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  الدورة احلادية والسبعون

  من جدول األعمال ٤٩البند 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني وكالة األمم 

        الفلسطينيني يف الشرق األدىن
عمليات وكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف           

  الشرق األدىن
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  

بشـأن عمليـات وكالـة األمـم املتحـدة       ٧١/٩٣مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ٣٢يف الفقرة   
إلغاثة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشـرق األدىن (األونـروا)، طلبـت اجلمعيـة إىل األمـني         
العام أن يقوم بتيسري مشاورات موسعة مع الدول األعضاء، وخاصـة البلـدان املضـيفة، وأعضـاء     

للجنة االستشارية لألونروا واجلهات املاحنة األخرى، ومع املؤسسات املاليـة الدوليـة، مـن أجـل     ا
استكشــاف مجيــع الســبل والوســائل املمكــن األخــذ ــا، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التربعــات           

  واالشتراكات املقررة، لكفالة متويل الوكالة متويال كافيا مستداما ميكن التنبؤ به طوال واليتها.

ويف القـرار نفسـه، طُلـب إىل األمــني العـام أيضـا أن يعـرض علــى نظـر اجلمعيـة العامــة           
  .٢٠١٧نتائج تلك املشاورات والتوصيات حبلول آذار/مارس 

ــاورات، ويعـــرض        ــائج املشـ ــر نتـ ــذا التقريـ ــوجز هـ ــة، يـ ــة العامـ ــةً لطلـــب اجلمعيـ وتلبيـ
ءات ملعاجلة األزمة املالية اليت استنتاجات وتوصيات األمني العام، مبا يشمل طلبات الختاذ إجرا

  تواجهها الوكالة، واليت كانت السبب وراء توجيه الطلب، لكي تنظر فيها اجلمعية.
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  مقدمة ونبذة عن السياق  - أوال   

لطاملــا شــكّل افتقــار وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف     - ١
الشرق األدىن (األونروا) إىل األمان املايل مصدرا للقلق الشديد للجمعيـة العامـة. وقـد شـهدت     
السنوات األخرية تفاقما شديدا لألزمـات املاليـة الـيت تواجههـا الوكالـة، حيـث ظلّـت حـاالت         

وتسـتمر حـىت ربـع السـنة      ٢٠١٣يلي تظهر بأحجام متزايدة يف كل سنة منذ عـام  العجز التمو
األخري. وقد نضبت احتياطيات الوكالة منذ زمن طويل، ومل تعد التدابري املؤقتـة الـيت تكـررت    
االســتعانة ــا لســد الثغــرات، والــيت اختــذت أشــكاال شــتى مــن تعليــق مــدفوعات البــائعني إىل    

  مم املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ، تشكل حال مستداما. االقتراض من صندوق األ

ودد األزمات املاليـة املتكـررة الـيت تواجههـا الوكالـة بتعطيـل تقـدميها للخـدمات إىل           - ٢
طالـب يف مـدارس    ٥٠٠ ٠٠٠ماليـني الجـئ، مبـن يف ذلـك     ٥,٣مجهور شديد الضعف قوامه 

صـحة األم والطفـل الـيت تعاجلهـا الوكالـة يف      الوكالة، إىل جانـب العـدد الكـبري حلـاالت رعايـة      
خميما لالجئني وحوهلا، كمـا ـدد بزيـادة حـدة حالـة انعـدام الـيقني الـيت يتعـرض هلـا هـذا             ٥٨

، على سبيل املثال، كانت الوكالة تفصـلها أيـام عـن االضـطرار إىل     ٢٠١٥اجلمهور. ففي عام 
ف مليـون تلميـذ الجـئ. وصـحيح أنـه      تعليق ما تقدمه من خدمات يف جمال التعلـيم العـام لنصـ   

أمكن إنقاذ فرص إمتام ذلك العـام الدراسـي مـن خـالل عمليـة حشـد منسـق للجهـات املاحنـة،          
  ولكن متويل اخلدمات األساسية اليت تقدمها الوكالة ما زال هشا بعد مضي سنتني. 

مـة إىل األمـني   ويف حماولة إلجياد حل حاسم للحالة املالية للوكالة، طلبـت اجلمعيـة العا    - ٣
، أن يقوم بتيسري ٧١/٩٣من قرارها  ٣٢، يف الفقرة ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦العام يف 

مشاورات موسعة مع الدول األعضاء، وخاصـة البلـدان املضـيفة، وأعضـاء اللجنـة االستشـارية       
سسـات املاليـة الدوليـة، مـن أجـل استكشـاف مجيـع السـبل         واجلهات املاحنة األخرى، ومـع املؤ 

والوسائل املمكن األخذ ا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التربعـات واالشـتراكات املقـررة، لكفالـة         
متويل الوكالة متـويال كافيـا مسـتداما ميكـن التنبـؤ بـه طـوال واليتـها، وطلبـت إىل األمـني العـام            

ــا ـــ   أيضـ ــة نت ــة العامـ ــر اجلمعيـ ــول  أن يعـــرض علـــى نظـ ــيات حبلـ ــاورات والتوصـ ائج تلـــك املشـ
  ، دون إخالل مبا تسديه اللجان املعنية من مشورة.٢٠١٧ آذار/مارس

، أبلغـت رئـيس اجلمعيـة العامـة بـأنين، مـن       ٢٠١٧شـباط/فرباير   ١ويف رسالة مؤرخة   - ٤
أجل تلبية ذلـك الطلـب، قـررت إنشـاء جلنـة توجيهيـة إلجـراء املشـاورات. وتولّـت سويسـرا،           

ا رئيس اللجنة االستشارية لألونروا، رئاسة اللجنـة التوجيهيـة، وقامـت تركيـا، بصـفتها      بصفته
  رئيس الفريق العامل املعين بتمويل األونروا، بدور نائب رئيس اللجنة. 

وأصــدرت اللجنــة التوجيهيــة توجيهــا ومــذكرة إحاطــة إىل مجيــع الــدول األعضــاء يف     - ٥
ة التشـاور والعناصـر املزمـع استكشـافها يف إطـار      شباط/فرباير، حيث حـددت مالمـح عمليـ    ٦

البحث عن حل لألزمات التمويليـة الـيت تواجههـا األونـروا. وبـدأت اللجنـة مشـاوراا جبلسـة         
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ــة يف     ــة العام ــيس اجلمعي ــدها رئ ــدول     ١٣إحاطــة عق ــع ال ــت مفتوحــة جلمي شــباط/فرباير وكان
مـن الـدول    ٥٤، متت استشـارة  آذار/مارس ٩شباط/فرباير و  ١٣األعضاء. ويف الفترة ما بني 

األعضاء واهليئـات احلكوميـة الدوليـة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، وذلـك يف شـكل مشـاورات          
ثنائية ومتعددة األطراف ومراسالت خطية. ومت إشراك أعضاء من مجيع اموعـات اإلقليميـة،   

، وحركـة  ٧٧الــ  إىل جانب الدول املضيفة، وأعضاء التجمعات األخرى ذات الصلة (جمموعة 
عدم االحنياز، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي)، واللجنة االستشارية، والفريق العامـل. وكانـت هـذه    
املشاورات اليت أجريت يف نيويورك، وكذلك يف عمان وجنيف، ويف جدة والريـاض باململكـة   

يل األونروا. العربية السعودية، أوسع وأمشل ما أُجري إىل اآلن من مشاورات ملعاجلة مسألة متو
وإنين أود أن أعرب عن عميق تقديري لسويسرا وتركيا ملا أبديتاه من تفان اسـتثنائي واخنـراط   

  يف السعي إىل اخلروج من املشاورات بنتيجة ناجحة.

  . ٢٠١٧آذار/مارس  ١٥وقد قدمت اللجنة التوجيهية إيلّ نتائجها واستنتاجاا يف   - ٦
    

  معلومات أساسية  - ثانيا   

نشئت وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشـرق األدىن      أ  - ٧
، حيــث ١٩٤٩كــانون األول/ديســمرب  ٨) املــؤرخ ٤-(د ٣٠٢مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة 

كُلّفت بتعزيز التنمية البشرية لالجئني الفلسطينيني. وجتدد اجلمعية العامة والية الوكالـة بصـفة   
ا آخر مرة يف القـرار  دورية، وقد جددت بـه الواليـة حـىت       ٧١/٩١دحزيـران/  ٣٠الـذي مـد 

  .٢٠٢٠يونيه 

ــة،        - ٨ ــات يف األحــوال العادي ــيت توفرهــا احلكوم ــة اخلــدمات األساســية، ال وتقــدم الوكال
عملــها اخلمســة: األردن واجلمهوريــة  مباشــرةً إىل الالجــئني الفلســطينيني املســجلني يف ميــادين 

           العربية السورية ولبنان والضـفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، وقطـاع غـزة. ويتمثـل لـب
خدمات األونروا يف التعليم ونظم الرعاية الصحية األولية واملساعدة اليت تقدمها لتعزيز القـدرة  

  على الصمود أمام أسوأ آثار الفقر والتكيف معها. 

وعالوة على ذلك، تساعد األونـروا جهـود اإلنعـاش يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع           - ٩
عرب سبل منها إصالح البىن التحتية يف املخيمات املتضررة من الـرتاع وبرناجمهـا للتمويـل البـالغ     
الصغر. ويرتبط دور الوكالة وواليتها وعملياا بالركـائز الـثالث املتمثلـة يف حقـوق اإلنسـان،      

لسالم واألمن، والتنمية. ويف اضطالعها مبسؤولياا، تعمل الوكالة يف إطار من التكامل بـني  وا
  هذه الركائز يف طائفة منوعة من القطاعات.

ويرجــع منــو الطلــب علــى اخلــدمات إىل عــدة عوامــل مــن بينــها االســتبعاد االجتمــاعي   - ١٠
ادين متعـددة. وهنـاك حالــة   واالقتصـادي. وهنـاك معـدالت فقـر مرتفعـة وبطالـة شـديدة يف ميـ        

  متفشية من فقدان آليات التكيف يف صفوف الالجئني الفلسطينيني. 
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اإلسرائيلي، تظـل واليـة    - ويف ظل غياب احلل الشامل والعادل والدائم للرتاع العريب  - ١١
الوكالــة حيويــة لالجــئني وغريهــم مــن األطــراف املعنيــة يف املنطقــة وخارجهــا. وتنظــر الــدول    

الــيت حتملــت مســؤوليات هائلــة الســتيعاب الالجــئني ملــدة نــاهزت ســبعة عقــود، إىل    املضــيفة،
األونروا كمتطلب حيوي لرفاه الالجئني، ولتحقيق االستقرار واألمن. وتشكل األزمات املالية 

  املتكررة اليت تواجهها األونروا خطرا سياسيا وإنسانيا وأمنيا. 

ــة مــن متويــل ا  ٩٤ويــأيت حنــو   - ١٢ ــة األساســي مــن التربعــات. ويــأيت حــوايل  يف املائ   لوكال
ــة      ٤ ــة لألمــم املتحــدة. وصــحيح أن اجلهــات املاحنــة تتــربع للوكال ــة العادي يف املائــة مــن امليزاني

بسخاء، ولكن ال ميكن التنبؤ بالتربعات أو ضمان استمراريتها. كما أا مل تكن كافيـة، علـى   
تنمـو بـوترية أسـرع مـن معـدل منـو املـوارد الـيت         مدى األزمنة، لتلبية احتياجـات الالجـئني الـيت    

تتلقاها الوكالة عرب بوابـات متويلـها الـثالث: امليزانيـة الربناجميـة، واملشـاريع (فيمـا يتعلـق بـالبىن          
  التحتية يف األساس)، ونداءات الطوارئ.

ويف ظل األزمات املالية الشديدة اليت واجهتها يف السنوات األخـرية، مضـت األونـروا      - ١٣
قـدما بتــدابري داخليـة قويــة وبعيـدة التــأثري الحتــواء التكـاليف وخفــض العجـز يف التمويــل، مــع      
احلـرص يف الوقـت نفسـه علـى اختـاذ مجيـع التـدابري املمكنـة حلمايـة الـربامج األساسـية وحتسـني             
نوعيتها وفرص االستفادة منها. وما برح املفوض العام يوجه نداءات إىل اجلهات املعنية للوفاء 

سؤولياا اجلماعية جتاه الالجئني عرب سبل منها تعزيز حقوق اإلنسان، واحلفـاظ علـى نوعيـة    مب
  ونطاق اخلدمات األساسية للوكالة وفقا للوالية اليت تكلَّف ا من اجلمعية العامة. 

وعلى الرغم مـن اإلجـراءات الـيت اختـذا األونـروا يف السـنوات الـثالث املاضـية، فـإن            - ١٤
مليـون دوالر   ١١٥تقـل مببلـغ    ٢٠١٧وكالة احلالية تشري إىل حتصيلها إيرادات لعـام  توقعات ال

مليون دوالر عن املبلغ الالزم لتحقيق النتائج  ١٦٠عن احتياجاا التشغيلية الدنيا، وتقل مببلغ 
. ومتـر الوكالـة حاليـا    ٢٠٢١-٢٠١٦املتوخاة يف االستراتيجية املتوسطة األجل للوكالة للفترة 

  . ٢٠١٦و  ٢٠١٥حرج مياثل يف شدته ما واجهته عامي بوضع 
    

  النتائج اليت خلصت إليها اللجنة التوجيهية: دور الوكالة وتأثريها وقيمتها  - ثالثا   

لقد وفرت العملية التشـاورية بالتـايل فرصـة فريـدة للـدول األعضـاء واألطـراف املعنيـة           - ١٥
األونـروا. وكـان مـن املواضـيع الـيت هيمنـت       األخرى للتعبري عن تصوراا الرئيسية فيما خيـص  

على املناقشات دور األونروا الذي ال ميكن االستغناء عنه ومهمتها األساسية يف ظـل مـا حتدثـه    
اإلســرائيلي الــذي مل تــتم تســويته. ووصــفت الوكالــة بأــا  - مــن أثــر يف ســياق الــرتاع العــريب

مها يف حتقيق االستقرار السياسـي  ، وسلّط الضوء على إسها“ذات طبيعة خاصة”و  “فريدة”
يف منطقة شديدة التقلّب من جانب قطاع عريض من الدول األعضـاء. وجـرى أيضـا التـذكري     

  باملسؤوليات التارخيية للجمعية العامة إزاء قضية فلسطني، مبا يف ذلك الالجئون واألونروا. 
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ددت الـدول  وشدد علـى دور الوكالـة كجهـة شـبه حكوميـة مقدمـة للخـدمات. وشـ          - ١٦
األعضاء على مهام الوكالة اليت هي خليط بني العمل اإلنساين واإلمنـائي، وهـو مـا مكّنـها مـن      
ريادة االستجابات الطارئة مع االستمرار يف االضطالع بأعمال التنمية البشرية. وهنـاك خمـاطر   

 راح ضـحيتها  مالزمة هلذا الدور، وهو ما جتلّى يف السنوات األخرية يف احلوادث املأسـوية الـيت  
من مقدمي املساعدة اإلنسانية التابعني لألونروا يف اجلمهورية العربية السورية وقطاع غزة  ٣٢

  والضفة الغربية.

وجرى إبراز خصائص أخرى للوكالة منـها دورهـا يف التخفيـف مـن حـدة التطـرف،         - ١٧
يف منطقـة الشـرق   وتأثريها على صعيد حتقيق االستقرار، وإسـهامها يف إحـالل السـالم واألمـن     

األوسط. ووصـفت الوكالـة مـن أحـد األعضـاء الـدائمني يف جملـس األمـن، وهـو مـن اجلهـات            
يف منطقة هي يف أمس احلاجة إىل  “قامسا مشتركا”املاحنة التقليدية، بأا قادرة على أن تكون 

ري يف هذا النوع من اجلهات الفاعلة. ووصف عدد من الدول املضيفة الوكالة بأا طرف حمو
  اجلهود الرامية إىل حتسني الظروف املعيشية وفرص كسب الرزق لالجئني الفلسطينيني.

ــورك بشــأن          - ١٨ ــالن نيوي ــة املســتدامة وإع ــداف التنمي ــة بأه ــاط الوكال ــراز ارتب وجــرى إب
املهاجرين والالجئني، وال سيما من قبـل الـدول األعضـاء املنتميـة إىل اجلنـوب العـاملي. فـربامج        

، وهي متوافقة بشدة مع جمموعة متنوعـة  ١٧من أهداف التنمية املستدامة الـ  ١٠زز الوكالة تع
كيانـات األمـم   ”من االلتزامات املنصـوص عليهـا يف إعـالن نيويـورك، الـذي يشـار فيـه إىل أن        

املتحدة، كمفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، ووكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل          
األدىن (األونروا)، وغريمها مـن املنظمـات ذات الصـلة، حتتـاج قـدرا كافيـا       الالجئني يف الشرق 

 “من التمويل حىت تتمكن من االضطالع بأنشـطتها علـى حنـو فعـال وبطريقـة ميكـن التنبـؤ ـا        
ط على دعم إسهام الوكالة ). وينبغي العمل بنشا٨٦، الفقرة ٧١/١(انظر قرار اجلمعية العامة 

يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف منطقة هشة تشـهد انتكاسـات علـى صـعيد حتقيـق بعـض       
  األهداف بسبب الرتاع وعواقبه. 

وتناول عدد من الدول األعضاء ما تواجهه الوكالة من حتديات للحفاظ على حيادهـا    - ١٩
رة بأنه يتعين على الوكالة أن تتلمس طريقها وخماطر متصلة بتسييسها، وهو ما كان مبثابة تذك

يف ظل بيئة من االستقطاب مع احلرص يف الوقت ذاته على االحتفاظ مبصداقيتها كجهة فاعلـة  
حمايدة. وذكر اثنان مـن املـاحنني التقليـديني أن اخلطـوات القويـة الـيت تتخـذها الوكالـة لترسـيخ          

ســتمرار يف تــأمني التمويـل. وتتفاعــل الوكالــة  حيادهـا هــي مبثابــة معيـار حمــوري ميكّنــها مـن اال   
بنشاط مع األطراف املعنية من أجل احلفاظ علـى حيادهـا، وهـي مسـتمرة يف العمـل الـدؤوب       

  على تعزيز دورها كجهة فاعلة حمايدة.
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  التربعات  - رابعا   

الـة.  يف املائـة مـن إيـرادات امليزانيـة الربناجميـة للوك      ٩٤متثل التربعات يف الوقت احلـايل    - ٢٠
وقد أعربت الدول األعضاء عن دعمها القوي لألونروا وأبـرزت أمهيـة تلبيـة احتياجاـا املاليـة      

. وأود أن أشــري إىل أمهيــة االســتفادة مــن العمليــة التشــاورية       ٧١/٩٣وفقــا ألحكــام القــرار    
  لقاها الوكالة.إلحداث زيادة يف حجم التربعات اليت تت

وجرت اإلشارة إىل توسيع قاعدة ماحني الوكالة كمسألة أساسية يف مجيع املشـاورات    - ٢١
ــدول املضــيفة        ــة وال ــك اجلهــات املاحنــة التقليدي ــة، مبــا يف ذل ــا. وشــجعت األطــراف املعني تقريب

حركـة  الصـني و و ٧٧وأعضاء كـل مـن اموعـات اإلقليميـة اخلمـس، إىل جانـب جمموعـة الــ         
  االحنياز، على زيادة تقاسم العبء املايل املترتب على دعم الالجئني الفلسطينيني.  معد

ــز جهودهــا للتواصــل مــع الشــركاء اجلــدد        - ٢٢ ــى تعزي ــة عل وجــرى أيضــا تشــجيع الوكال
واحلاليني. ومتت التوصية بتعيني مسؤول يف منصب كبري مبعوثني للقيـام بالتفـاعالت اإلقليميـة    

، وخباصـة دول اخللـيج العربيـة،    )١(ذا الصـدد، ظهـر الشـركاء اإلقليميـون    باسم الوكالـة. ويف هـ  
علــى الســاحة كمجموعــة لــديها إمكانــات للقيــام مبزيــد مــن تعزيــز دعــم العمليــات األساســية   
للوكالة. وأُقر بالدور األعمق الـذي قامـت بـه حفنـة مـن اجلهـات املاحنـة العربيـة الكـبرية علـى           

ــا     ــد املاضــي، وخاصــة فيم ــدى العق ــة      م ــبىن التحتي ــييد ال ــادة تش ــار وإع يتصــل مبشــاريع اإلعم
وإصــالحها بعــد انتــهاء الــرتاع. وعلــى إثــر تفــاعالت وأنشــطة دعويــة منســقة مت القيــام ــا يف    

مــن  ٢٠١٦و  ٢٠١٥املســتويات العليــا، قُــدمت مســامهات كــبرية يف أواخــر كــل مــن عــامي  
واململكة العربية السعودية، فكان  ثالث دول خليجية، هي اإلمارات العربية املتحدة والكويت

  هلا دور حموري يف سد العجز يف امليزانية الربناجمية للوكالة.

وعلى ضوء مالحظة أن إحدى اجلهات املاحنـة العربيـة حتتـل املركـز الثالـث يف احلجـم         - ٢٣
بني عموم اجلهات املاحنة للوكالة، رمبـا يشـكل أخـذ الشـركاء اإلقليمـيني بنـهج مجـاعي عـامال         

ساعدا على احلفاظ على هذا األداء القوي. وينبغي إيالء االعتبار الواجـب لـرأي العديـد مـن     م
الدول األعضاء خبصـوص املسـؤولية املسـتمرة للمجتمـع الـدويل ككـل عـن مسـاعدة الالجـئني          

  وضمان التوازن يف التزامات اجلهات املاحنة. 

الوكالـة، وبالتـايل متثـل احملافظـة      وتظل اجلهات املاحنة التقليدية تشـكل األسـاس ملـوارد     - ٢٤
على مستويات التمويل املقدم منها أولوية مطلقة. غري أن زيادة حجم الـدعم ستشـكل حتـديا.    

الـيت تعتربهـا األونـروا جهـات      ١٨وقد تواصلت اللجنة التوجيهية مع مجيع األطراف املعنية الـ 
__________ 

 ذلــك يف مبــا( املتحــدة العربيــة واإلمــارات ،شــريكا إقليميــا حــددم الوكالــة، وهــم: األردن ١٧هنــاك حاليــا   )١(  
 ولبنـان،  والكويـت،  وعمـان،  ية،السـور  العربيـة  واجلمهوريـة  واجلزائـر،  وتـونس،  والبحرين، ،)الشارقة حاكم
ة فلسـطني، واهليئـة العربيـة لالسـتثمار     ودولـ  وموريتانيـا،  السـعودية،  العربيـة  واململكة واملغرب، ومصر، وليبيا،

  واإلمناء الزراعي، والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي (الكويت).
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وكالــة، كانــت الرســالة العامــة . ومــع تأكيــد هــذه األطــراف دعمهــا القــوي لل)٢(ماحنــة تقليديــة
مفادها أن اإلمكانية حمـدودة يف الوقـت احلـايل لزيـادة املسـتوى املعمـول بـه لتربعاـا السـنوية.          
وأبــرزت عــدة جهــات ماحنــة تقليديــة التحــويالت الســنوية الكــبرية الــيت توجههــا إىل الوكالــة،  

. وبينمـا أفـاد   )٣(تفـوق طاقاـا  وميزانيات معونتها اليت تواجـه ضـائقة، وأعباءهـا اإلنسـانية الـيت      
عدد مـن اجلهـات املاحنـة التقليديـة عـدم توقُّـع أن تكـون هنـاك إمكانيـة لتقـدمي دعـم إضـايف يف             
األجل القريب، تكون انطباع لدى اللجنة التوجيهية بأنه يحتمل التفكري يف إجراء زيـادات يف  

  اآلجال األبعد. 

حتملها ملسؤولياا جتاه األونروا، فشـجعت   وتكلّمت جهات ماحنة تقليدية عديدة عن  - ٢٥
سائر األطراف املعنية على تعميق التزاماا املاليـة. وعـرض تقـدمي الـدعم الدبلوماسـي والـتقين،       

  يف ذلك على صعيد التفاعل مع املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية.  مبا

ة يف مجيـع االتصـاالت مـع    وأوصى عدد من اجلهات املاحنـة التقليديـة بـأن تـتم اإلشـار       - ٢٦
مجيع األطـراف املعنيـة بـاألونروا إىل عمليـة الصـفقة الكـربى بشـأن متويـل األنشـطة اإلنسـانية.           
وأشار هـؤالء إىل أن اجلهـات املاحنـة التزمـت بتقـدمي مزيـد مـن املبـالغ النقديـة واملعونـة احملليـة،            

ملتعـدد السـنوات، واإلبـالغ    واإلقالل من ختصيص املعونات ألنشـطة بعينـها، وزيـادة التمويـل ا    
بصورة أكثر اتسـاقا، وأن منـوذج الكفـاءة والفعاليـة الـذي ترتكـز إليـه عمليـة الصـفقة الكـربى           

  ميكن أن يشكل عامال مشجعا على زيادة حجم الدعم الطوعي وتعزيز إمكانية التنبؤ به. 

جلوانب الكيفيـة.  وباإلضافة إىل اجلوانب الكمية الستدامة عمل الوكالة، أثريت أيضا ا  - ٢٧
وأُبرز موضوعي الترتيبات املتعددة السنوات وتسديد املسامهات السنوية يف أبكـر وقـت ممكـن    
باعتبارمها أمرين ضـروريني لـتمكني الوكالـة مـن التخطـيط والتنفيـذ بدرجـة أكـرب مـن اليقينيـة           

ول من منـط  بشأن تدفقات املوارد. وهناك عدد قليل ولكن متزايد من األطراف املعنية بدأ يتح
االلتزامات السنوية إىل االلتزامات املتعـددة السـنوات، وعـدد آخـر أشـار إىل أنـه سـوف يبـذل         

  جهودا يف سبيل القيام بذلك أو سينظر يف األمر. 

وأشار العديد من اجلهات املاحنة التقليدية إىل مسألة الكفاءة وإدارة التكلفـة باعتبارهـا     - ٢٨
دامة املاليـة. وشـددت اجلهـات املاحنـة التقليديـة علـى درجـة        مسألة ال ميكـن فصـلها عـن االسـت    

الكفــاءة العاليــة الــيت يتســم ــا عمــل الوكالــة، وأشــار العديــد منــها إىل اخلطــوات احلامســة الــيت  
اتخذت على مـر الـزمن فأسـهمت يف حتقيـق تلـك النتيجـة. ويف الوقـت نفسـه، شـجعت هـذه           

  لزيادة الكفاءة. اجلهات األونروا على تنفيذ تدابري إضافية
__________ 

مليـون دوالر يف   ٥٢٦األونروا جهات ماحنة تقليدية مبا مقداره اليت تعتربها  ١٨سامهت اجلهات الشريكة الـ   )٢(  
 يف املائة من جمموع إيراد التربعات). ٨٤( ٢٠١٦ميزانية األونروا الربناجمية لعام 

هذا يشمل أزمات املستوى الثالث اجلارية حاليا يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية والعـراق والـيمن، إىل جانـب         )٣(  
 ارية يف جنوب السودان والصومال ونيجرييا.أزمات ااعة اجل
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والقت مسألة ربط عضوية اللجنة االستشارية بشروط مالية ردود أفعال متباينة. فقـد    - ٢٩
حدى اجلهات املاحنة التقليدية اتفاقها مع هذا املبدأ. ومل تبد جهة ماحنة تقليديـة أخـرى   إأبدت 

سـتوى املنشـود   اعتراضا على الفكرة. وحبذت ثالثة تشجيع األعضاء الذين يقل أداؤهم عن امل
على زيادة مسامهام، دون أن يفقدوا عضويتهم. وأعرب بعض اجلهـات املاحنـة، مبـا يف ذلـك     
الدول املضيفة، عن القلق من أن يثين مثل هذا النـهج األعضـاء اجلـدد احملـتملني عـن االنضـمام       

  ويتهم.إىل اللجنة االستشارية، أو أن يدفع بعض األعضاء احلاليني إىل إعادة النظر يف عض
    
  امليزانية العادية لألمم املتحدة  - خامسا   

ــة ختصــيص اعتمــاد أكــرب        - ٣٠ ــق بإمكاني كــان أحــد العناصــر الرئيســية يف املشــاورات يتعل
لألونروا من امليزانية العادية لألمم املتحدة. وبينما هناك دول أعضـاء عديـدة تسـعى إىل حتديـد     

إىل جعـل امليزانيـة جـزءا مـن توليفـة الوسـائل       سقف للميزانية العادية، دعـت دول كـثرية بقـوة    
املستخدمة لتحقيق االستقرار املايل للوكالة، وذلك نظـرا لكوـا مصـدر متويـل مسـتداما ميكـن       
التنبؤ به. وأشري إىل زيـادة اسـتقرار التمويـل كمتطلـب حيـوي الضـطالع الوكالـة مبسـؤولياا         

، ودورها يف حتقيـق أهـداف التنميـة    كمقدم للخدمات الضرورية إىل مجهور غفري من الالجئني
املستدامة ويف الوفاء بالتزامات إعالن نيويورك. وبينما تعـد مسـألة احلصـول علـى حصـة أكـرب       
مــن امليزانيــة العاديــة مســألة حساســة، فــإن تبــاين آراء الــدول األعضــاء خبصــوص هــذا النــهج     

  يستدعي أن تنظر اللجان املعنية يف هذه املسألة عن كثب.

مليون دوالر سنويا من امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة،     ٢٨تلقى الوكالة حاليا حنو وت  - ٣١
يف املائـة مـن    ١يف املائة من إيرادات امليزانية الربناجمية للوكالـة وأقـل مـن     ٤وهو ما يعادل حنو 

امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة. وتغطــي اإلعانــة املقدمــة إىل األونــروا تكــاليف ومكافــآت          
ــة     ١٥٥ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــا لقـ ــيني وفقـ ــوظفني دولـ ــة ملـ ــؤرخ ٢٩-(د ٣٣٣١وظيفـ ــاء املـ ) بـ
، وذلـك لغـرض تقلـيص العجـز يف إيـرادات الوكالـة املتأتيـة        ١٩٧٤كانون األول/ديسمرب  ١٧

من التربعات. وال متلك األونروا املرونة الالزمة الستخدام هذا الدعم ألغراض أخرى خـالف  
 الدوليني. وتسـتعني الوكالـة بالتربعـات لتغطيـة التكـاليف املرتبطـة       تكاليف ومكافآت املوظفني

  بدعم هؤالء املوظفني وإدارة شؤوم واملهام اإلدارية األخرى ذات الصلة. 

وباإلضافة إىل تكاليف املوظفني الدوليني، تشري تقديرات الوكالة إىل أن مبلغا يصل إىل   - ٣٢
ــن مصــروفاا الســنوية   ١٠٠ ــون دوالر م ــى تكــاليف التشــغيل األساســية املرتبطــة     ملي ــق عل ينف

  باالحتفاظ بالبنية والنظم واهلياكل التشغيلية الالزمة لتمكني الوكالة من تنفيذ براجمها األساسية. 

وأعرب معظـم الـدول األعضـاء، مبـا يف ذلـك سـبع مـن اجلهـات املاحنـة العشـر األكـرب              - ٣٣
ــاد      ــد رصــد اعتم ــن تأيي ــى اإلطــالق، ع ــة عل ــم املتحــدة      للوكال ــة لألم أكــرب يف امليزانيــة العادي

لالحتياجـات التشــغيلية للوكالـة، أو عــن االسـتعداد للنظــر يف األمـر. ومل يــدع أي مـن الــدول      
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األعضاء إىل إجراء زيـادة كـبرية يف امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة ككـل لغـرض تقـدمي متويـل           
  إضايف لألونروا. 

ن زيادة حصـة الوكالـة يف امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة       وأكد بعض الدول املضيفة أ  - ٣٤
ينبغي أن يؤثر سلبا على املستوى احلايل للتربعات. وأكدت هذه الدول أيضـا أـا لـن تؤيـد      ال

) بـاء يكـون مـن شـأا التـأثري      ٢٩-(د ٣٣٣١إجراء أي تغيريات ألحكام قرار اجلمعية العامـة  
املخولة للمفوض العـام الختـاذ القـرارات بشـأن توزيـع       على والية الوكالة أو على الصالحيات

املخصصات املالية. وأكدت بضعة دول مضيفة أن ما تنفقه من أمـوال لصـاحل الالجـئني يفـوق     
حجــم امليزانيــة الربناجميــة للوكالــة، وأــا ال تقــدر علــى اســتيعاب أي تكــاليف إضــافية لتــوفري     

  املساعدات املنوط باألونروا تقدميها.
    
  املؤسسات املالية الدولية والصناديق املتعددة األطراف   - سادسا   

حبثت اللجنة التوجيهية مع جمموعة البنك الدويل السـبل املمكنـة إلنشـاء آليـات متويـل        - ٣٥
تكفـل متويـل اخلـدمات العامــة الـيت تقـدمها األونـروا. واعتــرب التمويـلُ املقتصـر علـى الكيانــات          

البنك الدويل حتديا تتطلب مواجهتـه مشـاركة البلـدان األعضـاء يف      السيادية املقدم من جمموعة
البنك الدويل. وأحاطت اللجنة علما حباالت تلقت فيها كيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة متـويال،      
مبا يف ذلك يف اآلونة األخرية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الذي يقدم خدماته من خالل نظام 

اقشت اللجنة أيضا آلية القروض امليسرة التابعة موعـة البنـك الـدويل    اموعات يف اليمن. ون
واليت متكّن البلدان املتوسطة الدخل من احلصول علـى قـروض بفوائـد منخفضـة، وهـو ترتيـب       
يقتصر عادة على البلدان املنخفضة الدخل. ويف سـياق األزمـة املسـتمرة يف اجلمهوريـة العربيـة      

ان مؤهلني لالستفادة من آلية القروض امليسرة لتخفيف األثر املايل السورية، أصبح األردن ولبن
املترتب على مساعدة الالجئني السوريني. ويشكّل تكييف النموذج بطريقة متكّن األونروا من 

لتجديد موارد املؤسسة  ١٨تلقي األموال من جمموعة البنك الدويل، مبا يف إطار أحكام اجلولة 
ــن أجــ    ــة، م ــة للتنمي ــألة ميكــن      الدولي ــة إىل الالجــئني الفلســطينيني، مس ــدمي خــدمات عام ل تق

استكشافها بقدر أكرب. ومتثّل التحدي الرئيسـي الـذي مت حتديـده يف أن معظـم اجلهـات املاحنـة       
اليت تسهم تقليديا يف الصناديق االستئمانية التابعة موعة البنك الدويل هي أصال من اجلهـات  

  املاحنة لألونروا. 

وشــددت منظمــة املــؤمتر اإلســالمي علــى أن فلســطني تشــكل أولويــة أساســية بالنســبة    - ٣٦
ــالغ عــددها   ــة. وعلــى الــرغم مــن التأييــد القــوي لعمــل األونــروا،     ٥٧لــدوهلا األعضــاء الب دول

يسهم يف امليزانية الربناجمية لألونروا سوى عـدد قليـل مـن تلـك الـدول األعضـاء. ونوقشـت         ال
إضايف من الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسـالمي مـن خـالل هبـة     إمكانية تأمني دعم مايل 

أو وقْف يديره البنك اإلسالمي للتنمية. وسيتعني ضخ رؤوس أموال أولية كبرية للـتمكني مـن   
إعادة االستثمار يف رأس املال وتوليـد دخـل سـنوي معقـول. واعتـرب اهلبـوط األخـري يف أسـعار         
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العامل العريب حتديات تواجههـا هـذه اآلليـة. ويف الوقـت نفسـه،      النفط وتزايد عدد الرتاعات يف 
فإن فكرة إنشاء صندوق متجـدد ميكنـه أن يولـد دخـال لألونـروا قـد متثـلُ بـديال جـذابا لتـوفري           
ــة بالنســبة للــدول األعضــاء يف منظمــة املــؤمتر اإلســالمي الــيت ليســت مــن      الــدعم املــايل للوكال

ــة. وســيتعني   ــة رأس املــال    اجلهــات املاحنــة التقليدي ــدعم علــى املســتوى السياســي لتعبئ ــوفري ال ت
  املطلوب دون احلد من التربعات اليت تقدمها اجلهات املاحنة القائمة يف املنطقة.

ــيلزم           - ٣٧ ــة، س ــك اإلســالمي للتنمي ــدويل والبن ــك ال ــة البن ــن جمموع ــق بكــل م ــا يتعل وفيم
تفتقر األونروا إىل هذه اخلـربة  االضطالع بقدر كبري من العمل التقين لتصميم آليات ناجحة. و

يف الوقت الراهن. وعالوة على ذلك، فإن إنشاء آليات من هذا القبيل يستغرق وقتا ولن ميثـل  
  على األرجح عنصرا هاما يف التصدي للصعوبات املالية القصرية األجل اليت تواجهها الوكالة. 

    
  السبل األخرى  - سابعا   

اربــه وأعــرب عــن رغبتــه يف توســيع نطــاق ســبل  عــرض عــدد مــن الــدول األعضــاء جت   - ٣٨
املساعدة األخرى لتكون مصادر تكميلية لربامج الوكالة. وذُكـرت النقـاط التاليـة عـدة مـرات      

  خالل املشاورات. 

فبــــالنظر إىل االتســــاق الوثيــــق بــــني خــــدمات الوكالــــة وخطــــة التنميــــة املســــتدامة    - ٣٩
ا ينبغي أن تكون مؤهلة للحصول علـى  ، أوصى بعض الدول األعضاء بأن األونرو٢٠٣٠ لعام

متويل بسبل خمتلفة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. وذُكرت الشراكة العاملية مـن أجـل التعلـيم    
  أيضا باعتبارها فرصة حمتملة لألونروا. 

وأعرب معظم الدول األعضاء عن دعمهم لزيادة مسامهة القطاع اخلـاص يف األونـروا     - ٤٠
اون بني الوكاالت والشركات اليت ميكن أن تقدم مساعدة ماليـة أو عينيـة   من خالل تعزيز التع

  لالجئني الفلسطينيني. 

وعالوة على ذلك، أبرز بعض الدول األعضاء أمهية توسيع نطـاق اجلهـود الـيت تبـذهلا       - ٤١
الوكالة لتعبئة املوارد من أجل التواصل مع جمتمعات الشتات الفلسطيين، علـى سـبيل املثـال يف    

ريكــا الالتينيــة، وحتســني تواجــد الوكالــة علــى وســائط التواصــل االجتمــاعي وعلــى شــبكة     أم
اإلنترنت لزيادة اهلبات الفردية (اخلاصة)، وحتسني التعاون مع املنظمات غري احلكومية الدوليـة  
وزيادة االستثمار يف اللجان الوطنية التابعة لألونروا. ولوحظ أن األونروا، يف حـدود مواردهـا   

املمولة من امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة، تفتقـر إىل       ١٥٥لوظائف الدولية البالغ عددها من ا
  اخلربة الستكشاف هذه الفرص.
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  االستنتاجات   - ثامنا   

إنين أدرك الدور البالغ األمهية الذي تواصل األونروا االضطالع به يف جمال توفري دعم   - ٤٢
ــه لالجــئني الفلســطينيني. ويف  وقــت تشــهد فيــه املنطقــة املستضــيفة لالجــئني نزاعــا    ال غــىن عن

وتقلبــات كــبرية، تظــل الوكالــة مصــدرا هامــا لــيس فقــط لتقــدمي اخلــدمات البالغــة األساســية،    
  .ولالستقرار أيضا بل

٤٣ -     عمليـة وإزاء هذه اخللفية، فإنين ألتزم بتقدمي الدعم وتعزيز القيادة لكفالة إجراء متابعـة
  األعضاء. وبصفة خاصة، أعتزم القيام مبا يلي:للمشاورات مع الدول 

العمل مع الـدول األعضـاء، مبـا يف ذلـك اللجـان ذات الصـلة، لكفالـة القيـام،           (أ)  
  أقصى حد ممكن ويف إطار املوارد املتاحة لألمم املتحدة، بتلبية االحتياجات املالية للوكالة؛  إىل

يــادة اجلهــود الراميــة إىل إنشــاء العمــل مــع قيــادة املؤسســات املاليــة الدوليــة لز   (ب)  
ــدعوة إىل إدراج      ــها تقــدمي املســاعدة إىل الالجــئني ويف الســياقات اهلشــة وال آليــات متويــل ميكن

  االحتياجات القصرية واملتوسطة والطويلة األجل لالجئني الفلسطينيني ضمن تلك اجلهود؛ 

يف اجلهـود  العمل لكفالـة أن أال يتخلـف الالجئـون الفلسـطينيني عـن الركـب         (ج)  
  .٢٠٣٠الرامية إىل حشد مزيد من الدعم لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

  وأهيب أيضا بالدول األعضاء القيام مبا يلي:  - ٤٤

توفري املزيد من الدعم املـايل مـن خـالل تقـدمي التربعـات لألونـروا، وال سـيما          (أ)  
  مليزانيتها الربناجمية؛ 

  (ب) تقدمي التربعات يف أوائل السنة؛   

قطع التزامات مالية متعددة السنوات لألونروا تتيح للوكالة تلبية االحتياجات   (ج)  
  املتزايدة لالجئني الفلسطينيني وتغطية ارتفاع تكلفة العمليات املرتبطة ا؛ 

ــوافر لــدى األونــروا املــو     (د)   ارد اختــاذ مجيــع اإلجــراءات الضــرورية لضــمان أن تت
  الالزمة للوفاء بالوالية اليت أناطتها ا اجلمعية العامة. 

هات املاحنة التقليدية للميزانية الربناجمية للوكالـة  اجلوأحث الدول األعضاء اليت تشكل   - ٤٥
على السعي مة الستكشاف ما إذا كانت توجد فرص يف إطار ميزانياـا للمعونـة اخلارجيـة،    

صصة حلقوق اإلنسان الدولية، والسالم واالستقرار، والتنمية واجلهـود  مبا يف ذلك املصادر املخ
اإلنسانية، من أجل تقدمي دعم إضايف إىل عمليات الوكالة يف ضـوء مـا تتسـم بـه األونـروا مـن       

  طابع قائم على تقدمي خدمات متعددة القطاعات وشبه عامة. 

دة تربعاـا للميزانيـة الربناجميـة    وأحث اجلهات املاحنة غـري التقليديـة لألونـروا علـى زيـا       - ٤٦
  للوكالة إىل مستوى يعادل على األقل النسبة املئوية ملسامهتها يف امليزانية العادية لألمم املتحدة. 
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وأحث الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسـالمي علـى البحـث جبديـة فيمـا إذا كـان         - ٤٧
م مايل كـاف ومسـتدام وميكـن التنبـؤ بـه      ميكن بذل املزيد من اجلهود بصورة مجاعية لتقدمي دع

إىل الربامج األساسية للوكالة. وتتمثل إحدى األفكار اجلديرة مبزيد من االستكشاف يف إنشاء 
  آلية للتمويل اإلسالمي مثل الوقْف. 

وأحث الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية على إجياد السبل الكفيلة بزيـادة القـدرة     - ٤٨
يف املائـة مـن امليزانيـة الربناجميـة      ٧,٨قيق هدفها اجلماعي املتمثل يف متويـل نسـبة   على التنبؤ يف حت

  للوكالة واستكشاف إمكانية زيادة اهلدف اجلماعي الذي تعهدت، مشكورةً، بتحقيقه.

وأحث الدول األعضاء اليت هي أعضاء يف املؤسسات املاليـة الدوليـة ذات الصـلة علـى       - ٤٩
 وضع آليات ميكن أن تسهم يف تقدمي الدعم القصري واملتوسط والطويل دعم اجلهود الرامية إىل

ــا اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها األونـــروا، إىل     ــا فيهـ ــرية، مبـ األجـــل لتقـــدمي خـــدمات التنميـــة البشـ
  الفلسطينيني. الالجئني

ــة           - ٥٠ ــتئمانية املعني ــالس الصــناديق االس ــي أعضــاء يف جم ــيت ه ــدول األعضــاء ال وأحــث ال
ية واإلمنائية وشؤون السالم واألمن على اختاذ خطوات فعالة لتمكني األونروا بالشؤون اإلنسان

ــات       ــيت تلـــيب احتياجـ ــدمات الـ ــدمي اخلـ ــن تقـ ــية ومـ ــا األساسـ ــدعم عملياـ ــنح لـ ــي املـ ــن تلقـ مـ
  الفلسطينيني.  الالجئني

ــدم          - ٥١ ــدعم املق ــادة ال ــة زي ــى النظــر يف إمكاني ــة عل ــا املعني ــة وجلا ــة العام وأحــث اجلمعي
ــرة الســنتني         األ إىل ــة لفت ــة العادي ــن امليزاني ــدءا م ــم املتحــدة، ب ــة لألم ــة العادي ــن امليزاني ــروا م   ون

، حبيث يتم تعظيم الدعم املقدم إىل العمليات األساسية للوكالة ومبا يتسق مع ٢٠١٩-٢٠١٨
) ٤-(د ٣٠٢السلطات التقديرية الواسعة املخولة إىل املفوض العام عمال بقرار اجلمعية العامـة  

اذ قرارات بشأن رصد خمصصات مالية لعمليات الوكالة. ويف هذا الصدد، أحـث اجلمعيـة   باخت
العامة وجلاا املعنية على النظر، خالل الدورة الثانية والسبعني للجمعيـة، يف السـبل الـيت ميكـن     
من خالهلا استخدام امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة مـن أجـل تغطيـة قـدر أكـرب مـن التكـاليف            

غيلية األساسية للوكالة مبا يتجاوز تكاليف احتياجاا من املـوظفني الـدوليني. كمـا أحـث     التش
اجلمعية العامة وجلاا املعنية على النظر بعني التأييد إىل طلبـات األونـروا الـيت ستحسـن قـدرا      
علـــى تعبئـــة مـــوارد مســـتدامة وكافيـــة وميكـــن التنبـــؤ ـــا، متشـــيا مـــع التوصـــيات الـــواردة يف  

  التقرير. هذا

وأحث أعضاء اللجنة االستشارية لألونروا على تقدمي املساعدة التقنية واملالية للوكالـة    - ٥٢
ملساعدا على مواجهة التحديات املتصلة بتعبئـة املـوارد واحملـددة يف هـذا التقريـر، مبـا يف ذلـك        

مـع املؤسسـات    عرب توفري املساعدة التقنية املتخصصة الالزمة لكي تتمكن األونـروا مـن العمـل   
املالية الدولية من أجل إنشاء آليات متويل ستوفر الدعم من أجل تقدمي اخلدمات العامة احليوية 

  لالجئني الفلسطينيني، مبا يف ذلك الربامج اليت تقدمها األونروا. 



A/71/849 

 

17-04763 13/14 

 

وأدعــو أعضــاء اللجنــة االستشــارية إىل اســتعراض معــايري عضــوية اللجنــة. وميكــن أن     - ٥٣
يري زيــادة التنــوع والتمثيــل اجلغــرايف و/أو اســتحداث رســوم عضــوية عاديــة   تشــمل تلــك املعــا

ــة االستشــارية،      ــرح علــى اللجن ــدان املضــيفة). وأقت ــة االستشــارية (باســتثناء البل ألعضــاء اللجن
أجـل توسـيع نطـاق عضـويتها احلاليـة و/أو اجتـذاب مشـاركة أرفـع مسـتوى، أن تنظـر يف            من

ــرة يف الســنة يف   ــة      تنظــيم االجتماعــات م ــرح أن تنظــر اللجن ــا أقت ــورك. كم ــف و/أو نيوي جني
االستشارية يف إنشاء اختصاصات لرئيس ونائب رئيس اللجنة تشمل أنشطة االتصال والدعوة 

  بانتظام طوال مدة واليتيهما، بالتعاون مع األونروا. 

وأشجع رئيس اللجنة االستشارية على أن يكفل تضمني الرسالة املوجهـة مـن الـرئيس      - ٥٤
   املفوض العام املصاحبة للتقرير السنوي للمفوض العام فرعا بشأن ما يلي:إىل

املشورة املقدمـة مـن اللجنـة االستشـارية إىل املفـوض العـام بشـأن اإلجـراءات           (أ)  
احملددة اليت ميكنه اختاذها ملعاجلة مسألة اسـتدامة التمويـل املقـدم إىل عمليـات الوكالـة وكفايتـه       

  وإمكانية التنبؤ به؛ 

مدى قيام أعضاء اللجنة االستشارية مبساعدة املفوض العام على حنو فاعل يف   (ب)  
اجلهود الرامية إىل إجياد دعم مسـتدام وكـاف وميكـن التنبـؤ بـه لعمليـات الوكالـة وفقـا للقـرار          

٧١/٩٣ .  

 بتمويـل األونـروا االعتبـار الواجـب للتوصـيات      وأوصي بأن يويل الفريق العامـل املعـين    - ٥٥
  الواردة يف هذا التقرير يف مداوالته ويف تقاريره املقدمة إىل اجلمعية العامة.

وبــالتوازي مــع مســار العمــل احملــدد أعــاله، طلبــت إىل املفــوض العــام لألونــروا القيــام    - ٥٦
  يلي:  مبا

الزمة لتعظيم نوعية بـرامج الوكالـة   مواصلة اختاذ اإلجراءات وتنفيذ التدابري ال  (أ)  
  وإمكانية االستفادة منها وتأثريها لصاحل الالجئني الفلسطينيني؛ 

مواصــــــلة تــــــوخي احلــــــذر يف إدارة املــــــوارد املتاحــــــة للوكالــــــة لصــــــاحل    (ب)  
  الفلسطينيني؛  الالجئني

السـعي مـة إلجيــاد واغتنـام الفــرص لتحسـني اسـتدامة الــدعم املـايل وكفايتــه         (ج)  
  قدرة على التنبؤ به مبا يف ذلك بسبل رمبا مل يرد ذكرها يف هذا التقرير؛وال

العمل مع الدول األعضاء على النحو املتوخى يف هـذا التقريـر لضـمان الـدعم       (د)  
املايل لعمليات الوكالـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إعـادة إنشـاء احتيـاطي تشـغيلي لتمكينـها مـن            

  كل سنة؛  التصدي لألخطار اليت تنشأ يف سياق
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تضــمني التقريــر الســنوي املقــدم مــن املفــوض العــام إىل اجلمعيــة العامــة حتلــيال   )هـ(  
وتقييما للجهود اليت تبذهلا الوكالة والدول األعضاء واجلهات األخـرى لتنفيـذ التـدابري الـواردة     

  يف هذا التقرير واجلهود ذات الصلة. 

ألونروا، طلبت إىل املفوض العـام أن يقـدم   وإىل أن يتم التغلب على التحديات املالية ل  - ٥٧
، عن احلالة املالية للوكالة حـىت  ٢٠١٧يل تقريرا يف حزيران/يونيه من كل عام، ابتداء من عام 

أيار/مايو من تلك السنة، يتضمن توضيحا للجهـود املبذولـة لتعبئـة املـوارد ـدف التغلـب        ٣١
ا تقدمي املساعدة يف تلك اجلهود. وإنـين  أي عجز تشغيلي وتوضيحا للكيفية اليت ميكنين  لىع

ملتزم ببذل ما بوسعي لدعم تلك اجلهود واملساعدة على كفالـة حصـول األونـروا علـى متويـل      
  كاف ومستدام وميكن التنبؤ به خالل مدة واليتها.

 


