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  الفصل األول
  عرض عام لسياق األوضاع    

  التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية  -ألف   
، يف ظــل بيئــة إقليميــة متقلبــة علــى حنــو متزايــد، اســتمر تــأثري العنــف     ٢٠١٤يف عــام   - ١

وكالـة األمـم املتحـدة    والتهميش على الالجئني الفلسطينيني يف مجيع ميادين العمليات اخلمسة ل
ــات،      ــروا). وحالـــت العقبـ ــرق األدىن (األونـ ــطينيني يف الشـ ــئني الفلسـ ــغيل الالجـ ــة وتشـ إلغاثـ
بدرجات متفاوتة عرب شىت ميادين عمليات الوكالة، دون متتع الالجـئني الفلسـطينيني حبقـوقهم    

ــؤدي العنــف إال  مبوجــب القــا  ــدويل. وال ي ــة الالجــئني ا  نون ال ــذين إىل اســتمرار هشاشــة حال ل
برحــوا يعــانون، منــذ أكثــر مــن ســتة عقــود، مــن آثــار التشــرد، ومــن حمنــة ال ميكــن إهناؤهــا   مــا

بالكامــل إال بالتوصــل إىل حــل عــادل ودائــم، وفقــا للقــانون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة    
  الصادرة يف هذا الصدد.

بــــني  واتســــمت احلالــــة يف األرض الفلســــطينية احملتلــــة باهنيــــار مفاوضــــات الســــالم   - ٢
الفلسطينيني واإلسرائيليني يف نيسـان/أبريل وبتصـعيد كـبري للعنـف واسـتمرار القيـود املفروضـة        
ــالغ عــددهم       ــة والب علــى حقــوق الالجــئني الفلســطينيني املســجلني يف األرض الفلســطينية احملتل

نيسـان/أبريل، التزمـت األطـراف الفلسـطينية      ٢٣مليون الجئ والفرص املتاحة هلم. ويف  ١,٩
معاهــدة  ١٦ب اتفــاق املصــاحلة بتشــكيل حكومــة وفــاق وطــين. وانضــمت فلســطني إىل مبوجــ

، مبـــــا يف ذلـــــك املعاهـــــدات األساســـــية ٢٠١٤متعـــــددة األطـــــراف حبلـــــول أواخـــــر عـــــام 
  اإلنسان.  حلقوق

الجئــــا يف  ١ ٢٧٦ ٩٢٦ني يف غــــزة وبلــــغ عــــدد الالجــــئني الفلســــطينيني املســــجل   - ٣
ــني    األعمــال الع . وتســبَّبت٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ٣١ ــرة ب ــيت وقعــت يف الفت ــة ال دائي
آب/أغسـطس خبسـائر يف األرواح واسـعة االنتشـار، وتشـرد داخلـي علـى         ٢٦ متوز/يوليه و ٨

أصــاب العــامل ”نطــاق واســع، وإحلــاق أضــرار مل يســبق هلــا مثيــل باملنــازل والــبىن التحتيــة ممــا    
فلسـطينيا قتلـوا،    ٢ ٢٥٤حـوايل   ، على حدِّ تعـبري األمـني العـام. ويقـدر بـأن     “بالصدمة والعار

إصابة ُيقـدَّر أهنـا أدت    ١١ ٠٠٠نساء. وأفيد عن وقوع حوايل  ٣٠٦ طفال و ٥٣٨مبن فيهم 
موظفـا مـن األونـروا مـن      ١١حالة من اإلعاقة الطويلة األجـل أو الدائمـة. وكـان     ١ ٠٠٠إىل 

مـن   ٦العسـكريني و   مـن األفـراد   ٦٦اسـرائيليا أثنـاء الـرتاع، مـن بينـهم       ٧٢بني القتلى. وقتل 
شـخص يف غـزة؛    ٤٧٥ ٠٠٠املدنيني. وأدى الـرتاع لـدى بلـوغ ذروتـه إىل تشـريد أكثـر مـن        

مدرسـة تابعـة لألونــروا حتولـت إىل مالجــئ     ٩٠شــخص إىل  ٣٠٠ ٠٠٠وجلـأ مـا يقــرب مـن    
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مرتل لألضرار أو التـدمري، ممـا أثـر علـى أكثـر مـن        ١٠٠ ٠٠٠للطوارئ. وتعرَّض ما ُيقدَّر ب 
مدرســة  ٨٣منشــأة مــن منشــآت األونــروا مبــا يف ذلــك  ١١٨شــخص؛ وأصــيبت  ٦٠٠ ٠٠٠

ــرتاع. ويف ســبع مناســبات منفصــلة، تعرضــت مــدارس       ١٠ و ــاء ال مركــزا صــحيا بأضــرار أثن
ــذائف         ــا للقصــف بالق ــة جمــاورة هل ــا مباشــرة أو يف منطق ــأوي املشــردين داخلي ــيت ت ــروا ال األون

، ويف ثـالث حـاالت، عـن مقتـل العشـرات      ، ممـا أسـفر عـن إصـابة مـدنيني     الذخائر األخرى أو
منهم. وما فتئت األونروا تدعو إىل حتديد وقـائع هـذه احلـوادث ومسـاءلة مرتكبيهـا. وقـدمت       
الوكالة الدعم إىل اجمللس الداخلي واملستقل الذي أنشأه األمني العام للتحقيـق بشـأن احلـوادث    

يــق يف قيــام مقــاتلني فلســطينيني  الــيت وقعــت أثنــاء الــرتاع. ويتــوىل جملــس التحقيــق أيضــا التحق  
بوضع أسلحة يف مباين األونـروا بغـزة. ولقـد شـجبت الوكالـة بشـدَّة هـذه األعمـال باعتبارهـا          
انتهاكات حليادها اإلنساين واختتمت التحقيـق الـذي أجرتـه خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.        

التعهــد  ول/أكتـوبر، مت تشــرين األ ١٢ويف مـؤمتر إعــادة إعمـار غــزة الـذي عقــد يف القـاهرة يف     
بليـون دوالر. وتوسـطت األمـم     ١,٦، مع العلم أن األونروا تلـتمس  باليني دوالر ٥بدفع حنو 

املتحدة للتوصل إىل اتفاق بني إسرائيل وفلسطني بشأن آلية مؤقتة إلعادة إعمـار غـزة، تسـمح    
تـرة املشـمولة   بدخول كميات كبرية مـن مـواد البنـاء األساسـية واآلليـات إىل غـزة. وخـالل الف       

بالتقرير، ومع أنه قد أحرز تقدم مبدئي يف إصالح املنـازل الـيت أصـيبت بأضـرار طفيفـة، حـال       
عدم التوافق يف اآلراء بشأن طرائق تنفيذ اآللية على نطـاق واسـع، وحـاالت التـأخري يف سـداد      

  املبالغ املتعهد بدفعها، دون إعادة بناء املنازل املدمرة.
الثــامن مــن احلصــار الــذي تفرضــه عليهــا إســرائيل، والــذي دمــر ودخلــت غــزة عامهــا   - ٤

اقتصادها الذي كان حيويا يف السابق وموجهـا حنـو التجـارة، كمـا دمـر قـدرة ذلـك االقتصـاد         
علــى إجيــاد فــرص عمــل، وأوقــع الغالبيــة العظمــى مــن الســكان يف بــراثن الفقــر واضــطرهم إىل  

ر بشـكل يكـاد يكـون متواصـال إىل تفـاقم      االعتماد على املعونة. وأدى إغالق احلدود مع مصـ 
ــام     ــة ع ــول هناي ــة. وحبل ــذه احلال ــزة     ٢٠١٤ه ــني الالجــئني يف غ ــة ب ــدل البطال ــغ مع  ٤٠,٩، بل

املائة. وال بد من إهناء احلصار، مبا يف ذلك القيود شبه الكاملـة املفروضـة علـى الصـادرات،      يف
اد علــى املعونــة يف  لكــي يتســىن إحــداث أي انتعــاش اقتصــادي مســتدام واحلــد مــن االعتمــ        

  غزة.  قطاع
ــددهم        - ٥ ــالغ عـ ــة والبـ ــفة الغربيـ ــجلون يف الضـ ــطينيون املسـ ــون الفلسـ ــزال الالجئـ وال يـ

الجئا يقاسون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة. ولقد بدأ العـام ومجيـع منشـآت     ٧٧٤ ١٧٦
ضـفة  الوكالة مغلقة، مع وقف معظم اخلـدمات تقريبـاً، بسـبب إضـراب مـوظفي األونـروا يف ال      

الغربيــة. وبعــد مفاوضــات مستفيضــة، وبفضــل دعــم كبــار املســؤولني الفلســطينيني، مبــن فــيهم 
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رئيس ورئيس وزراء فلسطني، مت التوصل إىل تفاهم وواصلت الوكالة وممثلو املوظفني مناقشـة  
جمــاالت االهتمــام الرئيســية علــى حنــو بنــاء. وتصــاعدت حــدة التــوترات واملواجهــات وأعمــال  

 حزيـران/  ١٣اختطاف ثالثـة شـبان إسـرائيليني وقتلـهم يف الضـفة الغربيـة يـوم         العنف على إثر
متوز/يوليـه. وخـالل    ٢يونيه ومقتل شـاب فلسـطيين يف أعقـاب ذلـك يف القـدس الشـرقية يـوم        

، اسـتمر تزايـد اسـتخدام القـوة     ٢٠١٤العمليات اليت قامت هبا قوات األمن اإلسرائيلية يف عام 
ســـقطوا يف  ١٧الجئـــا فلســـطينيا مقابـــل  ٢١، ممـــا أدى إىل مقتـــل املميتـــة يف الضـــفة الغربيـــة

الجئا فلسطينيا على األقـل مـن جـراء اسـتخدام الـذخرية احليـة يف        ١٢٢. وأصيب ٢٠١٣ عام
. ٢٠١٣يف املائـة عـن عـام     ١٣٩، أي بزيادة قـدرها  ٢٠١٤خميمات الالجئني وحوهلا يف عام 

الفلسطينيني إىل األماكن املقدسـة يف القـدس،   وأدت زيادة القيود املؤقتة املفروضة على وصول 
وخباصة املسـجد األقصـى، إىل تـأجيج سـعري التـوترات. واسـتمرت كـذلك اخلطـط الراميـة إىل          
ــل         ــة إىل نق ــاألخص اخلطــط اإلســرائيلية الرامي ــة ب ــق الوكال ــثري قل ــا ي توســيع املســتوطنات. ومم

طقــة جــيم إىل ثــالث بلــدات.  جمتمعــات البــدو، وأغلبــهم مــن الالجــئني الفلســطينيني، مــن املن   
ما نفذت هذه اخلطط، مثـة مـا يـدعو إىل القلـق الشـديد مـن أهنـا سـتتعارض مـع التزامـات            وإذا

، شـرد  ٢٠١٤إسرائيل مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك حظـر النقـل القسـري. ويف عـام          
  ئني.مبىن تؤول ملكيتها إىل الج ١٥٠الجئا بسب أعمال اهلدم وُهدِّم عدد جمموعه  ٤١١
وتؤثر األزمة يف اجلمهورية العربية السورية بشكل متزايد علـى الالجـئني الفلسـطينيني      - ٦

الجئــــا. وخــــالل  ٥٢٨ ٦١٦املســــجلني لــــدى األونــــروا يف هــــذا البلــــد والبــــالغ عــــددهم  
، قُتــل مخســة مــن مــوظفي األونــروا وأُصــيب الكــثريون يف أعمــال العنــف املتصــلة  ٢٠١٤ عــام

موظفـا يفتـرض    ٣٠مـن مـوظفي األونـروا حـتفهم وفُقـد       ١٤لرتاع، لقي بالرتاع. ومنذ بداية ا
  أهنــم قيــد االحتجــاز. ولقــد قتــل العديــد مــن الالجــئني الفلســطينيني أو أصــيبوا جبــراح بليغــة،     
مبا يف ذلك يف احلوادث اليت تؤثر يف منشآت الوكالة، ولكن الوكالة ليست يف وضـع يتـيح هلـا    

  التحقق من األعداد الكاملة.
وواصلت السلطات السورية، مبا يف ذلك اهليئـة العامـة لالجـئني الفلسـطينيني العـرب،        - ٧

اإلعــراب عــن دعمهــا لالجــئني الفلســطينيني وتيســري عمــل األونــروا. وســعيا للمســاعدة علــى    
ــيم مبــنح        ــروا، قامــت وزارة التعل ــتمكن مــن الوصــول إىل مــدارس األون التعــويض عــن عــدم ال

يني احلق يف استخدام املدارس احلكومية يف املناطق اآلمنـة. غـري أن   األونروا والالجئني الفلسطين
ــأثرت بشــكل خطــري بســبب حــدة الــرتاع      ــة العربيــة الســورية ت ــة يف اجلمهوري عمليــات الوكال

مـن عـدد    ٤٦وتفشيه ومـا تقـوم بـه أطـراف الـرتاع مـن أعمـال. ولقـد تضـرَّر مـا ال يقـل عـن             
ة لألونــروا خــالل االشــتباكات املســلحة. مدرســة وعيــادة ومرافــق أخــرى تابعــ  ٢١٩جمموعــه 
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مركزا صحيا يف اجلمهوريـة العربيـة    ٢٣ مدرسة و ١١٨وقبل اندالع األزمة، كانت لألونروا 
مركــزا صــحيا تابعــا هلــا   ١٤ مدرســة لألونــروا و ٤٢الســورية. ويف الوقــت الــراهن، ال تــزال  

د بالتزاماهتا مبوجب القـانون  تعمل. ودعت الوكالة مرارا وتكرارا مجيع أطراف الرتاع إىل التقي
الدويل. وظلت املبـاين املدرسـية التابعـة لألونـروا ومركـز تـدريب دمشـق التـابع للوكالـة مبثابـة           

  مكان إيواء مؤقت للسوريني والالجئني الفلسطينيني.
ولقــد تــرك تعزيــز خطــوط املواجهــة مزجيــا مــن احلــاالت يف خميمــات األونــروا الرمسيــة    - ٨

يـــة الثالثـــة. ويف حمافظـــة حلـــب، ظـــل الـــرتاع املســـلح علـــى أشـــده منـــذ    التســـعة وغـــري الرمس
. ومت حتديد بديل ملكتب األونروا يف منطقة الشمال الذي أصيب بأضـرار  ٢٠١٢شباط/فرباير 

ــتفجريات يف كــانون األول/ديســمرب    ــداء مــن متــوز/  ٢٠١٣جســيمة جــراء ال  ، الســتخدامه ابت
خلطر على املوظفني وأسرهم. واعتبارا مـن  ، وظل مفتوحا، على الرغم من شدة ا٢٠١٤ يوليه

شباط/فرباير، حتسنت إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية، وأعيـد فـتح وصـالت الطـرق بـني      
. ٢٠١٤حلب والنريب، مع أن إمكانية الوصول ظلت تتعثـر بسـبب االشـتباكات طـوال عـام      

ة سـكانه علـى   وال يزال يتعـذر الوصـول إىل خمـيم عـني التـل منـذ أن أرغمـت مجاعـات مسـلح         
. ولقد َسِلَمت املخيمات يف وسط اجلمهورية العربيـة السـورية   ٢٠١٣الرتوح يف نيسان/أبريل 

من التحول إىل مسـرح للـرتاع النشـط، ومـا زال مكتـب األونـروا يف املنطقـة الوسـطى يشـكل          
حضورا إنسانيا قويا. إال أن العديد من الفلسـطينيني الـذين يعيشـون خـارج املخيمـات يعـانون       

يف املائـة مـن الالجـئني     ٨٠من اشتداد وطأة األزمـة علـى املـدنيني يف محـص. ويقـيم أكثـر مـن        
الفلسطينيني يف دمشق وضواحيها، اليت ظلـت تعـاين مـن االشـتباكات املسـلحة احملتدمـة طـوال        

شـهرا، متكنـت األونـروا مـن حـني آلخـر        ١٢. وبعد إغالق شبه كامل ألكثر مـن  ٢٠١٤عام 
اعدات اإلنسـانية داخـل خمـيم الريمـوك اعتبـارا مـن كـانون الثاين/ينـاير،         من تـأمني وصـول املسـ   

مـن املـدنيني احملاصـرين داخلـه. ويف      ١٨ ٠٠٠وتوزيع جمموعات املـواد الغذائيـة والصـحية إىل    
النصف األخري من السنة، عاىن التوزيع بانتظام من فتـرات انقطـاع طويلـة نظـراً لالشـتباكات،      

نــع وصــول املســاعدات اإلنســانية بســبب االشــتباكات والقيــود  وانتــهت الســنة كمــا بــدأت، مب
العسكرية. وعلى النقيض من ذلك، مسح لألونروا بالوصول إىل خميم قرب الست، الكـائن أيضـا   

. ومتكنـت الوكالـة مـن    ٢٠١٣يف منطقة دمشق، الذي كان خيضع لسيطرة احلكومة منـذ عـام   
  جئ فلسطيين.ال ٢٠ ٠٠٠استعادة اخلدمات يف املخيم وعاد إليه 

ومــع اســتمرار تقلــص االقتصــاد الســوري، تزايــدت البطالــة، مبــا يف ذلــك يف أوســاط      - ٩
الالجئني الفلسطينيني، وزاد الفقر. واضطرت العائالت النازحة إىل اسـتئجار مسـاكن خاصـة،    
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ــل       ــطينيون، مثـ ــون الفلسـ ــرَّر الالجئـ ــحيحة. وتضـ ــا الشـ ــوب مواردهـ ــادة نضـ ــا أدى إىل زيـ ممـ
  النقص يف الكهرباء والوقود وزيت التدفئة. السوريني، بسبب

واستمرت األحداث يف اجلمهورية العربية السورية يف التأثري بشكل كـبري يف عمليـات     - ١٠
الجــئ  ٤٥ ٠٠٠الوكالــة يف األردن ولبنــان. ولقــد ســجلت الوكالــة أنــه يوجــد يف لبنــان حنــو  

  مهورية العربية السورية.الجئ فلسطيين قِدموا من اجل ١٥ ٠٠٠فلسطيين ويف األردن حنو 
الجئـا مـع    ٤٥٢ ٦٦٩وما زال الالجئـون الفلسـطينيون يف لبنـان الـذين سـجل منـهم         - ١١

األونروا يواجهـون احلرمـان االجتمـاعي واالقتصـادي احلـاد والعقبـات الـيت حتـول دون متـتعهم          
 أيــار/ ٢٥بكامــل حقــوق اإلنســان، علــى خلفيــة احلالــة السياســية واألمنيــة غــري املســتقرة. ويف 

، انتهت والية الرئيس ميشال سـليمان وظـل منصـب الرئاسـة شـاغرا. ومـا زالـت        ٢٠١٤ مايو
األونروا تدافع عـن حـق الالجـئني الفلسـطينيني يف العمـل يف لبنـان الـذي يظـل حمـدودا للغايـة.           
ولقد أثر الرتاع يف اجلمهورية العربية السورية تأثريا خطريا على لبنـان، مـع انـدالع اشـتباكات     

اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية،  ســـلحة متفرقـــة مشلـــت مجاعـــات مســـلحة تـــرتبط بـــالرتاع يفم
سيما يف طرابلس وعرسال. وظلت القيادة الفلسطينية تتبىن عدم ارتباطها جبميـع الرتاعـات    وال

احمللية واإلقليمية. وحتقيقا هلذه الغاية، ُنفذت خطة أمنية يف خميم عني احللوة متشـيا مـع االتفـاق    
مت التوصل إليه بني الفصائل الفلسطينية والفصائل احمللية والسلطات اللبنانية. ويستضـيف   الذي

الجـــئ  ٤٥ ٠٠٠مليـــون الجـــئ مـــن اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، مـــن بينـــهم   ١,٢لبنـــان 
، فرضــت الســلطات اللبنانيــة مزيــدا مــن القيــود علــى دخــول  ٢٠١٤فلســطيين. ويف أيار/مــايو 
قـادمني مـن اجلمهوريـة العربيـة السـورية إىل لبنـان. وناشـدت األونـروا         الالجئني الفلسطينيني ال

السلطات اللبنانيـة التمسـك مببـدأ عـدم اإلعـادة القسـرية واملسـاواة يف معاملـة مجيـع الالجـئني،           
والنظــر يف إمكانيــة دخــول الالجــئني الفلســطينيني الفــارين مــن احلــرب يف اجلمهوريــة العربيــة    

  السورية ألسباب إنسانية.
ولقــد تضــرَّرت عمليــات الوكالــة يف لبنــان مــن النــداءات الــيت وجههــا اجملتمــع لزيــادة     - ١٢

ــة واالقتصــادية لالجــئني الفلســطينيني        ــد اهلشاشــة االجتماعي ــروا اســتجابة لتزاي خــدمات األون
النامجة عن تدفق الالجئني من اجلمهورية العربية السورية، فضال عن طـول فتـرة تشـرُّد سـكان     

، ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١. وحىت ٢٠٠٧ارد عقب تدمري املخيم يف عام خميم هنر الب
  يف املائة. ٥٠مل تتجاوز نسبة التمويل الالزم إلعادة إعمار خميم هنر البارد 

ــد الضــيافة حنــو الالجــئني، وهــي تستضــيف        - ١٣ ــة بتقلي ــة معروف ــة اهلامشي واململكــة األردني
الجئ مـن اجلمهوريـة العربيـة     ١٥ ٠٠٠ سجلني ومن الالجئني الفلسطينيني امل ٢ ١١٧ ٣٦١

السورية وأعدادا متزايدة مـن البلـدان األخـرى. ومـع أن األردن ظـل مسـتقرا يف منطقـة ينعـدم         
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فيها االستقرار على حنو متزايـد، يطـرح هـذا التـدفق مـن النـاس حتـديات متزايـدة أمـام مـوارده           
تفــاع البطالــة وارتفــاع أســعار األغذيــة وبنــاه التحتيــة. ويعــاين األردنيــون والفلســطينيون مــن ار

، بلغـت معـدالت الفقـر    ٢٠١٤واملنافع العامة والوقود واإلجيـارات. ويف تشـرين الثـاين/نوفمرب    
يف املائة يف أوسـاط الالجـئني الفلسـطينيني الـذين يعيشـون       ٣١ يف املائة على نطاق البلد و ١٤

ــة الســـورية يغـــذي املخـــاوف  يف املخيمـــات. وال يـــزال الـــرتاع املســـلح يف اجلمهوريـــة ال  عربيـ
والتــوترات األمنيــة، وال ســيما منــذ ظهــور تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (تنظــيم 
داعش). وتتمتع الغالبية العظمى مـن الالجـئني الفلسـطينيني بـاحلقوق االجتماعيـة واالقتصـادية       

ــر     ــذين فـ ــطينيني الـ ــئني الفلسـ ــن الالجـ ــة مـ ــاك جمموعـ ــن هنـ ــية، ولكـ ــزة يف  والسياسـ ــن غـ وا مـ
الجئ، مستبعدة إىل حد كبري مـن إمكانيـة احلصـول علـى      ١٥٠ ٠٠٠، وعددهم ١٩٦٧ عام

خدمات احلكومة وختضـع لطائفـة مـن القيـود األخـرى. وينطبـق الشـيء نفسـه علـى الالجـئني           
الفلسطينيني من اجلمهورية العربية السورية، الذين يعيش العديد منهم يف خـوف مـن االعتقـال    

ال سيما منذ أن أعلنت احلكومة سياسة عدم قبـول الالجـئني الفلسـطينيني الوافـدين     والترحيل، 
ــاير     ــة الســورية يف كــانون الثاين/ين ــة العربي ــة  ٢٠١٣مــن اجلمهوري ــة حكوم . وناشــدت الوكال

ــع الالجــئني. وطلبــت      ــة مجي ــدأ عــدم اإلعــادة القســرية واملســاواة يف معامل األردن التمســك مبب
ظـر يف الـدخول املؤقـت لالجـئني الفلسـطينيني الفـارين مـن احلـرب يف         األونروا من احلكومة الن

  اجلمهورية العربية السورية ألسباب إنسانية.
  

  التطورات التشغيلية  - باء  
، وبـالرغم مـن التحـديات املرتبطـة بالتـدهور      ٢٠١٤يف مجيع ميادين العمليات يف عام   - ١٤

روا تــوفري املســاعدة واحلمايــة إىل الالجــئني الكــبري يف البيئــة السياســية واألمنيــة، واصــلت األونــ 
ومــن جــراء  ١٩٦٧الفلســطينيني وإىل األشــخاص املشــردين بســبب األعمــال العدائيــة يف عــام  

  األعمال العدائية الالحقة، وفقاً للوالية املسندة إليها.  
 وعلى الرغم من تدهور بيئة العمليات، ال سيما يف غزة واجلمهورية العربيـة السـورية،    - ١٥

ــة. كمــا متكنــت مــن      ــروا يف تقــدمي خــدماهتا األساســية يف ظــروف صــعبة للغاي اســتمرت األون
اســتخدام الــنظم واإلجــراءات بســرعة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال للمســاعدة اإلنســانية العاجلــة    
ــة،          ــها اجلغرافي ــا وتغطيت ــاق عملياهت ــك نط ــا يف ذل ــة، مب ــا العملياتي ــواطن قوهت ــن م ــتفادة م باالس

موظـف،   ٣٠ ٠٠٠واملتنوعة، وقبل كل شيء، قوهتا العاملة القوية الـيت تضـم    وبراجمها املنسقة
  معظمهم من الالجئني الفلسطينيني وأفراد اجملتمعات احمللية اليت خيدموهنا.
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ــى       - ١٦ ــد عل ــا يزي ــيم م ــة يف تعل ــد جنحــت الوكال ــة    ٤٧٠ ٠٠٠ولق ــوفري إمكاني ــل، وت طف
ماليـني شـخص، وتـوفري     ٣,٥سـر تضـمُّ   احلصول علـى خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة إىل أ     

 ٢٩٤ ٠٠٠مساعدة شـبكة األمـان االجتمـاعي (مبـا يف ذلـك املسـاعدة النقديـة والغذائيـة) إىل         
شـخص مـن خـالل     ٧٣٠ ٠٠٠شخص يعيشون يف الفقر، مما أحـدث أثـرا إجيابيـا علـى حيـاة      

علم والتـدريب  بنية حتتية شاملة وتشاركية وتدخالت اهلدف منها حتسني املخيمات، وتوفري الـت 
شـابا. ولقـد وفـر برنـامج األونـروا للتمويـل البـالغ         ٤ ٣٥٠على اكتساب املهارات ألكثر مـن  

مليـون دوالر. وقـدمت األونـروا املـأوى يف حـاالت       ٣٤قرض تقريبا قيمتها  ٣٥ ٠٠٠الصغر 
مليـون شـخص متضـررين مـن      ١,٣٨الطوارئ، والغذاء، واملبالغ النقديـة، والصـحة البيئيـة إىل    

  اع والتشرد يف مجيع ميادين العمليات.الرت
الرتاع الثالـث واألكثـر تـدمرياً     ٢٠١٤وكانت األعمال العدائية يف غزة يف صيف عام   - ١٧

يف السنوات الست املاضية يف هـذا القطـاع. وقـدمت األونـروا الـدعم لكامـل جمتمـع الالجـئني         
عونـة اإلنسـانية واخلـدمات    مليون الجـئ مـن خـالل تـوفري امل     ١,٢٨الفلسطينيني البالغ عددهم 

األساســية، مبــا يف ذلــك الرعايــة الصــحية األوليــة وتــوفري مالجــئ الطــوارئ، فضــال عــن تعلــيم   
ــغ     ٢٤٠ ٠٠٠حــوايل  ــة جممــوع االحتياجــات مببل ــون دوالر  ٧٢٠طالــب. وتقــدر الوكال ملي

مــرتل مــن منــازل الالجــئني الــيت تضــررت أو دمــرت، ولكــن مل يــتم    ١٠٠ ٠٠٠إلعــادة بنــاء 
مليــون دوالر حبلــول هنايــة الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. ولقــد تســبب   ١٣٥عهــد بــدفع ســوى الت

الــرتاع بانتكاســات كــبرية يف مجيــع الــربامج واإلصــالحات واملبــادرات. ونتيجــة لــذلك، دفــع    
يف املائـة مـن الالجـئني علـى      ٦٥سكان غزة إىل االعتماد على املعونة بقـدر أكـرب، مـع اعتمـاد     

يف املائـة فقـط كـانوا يعتمـدون عليهـا يف       ١٠على املساعدة الغذائية، مقابل األونروا للحصول 
  .٢٠٠٠عام 
، تواصــلت مصــادرة األراضــي الفلســطينية، وزاد بنــاء ٢٠١٤ويف الضــفة الغربيــة عــام   - ١٨

ــة      ــازل، وعمليــات اإلخــالء القســري، وإلغــاء حقــوق اإلقامــة، وعرقل املســتوطنات، وهــدم املن
سـواق واخلـدمات األساسـية، فضـال عـن االعتقـاالت املتكـررة الـيت         الوصول إىل األراضـي واأل 

تقوم هبا قـوات األمـن اإلسـرائيلية. وقـدمت األونـروا، باإلضـافة إىل براجمهـا األساسـية، الـدعم          
اإلنساين يف شكل فرص احلصول على أجر لقاء العمـل يف املخيمـات. وبالشـراكة مـع برنـامج      

ائم غذائيـة خـارج املخيمـات لـدعم األسـر الـيت تعـاين مـن         األغذية العاملي، أدخلت الوكالة قس
انعدام األمن الغذائي ووزعت سالل األغذية على اجملتمعـات الضـعيفة الـيت يسـكنها الالجئـون      

  البدو يف الضفة الغربية.
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ويف اجلمهورية العربية السورية، استمر الـرتاع املسـلح املسـتمر يف زيـادة االحتياجـات        - ١٩
الجــئ فلســطيين مســجل،    ٥٦٠ ٠٠٠لالجــئني الفلســطينيني. فمــن أصــل    اإلنســانية لــدى ا 

يف املائـة مـن السـكان املسـجلني      ٦٠يف البلد. ولقد ُشرد أكثر من  ٤٨٠ ٠٠٠يزال حوايل  ال
آخـرون إىل بلـدان أخـرى. وحبلـول كـانون       ٨٠ ٠٠٠مرة واحدة علـى األقـل، يف حـني ُشـرد     

يف املائـة علـى األونـروا لتلبيـة احلـد       ٩٥ ، كان السكان يعتمدون بنسـبة ٢٠١٤األول/ديسمرب 
ــئني       ــدة لالجـ ــات املتزايـ ــع االحتياجـ ــروا مـ ــرامج األونـ ــات. وتكيَّفـــت بـ ــن االحتياجـ األدىن مـ
الفلسطينيني. وأتاح استخدام املباين املدرسية لألونروا مواصلة تقدمي خدمات التعلـيم إىل أكثـر   

ــن  ــاط       ٤٦ ٠٠٠م ــز الصــحية والنق ــل، يف حــني قــدمت املراك ــة لألونــروا   طف الصــحية التابع
الجـئ فلسـطيين ثـالث دفعـات مـن       ٤٧٠ ٠٠٠معاينة فردية. وقُدِّم ملا يزيد على  ٩٥٥ ٠٠٠

 ١٠٠ ٠٠٠املساعدة النقدية الطارئة، ُيكمِّلها توزيع األغذيـة والسـلع األساسـية إىل أكثـر مـن      
ريني املشـردين يف  مـن الالجـئني الفلسـطينيني والسـو     ١٣ ٠٠٠أسرة وتوفري اإلقامـة املؤقتـة إىل   

مرافــق األونــروا الــيت أعيــد حتديــد الغــرض مــن اســتخدامها. ولقــد اســتؤنفت عمليــات توزيــع    
، مـع أن هـذه العمليـات ال تـزال متقطعـة      ٢٠١٤املساعدات اإلنسانية يف خميم الريموك يف عام 

ة للمـدنيني  يف املائة من احلد األدىن لالحتياجات الغذائي ٢٠إىل حد كبري، وتليب نسبة تقلُّ عن 
  وال تليب االحتياجات الصحية احليوية.

وواصلت عمليات األونروا يف لبنان تقدمي اخلـدمات األساسـية واحلمايـة إىل الالجـئني       - ٢٠
الفلسطينيني الذين يعانون احلرمان من احلقوق واالستبعاد االجتماعي. وقدمت الوكالة الـدعم  

ونـروا احتياجـات السـكان املشـردين يف خمـيم      لألمن البشري لالجئني وسبل عيشهم. ولبَّت األ
يف املائة مـن األسـر إىل املخـيم يف     ٣٤هنر البارد من خالل جهودها إلعادة اإلعمار، مع عودة 

، اخنفـض عـدد الالجـئني الفلسـطينيني الوافـدين      ٢٠١٤هناية الفترة املشمولة بالتقرير. ويف عام 
ألونروا طلبـــاً للمســـاعدة يف لبنـــان مـــن مـــن اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية الـــذين يتصـــلون بـــا

ــاير إىل   ٥١ ٠٠٠ شــخص يف كــانون األول/ديســمرب،   ٤٥ ٠٠٠شــخص يف كــانون الثاين/ين
ويعزى ذلك إىل التنقالت املتعددة عرب احلدود لبعض الالجـئني املتضـررين مـن القيـود اجلديـدة      

السـورية علـى احلـدود    اليت خيضع هلا الالجئون الفلسـطينيون الوافـدون مـن اجلمهوريـة العربيـة      
اللبنانية. وظلَّ مجيع الالجئني الفلسطينيني الوافدين من اجلمهوريـة العربيـة السـورية يسـتفيدون     
فورا من إمكانية االلتحاق مبدارس األونروا ودخول العيادات الصحية واالستشـفاء عـن طريـق    

يف املائـة مـن    ٩٧ن اإلحالة. ويف متوز/يوليه، أجـرت األونـروا تقييمـا جلوانـب الضـعف أظهـر أ      
الالجئني الفلسطينيني الوافدين من اجلمهورية العربية السورية يعتمدون علـى املسـاعدة النقديـة    
اليت تقدمها األونروا يف جمايل الغذاء والسكن. وأدت مطالبات الالجئني بزيـادة اخلـدمات الـيت    
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ت وتوجيـه التهديـدات   تقدمها األونروا إىل توترات، مبا يف ذلـك االعتصـامات وإغـالق املنشـآ    
  للموظفني.

مليــون شــخص مســجل  ٢,١ويف األردن، اســتمرت األونــروا يف تقــدمي اخلــدمات إىل   - ٢١
شخصـــا آخـــرين مـــن الالجـــئني الفلســـطينيني الوافـــدين مـــن اجلمهوريـــة العربيـــة  ١٤ ٩١١ و

. الســورية. وواصــلت خــدمات األونــروا اإلســهام يف التنميــة البشــرية لالجــئني واســتقرار البلــد 
واستجابت الوكالة للتحديات الناشـئة مـن قبيـل األعـداد املتزايـدة للمرضـى املصـابني بـأمراض         

طفـل يف   ١١٧ ٠٠٠غري معديـة. واسـتمرت األونـروا أيضـا يف تـوفري التعلـيم األساسـي لنحـو         
شـاب. ويف حـني أن    ٣ ٨٠٠مدارسها ووفرت التعليم العايل والتدريب التقين واملهين إىل حنو 

ين اجلدد من الالجـئني الفلسـطينيني مـن اجلمهوريـة العربيـة السـورية تراجـع خـالل         عدد الوافد
ــا للمســاعدة يف عــام     ٤ ٠٠٠الســنة، اتصــل   ــاألونروا طلب ــزال ٢٠١٤الجــئ إضــايف ب . وال ي

الجئـا فلسـطينيا مـن اجلمهوريـة العربيـة السـورية يقيمـون يف سـايرب سـييت، وهـي            ١٨٥حوايل 
ــنقالهتم   ــرزق إىل قيــود شــديدة. وواصــلت    مرفــق مغلــق، حيــث ختضــع ت وفرصــهم لكســب ال

األونروا أيضا توفري خدمات الرعاية الصحية والتعلـيم إىل الالجـئني الفلسـطينيني الوافـدين مـن      
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وبــالرغم مــن صــعوبة ســياق العمليــات، اســتطاعت أن تنجــز         

قائمـة علـى اهلشاشـة لتحديــد     حتسـينات هامـة يف براجمهـا مـن خـالل إدخــال معـايري اسـتهداف       
أهلية احلصول على اخلدمات؛ والتحول من توزيع املسـاعدات النقديـة إىل التحـويالت النقديـة     

  اإللكترونية؛ والتخلص التدرجيي من املساعدة العينية.
  

  التطورات التنظيمية  - جيم  
العــام ، أهنــى فيليبــو غرانــدي فتــرة توليــه منصــب املفــوض  ٢٠١٤آذار/مــارس  ٣١يف   - ٢٢

لألونروا، خمتتما تسع سنوات يف خدمة الوكالة. ولقد عني األمـني العـام لألمـم املتحـدة خلفـه      
  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ١بري كرينبول اعتبارا من 

، أُحرز مزيد من التقـدم يف تنفيـذ اإلصـالحات الربناجميـة الشـاملة      ٢٠١٤وخالل عام   - ٢٣
وتعبئـة املـوارد، واملسـاءلة، ونوعيـة اخلـدمات      لتحسني التخطيط االستراتيجي املتوسط األجل، 

  املقدمة إىل الالجئني الفلسطينيني وفعاليتها.
، أنشـئت وحـدات للحمايـة    ٢٠١٤وتطوَّر هنج الوكالة إزاء احلماية وتعـزَّز. ويف عـام     - ٢٤

ــة      ــادين العمليــات. وزاد وعــي مــوظفي األونــروا بشــأن احلماي أو أفرقــة للعمليــات يف مجيــع مي
ورات التدريبية، وأدخلت حتسينات علـى اإلجـراءات لقيـاس نتـائج عمـل الوكالـة يف       نتيجة الد

  جمال احلماية.
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وواصــلت الوكالــة اجلهــود الــيت تبــذهلا مــن أجــل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين            - ٢٥
ــة.        ــا الدولي ــة يف أنشــطتها، متشــيا مــع التزاماهت ــة ومنظــورات احلماي ومنظــورات مســائل اإلعاق

مليــون مــن األطفــال   ٢,٥اجلهــة الــيت تقــدم مباشــرة طائفــة مــن اخلــدمات إىل   واألونــروا هــي 
، أجـرت األونـروا دراسـة للنـهج الـيت تتبعهـا يف جمـال        ٢٠١٤الالجئني الفلسـطينيني. ويف عـام   

ــع الالجــئني املعــوَّقني دون       ــة جلمي ــة الطفــل. وهبــدف إتاحــة الوصــول إىل منشــآت الوكال محاي
  مكانية الدخول للجميع.عراقيل، أُعدَّت توجيهات حول إ

ولقد ُنفد هنج الفريق املعين بصـحة األسـرة الـذي تتبعـه األونـروا الـذي يعـاجل يف إطـار           - ٢٦
موظفون طبيون خمصصـون هلـذا الغـرض يف عيـادات الوكالـة أسـر الالجـئني الفلسـطينيني بـدال          

ــاء واملمرضــات، يف     ــاوب خمتلــف األطب ــن تن ــام     ٩٩م ــة ع ــول هناي ، ٢٠١٤مركــزا صــحيا حبل
ــام         ــة ع ــول هناي ــة حبل ــات الوكال ــادين عملي ــع مي ــتم نشــره يف مجي ــتثناء  ٢٠١٥وســوف ي (باس

اجلمهوريــة العربيــة الســورية). وواصــلت األونــروا تنفيــذ سياســات ترمــي إىل حتســني إمكانيــة    
حصول الفئات الضعيفة بصفة خاصة على اخلـدمات الصـحية مثـل األشـخاص املتضـررين مـن       

، واألشخاص ذوي اإلعاقـة، والالجـئني املسـنني، واألسـر املعيشـية      فريوس نقص املناعة البشرية
  اليت تعيلها نساء.

واســتمر تنفيــذ إصــالح التعلــيم، مــع إحــراز مجيــع ميــادين العمليــات تقــدما ملموســا.     - ٢٧
وُنفذت سياسات حقوق اإلنسان والتعليم الشامل للجميع على املستوى املدرسي. ولقـد ُنفـذ   

ــوظيفي يف  ــاير     عنصــر التقــدم ال ــارا مــن كــانون الثاين/ين ــاملعلمني اعتب  إطــار السياســة اخلاصــة ب
  وأنشئت وحدات الدعم املهين يف كل جمال اعتبارا من أيلول/سبتمرب.

وُنفذت إصالحات برنامج شبكة األمان االجتماعي التـابع للوكالـة يف األردن ولبنـان      - ٢٨
دقيـــق وموحـــد يف اختيـــار والضـــفة الغربيـــة مـــن أجـــل الســـماح باســـتخدام نظـــام اســـتهداف 

املســتفيدين مــن املســاعدة الغذائيــة والنقديــة، وضــمان حتديــد أضــعف الفئــات لكــي يتســىن هلــا  
  االستفادة من اخلدمات.

وأجنزت األونروا املرحلـة األوىل مـن بـدء تنفيـذ براجمياهتـا للعمليـات املصـرفية اجلديـدة           - ٢٩
ت، واســتخدمت مجيــع العمليــات امليدانيــة املتعلقــة بالتمويــل البــالغ الصــغر علــى شــبكة اإلنترنــ 

. وتعتــزم األونــروا إجنــاز متويــل عمليــة تفريــع  ٢٠١٤والعمليــات يف املقــر هــذا النظــام يف عــام  
، مـن خـالل إنشـاء مؤسسـة جديـدة للتمويـل       ٢٠١٧برناجمها للتمويل البالغ الصغر حبلول عام 

متفقة مع التشـريعات واألنظمـة   البالغ الصغر. وستكون عمليات التمويل البالغ الصغر اجلديدة 
اجلديدة للتمويل البالغ الصغر اليت تعتمـدها املصـارف املركزيـة والسـلطات النقديـة الوطنيـة يف       
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مجيع أحناء املنطقة. ويهـدف هـذا الربنـامج الفرعـي إىل حتسـني حصـول الالجـئني الفلسـطينيني         
  التمويل البالغ الصغر. واألسر املعيشية املهمشة والفقرية واملنخفضة الدخل األخرى على

ولقــــد اعتمــــد برنــــامج حتســــني اهلياكــــل األساســــية واملخيمــــات، منــــذ إنشــــائه يف    - ٣٠
، هنجا شامال ومتكامال وتشاركيا للتخطيط احلضـري لتحسـني الظـروف املعيشـية     ٢٠٠٧ عام

 ، بـدأ برنـامج حتسـني   ٢٠١٤ مبنية يف املخيمات وحوهلا. ويف عالالجئني الفلسطينيني والبيئة امل
اهلياكل األساسية واملخيمات استراتيجيته الربناجميـة األوىل، مبـا يف ذلـك عـدد مـن نظـم اإلدارة       

  واملعلومات ذات الصلة باملأوى ومرافق األونروا وخميماهتا.
نظامهــا  “بــدء تشــغيل”، أرجــأت األونــروا تنفيــذ ٢٠١٤ويف تشــرين األول/أكتــوبر   - ٣١

ــوارد (  ــزي للمــ ــيط املركــ ــد للتخطــ ــان/ REACHاجلديــ ــاير إىل نيســ ــانون الثاين/ينــ ــن كــ  ) مــ
. واستمر العمل على املسار الصحيح، مما سيتيح إطالق هذا النظام باحلـد األدىن  ٢٠١٥ أبريل

  من املخاطر.
، عززت األونروا أيضا عملها بشأن األخالقيات، وعمليـات مراجعـة   ٢٠١٤ويف عام   - ٣٢

همة املتعلقة باألخالقيـات السـتعراض   احلسابات، وعمليات التقييم، والتحقيقات. وخضعت امل
يف املائـة مـن املـوظفني     ٨٠خارجي وأعيد توجيه استراتيجيتها مما أتـاح هلـا الوصـول إىل نسـبة     

مـــن خـــالل دورهتـــا للـــتعلم اإللكتـــروين. وأعـــدت أربعـــة عشـــر تقـــارير للمراجعـــة الداخليـــة   
املتوسـط األجـل   للحسابات. وأصـدرت أربعـة تقييمـات ممـا أفضـى إىل حتسـني هنـج التخطـيط         

وكفالة تأثري املساعدة النقدية الطارئة يف اجلمهورية العربية السورية. وتلقـت املكاتـب امليدانيـة    
  الدعم يف إجراء التحقيقات وإنشاء جلان لقبول القضايا، وأنشئ خط ساخن للتحقيقات.

 ٢٠١٧-٢٠١٦ائية املتوسطة األجـل للفتـرة   وتواصلت عملية وضع االستراتيجية اإلمن  - ٣٣
ومشلــت قــدرا كــبريا مــن املشــاورات مــع اجلهــات املاحنــة والســلطات املضــيفة    ٢٠١٤يف عــام 

وعدة مئات من موظفي املقر وامليدان. ولقـد أقـرت اللجنـة االستشـارية املسـودة النهائيـة هلـذه        
. وتعـــرض االســـتراتيجية الرؤيـــة االســـتراتيجية ٢٠١٤االســـتراتيجية يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 

، هبــدف تعظــيم ٢٠٢١-٢٠١٦وأهــدافها مــن أجــل تنفيــذ براجمهــا وعملياهتــا للفتــرة  لألونــروا
ــتكون        ــئني. وسـ ــة الالجـ ــا يف تلبيـ ــه عملياهتـ ــذي حتدثـ ــر الـ ــوارد واألثـ ــة للمـ ــتخدام الوكالـ اسـ

لضـمان املسـاءلة    ٢٠١٥االستراتيجية مصحوبة بإطار للرصد مـن املقـرَّر أن يسـتكمل يف عـام     
  لتزامات.ورصد التقدم احملرز يف ضوء اال

ــروا يف عــام    - ٣٤ ــائج     ٢٠١٤واســتمرت األون ــإلدارة القائمــة علــى النت ــز نظامهــا ل يف تعزي
، أعـدت األونـروا إطـار ختطـيط للوكالـة      ٢٠١٤ونظامها لإلدارة املركزية للمخاطر. ويف عـام  
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مــن أجــل دعــم االســتراتيجية اجلديــدة املتوســطة األجــل للفتــرة   ٢٠١٦سيصــبح نافــذا يف عــام 
ــدة ســـت   ٢٠٢١-٢٠١٦ ــتراتيجي ملـ ــتخدام دورة التخطـــيط االسـ ــروا اسـ . وستواصـــل األونـ

سنوات لتعزيز االسـتقرار ومتكـني الوكالـة مـن التخطـيط السـتجاباهتا يف جمـال التنميـة البشـرية          
واألعمال اإلنسانية الحتياجات الالجئني الفلسطينيني على النحـو املناسـب. وستضـع األونـروا     

بالنسـبة لكـل منطقـة مـن منـاطق عملياهتـا، علـى أن         ٢٠٢١-٢٠١٦خططا استراتيجية للفترة 
تنفذ من خالل خطـط عملياتيـة سـنوية. وستواصـل األونـروا جهودهـا للقيـام تـدرجيياً بتحقيـق          
قدر أكـرب مـن االنسـجام مـع دورات التخطـيط وأطـر الرصـد يف اإلطـار االسـتراتيجي املقتـرح           

  ذي جيري كل أربع سنوات.ويف استعراض السياسات الشامل ال ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
  

  املسائل القانونية  - دال  
  موظفو الوكالة    

واصــلت الســلطات اإلســرائيلية، متذرِّعــةً بشــواغل أمنيــة، تقييــد حريــة تنقــل مــوظفي     - ٣٥
الوكالــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. ومشلــت هــذه القيــود إغــالق  

ــة وقطــاع غــزة؛ ومنــع   املــوظفني احمللــيني غــري املقــيمني يف القــدس مــن الســفر يف     الضــفة الغربي
مركبات األمـم املتحـدة عـرب معـرب إيريتـز أو جسـر اللـنيب، أو مـن قيـادة املركبـات يف إسـرائيل            
ــا طــويال للحصــول علــى تصــاريح       والقــدس الشــرقية؛ وفــرض إجــراءات مرهقــة تســتغرق وقت

خــول إســرائيل والقــدس الشــرقية. ويف للمــوظفني احمللــيني غــري املقــيمني يف القــدس مــن أجــل د 
العديد من املرات، مل متنح هذه التصاريح على الرغم مـن االمتثـال لإلجـراءات. ويف املتوسـط،     

مــــوظفني)  ١٠٦يف املائــــة ( ١٩مل تصــــدر التصــــاريح لــــدخول القــــدس الشــــرقية إىل نســــبة 
ُتقــدَّم أي  مــوظفي الوكالــة، الــذين كــانوا يف حاجــة إليهــا، ويف كــثري مــن احلــاالت مل         مــن

  للرفض.  أسباب
ــنيب، ظلــت اإلجــراءات اإلســرائيلية تقضــي بتفتــيش مركبــات األمــم        - ٣٦ وعلــى جســر الل

املتحــدة بشــكل مــن شــأنه أن ينتــهك حصــانة األمــم املتحــدة، إالّ إذا كــان لــدى أحــد ركاهبــا   
بطاقة هوية أصدرهتا وزارة خارجية إسرائيل. وقيَّـدت هـذه اإلجـراءات بشـكل خـاص حركـة       

وظفني الدوليني العاملني يف مقر األونروا بعمَّان، وهـم موظفـون ال تصـدر هلـم هـذه الـوزارة       امل
  البطاقات املذكورة.

ــيش         - ٣٧ ــم املتحــدة للتفت ــات األم وظلــت اإلجــراءات اإلســرائيلية تقضــي بإخضــاع مركب
بشــكل مــن شــأنه أن ينتــهك حصــانة األمــم املتحــدة، إالّ إذا كانــت املركبــة تقــل موظفــاً مــن    
موظفي األمم املتحدة حيمل تأشرية دبلوماسية أو يقودها موظف دويل مدرج امسه علـى قائمـة   
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ــالتقرير.       ــرة املشــمولة ب حمــدودة وافقــت عليهــا الســلطات اإلســرائيلية واســتكملت خــالل الفت
زالــت ســاعات فــتح معــرب إيريتــز مقيــدة، علــى النحــو املــبني يف التقريــر الســابق. ويف            ومــا
ف نقاط التفتيش بالضفة الغربية، مبا يف ذلك للدخول إىل القـدس الشـرقية،   مناسبة يف خمتل ٦١

طالبت السلطات اإلسرائيلية بتفتيش مركبات الوكالة. ومع أنه ميكن جتنـب عمليـات التفتـيش    
، فقــد يري الطريــق أو العــودة إىل الــوراءيف أغلــب احلــاالت مــن خــالل تــدخالت الوكالــة أو تغــ

مناســبة. واحتجــت األونــروا علــى عمليــات التفتــيش هــذه    ١٢أجريــت عمليــات التفتــيش يف 
  باعتبارها انتهاكا حلصانة األمم املتحدة.

وتتنــاىف القيــود املــذكورة أعــاله مــع ميثــاق األمــم املتحــدة، واتفاقيــة امتيــازات األمــم      - ٣٨
، وقــرارات األمــم املتحــدة الصــادرة يف هــذا الصــدد، واتفــاق ١٩٤٦املتحــدة وحصــاناهتا لعــام 

، الذي تلتزم حكومة إسرائيل مبوجبـه بـأن تبـذل كـل مـا يف      ١٩٦٧ميتشلمور لعام  -ي كوما
وسعها لتسهيل مهمة األونروا، رهنـا فقـط بالقواعـد أو الترتيبـات الـيت قـد تقتضـيها اعتبـارات         

  األمن العسكري.
وقد طلبت األونروا احلصول على تصاريح لـدخول املـوظفني احمللـيني القـدس الشـرقية        - ٣٩
اب متعلقـة بالعمليـات واملسـاعدة اإلنسـانية فقـط ودون املسـاس بقـرارات األمـم املتحـدة          ألسب

  الصادرة يف هذا الصدد، مبا فيها القرارات املتصلة بوضع القدس.
وأعلنت السلطات اإلسرائيلية أن هذه القيود ضرورية حلماية إسرائيل مـن التهديـدات     - ٤٠

لية بعــض املعلومــات للوكالــة؛ غــري أنــه ال يوجــد   اإلرهابيــة. وقــد أتاحــت الســلطات اإلســرائي 
يدل على أن كثرياً من القيـود املـذكورة أعـاله املتعلقـة مبـوظفي الوكالـة وتنقلـهم هلـا سـبب           ما

  آخر غري ما يناسب أجهزة اإلدارة.
ــة، اســتمر التنســيق مــع ضــباط االتصــال العســكريني اإلســرائيليني.        - ٤١ ويف الضــفة الغربي
ء الضــباط حمــدود أو معــدوم علــى نقــاط التفتــيش اإلســرائيلية الــيت يعمــل هبــا  أن تــأثري هــؤال إال

متعاقدون من القطاع اخلاص، وظلّ تنقل املوظفني مقيَّداً ومن املتعذر التنبؤ به عند عـدة نقـاط   
تفتيش، ال سيما تلك اليت تتحكم يف دخول القدس الشرقية أو عـرب اجلـدار الفاصـل يف الضـفة     

، أسـفرت القيـود الـيت فرضـتها السـلطات اإلسـرائيلية علـى التنقـل يف         ٢٠١٤الغربية. ويف عـام  
يوماً من أيام عمل املوظفني. وظل من الصـعب علـى الوكالـة     ٢٤٠الضفة الغربية عن خسارة 

، وال سـيما  ١٩٤٩تقدمي خدماهتا يف املنطقة الواقعة بني جدار الضفة الغربية وخط اهلدنة لعـام  
ــة، ويف ثــــالث   ــة قلقيليــــة. ومنــــذ   يف منطقــــة برطعــ ــالقرب مــــن مدينــ  أيلــــول/ ١٦قــــرى بــ

، تصر السلطات اإلسرائيلية على أن تستخدم وكـاالت األمـم املتحـدة وغريهـا     ٢٠١٤ سبتمرب
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من الشاحنات التجارية نقاط تفتيش جتارية معينة لدخول القدس، بدال مـن تلـك الـيت تشـرف     
  عليها شرطة احلدود اإلسرائيلية.

ليون حيتاجون إىل تصاريح من السلطات اإلسرائيلية الجتيـاز معـرب   وكان املوظفون احمل  - ٤٢
طلب تصريح، علـى مـنح    ٩٠٠، متت املوافقة، من بني ما جمموعه ٢٠١٤إيريتز. وخالل عام 

ــة مــع عــام   ٨٢تصــرحيا ( ٧٣٩ ــة). وباملقارن ، زاد عــدد التصــاريح الــيت طلبــت  ٢٠١٣يف املائ
أن إمجـــايل النســـبة املئويـــة لطلبـــات التصـــاريح يف املائـــة تقريبـــا يف حـــني  ٥٠ومنحـــت بنســـبة 

  يف املائة. ١٨يف املائة إىل  ١١املرفوضة قد زاد من 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل معرب رفـح بـني مصـر وغـزة مفتوحـاً لالسـتخدام         - ٤٣

يومـاً مـن األيـام املقـررة. واحلظـر الـذي تفرضـه األمـم          ٣٦٥يومـا مـن    ١٤٣العام ملـا جمموعـه   
تحدة علـى السـفر يف مهـام رمسيـة للمـوظفني املسـافرين عـرب معـرب رفـح مـا زال نافـذا، نظـرا             امل

عنـدما   ٢٠١٤للحالة األمنية يف سيناء. ولقد ُسـمح لسـبعة مـوظفني بـالعبور يف أيلول/سـبتمرب      
  رفعت هذه القيود بصورة مؤقتة.

ــة صــيدا ومشــ        - ٤٤ ــتقرة يف منطق ــري املس ــة غ ــة األمني ــان، أدت احلال ــان بعــض  ويف لبن ال لبن
األحيــان إىل فــرض قيــود علــى حريــة التنقــل أثــرت علــى مــوظفي الوكالــة وعملياهتــا. وخــالل   

، مل تفـرض قيـود شـديدة علـى حركـة مـوظفي األونـروا مـن ِقَبـل حكومـة األردن           ٢٠١٤ عام
  حكومة فلسطني.  أو
قطـاع  ولقد قتل أحد عشر موظفا لألونـروا نتيجـة األعمـال العدائيـة الـيت حصـلت يف         - ٤٥

  .٢٠١٤غزة يف متوز/يوليه وآب/أغسطس 
ويف اجلمهورية العربية السورية، اتسع نطاق الرتاع املسلح حيـث تسـتمر املعـارك بـني       - ٤٦

قــوات احلكومــة الســورية وخمتلــف مجاعــات املعارضــة املســلحة يف مجيــع أحنــاء البلــد. وكانــت  
يـة التنقـل ووصـول املسـاعدات     النتيجة أن عمَّت حالة من انعدام األمـن، ممـا عرقـل بـدوره حر    

العمـــل، مـــن جـــراء الـــرتاع، وأصـــيب اإلنســـانية. وقـــد قُتـــل أربعـــة مـــوظفني خـــارج أوقـــات 
موظفــا علــى األقــل مــن جــراء إطــالق النــار أو القصــف. ومــا زالــت نقــاط تفتــيش كــثرية   ١١

قائمــة، مبــا يف ذلــك يف دمشــق وحوهلــا. وختضــع مركبــات الوكالــة للتفتــيش عنــد بعــض نقــاط 
طلبـا للحصـول علـى تأشـريات      ٥٥ش مما خيالف حصانة األمم املتحدة. وقدمت الوكالة التفتي

(اإلقامة والزيارة) للموظفني الدوليني، مبا يف ذلك طلبات لتجديـد التأشـريات؛ ومـن بـني هـذه      
  الطلبات، مل متنح ثالث تأشريات.
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أهنـم لـدى    منـهم ُيعتقـد   ١٠موظفـا حمتجـزين،    ٢٤، كان هناك ٢٠١٤ويف هناية عام   - ٤٧
مــوظفني لــدى الســلطات اإلســرائيلية   ٦الســلطات الســورية أو أطــراف أخــرى يف ســورية، و  

وواحد لدى السلطات الفلسطينية، وواحد لدى سلطات األمر الواقع يف قطـاع غـزة، وواحـد    
لدى السلطات األردنية، ومخسة لدى السـلطات املصـرية. وبـالرغم مـن الطلبـات الـيت قدمتـها        

، مل تســمح الســلطات الســورية والســلطات    ٣٦/٢٣٢لقــرار اجلمعيــة العامــة    الوكالــة وفقــاً 
مبقابلة موظفيها احملتجزين. وقدمت السـلطات السـورية أسـبابا     ٢٠١٤املصرية للوكالة يف عام 

. وخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، مل تسـمح     ٢٠١٤الحتجاز بعض موظفي األونروا يف عام 
قابلــة موظفيهــا الــذين حتتجــزهم إســرائيل أو باحلصــول علــى   الســلطات اإلســرائيلية للوكالــة مب 

معلومــات بشــأهنم. وأتاحــت الســلطات الفلســطينية للوكالــة مقابلــة موظفيهــا قيــد االحتجــاز    
. وقـدت السـلطات   ٢٠١٤واحلصول على معلومـات بشـأن أسـباب احتجـازهم يف هنايـة عـام       

  األردنية معلومات عن املوظف احملتجز لديها.
  

  كالة ومبانيهاخدمات الو    
واصــلت الســلطات اإلســرائيلية فــرض رســوم عبــور علــى الشــحنات الــيت تــدخل إىل      - ٤٨

. وتــرى ٢٠١٤دوالرا يف عــام  ٦٩١,١٣٥قطــاع غــزة، ممــا أرغــم األونــروا علــى دفــع مبلــغ   
. ويف ١٩٤٦الوكالة أن هذه الرسوم ضريبة مباشرة جيب أن ُتعفـى منـها مبوجـب اتفاقيـة عـام      

ل املدفوعات رسوما على خدمات لذا ال جمـال لإلعفـاء منـها. وظـل معـرب      رأي إسرائيل، تشك
كرم أبـو سـامل املعـرب الوحيـد لـدخول واردات األونـروا إىل قطـاع غـزة، كمـا ورد يف التقريـر           

يومـاً مـن أصـل أيـام      ١٧السنوي السابق. وأُغلق معرب كرم أبـو سـامل يف وجـه الـواردات ملـدة      
يف املائة). وتسبب إغالق معرب كارين وضـرورة تفريـغ    ٧,٢يوما ( ٢٣٣تشغيله املقرَّرة البالغة 

مجيع شحنات احلاويات يف زيادة النفقات املتمثلة يف رسوم التخزين وغرامات التـأخري والنقـل   
مليــون دوالر لتغطيــة تكــاليف  ٢,٢مليــون دوالر، مبــا يف ذلــك  ٧,٤٢والتفريــغ وقــدرها حنــو 

 كـانون األول/  - فية ذات الصـلة للفتـرة مـن متوز/يوليـه    التفريغ. وبلغ جمموع التكاليف اإلضـا 
 ، اليت تعزى مباشرة إىل األعمال العدائية اليت حصلت يف قطـاع غـزة يف متـوز/   ٢٠١٤ديسمرب 

  مليون دوالر. ٢,١، مبلغ ٢٠١٤يوليه وآب/أغسطس 
 ول/كـانون األ  ٤ونتيجة لإلطار املعـدَّل بـني إسـرائيل واألمـم املتحـدة املتفـق عليـه يف          - ٤٩

، فرضت شروط مشددة على األونروا فيما يتعلـق برصـد مـواد البنـاء. وطلـب      ٢٠١٣ديسمرب 
ــة القائمــة مــن        ــا العامل ــيني موظــف دويل إضــايف (باإلضــافة إىل اســتخدام قوهت ــروا تع إىل األون
املوظفني الدوليني) واملـوظفني احمللـيني مـن املهندسـني وحـراس األمـن لتلبيـة احتياجـات الرصـد          

املفروضة حديثا. وطلب إليها أيضا توفري إدارة التنسيق واالتصال اإلسـرائيلية يف قطـاع   اليومية 
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ــرائيلي          ــتندات إضــافية لتيســري الرصــد اإلس ــة يف األراضــي مبس ــزة، ومنســق أنشــطة احلكوم غ
فحسـب، بلغـت التكـاليف اإلضـافية مـن املـوظفني واملـرور         ٢٠١٤ملشاريع التشييد. ويف عـام  

وجسـتية النامجـة عـن االحتياجـات املتعلقـة بـدخول ورصـد مجيـع واردات         العابر والتكـاليف الل 
ماليني دوالر. ويعادل هذا املبلغ تكـاليف بنـاء أربـع     ٧,٥الوكالة إىل قطاع غزة ما يزيد على 

مسـتفيدا ملـدة مخسـة أسـابيع. وال يشـمل       ٨٦٨ ٠٠٠مدارس األونـروا أو توزيـع األغذيـة إىل    
ــغ  ــني دوالر معــدالت ا  ٧,٥مبل ــة    مالي ــايل املدفوع ــة للمــأوى االنتق لتضــخم واملســاعدة النقدي

  لألشخاص الذين ينتظرون مأوى جديداً.
ــه وآب/أغســطس        - ٥٠ ــيت حصــلت يف قطــاع غــزة يف متوز/يولي ــة ال ــل األعمــال العدائي وقب

، مــا برحــت األونــروا تشــارك يف العمليــة املرهقــة الــيت تســتغرق وقتــا طــويال للحصــول ٢٠١٤
ــة اإلســرائ   ــى املوافق ــا. وحــىت       عل ــة عليه ــيت ســبقت املوافق ــى مشــاريع التشــييد ال يلية جمــددا عل

مشـروعاً سـبقت املوافقـة عليهـا،      ٢٧، تلقت الوكالة املوافقة جمددا على ٢٠١٤حزيران/يونيه 
ومل تتم املوافقـة إال علـى مشـروع جديـد واحـد. ويف أعقـاب األعمـال العدائيـة يف متوز/يوليـه          

) ٥على مجيع املشاريع املتبقية يف انتظـار املوافقـة عليهـا (   ، متت املوافقة ٢٠١٤وآب/أغسطس 
  مشروعا جديدا لألونروا. ٢٣) وعلى ٤أو إعادة املوافقة عليها (

وظلت السلطات اإلسرائيلية تشـترط اختبـار مـدى اسـتيفاء املعـايري يف املـواد التعليميـة          - ٥١
لرمسـي. وتسـتورد األونـروا سـلعاً     واإللكترونية والطبية وغريها من املـواد املوجهـة لالسـتعمال ا   

الســتعماهلا الرمســي تتوافــق مــع املعــايري الدوليــة، وتــرى األمــم املتحــدة أن الشــروط اإلســرائيلية  
ــة        ــوح مبوجـــب اتفاقيـ ــواردات، املمنـ ــى الـ ــود علـ ــع وقيـ ــن أي موانـ ــاء مـ ــع اإلعفـ ــارض مـ تتعـ

ــق مبــا تســتورده األمــم املتحــدة الســتعماهلا الرمســي. و    ١٩٤٦ عــام ــرة  ، فيمــا يتعل ــة الفت يف هناي
شــحنة مرســلة إىل الضــفة الغربيــة ال تــزال حمتجــزة، وتراوحــت  ١٥املشــمولة بــالتقرير، كانــت 

مدة االحتجاز بني ثالث ومخس سـنوات عـن كـل شـحنة. وجتـاوز جممـوع تكـاليف التخـزين         
دوالر. وال تـزال   ١٢٣ ٥٠٠للشحنات اليت تأخر إرساهلا خالل الفتـرة املشـمولة مبلغـا قـدره     

  لة دون حل حىت هناية الفترة املشمولة بالتقرير.املسأ
وواصل برنامج موظفي دعم العمليـات عملـه يف قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة ولبنـان.          - ٥٢

، حالـت البيئـة األمنيـة دون    ٢٠١٤وخالل األعمال العدائية مـن متوز/يوليـه إىل آب/أغسـطس    
ورا قيمـا يف صـون حيـاد األمـم     عمل الربنـامج بكامـل طاقتـه يف قطـاع غـزة. وأدى الربنـامج د      

املتحدة؛ وتيسري دخول موظفي األونروا ومركباهتا وبضائعها عـرب نقـاط التفتـيش، ويف األرض    
الفلسطينية احملتلة، إىل املناطق املتضررة مـن العمليـات العسـكرية أو األمنيـة اإلسـرائيلية؛ ودعـم       

سـتوى العمليـات بشـأن مسـائل     برامج الوكالة ومبادراهتـا؛ والرصـد والتوثيـق والتـدخل علـى م     
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احلمايـــة ذات الصـــلة باحلالـــة اإلنســـانية للســـكان الفلســـطينيني؛ وتفتـــيش منشـــآت األونـــروا؛  
احلماية إىل الالجئني الفلسطينيني، وال سيما املشردين من اجلمهوريـة العربيـة السـورية،     وتوفري

قــائمون علــى الربنــامج مبــا يف ذلــك مــن خــالل تــوفري املســاعدة القانونيــة يف لبنــان. ويشــارك ال 
مشــاركة فعالــة يف دعــم تنفيــذ مبــادرات اإلصــالح يف لبنــان. ويتمثــل هــدفهم الرئيســي يف          
املساعدة على حتسني جودة اخلدمات املقدمة إىل الالجئني، على حنـو يتسـم باإلنصـاف وعـدم     

وإجيـاد   التمييز واحلياد. وهم يتولون أيضاً بصورة منهجية حتديد االحتياجـات يف جمـال احلمايـة   
السبل ملعاجلتها. وهم يؤدون دوراً أساسياً يف تعميم مراعـاة معـايري احلمايـة يف مجيـع اخلـدمات      
ــامج مكتــب دعــم         ــدأ إنشــاء برن ــالتقرير، ب ــرة املشــمولة ب ــروا. وخــالل الفت ــدمها األون ــيت تق ال

  العمليات يف األردن.
األمـم املتحـدة. ويف    علـى أنـه ال جيـوز انتـهاك حرمـة مبـاين       ١٩٤٦وتنص اتفاقية عام   - ٥٣

انتهاك هلذا االلتزام، دخلت قوات اجليش واألمن اإلسـرائيلية مبـاين األونـروا يف الضـفة الغربيـة      
مناســبة علــى األقــل، ســقطت عبــوات  ٥٠بــدون تصــريح أو تنســيق يف ثــالث مناســبات. ويف 

صـاص املعدنيـة   ، وطلقـات الر “وامليـاه النتنـة  ”الغاز املسيل للدموع والقنابـل اليدويـة الصـوتية،    
املكسوة بالبالستيك و/أو الـذخرية احليـة الـيت تطلقهـا قـوات األمـن اإلسـرائيلية علـى جممعـات          
األونـــروا أو أحلقـــت أضـــرارا مبنشـــآهتا، ممـــا أدى إىل إصـــابة أحـــد مـــوظفي األونـــروا وثالثـــة   
 مستفيدين وإىل معاناة موظفني ومستفيدين جراء استنشـاق الغـاز املسـيل للـدموع. ويف قطـاع     

احتجاجـاً،   ١٨٤غزة، قام مستفيدون من خدمات األونروا ومنظمـاٌت أخـرى بتنظـيم حـوايل     
مما أدى إىل إغالق مكاتب األونـروا اضـطراراً. وكانـت االحتجاجـات الـيت انطلقـت يف بدايـة        

يف أغلبــها ردا علــى اإلعــالن عــن نتــائج الدراســة االستقصــائية بشــأن الفقــر. ويف   ٢٠١٤عــام 
ــن آب/أغســط   ــرة م ــة      ٢٠١٤س الفت ــها تتصــل بعملي فصــاعدا، كانــت االحتجاجــات يف أغلب

االنتعاش من الـرتاع وإعـادة اإلعمـار يف أعقـاب األعمـال العدائيـة الـيت شـهدها قطـاع غـزة يف           
، كانـت األونـروا   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١. ويف ٢٠١٤متوز/يوليه وآب/أغسـطس  

مبــاين مــدارس األونــروا) يف قطــاع   مركــزا مجاعيــا (مالجــئ الطــوارئ املوجــودة يف  ١٨تــدير 
 ١٨ ٨٦١الــيت وفــر فيهــا الســكن أو املــأوى واملــواد الغذائيــة وغــري الغذائيــة لعــدد ينــاهز    غــزة

  مشردا داخليا.
وخــالل األعمــال العدائيــة الــيت شــهدها قطــاع غــزة يف متوز/يوليــه وآب/أغســطس           - ٥٤

مباشـرة بسـبب النشـاط    منشأة تابعة للوكالـة بصـورة مباشـرة أو غـري      ١١٨، تضررت ٢٠١٤
، أبلغــت األمــم املتحــدة إســرائيل بأنــه نظــراً      ٢٠١٤آب/أغســطس  ١املتصــل بــالرتاع. ويف  
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وحتذيراهتا باإلجالء، فإنه مل يعـد بوسـع األمـم املتحـدة      “حمظورة”إلعالن إسرائيل عن مناطق 
  فالة صوهنا.الوصول إىل مبانيها يف املناطق املعنية ولكنها تتوقع من الطرفني صون مبانيها وك

ويف ســبع مناســبات خمتلفــة، تعرضــت مــدارس األونــروا، منــها ســت مالجــئ طــوارئ    - ٥٥
عاملة وملجأ جرى إخالؤه، كانت الوكالة قد أبلغت السـلطات اإلسـرائيلية مبواقعهـا احملـددة،     
إما للقصف أو للضرب جبوارها بالقذائف أو غريهـا مـن الـذخائر. ويف ثـالث مـن أفظـع تلـك        

ل أشــخاص وأصــيبوا جبــراح. وقتــل أحــد مــوظفي األونــروا وفــردان آخــران مــن   احلــوادث، قتــ
ــيت [وجــد اجمللــس        ــايل تفاصــيل احلــوادث الســبع ال ــرد يف اجلــدول الت أفرادهــا يف حــادثتني. وت

  ...] وعدد الوفيات واإلصابات يف منشآت األونروا ذات الصلة.  بشأهنا
  

  احلوادث املتعلقة باألونروا    
  عدد الوفيات باملنشأة التابعة لألونروا  تحقيق فيهااحلادثة اليت جرى ال

اإلصابات اليت وقعت يف مدرسة املغـازي اإلعداديـة لإلنـاث
ــومي    “ أ/ب” ــروا واألضــرار الــيت حلقــت هبــا ي التابعــة لألون
  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٢و   ٢١

  ال قتلى؛ جرحيان

اإلصـــابات الـــيت وقعـــت يف مدرســـة ديـــر الـــبلح اإلعداديـــة
التابعة لألونـروا واألضـرار الـيت حلقـت هبـا يف       “ج”لإلناث 

  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٣

  جرحى ٣ال قتلى؛ 

الوفيــات واإلصــابات الــيت وقعــت يف مدرســة بيــت حــانون
التابعــة لألونــروا واألضــرار “ د”و “ أ”االبتدائيــة املختلطــة
  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٤اليت حلقت هبا يف 

  جرحيا ٩٣قتيال؛  ١٤و  ١٢ما بني

بات اليت وقعت يف مدرسة الزيتـون اإلعداديـة لإلنـاث    اإلصا
ــا يف   “ ب” ــرار الــــيت حلقــــت هبــ ــروا واألضــ ــة لألونــ التابعــ
  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٩ و  ٢٨

  جرحى ٧ال قتلى؛ 

الوفيات واإلصابات اليت وقعت يف مدرسة جباليـا االبتدائيـة
التابعة لألونروا واألضرار اليت حلقـت  “ ب”و “ أ”لإلناث 
  ٢٠١٤وز/يوليه مت ٣٠هبا يف 

  جرحيا ٩٩قتيال؛  ١٨و  ١٧ما بني

الوفيات واإلصابات الـيت وقعـت يف مدرسـة رفـح اإلعداديـة
ــذكور  ــا    “ أ”لل ــة املتامخــة هل ــروا و/أو يف املنطق ــة لألون التابع

  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٣واألضرار اليت حلقت هبا يف

  جرحيا ٣٠و  ٢٥قتيال؛ ما بني  ١٥

ــني    اجملموع   ــا ب ــيال ٤٧و  ٤٤م ــني  قت ــا ب ٢٢٩؛ وم
  جرحيا ٢٣٤  و
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خالل فترة الرتاع هـذه، أُودعـت أسـلحة أو مـا يـزعم أهنـا مكوِّنـات أسـلحة يف ثالثـة            - ٥٦
مرافق فارغة تابعة لألونروا توجد يف قطاع غزة. وبعـد أن اكتشـفت األونـروا هـذه املكوِّنـات      

ــة إىل وجو     ــع األطــراف املعني ــيش، نّبهــت مجي ــات تفت ــا عملي ــاء إجرائه ــوة  أثن دهــا، وأدانــت بق
واستباقا إيداع األسلحة يف املدارس التابعة هلا باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للقـانون الـدويل،   
وشرعت يف إجـراء حتقيـق داخلـي. وعملـت األونـروا مـع شـركاء األمـم املتحـدة علـى حتسـني            

املــوظفني إجــراءات التصــدي ملثــل هــذه االنتــهاكات حلرمــة املبــاين، بطريقــة ال تضــرُّ بســالمة     
غريهــم مــن املــدنيني، مبــن فــيهم املســتفيدون مــن خــدمات األونــروا. ويف بدايــة كــانون            أو

، تلقــت شــعبة شــؤون الســالمة واألمــن يف غــزة متــويال (للفتــرة املمتــدة  ٢٠١٤األول/ديســمرب 
) الغرض منه تعزيز قدرات مكتب غزة امليداين علـى القيـام بأعمـال    ٢٠١٦حىت حزيران/يونيه 

  لة أمن وحياد منشآته وبراجمه.الرصد وكفا
، أعلــن األمــني العــام عــن إنشــاء جملــس حتقيــق   ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٠ويف   - ٥٧

لينظـــر وحيقّـــق يف عـــدد مـــن احلـــوادث احملـــددة الـــيت أســـفرت عـــن ســـقوط قتلـــى أو جرحـــى 
وز/يوليـه  مت ٨األمم املتحدة يف قطاع غـزة و/أو إحلـاق أضـرار هبـذه املبـاين يف الفتـرة بـني         مبباين
آب/أغسطس. وسيتوىل اجمللس أيضا استعراض احلـاالت الـيت تـبني فيهـا وجـود أسـلحة        ٢٦ و

يف مبــاين األمــم املتحــدة، وإجــراء حتقيــق بشــأهنا. ويف هنايــة الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، مل يكــن  
  اجمللس قد انتهى من عمله بعد.

ألونروا حتقيقات ووثّقت حـوادث  ويف فترة احتدام األعمال العدائية وبعدها، أجرت ا  - ٥٨
حمــددة مسَّــت فيهــا هــذه األعمــال العدائيــة منشــآت األونــروا، يف انتــهاك حلرمــة مبــاين األمــم     
املتحدة. وقدَّم املفوض العـام معلومـات عـن هـذه احلـوادث يف إحاطـات ُعرضـت علـى جملـس          

لتــوايل. ، علــى ا٢٠١٤آب/أغســطس  ٧و  ٢٠١٤متوز/يوليــه  ٣١األمــن واجلمعيــة العامــة يف 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تعاونت الوكالة مع جلنة التحقيـق الـيت أنشـأها جملـس حقـوق      
اإلنسان التابع لألمم املتحدة. وشاركت الوكالة يف الدورة االسـتثنائية جمللـس حقـوق اإلنسـان     

قيـة جنيـف   ، ويف مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية يف اتفا٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٣اليت ُعقدت يف 
. وقـدمت الوكالـة إحاطـة إىل اللجنـة     ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٧الرابعة الذي عقد يف 

  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠املعنية حبقوق اإلنسان يف 
وأنشأ جيش الدفاع اإلسرائيلي آلية على مستوى األركان العامة لتقصي احلقائق كـي    - ٥٩

ألعمـال العدائيـة، ولُتقـدِّم معلومـات ذات صـلة إىل      تنظر يف حـوادث اسـتثنائية وقعـت خـالل ا    
املدعي العام العسكري اإلسرائيلي ليتخذ على أساسها قـرارات بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي فـتح       
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ــالتقرير، كانــت التحقيقــات      حتقيقــات جنائيــة يف هــذه احلــوادث. ويف هنايــة الفتــرة املشــمولة ب
  تزال جارية.  ال

الث حــاالت أســيء فيهــا اســتخدام منشــآت األونــروا  أمــا الضــفة الغربيــة فشــهدت ثــ   - ٦٠
ــه، مشلــت مســؤولني        ــا ذات طــابع سياســي أو خالف ألغــراض عقــد مناســبات غــري مصــرَّح هب
باحلكومة الفلسطينية أو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو أعضاء جلنـة خـدمات املخيمـات    

ــر الفلســطينية أو جهــات أخــرى. وإضــافة إىل    ــة    التابعــة ملنظمــة التحري ــام أعضــاء جلن ذلــك، ق
خدمات املخيمات التابعة ملنظمة التحرير الفلسـطينية و/أو فصـائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية      
و/أو البلديات واجملالس القرويـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية بـإغالق إحـدى منشـآت األونـروا         

يف ســـياق  مناســبة منفصـــلة اســـتمرَّ بعضـــها ألكثــر مـــن شـــهر،   ٢٩تعطيــل العمـــل هبـــا يف   أو
  االحتجاجات على إدخال تغيريات يف برامج أنشطة األونروا.

ويف اجلمهورية العربية السورية، تكبَّدت الوكالة خسائر يف املمتلكـات بسـبب الـرتاع      - ٦١
. ومنـذ  ٢٠١١ُتقدَّر مبدئياً بنحو عدة ماليني من الدوالرات منذ بدء األعمال العدائية يف عام 

، ١٨٠مرفقــاً مــن مرافــق األونــروا وعــددها   ٤٨مِّــر مــا ال يقــل عــن  ، أُتِلــف أو ُد٢٠١١عــام 
مركبــة. وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، حلقــت أضــرار   ٢٢وُســرِقَت أو أُتلفــت أو ُدّمــرت 

بتسـعة مرافــق مــن مرافــق األونــروا نتيجــة إطــالق النــار: ثالثــة منــها يف حمافظــة دمشــق، وثالثــة  
افظة حلب. وتعـذَّر علـى الالجـئني الفلسـطينيني احلصـول      أخرى يف حمافظة درعا، وثالثة يف حم

على اخلدمات األساسية بسبب األضـرار الـيت حلقـت مبرافـق األونـروا وعـدم إمكانيـة الوصـول         
  إليها بأمان.

وتلقت الوكالة، يف اجلمهورية العربية السورية، عدة تقارير خالل العام تفيـد بـدخول     - ٦٢
وبقـائهم فيهـا لفتـرة مؤقتـة، وال سـيما يف الريمـوك واحلجـر         عناصر مسلحة إىل مرافق األونروا

األســود وخمــيم درعــا وعــني التــل. ومل ميكــن التحقــق مــن هــذه التقــارير نظــرا لتعــذر الوصــول   
بشــكل آمــن إىل تلــك املرافــق. وتواصــل اســتخدام مكتــب خــدمات الصــرف الصــحي التــابع    

علــى نقطــة التفتــيش املتامخــة  لألونــروا املوجــود يف خــان دنــون مــن طــرف الســلطات املشــرفة   
للمكتب، رغم االحتجاج على ذلك. ويف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، فقـدت الوكالـة أيضـاً       
كميات صغرية من مواد املعونة اإلنسـانية علـى إثـر حـوادث سـطو مسـلح، وقعـت عـادة أثنـاء          

ت اخلسـائر  نقل تلك املواد إىل الالجئني الفلسـطينيني. وقلمـا وقعـت مثـل هـذه احلـوادث وبلغـ       
  يف املائة من قيمة املساعدة املقدمة. ١اإلمجالية نسبة تقل بكثري عن 

ــوظفي         - ٦٣ ــامجوا م ــة وه ــاين الوكال ــتحم بعــض املســتفيدين الفلســطينيني مب ــان، اق ويف لبن
األونروا وأصابوهم جبروح يف [[#]] مناسـبات. وأُغِلقَـت منشـآت خمتلفـة تابعـة لألونـروا يف       



A/70/13 

 

27/56 15-05477 
 

عـــام يف لبنـــان. وُيعــزى ذلـــك أساســـاً إىل احتجاجـــات املســـتفيدين  يومــا علـــى مـــدار ال  ١٥٠
الساخطني، وأيضـاً إىل االضـطرابات املدنيـة والقتـال بـني الفصـائل املسـلحة. واألونـروا منكبـة          
علـى العمـل مــع اجملتمـع احمللـي للحــدِّ مـن إغـالق املنشــآت األساسـية، كاملـدارس. ووقعــت يف         

ســرقة ملنشــآت األونــروا علــى أيــدي جمهــولني. ويف األردن [[#]] حــاالت اقتحــام وختريــب و
إحــدى املناســبات، منعــت الوكالــة إقامــة جتمــع سياســي يف إحــدى منشــآت األونــروا، وألقــت 

  سلطات الشرطة يف مناسبة أخرى القبض على شخص داخل مبىن لألونروا.
  

  مسائل أخرى    
ينية علـى إجـراءات   ، اتفقت األونروا مع وزارة املالية الفلسط٢٠١٣يف آب/أغسطس   - ٦٤

جديدة سـعياً إىل اإلعفـاء مـن ضريــبة القيمـة املضـافة املسـتحقة لألونـروا، وتوصـلتا إىل تفـاهم           
بشــأن اإلعفــاء مــن ضــريبة القيمــة املضــافة يف قطــاع غــزة. وبلــغ جممــوع املتــأخرات املســتحقة  

وشـراء سـلع    مليون دوالر لقاء تأدية خدمات ٩٠,٩للوكالة قبل إبرام هذه الترتيبات ما قدره 
للضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة. وبلـــغ جممـــوع ضـــريبة القيمـــة املضـــافة املســـتحقة عـــن الســـنة  

ماليــني دوالر، ليبلــغ جممــوع املبــالغ غــري املســدَّدة مــا يقــارب    ٦,٧٦مــا قــدره  ٢٠١٤ املاليــة
  .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١مليون دوالر يف  ٩٧,٧
حــدث مــن قبــل، دفــع رســوم املــوانئ ورســوم أخــرى إىل   وطُلــب مــن الوكالــة، كمــا   - ٦٥

املــــربم بــــني األمــــم املتحــــدة  ١٩٤٨الســــورية، وهــــو مــــا خيــــالف اتفــــاق عــــام  الســــلطات 
ومصـــاريف بلـــغ  ، ُدِفَعـــت رســـوم ٢٠١٤اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية. ويف عـــام  وحكومـــة 

  دوالرات. ٣٢ ٦٠٨جمموعها 
دوالر تقريبــاً مـــن حســـاب   ٧٤ ٠٠٠، احُتجـــز مبلـــغ ٢٠١٢اط/فرباير شــب  ١٥ويف   - ٦٦

يف األردن بناًء على أمر مـن مكتـب التنفيـذ األردين. وعلـى الـرغم       HSBCالوكالة يف مصرف 
مــن الطلبــات واالحتجاجــات العديــدة الــيت ُوجِّهــت إىل احلكومــة قبــل حجــز األمــوال وبعــده، 

  رة املشمولة بالتقرير.يتم إعادة هذه األموال حىت هناية الفت  مل
ــام       - ٦٧ ــا يف عــ ــيت احتجزهتــ ــوال الــ ــة األمــ ــة اللبنانيــ ــد احلكومــ ــدرها ٢٠١٣ومل ُتِعــ   وقــ
  دوالر. ٦٨٠ ٠٠٠
ومــا زالــت الوكالــة تواجــه صــعوبات يف احلصــول علــى إعفــاءات مــن دائــرة اجلمــارك   - ٦٨

فروضــة علــى بــوزارة املاليــة األردنيــة مــن الرســوم اجلمركيــة وغريهــا مــن الرســوم احلكوميــة امل  
استرياد املركبات لغرض االستخدام الرمسي. وترى األونروا أن هذه القيود ختالف اإلعفـاء مـن   

، ومبوجـب  ١٩٤٦القيود املفروضة على الواردات الذي تتمتع به الوكالة مبوجب اتفاقيـة عـام   



A/70/13

 

15-05477 28/56 
 

رسـوم  . أمـا األردن فـريى أن هـذه املصـاريف هـي      ١٩٥١اتفاقها الثنائي املربم مع األردن عام 
، طلبـت إدارة تـرخيص السـواقني واملركبـات بـوزارة املاليـة       ٢٠١٢مقابل خدمات. ومنذ عام 

األردنية دفع رسوم لقاء فحـص املركبـات الرمسيـة لألونـروا وإصـدار بطاقـات تسـجيلها، وهـو         
احتجت عليه الوكالة باعتبار تلك الرسوم ضـريبة مباشـرة هـي معفـاة منـها مبوجـب اتفاقيـة         ما

وقـــد دفعـــت األونـــروا، مـــع االحتجـــاج، رســـوم الفحـــص وإصـــدار بطاقـــات   . ١٩٤٦عـــام 
التسجيل، يف غياب أي رد من احلكومة. وواجهت الوكالـة أيضـا حـاالت تـأخري يف احلصـول      

  على تصاريح بناء من أجل منشآت الوكالة.
مليـون دوالر   ١٤١,٢٢وواصلت األونروا اعتراضها على حتمل أي التزام بدفع مبلـغ    - ٦٩

به احلكومة اللبنانية مقابل الكهرباء اليت استهلكها الجئون فلسطينيون خـارج منشـآت   تطالب 
  األونروا يف خميمات يف لبنان.

وفيما يتعلق بنظام العدل الداخلي، تعمل حمكمة األونروا للمنازعات، اليت أُنشـئت يف    - ٧٠
ري متفـرِّغ.  ، بدوام كامل، وتتألف من قاض واحد وقـاض خمصَّـص غـ   ٢٠١٠حزيران/يونيه  ١

أمـراً يف ســياق   ١٢٩حكمــاً و  ٥٤وخـالل الفتــرة املشـمولة بــالتقرير، أصـدرت هيئــة احملكمـة     
قضـية مل يبـت فيهـا     ٦٦قضـية. ويف هنايـة الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، كانـت هنـاك         ٦٧بتها يف 

مـم  قضية رفعها موظفون حمليون وقضيتان مل ُيبـت فيهمـا بعـد رّدهتُمـا حمكمـة األ      ٦٣بعد منها 
قضـية اسـتئناف قيـد النظـر أمـام حمكمـة األمـم املتحـدة          ١٤املتحدة لالستئناف. وتوجـد أيضـاً   

  لالستئناف.
  

  املركز القانوين لالجئني الفلسطينيني يف منطقة عمليات الوكالة    
ما زال املركز القـانوين لالجـئني الفلسـطينيني يف األردن واجلمهوريـة العربيـة السـورية         - ٧١

ــر      والضــفة الغرب ــة وقطــاع غــزة، إىل حــد بعيــد، علــى نفــس احلــال كمــا ورد وصــفه يف تقري ي
  .)١(٢٠٠٨املفوض العام لعام 

وإحلاقاً باملسائل الواردة يف التقارير السابقة املتعلقـة بـاحلق يف العمـل، مل تشـهد الفتـرة        - ٧٢
اولـة العديـد   املشمولة بالتقرير أيَّ مستجدات، وال يزال الالجئون الفلسطينيون ممنوعني مـن مز 

مـن املهـن املنتِظمــة حتـت نقابـات، وال تــزال ُتفـرض قيـود علــى حـقِّ الالجـئني الفلســطينيني يف         
  امللكية واملرياث يف لبنان.

__________ 

  .٥٥-٥٢الفقرات  ،A/64/13 انظر  )١(  
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، ال يـــزال الالجئـــون الفلســـطينيون )٢(وإحلاقـــاً باملســـائل الـــواردة يف التقـــارير الســـابقة  - ٧٣
جهون القيود التمييزية واإلعادة القسـرية.  القادمون من اجلمهورية العربية السورية واألردن يوا

فبعكس الالجئني اآلخرين الفارين من الرتاع يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، واجـه الالجئـون      
الفلسطينيون أيضاً صعوبات يف اللجوء إىل احملاكم، ويف عمليات إثبات/تسجيل احلالة املدنيـة،  

ــن قبيــل إصــدار شــهادات املــيالد، ويف احلصــول علــى       عمــل وعلــى اخلــدمات األساســية.     م
يــزال بعــض الالجــئني الفلســطينيني القــادمني مــن اجلمهوريــة العربيــة الســورية يقيمــون يف     وال

مرفق حمدد ويواجهون قيوداً أكرب على تنقالهتم خارج هـذا املرفـق مقارنـة بالسـوريني املقـيمني      
  يف مرافق مماثلة.

  
  االستعراض املايل العام  - هاء  

وظيفـة يشـغلها موظفـون     ١٥٠عمليات األونروا من تربعات املاحنني، باسـتثناء   ُتموَّل  - ٧٤
دوليون متّوهلا اجلمعية العامة مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة. وتتلقـى الوكالـة التمويـل مـن          

صــندوق عــام يــدعم العمليــات األساســية للوكالــة (مبــا يف ‘ ١’خــالل ثــالث بوابــات رئيســية: 
ــالتعليم     ذلــك التكــاليف امل ــاملوظفني وبغــري املــوظفني)، مثــل براجمهــا املتعلقــة ب تكــرِّرة املتعلقــة ب

والصحة وحتسني املخيمات واإلغاثة واخلدمات االجتماعية، فضال عـن نظـم وهياكـل الـدعم؛     
متويل مشاريع بعينها حمددة زمنيا هبدف حتسني اخلدمات دون زيـادة التكـاليف املتكـررة؛     ‘٢’
  لنداءات الطوارئ من أجل االضطالع باألنشطة اإلنسانية. التمويل استجابة ‘٣’

وقامــت األونــروا إىل حــد كــبري بتوســيع قاعــدة ماحنيهــا، وتعزيــز عالقاهتــا مــع جهــات   - ٧٥
ماحنة عربية، وإشراك شركاء جدد مـن القطـاع اخلـاص، وبنـاء وجودهـا يف األسـواق الناشـئة،        

، أسـفرت اجلهـود الـيت    ٢٠١٤قليدية. ويف عـام  وتعميق العالقات القائمة مع اجلهات املاحنة الت
تبــذهلا الوكالــة لتعبئــة املــوارد عــن نتــائج إجيابيــة عمومــا، حيــث بلــغ جممــوع املبلــغ املتعهــد بــه    

. ٢٠١٣بليون دوالر املتعهد بـه يف عـام    ١,٢بليون دوالر؛ وهو ما ميثل زيادة عن مبلغ  ١,٣
يــة العامــة حيــث تعهــدت مبــا جمموعــه  وســامهت جهــات ماحنــة عربيــة مســامهة كــبرية يف امليزان 

. وتضاعفت تقريبـا تربعـات اجلهـات املاحنـة العربيـة مـن       ٢٠١٤مليون دوالر يف عام  ٢١٨,٥
، بينمـا زاد  ٢٠١٤مليون دوالر) يف عـام   ٦٠يف املائة (حوايل  ٤,٥القطاع اخلاص لتبلغ نسبة 

ر ثالث مـرات ليبلـغ نسـبة    إمجايل اإليرادات املتأتية من شركاء آخرين من القطاع اخلاص مبقدا
  مليون دوالر). ٣٣,٥( ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٢,٥

__________ 

، حــني صــّعبت الســلطات األردنيــة علــى الالجــئني   ٢٠١٢نيون مــن دخــول األردن منــذ عــام  ُمنِــع الفلســطي  )٢(  
الفلسطينيني القادمني من اجلمهوريـة العربيـة السـورية دخـول البلـد، إىل أن أعلنـت السـلطات هـذه السياسـة          

  .٢٠١٣رمسياً يف كانون الثاين/يناير 
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ويف الوقـــت نفســـه، كانـــت هنـــاك زيـــادة كـــبرية يف االحتياجـــات، تفاقمـــت بســـبب   - ٧٦
استمرار الرتاع يف اجلمهورية العربية السـورية والـرتاع الـذي انـدلع يف فصـل الصـيف يف غـزة.        

مـــن أجـــل ســـورية إىل مجـــع مبلـــغ  ٢٠١٤ئ لعـــام ودعـــت األونـــروا يف ســـياق نـــداء الطـــوار
يف  ٥٢مليون دوالر؛ واسـتجاب العديـد مـن اجلهـات املاحنـة بسـخاء، فموَّلـت نسـبة          ٤١٧,٤

. ويف األرض الفلســطينية ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٣١املائــة مــن مبلــغ هــذا النــداء حــىت  
الل نــداء طــوارئ جلمــع احملتلــة، واصــلت الوكالــة تــوفري املســاعدة اإلنســانية األساســية مــن خــ 

يف املائـة. وبعـد الـرتاع     ٤٣,٢مليون دوالر، وقد مت حبلول هناية العام متويلـه بنسـبة    ٣٠٠ مبلغ
مليـون دوالر، وقـد مت    ٢٩٥,٤الذي دار يف غـزة، أطلقـت األونـروا نـداء عـاجال جلمـع مبلـغ        

  يف املائة). ٥٤,٨مليون دوالر (أي بنسبة  ١٦١,٩حبلول هناية العام متويله يف حدود مبلغ 
بليون دوالر، اسـتناداً إىل بيانـات ماليـة     ١,٣مبلغ  ٢٠١٤وقد أنفقت الوكالة يف عام   - ٧٧

مليــون دوالر يف إطــار  ٦٦٩,٧مل ُتراجــع بعــد. وبلــغ أكــرب مبلــغ مــن املبــالغ املنفقــة مــا قيمتــه  
فقـات. وبلغـت   يف املائـة مـن جممـوع الن    ٥٢,١امليزانية العادية غري املقّيدة، وهو ما شكل نسبة 

يف املائـة، فيمـا بلغـت بالنسـبة ألنشـطة       ٣,٧نسبة النفقـات املتصـلة بأنشـطة الصـندوق املقّيـدة      
يف املائة. وظل التعليم ميثـل أكـرب برنـامج     ٢٥,١يف املائة، وبالنسبة للمشاريع  ١٨,٣الطوارئ 

نســبة مليــون دوالر (أي  ٤٠١,٠ممــَول مــن الصــندوق العــام، حيــث بلــغ اإلنفــاق عليــه مبلــغ   
  يف املائة من جمموع امليزانية العادية غري املقيَّدة). ٥٩,٧
واضطرت الوكالة، يف ضوء عدم كفاية التمويل، إىل تنفيـذ تـدابري تقشـفية، مـن بينـها        - ٧٨

ختفيض نفقـات السـفر، وتعليـق النفقـات الرأمساليـة مبـا فيهـا تكنولوجيـا املعلومـات واملركبـات           
  اين.واستبدال املعدات وصيانة املب
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  ١اجلدول 
  ٢٠١٤النفقات الفعلية حسب ميادين العمل والربامج، لعام 

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  

 الصندوق العام

  اجملموع   املقر   الضفة الغربيةاجلمهورية العربية السورية   لبنان   األردن   غزة

 املبلغ
النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة
ئويةامل  املبلغ 

النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املئوية

 ٥٩,٩  ٩٩٨ ٤٠٠ ٠,٣  ٢٧٧ ٢ ٩,٧  ٠٢٣ ٦٥  ٢,٨  ٦٩٥ ١٨  ٦,٩  ٩٢٧ ٤٥  ١٤,٤  ٤٩٢ ٩٦  ٢٥,٨  ٥٨٤ ١٧٢ التعليم

 ١٥,٧  ٣٨٨ ١٠٥ ٠,١  ٧٦٧    ٤,٧  ٢٨٧ ٣١  ٠,٧  ٤٦٦ ٤ ٣,٠  ٤٠٧ ٢٠  ٣,٧  ٦٧٢ ٢٤  ٣,٦  ٧٨٩ ٢٣  الصحة

 ٢,٠  ٦١٤ ١٣  ٠,٢  ٤٨٧ ١ ٠,٢  ٠٨٧ ١ ٠,١  ٩٦٢    ٠,٨  ٢٦٠ ٥ ٠,١  ٥٠١    ٠,٦  ٣١٧ ٤ اهلياكل األساسية

اإلغاثـــــــــــة واخلـــــــــــدمات
 ٥,٨  ٥٧٧ ٣٨  ٠,٢  ٢٤٥ ١ ١,١  ٦٣٢ ٧ ٠,٤  ٨٨٠ ٢ ١,٣  ٩٩٩ ٨ ١,٠  ٧٧٦ ٦ ١,٦  ٠٤٥ ١١  االجتماعية

نفيذيـــــــــــةاخلـــــــــــدمات الت
 ١٦,٦  ١٥٧ ١١١ ٦,٨  ٨٢٤ ٤٥  ٢,٧  ٩٨٦ ١٧  ٠,٨  ٣٢٣ ٥ ١,٧  ١٥٦ ١١  ١,٤  ٧١٠ ٩ ٣,٢  ١٥٨ ٢١  وخدمات الدعم

 ١٠٠,٠  ٧٣٤ ٦٦٩ ٧,٧  ٦٠٠ ٥١  ١٨,٤  ٠١٥ ١٢٣ ٤,٨  ٣٢٦ ٣٢  ١٣,٧  ٧٤٩ ٩١  ٢٠,٦  ١٥١ ١٣٨ ٣٤,٨  ٨٩٣ ٢٣٢ اجملموع الكلي 

 اجملموع   املقر  الضفة الغربيةاجلمهورية العربية السورية  بنانل   األردن  غزة مجيع مصادر التمويل

 املبلغ  
النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املئوية

 ٣٥,٦  ١٦٧ ٤٦٧ ٠,٣  ٧٧٦ ٣ ٥,٥  ٤٦٤ ٧٢  ٢,٨  ١٨٠ ٣٦  ٤,٤  ٥٨٠ ٥٧  ٧,٦  ٨٠٣ ٩٩  ١٥,١  ٣٦٤ ١٩٧ برنامج التعليم

 ١٠,٥  ٢٩٨ ١٣٨ ٠,١  ٤٧٩ ١ ٢,٧  ٧٥٦ ٣٥  ٠,٩  ١١٦ ١٢  ٢,٣  ٩٨٣ ٢٩  ٢,٠  ٥٩٥ ٢٥  ٢,٥  ٣٦٩ ٣٣  برنامج الصحة

برنــــامج حتســــني اهلياكــــل
 ٢,٠  ٢٥٥ ٢٦  ٠,١  ٦٠٥ ١ ٠,٢  ٢٣٨ ٣ ٠,١  ٨٩٠ ١ ١,٠  ٥٧٦ ١٢  ٠,٠  ٥٠١    ٠,٥  ٤٤٥ ٦ األساسية واملخيمات

ــة واخلــدمات ــامج اإلغاث برن
 ٣٧,٠  ٨١٤ ٤٨٥ ٠,١  ٥٢٨ ١ ١,٩  ٥٠١ ٢٥  ١٠,٥  ٧٥١ ١٣٧ ٧,٠  ٦٢٠ ٩١  ١,٥  ١٧٣ ١٩  ١٦,٠  ٢٤١ ٢١٠ االجتماعية

ــة ــامج اخلــدمات التنفيذي برن
 ١٤,٨  ٧٥٧ ١٩٣ ٣,٨  ٩٣٧ ٤٩  ١,٩  ٩٦٦ ٢٤  ١,٧  ٩٥١ ٢١  ١,٤  ١٧٢ ١٨  ٠,٨  ٢٩٥ ١٠  ٥,٢  ٤٣٦ ٦٨  وخدمات الدعم

 ١٠٠,٠  ٢٩١ ٣١١ ١   ٤,٤  ٣٢٥ ٥٨  ١٢,٣  ٩٢٥ ١٦١ ١٦,٠  ٨٨٨ ٢٠٩ ١٦,٠  ٩٣١ ٢٠٩ ١١,٨  ٣٦٧ ١٥٥ ٣٩,٣  ٨٥٥ ٥١٥ اجملموع الكلي 
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  ٢اجلدول 
  النفقات الفعلية حسب األهداف االستراتيجية

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  

 العام الصندوق

  اجملموع   املقر   الضفة الغربيةاجلمهورية العربية السورية   لبنان   األردن   غزة

 املبلغ
النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املئوية

 ١٦,٥  ٨٣٦ ١١٠ ٠,٢  ٥٦٢ ١ ٤,٧  ٢٩٣ ٣١ ٠,٨  ١٩١ ٥ ٣,٨  ١٢٢ ٢٥ ٣,٧  ٦٧٢ ٢٤ ٣,٤  ٩٩٦ ٢٢ يدة وصحيةالتمتع حبياة مد

ــارف اكتســـــــــــاب املعـــــــــ
 ٥٦,٥  ٥٤٣ ٣٧٨ ٠,٣  ٢٤٢ ٢ ٨,٧  ٥٢٣ ٥٨ ٢,٦  ٣٦٠ ١٧ ٦,٣  ١٢٦ ٤٢ ١٣,٥  ١٤٣ ٩٠ ٢٥,١  ١٤٩ ١٦٨ واملهارات

 ٩,٣  ٣٧٩ ٦٢ ٠,٣  ٧١٩ ١ ٢,٠  ٣٥٣ ١٣ ٠,٥  ٣١١ ٣ ١,٩  ٤٣١ ١٢ ١,٨  ١٥١ ١٢ ٢,٩  ٤١٤ ١٩ توفري مستوى معيشي الئق

 ٠,٧  ٥٧٠ ٤ ٠,٠  ٢٥٤ ٠,١  ٨٣٣ ٠,١  ٧٤٨ ٠,١  ٣٧٣ ٠,١  ٩٧٣ ٠,٢  ٣٨٩ ١ التمتع حبقوق اإلنسان

 ١٦,٩  ٤٠٦ ١١٣ ٦,٨  ٨٢٣ ٤٥ ٢,٨  ٠١٣ ١٩ ٠,٩  ٧١٦ ٥ ١,٧  ٦٩٧ ١١ ١,٥  ٢١٢ ١٠ ٣,١  ٩٤٥ ٢٠ اإلدارة والفعالية التشغيلية

 ١٠٠,٠  ٧٣٤ ٦٦٩ ٧,٧  ٦٠٠ ٥١ ١٨,٤  ٠١٥ ١٢٣ ٤,٨  ٣٢٦ ٣٢ ١٣,٧  ٧٤٩ ٩١ ٢٠,٦  ١٥١ ١٣٨ ٣٤,٨  ٨٩٣ ٢٣٢ اجملموع الكلي 

 اجملموع   املقر  الضفة الغربيةاجلمهورية العربية السورية  لبنان   األردن  غزة مجيع مصادر التمويل

 املبلغ  
النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة 
ةاملئوي  املبلغ 

النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املبلغ املئوية

النسبة 
 املئوية

 ١١,٤  ٣٥٣ ١٤٩ ٠,٢  ٢٧٤ ٢ ٢,٩  ٤٩٠ ٣٨ ١,٠  ١١٣ ١٣ ٢,٩  ١٤٣ ٣٨ ٢,٠  ٥٩٥ ٢٥ ٢,٤  ٧٣٨ ٣١ التمتع حبياة مديدة وصحية

ــارف اكتســـــــــــاب املعـــــــــ
 ٣٣,٦  ٢٤٤ ٤٤٠ ٠,٣  ٥٢٠ ٣ ٤,٧  ٤٢٥ ٦١ ٢,٦  ٤٤٩ ٣٣ ٣,٩  ٠٢٣ ٥١ ٧,١  ٢٦٥ ٩٣ ١٥,١  ٥٦٢ ١٩٧ واملهارات

 ٣٩,٦  ٨٢١ ٥١٨ ٠,٢  ٠٤٢ ٢ ٢,٨  ٢٥٦ ٣٦ ١٠,٠  ١١٣ ١٣١ ٧,٥  ٤٨٧ ٩٨ ١,٨  ٩٦٠ ٢٣ ١٧,٣  ٩٦٣ ٢٢٦ توفري مستوى معيشي الئق

 ١,٥  ٢٩٦ ١٩ ٠,٠  ٥٥٣ ٠,٢  ٦٥٠ ٢ ٠,٧  ١٤٦ ٩ ٠,٠  ٤٦٦ ٠,١  ٧٦٤ ١ ٠,٤  ٧١٧ ٤ التمتع حبقوق اإلنسان

 ١٤,٠  ٥٧٩ ١٨٣ ٣,٨  ٩٣٦ ٤٩ ١,٨  ١٠٣ ٢٣ ١,٨  ٠٦٧ ٢٣ ١,٧  ٨١٢ ٢١ ٠,٨  ٧٨٥ ١٠ ٤,٢  ٨٧٦ ٥٤ اإلدارة والفعالية التشغيلية

 ١٠٠,٠  ٢٩٣ ٣١١ ١ ٤,٤  ٣٢٥ ٥٨ ١٢,٣  ٩٢٤ ١٦١ ١٦,٠  ٨٨٨ ٢٠٩ ١٦,٠  ٩٣١ ٢٠٩ ١١,٨  ٣٦٩ ١٥٥ ٣٩,٣  ٨٥٦ ٥١٥ اجملموع الكلي 
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  الشكل األول
  النفقات الفعلية حسب الربامج وميادين العمل (مجيع مصادر التمويل)

  بدوالرات الواليات املتحدة)(
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  الشكل الثاين    
  النفقات الفعلية حسب ميادين العمل والربامج واألهداف االستراتيجية    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
  
  

التعليم
60%

الصحة
اهلياكل األساسية16%

2%

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية 
6%

اخلدمات التنفيذية وخدمات 
الدعم

16%

نفقات الصندوق العام حسب الربامج

التمتع حبياة مديدة وصحية 
11%

اكتساب املعارف واملهارات
توفري مستوى معيشي الئق 34%

40%
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1%

اإلدارة والفعالية 
التشغيلية 

14%

مجيع مصادر التمويل حسب أهداف التنمية البشرية
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  الفصل الثاين
  األولويات امليدانية    

  قطاع غزة  - ألف  
، أعطــت األونــروا األولويــة للمســاعدة اإلنســانية املقدمــة إىل آالف      ٢٠١٤يف عــام   - ٧٩

الالجئني املشردين يف غزة، مبا يف ذلك إصالح املنازل الـيت حلقتـها أضـرار وإعـادة بنائهـا. ويف      
فـل. ففـي   سـياق الـرتاع الـدائر وتداعياتـه، متثـل أحـد الشـواغل الرئيسـية األخـرى يف محايـة الط          

أطفـال فلسـطينيني يف غـزة كـل يـوم أثنـاء القتـال. ويف أوج أزمـة          ١٠املتوسط، قتل أكثر مـن  
طفل  مالذا يف مالجـئ األونـروا. وال ينـتج انعـدام      ١٥٠ ٠٠٠املشردين داخليا، وجد حوايل 

األمن الغذائي يف غزة عن عدم توافر الغذاء بقـدر مـا ينـتج يف املقـام األول عـن غيـاب الفـرص        
قتصادية للحصول عليه. أما انتشار الفقر على نطاق واسع بسـبب ارتفـاع معـدالت البطالـة     اال

وتدين األجـور وارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة، فهـو نتيجـة مباشـرة للحصـار. ومتثلـت إحـدى            
األولويات الرئيسية األخرى يف جمال املساعدة اإلنسـانية يف مواصـلة برنـامج املسـاعدة الغذائيـة      

شــخص. وقطــاع التكنولوجيــا هــو القطــاع الوحيــد الــذي مل يتعطــل    ٨٦٨ ٠٠٠إىل  املقدمــة
علـى دعـم اجلهـات املاحنـة للمشـروع       ٢٠١٤بسبب احلصـار، وقـد حصـلت األونـروا يف عـام      

، الذي جيمع بني تطـوير املهـارات وتقـدمي اخلـدمات مـن أجـل تعزيـز        ‘‘بوابة غزة’’االجتماعي 
جلدد، ويعرِّف املشترين اجلدد بقطاع تكنولوجيـا املعلومـات   قابلية التوظيف بالنسبة للخرجيني ا

ــيم مــا يقــرب مــن     ــروا   ٢٤٠ ٠٠٠واالتصــاالت يف غــزة. وأخــريا، ظــل تعل مــن طــالب األون
يف املائـة مـن املـدارس ظلـت      ٩٠مدرسة يف غزة حيظـى بأمهيـة قصـوى. إال أن نسـبة      ٢٥٢ يف

  تعمل بدوامني.
  

  الضفة الغربية  - باء  
ــافة إ  - ٨٠ ــان     باإلضـ ــبكة األمـ ــن شـ ــتفيد مـ ــيت تسـ ــئني الـ ــية لالجـ ــر املعيشـ ــوع األسـ ىل جممـ

أسرة، قدمت األنشطة املمولـة مـن املسـاعدة اإلنسـانية الـدعم       ٣٦ ١٢٩االجتماعي، وعددها 
أسرة من األسر املعيشية الفقرية لالجئني عن طريـق إتاحـة فـرص احلصـول علـى       ١٣ ٢٠٠إىل 

. وقــد ُنفِّــذ منــوذج الفريــق املعــين بصــحة األســرة يف النقــد لقــاء العمــل أو تقــدمي قســائم غذائيــة
عيـادة أو جهـة تنسـيق مـن أصـل العيــادات الصـحية أو جهـات التنسـيق يف الضـفة الغربيــة           ٣٥

، يف حــني بــدأ العمــل بربنــامج محايــة األســرة ونظــام إحالــة ضــحايا العنــف    ٤٢البــالغ عــددها 
ومتكــن فريــق الصــحة أيضــا مــن    خميمــاً. ١٩اجلنســاين يف خميمــات الالجــئني كافــة، وعــددها   

ــن       ــأكثر م ــالج يف املستشــفيات ب ــة للع ــاليف اإلحال ــبة  ٩٠٠ ٠٠٠خفــض تك دوالر (أي نس
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طالبـا، حيـث اسـتفاد حنـو      ٥٠ ٥٦٦يف املائة من امليزانية). ومت توفري التعليم االبتـدائي إىل   ١٩
. ولكــي طالــب مــن خــدمات التعلــيم التقــوميي واخلــدمات ذات الصــلة بُعســر القــراءة  ٥ ٢٠٠

تكفل األونروا تقدمي خدماهتا على قدم املسـاواة وعلـى حنـو يضـمن الكرامـة جلميـع الالجـئني،        
واصلت الوكالة جهودها الراميـة إىل إدمـاج احلمايـة يف صـلب أنشـطتها يف الضـفة الغربيـة مـع         
التركيــز بشــكل خــاص علــى حتســني معــايري توزيــع األغذيــة، مبــا يشــمل وضــع أحكــام خاصــة  

  شخاص ذوي اإلعاقة، وتدريب موظفي األونروا على معايري احلماية.للمرأة واأل
  

  اجلمهورية العربية السورية  - جيم  
ــز وتوســيع        - ٨١ ــة لتعزي ــروا األولوي ــد االحتياجــات وتعميقهــا، أعطــت األون يف ســياق تزاي

مراكـز   ٩نطاق اخلدمات األساسية واملساعدة يف اجلمهورية العربية السورية. ويف ظل ما حلـق  
حية من أضرار أو دمار، ويف ظـل تعـذر الوصـول إليهـا مـن جهـة أخـرى، أنشـأت األونـروا          ص
نقاط صحية جديـدة لتقـدمي خـدمات جملتمعـات الالجـئني املشـردين يف مجيـع أحنـاء البلـد.           ١٠

مـبىن مـن املبـاين املدرسـية احلكوميـة، متكنـت األونـروا مـن أن تضـاعف           ٤٣وبفضل استخدام 
طفـل يف   ٢٤ ٠٠٠باملدارس بني أطفـال الالجـئني الفلسـطينيني، مـن      تقريبا معدالت االلتحاق

طفل، بينما أتاح نشر طرائق مبتكـرة يف الـتعلم (مثـل الـتعلم الـذايت       ٤٦ ٠٠٠إىل  ٢٠١٣عام 
والوحدات النموذجية على شبكة اإلنترنت والدروس التلفزيونية) الوصول إىل األطفـال الـذين   

س. وقـد جـرى توسـيع نطـاق املسـاعدة النقديـة حيـث        تعذر علـيهم الوصـول إىل قاعـات الـدر    
إىل ثـالث دفعـات مـن     ٢٠١٣دوالرا للشـخص الواحـد يف عـام     ٤٢ارتفعت من دفعـتني مـن   

دوالرا للشـخص الواحـد. ووزعـت األونـروا املسـاعدة النقديـة يف دمشـق وحلـب ودرعـا           ٦٤
يصـال املسـاعدات   ومحص ومحاة والالذقية، وذلـك حـىت يف املنـاطق الـيت يسـتحيل فيهـا عـادة إ       

 ١٠ ٠٠٠ســلة غذائيــة و  ٣٢ ٠٠٠اإلنســانية. ويف الريمــوك، قــدمت األونــروا مــا يزيــد علــى 
استشـارة طبيـة إىل املـدنيني احملاصـرين      ٧ ٠٠٠جمموعة من جمموعات لوازم النظافة الصحية و 

مــدين. واغتنمــت الوكالــة أيضــا فرصــا للقيــام بأنشــطة حمــدودة يف  ١٨ ٠٠٠هنــاك، وعــددهم 
اإلنعاش يف املناطق األكثر استقرارا، مثل خميم قرب السـت، وإعـادة تأهيـل مرافـق األونـروا      جمال 

فريـق مـوظفي الـدعم يف املنطقـة،      ٢٠١٤واستعادة اخلدمات األساسية. وُعـيِّن يف أواخـر عـام    
املسؤول عن دعم إدارة عمليات األونروا يف كل منطقة من مناطق اجلمهورية العربية السـورية  

  عملية دعم احلماية املقدمة ألكثر الفئات ضعفا من بني الالجئني الفلسطينيني.وتنسيق 
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  لبنان  - دال  
اسُتكمل تنفيذ هنج الفريق املعين بصحة األسرة يف مجيع املراكز الصحية البـالغ عـددها     - ٨٢
مركزا. ومن خالل االستجابة املتعلقة بالتعليم يف حـاالت الطـوارئ علـى نطـاق الوكالـة،       ٢٧
دم املكتب امليداين للوكالة يف لبنان الدعم لتعليم الطالب من الالجـئني الفلسـطينيني القـادمني    ق

ــا يصــل إىل      ــإدراج م ــة الســورية، وذلــك ب ــة العربي طالــب يف صــفوفها   ٧ ٣٠٠مــن اجلمهوري
مـن الشـبان والشـابات     ١ ٢٠٠الدراسية العادية. وتوفر األونروا التدريب املهين ملا يقرب مـن  

ــنح مركــز ســبلني للتــدريب املهــين ترخيصــا بإنشــائه هبــدف اعتمــاده مــن قبــل      ســنويا. و قــد ُم
، األمر الذي سيزيد من الفرص املتاحة للشـباب مـن   ٢٠١٤احلكومة اللبنانية يف حزيران/يونيه 

الالجئني الفلسطينيني عن طريق حتسـني إمكانيـة احلصـول علـى التعلـيم العـايل واالسـتفادة مـن         
مــن  ٦١ ٧٠٩نــامج شــبكة األمــان االجتمــاعي يف لبنــان املســاعدة إىل فــرص العمــل. وقــدَّم بر

ــر مــن        ــة ألكث ــذه اخلدم ــدمي ه ــه مل يتســن تق ــد أن شــخص  ٧ ٠٠٠األشــخاص املســتحقني؛ بي
مســتحقني، ومــن املتوقــع أن يطلــب أشــخاص آخــرون املســاعدة، ممــا يعكــس تــدهور الوضــع    

طلعت األونروا مببـادرات للتأهيـل   االجتماعي واالقتصادي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان. واض
وحتسني املخيمات على نطاق واسـع يف خميمـات الالجـئني الفلسـطينيني يف لبنـان، مـع التركيـز        

  على خميمات هنر البارد والرشيدية وعني احللوة.
  

  األردن  - هاء  
واصــــل املكتــــب امليــــداين يف األردن تنفيــــذ عمليــــة إصــــالح قطــــاع الصــــحة، بيــــد   - ٨٣
 تنفيذ هنج الفريق املعين بصحة األسـرة يف مجيـع املراكـز الصـحية البـالغ عـددها       يشرع يف مل أنه
مركزا بسبب النقص يف التمويل. وسُيشرع يف تنفيذ هذا النهج يف املراكز الصـحية السـتة    ٢٤

. وَتواَصـل إصـالح قطـاع التعلـيم عـن طريـق بـدء التـدريب يف جمـال          ٢٠١٥املتبقية خالل عام 
مـــني يف املـــدارس، حيـــث اســـتفاد منـــه ربـــع العـــدد اإلمجـــايل للمعلمـــني،   تنميـــة قـــدرات املعلِّ

معلِّماً، يف حني مت التوصل إىل اتفاقات بشأن هيكل مالك املـوظفني يف املسـتقبل    ٤ ٤٥٠ وهو
، اسـُتحدث يف إطـار برنـامج    ٢٠١٤فيما خيص مهام دعم اإلصـالح املنشـأة حـديثا. ويف عـام     

الذي يقرُّ بعوامل الضـعف املعقـدة ويتـيح تقـدمي الـدعم      “ ديةإدارة احلاالت اإلفرا”اإلغاثة هنج 
الذي يراعي االحتياجات الفردية لالجئني مبا يتجـاوز توزيـع النقـود واألغذيـة. وسيتواصـل يف      

ــام  ــيم        ٢٠١٥ع ــرامج التعل ــن ب ــة م ــرادات املتأتي ــتثمار اإلي ــتراتيجيات إدارة واس اســتعراض اس
ن خالل تقدمي خدمات لقاء رسـوم (ُتقـدَّر قيمتـها مبليـوين     والتدريب يف اجملالني التقين واملهين م

ــروا تقــدمي املســاعدة إىل الالجــئني الفلســطينيني القــادمني مــن      دوالر ســنويا). وواصــلت األون
اجلمهورية العربية السورية. واستطاعت الوكالة ضمان فرص جيـدة للحصـول علـى اخلـدمات     
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مـــن اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، الـــذين الصـــحية بالنســـبة لالجـــئني الفلســـطينيني القـــادمني 
يستوفون شـروط احلصـول علـى اخلـدمات األوليـة يف املراكـز الصـحية لألونـروا البـالغ عـددها           

يف املائة من املستفيدين أهنـم مل يواجهـوا أي مشـاكل يف احلصـول      ٩٧مركزا، حيث أبلغ  ٢٤
طفـل مـن اجلمهوريـة     ٢ ١٠٠على الرعاية الطبية اليت كانوا حباجـة إليهـا. وقـد التحـق حـوايل      

  .٢٠١٤العربية السورية مبدارس األونروا يف عام 
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  الفصل الثالث
استعراض الربامج الفرعية املقـدم يف إطـار أهـداف وكالـة األمـم املتحـدة           

ــة     ــرق األدىن املتعلقــ ــطينيني يف الشــ ــئني الفلســ ــغيل الالجــ ــة وتشــ إلغاثــ
  البشرية بالتنمية

ــاع اإل   - ٨٤ ــروا اتبـ ــل األونـ ــرة   تواصـ ــل للفتـ ــطة األجـ ــتراتيجيتها املتوسـ ــدد يف اسـ ــار احملـ   طـ
هــدفا اســتراتيجيا،    ١٥. وتــوفر االســتراتيجية التوجيــه للوكالــة اســتنادا إىل     ٢٠١٥-٢٠١٠

يساهم كل منها يف واحد أو أكثر من بني أربعة أهداف تتعلـق بالتنميـة البشـرية: التمتـع حبيـاة      
فري مستوى معيشي الئق؛ والتمتـع بكامـل   مديدة وصحية؛ واكتساب املعارف واملهارات؛ وتو

، عملت املكاتب امليدانيـة التابعـة لألونـروا وإداراهتـا يف املقـر      ٢٠١٤حقوق اإلنسان. ويف عام 
على حتقيق األهداف املقررة لفترة السنتني والواردة يف خطط التنفيـذ امليدانيـة واخلاصـة بـاملقر،     

يت مــدهتا ســت ســنوات واملســتندة إىل تقييمــات والقائمــة علــى الرؤيــة االســتراتيجية للوكالــة الــ
  الحتياجات الالجئني أجراها كل مكتب ميداين على حدة.

  
  ١اهلدف   - ألف  

  التمتع حبياة مديدة وصحية    
ــع الالجــئني         - ٨٥ ــة متت ــل يف كفال ــة البشــرية املتمث ــق هــدف التنمي ــروا إىل حتقي هتــدف األون

برناجمهـا الصـحي وبرنـامج حتسـني اهلياكـل       الفلسطينيني حبياة مديدة وصحية عن طريق أنشطة
األساســية واملخيمــات، وذلــك بالتعــاون مــع البلــدان املضــيفة والشــركاء الــوطنيني والــدوليني،   

  حسب االقتضاء.
، واصـــلت األونـــروا تقـــدمي الرعايـــة الصـــحية األوليـــة إىل الالجـــئني  ٢٠١٤ويف عـــام   - ٨٦

مـن املكاسـب الصـحية الـيت تتجلـى       مركزا صحيا. وعلـى الـرغم   ١٣٧الفلسطينيني من خالل 
ــة           يف اخنفــاض وفيــات األمهــات واملواليــد والرضــع واألطفــال، تســاهم األمــراض غــري املعدي
تفاقم عبء األمراض، وهو أمر مكلف من حيث العالج واإلدارة. واستجابة هلذا الوضـع،   يف

يف ذلــك هنــج  أحــرزت األونــروا املزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ إصــالحاهتا يف جمــال الصــحة، مبــا  
ــؤون الصــحة          ــإدارة ش ــة ب ــات املتعلق ــام املعلوم ــرة ونظ ــين بصــحة األس ــق املع الصــحة (”الفري

ــة ــة عــام  ‘‘). اإللكتروني ــول هناي مركــزا مــن املراكــز   ١١٥مــن أصــل   ٩٩، كــان ٢٠١٤وحبل
الصحية التابعة للوكالة (باستثناء اجلمهورية العربيـة السـورية) قـد نفـذ بنجـاح إصـالح منـوذج        

مركـــزا صـــحيا بصـــدد تنفيـــذ جمموعـــة الصـــحة   ١٤ملعـــين بصـــحة األســـرة؛ وكـــان  الفريـــق ا
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مركـزا يقـوم بتنفيـذ     ٧٢اإللكترونية يف إطار منوذج الفريـق املعـين بصـحة األسـرة، بينمـا كـان       
الصيغة التقليدية جملموعة الصحة اإللكترونية. وكان من الواضح مدى التحسينات الـيت طـرأت   

ترات انتظار املرضى ومـدى رضـا املـوظفني واملرضـى، باإلضـافة      على تنظيم املراكز الصحية وف
  إىل اخنفاض عبء العمل الذي يقع على عاتق موظفي املراكز الصحية.

ــدلع يف غــزة عــام      - ٨٧ ــرتاع الــذي ان يف إحلــاق أضــرار مــدمرة، ونظــرا    ٢٠١٤وتســبب ال
ــرة أع     ــق بالســالمة، أُغلقــت يف املتوســط مراكــز صــحية طــوال فت ــارات تتعل ــال  العتب مــال القت

  مركزاً. ٢٠مراكز و  ٧يتراوح عددها بني 
ــى         - ٨٨ ــادة يف الطلــب عل ــة الســورية ُيحــدث زي ــة العربي ــدائر يف اجلمهوري ــرتاع ال وظــل ال

اخلدمات الصحية اليت تقدمها األونروا يف ميدان العمل ذاك، وكذلك يف لبنان واألردن. ومـن  
مراكـز   ٨مهوريـة العربيـة السـورية، ظلـت     مركزا يف اجل ٢٣بني املراكز الصحية البالغ عددها 

نقطة صحية تعمل يف البلد هبـدف حتسـني سـبل     ١٢؛ ومع ذلك، كانت ٢٠١٤مغلقة يف عام 
  احلصول على تلك اخلدمات.

وقــد جــرى إصــالح أو اســتبدال معظــم األجــزاء التالفــة مــن شــبكات اإلمــداد بامليــاه      - ٨٩
األولوية يف مجيع ميـادين العمـل. غـري أنـه     واجملارير وشبكات الصرف الصحي يف املناطق ذات 

  يلزم توفري مزيد من املوارد من أجل حتسني مدى كفاية الشبكات.
  

  ١اهلدف االستراتيجي     
  كفالة حصول اجلميع على الرعاية الصحية األولية الشاملة واجلّيدة    

  
  القياس    

  النسبة املئوية  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

حصــــول اجلميــــع علــــى الرعايــــة
  الصحية األولية الشاملة واجلّيدة

معدل الوصفات الطبية مبضادات
  حيوية

  ٢٤,٦  )٢٠١٣( خط األساس
  ٢٥,٥  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  ٢٦,٢  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
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  ٢اهلدف االستراتيجي     
  محاية صحة األسرة والنهوض هبا    

  القياس    
  النسبة املئوية  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

محاية صحة األسرة والنـهوض هبـا
  بصورة مستدامة

  ٢٢,٠  )٢٠١٣( خط األساس (أ)معدل وفيات الرضع
  ٢٢,٠  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  ٢٠,٤  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
  

  باستثناء اجلمهورية العربية السورية.  (أ)  
    

  ٣اهلدف االستراتيجي     
  الوقاية من األمراض والسيطرة عليها    

  القياس    
  النسبة املئوية  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

حتســـــن تـــــواؤم معـــــدل انتشـــــار
األمـــراض املعديـــة مـــع مثيلـــه يف

  البلدان املضيفة

معــــــدل التحصــــــني مــــــن‘١’
  األمراض اليت ميكن الوقاية منها

  ٩٩,٣  )٢٠١٣( خط األساس
  ٩٩,٥  )٢٠١٤املستهدف ( الرقم

  ٩٨,٩  )٢٠١٤الرقم الفعلي (

  

ــئ‘٢’ ــة للمالجــــ ــبة املئويــــ النســــ
املوصـــولة رمسيـــا بشـــبكات امليـــاه

  العامة

  ٩٩,٩  )٢٠١٣( خط األساس
  ٩٩,٩  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  (أ)١٠٠  )٢٠١٤الرقم الفعلي (

  

ــئ‘٣’ ــة للمالجــــ ــبة املئويــــ النســــ
املوصــولة رمسيــا بشــبكات الصــرف

  صحيال

  (ب)٨٧,٠  )٢٠١٣( خط األساس
  ٨٥,٦  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  (أ)٨٦,٦  )٢٠١٤الرقم الفعلي (
  

  باستثناء اجلمهورية العربية السورية.  (أ)  
  .٨٤,٠مبا يف ذلك اجلمهورية العربية السورية؛ على أن الرقم الذي استثنيت منه اجلمهورية العربية السورية هو   (ب)  

    
  النواتج    

ماليني استشارة طبية للمرضى اخلـــارجيني مـــن الــــالجئني الفلسـطينيني،    ٩,٣تقدمي   •  
  استشارة مع أخصائيني لعالج األمراض احلادة واملزمنة ١٦٩ ٠٠٠منها 
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استشارة صحية يف اجلمهورية العربيـة السـورية، علـى     ٩٨٣ ٠٠٠تقدمي ما يزيد على   •  
  حلالينيالرغم من الرتاع وحالة انعدام األمن ا

مرضــى إىل املستشــفيات لتلقــي رعايــة صــحية مــن  ٩٣ ٨١٠تقــدمي إعانــات إلدخــال   •  
  املستوى الثاين أو الثالث

ــدها ويف جمــال تنظــيم األســرة           •   ــوالدة وبع ــل ال ــا قب ــرة م ــدمي خــدمات صــحية يف فت تق
  مستفيداً ٣١١ ٠٣١يقارب   ما  إىل

لألشخاص البالغني مـن  إجراء فحوص الكشف عن ارتفاع ضغط الدم وداء السكري   •  
  سنة أو أكثر ٤٠العمر 

طفـل، مبـا يف ذلـك     ١٦٢ ٠٠٠توفري الرعاية الصـحية للرضَّـع واألطفـال ألكثــــر مـن        •  
حتصني مجيع األطفال املسـجلني الـذين تقّـل أعمـارهم عـن سـنتني باللقاحـات املناسـبة         

  ألعمارهم

خميمـات يف لبنـان، تسـتفيد منـه     تركيب نظام ملعاجلة املياه بالتناضح العكسـي يف ثالثـة     •  
  أسرة ٨ ٥٠٠حوايل 

ــاه والطــرق أو       •   ــاء شــبكات اجملــارير والصــرف الصــحي واإلمــداد باملي تنفيــذ أعمــال بن
وجودهــا قيــد التنفيــذ يف خميمــات يف غــزة ولبنــان، وهــي أعمــال تســتفيد منــها حــوايل  

  أسرة من أسر الالجئني ٦ ٧٠٠

ار بنـاء مثانيـة مراكـز صـحية جديـدة. وقـد       بناء مخسة مراكز صـحية جديـدة، واسـتمر     •  
أعدت التصاميم اخلاصـة بأربعـة مراكـز صـحية جديـدة/مراكز موسَّـعة ومركـز واحـد         

  لعمليات الديال الكلوي.
  

  ٢اهلدف   - باء  
  اكتساب املعارف واملهارات    

هتدف األونروا إىل حتقيق هدف التنميـة البشـرية املتمثـل يف كفالـة اكتسـاب الالجـئني         - ٩٠
  لفلسطينيني للمعارف واملهارات بالتعاون مع البلدان املضيفة وشركاء آخرين عند االقتضاء.ا
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ــروا    - ٩١ ــدير األون ــها اخلمســة،      ٦٦٦وت ــادين عمل ــع مي ــة يف مجي ــة وإعدادي مدرســة ابتدائي
مدارس ثانوية يف لبنان، حيث توفر التعليم األساسي اجملاين لنحـو نصـف مليـون     ٩عالوة على 

الالجئني الفلسطينيني. وتضاهي معدالت اإلملام بـالقراءة والكتابـة يف صـفوف     طفل من أطفال
الالجئني الفلسطينيني املستويات اإلقليمية والعاملية جودةً، وهناك تكافؤ بني اجلنسني يف أعـداد  

  امللتحقني باملدارس منذ ستينيات القرن املاضي.

إحـداث حتـّول    ٢٠١١قهـا يف عـام   وتتوخى اإلصالحات التعليميـة الـيت ُشـرع يف تطبي     - ٩٢
يف ممارسات التدريس داخل الفصول الدراسـية مـن أجـل حتسـني نتـائج الـتعلُّم لـدى الطـالب.         
وقد تناولت اإلصـالحات كـال مـن السياسـات واهليكـل التنظيمـي وتطـوير القـدرات يف مثانيـة          

اســية والطــالب؛ جمــاالت، منــها تنميــة قــدرات املعلمــني ومتكــني املــدارس؛ وتقيــيم املنــاهج الدر
ــتقين واملهــين؛      ــدريب يف اجملــالني ال ــيم والت ــع؛ والتعل ــيم الشــامل للجمي وإدارة احلوكمــة؛ والتعل

؛ والشــــراكات وتكنولوجيــــا علــــى الصــــعيد االســــتراتيجي البحــــث والتطــــويرالتخطــــيط وو
م ، ُنفِّذت مجيع السياسات املتعلقـة باملدرِّسـني والتعلـي   ٢٠١٤ويف عام  االتصاالت واملعلومات.

  الشامل للجميع وحقوق اإلنسان وتسوية الرتاعات والتسامح.

وأُحرز تقدم يف جمال ضـمان اسـتيعاب مجيـع األطفـال والتأكيـد علـى عمليـات الـتعلم           - ٩٣
احلامسة والقيم الرئيسية، وذلك متشـيا مـع الربنـامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنسـان.         

تطـوير املهـين وجمموعـات أدوات سـهلة االسـتخدام      وقد أحرز هذا التقـدم مـن خـالل بـرامج ال    
  لفائدة موظفي التعليم.

ــارات الرصــد والتحصــيل        - ٩٤ ــها الختب ــى حتليل ــروا اللمســات األخــرية عل ووضــعت األون
طفـل   ٦٠ ٠٠٠الدراسي الـيت جتـرى علـى نطـاق الوكالـة (وهـي االختبـارات الـيت خضـع هلـا           

ــة الع    يف ــاديت اللغ ــامن يف م ــع والث ــة والرياضــيات، وذلــك يف  الصــفني الراب ــادين عمــل   ٤ربي مي
مدرســـةً) والدراســـة الـــيت أجريـــت ملالحظـــة الفصـــول الدراســـية. وأبـــرزت النتـــائج    ٥٦٦ و

  التوصل إليها التقدم احملرز والتحديات املطروحة.  مت  اليت

واضطُلع بأعمال التصميم والبناء لصاحل املدارس لتهيئـة بيئـة مواتيـة للـتعلم مـن خـالل         - ٩٥
  معايري احلماية ذات الصلة بالسالمة واألمن والتيسري لذوي اإلعاقة واملسائل اجلنسانية. تطبيق
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  ٤اهلدف االستراتيجي     
كفالـة فـرص احلصـول علــى التعلـيم األساسـي للجميـع وضــمان تغطيـة شـاملة خلــدمات             

  التعليم األساسي
  
  القياس    

  ئويةالنسبة امل  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

إتاحة فرص احلصول على التعلـيم
ــمان ــع، وضـــ األساســـــي للجميـــ
ــيم ــدمات التعلـ ــاملة خلـ ــة شـ تغطيـ

  (أ)األساسي

معدل التوقـف عـن الدراسـة‘١’
  يف املدارس االبتدائية

    
    
    

  

  (ب)٢,٦٢  )٢٠١٣( خط األساس الذكور
  ٢,٤٠  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  ٣,٣٨  )٢٠١٤الرقم الفعلي (

  

  (ج)١,٣٣  )٢٠١٣( خط األساس اإلناث
  ١,٤٠  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  ١,٧٨  )٢٠١٤الرقم الفعلي (

  
معــدل التوقـــف عــن الدراســـة‘٢’

      (د)يف املدارس اإلعدادية
  ٤,٠٢  )٢٠١٣( خط األساس الذكور  
  ٥,٥٠  )٢٠١٤الرقم املستهدف (   
  ٤,٧٥  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
  ٣,٣٩  )٢٠١٣( خط األساس اإلناث  
  ٤,٧٠  )٢٠١٤الرقم املستهدف (   
  ٢,٩٩  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
  

ــة الســنة الدراســية     (أ)   ــام الفعلي ــام املســتهدفة الســنة الدراســية   ٢٠١٣/٢٠١٤ختــص األرق ، ٢٠١٤/٢٠١٥. وختــص األرق
عـن كـل سـنة    مرة كل سنتني، وال ميكن تكييف هـذه املنهجيـة مـع عمليـة اإلبـالغ       املؤشراتجيري إبالغ هذه  حيث

  على حدة.
) كـان خيـص السـنة    ٢,٦٤املبلغ عنها يف تقرير العام املاضي مل تكن صحيحة. فهـذا الـرقم (   ٢٠١٣القيمة الفعلية لعام   (ب)  

  .٢٠١١/٢٠١٢الدراسية 
  ، وهو رقم خاطئ.١,٢٤يف تقرير العام املاضي على أنه يساوي  ٢٠١٣جرى إبالغ الرقم الفعلي لعام   (ج)  
فيما خيص معدالت توقف الذكور واإلناث معـا عـن الدراسـة يف املـدارس      ٢٠١٣رقام الفعلية املبلغ عنها لعام متثل األ   (د)  

  ، ال األرقام الفعلية.٢٠١٢/٢٠١٣على التوايل) األرقام املستهدفة للسنة الدراسية  ٣,٣٠و  ٦,٤٤اإلعدادية (
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  ٥اهلدف االستراتيجي     
  أساس معايري حمددة حتسني نوعية التعليم ونتائجه على    

  القياس    
  النسبة املئوية  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

حتسني عملية رصد نوعيـة التعلـيم
  املقدم

ــتغري يف متوســط ــة لل النســبة املئوي
الـــدرجات الـــيت حصـــل عليهـــا
الطــــــالب يف اختبــــــار رصــــــد

  (أ)التحصيل الدراسي

  ٣,٠  )٢٠١٣( خط األساس
  ال ينطبق  )٢٠١٤تهدف (الرقم املس

  ال ينطبق  )٢٠١٤الرقم الفعلي (
  

. ولـذلك، ال توجـد   ٢٠١٣ُيجرى اختبار الرصد والتحصيل الدراسي بصـورة دوريـة، وقـد أجنـز آخـر اختبـار يف عـام          (أ)  
  .٢٠١٤أرقام فعلية أو مستهدفة لإلبالغ عنها لعام  أي

    
  ٦اهلدف االستراتيجي     
  يمية للدارسني من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصةحتسني توافر الفرص التعل    

  القياس    
  النسبة املئوية  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

حتســــــن تقيــــــيم الطــــــالب ذوي
االحتياجــــات التعليميــــة اخلاصــــة

  وإحالتهم

ــال ــع األطفـ ــة جلميـ ــبة املئويـ النسـ
ــروا ــدارس األونـ ــجلني يف مـ املسـ
الــــــــذين يعــــــــدون مــــــــن ذوي

  (أ)الحتياجات التعليمية اخلاصةا

  ٣,٦٠  )٢٠١٣( خط األساس
    )٢٠١٤الرقم املستهدف (

    )٢٠١٤الرقم الفعلي (
  

نسبة من يتلقون الدعم من الطالب الذين يعدون مـن ذوي االحتياجـات التعليميـة    ”أُبلغ عن هذا املؤشر خطأً باعتباره   (أ)  
  .٢٠١٣يف تقرير عام “ اخلاصة

    
  النواتج    

طفالً من أطفال الالجئني الفلسطينيني املسـتوفني   ٤٩٤ ٩٤٤توفري التعليم العام لنحو   •  
  للشروط

  تنفيذ إصالحات يف جمال التعليم املتواصل يف مجيع ميادين العمل اخلمسة  •  

ــذ إطــار السياســات ووضــع الصــيغة النهائيــة ألدوات تشخيصــية للتعــرف علــى          •   تنفي
  وتقدمي الدعم هلم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

مـدارس، واسـتمرار أعمـال البنـاء فيمـا خيـص        ٣مدارس جديدة وتوسيع مباين  ٨بناء   •  
  مدارس ٣مدرسة جديدة وتوسيع مباين  ١٣
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  .من املدارس أو املباين املوسعة ٢٢إعداد تصاميم ُتطبَّق فيها معايري احلماية يف   •  
  

  ٣اهلدف   -جيم   
  توفري مستوى معيشي الئق    

ــوفري مســتوى        - ٩٦ ــة ت ــل يف كفال ــة البشــرية املتمث ــق هــدف التنمي ــروا إىل حتقي هتــدف األون
ــة واخلــدمات      معيشــي الئــق لالجــئني الفلســطينيني عــن طريــق أنشــطة برناجمهــا املتعلــق باإلغاث
االجتماعيــة، وبرناجمهــا اخلــاص بالتمويــل البــالغ الصــغر، وبرناجمهــا لتحســني اهلياكــل األساســية 

ــك با  ــات، وذلــ ــدوليني،     واملخيمــ ــوطنيني والــ ــركاء الــ ــيفة والشــ ــدان املضــ ــع البلــ ــاون مــ لتعــ
  االقتضاء.  حسب

، واصلت األونروا تقدمي األغذيـة والنقـود واخلـدمات املتخصصـة إىل     ٢٠١٤ويف عام   - ٩٧
شــخص مــن الالجــئني الفلســطينيني عــن طريــق برنــامج شــبكة األمــان     ٢٩٠ ٠٠٠مــا ينــاهز 

مــن الالجــئني الفلســطينيني  ١ ٣٩١ ٧٨١دة إىل االجتمــاعي. وقــدمت األونــروا أيضــا املســاع 
يف املائة مـن   ٨٧ميادين العمل اخلمسة من خالل خمتلف الربامج الطارئة، وقد قدمت نسبة  يف

تلك املساعدة يف غزة واجلمهورية العربية السورية. وتوىل القائمون على برنامج شبكة األمـان  
 مــن خــالل نظــام معلومــات ســجال مــن ســجالت الالجــئني ٥ ٥٨٩ ٤٨٨االجتمــاعي حفــظ 

ــة        ــة االحتياجــات الناشــئة عــن األزم ــدرة ذلــك النظــام علــى تلبي ــز ق تســجيل الالجــئني، وتعزي
الســورية. وُشــرع يف بــذل جهــود لتعزيــز قــدرات نظــام معلومــات تســجيل الالجــئني ووظائفــه 
بغرض تلبية االحتياجات يف جمـال محايـة الالجـئني ورصـدها. وقـد أُجنـزت إصـالحات برنـامج         
شبكة األمان االجتماعي يف األردن والضفة الغربية ولبنان؛ غري أن الوكالة مل تتمكن من تلبيـة  

من الالجئني الـذين يعيشـون يف حالـة     ٢٨ ٠٠٠الطلبات املتزايدة بسبب نقص التمويل، وظل 
فقـر مــدقع مقيـدين يف قــوائم االنتظـار يف ميــادين العمــل تلـك. وعــالوة علـى ذلــك، تواصــلت      

بذولــة يف مجيــع ميــادين عمــل األونــروا هبــدف ترشــيد جمموعــات لــوازم املســاعدة يف  اجلهــود امل
حـــاالت الطـــوارئ واملســـاعدة التقليديـــة، وحتســـني ُنظـــم حتديـــد احملتـــاجني وتصـــميمها وفقـــا  
لالحتياجات، ودعم االسـتجابات حلـاالت الطـوارئ وإحالـة ضـحايا العنـف اجلنسـاين، وتلبيـة         

  ماية، وتعميم مراعاة املسائل اجلنسانية يف الربامج.خمتلف االحتياجات املتعلقة باحل

ويسهم الربنامج التعليمي التابع لألونروا يف حتقيق هذا اهلدف بزيادة قابلية التوظيـف،    - ٩٨
ــتقين واملهــين. ويف عــام       ــدريب يف اجملــالني ال ــيم والت ــا للتعل ــق برناجمه ، ٢٠١٤وذلــك عــن طري
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تقيـيم ووضـع مؤشـرات لقيـاس مـدى أمهيـة الربنـامج         وبالتنسيق مع مجيع ميادين العمـل، أُعيـد  
، وهـي  ٢٠١٤وكفاءته وفعاليته علـى حنـو أفضـل. وأُقـرت اسـتراتيجية الربنـامج يف متوز/يوليـه        

ستساعد يف زيادة فـرص االسـتفادة، ال سـيما فيمـا خيـص الفئـات الضـعيفة، كمـا سـتؤدي إىل          
ملهـين، وزيـادة اجلـودة، وتنظـيم الـروابط      تيسري اسـتدامة التعلـيم والتـدريب يف اجملـالني الـتقين وا     

  .القائمة مع أسواق العمل
ــام   - ٩٩ قرضـــا قيمتـــها   ٣٤ ٩٦٧، مـــوَّل برنـــامج التمويـــل البـــالغ الصـــغر     ٢٠١٤يف عـ

دوالرا يف غــــــزة  ٧٣٩ ٩٦٣وتكبَّــــــد الربنــــــامج خســــــائر تبلــــــغ  .مليــــــون دوالر ٣٤,٣٨
اع الــدائر يف كـل مـن هــذين   دوالرا يف اجلمهوريـة العربيـة الســورية بسـبب الـرت     ٢٨٠ ٩٤٩ و

دوالر املتأتيـة مـن العمليـات     ٥٨٧ ١٠٠امليدانني. وهذا ما مل يتسن أن تعوضه األرباح البالغة 
 ٢٠١٤يف الضفة الغربية واألردن. ورغـم التحسـن احملـرز يف عـدد القـروض املصـروفة يف عـام        

ورية العربيـة السـورية،   وقيمتها، مل تتحقق األهداف جلملة أسباب منها الرتاع املسلح يف اجلمه
ــة         ــة العربي ــو يف اجلمهوري ــم النم ــة. ورغ ــر االضــرابات يف الضــفة الغربي ــزة، وأث واحلــرب يف غ
السورية، فإن اخلطر يهدد عمليات التمويل البالغ الصغر بسبب تدين معـدل الرمسلـة واخنفـاض    

  قيمة اللرية السورية مقابل دوالر الواليات املتحدة.
تمعات الالجئني الفلسطينيني، قام برنامج حتسني اهلياكـل األساسـية   ويف شراكة مع جم - ١٠٠

واملخيمــات بوضــع وتطــوير و/أو تنفيــذ خطــط لتحســني املخيمــات مشلــت مخســة خميمــات يف  
لبنان وغزة واألردن. وقامت األونـروا أيضـا بإعـادة تأهيـل املالجـئ غـري اآلمنـة وغـري الصـحية          

ة األمـان االجتمـاعي. وباإلضـافة إىل ذلـك، وصـل      لفائدة األسر اليت تتلقى مسـاعدة مـن شـبك   
إىل  ٢٠١٤عدد األسر يف غزة اليت استفادت من إصالح مالجئها املتضررة من الـرتاع يف عـام   

  .أسرة ٤١ ٢١٧
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  ٧اهلدف االستراتيجي     
  احلد من الفقر املدقع    

  
  القياس   

  النسبة    وحدة القياس اإلجنازمؤشر  املتوقع اإلجناز

     
ــادينمج ــع ميـــــ يـــــ

  العمليات
(أ) زيادة قدرة األفراد من الفقـراء
الذين يعيشون يف حالة فقـر مـدقع
ــة احتياجــاهتم األساســية ــى تلبي عل

  من األغذية

الذينالنسبة املئوية لألفراد
 يعيشون يف حالة فقر مـدقع
ــن ــتفيدين مـ ــني املسـ ــن بـ مـ
شـــبكة األمـــان االجتمـــاعي

  التابعة لألونروا

ــاس (  ــط األســــ  )٢٠١٣خــــ
  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  )٢٠١٤( الرقم الفعلي

  )أ(٤١,٤
  )ب(٧٠,٥
٥٥,٣  

  
) املبلــغ عنــه بالنســبة للســنة ٥٦( باســتثناء اجلمهوريــة العربيــة الســورية. وقــع خطــأ يف العــدد الفعلــي  )أ(  

  .٢٠١٣ املاضية
املؤشـر لـيس   ُعدِّل الرقم املستهدف بعد حذف الرقم املستهدف للمكتب امليـداين يف سـورية. فهـذا      )ب(  

صلة يف حالة املكتب امليداين يف سورية؛ ونظرا لألزمـة احلاليـة، يقـدم هـذا املكتـب تغطيـة شـاملة         ذا
  جلميع الالجئني يف فلسطني.

    
  النواتج    

  فرداً معونة غذائية وإعانات نقدية فصلية ٢٨٩ ٢١٥تلقى عدد من األفراد متوسطه   •  
حلـة االنتقاليـة مـن برنـامج حـاالت العسـر الشـديد        أتَّمت األونروا يف ثالثة ميادين املر  •  

  إىل برنامج شبكة األمان االجتماعي.
  

  ٨اهلدف االستراتيجي     
  التخفيف من اآلثار املباشرة حلاالت الطوارئ على األفراد    

  
  القياس   

  النسبة    وحدة القياس اإلجنازمؤشر  املتوقع اإلجناز

عدد الالجـئني الفلسـطينيني تقليل أثر األزمة املالية يف األسر
الــــذين يتلقــــون مســــاعدة

  نقدية و/أو غذائية

ــاس (  ــط األســــ  )٢٠١٣خــــ
  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  )٢٠١٤( الرقم الفعلي

٦٢٦ ٣٢٣ ١
٠٠٠ ٣٩٣ ١
١١٨ ٣٦٣ ١
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  ٩اهلدف االستراتيجي     
  توفري خدمات مالية للجميع وزيادة فرص احلصول على تسهيالت االئتمان    

  
  القياس   

  النسبة    وحدة القياس اإلجنازاتمؤشر  املتوقع اإلجناز

عــــــــــدد القــــــــــروض‘١’ زيادة تقدمي اخلدمات املالية
  املصروفة

ــاس (  ــط األســــ  )٢٠١٣خــــ
  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  )٢٠١٤( الرقم الفعلي

٢٦ ٥٣٩  
٤٢ ٠٠٢  
٣٤ ٩٦٧  

قيمــــــــــة القــــــــــروض‘٢’  
  املصروفة

ــاس (  ــط األســــ  )٢٠١٣خــــ
  )٢٠١٤الرقم املستهدف (

  )٢٠١٤( الرقم الفعلي

٣٠,٥٥
٤١,٠٢
٣٤,٣٨

    
  النواتج    

مليــون دوالر ُموِّلــت يف األرض الفلســطينية   ١٩,٤٤قرضــا بلغــت قيمتــها  ١٣ ٨٩١  •  
ــة، ــها   ١١ ٢٨٨و  احملتل ــون دوالر ُموِّلــت يف األردن،   ١١,٧٨قرضــا بلغــت قيمت ملي

ة العربيــة ماليــني دوالر ُصــرفت يف اجلمهوريــ ٣,١٦قرضــا بلغــت قيمتــها  ٩ ٧٨٨ و
  السورية

يف املائـة، يف حـني اخنفضـت     ٣٢ازداد التواصل السـنوي اإلمجـايل مـع العمـالء بنسـبة        •  
يف املائــة. وقــد اســتند يف حســاب هــذين املعــدَّلني إىل زيــادة   ١٣قيمــة احلافظــة بنســبة 

أنشــطة التواصــل يف مجهوريــة ســورية العربيــة والضــفة الغربيــة واألردن، الــيت شــهدت  
ــة و  ١٨٨ة حتســنا بنســب  ــة و  ١٧يف املائ ــوايل. واخنفــض    ١٢يف املائ ــى الت ــة عل يف املائ

وأدى  ٢٠١٤يف املائة نتيجة للرتاع الـذي انـدلع يف    ١٣معدل التواصل يف غزة بنسبة 
  إىل توقف عمليات التمويل البالغ الصغر ملدة شهرين

قـــروض بلغـــت قيمتـــها  ١٩ ٣٠٥بلـــغ عـــدد القـــروض الـــيت قـــدمت إىل املؤسســـات   •  
  مليون دوالر   ٢١,١٠

مليـون دوالر   ١٣,٢٨قرضاً من قروض املستهلكني واإلسكان بقيمـة   ١٥ ٦٦٢قُدَِّم   •  
لــدعم التعلــيم والصــحة، وبنــاء أصــول األســر املعيشــية، ومتكــني العــائالت مــن حتســني 

  مساكنها
ــون الفلســطينيون نســبة     •   ــة مــن جممــوع العمــالء، بينمــا مثَّلــت     ٤٦مثَّــل الالجئ يف املائ

  يف املائة من جمموع املشاريع املموَّلة ٨٤شاريع غري الرمسية امل
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يف املائـة مـن خـدمات احلافظـة، وشـكل العمـالء        ٣٧مثلت القروض املقدمة إىل املرأة   •  
يف املائــة مــن جممــوع  ٢٨عامــا  ٣٠و  ١٨مــن الشــباب الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني 

  املقترضني.
  

  ١٠اهلدف االستراتيجي     
  لية لاللتحاق بعملحتسني القاب    

  

  اإلجناز اتمؤشر  اإلجناز املتوقع
  القياس

  النسبة املئوية  وحدة القياس 

ــيم ــق تعلــــ ــتجابة مرافــــ حتســــــني اســــ
العلـــــــوم/مراكز التـــــــدريب املهـــــــين

  الحتياجات السوق

معدالت توظيـف الـذكور مـن     ‘١’
مـن تـاريخ    ١٢اخلرجيني يف غضون

  (أ)التخرج

  ٨٣,٠  (ب))٢٠١٣( خط األساس
  ٨٧,٨  )٢٠١٤( الرقم املستهدف

    (ج))٢٠١٤الرقم الفعلي (   

معدالت توظيف اإلناث من اخلـرجيني    ‘٢’  
  من تاريخ التخرج ١٢يف غضون

  ٧٦,٠  )د()٢٠١٣( خط األساس

  ٧١,٣  )٢٠١٤( الرقم املستهدف   

  ٦٢,٩٤  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
  

  .السوريةالعربية  مجيع األرقام تستثىن منها اجلمهورية  (أ)  
  يف املائة مبا يف ذلك اجلمهورية العربية السورية. ٧٨يصبح الرقم   (ب)  
  يف املائة مبا يف ذلك اجلمهورية العربية السورية. ٧٢,٢٩يصبح الرقم   (ج)  
  يف املائة مبا يف ذلك اجلمهورية العربية السورية. ٧٥يصبح الرقم   (د)  

    
  النواتج    

طالــب، تشــكل  ٧ ٣٠٠هــارات التقنيــة واملهنيــة لـــ تــوفري التــدريب علــى اكتســاب امل  •  
  يف املائة منهم ٤٣,٤النساء نسبة 

إجراء دراسة استقصاء عن درجة االرتياح يف مجيع املكاتب امليدانيـة باسـتثناء املكتـب      •  
  امليداين يف الضفة الغربية

 الطـالب  تقدمي التوجيه الوظيفي واملشورة إىل طالب املرحلة اإلعدادية/األساسـية وإىل   •  
  واملتدربني يف مراكز التدريب املهين.
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  ١١اهلدف االستراتيجي     
حتسني البيئة احلضرية من خالل التطوير املستدام للمخيمات وحتسني اهلياكـل األساسـية       

  وأماكن اإلقامة اليت ال تستويف املعايري املطلوبة
  

  مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع
  القياس

  سبة املئويةالن  وحدة القياس 

حتسني البيئة احلضرية عن طريق التنمية
املستدامة للمخيمـات وتطـوير اهلياكـل
ــيت ــة الـــ ــاكن اإلقامـــ ــية وأمـــ األساســـ

  تستويف املعايري املطلوبة  ال

ــيمني يف    ــئني املقـ ــر الالجـ ــدد أسـ عـ
مالجئ ال تسـتويف املعـايري املطلوبـة    
الــيت متكنــت مــن حتســني ظروفهــا     

الجئ الطـوارئ  املعيشية (باستثناء م
  يف قطاع غزة)

  )٢٠١٣( خط األساس
  )٢٠١٤( الرقم املستهدف

١ ٠٤٤  
٥ ٤٤٥  

  ١ ٠٦٨  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
    

  النواتج    
  ملجأ (باستثناء حاالت الطوارئ يف غزة ولبنان) ١ ٠٦٨تأهيل   •  
  أسرة يف غزة من أعمال إصالح املالجئ املتضررة من الرتاع ٤١ ٢١٧استفادة   •  
ملجأ يف خميم هنر البـارد تضـرَّرت أو    ٢٥٠ملجأ يف رفح، وأكثر من  ٩٥٣دة بناء إعا  •  

 .٢٠٠٧ُدمِّرت جراء الرتاع يف عام 
  

 ٤اهلدف   - دال  

 التمتع بكامل حقوق اإلنسان    

هتدف األونروا إىل كفالة متتع الالجئني الفلسـطينيني حبقـوق اإلنسـان إىل أقصـى حـد       - ١٠١
 احلماية يف تقـدمي خدمتـها وأثنـاء تقـدميها هلـم، وخارجيـا، بزيـادة        ممكن داخليا عن طريق توفري

 تعزيز احترام القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون االنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان.

وقد واصـل الالجئـون الفلسـطينيون مواجهـة حتـديات خطـرية يف مـا يتعلـق باحلمايـة،           - ١٠٢
. وتشـكل احلمايـة   ٢٠١٤اع املسلح والتشرد طوال عام وذلك بسبب استمرار االحتالل والرت

والتنمية البشرية بالنسبة لألونروا هدفني يعزز كل منـهما اآلخـر ؛ وهتـدف األونـروا إىل تقـدمي      
خدمات ذات نوعية جيدة وتعمل أيضـا علـى محايـة حقـوق الالجـئني الفلسـطينيني وتعزيزهـا.        

 داخلي واآلخر خارجي. ولعمل األونروا يف جمال احلماية بعدان أحدمها
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موظفا من موظفي التعلـيم التـابعني لألونـروا علـى      ١٥ ٦٨٧فداخليا، جرى تدريب  - ١٠٣
مــواد التــدريب املرجعيــة للوكالــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان وتســوية الرتاعــات والتســامح، وقــد  

ب امليدانيـة  يف املائة من املتدربني أن قدراهتم حتسنت. ومت االضـطالع يف مجيـع املكاتـ    ٩٤ذكر 
بالعملية السنوية للتدقيق يف حالة احلماية اليت تقيس هذه العملية مـدى مواءمـة بـرامج األونـروا     
األساسية مع معايريها للحماية، باستثناء املكتب امليداين يف اجلمهورية العربية السـورية. وكـان   

نـروا عـددا مـن العوائـق     يف املائـة. وتواجـه األو   ٤٩لدرجة املواءمة  ٢٠١٤املعدل العام يف عام 
يف هــذا اجملــال، مبــا يف ذلــك االفتقــار إىل املــوارد الكافيــة والتحــدي املتمثــل يف زيــادة تعريــف     
املوظفني باجلوانـب التقنيـة هلـذه احلمايـة. وقـد شـكل اإلقـرار بضـرورة تعزيـز إجـراءات ونظـم            

عمليـة التـدقيق يف    التعقب وإحالة فرادى حاالت احلماية إحدى النتـائج الرئيسـية الـيت حققتـها    
. وواصلت الوكالة هنجها املتعدد القطاعات للتصدي للعنـف اجلنسـاين مـن خـالل     ٢٠١٤عام 

بناء نظم اإلحالة للكشف عن الناجيات وتزويدهن بوسـائل الوصـول إىل اخلـدمات املقدمـة يف     
 هذا اجملال.

ا يف ذلـك القـانون   وخارجيا، واصلت األونروا زيادة تعزيز احترام القانون الـدويل، مبـ   - ١٠٤
اإلنساين الدويل وقانون حقـوق اإلنسـان. ويشـمل ذلـك توثيـق االنتـهاكات املزعومـة للقـانون         
الدويل وتوجيه انتباه اجلهات املسؤولة املعنية إىل الشـواغل احملـددة يف هـذا اجملـال، سـواء أكـان       

ود الدعويـة  ، بفضـل اجلهـ  ٢٠١٤ذلك عن طريق الدعوة اخلاصة أو العامة. فقـد تسـىن يف عـام    
يف املائــة مــن احلــاالت.  ٤١الــيت بذلتــها األونــروا لــدى الســلطات املعنيــة، تقــدمي رد إجيــايب يف  

وينبغي النظر إىل هذه النتيجة يف سياق تفاقم حاالت احلماية يف العديد من ميـادين العمليـات،   
 والقيــود مــع اســتئناف أعمــال القتــال يف غــزة، والــرتاع الــدائر يف ســوريا، وتــدفقات الالجــئني 

ــروا أيضــا يف تعاوهنــا الفعــال مــع       ــان. واســتمرت األون املفروضــة علــى احلــدود يف األردن ولبن
ــام ــب         النظـ ــأة مبوجـ ــات املنشـ ــل اهليئـ ــامهات يف عمـ ــدمي مسـ ــان، وتقـ ــوق اإلنسـ ــدويل حلقـ الـ

واإلجراءات اخلاصة وغريها من اآلليات بشأن مسائل احلمايـة الـيت تـؤثر سـلبا علـى       معاهدات
 لفلسطينيني.الالجئني ا
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 ١٢اهلدف االستراتيجي     

كفالة أن ُيراعى يف تقدمي اخلدمات توفري مـا حيتاجـه املسـتفيدون مـن محايـة، مبـا يف ذلـك            
 محاية الفئات الضعيفة

  

  اإلجناز اتمؤشر  اإلجناز املتوقع
  القياس

  النسبة املئوية  وحدة القياس 

نســبة حتســن امتثــال اخلــدمات املقدمــة
ــا ــيما معـــايري   للمعـ يري الدوليـــة، وال سـ
  احلماية

ــايري    ‘١’ ــال ملع ــادة درجــة االمتث زي
  )٢٠(األونروا للحماية

  ٤٦,٦  )٢٠١٣( خط األساس
  ٥٤  )٢٠١٤( الرقم املستهدف

  ٤٩  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   

النســبة املئويــة للعــاملني يف جمــال ‘٢’  
التعليم الذين اجتازوا بنجاح برنـامج  

ــال ح ــدريب يف جم ــان  الت ــوق اإلنس ق
  وتسوية الرتاعات والتسامح

  )٢٠١٣( خط األساس
  )٢٠١٤( الرقم املستهدف

  )(ب٢٠
٤٠  

  ٧٦  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
  

  باستثناء اجلمهورية العربية السورية.  (أ)  
  كان رقما مؤقتا، وهذا هو الرقم الصحيح. ٢٠١٣) بالنسبة لعام ٩,٥الرقم الفعلي املبلغ عنه (  (ب)  

    
  ١٣الستراتيجي اهلدف ا    
محاية وتعزيز حقـوق الالجـئني الفلسـطينيني بتشـجيع احتـرام حقـوق اإلنسـان والقـانون             

  اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل
  

  مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع
  القياس

  النسبة املئوية  وحدة القياس 

حتســـني الـــربامج والسياســـات املتعلقـــة
  باحلماية

ئويــة ملســائل احلمايــة الــيت  النســبة امل
  استجابت هلا السلطات

  ٦٦,٦  )٢٠١٣( خط األساس
  ٤٠  )٢٠١٤( الرقم املستهدف

  ٤١  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
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  النواتج    

 تدريبا أساسـيا  ١ ١٩٧استفادة موظفي اخلط األمامي من مجيع الربامج األساسية من   •  
ــا و  ٦٢٢و  ــة مت ٦٣٦تـــدريبا متعمقـ ــة التصـــدي  دورة تدريبيـ ــأن كيفيـ ــة بشـ خصِّصـ

  اجلنساين  للعنف
حالـة وبلـغ عـدد      ٢ ٠٢٠ناجيـة مـن العنـف اجلنسـاين أحيـل منـهن        ٢ ٥٣٩كشف   •  

  خدمة ٣ ٠٦١اخلدمات املقدمة إليهن 
حتديـد احلـاالت الـيت تسـتوجب احلمايـة واالسـتجابة هلـا، وتكـون مشـفوعة بإحـاالت             •  

  اخلدمات املتخصصة داخليا وخارجيا يلتلق
تقريـرا مـن تقـارير األمـم املتحـدة       ١١تقدمي مدخالت بشأن الالجئني الفلسطينيني يف   •  

عن حقوق اإلنسان، وذلـك بطلـب مـن املفوضـية السـامية حلقـوق اإلنسـان، واألمـني         
العام لألمم املتحدة أو غري ذلك من آليات حقوق اإلنسان املعنية املنبثقـة عـن قـرارات    

  لس حقوق اإلنسان.جملس األمن واجلمعية العامة وجم
  

  ١٤اهلدف االستراتيجي     
  تعزيز قدرة الالجئني على تصميم خدمات اجتماعية مستدامة وتنفيذها يف جمتمعاهتم احمللية    

  

  مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع
  القياس

  النسبة املئوية  وحدة القياس 

تعزيـــز قـــدرة الالجـــئني علـــى تصـــميم
نفيـذها  خدمات اجتماعيـة مسـتدامة وت

  يف جمتمعاهتم احمللية

عـــــدد الشـــــراكات القائمـــــة مـــــع 
منظمــــات اجملتمــــع احمللــــي التابعــــة 

  )(ألألونروا

  -  )٢٠١٣( خط األساس
  ١٤  )٢٠١٤( الرقم املستهدف

  ٧  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
  

سـنت مسـتوى أدائهـا يف جمـاالت     النسبة املئوية ملنظمات اجملتمع احمللي الـيت ح ’’يستعاض هبذا املؤشر عن املؤشر املعنون   (أ)  
  الذي مل تعد األونروا تقدم تقارير بشأنه.‘‘ اإلدارة املالية وتقدمي اخلدمات واحلوكمة

    
  النواتج    

. وبـدأ  ٢٠١٤مدَّد املكتب امليداين يف لبنان فترة سريان سبع مذكرات تفـاهم يف عـام     •  
ــاهم والقـــوان   ــياغة مـــذكرات تفـ ــة املكتـــب امليـــداين يف األردن يف صـ ــة الناظمـ ني احملليـ
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ملنظمات اجملتمع احمللي واحلصول علـى املوافقـة القانونيـة بشـأهنا وبالتـايل، فهـو مل يقـم        
  حىت اآلن أي شراكات رمسية.

  
 ١٥اهلدف االستراتيجي     

ضمان االضطالع بتسجيل الالجئني الفلسطينيني والتحقق من أهليتـهم للحصـول علـى        
 لدولية ذات الصلةخدمات األونروا وفقًا للمعايري ا

  

  مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع
  القياس

  النسبة املئوية  وحدة القياس 

النســـبة املئويـــة ملقـــدمي الطلبـــات      حتسني إمكانيات التسجيل
  اجلدد املستوفني ملعايري األونروا

  ٩٩  )٢٠١٣( خط األساس
  ١٠٠  )٢٠١٤( الرقم املستهدف

  ٩٠  )٢٠١٤الرقم الفعلي (   
    

  النواتج    
لكتروين ملعلومـات تسـجيل الالجـئني عـن تيسـري عمـل املـوظفني        أسفر تنفيذ النظام اإل  •  

على تطبيق التعليمات املوحدة لالستحقاق والتسجيل اليت وضعتها األونروا، كما أنـه  
ن كثريا قدرة األونروا على رصد املعـامالت والعمليـات وقـدَّم لالجـئني خـدمات      حّس

  الكرامة وتتسم مبزيد من الكفاءة. حتفظ هلم مزيدا من
  

  مالحظة ختامية    
أُنشئت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشـرق األدىن      - ١٠٥

ــة العامــة   ــة ١٩٤٩) املــؤرخ كــانون األول/ديســمرب  ٤-(د ٣٠٢عمــال بقــرار اجلمعي . والوكال
، كـي تسـتجيب   ١٩٥٠أيار/مـايو   ١ا يف هيئة فرعية تابعـة للجمعيـة العامـة وقـد بـدأت عملـه      

الجئ فلسطيين. وهي من أكرب برامج األمـم املتحـدة، ففـي هنايـة      ٧٥٠ ٠٠٠الحتياجات حنو 
ماليـني الجـئ    ٥,١بلغ عدد الالجئني الفلسطينيني املسـجلني املشـمولني بواليتـها     ٢٠١٤عام 

ــوايل   ــا حـ ــدد موظفيهـ ــغ عـ ــطيني  ٣٠ ٠٠٠وبلـ ــون الفلسـ ــأهنم موظـــف. وُيعـــّرف الالجئـ ون بـ
حزيران/يونيــه  ١األشــخاص الــذين كــان مكــان إقامتــهم املعتــاد فلســطني خــالل الفتــرة مــن   ”

، والذين فقدوا كال من منازهلم وسبل عيشـهم نتيجـة لـرتاع    ١٩٤٨أيار/مايو  ١٥إىل  ١٩٤٦
  ، ويشملون املنحدرين من نسلهم من جهة الذكور.“١٩٤٨عام 



 A/70/13

 

56/56  
 

الجئني الفلسطينيني على حتقيـق كامـل إمكانـاهتم    وتتمثل مهمة الوكالة يف مساعدة ال - ١٠٦
يف التنمية البشـرية إىل أن يـتم التوصـل إىل حـل دائـم وعـادل لقضـية الالجـئني. وتفـي الوكالـة           
ــة واخلــدمات األساســية      ــوفري احلماي ــة البشــرية بت ــها يف جمــايل املســاعدة اإلنســانية والتنمي بواليت

ــة الســورية   لالجــئني الفلســطينيني يف قطــاع غــزة والضــفة ال   ــة العربي ــة واألردن واجلمهوري غربي
ــانوي يف لبنــان)، والرعايــة الصــحية      ولبنــان. وتشــمل خــدماهتا التعلــيم األساســي (والتعلــيم الث
األولية الشاملة، واإلغاثة يف حاالت الطوارئ، واألنشطة االجتماعية، والتمويل البـالغ الصـغر،   

  .واإليواء، ودعم اهلياكل األساسية
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