإل ار
ارسأألوك اجلنسأأي على نطإق اروكإرة م   جل ضأأمإن تلبية احتيإجإت ارالجئني ارفلسأأطينيني يف بيئة خإرية 
م  سأأأأوء ارسأأأألوك اجلنسأأأأير قاب ضأأأأإفة    خترت، كإن سأأأأوء ارسأأأألوك اجلنسأأأأي موضأأأأوع عد  م  بالغإت 

توعية هبة   ، قنُظمت  نشأأأطة   وي  موظفي األقنرقااملوجهة م  املفوض ارأإي  “عدي ارتسأأأإمح مطلقإ”
 موظمر  3 500مإ يزيد ع  فإادة املس رة ر

 
 املسائل القانونية - جيم 

 موظفو الوكالة  
ظلت ارسأألطإت ا سأأراايلية تفرض ارقيو  على حرية تنقل موظفي اروكإرة يف األرض ارفلسأأطينية  - 28

اقتلة،  إ فيهإ ارقد، ارشأأأريية، نجة ارشأأأواغل األمنيةر قتضأأأمنت ارقيو  ) ( من  موظفي اروكإرة اقليني، 
ارلن ،  ق ييإ ة جسأأأأأأأأأأأأأأأر ق  غري املقيمني يف ارقد،، م  ارسأأأأأأأأأأأأأأأفر يف مركبإت األمم املتحدة عرب مأرب  يريتز

املركبإت يف  سراايل قارقد، ارشريية  )ب( ق جراءات مرإلقة تستغرق قيتإ طويال حلصول املوظفني اقليني 
غري املقيمني يف ارقد، على تصأأأأأأأإريح ردخول  سأأأأأأأراايل قارقد، ارشأأأأأأأرييةر قيف ارأديد م  املرات،   حنح 

توسأأأأأ ،   تصأأأأأدر ارتصأأأأأإريح ردخول ارقد، ارشأأأأأريية م  إلة  ارتصأأأأأإريح رغم االمتثإل رإلجراءاتر قيف امل
فر ا( م  موظفي األقنرقا يف حإالت كإنت  161يف املإاة ) 24.1بقية  راضي ارضفة ارغربية    مإ نسبته 

 اة حإجة  ريهإر
قاسأأأأأأأتمر تطبيأل ا جراءات ا سأأأأأأأراايلية على جسأأأأأأأر ارلن  اره تقتضأأأأأأأي خضأأأأأأأوع مركبإت األمم  - 29

ي   ال  ختا كإن  حد ركإهبإ حيمل بطإية إلوية آلأأأأأأأأأأأأأأأإ رة م  قاثارة ارشأأأأأأأأأأأأأأأؤقن الإرجية، م   ن املتحدة رلتفت
عمليأأإت ارتفتي  إلأأة  حثأأل انتهأأإكأأإ رلحصأأأأأأأأأأأأأأأأإنأأة اره يتمت  هبأأإ موظفو األمم املتحأأدةر قيأأد ييأألدت إلأأة  

ن ال تصدر ا جراءات بشكل خإا حركة املوظفني اردقريني ارأإملني يف مقر األقنرقا بأملإن، قإلم موظفو 
  م ارواثارة بطإيإت م  إلةا ارقبيلر 
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ع  فرض  جراءات جديدة يف مأرب  يريز على مركبإت األمم  يةا سأأأأأأأأأأأأأأراايلق علنت ارسأأأأأأأأأأأأأألطإت  - 30
، ألسأبإب  منيةر ق وجق إلة  ا جراءات، ال يسأمح  ال ملركبإت 2018املتحدة اعتبإراً م  نيسأإن/ بريل 

مل بطإية إلوية آلإ رة ع  قاثارة الإرجية ا سراايلية ابملرقر ع  طريأل األمم املتحدة اره يقو إلإ موظم حي
مأرب  يريتز  ال  ختا اةةت ترتيبإت خإآلة يف إلةا ارش نر قيد طبقت ارسلطإت ا سراايلية  يضإ  جراءات 
 جديدة ملرقر مركبإت األمم املتحدة عرب مأرب  يريز تسأأأأتوجق فتح وي   بواب املركبة رتفتيشأأأأهإ ابسأأأأتخداي
اركالب اربوريسأأأية املدربة ق خراج األمتأة ق خضأأأإعهإ ملسأأأح ابألشأأأأة ارسأأأينيةر قابسأأأتثنإء كبإر املسأأأؤقرني، 
يُلزي وي  ارركإب ابرسري عرب جهإاث رلكشم ع  املأإ ن، قيلزمون  يضإً ابلضوع رأملية فحص جسدي 

 سأأأأراايليةر قيد احتجت األمم ابألشأأأأأة  ال يف حإرة حيإاثهتم على بطإية إلوية آلأأأأإ رة ع  قاثارة الإرجية ا
املتحدة على إلة  ا جراءات اجلديدة، قال سأأأيمإ شأأأر  فتح مركبإت األمم املتحدة، ألكإ حس فأالً  عفإء 
 تلكإت ق آلأأأأأأأأول األمم املتحدة م   ي شأأأأأأأأكل م   شأأأأأأأأكإل ارتفتي   ق ارتدخل عمال ابتفإيية امتيإاثات 

 ظفوإلإ رإلجراءات املنصوا عليهإ يف إلةا االحتجإجرر قامتثل مو 1946األمم املتحدة قحصإانهتإ رأإي 
قيف ارضأأأأأأأأأأأأأأأفأأة ارغربيأأة، ظأأل تنقأأل املوظفني مقيأأداً قال ميك  ارتنبؤ بأأه عنأأد نقأأإ  تفتي  متأأأد ة،  - 31
سأأأأأأأأأأأأأأيمإ ارنقإ  اره تتحكم يف  خول ارقد، ارشأأأأأأأأأأأأأأريية  ق عبور اجلدار ارأإاثل ابرضأأأأأأأأأأأأأأفة ارغربيةر قيف  قال
يومإً  62قضأأأأة على ارتنقل يف ارضأأأأفة ارغربية ع  خسأأأأإرة مإ ال يقل ع  ،  سأأأأفرت ارقيو  املفر 2018 عإي

ر قطلبت ارسأأأأأأأألطإت ا سأأأأأأأأراايلية 2017أإي مقإرنة بم   ايي عمل املوظفني، قإلو مإ مثل اففإضأأأأأأأأإً كبرياً 
مرة يف نقأأإ  تفتي  متأأأد ة ابرضأأأأأأأأأأأأأأأفأأة ارغربيأأة، قمنهأأإ نقأأإ  رأدخول ارقأد،  18تفتي  مركبأأإت اروكأإرأة 

 ضأأأإفة    خترت،   يتمك  موظفون منتدبون    مكتق اروكإرة امليداين يف ارضأأأفة ارغربية يف ارشأأأرييةر قاب
مرة على األيأأل م  االرتحأأإق ابرأمأأل ألكم ُمنأوا م  املرقر عرب نقأأإ  ارتفتي ر قم   ن ارتفتي  يأأد  23

بة قرجوعهإ، فقد  ُجري  مك  تفإ يه يف  غلق املرات بتدخل م  اروكإرة  ق بتغيري ارطريأل  ق  قران املرك
ارتفتي  ثالث مرات على األيلر قعلى اررغم م  تقد  عدة طلبإت رتمكني قآلول املسإعدات ا نسإنية 

)املنإطأل اروايأة بني ال  “ منطقة ارتمإ،” قن عوااأل، ظل م  ارصأأأأأأأأأأأأأأأأق تقد  خدمإت األقنرقا يف 
اي شأأإحنإت اروكإرة قغريإلإ م  شأأإحنإت األمم األخضأأر قاجلدار(ر قال تزال احلإرة املتألقة ابشأأتا  اسأأتخد

 املتحدة نقإ  تفتي  جتإرية مأينة ردخول ارقد، سإرية  قن تغيرير
، قيرارات األمم 1946قتتنأأأإل ارقيو  املأأأةكورة  عال  م  ميثأأأإق األمم املتحأأأدة، قاتفأأأإييأأأة عأأأإي  - 32

، اره تلتزي  وجبهإ حكومة 1967ميتشأأأأأأألمور رأإي  -املتحدة ارصأأأأأأأإ رة يف إلةا ارصأأأأأأأد ، قاتفإق كومإي 
 سأأأأأأأأأأأراايل ببةل كل مإ يف قسأأأأأأأأأأأأهإ رتيسأأأأأأأأأأأري مهمة األقنرقا، رإلنإ ابرقواعد  ق ارتتيبإت اره يد تقتضأأأأأأأأأأأيهإ 
اعتبإرات األم  ارأسأأأأكري ال غرير قيد تقدمت اروكإرة بطلبإت رلحصأأأأول على تصأأأأإريح ردخول موظفني 

قاملسأأأأأإعدة ا نسأأأأأإنية فق  ق قن املسأأأأأإ، بقرارات يليني    ارقد، ارشأأأأأريية ألسأأأأأبإب تتألأل ابرأمليإت 
األمم املتحدة ارصأأأأأأأأإ رة يف إلةا ارصأأأأأأأأد ،  إ فيهإ ارقرارات املتصأأأأأأأألة بوضأأأأأأأأ  ارقد،ر ق كدت ارسأأأأأأأألطإت 

 ا سراايلية  ن إلة  ارقيو  ضرقرية حلمإية  سراايل م  ا جمإت ا رإلإبيةر
 يفيومإ رالسأأأأأأأأأأتخداي ارأإي  198، ظل مأرب رفح بني مصأأأأأأأأأأر قغزة مفتوحإ ملدة 2018قيف عإي  - 33

احلإازي  على أتشأأأأأأأأأأريات ردخول بلد  رلر قاحتجإجإ قاألشأأأأأأأأأأخإا ارطالب عبور احلإالت ا نسأأأأأأأأأأإنية ق 
ية سأأأفر املوظفني يف مهإي رمسارةي تفرضأأأه األمم املتحدة على ظر احلابرشأأأواغل األمنية يف سأأأينإء، اسأأأتمر 

 عرب مأرب رفحر 
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قيف ربنإن،   ى عدي اسأأأأأتقرار احلإرة األمنية يف  يمإت ارالجئني ارفلسأأأأأطينيني يف منطقة آلأأأأأيدا  - 34
قمنأأإطأل ربنأأإن ارشأأأأأأأأأأأأأأأمأأإيل يف بأض األحيأأإن    فرض ييو  على حريأأة ارتنقأأل  ثرت على موظفي األقنرقا 

 م  يِّبيل حكومه األر ن  ق  قرة فلسطنيرقعمليإهتإر ق  تُفرض ييو  شديدة على تنقل موظفي األقنرقا 
قييدت سأأأأأألطإت األمر ارواي  يف غزة حركة موظفي األقنرقا يف ثالث منإسأأأأأأبإت قيإمت بتفتي   - 35

مركبإت اروكإرة يف  س منإسأأأأأأأبإت على األيل خالل ارفتة املشأأأأأأأمورة ابرتقريرر قيد احتجت اروكإرة على 
 إلة  ارتدابري ردى ارسلطإت املأنيةر 

قمإ اثال ُيشأأأأت  على املوظفني اقليني يف غزة احلصأأأأول على تصأأأأإريح م  ارسأأأألطإت ا سأأأأراايلية  - 36
يف املإاة(ر  67طلبإ ) 525تصأأأأأأأأأأأأأأأرحيإً م   آلأأأأأأأأأأأأأأأل  353، ُمنح 2018الجتيإاث مأرب  يريتزر قخالل عإي 

وإرية رطلبإت يف املإاة قاففضت ارنسبة املئوية ا  42، اففض عد  ارطلبإت بنسبة 2017قمقإرنةً بأإي 
فان خترت مإ اثال يؤثر سأأأأأألبإ قرغم إلةا االففإض يف املإاة،  33يف املإاة     47ارتخيص اره   حنح م  

على عمليإت األقنرقار قعلى اررغم م  ارطلبإت املتكررة،   تتلأل اروكإرة مربرا قجيهإ ألسأبإب عدي املوافقة 
 على ارتصإريحر 

ر قيف 2018ايلية الدمإت ارقنصأأأألية يف عمإن يف كإنون ارثإين/ينإير قاسأأأأت نفت ارسأأأأفإرة ا سأأأأرا - 37
قيت الحأل، رفضأأأأأأت ارسأأأأأألطإت ا سأأأأأأراايلية طلق منح أتشأأأأأأرية ملوظم يوجد مقر عمله يف عمإن نجة 
األسأأأأأأأأأأأأأأأبإب األمنيةر قمإاثارت األقنرقا غري يإ رة على أتمني أتشأأأأأأأأأأأأأأأريات اردخول ارالاثمة م  ارسأأأأأأأأأأأأأأألطإت 

يق ارداخلي ردى اروكإرة اره تتطلق تلت ارت شأأأأأأأأأأأرياتر قرفضأأأأأأأأأأأت ارسأأأأأأأأأأألطإت ا سأأأأأأأأأأأراايلية رفرا ارتدر 
 ا سراايلية يف مأرب ارلن  ارسمإح بدخول  حد املتدربني بةريأة ا  الء ببيإن اثاامر

،   تستط  األقنرقا أتمني  مإك   يإمة رثالثة موظفني يليني مغتبني يف األر ن 2017قمنة عإي  - 38
ر ن  عفإء إلؤالء املوظفني م  شر  احلصول على رخصة عمل قمإ يرتب  هبإ م  بسبق رفض حكومة األ

رسأأأأأأأوير قخالل ارفتة املشأأأأأأأمورة ابرتقرير، اسأأأأأأأتمر حدقث أتخريات فيمإ يتألأل إبآلأأأأأأأدار تصأأأأأأأإريح ا يإمة 
 رلموظفني اردقريني اجلد  يف األر نر

رأإآلأأمة قيف املنإطأل اجلنوبية قاروسأأطىر يف اجلمهورية ارأربية ارسأأورية، اسأأتقرت احلإرة األمنية يف ا - 39
قرك  ارنزاعإت املسأأأأأأأأأأألحة قا جمإت ا رإلإبية قحإرة انأداي األم  اره عملت اربلد مإ اثارت تؤثر بشأأأأأأأأأأأدة 
على حرية ارتنقل ق مكإنية  يصأأأأأأأأأأإل املسأأأأأأأأأأإعدات ا نسأأأأأأأأأأإنيةر قم   ن بأض نقإ  ارتفتي  يف ارأإآلأأأأأأأأأمة 

، 2018رتفتي  يف منأأإطأل  خرى مأإ اثارأت يأإامأأةر قيف عأإي قاملنأأإطأل اروسأأأأأأأأأأأأأأأطى يأد  اثيلأأت، فأان نقأأإ  ا
قافقأأأأت ارسأأأأأأأأأأأأأأألطأأأأإت ارسأأأأأأأأأأأأأأأوريأأأأة على منح كأأأأل ارتأأأأ شأأأأأأأأأأأأأأأريات اره طلبتهأأأأإ اروكأأأأإرأأأأة رلموظفني ارأأأأدقريني 

 قارزايرة(،  إ فيهإ طلبإت ارتجديدر  )رإليإمة
م م  موظفي اروكأأأأإرأأأأة مفقو ي   ق  تطفني  ق يُفتض  ك 30، كأأأأإن 2018قيف كأأأأإيأأأأة عأأأأإي  - 40

موظفإ مفقو ي   ق يتجزي   ق  تطفني يف اجلمهورية ارأربية ارسأورية على  15بوجو  يتجزقن:  خت يُأتقد 
حتتجزإلم سأأأأألطإت  3 حتتجزإلم ارسأأأأألطإت ا سأأأأأراايلية، ق 5يد ارسأأأأألطإت ارسأأأأأورية  ق  طراا  خرى، ق 

حتتجز   1 ق رلبنإنية،حتتجز  ارسأأأأأأأأأأأأأأألطإت ا 1ق  حتتجزإلم ارسأأأأأأأأأأأأأأألطإت األر نية، 5 األمر ارواي  يف غزة، ق
،   تسأأأأمح ارسأأأألطإت 36/232ارسأأأألطإت ارفلسأأأأطينيةر قرغم ارطلبإت املقدمة قفقإ رقرار اجلمأية ارأإمة 

ارسأأأأأأأأأورية رلوكإرة ابروآلأأأأأأأأأول    املوظفني  منإ يدمت مألومإت ع  بأض املوظفني ارةي  ظلوا يتجزي  يف 
اربلد خالل إلة  ارسأأأأأأأأنةر ق  تقدي ارسأأأأأأأألطإت ا سأأأأأأأأراايلية مألومإت  ق تسأأأأأأأأمح ابروآلأأأأأأأأول    املوظفني 

https://undocs.org/ar/A/RES/36/232
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اقتجزي  رديهإر قيدمت ارسأأألطإت األر نية مألومإت ع   ربأة موظفنير قيدمت ارسأأألطإت ارفلسأأأطينية 
ارسأأأأأأأأأأأأأأألطإت ر قيدمت 2018مألومإت ع  األسأأأأأأأأأأأأأأأبإب اركإمنة قراء احتجإاث املوظفني األربأة  ثنإء عإي 

ارلبنأأأإنيأأأة مألومأأأإت ع  املوظفني اقتجزي  املوجو ي  يف عهأأأدهتأأأإ قمسحأأأت ابالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأإل  وظفيني آخريي  
ر قمنحت سأأأأأأأأألطإت األمر ارواي  يف غزة  مكإنية اروآلأأأأأأأأأول    2018يتجزي  ق فرجت عنهمإ  ثنإء عإي 

 املوظفني اقتجزي  رديهإ قركنهإ   تقدي مألومإت خطية عنهمر
 

 لوكالة وأماكن عملها خدمات ا  
قاآلأأأأأألت ارسأأأأأألطإت ا سأأأأأأراايلية فرض مصأأأأأأإريم عبور على ارشأأأأأأحنإت اره تدخل يطإع غزة،  - 41
ضريبة  صإريمر قتأترب اروكإرة إلة  امل2018مليون  قالر يف عإي  0.93اضطر األقنرقا    سدا  مبلغ   إ

ر  مإ  سأأأراايل، فتأترب إلة  املصأأأإريم رسأأأومإ تدف  1946مبإشأأأرة جق  ن تُأفى منهإ  وجق اتفإيية عإي 
،   يأد اب مكإن اسأأأأأأأأأأأأأتريا  2016مقإبل خدمإت، قال جمإل رإلعفإء منهإر قمنة تشأأأأأأأأأأأأأري  ارثإين/نوفمرب 
املنفة  سأأأأأأإ   بو كريوكإرة، ظل مأرب  مركبإت األقنرقا  ال ع  طريأل مأرب  يريتزر قابرنسأأأأأأبة رسأأأأأأإار قار ات ار

يومإ م   ايي تشأأأأغيله املقررة اربإرغة  19   غزةر قيد  غلأل املأرب حإمإ  مإي اروار ات رفتة  إاروحيد   خإ 
رين إيومإر قسأأأأإإلم اسأأأأتمرار  غالق مأرب ك 37يف املإاة(، ق غلأل جزايإ ألسأأأأبإب  منية ملدة  7يومإ ) 261

على اروار ات اقملأأة  اخأأل حأأإقايت يف ارتفأأإع ارنفقأأإت ارنأأإوأأة ع   2006ي قاحلظر املفرقض منأأة عأأإ
مصأأأأإريم ارتخزي  قارتفريغ قارتأقيم قمسأأأأإفإت ارسأأأأري ا ضأأأأإفية رلمركبإت قتكإريم املوظفني ا ضأأأأإفيني، 

ل م  اروار ات ع  طريأل مأرب ك 6.9قاربإرغة  و  ري ماليني  قالر،  ضأأأأأإفة    مصأأأأأإريم املرقر اره حُتصأأأأأل
  بو سإ  قمأرب  يريتزر

قاسأأأأتمر تطبيأل ارشأأأأرق  املتألقة  شأأأأإري  ارتشأأأأييد ارتإبأة ر قنرقا يف غزة قاملوافقإت املتصأأأألة هبإر  - 42
، قاآلأأأأأأأأأأألت اروكإرة االسأأأأأأأأأأأتأإنة  وظم  قيل  ضأأأأأأأأأأأإيف ) ضأأأأأأأأأأأإفة    املوظفني اردقريني 2018قخالل عإي 

را،  م  م   جل اسأأأأأأتيفإء متطلبإت اررآلأأأأأأد قارتنسأأأأأأيأل قح اقليني املوظفنياحلإريني( قمهندسأأأأأأني م  فئة 
مليون  0.26اريومية اره فرضأأأأأتهإ ارسأأأأألطإت ا سأأأأأراايلية سأأأأأإبقإ،  إ   ى    تكإريم  ضأأأأأإفية تبلغ يرابة 

 قالرر ققاآلأأأأأألت األقنرقا  يضأأأأأأإ تقد  أتكيدات خطية    ارسأأأأأألطإت ا سأأأأأأراايلية أبن اروكإرة ترآلأأأأأأد كل 
اره تقتضأأأأي منهإ تقد  موا  مسأأأأتندية تيسأأأأر  2017إت املطبقة م  يبل عإي مشأأأأرقع،  ضأأأأإفة    املتطلب

 سأأأأأأأأأراايل رآلأأأأأأأأأد مشأأأأأأأأأإري  اربنإءر قظلت  جراءات ارتخليص ارصأأأأأأأأأأبة قارت خر املتكرر يف جتهيز ارطلبإت 
السأأتريا  املوا ، اره تصأأنم  سأأراايل بأضأأهإ أبكإ موا  مز قجة االسأأتخداي، قاسأأتريا  املأدات، تؤثر سأألبإ 

 ر(21)ى عمليإت اروكإرةعل

ماليني  قالر يف بنو   8.09قحأأأد ، بلغأأأت ارتكأأأإريم ا ضأأأأأأأأأأأأأأأأأإفيأأأة  2018قعمومأأأإ، يف عأأأإي  - 43
املوظفني قارأبور قارلوجستيإت نتيجة ملإ تفرضه  سراايل م  اشتاطإت تتألأل بدخول وي  قار ات األقنرقا 

اره تكبدإلإ مقإقرو ارقطإع الإا م      يطإع غزة قبرآلدإلإر قال يشمل خترت تكإريم اردخول املمإثلة
  جل شح  موا  اربنإء    غزة ع  طريأل مأرب كري  بو سإ  يف  طإر آرية  عإ ة  عمإر غزةر 

__________ 

، قافقت ارسأأأأأألطإت ا سأأأأأأراايلية على  خول سأأأأأأت رافأإت شأأأأأأوكية قمأدات ارويإية ارشأأأأأأخصأأأأأأية رلموظفني 2018يف عإي  (21) 
، ظل 2018كإنون األقل/ يسمرب   31اردقريني    غزة، ق رب  م   آلل اإين مركبإت مدرعة  شري  ريهإ يف ارسإبألر قح  

   املتبقيةرمألقإ ابرنسبة رلمركبإت املدرعة األربارتخيص ابردخول 
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،  مرت ارسأأأألطإت ا سأأأأراايلية شأأأأحنة م   جهزة االتصأأأأإل ارالسأأأألكي اره 2018قخالل عإي  - 44
األجهزة تأمأأأل بت  ات حتظر قاثارة ، ألن تلأأأت 2016كأأأإنأأأت يف انتظأأأإر ارتخيص بأأأدخو أأأإ منأأأة عأأأإي 

اروكإرة يد سأأأأأت    اسأأأأتريا   جهزة االتصأأأأإل ارالسأأأألكي،  االتصأأأأإالت ا سأأأأراايلية اسأأأأتخدامهإر قكإنت
 قالرا    غزة السأأأأأأأأأأأتخدامهإ اررمسي يف  عم عمليإهتإ ق م  موظفيهإر  869 824اربإرغة ييمتهإ ا وإرية 

ة على رفض ا فراج ع  ارشأأأأأأأأحنة قتدمري  جهزة االتصأأأأأأأأإل قاحتجت األقنرقا ردى ارسأأأأأأأألطإت ا سأأأأأأأأراايلي
ألن األمر يتأإرض م  االمتيإاثات قاحلصأأأأأأأأأأإانت املتصأأأأأأأأأألة بوار ات اروكإرة ق تلكإهتإ  وجق  ،ارالسأأأأأأأأأألكي
، 2018ر قاب ضأأأأإفة    خترت، منأت ارسأأأألطإت ا سأأأأراايلية، اعتبإرا م  آختار/مإر، 1946اتفإيية عإي 

ة  قبقيت ثالث م  إلة  ارشأأأأأأأأأأأحنإت املأدة السأأأأأأأأأأأتخداي األقنرقا يف انتظإر  خول ا طإرات    يطإع غز 
 ر2018كإنون األقل/ يسمرب   31املوافقة ا سراايلية على االستريا  ح  

قظلت ارسأألطإت ا سأأراايلية تشأأت  اختبإر مدى اسأأتيفإء املأإيري يف املوا  ارتأليمية قا ركتقنية  - 45
وجهة رالسأأأأتأمإل اررمسير قتسأأأأتور  اروكإرة سأأأألأإ السأأأأتأمإ إ اررمسي تتوافأل م  قارطبية قغريإلإ م  املوا  امل

املأإيري اردقرية، قترى األمم املتحدة  ن إلة  االشأأأأتاطإت ا سأأأأراايلية تتأإرض م   عفإاهإ،  وجق اتفإيية 
ح  ، م   ي  جراءات حظر قتقييد روار اهتإ م  األآلأأأأنإا املخصأأأأصأأأأة السأأأأتأمإ إ اررمسير ق 1946عإي 

م  ارشحنإت اره كإنت  15كإية ارفتة املشمورة ابرتقرير، كإنت اروكإرة غري يإ رة على ارتثبت م  حإرة 
 ر)45، ارفقرة A/73/13)، كمإ ختكر سإبقإ ارتخيص بدخو إيف انتظإر 

 قالر تتألأل بضرااق ارقيمة املضإفة  مليون 90.9ق  ُتسدل  بأد مت خرات مستحقة رلوكإرة تبلغ  - 46
م  قاثارة  2013اقصلة ع  خدمإت قسل  مشتاة رلضفة ارغربية قغزة يبل ارتتيبإت املتفأل عليهإ يف عإي 

يدر   بلغ ة املضأأأأأأأأإفة األقنرقا م  ضأأأأأأأأرااق ارقيمإق اسأأأأأأأأتحقاثا  ، 2018املإرية ارفلسأأأأأأأأطينيةر قخالل عإي 
ر قعلى اررغم م  است ا  2013مليون  قالر،  ضإفة    ضريبة ارقيمة املضإفة املستحقة منة عإي  0.26

، فقد بلغ اجملموع ارتاكمي رضأأأأأأأأأأأأأرااق ارقيمة املضأأأأأأأأأأأأأإفة 2018مليون  قالر يف عإي  0.632اروكإرة مبلغ 
مليون  100.59 ارضأأأأأأأفة ارغربية قيطإع غزة  و املسأأأأأأأتحقة ارر  رلوكإرة ع  الدمإت قارسأأأأأأأل  املشأأأأأأأتاة يف

 ر(22)8201كإنون األقل/ يسمرب   31 قالر يف 

ماليني  قالر رتسديد ضريبة  6.05قخالل ارفتة املشمورة ابرتقرير،  فأت ارسلطإت ا سراايلية  - 47
سأأأأد  ت  اره  املسأأأأتحقة ارر ضأأأأريبة ارقيمة املضأأأأإفة رغم  ن مقدار ق  ارقيمة املضأأأأإفة املسأأأأتحقة ارر  رلوكإرةر

، فان ارتقدي جإر  يف (23)مليون  قالر 7.47وا  يقد ر ن، 2018كإنون األقل/ يسأأأأأأأأأأأمرب   31بأد، ح  
 رتسديد  فأإت  خرىر

ارسأأأأأأأأأأأورية رسأأأأأأأأأأأوي املوانئ حدث يف ارسأأأأأأأأأأأإبأل،  ن تدف     ارسأأأأأأأأأأألطإت قطُلق    اروكإرة، كمإ  - 48
قحكومأأة اجلمهوريأأة ارأربيأأة املربي بني األمم املتحأأدة  1948قمصأأأأأأأأأأأأأأأأإريم  خرى،  أأإ خيأأإرم اتفأأإق عأأإي 

  قالرار 79 758قمصإريم بلغ جمموعهإ ، ُ فأت رسوي 2018ارسوريةر قيف عإي 
قيف األر ن، ظلت األقنرقا تواجه آلأأأأأأأوابت يف احلصأأأأأأول على  عفإءات م  ارضأأأأأأرااق قاررسأأأأأأوي  - 49

اجلمركية قغريإلإ م  اررسأأأوي ختات ارصأأألة املفرقضأأأة على اروار ات قعقو  ارت مني اره تربمهإ اروكإرة قتدخل 
ااأق قم   ي فيهأإ ر غراض اررمسيأةر قترى األقنرقا  ن فرض إلأة  ارقيو  يتأأإرض م   عفأإاهأإ م  ارضأأأأأأأأأأأأأأأر 

__________ 

 تأكس املألومإت املإرية غري املراجأةر (22) 
 املرج  نفسهر (23) 

https://undocs.org/ar/A/73/13
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ق وجأأأأق اتفأأأأإيهأأأأإ ارثنأأأأإاي املربي م  األر ن يف  1946 جراءات تقييأأأأد روار اهتأأأأإ  وجأأأأق اتفأأأأإييأأأأة عأأأأإي 
، فرضأأأأأأت قاثارة ارطإية 2018ر  مإ األر ن، فيأترب إلة  املصأأأأأأإريم رسأأأأأأوي خدمإتر قيف عإي 1951 عإي

هالك اركهرابء، األمر ارةي   ى على است“ فرق سأر ارويو ”قارثرقة املأدنية يف األر ن رمسإ جديدا  ثإبة 
، قاآلأأأأأأأأأأأأأأألأأت األقنرقا  ف  2018 ر ينر قيف عأأإي   ينأأإر 55 000 جتأأإقاث   اثاي ة تكأأإريم اروكأأإرأأة  أأإ 

 تكإريم ارتفتي  ملركبإت األقنرقا اررمسية م  تسجيل احتجإجهإر 
ر موالاأل نقص بسبق األقنرقا يف ارأمليإت  عم مكتق  فرية تشكيل  عيد 2018 عإي قخالل - 50
  جراءات قفقإ املسأأأأأؤقريإت تنظيم  عإ ة جرى املنشأأأأأتت، تفتي  عمليإت فيه اسأأأأأتمرت ارةي ارويت قيف

 رجديدة موحدة تشغيل
على حرمة مبإين األمم املتحدةر قيف تأإرض م  خترت،  خلت يوات  1946قتنص اتفإيية عإي  - 51

 سأقطتاألم  ا سأراايلية مبإين األقنرقا يف ارضأفة ارغربية  قن  ختن مرتنير قيف مإ ال يقل ع  سأب  مرات، 
ربالسأأأأأأأأأأتيت عبوات ارغإاث املسأأأأأأأأأأيل رلدموع  ق ارقنإبل اريدقية ارصأأأأأأأأأأإعقة  ق اررآلأأأأأأأأأأإا املأدين املكسأأأأأأأأأأو اب

ارةخرية احلية اره تسأأأأأأأأأأأأأأأتخدمهإ يوات األم  ا سأأأأأأأأأأأأأأأراايلية  اخل مبإين اروكإرة،  إ يف خترت املدار،،   ق
قيف غزة، سأأأأأأجلت اروكإرة سأأأأأأبأة حوا ث  طلقت فيهإ يوات األم    حلقت  ضأأأأأأرارا  متلكإت األقنرقار  ق

  ضرارار ا سراايلية ختخإار سقطت  اخل  بنية  اتبأة  رلوكإرة  ق  حلقت هبإ
قعقق  عالن بلدية ارقد، ع  خطة  كإء تقد  خدمإت األقنرقا يف ارقد، ارشأأأأأأأأأأأأأأريية،  خل  - 52

مسأأأأؤقرون يف اربلدية    مبإين اروكإرة يف ارقد، ارشأأأأريية مرة قاحدة يف انتهإك رلحرمة املسأأأأتحقة ملنشأأأأتت 
تقتضي احلصول على ترخيص جيز  ا سراايلية ارهارشرق  فرض األمم املتحدةر قسأت اربلدية مرتني    

لوكإرة تقد  الدمإت قتنفية ارأمليإت يف ارقد، ارشأأأأأأأأأأريية، يف خرقج ملحوظ ع  ارتتيبإت املأمول هبإ ر
 مقإقيل ، عريل2018تشأأأأأأأأأأأأأأأري  األقل/ كتوبر  26ر قاب ضأأأأأأأأأأأأأأأإفة    خترت، قاعتبإرا م  1967منة عإي 

نفإايت ارصأأأأأأأأألبة يف  يم شأأأأأأأأأأفإ  يف ارقد، ارشأأأأأأأأأريية، ار رنقلاربلدية  مكإنية قآلأأأأأأأأأول اروكإرة    يطتهإ 
قاسأأأأأأأأأأتخدموا  تلكإت األقنرقا  قن  ختنر قاحتجت اروكإرة على إلة  ارتدابري م  ا شأأأأأأأأأأإرة    االمتيإاثات 

 ر1967ميتشلمور رأإي  - قاتفإق كوميي 1946قاحلصإانت ارواجبة ارتطبيأل  وجق اتفإيية عإي 
رير، قيف  طأأإر ارقيو  املأأإريأأة ارنأأإوأأة ع  ارأجز احلأأإ  يف ارتمويأل، قخالل ارفتة املشأأأأأأأأأأأأأأأمورأأة ابرتق - 53

قاآلأأأألت األقنرقا تنفية توآلأأأأيإت جملس ارتحقيأل ارةي يدير  مقر األمم املتحدة يف احلوا ث اره قيأت يف 
قاره  شأأأأأأأأأأأأري  ريهإ يف ارتقإرير ارسأأأأأأأأأأأأإبقةر قبسأأأأأأأأأأأأبق  2014آب/ غسأأأأأأأأأأأأطس  26حواث/يوريه ق  8غزة بني 

لية، طلق    األقنرقا خفض عد  املوظفني املكلفني  هإي احلراسة بأد سإعإت ارأمل يف ارفجوات ارتموي
 منشتهتإ يف غزةر 

، يدمت األمم املتحدة طلبإ     سأأأأأراايل يقضأأأأأي بتأويض السأأأأأإار 2018آختار/مإر،  22قيف  - 54
يأت يف مبإين األقنرقا اره تكبدهتإ املنظمة نتيجة احلوا ث اره كإنت موضأأأأأأ  نل جملس ارتحقيأل قاره ق 

يف غزةر ققفقأأإ رلمألومأأإت املتأأإحأأة رلجمهور،  فأأإ  جي  ارأأدفأأإع  2014 ثنأأإء األعمأأإل ارأأأداايأأة يف عأأإي 
،  ن املدعي ارأسكري ارأإي ختم ارتحقيقإت اجلنإاية يف احلإ ث 2018آب/ غسطس  14ا سراايلي يف 

حواث/يوريه  24ارتإبأة ر قنرقا يف  “ ”ق  “ ”ارةي تأرضأأأأأأت ره مدرسأأأأأأة بيت حإنون االبتدااية املختلطة 
،  راح آخري  93شأأأأأخصأأأأأإ ق آلأأأأأإبة مإ ال يقل ع   12، قارةي  سأأأأأفر ع  مقتل مإ ال يقل ع  2014

ضأأأأأأأأأأأد اجلهإت املتورطة يف احلإ ثر قال تزال  -جنإاية  ق أت يبية  - قن اةإخت  ي  جراءات يإنونية  خرى 
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ءرة فيمإ يتألأل هبة  احلوا ث قغريإلإ م  احلوا ث اره أتثرت املسأأأأأأأأأأأإ فرضاروكإرة يلقة بشأأأأأأأأأأأ ن احلإجة    
فيهإ منشأأأأأأأتت األقنرقا بصأأأأأأأورة مبإشأأأأأأأرة  ق غري مبإشأأأأأأأرة،  إ يتأإرض م  حرمتهإ، قاره  فضأأأأأأأت    مقتل 

 موظفني م  األقنرقا قمدنيني جل قا  ريهإر
فلسأأأأأأأطينيني مسأأأأأأألحنير  قيف ارضأأأأأأأفة ارغربية، جرت ثالث عمليإت ايتحإي ملبإين األقنرقا م  يبل - 55

قحدثت سأأأت حإالت ُ سأأأيء فيهإ اسأأأتخداي منشأأأتت اروكإرة رأقد منإسأأأبإت سأأأيإسأأأية  ق ألغراض  خرى 
فلسأأأأطينية  ق  عضأأأأإء يف جلإن اتبأة ملنظمة ارتحرير اربدقن  ختن، قيد شأأأأإركت يف إلة  املنإسأأأأبإت فصأأأأإال 

إين اروكأأإرأأة قخأأدمأأإهتأأإ خأأدمأأإت املخيمأأإت  ق جهأأإت فأأإعلأأة  خرىر قاب ضأأأأأأأأأأأأأأأأإفأأة    خترأأت، تأطلأأت مبأأ
مرة على األيل بسأأأأأأبق عمليإت ا غالق ارقسأأأأأأري  ق االحتجإجإت،  إ يف خترت م  يبل  عضأأأأأأإء  230

 جلإن خدمإت املخيمإتر 
قشأأأأأأأأأأأأأأأإرك يف بأضأأأأأأأأأأأأأأأهإ  فرا  محإ، سأأأأأأأأأأأأأأألطإت نفةهتإ قيف غزة، حدثت  س عمليإت ايتحإي  - 56

أنيأأةر قنظم احتأأإ  املوظفني، م  مسأأأأأأأأأأأأأأألحونر قاحتجأأت اروكأأإرأأة على إلأأة  احلوا ث رأأدى ارسأأأأأأأأأأأأأأألطأأإت امل
، احتجإجإت غري م ختقن هبإ،  قال  اخل جمم  2018حواث/يوريه ح   قاال تشأأأأأأأأأأأأأأأري  األقل/ كتوبر  23

اروكإرة يف غزة، قالحقإ يف الإرج،  إ  عإق  مكإنية اروآلأأول    اجملم ر قكإنت االحتجإجإت ضأأد ارقرار 
تتألأل ابرقوة ارأأإملأة نتيجأة ارتحأدايت املأإريأةر قخالل إلأة  ارأةي اةأةتأه   ارة اروكأإرأة بتطبيأل تسأأأأأأأأأأأأأأأوايت 

االحتجأأأإجأأأإت اره ولأأأت املوظفني قمتظأأأإإلري  م  الأأأإرج، اةأأأةت  جراءات  قن مراعأأأإة حأأأإرأأأة مبأأأإين 
األقنرقا قتأرض املوظفون ألعمإل ارتإليق قارتهديدات قاملواجهإت ارأنيفة م  املتظإإلري ر قيإي املتظإإلرقن 

األبواب املغلقة اره تفصأأأأأأأل مركز قاسأأأأأأأتخداي ارقوة رفتح متفجر يدقي ارصأأأأأأأن  جهإاث جري أبعمإل منهإ تف
ارتدريق يف غزة ع  جمم  املكتق امليداينر قنتيجة رةرت،   يك  رلوكإرة  اامإ ارسأأأأأأأأأأأأأأأيطرة اركإملة على 

ردقريني مكتق األقنرقا امليداين يف غزة، قكإن عليهإ يف قيت م  األقيإت  ن تسحق بأضإ م  موظفيهإ ا
مؤيتإ م  غزةر قكإنت إلنإك  يضأأأأأأأأأأأأأإ حإالت  غالق جلمي  املنشأأأأأأأأأأأأأتت يف غزة نتيجة  ة  االحتجإجإتر 

سأأأألطإت األمر ارواي  رضأأأأمإن سأأأأالمة ق م  عمليإت األقنرقا قموظفيهإر قحصأأأألت  ردىقتدخلت اروكإرة 
 حإ ثة  خرى  عإيت تقد  الدمإت  ق تنقل موظفي األقنرقا يف غزةر 61
جلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأورية، كمإ ختُكر سأأأأأأأأأأإبقإ، تكبدت األقنرقا م  جراء ارنزاع خسأأأأأأأأأأإار يف قيف ا - 57

، تأرضأأأأأأأأأأأأأت 2018ر قخالل عإي 2011املمتلكإت  اليني اردقالرات منة بدء األعمإل ارأدااية يف عإي 
مبإين اروكإرة رقصأأأأأأأأأأأأم مدفأي ثالث مرات على األيل قتضأأأأأأأأأأأأررت ثالث مركبإت اتبأة ر قنرقا بسأأأأأأأأأأأأبق 

    ن وي  منشأأأأأتت اروكإرة  2018آلأأأأأإا ارطإا ر قتشأأأأأري ارتقييمإت اره جل  جراؤإلإ يف  قاخر عإي ارر 
تقريبإ نإجة     عإ ة أتإليل بشأأأأأأأكل رايسأأأأأأأي ق ن ارأديد منهإ يد حلقت به  ضأأأأأأأرار جسأأأأأأأيمة قحيتإج    

ارفتة املشأأأأأأأأأأأأأأمورة   عإ ة ا عمإر، ال سأأأأأأأأأأأأأأيمإ يف  يم ارريموك غري اررمسي ق يمي  رعإ قعني ارتلر قخالل
ابرتقرير، ايتحمت ارسأأألطإت ارسأأأورية منشأأأتت األقنرقا عنوة اإين مرات على األيلر قيإمت اروكإرة  يضأأأإ 

على ينبلة يدقية يف  حدى املنشأأأأأأأأأأأأأأأتتر بيد  نه، بصأأأأأأأأأأأأأأأفة عإمة، ُعثر فيهإ بتوثيأل حإرة قاحدة على األيل 
  اسأأأأأأأأأأأأتخداي بأض منشأأأأأأأأأأأأتت اروكإرة ألغراض تزال األقنرقا غري يإ رة على ارتحقأل م  تقإرير  خرى ع ال

عسأأكرية بسأأبق انأداي األم  ققجو  وإعإت مسأألحة يف املنإطأل املأنيةر قعلى اررغم م  االحتجإجإت، 
كتق خدمإت ارصأأأأأأأأرا ارصأأأأأأأأحي ارتإب  مليف نقطة ارتفتي  املتإ ة ارأإملون قاآلأأأأأأأأل األفرا  ارأسأأأأأأأأكريون 
 استخداي خترت املكتقررلوكإرة املوجو  يف خإن  نون 
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يومإر قيد نتجت  78، جرى  غالق منشأأأأأأتت اروكإرة يف ربنإن ملدة ال تقل ع  2018قيف عإي  - 58
حإالت ا غالق إلة  يف مأظمهإ ع   عمإل عنم يإي هبإ مسأأأأأأأأأأأتفيدقن قع  انأداي األم  بشأأأأأأأأأأأكل عإي 

طراابت املدنية قارفصإال املسلحةر ق  ى انأداي األم  قاالشتبإكإت املسلحة بني ارفصإال يف بسبق االض
يومإر ق خلت  20 يم املية مية رالجئني     غالق منشأأأأأأأأأأأأأأأتت األقنرقا يف خترت املخيم ملدة ال تقل ع  

ال يقأأل ع   يوات األم  ارلبنأأإنيأأة منشأأأأأأأأأأأأأأأأ ة اتبأأأة رلوكأأإرأأة بأأدقن  ختن مرة قاحأأدةر قكأأإن إلنأأإك  يضأأأأأأأأأأأأأأأأإ مأأإ
حوا ث  خلت خال إ ارفصأأأأأأإال ارسأأأأأأيإسأأأأأأية  ق ارفصأأأأأأإال املسأأأأأألحة مبإين األقنرقا بدقن  ختنر قيد  ثالث

 احتجت اروكإرة على تلت احلوا ث، قتواآللت م  األطراا املأنيةر
 

 مسائل أخرى   
ر 2013 قالر م  األموال اره آلأأأأأأأأإ رهتإ حكومة ربنإن يف عإي  680 000  ُيسأأأأأأأأت  بأد  و  - 59

مليون  قالر تطأأإرأأق بأأه  167.1ققاآلأأأأأأأأأأأأأأألأأت األقنرقا االعتاض على حتملهأأإ  ي ارتزاي بأأدف  مبلغ يأأدر  
حكومة ربنإن مقإبل اركهرابء اره اسأأأأأأأتهلكهإ ارالجئون ارفلسأأأأأأأطينيون خإرج منشأأأأأأأتت اروكإرة يف  يمإت 

 موجو ة يف ربنإنر
 2010 رلمنإاثعإت اره  ُنشئت يف عإي قفيمإ يتألأل بنظإي ارأدل ارداخلي، تأمل يكمة األقنرقا - 60

،  آلأأأأأأأأدرت اقكمة 2018بدقاي كإمل قتت رم م  يإض قاحد قيإض  صأأأأأأأأص غري متفرعر قخالل عإي 
يضأأأأأأأأأية ييد  537، كإنت إلنإك 2018يضأأأأأأأأأيةر قيف كإية عإي  287يف قبتت   مرا، 240حكمإ ق  70

وعة م  موظفني يليني قيضأأأأأأأأأأأأيتإن يضأأأأأأأأأأأأية مرف 535ارنظر،  إ يف خترت يضأأأأأأأأأأأأيتإن ييد  عإ ة اقإكمة، ق 
مرفوعتإن م  موظفني  قرينير قتوجد  يضأأأأأأإ سأأأأأأب  يضأأأأأأإاي اسأأأأأأتئنإا ييد ارنظر  مإي يكمة األمم املتحدة 

 رالستئنإار
 

 املركز القانوين لالجئني الفلسطينيني يف منطقة عمليات الوكالة   
مهورية ارأربية ارسأأأأورية قارضأأأأفة ارغربية مإ اثال املركز ارقإنوين رالجئني ارفلسأأأأطينيني يف األر ن قاجل - 61

املقدي  2008قغزة قربنإن،    حد بأيد، على نفس احلإل اره قر  قآلأأأأأأأأأأفهإ يف تقرير املفوض ارأإي رأإي 
 (ر55-52ارفقرات  ،A/64/13   اجلمأية ارأإمة )

 
 استعراض مايل عام  -دال  

قظيفة يشأأأأأأأأأأأأأأأغلهإ موظفون  قريون حو إ  158ُحولل عمليإت األقنرقا م  ارتربعإت، ابسأأأأأأأأأأأأأأأتثنإء  - 62
: ) ( ميزانية خاللاجلمأية ارأإمة م  امليزانية ارأإ يةر قيف إلةا ارصأأأأأأأأأأد ، حتصأأأأأأأأأأل اروكإرة على ارتمويل م  

م املتكررة املتألقة ابملوظفني قبغري املوظفني(، برانجمية تدعم ارأمليإت األسأأأأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأأأأية ) إ يف خترت ارتكإري
قتشأأأأمل برامج ارتأليم قارصأأأأحة قحتسأأأأني املخيمإت قا غإثة قالدمإت االجتمإعية قاحلمإية قنظم قإليإكل 
اردعم  )ب( نداءات ارطوارد ر نشأأأأأأأأطة ا نسأأأأأأأأإنية  )ج( مشأأأأأأأأإري  يد ة قمرتبطة  دة اثمنية رتحسأأأأأأأأني 

 م املتكررةرالدمإت  قن اثاي ة يف ارتكإري
 بلغ  وإيل يدر   ات،  سأأأفرت اجلهو  اره بةرتهإ اروكإرة رتأبئة املوار  ع  تأهد2018قيف عإي  - 63
بليون  قالر ) أإ يف خترأت  عم األمأإنأة ارأأإمأة ر مم املتحأدة رلموظفني ارأدقريني(، م  جزء م  إلأة   1.3

ر قخالل ارفتة املشأأأأأأأأأأأأأأأمورة 2019د يف عإي األموال يتألأل ابرنفقإت املقررة رلمشأأأأأأأأأأأأأأأإري  قنداءات ارطوار 

https://undocs.org/ar/A/64/13
https://undocs.org/ar/A/64/13
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مليون  قالر يف  طأأإر  650ابرتقرير، بلغأأأت ا يرا ات يف امليزانيأأأة ارربانجميأأأة املقررة )م  املنظور ارنقأأأدي( 
مليون  قالرر  97مليون  قالر قعجز ينإإلز  747امليزانية ارربانجمية املأتمدة مقإبل ارنفقإت املقررة اربإرغة 

مليون  قالر م   300مليون  قالر نتيجة خسأأأأأأأأأأأإرة متويأة ملبلغ  446رتف  ارأجز    قيف قيت الحأل، ا
،  أأإ يف خترأت 2018 كرب جهأأة مأأإ أأة رلوكأأإرأأة قارأجز املرحأألر قحأأت تغطيأأة ارأجز ابركأأإمأأل خالل عأأإي 

إي ارنقدية ارالاثمة رسأأأأدا  ارقرض م  ارصأأأأندقق املركزي ملواجهة حإالت ارطواردر قيد  نفقت اروكإرة يف ع
بليون  قالر، قفقإ ربيإانت مإرية   تُراج  بأدر ق ُنفأل ارقسأأأأأأأأأأأأأأأم األكرب م  ارنفقإت،  1.19مبلغ  2018
يف املأإاأة م  جمموع  64.19مليون  قالر، يف  طأإر امليزانيأة ارأأإ يأة غري املقيأدة، قميثأل خترأت  764قيأدر  

ارتمويأأأل(، فقأأأد مثلأأأت  ارنفقأأأإتر  مأأأإ  نشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأة قمشأأأأأأأأأأأأأأأأأإري  ارطوارد ) أأأإ يف خترأأأت األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأة املقيأأأدة
يف املإاة، على ارتوايلر قظل ارتأليم ميثل  كرب برانمج  ول م  خالل امليزانية  12.55املإاة ق  يف 23.26

 يف املأأأأإاأأأأة م  جمموع امليزانيأأأة 61مليون  قالر،  ق  461.8ارربانجميأأأأة، حيأأأأل بلغ حجم ا نفأأأأإق عليأأأأه 
 غري املقيدةر ارربانجمية



 

 

A
/7
4
/1
3

 
 

2
5
/3
6

 
1

9
-1

4
4

1
9

 

 1اجلدقل 
 20١8النفقات حسب الربامج، يف عام 

  املئوية()آبالا  قالرات اروالايت املتحدة قابرنسبة 
 كنسبة مئويةاجملموع  اجملموع املقر ارضفة ارغربية األر ن اجلمهورية ارأربية ارسورية ربنإن غزة امليزانية ارربانجمية

 60 003 462 آلفر 854 1 9 419 66 13 716 99 4 116 31 6 803 46 28 096 216 ارتأليم               
 15 300 114 آلفر 602 3 612 26 3 091 21 1 874 7 3 552 23 5 570 34 ارصحة

 6 446 42 آلفر 041 1 1 850 8 1 160 9 آلفر 503 1 1 264 11 1 628 10 ا غإثة قالدمإت االجتمإعية
 4 072 30 آلفر 185 1 1 600 6 1 396 5 آلفر 620 1 670 6 1 602 9 ا يإكل األسإسية 
 4 490 31 2 950 18 آلفر 546 2 آلفر 480 2 آلفر 410 2 آلفر 331 2 آلفر 773 2 ارتوجيه ارتنفيةي

 آلفر 562 آلفر 403 آلفر 77 آلفر 1 آلفر 6 آلفر 25 آلفر 49 احلمإية
 11 084 83 5 323 40 2 398 12 آلفر 752 3 آلفر 071 2 1 463 7 2 076 17 اردعم
 ١00 957 76٣ 8 ٣58 64 ١6 502 ١2٣ ١9 597 ١4١ 6 600 45 ١٣ ١08 98 ٣8 79٣ 290 اجملموع  

 
 كنسبة مئويةاجملموع  اجملموع املقر ارضفة ارغربية األر ن اجلمهورية ارأربية ارسورية ربنإن غزة وي  مصإ ر ارتمويل

 43 564 517 آلفر 933 2 6 186 69 9 741 108 4 270 42 5 419 63 19 014 231 ارتأليم               
 13 641 158 آلفر 357 2 3 154 34 2 023 25 1 276 14 3 710 30 4 121 52  ارصحة

 25 701 300 آلفر 196 1 2 145 22 1 969 16 7 769 88 3 542 40 11 080 131 ا غإثة قالدمإت االجتمإعية
 7 419 79 آلفر 232 1 1 274 9 1 118 6 آلفر 587 1 2 883 26 3 324 34 ا يإكل األسإسية
 4 338 50 2 802 22 آلفر 331 4 آلفر 908 3 آلفر 517 5 1 395 6 1 384 7 ارتوجيه ارتنفيةي

 1 028 7 آلفر 119 1 آلفر 1762 آلفر 287 آلفر 460 1 آلفر 327 1 آلفر 073 1 احلمإية
 6 040 68 1 154 6) ( 1 891 12 آلفر 969 3 1 185 6 1 020 8 3 822 30 اردعم

 1 493 8 آلفر - آلفر 079 3 آلفر 298 3 آلفر 598 آلفر آلفر آلفر 519 1 ارتمويل اربإرغ ارصغر
 ١00 22٣ ١90 ١ ٣ 79٣ ٣7 ١٣ 822 ١56 ١4 ٣١2 ١68 ١٣ 662 ١60 ١5 297 ١77 4١ ٣٣7 489 اجملموع  

 
 مليون  قالر املتألأل نةا تكإريم اردعم غري املبإشرة بني ارصنإ يألر 35.517ال يشمل خترت مبلغ  ) ( 
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 2اجلدقل 
 20١8املتوسطة األجل، يف عام النفقات حسب النتائج االسرتاتيجية 

 )آبالا  قالرات اروالايت املتحدة قابرنسبة املئوية(

 مئويةاجملموع كنسبة  اجملموع املقر ارضفة ارغربية األر ن اجلمهورية ارأربية ارسورية ربنإن غزة امليزانية ارربانجمية
إيأأأأة قتأزيز حقوق ارالجئني املكفورأأأأة محأأأأ               

 1 765 6 آلفر 403 آلفر 826 1 آلفر 867 آلفر 924 آلفر 795 آلفر 950 1  وجق ارقإنون اردقيل
توفري احلمإية ارصحية رالجئني م  خفض 

 15 040 111 آلفر - 3 684 25 3 698 20 1 539 7 3 022 23 4 097 34 عقء املرض
بصورة كإملة توفري ارتأليم األسإسي اجليد 

قعإ رة قشأأأأأأأأإملة جلمي  األطفإل يف سأأأأأأأأ  
 56 980 430 آلفر - 8 179 58 12 748 91 4 988 28 6 303 42 27 762 209 اردراسة

تأزيز يأأأأأأأدرات ارالجئني  أأأأأأأإ يتيح اثاي ة 
 3 787 25 آلفر 378 1 720 7 1 635 6 آلفر 870 1 1 944 3 1 241 5 فرا كسق ارأي  
تلبيأأأأأأة احتيأأأأأأإجأأأأأأإهتم حكني ارالجئني م  

ا نسأأأأأأإنية األسأأأأأأإسأأأأأأية م  ارغةاء قامل قى 
 7 497 54 آلفر - 2 690 11 2 527 12 آلفر 399 2 751 14 2 131 15 قارصحة اربيئية

 18 887 134 8 577 63 2 403 18 1 123 9 1 880 5 2 292 13 3 613 24 ارفأإرية ا  ارية قارتشغيلية
 100 957 763 8 358 64 16 502 123 19 597 141 6 600 45 13 108 98 38 793 290 اجملموع  

 
 كنسبة مئويةاجملموع  اجملموع املقر ارضفة ارغربية األر ن اجلمهورية ارأربية ارسورية ربنإن غزة وي  مصإ ر ارتمويل

محأأأأإيأأأأة قتأزيز حقوق ارالجئني املكفورأأأأة                
 1 715 17 آلفر 383 1 آلفر 652 3 آلفر 573 1 آلفر 520 2 آلفر 273 3 آلفر 314 5  وجق ارقإنون اردقيل

توفري احلمإية ارصحية رالجئني م  خفض 
 13 214 151 آلفر 3 3 103 33 2 590 24 1 868 11 3 089 30 4 560 51 عقء املرض

توفري ارتأليم األسأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأي اجليد بصأأأأأأأأأأورة 
كإملة قعإ رة قشأأأأإملة جلمي  األطفإل يف 

 40 654 475 آلفر - 5 933 59 8 224 98 3 768 38 5 286 55 19 443 223 س  اردراسة
تأزيز يأأأأأأأدرات ارالجئني  أأأأأأأإ يتيح اثاي ة 

 4 055 53 آلفر 378 1 768 12 1 164 12 آلفر 055 3 1 268 17 1 422 7 فرا كسق ارأي  
حكني ارالجئني م  تلبيأأأأأأة احتيأأأأأأإجأأأأأأإهتم 
ا نسأأأأأأإنية األسأأأأأأإسأأأأأأية م  ارغةاء قامل قى 

 29 720 342 آلفر - 2 096 26 2 342 20 7 517 87 4 352 51 13 414 157 قارصحة اربيئية
 13 866 149 3 030 36 2 269 21 1 420 11 1 934 16 2 029 20 4 184 44 ارفأإرية ا  ارية قارتشغيلية

  ١00 22٣ ١90 ١ ٣ 79٣ ٣7 ١٣ 822 ١56 ١4 ٣١2 ١68 ١٣ 662 ١60 ١5 297 ١77 4١ ٣٣7 489 اجملموع  
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 الفصل الثاين
 استعراض الربامج الفرعية  

 ١الربانمج الفرعي  -ألف  
 محاية وتعزيز حقوق الالجئني املكفولة مبوجب القانون الدويل  

هتدا األقنرقا    كفإرة حت  ارالجئني ارفلسأأأأأأطينيني نقوق ا نسأأأأأأإن     يصأأأأأأى حد  ك  ع   - 64
احتاي ارقإنون طريأل تأميم مراعإة احلمإية يف تقد  خدمإهتإ قم  خالل تقدميهإ، قابرتشأأأأأأأأأأأأجي  على تأزيز 

اردقيل ابرأمل م  اجلهإت املسأأأأؤقرة املأنيةر قال يزال ارالجئون ارفلسأأأأطينيون يواجهون حتدايت فيمإ يتألأل 
ابحلمأأإيأأة، قيأزى خترأأت    عأأدي قجو  حأأل عأأإ ل ق اام قنتهم، ق   ارنزاع ارأأداار يف اجلمهوريأأة ارأربيأأة 

عإمإ،  12سأأأأني عإمإ، قحصأأأأإر غزة املسأأأأتمر منة ارسأأأأورية، قاحتالل األرض ارفلسأأأأطينية املسأأأأتمر منة  
 قإلشإشة املركز ارقإنوين يف بأض اربلدان املضيفةر

، قاآللت األقنرقا مأإجلة شواغل احلمإية اره يواجههإ ارالجئون ارفلسطينيون 2018قطوال عإي  - 65
يز تأميم مراعإة احلمإية، يف وي  ميإ ي  عمليإت اروكإرة المسأأأأةر قخالل ارفتة املشأأأأمورة ابرتقرير، جل تأز 

سأأأأأأأأأأأأأأأواء رأدى تقأد  خأدمأإت األقنرقا  ق م  خالل تقأدميهأإ، يف حني جرى االضأأأأأأأأأأأأأأأطالع  هو  ارأدعوة 
 يتألأل نقوق ارالجئني ارفلسطينينير فيمإ
 

 مؤشرات ا رإاث ا رإاث املتوي 
 ارقيإ،

 ارأد  قحدة ارقيإ،
) ( مسأأأأأأأأأأأأأأأأأإءرأأة اجلهأأإت املكلفأأة  هأأإي ع      

انتهأأأأأأأإكأأأأأأأإت ارقأأأأأأأإنون ارأأأأأأأدقيل م  خالل 
 اررآلد قا بالع قاردعوة

عد  تدخالت احلمإية ) نشأأأأأطة اردعوة(،  إ 
يف خترت اررسأأأإال اررمسية، فيمإ يتألأل  سأأأإال 

 احلمإية
 329 (2018خ  األسإ، )

 325 (2018األ اء املستهدا )
 480 (2018األ اء ارفألي )

قاملأرضني رلخطر، )ب( استفإ ة ارضأفإء 
م  األفرا  قاجملتمأأأأإت اقليأأأة، م  تأأأدابري 

 االستجإبة يف جمإل احلمإية

عأأأأد  األفرا  ارأأأأةي  يتلقون املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأأأدة يف 
احلمأأأإيأأأة م   أأأإطر ارأنم اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأإين اره 

 يتأرضون  إ

 4 978 (2018خ  األسإ، )
 4 900 (2017األ اء املستهدا )

 4 905 (2018األ اء ارفألي )
  

 النواتج  
شأأأأخصأأأأإ م  ضأأأأحإاي ارأنم اجلنسأأأأإين  4 978يدمت األقنرقا املسأأأأإعدة ملإ يقدر عد إلم بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  • 

شأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأإ م  األشأأأأأأأأأأخإا ختقي ا عإية ارةي  يأإنون م  ضأأأأأأأأأأأم  545طفال ق  2 530 ق
م  ارالجئني ارفلسأأطينيني م  ختقي  25 000احلمإيةر قجل تيسأأري قآلأأول مإ يقدر عد إلم بأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 خدمإت  عإ ة ارت إليل قاردعم املتألأل اب عإيةا عإية    
يدمت  نشأأأأأأأأأأأطة اردعم يف جمإل ارصأأأأأأأأأأأحة ارأقلية قاردعم ارنفسأأأأأأأأأأأي قاالجتمإعي املسأأأأأأأأأأأإعدة     • 

 م  ارالجئني ارفلسطينيني 92 795
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م  ارالجئني ارفلسأأأأطينيني م  املسأأأأإعدة ارقإنونية ) إ يف خترت توفري املشأأأأورة  15 908اسأأأأتفإ   • 
رقإنونية قا حإرة    مقدمي الدمإت ارقإنونية( بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن طإافة م  املسأأأأأأأأأأأأأأأإال اره قاملألومإت ا

 تشمل احلإرة املدنية قارتسجيل قارأنم اجلنسإين
 م  ارتقإرير/ا حإطإت ارسرية    آريإت حقوق ا نسإن اردقرية 16يدمت األقنرقا  • 
رلقضأأأإء على ارأنم ضأأأد األطفإل نُفةت جمموعة م  مبإ رات احلمإية على نطإق برامج اروكإرة  • 

قتأزيز املسأأأأأأأأأإقاة بني اجلنسأأأأأأأأأني قحكني املر ة ق  مإج مسأأأأأأأأأإال ا عإية، ق  مإج ارويإية م  ارأنم 
 اجلنسإين قارتخفيم م  حدته قارتصدي ره

 م  موظفي األقنرقا م  ارتدريق يف جمإل احلمإية 5 609استفإ   • 
 

 2الربانمج الفرعي  -ابء  
 الصحية لالجئني مع خفض عبء املرضتوفري احلماية   

، قاآللت األقنرقا تقد  اررعإية ارصحية األقرية ارشإملة    ارالجئني ارفلسطينيني 2018يف عإي  - 66
م  توفري اردعم  مكإنية حصأأأول  شأأأد ارفئإت ضأأأأفإ على اررعإية ارصأأأحية م  املسأأأتويني ارثإين قارثإرلر 

على  سأأإ، كج فريأل آلأأحة األسأأرة ارةي يركز على توفري اررعإية  قيدمت اررعإية ارصأأحية األقرية ارشأأإملة
ارشأأأأأأإملة ر سأأأأأأرة أبكملهإر قيركز إلةا ارنهج على ارأاليإت ارطويلة األجل بني مقدمي الدمإت قاملريض 

، كإنت 2018 ق األسأأأأأرة،  إ حيسأأأأأ  نوعية قكفإءة قفأإرية الدمإت ارصأأأأأحية املقدمةر قنلول كإية عإي 
مركزاً على نطإق ميإ ي  ارأمليإت المسأأأأأأأة رلوكإرة، تنفة كج  144ارصأأأأأأأحية، اربإرغ عد إلإ  وي  املراكز

 فريأل آلحة األسرةر
قعلى اررغم م   ن مظإإلرات مسرية ارأو ة اركربى قارنزاع يف اجلمهورية ارأربية ارسورية  رقيإ عبئإً  - 67

د ة على نطإق اروكإرة فيمإ يتألأل بأد  كبرياً على عملية توفري اررعإية ارصأأأأأأأأأأأأأأأحية، حتققت األإلداا اق
ر (24)املوسأأأأأأأأأأ  التحصاااااااانيحإالت تفشأأأأأأأأأأي األمراض اره ميك  ارويإية منهإ ابرلقإحإت اره يوفرإلإ برانمج 

عإمإ ف كثر( ارةي  خيضأأأأأون رفحص  40قكإنت ارنسأأأأبة املئوية رلسأأأأكإن املسأأأأتهدفني )اربإرغني م  ارأمر 
فةر قملواجهة اثاي ة ا آلإابت ابألمراض غري املأدية يف آلفوا  اء ارسكري  يل جزايإ م  ارنسبة املستهد

ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأطينيني، قاآلأأأأأأأأألت األقنرقا اسأأأأأأأأأتحداث اختبإرات ق  قية جديدة ق طالق محالت جديدة 
رلتوعية ارأإمة بغرض تأزيز ارويإية م  تلت األمراض قارتأإمل مأهإر قال تزال ارنواتج املتصأأأأألة بصأأأأأحة األي 

إ يف خترت مأدالت ارتحصأأأأأأأنير ق  تتحقأل األإلداا اقد ة على نطإق اروكإرة فيمإ يتألأل قارطفل يوية،  
 توسأأأأأ  عد  االسأأأأأتشأأأأأإرات ارطبية اريومية ركل طبيق،  ق عد  املراكز ارصأأأأأحية اره تنفة ابركإمل نظإي 

لدمإت  ارصأأأأأأأأأحة ا ركتقنية )قإلو نظإي رلمألومإت املتألقة إب ارة شأأأأأأأأأؤقن ارصأأأأأأأأأحة(،  ق ارنسأأأأأأأأأبة املئوية
 ارأالج يف املستشفيإت اره تقدمهإ األقنرقا رلمستفيدي  م  برانمج شبكة األمإن االجتمإعير

 

__________ 

 World Health Organization, “The Expanded Programme on:رأأأالطأأأالع عأأألأأأى مأأأزيأأأأأأأأد مأأأ  املأأأأأأألأأأومأأأأأأأأإت، انأأأظأأأر (24) 

Immunization”, 1 December 2013ر 
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 مؤشرات ا رإاث ا رإاث املتوي 
 ارقيإ،

 ارنسبة املئوية/ارأد  قحدة ارقيإ،
) ( توفري اررعإية ارصأأأأأأأأحية األقرية ارشأأأأأأأأإملة     

 قاجليدة ارنوعية رلجمي 
االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأإرات ارطبية اريومية متوسأأأأأأأأ  عد  

 ركل طبيق
 78,1 (2018خ  األسإ، )

 77,6 (2018األ اء املستهدا )
 82,0 (2018األ اء ارفألي )

ارنسأأأبة املئوية رلنسأأأإء ارالاي خيضأأأأ  ملإ ‘ 1’ )ب( محإية آلحة األسرة قارنهوض هبإ
 ال يقل ع   ربأة فحوا طبية يبل اروال ة

 92,1 (2018خ  األسإ، )
 90 (2018األ اء املستهدا )

 91,4 (2018األ اء ارفألي )
ارنسأأأأأأأأأأأبة املئوية رلسأأأأأأأأأأأكإن املسأأأأأأأأأأأتهدفني ‘ 2’ 

عأأإمأأإ فأأ كثر( ارأأةي   40)اربأأإرغني م  ارأمر 
 خيضأون رفحص  اء ارسكري 

 20,8 (2018خ  األسإ، )
 21,9 (2018األ اء املستهدا )

 21,7 (2018األ اء ارفألي )
عد  حإالت تفشي األمراض اره ميك  ‘ 3’ 

يوفرإلأأإ برانمج ارويأأإيأأة منهأأإ ابرلقأأإحأأإت اره 
 ارتحصني املوس 

 آلفر (2018خ  األسإ، )
 آلفر (2018األ اء املستهدا )

 آلفر (2018األ اء ارفألي )
كفأأأأأإرأأأأأة توفري خأأأأأدمأأأأأإت ارأأأأأدعم ارفأأأأأأإرأأأأأة 

 رلمستشفيإت
ارنسأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأأة املئويأأأأأأأأة لأأأأأأأأدمأأأأأأأأإت ارأالج يف 
املسأأتشأأفيإت اره تقدمهإ األقنرقا رلمشأأإركني 

االجتمإعي ارتإب  يف برانمج شأأأأأأأأأأأأأأأبكة األمإن 
 ر قنرقا

 20,5 (2018خ  األسإ، )
 20,9 (2018األ اء املستهدا )

   17,2 (2018األ اء ارفألي )
 النواتج  

 استشإرة طبية رالجئني ارفلسطينيني 8 554 035يدمت األقنرقا  • 
ارأمر م  ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأطينيني اربإرغني م   175 825 جري فحص  اء ارسأأأأأأأأأأأكري رأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  • 

 عإمإ ف كثر 40
 مريضإ يتلقون رعإية م  املستوى ارثإين  ق ارثإرل يف املستشفيإت 96 521ُيدمت  عإانت     • 
يف املإاة م  املراكز ارصأأأأأأأأأأأأأأأحية ارتإبأة ر قنرقا  4خالل ارفتة املشأأأأأأأأأأأأأأأمورة ابرتقرير، جرى جتديد  • 

ارصأأأأأأأأأحية ارتإبأة رلوكإرة مأإيري  يف املإاة م  وي  املراكز 57.5رتحسأأأأأأأأأني رعإية املرضأأأأأأأأأىر قتل  
 اررعإية اجليدة املأزلاثة

 
 ٣الربانمج الفرعي  -جيم  

 توفري التعليم األساسي اجليد بصورة كاملة وعادلة وشاملة جلميع األطفال يف سن الدراسة  
على اررغم م  ارسأأأأأأأيإق اقفوا ابرتحدايت ارةي ُيضأأأأأأأطل  فيه أبنشأأأأأأأطة برانمج ارتأليم ر قنرقا  - 68

خالل ارفتة املشأأأأمورة ابرتقرير، ال يزال رتسأأأأيل  آلأأأأالح ارتأليم ق ثرااه قاحلفإظ على اسأأأأتدامته ابسأأأأتخداي 
اروكإرة يف جمإل ،    جإنق ارنهج ارةي تأتمد  2021-2016االسأأأأأأأأأأأتاتيجية املتوسأأأأأأأأأأأطة األجل رلفتة 

 ارتأليم يف حإالت ارطوارد، أتثري  جإيب على ارنتإاج ارربانجمية، م  حتقيأل مأظم األإلداار 
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،  ي نسأأأبة األطفإل ارةي  يتوي  قآلأأأو م    ارصأأأم ارنهإاي رلدراسأأأة قكإن مأدل  حإي ارطالب - 69
أدالت املابرتقرير  قاففضأأأأأت  م   قرة ارتأليم األسأأأأأإسأأأأأي، يد شأأأأأهد اثاي ة طفيفة خالل ارفتة املشأأأأأمورة

على نطإق اروكإرة ابرنسبة جلمي   طفإل مدار، األقنرقا )ارفتيإن قارفتيإت(،  رلتويم ع  اردراسةارتاكمية 
يف كل م  املرحلتني االبتدااية قا عدا ية  قاففضأأت مأدالت اررسأأوب يف وي  ميإ ي  عمليإت اروكإرةر 

 يتويفونحلد م  مأدالت اررسأأأأأأأوب    اففإض عد  ارطالب ارةي  ق  ت ارتجإرب ارنإجحة رلوكإرة يف ا
ع  اردراسأأأأأأأأأأأأأةر قابملثل، اكتسأأأأأأأأأأأأأق ارنظإي ارتأليمي ر قنرقا مزيداً م  ارفأإرية على  و مطر ، يف ضأأأأأأأأأأأأأوء 

، على اررغم م  اثاي ة عد  ارطالب يف كل فصأأأأأل  راسأأأأأي ع  اردراسأأأأأة ارطالبتويم اففإض مأدالت 
طإربإً يف املدار، اره ُشي دت مبإنيهإ رغرض  50 ى رلطالب يف يإعة اردر، بأأأأأأأأأأأ)حيل ُحد ِّ  ارأد  األيص

االسأأتخداي كمدار،(ر قعلى اررغم م  مواآلأألة اروكإرة  حرااث تقدي يف عد  م  اجملإالت اررايسأأية، ال تزال 
ن فيهإ ارتحدايت يإامة، قال سأأأأأأأأأأأأأيمإ على املسأأأأأأأأأأأأأتوى امليداين، يف فهم، قابرتإيل مأإجلة، احلإالت اره تكو 

احللول قايأة ضأأأأأأأأأم  سأأأأأأأأأيطرة اروكإرة، قاألسأأأأأأأأأبإب ارسأأأأأأأأأيإيية اره تشأأأأأأأأأكل عوامل تؤثر يف يرارات ارطالب 
ابالنقطإع ع  اردراسأأأأأأأأأأأة، مثل ارزقاج املبكر رلفتيإت قاملصأأأأأأأأأأأإعق املإرية ر سأأأأأأأأأأأر، قارظرقا االيتصأأأأأأأأأأأإ ية 

 قارسيإسية قاألمنية األقس  نطإيإر
شأأأأأغيلية يد ة، قاآلأأأأألت اروكإرة حتسأأأأأني اسأأأأأتأراضأأأأأهإ اردييأل قفيمإ يتألأل  سأأأأأ رة اسأأأأأتاتيجية قت - 70

رلكتق املدرسأأية قاملوا  ارتأليمية األخرى يف اربلد املضأأيم يف ضأأوء  طإر األقنرقا رتحليل املنإإلج اردراسأأية 
مإ ة تأليمية يف  طإر حويل امليزانية ارربانجمية  465، اسأأأأأأأأتأرضأأأأأأأأت 2018: ففي عإي (25)قحتسأأأأأأأأني نوعيته
مإ ة تأليمية  ضأأإفية يف  طإر حويل املشأأإري ،  إ يف خترت ارتمويل املخصأأص رلتأليم  1 320قاسأأُتأرضأأت 

  ارة يف حإالت ارطواردر قاب ضأأأأأإفة    خترت،  سأأأأأفر ارتنفية اركإمل روحدة ارطالب يف نظإي مألومإت 
ارتأليم على نطإق اروكإرة،    جإنق  جراء اسأأتأراض منهجي جلمي  مؤشأأرات ارتأليم، ع  حتسأأني نوعية 
اربيإانت اجملمأة قارتحليالت املرتبطة هبإ، قاربدء يف مسأأأأأإعدة األقنرقا على فهم  فضأأأأأل رلدينإميإت اره يد 

 تؤثر على استبقإء ارطالب قنتإاج ارتألمر
ات اره حتققت يف  طإر برانمج ارتأليم رلوكإرة على مدار فتة ا آلأأأأأأالح، قاره ق سأأأأأأفرت ا رإاث  - 71

إلإ خالل فتة االسأأأأأتاتيجية املتوسأأأأأطة األجل احلإرية، اباليتان م  برانمج ارتأليم ؤ جرى االحتفإظ هبإ ق ثرا
رربانمج، م  يف حإالت ارطوارد، ع  حتسأأأأينإت كبرية يف ارنتإاج يف ضأأأأوء املؤشأأأأرات اررايسأأأأية على نطإق ا

حتقيأل مأظم األإلداار قم   جل كفإرة اسأأأأتدامة إلة  ا رإاثات قحتسأأأأينهإ، فم  األ ية  كإن  ن تكون 
 قعلى االستفإ ة منهر ارةي   ته ح  اُن أملاراروكإرة يإ رة على مواآللة تأزيز 

 

__________ 

نوعيتهإ عنصأأرا  سأأإسأأيإ يف اسأأتاتيجية األقنرقا  آلأأالح ارتأليم، قيأد  ثإبة قثيقة ميثل  طإر حتليل املنإإلج اردراسأأية قحتسأأني  (25) 
 مرجأية رلسيإسة ارأإمة ق  اة رلتقييم ق طإر رلتحليل ق  اة رلتطوير املهحر
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 مؤشرات ا رإاث ا رإاث املتوي 
 ارقيإ،

 ارنسبة/ارأد  قحدة ارقيإ،
) ( كفأأإرأأة  مكأأإنيأأة حصأأأأأأأأأأأأأأأول اجلمي  على     

 ارتأليم األسإسي
رأأألأأأتأأأويأأأم عأأأ  املأأأأأأأأأأأأدل ارأأأتاكأأأمأأأي ‘ 1’

 )اردراسة االبتدااية( اردراسة
 1,17 (2018/2019خ  األسإ، )

 1,25 (2018/2019األ اء املستهدا )
 0,78 (2018/2019األ اء ارفألي )

رأأألأأأتأأأويأأأم عأأأ  املأأأأأأأأأأأأدل ارأأأتاكأأأمأأأي ‘ 2’ 
 )اردراسة ا عدا ية( اردراسة

 2,87 (2018/2019خ  األسإ، )
 2,84 (2018/2019األ اء املستهدا )

 2,34 (2018/2019األ اء ارفألي )
اره جري عأأد  اركتأأق املأأدرسأأأأأأأأأأأأأأأيأأة  ‘1’ )ب( حتسني جو ة ارتأليم قنواجته

األقنرقا ابسأأأأأأأأأأتخداي  طإر اسأأأأأأأأأأتأراضأأأأأأأأأأهإ 
رتحليأأأل املنأأأإإلج ارأأأدراسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قحتسأأأأأأأأأأأأأأأني 

 ( )نوعيتهإ

 354 (2018خ  األسإ، )
 (ب)ال ينطبأل (2018األ اء املستهدا )

 465 (2018األ اء ارفألي )
نسأأأأأأأأأأأأأأأبة يإعإت اردر، اره تتجإقاث ‘ 2’ 

طإربإ   25ارأتبة ) يل م   ق يسأأأأأأأأأأأأأأأإقي 
 (2018/2019خ  األسإ، ) (طإربإ 40 كثر م  

43,66 >(40) 
5,37 (≤25) 

 (40)< 38,88 (2018/2019األ اء املستهدا )
5,97 (≤25) 

 (40)< 48,20 (2018/2019األ اء ارفألي )
5,54 (≤25) 

 
قاملالءمة  إ، م  ارتكيز على احليإ  قارتحيز ‘‘ اسأأأأتأراض سأأأأري ’’عندمإ تصأأأأدر كتق مدرسأأأأية جديدة، حنح اروكإرة األقروية  جراء  ( ) 

م  حيل نوع اجلنس قارسأأأأأ ر قيسأأأأأتمر  جراء اسأأأأأتأراضأأأأأإت كإملة رلكتق املدرسأأأأأية  وجق  طإر حتليل املنإإلج اردراسأأأأأية قحتسأأأأأني 
نوعيتهإ،  إ يف خترت اركتق املدرسأأية اره  رز ابرفأل اسأأتأراض سأأري   إر قيشأأمل ارأد  ارفألي املبلغ عنه رالسأأتأراضأأإت كال م  

 ة قاالستأراضإت اركإملة  وجق ا طإرراالستأراضإت ارسريأ
يت ثر األ اء املسأأأأتهدا بأد  اركتق املدرسأأأأية اجلديدة،  إ يف خترت ارطبأإت اجلديدة، ارصأأأأإ رة ع  اربلدان املضأأأأيفة خالل ارسأأأأنةر  (ب) 

 قنتيجة رةرت، ال ميك  حتديد   اء مستهدا  ةا املؤشرر
  

 النواتج  
األقنرقا على مإ يلي بفضأأأأأأأأأأأأأأأل ترسأأأأأأأأأأأأأأأيل  آلأأأأأأأأأأأأأأأالحهإ رلتأليم قكفإرة اسأأأأأأأأأأأأأأأتدامته ، عملت 2018يف عإي 

 منه: قاالستفإ ة
 قاآللت توفري ارتأليم اجليد قاملنصم قارشإمل جلمي  األطفإل ارالجئني ارفلسطينيني • 
حكنت م  مواجهة مأدالت تويم ارطالب ع  اردراسأأة، بسأأبل منهإ حتديد ارطالب املأرضأأني  • 

اردراسأأأأأأأة قارأمل على منأهم م  ارقيإي بةرتر قتنأكس إلة  اجلهو  بشأأأأأأأكل لطر ارتويم ع  
 جإيب جدا م  خالل حتقيأل حتسأأأأأأأأأأأأأأأ  ملحوظ يف املأدل ارتاكمي رلتويم ع  اردراسأأأأأأأأأأأأأأأأة، يف 

 املرحلتني االبتدااية قا عدا ية، على نطإق اروكإرة
 قبفضل عملية تكوي  ارفصول اردراسية:

م  األطفإل ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأطينيني يف وي  ميإ ي   532 857رحت األقنرقا يف تسأأأأأأأأأأأجيل  • 
 عملهإ المسةر
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، ارتفأت نسأأأأأأأأأبة األيسأأأأأأأأأإي اره تضأأأأأأأأأم  كثر م  2016/2017ابملقإرنة م  ارسأأأأأأأأأنة اردراسأأأأأأأأأية  • 
ر قتأزى 2017/2018يف املإاة يف ارسنة اردراسية  48.20يف املإاة     43.66طإرًبإ م   40

تلميةاً  50   ارسأأأقم املأتمد يف ةطي  تكوي  ارفصأأأول عند إلة  ارزاي ة يف  حجإي ارفصأأأول 
ي دت مبإنيهإ رغرض االسأأأأأأأتخداي كمدار،( بسأأأأأأأبق تدابري  رلفصأأأأأأأل ارواحد )يف املدار، اره شأأأأأأأُ

 ارتقشم اره تأتمدإلإ األقنرقا
 قبفضل برانمج حتسني ا يإكل األسإسية قاملخيمإت:

السأأأأأتيفإء  2018مدرسأأأأأة يف عإي  16سأأأأأني عملت اروكإرة على تشأأأأأييد  ق  عإ ة تشأأأأأييد  ق حت • 
 متطلبإت األقنرقا املتألقة إبآلالح ارتأليم قاحلمإية قارسالمة

 
 4الربانمج الفرعي  -دال  

 تعزيز قدرات الالجئني مبا يتيح زايدة فرص كسب العيش  
هتدا األقنرقا    ضأأأأأأأأأأأمإن  ن يتمت  ارالجئون ارفلسأأأأأأأأأأأطينيون  سأأأأأأأأأأأتوى مأيشأأأأأأأأأأأي الاأل ابرقيإي  - 72

بتدخالت يف  طإر براجمهإ يف جمإالت ارتأليم قا غإثة قالدمإت االجتمإعية، قبرانجمهإ املتألأل ابرتمويل 
 اربإرغ ارصغر، قبراجمهإ ختات ارصلة بتحسني ا يإكل األسإسية قاملخيمإتر

م قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأأدت برامج األقنرقا املتألقأأأة ابرتأليم قارتأأأدريأأأق يف اجملأأأإرني ارتقح قاملهح على ةفي - 73
ارتحدايت االيتصأأأأأإ ية اره تطر  على ميإ ي  عمليإت اروكإرة م  خالل ارتكيز املسأأأأأتمر على مإ تكتسأأأأأيه 

ر قهبدا اثاي ة  عم ارأالية بني مراكز (26)اردقرات ارتدريبية م    ية يف تلبية احتيإجإت سأأأأأأأأأأأأأأأوق ارأمل
وجيهية جديدة  نشأأأأإء ارتدريق املهح قسأأأأوق ارأمل ق ضأأأأفإء ارطإب  املؤسأأأأسأأأأي عليهإ، قضأأأأأت مبإ د ت

قتفأيل ارلجإن االسأأأأأتشأأأأأإرية رلربامج اره تضأأأأأم متخصأأأأأصأأأأأني م  سأأأأأوق ارأمل قا يئإت األخرى اره توفر 
ارتأليم قارتدريق يف اجملإرني ارتقح قاملهحر قابرتنسأأأأأأأأأأأأأيأل م  ارتوجيه االسأأأأأأأأأأأأأتاتيجي ارةي توفر    ارة مراكز 

ج م  توافأل اردقرات ارتدريبية م  احتيإجإت سأأأأأأأأأأأوق ارتدريق املهح، تت كد ارلجإن االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأإرية رلربام
ارأملر قاب ضأأأأأأأأأأأأأأأإفة    خترت، جرى حتديل املبإ د ارتوجيهية املتألقة ابرتدريق  ثنإء ارأمل خالل ارفتة 

 املشمورة ابرتقريرر 
 35 599 738قيإمت األقنرقا، م  خالل برانجمهإ رلتمويل اربإرغ ارصأأأأأغر، بصأأأأأرا مبلغ يدر   - 74

ر 2018عمياًل يف غزة قارضأأأأأأأأأأفة ارغربية قاألر ن قاجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأورية يف عإي  38 183 قالرًا    
 قالرًا رالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني م  خالل منح  15 040 142قيأُأدي م   آلأأأأأأأأأأأأأأأأل إلأأةا املبلغ، مأأإ يأأدر  

 يرًضإر  13 052

__________ 

قاالسأتنإ  يتحقأل خترت بتوخي كج تدري  يإام على اركفإءات يتيح مإ يلي: ) ( حتديد املأإيري املهنية ركل اختصأإا مهح  (26) 
)ب( جأل   ريهإ، قإلي مأإيري تنأكس بأد خترت بوآلأأأأأأأأأأأأأأفهإ كفإءات رلدقرات ارتدريبية يبح م  خال إ ارطالب يدراهتم  ق

اردقرات ارتدريبية  كثر آلأأأأأأأأأأأأألة ابحتيإجإت سأأأأأأأأأأأأأوق ارأمل قاسأأأأأأأأأأأأأتجإبة  إ، قابرتإيل يزيد م  احتمإل توظيم الرجنير قيف 
ية مهنية يف مركز ارتدريق بوا ي ارسأأأأأأأري يف األر ن ابسأأأأأأأتخداي إلةا ارنهج، م   قرات تدريب 5،  ُعيدت إليكلة 2018 عإي

إ شأأأأأراكإت م   قسأأأأأإ  األعمإل ارتجإرية 2019 قرة  خرى يف عإي  12 عإ ة إليكلة  ر قيف  طإر إلةا ارنهج،  ُييمت  يضأأأأأً
 قارصنإعإت م   جل تسخري خرباهتإر
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أتثري  جإيب على االيتصأأإ ات قيهدا برانمج حتسأأني ا يإكل األسأأإسأأية قاملخيمإت     حداث  - 75
اقليأأة بتنشأأأأأأأأأأأأأأأي  طلأأق اجملتمأأأإت اقليأأة على موا  اربنأأإء، قتوريأأد فرا ارأمأأل رسأأأأأأأأأأأأأأأكأأإن املخيمأأإت يف 

 ختاتهر ارويت
 

 مؤشرات ا رإاث ا رإاث املتوي 
 ارقيإ،

 ارنسبة املئوية قحدة ارقيإ،
خرجإت قخرجي مراكز نسأأأأأأأأأأأأأأأبة توظيم  تأزيز يدرات ارالجئني ارفلسطينيني    

 ارتدريق املهح
 ) ( ا انث 

 72,78 (2017/2018خ  األسإ، )
 75,28 (2017/2018األ اء املستهدا )

 74.00 (2017/2018األ اء ارفألي )
 85,60 (2017/2018خ  األسإ، ) )ب( ارةكور 

 85,64 (2017/2018األ اء املستهدا )
 83,17  (2017/2018األ اء ارفألي )

  
 النواتج  

طأأإربأأإ يف مراكز األقنرقا رلتأأدريأأق املهح تأأدريبأأإ رتنميأأة مهأأإراهتم يف جمأأإل ارتأليم  7 564تلقى  • 
 ارتقح قاملهح

)فيمأأأأأأإ يتألأل خبرجي  2018ظأأأأأأل مأأأأأأأدل توظيم خرجي مراكز ارتأأأأأأدريأأأأأأق املهح يف عأأأأأأإي  • 
م  الرجني  ق  2 724يف املإاة، بتوظيم  79.77( يف مسأأأتوى مقبول عند نسأأأبة 2017 عإي

يف املإاة م   86.90م  ارةي  يواآلأأأأألون  راسأأأأأإهتمر قاب ضأأأأأإفة    خترت، جرى  يضأأأأأإ توظيم 
 (خرجي كلية ارألوي ارتبوية قاُ اب )األر ن( قكلية ارألوي ارتبوية )ارضفة ارغربية

رانمج شأأأأأأأأأأأبكة األمإن االجتمإعي( ارتفأت نسأأأأأأأأأأأبة ارطالب ضأأأأأأأأأأأأإا احلإل )املسأأأأأأأأأأأتفيدي  م  ب • 
    2017يف املإاة يف عإي  29.43املسأأأأأأأأأأأجلني يف ارسأأأأأأأأأأأنة األق  يف مراكز ارتدريق املهح م  

ر قارتفأت نسأأأأأأأأأأأأأأأبة املسأأأأأأأأأأأأأأأتفيدي  م  برانمج شأأأأأأأأأأأأأأأبكة األمإن 2018يف املإاة يف عإي  32.92
يف املأأأأإاأأأأة     23.81االجتمأأأأإعي يف كليأأأأة ارألوي ارتبويأأأأة قاُ اب قكليأأأأة ارألوي ارتبويأأأأة م  

 يف املإاة 41.43
ردعم ةفيم قط ة ارفقر قتأزيز فرا كسق ارراثق  2018 ُبري اإنية عشر اتفإق شراكة يف عإي  • 

الجئإ فلسأأأأأأأأأأطينيإ يف ارضأأأأأأأأأأفة ارغربية قغزة قربنإنر ق ُعطيت األقروية  6 184اره اسأأأأأأأأأأتفإ  منهإ 
 ارشبإب قارنسإء قتأمل على حكينهمرلشراكإت اره تقدي املسإعدة ر شخإا ختقي ا عإية ق 
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 مؤشرات ا رإاث ا رإاث املتوي 
 ارقيإ،

 ارأد  قحدة ارقيإ،
حتسأأأأأأأأأأأأأني  مكإنية حصأأأأأأأأأأأأأول ارالجئني على     

 فرا كسق ارأي 
جمموع عأأد  يرقض ارتمويأأل اربأأإرغ ارصأأأأأأأأأأأأأأأغر 

 املقدمة رالجئني
13 756 (2018خ  األسإ، )  

16 326 (2018األ اء املستهدا )  
13 052 (2018األ اء ارفألي )  

عد  مكإفئإت اردقاي اركإمل اره  ُنشأأأأأأأأأأأأأأئت  
م  تأأأأأأأدخالت برانمج حتسأأأأأأأأأأأأأأأني ا يأأأأأأأإكأأأأأأأل 

 ) (األسإسية قاملخيمإت

2 430 (2018خ  األسإ، )  
2 315 (2017األ اء املستهدا )  

2 411 (2018األ اء ارفألي )  
 

 ارسوريةرابستثنإء اجلمهورية ارأربية  ) ( 
  

 النواتج  
دي 2018يف عأأأأأأإي  •  إ، تبلغ ييمتهأأأأأأإ  13 052، يأأأأأأُ  قالرًا، رالجئني  15 040 142يرضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأً

يف املإاة م  جمموع عد  ارأمالء احلإآلأألني على يرقض  34ارفلسأأطينينير قيأإ ل إلةا املبلغ نسأأبة 
  قالرا( 35 599 738يف املإاة م  جمموع ييمة ارقرقض املمنوحة ) 42(، قنسبة 38 183)

إ )ييمتهأأإ  16 061ال تزال ارنسأأأأأأأأأأأأأأأأإء حيظني ابألقرويأأة يف تلقي ارقرقض حيأأل منح   •  يرضأأأأأأأأأأأأأأأأً
يف املأأأإاأأأة م  وي  ارقرقض اره منحأأأت خالل  42 قالرات(،  ي مأأأإ ميثأأأل  12 658 105

  قالرًا( منحت رالجئإت 6 399 019يرًضإ )ييمتهإ  5 896ارفتة املشمورة ابرتقرير، منهإ 
 قالرا، قحصأأأأأأأأأأأل ارشأأأأأأأأأأأبإب  10 220 460يرض ييمتهإ  10 702إب على حصأأأأأأأأأأأل ارشأأأأأأأأأأأب • 

يف املأأأإاأأأة )ييمتهأأأإ  38يرضأأأأأأأأأأأأأأأأأًإ م  إلأأأة  ارقرقض  ق  4 033ارالجئون ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيون على 
  قالرا( 5 379 679

 53 000 000، بلغت ييمة األشأأغإل اره يإمت هبإ األقنرقا رتحسأأني املخيمإت 2018يف عإي  • 
تدخالت اره تضأأمنت ارتخطي   نشأأإء مرافأل اروكإرة قاملتقى قاملدار،  قالر قولت طإافة م  ار

قاملراكز ارصأأأأأحية ققضأأأأأ  تصأأأأأإميمهإ قتشأأأأأييدإلإ، قكةرت   ارة ارنفإايت ارصأأأأألبة، ق آلأأأأأالح ق يإمة 
 رمنشتت اجملإري قارصرا ارصحي قآابر امليإ  قنظم مأإجلة امليإ  املستأملة يف املخيمإت

 
 5الربانمج الفرعي  -هاء  

 متكني الالجئني من تلبية احتياجاهتم اإلنسانية األساسية من الغذاء واملأوى والصحة البيئية  
يهدا برانمج شأأأأأأأأأأبكة األمإن االجتمإعي ر قنرقا    ةفيم حدة ارفقر قانأداي األم  ارغةااي  - 76

 ة  ارغإية، يوفر برانمج ر قحتقيًقإ (27)بني ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني ارفقراء م  تركيز األقروية على املأدمني
شأأأأبكة األمإن االجتمإعي جمموعة م  ارتحويالت االجتمإعية،  إ يف خترت ارتحويالت ارنقدية ق/ ق توفري 

، انتقلت اروكإرة م  كج 2016يسإام نقدية  ركتقنية، قيف غزة فق  توفري سلة  غةية  سإسيةر قيف عإي 
تحويل ارنقدي يف األر ن قربنإن قارضأأأأأفة ارغربيةر قطريقة ارتواثي  تقد  املسأأأأأإعدة ارغةااية ارأينية    كج ار

__________ 

 يستطيأون تلبية احتيإجإهتم ارغةااية األسإسيةرتأر ا األقنرقا املأدمني أبكم  قرئت ارةي  ال  (27) 
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اجلديدة إلة ، اره تأترب  كثر فأإرية يف تقد  املسأأأأأأأأأأأأأأأإعدة األسأأأأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأأأأية،  اتحت منة اعتمإ إلإ ةفيض 
ارتكإريم ا  ارية قتكإريم ارتواثي  املرتبطة بتقد  املسأأأأأأأأأأإعدة ارأينية، ق عطت املسأأأأأأأأأأتفيدي  يدراً  كرب م  

ختيإر ق مكإنية احلصأأأأأأأأأأأأأأأول على عد   كرب م  اليإرات ارغةااية ارصأأأأأأأأأأأأأأأحيةر قيف ارويت احلإيل، حرية اال
شخصإ م  املستفيدي  م  برانمج  156 331ُتستخدي اربطإيإت ا ركتقنية رتوفري املسإعدة ألكثر م  

 (ر36 125( قارضفة ارغربية )58 498( قاألر ن )61 708شبكة األمإن االجتمإعي يف ربنإن )
قيف اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأورية، تقدي األقنرقا، يف  طإر حويل نداء ارطوارد، مسأأأأأأأأأأإعدات نقدية  - 77

الجئ فلسأأأأأأأأأأطيح، ارثلثإن منهم تأرضأأأأأأأأأأوا رلنزقح مرة قاحدة على األيل  405 000قغةااية     كثر م  
تهدا ارفئإت ر قتأكم اروكإرة حإرًيإ على قضأأأأأ   سأأأأأس برانمج رلتحويالت ارنقدية يسأأأأأ2011منة عإي 

يف املإاة م  وي  األسأأأر املأيشأأأية تر سأأأهإ نسأأأإء، ق    ن  25األكثر ضأأأأًفإ املت ثرة ابرنزاع، ابرنظر     ن 
عإًمإ، ق    ن شأأأأأأبكإت اردعم  60كل  سأأأأأأرة مأيشأأأأأأية م   س  سأأأأأأر ير سأأأأأأهإ شأأأأأأخص يزيد عمر  ع  

 رنزقح قا جرةراالجتمإعي اره كإنت موجو ة يبل نشوب ارنزاع تأرضت رلتفكت بسبق ا
 يمإً رمسيإً  58قاألمإك  املكتظة قاملالجئ املؤيتة ريسأأأأأأأأأأأت سأأأأأأأأأأأوى بأض ارتحدايت اره تواجه  - 78

مأدن ”رالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأأأطينيني يف وي  منأأإطأل عمليأأإت األقنرقار فهأأة  املخيمأأإت، بأأأد  ن تطورت م  
متأد ة املسأأأأتوايت تسأأأأك   مؤيتة،  آلأأأأبحت اُن جتمأإت مز محة تضأأأأم  اثية ضأأأأيقة قبيوات مرجتلة“ خيإي

فيهإ  سر يتزايد عد   فرا إلإ ابستمرارر قغإرًبإ مإ يؤ ي اربنإء ارأشوااي    سد املنإفة فتقط  املبإين املقإمة 
ارطريأل على ارأإبري ر قانتهى األمر بسأأأأأأأأأأأأأأأنوات متواآلأأأأأأأأأأأأأأألة م  نقص ارتمويل اباليتان م  سأأأأأأأأأأأأأأأوء احلإرة 

إلور سأأأري  يف ارظرقا ارأإمة اره يأيشأأأون فيهإر قتقدر األقنرقا االيتصأأأإ ية رالجئني ارفلسأأأطينيني،    تد
م قى ال تسأأأأأأأتويف املأإيري املطلوبة )ابسأأأأأأأتثنإء اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأورية(  42 000 ن إلنإك حإريإً حوايل 

 مليون  قالرر 550نإجة    عمليإت  آلالح تبلغ تكلفتهإ ارتقريبية 
 

 ا رإاثمؤشرات  ا رإاث املتوي 
 ارقيإ،

 ( )ارنسبة املئوية قحدة ارقيإ،
حتسأأأأأأأأأأأني يدرة ارالجئني املأدمني على تلبية     

 احتيإجإهتم ارغةااية
ارنسأأأأأأأأأأأأأأأبة املئوية رلمأدمني املسأأأأأأأأأأأأأأأتفيدي  م  

 برانمج شبكة األمإن االجتمإعي
 64,5 (2018خ  األسإ، )

 76,5 (2018األ اء املستهدا )
 64,5 (2018)األ اء ارفألي 

ارنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأة املئويأأأأأة رلمأأأأأأدمني ارأأأأأةي  يتلقون  
 حتويالت اجتمإعية ع  طريأل برانمج

 شبكة األمإن االجتمإعي

 14,6 (2018خ  األسإ، )
 14,2 (2017األ اء املستهدا )

 14.0 (2018األ اء ارفألي )
ارنسأأأأبة املئوية رلمتقى اره ال تسأأأأتويف املأإيري  حتسني ارظرقا املأيشية رالجئني املأدمني

 املطلوبة قجرى
  آلالحهإ  ق  عيد بنإؤإلإ

 6,9 (2018خ  األسإ، )
 9,6 (2017األ اء املستهدا )

 9,4 (2018األ اء ارفألي )
 

 ابستثنإء اجلمهورية ارأربية ارسوريةر ( ) 
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 النواتج  
فلسأأأطينيإ تلقوا اردعم م  برانمج شأأأبكة األمإن االجتمإعي يف الجئإ  255 266اب ضأأأإفة     • 

، يأأدمأأت برامج ارطوارد ارأأدعم  سأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأدات غأأةاايأأة ق/ ق مسأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأدات نقأأديأأة 2018عأأإي 
شأأأأأخصأأأأأإ يف ارضأأأأأفة ارغربية،  82 886 شأأأأأخصأأأأأإ يف غزة، ق 933 979األغراض     متأد ة

شأأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأأإ يف ربنإن،  28 885 شأأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأأإ يف اجلمهورية ارأربية ارسأأأأأأأأأأأورية، ق 395 499 ق
 شخص يف األر ن 16 602 ق

 سأأأأأأأأأأأأأأرة الجئة يف وي    إء  43 115 ُتيحت فرا عمل مؤيتة مرتبطة نإالت ارطوارد رفإادة  • 
 األرض ارفلسطينية اقتلة

 سرةر قحد ت سنوات م  ارنقص يف ارتمويل )يأتمد  آلالح املتقى  1 138ُ آللحت املتقى رأأأأأأأأأأ  • 
املشأأأأأأأإري ( بشأأأأأأأدة م  تدابري املسأأأأأأأإعدة إلة ر قتسأأأأأأأببت تلت املأويإت يف  اعتمإ اً كليإً على حويل

 رحتقيأل  رإاثات ال تريى    مستوى األإلداا
 

 مالحظة ختامية  
ر 1949( املؤرم كإنون األقل/ يسأأأأأمرب 4-)  302 نشأأأأأئت األقنرقا عمالً بقرار اجلمأية ارأإمة  - 79

، كي تسأأأأأأأأأأأأأأأتجيأأأق 1950 اير/مأأأإيو  1عملهأأأإ يف قاروكأأأإرأأأة إليئأأأة فرعيأأأة اتبأأأأة رلجمأيأأأة ارأأأأإمأأأة بأأأد ت 
الجئ فلسأأأأأأأأأأأأأأأطيحر قإلي م   كرب برامج األمم املتحأأأأأأدة، حيأأأأأأل بلغ  750 000الحتيأأأأأأإجأأأأأأإت  و 

ماليني الجئ قعد  موظفيهإ حوايل  5,4ارالجئني ارفلسأأأأأأأأأأأأأطينيني املسأأأأأأأأأأأأأجلني املشأأأأأأأأأأأأأمورني بواليتهإ  عد 
خإا ارةي  كإن مكإن  يإمتهم املأتإ  األشأأأأأأأأأ”موظمر قيُأرلا ارالجئون ارفلسأأأأأأأأأطينيون أبكم  30 000

، قارأأةي  فقأأدقا كال م  1948 اير/مأأإيو  15    1946حزيران/يونيأأه  1فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني خالل ارفتة م  
بل عيشأأأأأأأأأأهم نتيجة رنزاع عإي  ، قإلةا يشأأأأأأأأأأمل املنحدري  م  نسأأأأأأأأأأل إلؤالء م  جهة “1948منإاث م قسأأأأأأأأأأُ

 ر(28)ارةكور
 ارفلسأأأأأأأطينيني على حتقيأل كإمل  مكإانهتم يف ارتنمية قتتمثل مهمة اروكإرة يف مسأأأأأأأإعدة ارالجئني - 80

اربشرية     ن يتم ارتوآلل    حل  اام قعإ ل رقضية ارالجئنير قتفي اروكإرة بواليتهإ يف جمإيل املسإعدة 
ا نسأأإنية قارتنمية اربشأأرية بتوفري احلمإية قالدمإت األسأأإسأأية رالجئني ارفلسأأطينيني يف غزة قارضأأفة ارغربية 

ر ن قربنإن قاجلمهورية ارأربية ارسأأأأأوريةر قتشأأأأأمل خدمإهتإ ارتأليم األسأأأأأإسأأأأأي )قارتأليم ارثإنوي يف حإرة قاأل
ربنإن(، قاررعإية ارصأأأأحية األقرية ارشأأأأإملة، قا غإثة يف حإالت ارطوارد، قاألنشأأأأطة االجتمإعية، قارتمويل 

 اربإرغ ارصغر، قا يواء، ق عم ا يإكل األسإسيةر

 

 
__________ 

قمإ تالإلإ  1967ال تسأأجل األقنرقا رمسيإ األشأأخإا ارنإاثحني قاقتإجني    املسأأإعدة املسأأتمرة نتيجة حرب حزيران/يونيه  (28) 
ء م   عمأأإل عأأداايأأة )يف  عقأأإب حرب األايي ارسأأأأأأأأأأأأأأأتأأة(ر قبنأأإًء على خترأأت، ريس رأأدى اروكأأإرأأة سأأأأأأأأأأأأأأأجأأل رمسي بأأأد  إلؤال

، 1967األشخإار قميك  ر شخإا املخول  م احلصول على خدمإت األقنرقا قفًقإ روالية اروكإرة،    فيهم اناثحو عإي 
االسأأأتفإ ة م  اجملموعة اركإملة املقدمة م  املسأأأإعدات ا نسأأأإنية قاملسأأأإعدات املتألقة ابرتنمية اربشأأأرية،  إ يف خترت ارتأليم 

دمإت االجتمإعية قحتسأأأأأني ا يإكل األسأأأأأإسأأأأأية قاملخيمإت قاحلمإية قارتمويل اربإرغ ارصأأأأأغر، قاررعإية ارصأأأأأحية قا غإثة قال
 قكةرت املسإعدة يف حإالت ارطواردر


