
  اجلمعية العامة
  الوثائق الرمسية

  الدورة التاسعة والستون
  ١٣امللحق رقم 

 

A/69/13

  

املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـغيل   تقرير
  الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

  

  

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ -كانون الثاين/يناير  ١
  

  

 
 ٢٠١٤نيويورك، • األمم املتحدة



  

  

  مالحظة

تتألف رموز وثـائق األمـم املتحـدة مـن حـروف وأرقـام. ويعـين إيـراد أحـد هـذه الرمـوز            
  اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة.

  
ISSN 0250-8966   



 

3/55 14-02919 
 

  احملتويات
الصفحة  

.  كتاب اإلحالة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤
األمم موجهة من رئيس اللجنة االستشارية لوكالة ٢٠١٤حزيران/يونيه١٧ رسالة مؤرخة   

.   املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن إىل املفوض العام للوكالة . . . .٧
 الفصل

.  عرض عام لسياق األوضاع  -األول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١
.  التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية  - ألف     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١
.  التطورات التشغيلية  - اءـب    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.  التطورات التنظيمية  -  جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١

.  املسائل القانونية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.  استعراض مايل عام  -  هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣
.  األولويات امليدانية  -الثاين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.  األردن  -  ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.  لبنان  - اءـب    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.  اجلمهورية العربية السورية  -  جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧
.  الضفة الغربية  - دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧
.  قطاع غزة  -  هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
.   املقدم يف إطار أهداف األونروا املتعلقة بالتنمية البشريةاستعراض الربامج الفرعية  -الثالث  . . . . . . . .٤٠
.  التمتع حبياة مديدة وصحية-١اهلدف  -  ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.  اكتساب املعارف واملهارات-٢اهلدف  -اء ـب    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣
.  توفري مستوى معيشي الئق-٣اهلدف  - جيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦
.  التمتع بكامل حقوق اإلنسان-٤اهلدف  -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١

  



 

14-02919 4/55 
 

  
  كتاب اإلحالة

  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٥
  

أتشرف بأن أقدم إىل اجلمعية العامة التقرير السنوي عن أعمـال وكالـة األمـم املتحـدة       
. وهـذا التقريـر   ٢٠١٣إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونـروا) لعـام   

ــرة     ــوارد يف الفق ــاال للطلــب ال ــدم امتث ــة العا  ٢١مق ــرار اجلمعي ــة مــن ق ــؤرخ ٤-(د ٣٠٢م ) امل
) املـؤرخ  ١٣-(د ١٣١٥من قرار اجلمعية العامة  ٨، والفقرة ١٩٤٩كانون األول/ديسمرب  ٨
  .١٩٥٨كانون األول/ديسمرب  ١٢

وعلى غرار السنوات السابقة، يتضمن التقرير وصفا للتطورات السياسية واالقتصـادية    
األونـروا يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية     واألمنية والتشغيلية يف جماالت األنشـطة الـيت تقـوم هبـا     

ولبنان واألردن ويف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الشـرقية، فضـال عـن قـدر كـبري        
من املسائل القانونية، والتقدم احملرز يف برنامج اإلصالحات، واحلالة املالية للوكالـة، وأولويـات   

ضا للتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق أهـداف التنميـة البشـرية،        السنة املقبلة. ويقدم التقرير أيضا استعرا
  .٢٠١٥-٢٠١٠على النحو املبني يف االستراتيجية املتوسطة األجل للوكالة للفترة 

مـراقبني،   ٣ دولـة عضـوا و   ٢٥وأقرت اللجنة االستشارية لألونـروا، الـيت تتـألف مـن       
، ويتضـمن هـذا التقريـر    ٢٠١٤مشروع هذا التقرير قبل دورهتـا الـيت عقـدهتا يف حزيران/يونيـه     

الرســالة الــيت وجههــا إيلّ رئــيس اللجنــة. وال تــزال املشــاركة املســتمرة للجنــة ومــا تســديه مــن  
مشورة بناءة أمراً بالغ األمهية لألونروا. ووفقا للممارسة املعتادة، قمت أيضـا بعـرض مشـروع    

  التقرير على ممثلي حكومة إسرائيل.
دمه إىل اجلمعية العامة منذ بدء واليـيت، كمفـوض عـام،    وهذا التقرير هو أول تقرير أق  

ــدمي آخــر املســتجدات عــن التطــورات يف      ٢٠١٤يف نيســان/أبريل  ــنم هــذه الفرصــة لتق ، وأغت
  منطقة عمليات األونروا خالل األشهر املاضية.

ووقت تقدمي هذا التقرير، كان التصعيد اخلطري للصراع يف قطـاع غـزة وإسـرائيل منـذ       
ال يــزال مســتمرا. وتســبب يف معانــاة بشــرية ودمــار هــائلني. فأعــداد         ٢٠١٤ متوز/يوليــه ٨

الوفيات واإلصابات وعمليات التشريد اليت وقعت بني املدنيني مل يسـبق هلـا مثيـل يف السـنوات     
األخرية، ويثري حجم الدمار الذي حلـق باملنـازل والـبىن التحتيـة املدنيـة األخـرى يف قطـاع غـزة         

 مناسبات متعددة مرافق األونروا اليت كـان العديـد منـها يـؤوي، مبعرفـة      قلقا بالغا. وأصيبت يف
ــال         ــدنيني شــردوا بســبب األعم ــة، م ــن جانــب األطــراف الضــالعة يف األعمــال العدائي ــة م تام
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العدائيــة. وأكــرر دعــويت إلجــراء حتقيــق شــامل يف هــذه احلــوادث اخلطــرية، الــيت أســفرت عــن   
كرر اإلعـراب عـن إدانـيت بأشـد العبـارات املمكنـة       خسارة جسيمة يف األرواح واإلصابات. وأ

جلميــع انتــهاكات القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق منــها حبرمــة مبــاين األمــم املتحــدة،     
  وختزين أسلحة من جانب مجاعات مسلحة يف مدارس األونروا.

أنـه  ويتعني إبرام اتفاق شامل يعاجل األسباب الكامنة وراء هذا التصعيد، فمن الواضـح    
ال ميكن العودة إىل األوضاع اليت كانت قائمـة يف السـابق حتـت احلصـار. وجيـب رفـع احلصـار        
اإلســرائيلي غــري القــانوين املفــروض علــى قطــاع غــزة، الــذي يقيــد دخــول وخــروج البضــائع      
ــالغ علــى الصــحة والظــروف املعيشــية        ــر ب ــه أث ــذي شــل االقتصــاد، وكــان ل واألشــخاص، وال

  لالجئني الفلسطينيني.
يف الضــفة الغربيــة، انتفــت بشــكل متزايــد القــدرة علــى التنبــؤ مبــا ســتؤول إليــه حيــاة   و  
وتزاَيد عدم أمنهم، مع استمرار االجتاهات املـثرية للقلـق للعنـف املتزايـد،      الفلسطينينيالالجئني 

وال ســيما يف األشــهر األخــرية، مبــا يف ذلــك زيــادة اســتخدام الــذخرية احليــة مــن جانــب قــوات 
ــر  ــن اإلس ــات        األم ــرائيلية داخــل خميم ــن اإلس ــوات األم ــل ق ــات توغ ــدد عملي ــادة ع ائيلية، وزي

ــاء املســتوطنات اإلســرائيلية وعنــف    ٢٠١٤الالجــئني الفلســطينيني يف عــام   . واســتمر أيضــا بن
املســتوطنني وهــدم املنــازل وعمليــات االعتقــال واالحتجــاز والتشــريد القســري يف التــأثري علــى  

فة الغربيــة، مبــا يف ذلــك الالجئــون الفلســطينيون. وأدى نظــام الفلســطينيني يف مجيــع أحنــاء الضــ
جعل احلياة غـري حمتملـة    املستوطنات، واجلدار العازل، إىل فرض قيود على التنقل، والتوسع يف

  بالنسبة للشعب الفلسطيين.
وال يـــزال الـــرتاع الـــدائر يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية يـــودي حبيـــاة الالجـــئني           

بب يف إصـابة وتشـريد عـدد أكـرب. وقـدمت األونـروا مسـاعدة مباشـرة إىل         الفلسطينيني، ويتسـ 
ــان       ــروا إىل لبن ــة الســورية، وكــذلك إىل مــن ف ــة العربي الالجــئني الفلســطينيني داخــل اجلمهوري

، سلَّمت األونروا مساعدة حيويـة إىل الالجـئني الفلسـطينيني داخـل     ٢٠١٤واألردن. ويف عام 
أسـرة،   ١٠٠ ٠٠٠تقدمي مساعدة غذائية إىل ما يقرب مـن   اجلمهورية العربية السورية، مشلت

فضال عن مواصلة تقدمي اخلدمات األساسية إىل أقصى قدر ممكن. ويف األردن ولبنـان، قـدمت   
األونروا مساعدة نقدية إىل الالجئني الفلسطينيني القادمني من اجلمهوريـة العربيـة السـورية مـن     

لــت اســتعماهلم العيــادات الصــحية واملــدارس أجــل األغذيــة واألصــناف األخــرى، وكــذلك كف
التابعة للوكالة. وأكرر دعويت لتأمني وصول املساعدات اإلنسانية بشكل آمن وبـدون انقطـاع   
وواسع النطاق يف اجلمهورية العربيـة السـورية، وأدعـو مجيـع أطـراف الـرتاع إىل احتـرام احليـاة         

  اإلنسانية واحلياد وحرمة مرافق األونروا.
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ان واألردن سخيان يف تقـدمي مـالذ ألكثـر مـن مليـون مـن املـدنيني الفـارين         وكانت لبن  
من اجلمهورية العربية السورية، على الرغم من العبء الكبري الذي ألقاه ذلك علـى كاهلـهما.   
ومن املهم للغاية احترام املبدأ األساسـي املتعلـق بعـدم اإلعـادة القسـرية يف مـا يتعلـق بـالالجئني         

رين من الرتاع الدائر يف اجلمهورية العربية السورية، وعدم تعرضـهم ألي متييـز   الفلسطينيني الفا
  ضدهم، وفقا للقانون الدويل.

ومل تكن اسـتجابة األونـروا لألزمـات يف قطـاع غـزة ويف اجلمهوريـة العربيـة السـورية           
ممكنــة بــدون تفــاين وشــجاعة مــوظفي األونــروا، الــذين أبــدوا شــجاعة غــري عاديــة يف مواصــلة   

عمل يف ظل ظروف بالغة الصعوبة. وأغتنم هذه الفرصة ألشـيد بـالزمالء الـذين لقـوا حـتفهم      ال
يف قطاع غزة والضفة الغربية واجلمهورية العربية السورية، وُألثين على مجيـع مـوظفي األونـروا    

  امهم إزاء الالجئني الفلسطينيني.ملا يقومون به من عمل، واللتز
مت هبا إىل مجيـع منـاطق عمليـات األونـروا أن احلالـة      ويتضح من خالل زيارايت اليت ق  

اليت يواجههـا الالجئـون الفلسـطينيون يف مجيـع أحنـاء املنطقـة غـري حمتملـة علـى اإلطـالق. ومـع            
ــات الســالم اإلســرائيلية         ــة، وتعليــق حمادث التصــعيد احلــايل للعنــف يف األرض الفلســطينية احملتل

هـا الالجئـون الفلسـطينيون يف اجلمهوريـة العربيـة      الفلسطينية، ومع تزايـد املصـاعب الـيت يواجه   
السورية، جيب على اجملتمـع الـدويل أن يعيـد تأكيـد التزامـه إزاء الالجـئني الفلسـطينيني، إىل أن        

  توصل إىل حل عادل ودائم حملنتهم.حيني الوقت الذي يتم فيه ال
  كراينبول) بييــر توقيع(

  املفوض العام



 

7/55 14-02919 
 

موجهة من رئيس اللجنـة االستشـارية    ٢٠١٤يه حزيران/يون ١٧رسالة مؤرخة     
لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشـرق األدىن إىل  

  املفوض العام للوكالة
نظرت اللجنة االستشارية لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفلسـطينيني     

، يف ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١٧و  ١٦ودة يف عمـان يف  يف الشرق األدىن يف دورهتا العادية املعق
مشروع التقرير السنوي الذي قمتم بإعداده عن أنشطة الوكالة وعملياهتـا، ويغطـي الفتـرة مـن     

والـــذي ســـيقدم إىل اجلمعيـــة  ،٢٠١٣ كـــانون األول/ديســـمرب ٣١كـــانون الثاين/ينـــاير إىل  ١
  العامة يف دورهتا التاسعة والستني املقبلة.

لجنة على األونـروا ملـا تبذلـه مـن جهـود ملواصـلة تقـدمي خـدماهتا إىل الالجـئني          وتثين ال  
الفلسطينيني، وتشدد علـى الـدور احليـوي الـذي تضـطلع بـه األونـروا يف اإلسـهام يف اسـتتباب          
االستقرار اإلقليمي إىل حني التوصل إىل حل عادل، وفقـا لقـراري األمـم املتحـدة ذوي الصـلة      

)). وتعرب اللجنة عن بالغ تقـديرها للسـيد   ٤-(د ٣٠٢) و ٣-(د ١٩٤ (قرارا اجلمعية العامة
فيليبــو غرانــدي إلســهامه اهلــام يف تقويــة األونــروا خــالل فتــرة عملــه يف الوكالــة، ومــن ذلــك     

ــاير    ــانون الثاين/ينـ ــن كـ ــام، مـ ــارس  ٢٠١٠كمفـــوض عـ ــم  ٢٠١٤إىل آذار/مـ ، وترحـــب بكـ
. وستواصــل اللجنــة ٢٠١٤ار/مــارس آذ ٣٠بصــفتكم املفــوض العــام اجلديــد بعــد تعييــنكم يف 

  دعمها لكم يف تنفيذ عمل الوكالة.
التـأثري علـى حيـاة الالجـئني      ٢٠١٣ويساور اللجنة القلق من أن الرتاع واصل يف عام   

الفلسطينيني وعلى قدرة الوكالة على تلبية احتياجاهتم علـى السـواء. ويف هـذا السـياق، تـدرك      
يشـها الالجئـون الفلسـطينيون الـذين عـانوا مـن التشـريد        اللجنة حالة الضـعف املسـتمرة الـيت يع   

  على مدى أكثر من ستة عقود.  
نزعاج إزاء التدهور الشـديد الـذي شـهدته األوضـاع يف اجلمهوريـة      وتشعر اللجنة باال  

ــام   ــورية يف عـ ــة السـ ــئني     ٢٠١٣العربيـ ــع الالجـ ــري إىل أن جمتمـ ــتمر، وتشـ ــرتاع املسـ ــة للـ نتيجـ
، تـأثر بالوفـاة   ٢٠١٣يف كـانون األول/ديسـمرب    ٥٤٠ ٠٠٠هم الفلسطينيني، الـذين بلـغ عـدد   

واإلصــابة وتــدمري املنــازل واألعمــال والتشــريد، أو بــأي مــن ذلــك، يف ســائر أرجــاء البلــد           
واملنطقة، نتيجة أمور منها االشتباكات املسلحة يف العديد من خميمات الالجـئني الفلسـطينيني.   

في األونـروا يف اجلمهوريـة العربيـة الســورية    وتعـرب اللجنـة عـن أســفها لوفـاة مخسـة مـن مــوظ      
  ، وتعرب عن تعازيها ألسرهم وأصدقائهم وزمالئهم.٢٠١٣نتيجة للرتاع يف عام 
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ــة الســورية علــى        ــة العربي ــدانيني يف اجلمهوري ــروا املي ــة علــى مــوظفي األون وتــثين اللجن
ز قدرهتم علـى جماهبـة   دعمهم امللموس لالجئني الفلسطينيني يف اجلمهورية العربية السورية لتعزي

الظــروف عــن طريــق كفالــة أن تســتمر، قــدر اإلمكــان، خــدمات األونــروا يف جمــاالت التعلــيم  
والصحة واخلدمات األخـرى إىل جانـب االسـتجابة اإلنسـانية النشـطة بالتنسـيق مـع السـلطات         

املفـوض  من القسم ألف يف الفصل األول من تقريـر   ٣املعنية، على النحو املشار إليه يف الفقرة 
العام. وتالحظ اللجنة بقلق بالغ القيـود الـيت تعتـرض وصـول املسـاعدات اإلنسـانية إىل العديـد        
مــن خميمــات الالجــئني وســائر جمتمعــاهتم. وال يــزال يــتعني علــى مجيــع األطــراف بــذل الكــثري    
لضــمان وصــول املســاعدات اإلنســانية بأمــان وبــدون أي معوقــات وبشــكل كامــل إىل مجيــع     

يقيم فيها الالجئون الفلسطينيون يف مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية. ويـتعني   املناطق اليت
ــئني       ــروا والالجـ ــوظفي األونـ ــال مـ ــة يف اعتقـ ــة املتمثلـ ــة األمهيـ ــألة البالغـ ــا للمسـ ــدي أيضـ التصـ
الفلسطينيني. وباإلضافة إىل ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للجهـات املاحنـة الـيت أسـهمت          

اإلنساين الذي أصدرته الوكالة من أجل اجلمهوريـة العربيـة السـورية، وحتـث      بسخاء يف النداء
  يف هذا الصدد على مواصلة تقدمي دعم طاملا ظلت الظروف على أرض الواقع تستلزم ذلك.  

وتقــر اللجنــة بــأن وصــول الالجــئني الفلســطينيني القــادمني مــن اجلمهوريــة العربيــة           
 تتعـرض هلـا البلـدان املضـيفة اجملـاورة، وتعـرب عـن        السورية قد أسفر عـن تزايـد الضـغوط الـيت    

تقديرها ملا أبدتـه البلـدان مـن كـرم يف تـوفري ملجـأ لتلـك الفئـة الضـعيفة مـن السـكان. وتقـدر             
من الالجـئني الفلسـطينيني يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية       ٨٠ ٠٠٠األونروا أن ما يقرب من 

  مهورية العربية السورية.قد نزحوا إىل اخلارج منذ بداية الصراع يف اجل
ــة احتياجــات          ــة مــن أجــل تلبي ــذهلا الوكال ــيت تب ــة إىل اجلهــود املســتمرة ال وتشــري اللجن

الالجـــئني الفلســـطينيني يف لبنـــان. وتشـــدد علـــى احلاجـــة إىل بـــذل جهـــود مســـتمرة ملســـاعدة 
ين الالجئني يف حتسني ظروف معيشتهم، استنادا إىل حقوقهم الـيت يتمتعـون هبـا كالجـئني، وتـث     

الجـئ فلسـطيين مسـجلني لـدى      ٥٢ ٠٠٠على استجابة األونـروا لتلبيـة احتياجـات أكثـر مـن      
  األونروا ممن فروا من اجلمهورية العربية السورية.

ــة القلــق كــذلك إزاء اســتمرار القيــود املفروضــة علــى حركــة البضــائع        ويســاور اللجن
ل، ممـا زاد األثـر املـدمر    واألشخاص إىل قطاع غزة ومن القطاع، الذي تفرضه حكومـة إسـرائي  

على اقتصاد غزة املوجه حنـو التجـارة، وعمَّـق اعتمـاده علـى املعونـة. وقـد أدى تشـديد القيـود          
ــام      ــاء يف أواخــر ع ــواد البن ــى اســترياد م ــيت    ٢٠١٣املفروضــة عل ــأخري ال ــادة حــاالت الت إىل زي

، مبا يف ذلـك املسـاكن   تواجهها األونروا يف تنفيذ املشاريع احليوية، وزاد تكاليف هذه املشاريع
  واملستشفيات واملدارس.
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ــالل           ــزة خـ ــاع غـ ــانية يف قطـ ــة اإلنسـ ــدهور احلالـ ــادة تـ ــا إىل زيـ ــة أيضـ ــري اللجنـ وتشـ
  ، بسبب نقصان وصول السلع األساسية مبا يف ذلك الوقود.٢٠١٣  عام

ــازل         ــالغ مــن أن التشــريد القســري، وأعمــال هــدم وتــدمري املن ــة قلــق ب ويســاور اللجن
تصـادية، واجلـدار العـازل، وعمليـات اإلغـالق وغـري ذلـك مـن القيـود املفروضـة           واألصول االق

على التنقل، مما تفرضه السلطات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك يف القدس الشـرقية،  
كلها أمور ال تزال تؤثر تـأثرياً عميقـا علـى األحـوال املعيشـية لالجـئني الفلسـطينيني. وتالحـظ         

مرار القيــود املفروضــة علــى حركــة األشــخاص والبضــائع ال تــزال تعرقــل النمــو اللجنــة أن اســت
االقتصادي، مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت البطالة، والفقر وانعـدام األمـن الغـذائي، ومـا يـنجم      
عــن ذلــك مــن آثــار خطــرية علــى رفــاه الالجــئني الفلســطينيني. وعــالوة علــى ذلــك، تشــجب   

، مبـا يف ذلـك اسـتخدام القـوة املميتـة يف الضـفة الغربيـة يف عـام         اللجنة الزيادة احلـادة يف العنـف  
الجئــا، مبــا يف ذلــك قتــل أحــد مــوظفي األونــروا علــى يــد     ١٧ ، ممــا أســفر عــن مقتــل ٢٠١٣

. وتعـرب أيضـا   ٢٠١٣القوات العسكرية اإلسرائيلية يف خميم قلنديا لالجئني يف آب/أغسـطس  
لضــفة الغربيــة يف مــا ال يقــل عــن     روا يف اعــن بــالغ القلــق إزاء انتــهاك حصــانة مبــاين األونــ      

. وتطلب اللجنة إىل مجيع األطـراف االمتنـاع عـن انتـهاك حيـاد      ٢٠١٣مناسبة خالل عام  ٤٨
  منشآت األونروا.

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق البالغ من مسـتوى التهديـدات واهلجمـات علـى مـوظفي        
مات اليت يتعـرض هلـا املوظفـون احملليـون     األونروا يف مناطق الرتاع، وال سيما التهديدات واهلج

  أثناء تقدميهم اخلدمات.
ــوظفي           ــى حركــة م ــيت تفرضــها إســرائيل عل ــود ال ــع القي ــة مجي ــة إىل إزال ــدعو اللجن وت

األونروا وسلعها، وفقا لالتفـاق املتعلـق بالتنقـل والعبـور املـربم بـني حكومـة إسـرائيل والسـلطة          
ميتشـيلمور املـربم بـني األونـروا      -، واتفاق كوماي ٢٠٠٥الفلسطينية يف تشرين الثاين/نوفمرب 

  .١٩٦٧وحكومة إسرائيل يف عام 
وتدعو اللجنة مجيع األطـراف إىل االحتـرام الكامـل لقـرارات األمـم املتحـدة والقـانون          

الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين. وال تزال اللجنة تشعر بقلق بـالغ إزاء عـدم متكـن    
تصــال مبوظفيهــا الـذين حتتجــزهم الســلطات املعنيــة ومـن عــدم تــوافر معلومــات   الوكالـة مــن اال 

  .٣٦/٢٣٢عنهم، وتذكِّر هذه السلطات بالتزاماهتا املتصلة بقرار اجلمعية العامة 
يـرادات الوكالـة   واللجنة تالحظ، وال تزال تشعر بـالقلق، إزاء االخنفـاض املسـتمر يف إ     

من نداء الطوارئ السـنوي مـن أجـل الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، ومـن أجـل تقـدمي مسـاعدة            
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للمشردين من خميم هنر البارد. وحتث اللجنة مجيـع اجلهـات املاحنـة علـى الوفـاء بتربعاهتـا املعلنـة        
ة إىل ديـارهم  غري املسددة إلعادة بناء خميم هنر البارد إلتاحـة الفرصـة للسـكان املشـردين للعـود     

  وسبل معيشتهم بأسرع ما ميكن.
ويساور اللجنة القلق إزاء الطلبات املتزايدة علـى األونـروا يف األردن، وتؤكـد احلاجـة       

إىل ضــمان تقــدمي خــدمات كافيــة، مــن حيــث النطــاق والنوعيــة، إىل الالجــئني هبــدف احلفــاظ  
  االستقرار.  على

ســتمر يف التمويــل وال ســيما مــن أجــل  وال تــزال اللجنــة تشــعر بــالقلق إزاء الــنقص امل   
الصندوق العام لألونروا، األمر الذي يقوض اجلهود اليت تبـذهلا الوكالـة لتعزيـز التنميـة البشـرية      
وتلبية احتياجات الالجئني. وتعترف اللجنة بنجاح اجلهود اليت تبـذهلا الوكالـة يف تعبئـة املـوارد     

لتنبـؤ باملسـامهات يف الصـندوق العـام، وزيـادة      إىل زيادة القدرة على ا ٢٠١٣اليت أدت يف عام 
املسامهات املقدمة من جهات ماحنة غري تقليدية ومن مصادر خاصة، وزيادة حصـة املسـامهات   
املقدمــة مــن البلــدان العربيــة إىل الصــندوق، وهــو مــا يقــدم دلــيال إضــافيا علــى تنــوع مصــادر     

األجـل املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة      التمويل. وتعرب اللجنة عـن تقـديرها باملثـل للـدعم الطويـل      
يف املائـة مـن الصـندوق     ٧,٨الرئيسية، واجلهود املتجددة ألعضاء جامعة الدول العربية لتغطيـة  

أعلــى مســتوى  ٢٠١٣العــام. ومــع ذلــك، تالحــظ اللجنــة أنــه بينمــا ســجلت الوكالــة يف عــام  
ألونـروا يف األجلـني مـن    لتعبئة املوارد، فالبد من مواصـلة التصـدي للشـواغل املتعلقـة بتمويـل ا     

  املتوسط إىل الطويل.
وتشــيد اللجنــة بــاألونروا ملــا أحرزتــه مــن تقــدم يف إصــالح براجمهــا يف جمــايل الصــحة      

والتعلــيم، ولتحســني الفعاليــة يف تقــدمي اخلــدمات إىل الالجــئني بالتعــاون مــع البلــدان املضــيفة،   
ــلحة يف خت      ــحاب املصـ ــع أصـ ــوار مـ ــلة احلـ ــى مواصـ ــروا علـ ــث األونـ ــذه   وحتـ ــذ هـ ــيط وتنفيـ طـ

  اإلصالحات، ومواصلة مراعاة املزيد من الكفاءة يف الربجمة.
ــرة          ــتراتيجيتها املتوســطة األجــل للفت ــداد اس ــروا يف إع ــة مســاندهتا لألون ــدي اللجن وتب
  ، وترحب بالتقدم احملرز.٢٠٢١-٢٠١٦

املاحنـة   وتشيد اللجنة أميا إشادة مبا تقدمه البلدان املضيفة والسلطات املضيفة واجلهـات   
  من دعم لعمل األونروا وأنشطتها.

  منيمنه) حسن توقيع(
  رئيس اللجنة االستشارية
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  الفصل األول
  

  عرض عام لسياق األوضاع    
  التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية  -ألف   

للسنة الثالثـة علـى التـوايل، تـأثري الـرتاع املتكـرر والعواقـب         ٢٠١٣استمر، خالل عام   - ١
ــ ــة      املترتب ــة األمــم املتحــدة إلغاث ــادين العمــل اخلمســة الــيت تعمــل فيهــا وكال ــه يف مجيــع مي ة علي

ــروا). و    ــتوتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن (األون ــات حال ــدرجات  ،العقب ب
متفاوتــة عــرب شــىت ميــادين عمــل الوكالــة، دون متتــع الالجــئني الفلســطينيني حبقــوقهم مبوجــب   

ــدويل. ويف ظــ  ــون الفلســطينيون أيضــا     القــانون ال ــزداد صــعوبة، تضــرر الالجئ ــة ت ــة إقليمي ل بيئ
استمرار النقص يف التمويل املقدم إىل األونروا، مما قوض اجلهود اليت تبذهلا الوكالـة لتعزيـز    من

التنمية البشرية وتلبية االحتياجـات اإلنسـانية. إن هـذه االجتاهـات تعـد مبثابـة تأكيـد السـتمرار         
 الذين ما برحوا يعـانون، منـذ أكثـر مـن سـتة عقـود، مـن آثـار التشـرد،          هشاشة حالة الالجئني

ومن حمنة ال ميكن إهناؤهـا بالكامـل إال بالتوصـل إىل حـل عـادل ودائـم، وفقـا للقـانون الـدويل          
  وقرارات األمم املتحدة الصادرة يف هذا الصدد.

ية، خــالل الفتــرة  واســتمر التفــاقم يف األزمــة اإلنســانية يف اجلمهوريــة العربيــة الســور        - ٢
املشمولة بالتقرير، بسبب الرتاع املسلح الدائر هناك، الذي يتضرر منـه بشـكل متزايـد الالجئـون     

الجـئ يف   ٥٤٠ ٠٠٠الفلسطينيون املسجلون لـدى األونـروا يف ذلـك البلـد الـذين بلـغ عـددهم        
ب صـي تل مخسة من مـوظفي األونـروا وأُ  ، ق٢٠١٣ُ. وخالل عام ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

مثانية آخرون يف أعمال العنف املتصلة بالرتاع يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية. وواصـل العديـد      
 ،اجتاحـت االشـتباكات املسـلحة    ،ومـع ذلـك   .من الالجئني الفلسـطينيني التـزام موقـف احليـاد    

خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، عــددا كــبريا مــن خميمــات الالجــئني الفلســطينيني وأحيــائهم     
ــا مــن     واســتخ دمت يف العديــد منــها األســلحة الثقيلــة. وتضــرر جمتمــع الالجــئني بأكملــه تقريب

الوفيات والدمار والتشريد املرتبط بالرتاع يف مجيع أحناء البلد. ودعـت الوكالـة مـرارا وتكـرارا     
تـل العديـد مـن الالجـئني     التقيد بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل. وقُ     مجيع أطراف الرتاع إىل

صيبوا جبروح خطرية خالل الرتاع يف اجلمهورية العربية السورية، مبـا يف ذلـك   طينيني أو أُالفلس
يف حوادث تأثرت فيها منشآت األونروا. وال تتوافر أرقام مؤكـدة عـن العـدد اإلمجـايل للقتلـى      

، ٢٠١٣الالجــئني الفلســطينيني خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. وطــوال عــام    واجلرحــى مــن
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يف فـرض   ،)١(خميم الريمـوك، الـذي يـثري خمـاوف خطـرية يف نظـر القـانون الـدويل         استمر حصار
املعاناة الشديدة واحلرمان على السكان املدنيني، حيث أفادت تقارير منتظمـة بوقـوع إصـابات    

نقـص  انتشـار سـوء التغذيـة واجلـوع و    بـزغ  نتيجة القصف وأشكال العنف املسـلح األخـرى. و  
كمصـدر قلـق كـبري يف اجلـزء     واملرافـق واخلـدمات    ساسية األخـرى والسلع األواألدوية  األغذية

. وعلى الرغم من الدعوات اليت وجهها اجملتمع الدويل بضـمان وصـول   ٢٠١٣األخري من عام 
ــان الرئاســي الصــادر عــن جملــس األمــن     املســاعدات اإلنســانية، ال ســيما يف  تشــرين  ٢يف  البي

ــوبر عــام   ــروا مــن الوصــول إىل خمــيم   S/PRST/2013/15( ٢٠١٣األول/أكت ــتمكن األون )، مل ت
كـانون األول/ديسـمرب    ٣١الريموك خالل الفترة املشمولة بالتقرير. وتقدر الوكالـة أنـه حبلـول    

الجئ فلسـطيين ديـارهم حبثـا عـن األمـان يف أمـاكن أخـرى         ٣٤٠ ٠٠٠، غادر حوايل ٢٠١٣
 ٥١ ٠٠٠حــوايل الجــئ) أو يف لبنــان ( ٢٧٠ ٠٠٠حــوايل ريــة العربيــة الســورية (مــن اجلمهو

  الجئ). ١٠ ٠٠٠الجئ) أو أبعد من ذلك (حوايل  ١٠  ٠٠٠حوايلالجئ) أو يف األردن (
وبسبب الرتاع، تتزايد صعوبة احلصول على الغذاء والسلع األساسية األخرى يف عـدة    - ٣

اىن الالجئــون الفلســطينيون بشــكل مباشــر  منــاطق مــن حمافظــات دمشــق ودرعــا وحلــب. وعــ  
ــن ــن التشــريد         م ــة وم ــيت هتــدد ســالمتهم البدني ــن األخطــار ال ــالرتاع، وم الصــدمات املتصــلة ب
اجلـرائم العنيفـة، مبـا فيهـا االختطـاف.       وقـوع  ديارهم، كما عانوا يف الوقت ذاته من تزايـد  من

العـــرب الفلســـطينيني،  وواصـــلت الســـلطات الســـورية، مبـــا يف ذلـــك اإلدارة العامـــة لالجـــئني 
وعلـى سـبيل املثـال، فمـن     اإلعراب عن دعمهـا لالجـئني الفلسـطينيني وتيسـري عمـل األونـروا.       

أجل املساعدة على التعويض عن عدم التمكن من الوصول إىل مدارس األونروا، قامـت وزارة  
يف املنـاطق   التعليم مبنح األونـروا والالجـئني الفلسـطينيني احلـق يف اسـتخدام املـدارس احلكوميـة       

غري أن حدة الرتاع وتفشيه وما تقوم به أطراف الـرتاع مـن أعمـال، أثـر بشـكل خطـري       اآلمنة. 
يف عمليـات الوكالــة. فقــد حلقــت أضــرار باملــدارس واملستوصــفات وغريهــا مــن املرافــق التابعــة  

ونـروا  للوكالة أو تعذر الوصول إليها خالل أعمـال القتـال. وظلـت املبـاين املدرسـية التابعـة لأل      
ــا  ــابع هلـ ــز التـــدريب التـ ــة  يف ومركـ ــواءدمشـــق مبثابـ ــان إيـ ــئني   مكـ ــوريني والالجـ مؤقـــت للسـ

  الفلسطينيني الباحثني عن األمان.
ــة          - ٤ ــة العربي ــية األخــرى يف اجلمهوري ــة والســلع األساس ــواد الغذائي ــعار امل ــت أس وارتفع

الف الالجــئني ، فأصــبحت بعيــدة املنــال بالنســبة آل ٢٠١٣الســورية ارتفاعــا حــادا طيلــة عــام   
مـن ارتفـاع معـدالت الفقـر واحلرمـان       ، باملقارنـة بالسـوريني،  الفلسطينيني الذين كانوا يعـانون 

__________ 
، ٢٠١٤شـباط/فرباير   ١٩ة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، يف     يانظر البيان الصحفي واملذكرة الصادرين عن مفوضـ   )١(  

 .http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14262&LangID=E: املتاحني يف املوقع
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حىت قبل اندالع الرتاع. ومع استمرار تقلص االقتصاد السوري، تزايدت البطالـة، مبـا يف ذلـك    
خاصـة  يف أوساط الالجـئني الفلسـطينيني. واضـطرت العـائالت النازحـة إىل اسـتئجار مسـاكن        

ــاليف، ممـــا يـــؤدى إىل زيـــادة نضـــوب مواردهـــا الشـــحيحة. وتضـــرر الالجئـــون    باهظـــة التكـ
السوريني، من النقص يف الكهرباء والوقود وزيت التدفئـة. وتقـدر األونـروا     الفلسطينيون، مثل

مـن الالجـئني الفلسـطينيني حيتـاجون إىل      ٤٤٠ ٠٠٠، كـان هنـاك   ٢٠١٣أنه حبلول هناية عـام  
  نية لتلبية احتياجاهتم اليومية.املساعدة اإلنسا

واستمرت األحداث يف اجلمهورية العربية السورية يف التأثري بشكل كـبري يف عمليـات     - ٥
  الوكالة يف األردن ولبنان.

ــام    - ٦ ــالل عـ ــهم     ٢٠١٣وخـ ــن بينـ ــذين مـ ــان، الـ ــطينيني يف لبنـ ــون الفلسـ ــل الالجئـ ، ظـ
ن االجتمـاعي واالقتصـادي احلـاد    الجئا مسجال لدى األونروا، يعانون من احلرمـا  ٤٤٧ ٣٢٨

واحلواجز اليت حتول دون التمتع الكامـل بطائفـة واسـعة مـن حقـوق اإلنسـان، يف سـياق احلالـة         
السياســية واألمنيــة غــري املســتقرة. وواصــلت األونــروا مناصــرة حــق الالجــئني الفلســطينيني          

ــان. وأدخلــت بعــض التحســينات يف عــام     يف ــيال  ، أدت إىل التخف٢٠١٣العمــل يف لبن يــف قل
تعقيد إجـراءات احلصـول علـى تصـاريح العمـل لصـاحل الالجـئني الفلسـطينيني املسـتحقني.           من

ــة. ويف     آذار/مــارس  ٢٢ومــع ذلــك، ظــل حــق الالجــئني الفلســطينيني يف العمــل حمــدودا للغاي
، اســتقال رئــيس الــوزراء جنيــب ميقــايت، وواصــلت احلكومــة تصــريف األعمــال طــوال  ٢٠١٣

س زيـــادة يف االشـــتباكات املســـلحة بـــني مجاعـــات مرتبطـــة بـــالرتاع الســـنة. وشـــهدت طـــرابل
اجلمهورية العربية السورية. وأثرت هـذه االشـتباكات بشـكل مباشـر يف عمليـات الوكالـة،        يف

فاضــطرهتا إىل إغــالق منشــآهتا عــدة مــرات، وأعاقــت ســبل الوصــول إىل معســكرين لالجــئني    
ــات ب     ــتة هجمــ ــت ســ ــان. ووقعــ ــال لبنــ ــطينيني يف مشــ ــة   الفلســ ــيارات مفخخــ ــتخدام ســ اســ

، واستهدف معظمهـا ضـواحي بـريوت اجلنوبيـة. ورغـم أن لبنـان فـتح حـدوده         ٢٠١٣ عام يف
ــه          ــة الســورية، فإن ــة العربي ــرتاع يف اجلمهوري ــن ال ــارين م ــن الالجــئني الف ــداد كــبرية م ــام أع أم

. وانتشـر موظفـو األونـروا    ٢٠١٣دخول عدد من الالجئني الفلسـطينيني منـذ أغسـطس     رفض
  معرب املصنع احلدودي ملراقبة الالجئني الفلسطينيني العابرين إىل لبنان ومساعدهتم.عند 
ومن بني ميـادين عمـل األونـروا اخلمسـة، يستضـيف األردن أكـرب عـدد مـن الالجـئني            - ٧

. ولـئن كانـت   ٢٠١٣مليـون يف كـانون األول/ديسـمرب     ٢,١الفلسطينيني، الذين بلـغ عـددهم   
مستقرة داخـل منطقـة يتزايـد فيهـا انعـدام األمـن، فقـد طـرح التراجـع          احلالة يف األردن ال تزال 

االقتصادي العاملي والرتاع املسلح الدائر يف اجلمهورية العربيـة السـورية حتـديات. وأدى جملـس     
وزراء جديد اليمني الدسـتوري خـالل شـهر آب/أغسـطس، ومت تشـكيل جملـس نـواب جديـد         
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ردن عـــن قلقهـــا إزاء الضـــغط املفــــروض    تشـــرين األول/أكتـــوبر. وأعربـــت حكومـــة األ     يف
املوارد والبنية األساسية يف البلد بسبب استمرار وصـول الالجـئني مـن اجلمهوريـة العربيـة       على

ــة،          ــة مرتفع ــدالت البطال ــت مع ــة واإلجيــار. وظل ــواد الغذائي ــر يف أســعار امل ــذي أث الســورية، ال
فاعـا كـبريا خـالل الفتـرة     الشباب خاصة، وارتفعـت أسـعار الوقـود ورسـوم الكهربـاء ارت      لدى

  املشمولة بالتقرير، حيث مت ختفيض اإلعانات.
ــابع املـــأزق   ٢٠١٣ويف عـــام   - ٨ ــة تأخـــذ طـ ، ظلـــت احلالـــة يف األرض الفلســـطينية احملتلـ

وأثـرت   السياسي والرتاع وفرض قيود على حقوق وفرص الفلسـطينيني، مبـن فـيهم الالجئـون.    
 مسجلني يف دولة فلسطني.  مليون الجئ فلسطيين  ١,٩أيضا احلالة على 

ومل حتدث أي تطـورات إجيابيـة كـبرية بشـأن احلصـار الـذي فرضـته حكومـة إسـرائيل            - ٩
 . فقـد اسـتمر فعـال حظـر الصـادرات وتنقـل      ٢٠٠٧بعد تويل محاس يف منتصف عام  على غزة
مــن قطــاع غــزة وإليهــا وظلــت إمكانيــة الوصــول إىل منــاطق صــيد األمســاك واألراضــي  األفــراد
دمر احلصار اقتصاد غزة الـذي كـان حيويـا يف     . وقد٢٠١٣عية حمدودة للغاية طوال عام الزرا

قـدرة ذلـك االقتصـاد علـى إجيـاد فـرص عمـل، وأوقـع          دمـر  السابق ومتجها حنو التجارة، كما
. وشـهد  )٢(بـراثن الفقـر واضـطرهم إىل االعتمـاد علـى املعونـة       الغالبية العظمـى مـن السـكان يف   

تـدهورا سـريعا وحـادا يف الوضـع اإلنسـاين. وأدى وقـف جتـارة         ٢٠١٣م النصف الثاين من عا
شرايني احلياة نظـرا للحصـار، إىل أزمـة يف قطاعـات الكهربـاء       أحد عداألنفاق مع مصر، اليت ُت

ملشـاريع األمـم    ، بصـفة مؤقتـة،  والوقود والغذاء تفاقمـت مـن جـراء تعليـق واردات مـواد البنـاء      
ــن طريــ     ــا ع ــق عليه ــوبر      املتحــدة املواف ــامل يف تشــرين األول/أكت ــو س ــرم أب ــرب ك ، ٢٠١٣ق مع

ــى    ــرائيلي عل ــر اإلس ــتمرار احلظ ــت      واس ــاع اخلــاص. وأعلن ــة للقط ــاء الالزم ــواد البن واردات م
، مـدعم  بعد اكتشـاف نفـق   ٢٠١٣السلطات اإلسرائيلية هذه التدابري يف تشرين األول/أكتوبر 

وبلـغ   .قاموا ببنائـه  الفلسطينينياملقاتلني يقال أن يؤدي من قطاع غزة إىل إسرائيل،  باخلرسانة،
ــجلني يف    ــطينيني املســ ــئني الفلســ ــدد الالجــ ــزة عــ ــئ يف  ١ ٢٤٠ ٠٠٠ غــ ــانون  ٣١الجــ كــ

ــام ٢٠١٣األول/ديســـمرب  ــة عـ ــول هنايـ ــا٢٠١٣ . وحبلـ ــزة  ، كـ ــاع غـ ــة يف قطـ ن معـــدل البطالـ
وظـائف يف  يف املائة لدى الالجئني. وتستند اجتاهات البطالة بدرجة كـبرية إىل فقـدان ال   ٤٠,٩

__________ 
جهــاز مســح جديــد يتــيح إجــراء فحــص شــامل جلميــع الســلع   تركيــب ٢٠١٣علــى الــرغم مــن أنــه مت عــام   )٢(  

ــرائيل،           ــع إس ــى احلــدود م ــد املســتخدم عل ــرب الوحي ــامل، املع ــو س ــرم أب ــزة يف ك ــن غ ــم خيــرج   اخلارجــة م فل
ــة   ٢٣ ســـوى ــفة الغربيـ ــزة إىل الضـ ــاحنة مـــن غـ ــة شـ ــدير ،محولـ ــتم تصـ ــاحنة  ١٦٠ســـوى  ومل يـ ــة شـ محولـ
الشــاحنات الــيت كانــت ختــرج     ائــة مــن محــوالت  يف امل ٧٥بلــدان أخــرى. ويســاوي ذلــك     إىل غــزة مــن
يف األســـبوع) واخنفـــاض بنســـبة محولـــة شـــاحنة  ٢٥٠( ٢٠٠٧يف األســـبوع قبـــل حزيران/يونيـــه  غـــزة مـــن
 .محولة شاحنة) ٢٥٤( ٢٠١٢املائة مقارنة بعام   يف  ٢٨
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. ويف الربــع )٣(٢٠١٢مجيــع الوظــائف اجلديــدة يف عــام  قطـاع البنــاء، الــذي كــان يــوفر نصـف  
فرصـة عمـل    ٥ ٠٠٠، أتاحت مشاريع البناء التابعة لألونروا أكثـر مـن   ٢٠١٣الثالث من عام 

بدوام كامل؛ ومع ذلك، توقفت األنشـطة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب بعـد توقـف الـواردات مـن        
، ُسمح باستئناف تنفيـذ سـتة مشـاريع تبلـغ     ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ء. ويف مواد البنا
مـن   ٢٤مشروعا؛ وما زال استئناف تنفيـذ   ٣٠مليون دوالر، من أصل ما جمموعه  ٥٢قيمتها 

مليـون دوالر، يف انتظـار انتـهاء عمليـة      ٦٤املشاريع املوافق عليها سابقا، اليت تبلغ قيمتـها حنـو   
مليــون دوالر يف انتظــار موافقــة   ١١١مشــروعا تبلــغ قيمتــها أكثــر مــن    ٣٨التنســيق؛ وهنــاك 

وحـــدة تنســـيق أنشـــطة احلكومـــة يف األراضـــي. ومل يوافَـــق علـــى أي مشـــاريع جديـــدة منـــذ    
. وأدى إغالق األنفـاق بـني غـزة ومصـر أيضـا إىل تضـخم كـبري يف أسـعار         ٢٠١٣آذار/مارس 

ــة األساســية، واحلــد مــن القــ    ــادة   الوقــود واملــواد الغذائي وة الشــرائية لــدى األســر املعيشــية، وزي
، ٢٠١٢يف املائـة يف عـام    ٥٧االعتماد على األونروا. وارتفع معدل انعدام األمـن الغـذائي إىل   

شـخص، أي   ٨٠٠ ٠٠٠قبل إغالق األنفاق. ويف هناية الفترة املشمولة بالتقرير، كـان حـوايل   
ة مــن األونــروا. وبعــد صــدور نصــف ســكان قطــاع غــزة تقريبــا، يتلقــون معونــة غذائيــة فصــلي 

غــــزة يف ”، أصــــدرت األونــــروا التقريــــر املعنــــون )٤(٢٠٢٠ عــــام التقريــــر املعنــــون غــــزة يف
أن يرتفـع عـدد    ٢٠٢٠. ومن املتوقـع حبلـول عـام    )٥(“: عمليات األونروا التنفيذية٢٠٢٠ عام

املكتظـة  مليون نسمة يف منـاطق غـزة احلضـرية الشـديدة      ١,٦الالجئني الفلسطينيني إىل حوايل 
بالسكان. وسيتعني على األقل مضاعفة إمدادات الكهرباء لتلبية الطلب، وقد ُتحرم فعـال غـزة   
مــن إمكانيــة احلصــول علــى امليــاه الصــاحلة للشــرب، ومــن توســيع نطــاق اخلــدمات الصــحية،    
ــذين تتكــون         ــدارس وإجيــاد فــرص عمــل إضــافية للســكان ال ــاء م وســيكون مــن الضــروري بن

وال بد من إهناء احلظر اإلسرائيلي على الصادرات لكـي يتسـىن    الشباب. أغلبيتهم الساحقة من
  إحداث أي انتعاش اقتصادي مستدام واحلد من االعتماد على املعونة.

، بلــغ عــدد الالجــئني الفلســطينيني املســجلني   ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٣١ويف   - ١٠
تزايـدت بشـكل كـبري     ،بـالتقرير الجئا. وخـالل الفتـرة املشـمولة     ٧٥٤ ٤١١الضفة الغربية  يف

عمليـــات التوغـــل والتفتـــيش الـــيت تقـــوم هبـــا قـــوات األمـــن اإلســـرائيلية يف خميمـــات الالجـــئني 
__________ 

حظــرا ل مــا زالــت تفــرض  كــان قطــاع البنــاء يعتمــد إىل حــد بعيــد علــى جتــارة األنفــاق، حيــث إن إســرائي      )٣(  
 واردات مواد البناء لقطاع البناء اخلاص، ومشاريع البناء التابعة لألونروا  على

(مكتـب منسـق األمـم     “: هل هي مكـان مالئـم للعـيش؟   ٢٠٢٠ غزة يف عام”فريق األمم املتحدة القطري،   )٤(  
 .)٢٠١٢املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط يف القدس، آب/أغسطس 

، متاحـــة يف املوقـــع التـــايل:   “: عمليـــات األونـــروا التنفيذيـــة  ٢٠٢٠غـــزة يف عـــام  ” ،)٢٠١٣(األونـــروا   )٥(  
http://www.unrwa.org/userfiles/2013070364659.pdf. 
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الفلسطينيني بالضفة الغربية، وأسفرت عن ارتفاع عدد اإلصابات والوفيـات. ولوحظـت أيضـا    
ا أسفر عـن زيـادة   ، ممزيادة حادة يف استخدام الذخرية احلية على أيدي قوات األمن اإلسرائيلية

يف اإلصابات والوفيات، بينما أبلغت حكومة إسرائيل عن زيادة منـاظرة يف احلـوادث املسـلحة    
، قتلـت قـوات األمـن اإلسـرائيلية أحـد      ٢٠١٣آب/أغسـطس   ٢٦ . ويفاليت قام هبا فلسطينيون

 أثنـاء عمليـة   موظفي األونروا رميـا بالرصـاص وجرحـت موظفـا آخـر يف خمـيم قلنـديا لالجـئني        
وخلص حتقيق أجرته األونروا إىل أن كال املـوظفني قـد أطلقـت عليهمـا النـار      . تفتيش واعتقال
مل يشـكال أي هتديـد للحيـاة يف أي وقـت. ويف هنايـة الفتـرة املشـمولة بـالتقرير،         ومها أعـزالن و 

كان التحقيـق اإلسـرائيلي ال يـزال جاريـا. وكـان سـبعة مـن بـني األشـخاص السـبع والعشـرين            
ــذين قتل ــئني الفلســـطينيني؛        الـ ــة مـــن الالجـ ــرائيلية يف الضـــفة الغربيـ ــوات األمـــن اإلسـ تـــهم قـ

الجئــا فلســطينيا  ٤٨٦صــيب مــا ال يقــل عــن . وأ٢٠١٢ُقتــل أي الجــئ يف عــام ُي مل حــني يف
ــى ــل        عل ــالتقرير، وميث ــرة املشــمولة ب ــوات األمــن اإلســرائيلية يف املخيمــات خــالل الفت ــدي ق أي
. وإضــافة إىل ذلــك، هــدمت ٢٠١٢ر ضــعفا مقارنــة بعــام زيــادة تبلــغ تقريبــا ثالثــة عشــ  ذلــك

مــبىن ميتلكهــا الفلســطينيون بســبب عــدم وجــود    ٦٦٣الســلطات اإلســرائيلية مــا ال يقــل عــن   
. وكـان  )٦(يهـا يصـعب علـى الفلسـطينيني احلصـول عل    هي تراخيص تراخيص إسرائيلية للبناء، و
يني املســجلني. وجــرت الغالبيــة  دمت تعــود إىل الالجــئني الفلســطين حــوايل ربــع املبــاين الــيت هـُـ 

مـن   ١ ١٠٣يف املائـة) يف املنطقـة جـيم. وتشـرد مـا جمموعـه        ٨٥العظمى من عمليـات اهلـدم (  
املشــردين.  يف املائــة مــن ٣٤، وميثــل الالجئــون الفلســطينيون ٢٠١٣الفلســطينيني خــالل عــام 

جتماعيـة  وكان أكثر من نصف عدد الالجئني املشردين من األطفال. وتـدهورت الظـروف اال  
ــام  ــادية يف عـ ــرائية،   ٢٠١٣واالقتصـ ــوة الشـ ــة وتقلـــص القـ ، بســـبب ارتفـــاع معـــدالت البطالـ

واستمرار نظام القيود اليت تفرضها السلطات اإلسرائيلية علـى التنقـل. وتـأثر الوضـع السياسـي      
سلبا بعدم ثقة الكثريين يف مفاوضات السـالم اجلاريـة، وباالنقسـام السياسـي يف فلسـطني. وال      

الالجئــون مــن بــني أكثــر الفلســطينيني ضــعفا يف الضــفة الغربيــة. فاســتمرار بنــاء اجلــدار،   يــزال 
والقيود املفروضـة علـى احلركـة والعبـور والتـهجري القسـري هـي مـن بـني العوامـل الـيت تعرقـل             
التنمية االقتصادية يف الضفة الغربية وتسهم يف ارتفاع معدالت البطالـة وانعـدام األمـن الغـذائي     

  .جئني الفلسطينينيلدى الال
  

__________ 
  )٦(  A/HRC/24/30 و  ،٣٥، الفقرةA/HRC/25/38 ١١، الفقرة. 
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  التطورات التشغيلية  - باء  
استمرت األونروا يف تـوفري املسـاعدة واحلمايـة لالجـئني الفلسـطينيني يف مجيـع ميـادين          - ١١

ــها خــالل عــام    ــدمي خــدمات التعلــيم والصــحة واإلغاثــة       ٢٠١٣عمل ــن طريــق تق ــك ع ، وذل
ــات، وا      ــة، وحتســني اهلياكــل األساســية واملخيم ــالغ الصــغر.   واخلــدمات االجتماعي لتمويــل الب

وباإلضافة إىل ذلك، استمرت الوكالة يف تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية إىل الالجـئني الفلسـطينيني      
ومــن  ١٩٦٧الــذين تضــرروا مــن حــاالت الطــوارئ، وإىل األشــخاص املشــردين مــن قبــل عــام 

اع يف جــراء األعمــال العدائيــة الالحقــة، وفقــا للواليــة املســندة إليهــا. ومــا زال حجــم الــرت          
اجلمهورية العربية السورية وما يستتبعه من عواقب إنسانية مـدمرة علـى الالجـئني الفلسـطينيني     
يفوق التوقعات وسيناريوهات التخطيط. وأصدرت األونروا نداء من أجل التصـدي لألزمـات   

التمست فيه تـوفري الـدعم البـالغ األمهيـة لتمويـل براجمهـا هبـدف تـوفري األغذيـة           ٢٠١٣يف عام 
وتكمـن أحـد   ملواد غري الغذائيـة والنقديـة وخـدمات التعلـيم والصـحة يف حـاالت الطـوارئ.        وا

مسات هذا اجلهد يف إقامة شــراكات ابتـكاريــة مع القطـــاع اخلـــاص لتمكــــني األونــــروا مـن      
ـــدية إىل   ـــاعدات نقـــــــ ـــال مســ ــطينيا.  ٣٦٤ ٥٩٧إيصـــ ــا فلسـ ــايل  الجئـ ــغ اإلمجـ ــل املبلـ ويصـ

مليون دوالر، واسـتجاب العديـد مـن اجلهـات املاحنـة بسـخاء، حيـث         ٢٩٠,٨للسنة  املطلوب
. ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٣١يف املائــة مــن مبلــغ النــداء حــىت   ٧٢قــدمت متــويال لنســبة 

، ما برحت الوكالة تقوم مببادرات يف حـاالت الطـوارئ الواسـعة النطـاق يف     ٢٠٠٠ومنذ عام 
الل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير واصـلت الوكالـة تقـدمي املسـاعدة        األرض الفلسطينية احملتلـة. وخـ  

مليـون دوالر.   ٣٠٠اإلنسانية األساسية يف إطار نداء للطوارئ اسـتهدف احلصـول علـى مبلـغ     
مليـون دوالر، ميثـل    ١٣٦,٢وحبلول هناية العام، كانت اجلهات املاحنة قد قـدمت متـويال قـدره    

  لوب يف النداء.يف املائة من املبلغ املط ٤٥,٤نسبة 
ويف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، أدى انتشــار الــرتاع املســلح وآثــاره اإلنســانية إىل          - ١٢

تصاعد كبري يف الطلب على خدمات األونـروا. وقـد وجـد العديـد مـن الالجـئني الفلسـطينيني        
 الــذين كــانوا يف الســابق معتمــدين علــى أنفســهم أهنــم أصــبحوا أكثــر اعتمــادا علــى الوكالــة يف
احلصول على الدعم األساسي، يف حني تعمق االعتماد على املعونة فيما بني األشـخاص الـذين   
ــة متمــثال يف خطــة االســتجابة         ــدقع. وكــان إطــار اســتجابة الوكال ــر م ــل يف فق يعيشــون بالفع
للمســاعدة اإلنســانية يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية الــيت أعــدهتا األمــم املتحــدة بالتنســيق مــع   

 تقـدمي النقديـة إىل   ٢٠١٣هورية العربية السورية. ومشلت أنشطة األونروا يف عـام  حكومة اجلم
ــذاء إىل   ٣٦٤ ٥٩٧ ــتفيدين؛ والغ ــن املس ــوفري      ٣٣٤ ٩٦٩ م ــن املســتفيدين؛ وت ــل م ــى األق عل

مرفقـا مـن مرافـق الوكالـة وغريهـا،       ٣٠مسـتفيد يف   ١٣ ٠٠٠ألكثـر مـن   مكان إيـواء مؤقـت   
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تيبــات لكفالــة حصــول الالجــئني الفلســطينيني علــى خــدمات   وتــوفري املــواد غــري الغذائيــة؛ وتر 
ــاركون يف العمليـــات     ــذين يشـ ــز ســـالمة املـــوظفني الـ ــدابري هتـــدف إىل تعزيـ ــفيات؛ وتـ املستشـ
اإلنسانية. وعلى الرغم من املخـاطر الكـبرية، كفـل املوظفـون امليـدانيون لألونـروا االسـتمرارية        

مــع ذلــك، توقفــت اخلــدمات يف خمــيم     يف عملياهتــا، وحققــوا الكــثري مــن أهــداف اخلطــة. و     
الجئ فلسطيين، وذلـك يف أعقـاب    ١٦٠ ٠٠٠الريموك، الذي كان يعيش فيه سابقا أكثر من 

، مشلـت املخيمـات   ٢٠١٣القيود املفروضة على إمكانية الوصول إليه يف متوز/يوليـه. ويف عـام   
 ظلت تعـاين مـن القيـود    عيش فيها الالجئون الفلسطينيون واليتيواجملتمعات احمللية األخرى اليت 

ة الوصــول إليهــا خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، درعــا، وعــني التــل،   يــاملفروضــة علــى إمكان
  صيت، واحلسينية، وجوبار، ودوما، وقابون، وخان الشيخ.  ، وقرب والسبينة

، تزايــدت أعــداد الالجــئني الفلســطينيني الفــارين مــن اجلمهوريــة  ٢٠١٣وخــالل عــام   - ١٣
لسـورية الـذين يلتمسـون مـالذا آمنـا يف لبنـان. ووفقـا ملفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون            العربية ا

 شخصـا يف كـانون الثـاين/    ١٣٠ ٠٠٠الالجئني ارتفـع عـدد السـوريني الفـارين إىل لبنـان مـن       
شخصا حبلـول هنايـة الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. وقـد ارتفـع عـدد          ٨٥٨ ٦٤١ إىل ٢٠١٣يناير 

القادمني مـن اجلمهوريـة العربيـة السـورية الـذين يلتمسـون املسـاعدة مـن         الالجئني الفلسطينيني 
شـخص   ٥١ ٠٠٠إىل  ٢٠١٣شخص يف كـانون الثاين/ينـاير    ١٧ ٠٠٠األونروا يف لبنان من 

. واستجابة لذلك، عززت األونروا مالكهـا مـن املـوظفني يف    ٢٠١٣يف كانون األول/ديسمرب 
يكلي. ويتاح فـورا جلميـع الالجـئني الفلسـطينيني     حاالت الطوارئ، وأنشأت آليات للتنسيق اهل

القادمني من اجلمهورية العربية السورية إمكانية االلتحـاق مبـدارس األونـروا ودخـول العيـادات      
الصــحية واإلقامــة يف املستشــفيات عــن طريــق اإلحالــة. وأطلقــت األونــروا مبــادرة جديــدة يف    

طاقــات أجهــزة الصــرف اآليل الــيت مــن  تشــرين األول/أكتــوبر هتــدف إىل تزويــد املســتفيدين بب 
ــانون األول/    ــرة الــــيت بــــدأت يف كــ ــة املباشــ ــأهنا أن حتــــل حمــــل عمليــــات توزيــــع النقديــ  شــ

. ويتيح نظام البطاقات اجلديد املزيد مـن الكرامـة للمسـتفيدين ويقلـل إىل أدىن     ٢٠١٢ ديسمرب
اضـطرت األونـروا    حد من املخاطر األمنية والنفقـات العامـة. ونظـرا إىل عـدم كفايـة التمويـل،      

إىل إهناء خدمات اإلغاثة اإلضافية يف حاالت الطوارئ املقدمة إىل األسـر املشـردة يف خمـيم هنـر     
البارد خالل الفترة املشمولة بـالتقرير. ويف أعقـاب اإلعـالن عـن هـذا التغـيري يف النصـف الثـاين         

وأغلقـت خيمـة    ، أغلق احملتجون العديـد مـن منشـآت الوكالـة يف مشـال لبنـان،      ٢٠١٣ من عام
  للمحتجني مدخل جممع املكاتب امليدانية يف لبنان ملدة ثالثة أشهر.

الجئــا مــن الالجــئني    ١٠ ٩١٢ وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، جــرى تســجيل       - ١٤
 الفلســــطينيني القــــادمني مــــن اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية يف األردن. ويف كــــانون الثــــاين/
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ردنيــة سياســة تقضــي بعــدم الســماح بــدخول الفلســطينيني  ، أعلنــت احلكومــة األ٢٠١٣ ينــاير
الفارين من اجلمهورية العربية السورية. ومتشيا مع البيان الرئاسـي الـذي أدىل بـه رئـيس جملـس      

، تواصل األونروا حـث احلكومـة األردنيـة علـى مـنح      ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢األمن يف 
الفــارين مــن اجلمهوريــة العربيــة الســورية،      احلمايــة وإمكانيــة الــدخول املؤقتــة للفلســطينيني     

ومناشدة اجملتمع الدويل كي يزيد مساعدته إىل األردن. وتشـعر األونـروا بـالقلق بصـفة خاصـة      
إزاء حاالت إعادة أسر الالجـئني الفلسـطينيني قسـرا إىل اجلمهوريـة العربيـة السـورية. وكانـت        

مـن القصـر.    ٧٤مبـا يشـمل    حالـة مـن تلـك احلـاالت،     ٣٤قـد وثقـت    ٢٠١٣الوكالة يف عـام  
يف املائـة مـن األشـخاص املـرحلني. وحبلـول هنايـة الفتـرة املشـمولة          ٦٧وميثل النسـاء واألطفـال   

ماليـني دوالر اسـتجابة للنـداءات     ٤,٨٢بالتقرير، كانت اجلهات املاحنة قد قدمت متويال مببلغ 
الفلسـطينيني القـادمني مـن     لتقدمي املسـاعدة إىل الالجـئني   ٢٠١٣اليت أصدرهتا األونروا يف عام 

اجلمهورية العربيـة السـورية الـذين يـدخلون إىل األردن. وتشـمل األنشـطة اجلاريـة أو املتوخـاة         
ــار       ــع إطـ ــات، ووضـ ــددة القطاعـ ــات املتعـ ــيم االحتياجـ ــة تقيـ ــة املعونـ ــل حتســـني فعاليـ ــن أجـ مـ

انة بــأجهزة الفئــات املســتهدف معاونتــها، واالنتقــال إىل التحــويالت النقديــة باالســتع   لتحديــد
  الصرف اآليل.

مليــون  ١,٣يزيــد علــى وواصــلت األونــروا يف غــزة تقــدمي اخلــدمات الرئيســية إىل مــا    - ١٥
. )٧(مليــون شــخص ١,٧شــخص مــن األشــخاص املســجلني مــن بــني الســكان البــالغ عــددهم   

وكجزء من اجلهود اليت تبـذهلا األونـروا مـن أجـل ضـمان تـوفري املعونـة حسـب االحتياجـات،          
لوكالــة إجــراء تقييمهــا الشــامل للفقــر يف غــزة، الــذي يهــدف إىل زيــادة فعاليــة ربــط واصــلت ا

عملية تقدمي احلصص الغذائية إىل األسر باحلالـة مـن حيـث الفقـر. ونظـرا إىل التـدهور الشـديد        
يف البيئــة التشــغيلية والتصــورات اجملتمعيــة بشــأن اخنفــاض املســاعدة، كانــت مثــة صــعوبات قــد   

نفيذ االستقصاء املتعلق بالفقر. وال تزال مثـة شـواغل بشـأن مـدى قـدرة      ووجهت يف استمرار ت
. ويف حزيران/يونيـه، ونظـرا   ٢٠١٤الوكالة على مواصلة تقدمي املعونة الغذائية العاديـة يف عـام   

إىل القيــود علــى املــوارد، أوقفــت األونــروا برنــامج التغذيــة املدرســية الــذي كــان يضــمن تقــدمي 
وخــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر، بلغــت ة يف اليــوم لألطفــال. ال يقــل عــن وجبــة واحــد مــا

التكاليف اإلضافية للموظفني واملرور العابر واللوجستيات النامجة عـن املتطلبـات الـيت يفرضـها     
األمن اإلسرائيلي ألخذ موافقة على احلصول على مواد البناء ورصدها عرب كـرم أبـو سـامل إىل    

ر، أي ما يزيد على واحد يف املائة مـن جممـوع الصـندوق العـام     ماليني دوال ٦,٧ما يزيد على 
__________ 

لتــــــايل )، الســــــكان، متــــــاح علــــــى املوقــــــع ا ٢٠١٣املكتــــــب الفلســــــطيين املركــــــزي لإلحصــــــاءات (   )٧(  
http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#Population. 
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، مثـل الرصـد   ٢٠١٣لألونروا. وأدت املتطلبات اإلضافية املفروضـة يف كـانون األول/ديسـمرب    
الوكالـة.   هاليومي ملصانع األمسنت بواسطة موظفني دوليني إىل زيادة العبء املايل الذي تتحملـ 

 ١٧ ٠٥٣ يف املائـة ليشـمل   ٥٠العمـل إىل مـا يقـرب مـن      واتسع نطاق برنـامج النقديـة مقابـل   
 ٧٩، وقـد ارتفعـت نسـبة املسـتفيدين الفقـراء إىل      ٢٠١٣فرصة عمل قصرية األجل خالل عام 

يف املائة. وقـد أتـاح برنـامج تـدريب اخلـرجيني، وهـو عنصـر فرعـي مـن برنـامج النقديـة مقابـل             
  ائل خرجيي اجلامعات.من أو ٩٤٧العمل، فرصة عمل أوىل قصرية األجل لفائدة 

ــة، وال ســيما         - ١٦ ــق املالي ــة تعــاين مــن العوائ ــروا يف الضــفة الغربي ــات األون ــزال عملي وال ت
، جـرى ختفـيض ميزانيـة نـداء الطـوارئ مـن       ٢٠١٣يتعلق باملساعدة اإلنسـانية. ففـي عـام     فيما
راكة مليون دوالر. وواصـلت األونـروا العمـل بالشـ     ٣٨، إىل ٢٠١٢مليون دوالر يف عام  ٤١

ــيت يســكنها         ــى اجملتمعــات الضــعيفة ال ــة عل ــع ســالل األغذي ــاملي لتوزي ــة الع ــامج األغذي مــع برن
الالجئون البدو يف الضفة الغربية. وقوبل اإلعالن عن تقليل فرص النقدية مقابل العمـل خـارج   
املخيمــات باحتجاجــات مــن جانــب الالجــئني. واســتجابة لتزايــد الشــواغل املتعلقــة باحلمايــة،   

الجئـا مـن الالجـئني املتضـررين مباشـرة بعمليـات اهلـدم         ٢ ١٧٢لوكالـة املسـاعدة إىل   قدمت ا
اليت قامت هبا قوات األمن الداخلي خالل الفترة املشمولة بالتقرير. وقـد تعطلـت العمليـات يف    

كــانون  ٣الضــفة الغربيــة عنــدما بــدأ احتــاد مــوظفي األونــروا يف الضــفة الغربيــة يف إضــراب يف   
اســـتمر خـــالل الفتـــرة املتبقيـــة مـــن الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير. وأدى   ٢٠١٣األول/ديســـمرب 

  ة تقريبا وإغالق منشآت األونروا.اإلضراب إىل وقف مجيع عمليات الوكال
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قُتل مخسـة مـوظفني يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية،        - ١٧

مـوظفني آخـرين جبـراح يف اجلمهوريـة      مثانيـة وموظف يف الضفة الغربيـة، وأصـيب مـا جمموعـه     
عمومــا الضــفة الغربيــة. وال يــزال أمــن مــوظفي األونــروا  موظــف واحــد يف العربيــة الســورية و

التهديدات واهلجمات من جانب املستفيدين الـيت يتعـرض   ا يف ذلك يشكل مصدر قلق بالغ، مب
لوكالــة الســبل الكفيلــة مبنــع هلــا املوظفــون املعينــون حمليــا أثنــاء تقــدمي اخلــدمات. وتستكشــف ا 

اهلجمات والتصدي هلا، بالتعاون مع السلطات املضيفة، مبـا يتفـق مـع امتيـازات األمـم املتحـدة       
وحصــاناهتا. وتعــرب األونــروا عــن امتناهنــا ملوظفيهــا وتقــدر تفــانيهم ووالءهــم، وتؤكــد علــى   

ــهم. وهــ      ــة بأمن ــد مــن اخلطــوات ملعاجلــة املســائل املتعلق ــثين علــى وجــه  ضــرورة اختــاذ املزي ي ت
اخلصوص على العاملني يف مناطق الـرتاع. وتالحـظ الوكالـة مـع األسـف أن مـوظفي األونـروا        
احملليني هم الفئة الوحيدة من موظفي األمم املتحدة يف املنطقة الـذين ال يتقاضـون بـدل خمـاطر،     

  وتكرر مناشدهتا بأن يتم معاجلة هذه املسألة.
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  التطورات التنظيمية  - جيم  
، أُحرز مزيد مـن التقـدم يف تنفيـذ اإلصـالحات الربناجميـة الشـاملة،       ٢٠١٣خالل عام   - ١٨

الــيت كانــت هتــدف إىل حتســني التخطــيط املتوســط األجــل، وتعبئــة املــوارد، واملســاءلة، ونوعيــة 
  اخلدمات املقدمة إىل الالجئني الفلسطينيني وفعاليتها.

لكترونيـــة ، والصـــحة اإلومشلـــت اإلصـــالحات تطبيـــق هنـــج فريـــق صـــحة األســـرة        - ١٩
للسجالت الطبيـة اإللكترونيـة)، وحتسـني حتديـد حـاالت العنـف اجلنسـاين وإحالتـها إىل          (نظام

اجلهة املختصة. وباإلضافة إىل ذلك، اضطلعت األونروا بعدة عمليات تقيـيم مـن أجـل حتسـني     
العلمـي،  نوعية تقدمي اخلدمات وحتديد أولوياهتا، مبـا يف ذلـك دراسـات رصـد مـدى التحصـيل       

  والتسرب من الدراسة، وخدمات اإلقامة يف املستشفيات.
وواصلت األونروا تنفيذ براجميات العمليات املصـرفية اجلديـدة املتعلقـة بالتمويـل البـالغ        - ٢٠

الصــغر وذلــك علــى شــبكة اإلنترنــت، مبــا يــؤدي إىل تبســيط إدارة حســابات الزبــائن واألخــذ   
اء العمليـات االئتمانيـة، واحلسـابات واإلدارة املاليـة.     بالوسائل احلديثة يف ذلـك، وكـذلك إجـر   

ومت االنتهاء من ذلك يف الضفة الغربية واألردن خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، وسـوف يـتم       
. وأنشأت األونروا أيضـا نظـام   ٢٠١٤االنتهاء منه يف غزة واجلمهورية العربية السورية يف عام 

ــة     ــى ميكن ــد ســوف يســاعد عل ــات جدي ــتريات،      براجمي ــبة واملش ــك احملاس ــا يف ذل ــات مب العملي
واختــربت ذلــك النظــام الــذي ســيؤدي إىل حتقيــق الكفــاءة مــن خــالل إدخــال حتســينات علــى   

  الرقابة وحتليل التكاليف.
ومتاشيا مع أفضـل املمارسـات املؤسسـية ومـن أجـل حتسـني وتوسـيع نطـاق اخلـدمات            - ٢١

ــالغ الصــغر إ   واجملتمعــات األخــرى،  الفلســطينينيىل الالجــئني الــيت يقــدمها برنــامج التمويــل الب
وباإلضــافة إىل توصــيات اجمللــس االستشــاري للتمويــل البــالغ الصــغر، واصــل برنــامج التمويــل   
البالغ الصغر حتديث خطط تطوير الربنـامج، وحتديـد ومعاجلـة االعتبـارات السياسـية والقانونيـة       

أن تتفرع عن برنـامج التمويـل البـالغ الصـغر     واملالية وسائر االعتبارات ذات الصلة الالزمة قبل 
ــل البــالغ الصــغر تعمــل يف فلســطني واألردن واجلمهوريــة العربيــة         مؤسســات مســتقلة للتموي
ــو         ــل من ــالغ الصــغر إىل تفعي ــل الب ــامج التموي ــل لربن ــع أو التحوي ــذا التفري الســورية. ويهــدف ه

، الفلسـطينيني  مـن الالجـئني   لعقود مقبلة ومتكينه مـن الوصـول إىل عـدد أكـرب     هالربنامج وتنويع
ــتمكني الالجــئني         ــة ل ــالغ الصــغر كطريق ــل الب ــروا إزاء التموي ــة األون ــايل إىل تكــريس رؤي وبالت

 اقتصاديا.   الفلسطينيني
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نفذت األونـروا سياسـات وإجـراءات ونظمـا هبـدف        - ٢٢
وظفني؛ وزيـادة التـزام املـوظفني باألخالقيـات.     حتسني إدارة املنشآت واملوارد البشرية، وأداء امل

وتقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بأنشــطة هتــدف إىل حتســني الضــوابط الداخليــة وآليــات املســاءلة   
وكفاءة التنظيم وفعاليته. وباإلضـافة إىل ذلـك، اختـرب مكتـب األخالقيـات إمكانيـة عقـد دورة        

يف إجرائها، ويتوىل إدارة مشـاركة الوكالـة    األخالقيات وشرع شاملة للتعلم اإللكتروين بشأن 
يف برنامج األمم املتحدة بشأن إقرارات الذمة املالية والربنامج املعادل لـه املطبـق علـى املـوظفني     
احملليني، ويواصل تنسيق ورصـد مـدى تنفيـذ سياسـات الوكالـة املتعلقـة باحلمايـة مـن االنتقـام،          

جلنسـيني. ومـع ذلـك أثـرت القيـود املفروضـة علـى        والسلوك احملظـور، واالسـتغالل واالعتـداء ا   
املوارد، يف مجيع امليادين واإلدارات، على كفـاءة املشـتريات، والتوظيـف، وقـدرات املـوظفني،      
وأدت إىل تــأخري إمتــام تنفيــذ بعــض اإلصــالحات، ممــا أثــر ســلبا يف اجلهــود الراميــة إىل حتســني   

  تقدمي اخلدمات إىل الالجئني الفلسطينيني.
خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، أحــرزت األونــروا تقــدما كــبريا يف تنفيــذ سياســتها  و  - ٢٣

، ويف تعزيز فهم احلماية على نطاق الوكالة. وقـد شـارك املوظفـون    ٢٠١٢العامة املعتمدة عام 
يف مقر األونروا ويف امليـدان يف دورات تدريبيـة يف جمـال احلمايـة، مبـا يف ذلـك دورات تعريفيـة        

وتدريب يف جمـال القـانون الـدويل وضـعتها الوكالـة وتتـوىل عقـدها. ووضـعت          وحلقات عمل
الوكالــة اســتراتيجيات للحمايــة والتــدخل تتعلــق حتديــدا باجلانــب امليــداين، وذلــك ضــمن إطــار 
احلماية الشامل الذي وضعته الوكالة. وقد اسـتمرت األونـروا أيضـا يف تنفيـذ أنشـطة االتصـال       

ــر الوك  ــة، حيـــث ورد ذكـ ــةوالتوعيـ ــة   ٥٦ ٢٣٨ الـ ــاللغتني العربيـ ــائط اإلعـــالم بـ ــرة يف وسـ مـ
مــرة يف وســائط اإلعــالم العربيــة والدوليــة اعترافــا  ١ ٠٨٣نكليزيــة، وذُكــر بشــكل إجيــايب واإل

بالدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة إىل لالجئني. وركزت الدعوة على ختفيف معاناة الالجـئني  
لـرتاع السـوري، وحالـة الالجـئني الفلسـطينيني      الفلسطينيني الـذين وجـدوا أنفسـهم يف خضـم ا    

الفارين من الرتاع إىل البلدان اجملـاورة، مبـا فيهـا األردن، وأثـر احلصـار املسـتمر املفـروض علـى         
قطاع غزة، والتشريد القسري، والزيادة يف استخدام القوة املميتة يف الضـفة الغربيـة، واحلـق يف    

  العمل يف لبنان.
نفيذ السياسات الرامية إىل حتسـني فـرص احلصـول علـى اخلـدمات      وواصلت األونروا ت  - ٢٤

ــرية، واألشـــخاص     ــة البشـ الصـــحية لصـــاحل األشـــخاص املتضـــررين مـــن فـــريوس نقـــص املناعـ
اإلعاقة، واملسنني، واألسـر املعيشـية الـيت تعوهلـا امـرأة. وكانـت مجيـع املبـادئ التوجيهيـة           ذوي

خيمــات خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير  الصــادرة بشــأن تصــميم املرافــق واملــأوى وحتســني امل 
مراعيـــة لالعتبـــارات اجلنســـانية ومشلـــت معـــايري مفصـــلة بشـــأن إمكانيـــة وصـــول األشـــخاص  
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اإلعاقــة واملســنني إىل األمــاكن املنشــودة. وتقــوم األونــروا بإشــراك النســاء والشــباب،          ذوي
وتنفيــذ مشــاريع باعتبــار ذلــك جــزءا مــن تصــميم  ،باعتبارمهــا مــن الفئــات املســتهدف رعايتــها

حتسني املخيمات. وخالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، قامـت الوكالـة بتعزيـز فرقـة العمـل املعنيـة         
بالقضــايا اجلنســانية، واالســتفادة مــن قــدرة املــوظفني يف خمتلــف اجملــاالت والــربامج، ومواصــلة   

اجلنسـاين. وعلـى   إضفاء الطابع املؤسسي على اسـتراتيجيتها الراميـة إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور      
الصعيد الـداخلي، بـدأت املبـادرات اجلديـدة يف تعزيـز قيـادة املـوظفني يف املنطقـة، مـع التركيـز           

  بشكل خاص على توفري الدعم، وحتسني الفرص املتاحة أمام املرأة داخل الوكالة.
، وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، زادت القدرة على التنبـؤ بـإيرادات الصـندوق العـام      - ٢٥

مـع زيـادة التربعـات املقدمـة مـن اجلهـات املاحنـة غـري التقليديـة والشـركاء مـن القطـاع اخلـاص              
من جممـوع الصـندوق العـام،     “اجلهات املاحنة التقليدية”. وقد اخنفضت حصة ٢٠١٣عام  يف

مليـون   ٧٦,٦يف حني زادت املسامهات املقدمة إىل الصـندوق العـام، مـن مصـادر متنوعـة مـن       
. وميثل الشـركاء العـرب   ٢٠١٣مليون دوالر يف عام  ٨٨,٢، لتصل إىل ٢٠١٢دوالر يف عام 

ــام، حيـــث ازدادت مســـامهتهم مـــن    ــادة يف الصـــندوق العـ يف املائـــة يف  ٤,٥٣نســـبة مـــن الزيـ
، وذلـــك بشـــكل ٢٠١٣مليـــون دوالر يف عـــام  ٣٩,٧يف املائـــة، أو  ٦,٦٠إىل  ٢٠١٢ عـــام

ــن خــالل املســامهات يف املشــاريع يف األرض    ــة. إال أن املســامهات    رئيســي م الفلســطينية احملتل
  .٢٠١٣املقدمة إىل الصندوق العام من األسواق الناشئة قد اخنفضت خالل عام 

ــتمكن مــن حتقيــق        - ٢٦ ــة املــوارد بأهنــا كــي ت ــروا يف اســتراتيجيتها املتعلقــة بتعبئ وتقــر األون
ة متكنـها مـن دعـم إدارة    أهدافها يف جمال تعبئة املوارد، جيب عليها أن تواصل إعداد وتعهـد بيئـ  

العالقات مع املاحنني عن طريق بناء قدرات املوظفني وزيادة مواءمة هياكـل ونظـم االتصـاالت    
اخلارجية والداخلية لديها. وقد عينـت الوكالـة أيضـا حممـد عسـاف ليكـون أول سـفري إقليمـي         

  للشباب لديها من الالجئني الفلسطينيني.
. ٢٠٢١-٢٠١٦اسـتراتيجية متوسـطة األجـل للفتـرة     وأطلقت األونروا عملية لوضـع    - ٢٧

ولبلوغ هذه الغايـة، عقـدت األونـروا عـددا مـن حلقـات العمـل الداخليـة واخلارجيـة، وبـدأت           
لالسـتراتيجية   “اخلطـة األوليـة  ” و “املخطط”استعراضات وتقييمات عديدة للربامج. وحظي 

ــا امل   ــارية يف اجتماعيهـ ــة االستشـ ــه املتوســـطة األجـــل بترحيـــب اللجنـ ــودين يف حزيران/يونيـ عقـ
  .٢٠١٤وتشرين الثاين/نوفمرب على التوايل. وسيستمر تطوير االستراتيجية يف عام 

  



A/69/13
 

14-02919 24/55 
 

 املسائل القانونية -دال  
 موظفو الوكالة  

واصــلت الســلطات اإلســرائيلية، متذرِّعــة بشــواغل أمنيــة، تقييــد حريــة تنقــل مــوظفي    - ٢٨
ومشلـت القيـود إغـالق الضـفة      فيهـا القـدس الشـرقية.    األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا  الوكالة يف 

هـم مركبـات األمـم املتحـدة مـن اجتيـاز       الغربية وقطاع غزة؛ ومنـع املـوظفني احمللـيني الـذين تقلّ    
ي، أو منعهم مـن قيـادة املركبـات    ـلنبأمعرب إيريتز للتنقل بني إسرائيل وقطاع غزة أو عرب جسر 

عة للوقـت ومرهقـة علـى املـوظفني احمللـيني      ات مضـيّ يف إسرائيل والقدس الشرقية؛ وفرض إجراء
لدى طلب احلصول على تصاريح لدخول إسرائيل والقدس الشـرقية. ويف العديـد مـن املـرات،     
مل متنح هذه التصاريح على الرغم من االمتثال لإلجراءات. ويف املتوسـط، مل تصـدر التصـاريح    

) مـن مـوظفي الوكالـة، الـذين     فموظ ١٠٢يف املائة ( ١٤,٥لدخول القدس الشرقية إىل نسبة 
 كانوا يف حاجة إليها، ويف كثري من احلاالت مل تقدم أي أسباب للرفض.

ــم         - ٢٩ ــات األم ــيش مركب ــنيب، ظلــت اإلجــراءات اإلســرائيلية تقضــي بتفت ــى جســر أل وعل
إذا كان لدى أحد ركاهبا بطاقـة   املتحدة بشكل من شأنه أن ينتهك حصانة األمم املتحدة، إالّ

أصــدرهتا وزارة خارجيــة إســرائيل. وقيــدت هــذه اإلجــراءات بشــكل خــاص حركــة          هويــة
املوظفني الدوليني العاملني يف مقر األونروا بعمان، وهـم موظفـون ال تصـدر هلـم هـذه الـوزارة       

 البطاقات املذكورة.  

عنـد معـرب إيريتـز تسـتغرق وقتـاً طـويال، وينـاهز فيهـا          اإلسـرائيلية  وال تزال اإلجراءات  - ٣٠
دقيقـة علـى    ٣٠وأكثـر مـن    دقيقة يف جانب قطـاع غـزة مـن املعـرب،     ٤٠وسط مدة االنتظار مت

اجلانب اإلسرائيلي من املعرب. ويعرض طول فترات االنتظار سالمة املوظفني الـدوليني واحمللـيني   
للخطــر وحيــد مــن إمكانيــة وصــول األونــروا إىل املعــرب. وظلــت اإلجــراءات اإلســرائيلية تقضــي 

ت األمم املتحدة للتفتيش بشكل مـن شـأنه أن ينتـهك حصـانة األمـم املتحـدة،       بإخضاع مركبا
إذا كانت املركبة تقل موظفاً من موظفي األمم املتحدة حيمل تأشرية دبلوماسية أو يقودهـا   إالّ

موظف دويل مدرج امسه على قائمة حمدودة وافقـت عليهـا السـلطات اإلسـرائيلية واسـتكملت      
ــا   ــمولة بـ ــرة املشـ ــالل الفتـ ــاخـ ــن     لتقرير. ومـ ــز مـ ــرب إريتـ ــل يف معـ ــاعات العمـ ــت سـ زال توقيـ

ىل إ ٠٩:٣٠عنــد اجلانــب اإلســرائيلي، ومــن الســاعة      ١٥:٣٠إىل الســاعة  ٠٨:٠٠ الســاعة
ــة مــن مركبــات األمــم      ١٥:٠٠ الســاعة علــى جانــب غــزة مــن املعــرب. ومل يســمح ألي مركب

أيـام   ٠٨:٠٠ميس والسـاعة  أيام اخل ١٥:٠٠املتحدة مبغادرة قطاع غزة أو دخوله بني الساعة 
مناســبة عنــد نقــاط التفتــيش املؤديــة إىل القــدس الشــرقية، رفضــت الســلطات   ٦٦األحــد. ويف 
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اإلســرائيلية أن تــأذن ملــوظفي الوكالــة الــذين يســتقلون مركبــات األمــم املتحــدة بــالعبور بــدون  
 تفتيش املركبات بشكل من شأنه أن ينتهك حصانة األمم املتحدة.

لقيــود املــذكورة أعــاله مــع ميثــاق األمــم املتحــدة، واتفاقيــة امتيــازات األمــم    وتتنــاىف ا  - ٣١
، وقــرارات األمــم املتحــدة الصــادرة يف هــذا الصــدد، واتفــاق ١٩٤٦املتحــدة وحصــاناهتا لعــام 

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

 .األمن العسكري

وقد طلبت األونروا احلصول على تصاريح لـدخول املـوظفني احمللـيني القـدس الشـرقية        - ٣٢
ألسباب متعلقة بالعمليات واملساعدة اإلنسـانية فقـط وبـدون املسـاس بقـرارات األمـم املتحـدة        

 .ا فيها القرارات املتصلة بوضع القدسالصادرة يف هذا الصدد، مب

وأعلنت السلطات اإلسرائيلية أن هذه القيود ضرورية حلماية إسـرائيل مـن التهديـدات      - ٣٣
اإلرهابيــة. وقــد أتاحــت الســلطات اإلســرائيلية بعــض املعلومــات للوكالــة، غــري أنــه ال يوجــد     

في الوكالـة وتنقلـهم هلـا سـبب     يدل على أن كثرياً من القيـود املـذكورة أعـاله املتعلقـة مبـوظ      ما
 آخر أكثر من كوهنا جمرد مواءمات تناسب أجهزة اإلدارة.  

أن  ويف الضفة الغربية، استمر التنسيق مع ضباط االتصـال العسـكريني اإلسـرائيليني إالّ     - ٣٤
تأثري هؤالء الضباط حمدود أو معدوم على نقاط التفتـيش اإلسـرائيلية الـيت يعمـل هبـا متعاقـدون       

قطاع اخلاص، وظلّ تنقل املوظفني مقيَّداً ومن املتعذر التنبـؤ بـه عنـد عـدة نقـاط تفتـيش،       من ال
ال سيما تلك اليت تتحكم يف دخول القدس الشرقية أو عرب اجلـدار الفاصـل يف الضـفة الغربيـة.     

، أســفرت القيــود الــيت فرضــتها الســلطات اإلســرائيلية علــى التنقــل يف الضــفة   ٢٠١٣ويف عــام 
يوماً من أيام عمل املـوظفني، وأنفقـت الوكالـة وقتـاً إضـافياً ومـوارد        ١٤٥خسارة الغربية عن 

إضافية للتكيـف مـع هـذه القيـود. وظـل مـن الصـعب علـى الوكالـة تقـدمي خـدماهتا يف املنطقـة             
 ، وال سـيما يف منطقـة برطعـة، ويف   ١٩٤٩الواقعة بني جدار الضـفة الغربيـة وخـط اهلدنـة لعـام      

 ينة قلقيلية.ثالث قرى بالقرب من مد

وكان املوظفون احملليون حيتاجون إىل تصاريح من السلطات اإلسرائيلية الجتيـاز معـرب     - ٣٥
طلبــات تصــاريح، علــى مــنح  ٦٠٦ووفــق، مــن بــني مــا جمموعــه  ٢٠١٣إيريتــز. وخــالل عــام 

ــة مــع عــام    ٨٩تصــرحيا ( ٥٤٣ ــة). وباملقارن ــيت طلبــت     ٢٠١٢يف املائ ــغ عــدد التصــاريح ال بل
مـن الضـعف بـالرغم مـن أن إمجـايل النسـبة املئويـة لطلبـات التصـاريح املرفوضـة           ومنحت أكثـر  

 يف املائة.   ١١يف املائة إىل  ٩زاد زيادة طفيفة من   قد
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ــام    - ٣٦ ــام       ٢٠١٣وخــالل ع ــني مصــر وغــزة مفتوحــاً لالســتخدام الع ــح ب ، ظــل معــرب رف
كـانون الثاين/ينـاير    ١ن يوماً من األيـام املقـررة. ويف الفتـرة مـ     ٣٦٥يوما من  ٢٦٢جمموعه  ملا

متوز/يوليـه   ١، أُغلق املعرب ملدة ستة أيـام ويف الفتـرة مـن    ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٣
يومـا. ويف النصـف األول    ٩٥، أغلق املعرب ملدة ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل  ٢٠١٣

ــروا باســ     ٢٠١٣مــن عــام   ــمح، بعــد التنســيق مــع الســلطات املصــرية، ملــوظفي األون تخدام ُس
موظفــا مــن مــوظفي األونــروا   ٢٩٠رفــح، ســبعة أيــام يف األســبوع. ومســح ملــا جمموعــه    معــرب

ــة يف       ١٠٠( ــة مــن الطلبــات املقدمــة) باســتخدام معــرب رفــح عنــد الســفر يف مهــام رمسي يف املائ
ــرة املشــمولة           ــن الفت ــاين م ــالتقرير. وخــالل النصــف الث ــرة املشــمولة ب ــن الفت النصــف األول م

ــالتقرير، فرضــت   ــة       ب ــام رمسي ــم املتحــدة يف مه ــوظفي األم ــى ســفر م ــم املتحــدة حظــرا عل األم
 رفح بسبب احلالة األمنية يف سيناء.    عرب

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل تفرض قيود شديدة على حركـة مـوظفي األونـروا      - ٣٧
مات يف األردن أو لبنـان أو فلسـطني. ويف الضـفة الغربيـة، َمنعـت جلـان اخلـد       ة من ِقَبـل حكومـ  

خميمات منظمة التحرير الفلسـطينية مركبـات الوكالـة مـن احلركـة يف أربـع مناسـبات يف إطـار         
االحتجاجات اليت تقودها جلنة اخلدمات يف خميمات منظمة التحرير الفلسطينية ضـد التغـيريات   

 يف برامج الوكالة.

بت معـارك بـني   ويف اجلمهورية العربية السورية، اتسع نطاق الرتاع املسـلح حيـث نشـ     - ٣٨
قوات احلكومة السورية وخمتلف مجاعات املعارضة املسلحة يف أحنـاء البلـد وكانـت النتيجـة أن     
عمت حالة من انعدام األمـن، ممـا عرقـل بـدوره حريـة التنقـل ووصـول املسـاعدات اإلنسـانية.          
وقد قُتل مخسة موظفني خارج أوقات العمل، من جـراء الـرتاع، وأصـيب مخسـة مـوظفني مـن       

ــيش،      جــرا ــاط التفت ــد مــن نق ــيم العدي ــار أو القصــف. وأق ــك ء إطــالق الن ــا يف ذل يف دمشــق  مب
وضواحيها. وقد أثرت نقاط التفتيش اليت أقيمت على الطرق اليت يسلكها موظفـو الوكالـة يف   
عمليات الوكالة، حيث جـرى تفتـيش مركبـات الوكالـة يف نقـاط التفتـيش يف انتـهاك حلصـانة         

تأشــرية (لإلقامــة والزيــارة) ملــوظفني دولــيني مبــا يف ذلــك  ٦٥وكالــة األمــم املتحــدة. وطلبــت ال
جتديــد تأشــريات؛ ومت رفــض مــنح ســت منــها دون إبــداء األســباب. ومل جتــدد تأشــرية اإلقامــة   

 وزعم أهنمـا متورطـان يف أنشـطة تعـرض األمـن الـوطين للخطـر.        .من املوظفني الدوليني الثنني
اضــطر املوظفــان إىل و دعــاءات،تتضــمن تفاصــيل اال ُتقــدم أي وثــائق مل ورغــم تــدخل الوكالــة

 مغادرة البلد.  

لـدى  ُيعتقـد أهنـم   منـهم   ١٣موظفـا حمتجـزين،    ٢١، كان هناك ٢٠١٣ويف هناية عام   - ٣٩
مــوظفني لــدى الســلطات اإلســرائيلية   ٦ و أو أطــراف أخــرى يف ســورية، الســلطات الســورية
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ملصـرية. وبـالرغم مـن الطلبـات الـيت      وواحد لدى السلطات األردنيـة وواحـد لـدى السـلطات ا    
الســلطات  ٢٠١٣، مل تســمح يف عــام ٣٦/٢٣٢قدمتــها الوكالــة وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة  

وقـدمت السـلطات السـورية     - السورية والسلطات املصرية للوكالة مبقابلة موظفيها احملتجزين
. ومل تسـمح السـلطات اإلسـرائيلية للوكالـة مبقابلـة      از مخسة من موظفي األونرواأسبابا الحتج

 موظفيها احملتجزين لكنها قدمت بعض املعلومات عن أسباب احتجاز موظف واحد.

ومثة ادعـاءات موثـوق هبـا بتعـرض موظـف احتجزتـه سـلطات األمـر الواقـع يف قطـاع             - ٤٠
عـذيب أو غـري ذلـك مـن ضـروب املعاملـة القاسـية        غزة لسوء املعاملة الذي قد يصل إىل حد الت

 أو الالإنسانية أو املهينة، وقد أطلق سراحه خالل الفترة املشمولة بالتقرير.

مــوظفني يف  ٥ويف هنايــة الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، باإلضــافة إىل مــا ســبق، كــان مثــة     - ٤١
ــة   عــــداد احملتجــــزين أو ــودين أو املخــــتطفني مــــن قبــــل أطــــراف جمهولــ ــة  املفقــ يف اجلمهوريــ

 السورية.  العربية
  

 خدمات الوكالة ومبانيها    

واصــلت الســلطات اإلســرائيلية فــرض رســوم عبــور علــى الشــحنات الــيت تــدخل إىل       - ٤٢
. وتــرى ٢٠١٣دوالراً يف عــام  ١٦٨ ٤١٥قطــاع غــزة، ممــا أرغــم األونــروا علــى دفــع مبلــغ    

. ١٩٤٦الوكالــة أن هــذه الرســوم ضــريبة مباشــرة جيــب أن تعفــى منــها مبوجــب اتفاقيــة عــام     
رأي إســرائيل، تشــكل املــدفوعات رســوما علــى خــدمات لــذا ال جمــال لإلعفــاء منــها.          ويف

ــذ ــام ومن ــني     ٢٠١٠ ع ــارين وصــوفا مغلق ــربا ك ــزال مع ــع شــحنات     ،ال ي ــب إدخــال مجي وطُل
 لوكالة عن طريق معرب ثانوي هـو كـرم أبـو سـامل. ومبـا أنّ هـذا املعـرب مل يكـن قـادراً         حاويات ا

ن تفريـغ مجيـع شـحنات احلاويـات يف املينـاء قبـل نقلـها إىل قطـاع         على استقبال احلاويات، تعـيَّ 
يوماً من أصل أيـام تشـغيله املقـررة     ١٧غزة، وأُغلق معرب كرم أبو سامل يف وجه الواردات ملدة 

يف املائة). وتسـبب إغـالق معـرب كـارين وضـرورة تفريـغ مجيـع شـحنات          ٧يوما ( ٢٤٢ البالغة
ــأخري والنقــل والتفريــغ      ــادة النفقــات املتمثلــة يف رســوم التخــزين وغرامــات الت احلاويــات يف زي

دوالرا لتغطيــــــة  ٥٨٠ ٢٤٢مليــــــون دوالر، مبــــــا يف ذلــــــك مبلــــــغ ١,٤٢وقــــــدرها حنــــــو 
 التفريغ.  تكاليف

أهنـا سـتلغي القيـود املفروضـة      ٢٠١٠اإلسـرائيلية يف حزيران/يونيـه    وأعلنت السلطات  - ٤٣
ــواد           ــدفق امل ــترفع مســتوى ت ــزة، وس ــة إىل غ ــلع املدني ــدخل مبقتضــاه الس ــذي ت ــام ال ــى النظ عل

، وافقــت ٢٠١٣املخصصــة للمشــاريع املدنيــة اخلاضــعة لإلشــراف الــدويل. وحبلــول هنايــة عــام  
متت املوافقة على آخر ثالثـة منـها    ،اريع البناءمشاريع من مش ١٠٣السلطات اإلسرائيلية على 
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عــام  . ورفضــت الســلطات اإلســرائيلية مــا جمموعــه ســبعة مشــاريع منــذ٢٠١٣ار/مــارس ذيف آ
. ومجيــع املشــاريع الــيت ال تــزال يف انتظــار موافقــة   ٢٠١٣، ُرفــض اثنــان منــها يف عــام  ٢٠١٠

وقتا أطـول مـن فتـرة الشـهرين     مشروعا، استغرقت  ٣٧السلطات اإلسرائيلية، اليت يبلغ عددها 
مل تـتم املوافقـة    يتاملتفق عليه بني إسرائيل واألمم املتحدة للبت يف املشاريع. وهـذه املشـاريع الـ   

مدرسـة، ومركـزين صـحيني، وبنـاء حمطـة مجـع        ٣٢ عليها بعد عبـارة عـن مشـروع سـكين، و    
 ونقل النفايات الصلبة، وقاعدة للوجستيات.

مشـروعا مـن    ٧٣شـمولة بـالتقرير، متكنـت الوكالـة مـن إمتـام تنفيـذ        ويف هناية الفترة امل  - ٤٤
ــييد ( ــام  ٣٤مشــــاريع التشــ ــاريع يف  ١٠مت البــــدء يف  ،وحــــده). وإمجــــاال ٢٠١٣يف عــ مشــ

شــحنة مــن مــواد البنــاء الالزمــة للمشــاريع الــيت وافقــت  ٧ ٠٥٥تطلبــت اســترياد  ٢٠١٣ عــام
 عليها السلطات اإلسرائيلية.  

ول/أكتــوبر أوقفــت الســلطات اإلســرائيلية بشــكل مفــاجئ تنســيق تشــرين األ ١٣ويف   - ٤٥
ودخول مواد البناء بسبب اكتشاف نفق موصـل مـن قطـاع غـزة إىل إسـرائيل، ومـا تبـع ذلـك         

ــاق يف       ــة واالتف ــة العســكرية. وعقــب مفاوضــات مكثف ــات املتابع  كــانون األول/ ٤مــن عملي
، مت استئناف عمليـة تنسـيق مـواد    على إطار معدل بني إسرائيل واألمم املتحدة ٢٠١٣ديسمرب 
. ٢٠١٣تشـرين األول/أكتـوبر    ١٣بعد توقفها يف  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١١البناء يف 

وُجِعـل التنسـيق مشـروطا باختـاذ تـدابري إضـافية مـن أجـل الرقابـة علـى مـواد البنـاء، الـيت تتــوىل              
كــاليف اإلداريــة باملشــاريع، األونــروا القيــام هبــا، ممــا أســفر عــن زيــادة يف تكــاليف التشــييد والت

مسنــــت مــــن قبــــل املــــوظفني الــــدوليني  إليف ذلــــك تكــــاليف الرصــــد اليــــومي ملصــــانع ا  مبــــا
نســبته  لألونــروا واملهندســني احمللــيني ونشــر حــراس خــالل النوبــة الليليــة، ومرافقــة مــا   التــابعني
  قطاع غزة.يف املائة من مواد البناء من نقطة الدخول يف إسرائيل حىت جهة املقصد يف   ١٠٠
وتسبب عدم التنسيق فيما يتعلق مبواد البناء، وكذلك تشـديد تـدابري الرصـد، وتطبيـق       - ٤٦

مشـروعاً سـبق املوافقـة عليهـا، يف تـأخري تنفيـذ        ٢٤إجراءات إسرائيلية جديدة يف املوافقة على 
مشــروعاً مــن هــذه   ١١مشــاريع اهلياكــل األساســية وزيــادة التكــاليف؛ وجــرى التعاقــد علــى    

شاريع (مدارس) وجار تنفيذها. وأدى شرط املوافقـة علـى مشـاريع سـبق املوافقـة عليهـا إىل       امل
مشـروعاً مـن املشـاريع البـالغ      ١٣تأخري تنفيـذ العمـل اجلـاري مبوجـب تلـك العقـود؛ وتراجـع        

    إىل مرحلة ما قبل التعاقد (تقدمي العطاءات أو إعداد التصاميم). ٢٤عددها 
يلية تشـترط اختبـار مـدى اسـتيفاء املعـايري يف املـواد التعليميـة        وظلت السلطات اإلسرائ  - ٤٧

واإللكترونية والطبية وغريها مـن املـواد املوجهـة لالسـتعمال الرمسـي. وتسـتورد األونـروا سـلعاً         
الســتعماهلا الرمســي تتوافــق مــع املعــايري الدوليــة، وتــرى األمــم املتحــدة أن الشــروط اإلســرائيلية  
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ــن أي   ــاء مـ ــع اإلعفـ ــارض مـ ــة      تتعـ ــب اتفاقيـ ــوح مبوجـ ــواردات، املمنـ ــى الـ ــود علـ ــع وقيـ موانـ
، فيمــا يتعلــق مبــا تســتورده األمــم املتحــدة الســتعماهلا الرمســي. وحــىت هنايــة الفتــرة  ١٩٤٦ عــام

ــان احتجــاز     ــالتقرير، ك ــتمرا،      ١٥املشــمولة ب ــزال مس ــة ال ي ــة إىل الضــفة الغربي شــحنة متجه
ل شـحنة. وقـد جتـاوز جممـوع تكـاليف      وتتراوح مدة االحتجاز بني سـنتني وأربـع سـنوات لكـ    

ــالتقرير مبلــغ      ــرة املشــمولة ب ــأخرة خــالل الفت دوالر. ورغــم  ١١٠ ٠٠٠ختــزين الشــحنات املت
، ظلـت هـذه   ٢٠١٣إحراز بعض التقدم يف املناقشات مع السلطات اإلسـرائيلية يف أوائـل عـام    

  املسائل دون حل حىت هناية الفترة املشمولة بالتقرير.  
مج موظفي دعم العمليـات عملـه يف قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة ولبنـان.        وواصل برنا  - ٤٨

وقد أدى الربنامج دوراً قيماً يف صون حياد األمم املتحدة؛ ويف تيسـري مـرور مـوظفي األونـروا     
ومركباهتا وبضائعها عرب نقاط التفتيش، وإىل املناطق املتضررة يف األرض الفلسطينية احملتلة مـن  

اإلســرائيلية؛ ويف دعــم بــرامج الوكالــة ومبادراهتــا؛ ويف جهــود   أو األمنيــة العمليــات العســكرية
الرصــد والتوثيــق والتــدخل علــى صــعيد العمليــات فيمــا يتعلــق مبســائل احلمايــة املتصــلة باحلالــة  
اإلنسانية للشعب الفلسطيين؛ وفحص منشآت األونروا؛ وتوفري احلماية لالجـئني الفلسـطينيني،   

مهورية العربية السورية، بسبل من بينـها تـوفري املسـاعدة القانونيـة يف     ال سيما النازحون من اجل
لبنان. ويشارك القـائمون علـى الربنـامج مشـاركة فعالـة يف دعـم تنفيـذ مبـادرات اإلصـالح يف          
لبنان. ويتمثل هدفهم الرئيسي يف املساعدة على حتسني جودة اخلدمات املقدمـة إىل الالجـئني،   

عـدم التمييـز واحليـاد. وهـم يتولـون أيضـاً بصـورة منهجيـة حتديـد          على حنو يتسـم باإلنصـاف و  
االحتياجــات يف جمــال احلمايــة وإجيــاد الســبل ملعاجلتــها. وهــم يــؤدون دوراً أساســياً يف تعمــيم    

  مراعاة معايري احلماية يف مجيع اخلدمات اليت تقدمها األونروا.  
مبـاين األمـم املتحـدة. ويف     علـى أنـه ال جيـوز انتـهاك حرمـة      ١٩٤٦وتنص اتفاقية عام   - ٤٩

انتهاك هلذا االلتزام، دخلت قوات اجليش واألمـن اإلسـرائيلية مبـاين األونـروا يف الضـفة الغربيـة       
مناسبة على األقل، سقطت داخـل جممـع    ٤٨بدون تصريح أو تنسيق يف ثالث مناسبات. ويف 

معدنيــة مكســوة مبــاين األونــروا قنابــل غــاز مســيل للــدموع و/أو قنابــل صــاعقة أو رصاصــات  
بالبالستيك أطلقتـها قـوات األمـن اإلسـرائيلية. ويف قطـاع غـزة، قـام مسـتفيدون مـن خـدمات           

احتجاجـاً، ممـا أدى إىل إغـالق مكاتـب األونـروا       ٩٤األونروا ومنظمات أخرى بتنظيم حوايل 
  اضطراراً. وقد كانت االحتجاجات أساساً على التخفيضات يف املساعدة املقدمة.  

لت عملية إعادة بناء مسـتودع املكتـب امليـداين يف غـزة الـذي كـان قـد ُدمـر يف         واكتم  - ٥٠
  .  ٢٠١٣، ودخل طور التشغيل يف آذار/مارس ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٥
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ويف الضفة الغربية، كان هنـاك سـت حـاالت أسـيئ فيهـا اسـتخدام منشـآت األونـروا           - ٥١
ــية أو خالفــ       ــا سياس ــري مصــرح هب ــبات غ ــد مناس ــراض عق ــة   ألغ ــت مســؤولني باحلكوم ه، مشل

الفلســطينية أو فصــائل منظمــة التحريــر الفلســطينية أو أعضــاء جلنــة خــدمات املخيمــات التابعــة 
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية. وإضــافة إىل ذلــك، قــام أعضــاء جلنــة خــدمات املخيمــات التابعــة   

لبلــديات واجملــالس ملنظمــة التحريــر الفلســطينية و/أو فصــائل منظمــة التحريــر الفلســطينية و/أو ا
القرويـة التابعــة للســلطة الفلسـطينية بــإغالق إحــدى منشــآت األونـروا أو تعطيــل العمــل هبــا يف    

بـــرامج أنشـــطة  حالـــة منفصـــلة حـــدثت يف ســـياق االحتجاجـــات املتصـــلة بـــالتغيريات يف  ٨٧
    األونروا. ويف قطاع غزة، اقتحم جمهولون يف مناسبتني مباين أحد املراكز الصحية دون إذن.

ويف اجلمهورية العربية السورية، تكبدت الوكالة خسائر يف املمتلكـات بسـبب الـرتاع      - ٥٢
ــة يف عــام       ــدء األعمــال العدائي ــذ ب ــة ماليــني دوالر من ــدئياً حبــوايل ثالث ــذ ٢٠١١تقــدر مب . ومن

، ١٨٠مرفقــاً مــن مرافــق األونــروا وعــددها   ٣٩، أُتِلــف أو ُدمِّــر مــا ال يقــل عــن  ٢٠١١ عــام
مرفقـاً مـن مرافـق     ١٥تضـرر   مركبة. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ٢١ أُتلفت أو وُسرِقَت

ومرفــق واحــد يف محــص؛   مرفقــاً يف دمشــق وريــف دمشــق؛  ١٢و  األونــروا نتيجــة للقصــف؛ 
األضـرار الـيت حلقـت مبرافـق األونـروا       صـعبَّت ومرفق واحد يف املزيريـب؛ وواحـد يف حلـب. و   

    .دمات األساسيةاخل احلصول على الفلسطينينيعلى 
تفيـد بـدخول    خالل العام وتلقت الوكالة، يف اجلمهورية العربية السورية، عدة تقارير  - ٥٣

ومل ميكــن التحقــق مــن هــذه  .عناصــر مســلحة إىل مرافــق األونــروا وبقــائهم فيهــا لفتــرة مؤقتــة 
ــتح الوصــول بشــكل آمــن إىل تلــك املرافــق. وخــالل الفتــرة املشــ     مولة التقــارير نظــرا ألنــه مل ُي

  ُسرِقَت سبع مركبات تابعة لألونروا أو ُحجِز عليها ومل ُتسَترد بعد.   بالتقرير،
ويف اجلمهورية العربية السورية، فقدت الوكالة أيضاً كميات صغرية من مـواد املعونـة     - ٥٤

الالجــئني اإلنســانية علــى إثــر حــوادث ســطو مســلح، وقعــت عــادة أثنــاء نقــل تلــك املــواد إىل   
يف املائـة   ١مل يتجـاوز إمجـايل اخلسـائر نسـبة     مل تكـن متكـررة، و  وهذه احلـوادث  . الفلسطينيني

  املوزعة.   املساعدة اإلنسانية كمياتمن 
ويف األردن، أُجــري يف إحــدى املناســبات نشــاط سياســي يف إحــدى املــدارس، رغــم      - ٥٥

ــروا  ــة ومســاعياعتراضــات األون تكــرار هــذه  م، الــيت تعهــدت بضــمان عــد الســلطات األردني
. ويف لبنان، اقتحم بعـض املسـتفيدين الفلسـطينيني منشـآت الوكالـة وهـامجوا مـوظفي        األنشطة

وأُغِلقَت منشآت خمتلفة تابعـة لألونـروا خـالل     األونروا وأصابوهم جبروح يف ثالث مناسبات.
يومـــا علـــى مـــدار العـــام يف لبنـــان. ويعـــزى ذلـــك أساســـاً إىل احتجاجـــات املســـتفيدين  ١٨٣

  إىل االضطرابات املدنية والقتال بني الفصائل املسلحة. الساخطني، وأيضاً
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  مسائل أخرى    
، اتفقت األونروا مع وزارة املالية الفلسطينية علـى إجـراءات   ٢٠١٣يف آب/أغسطس   - ٥٦

ة القيمـة املضـافة املسـتحقة لألونـروا، وتوصـلتا إىل تفـاهم       بـضريـ إىل اإلعفـاء مـن    جديدة سـعياً 
مـة املضـافة يف قطـاع غـزة. وفيمـا يتعلـق بضـريبة القيمـة املضـافة          بشأن اإلعفاء مـن ضـريبة القي  

 ٢٠١٢  كــانون األول/ديســمرب  ٣١املســتحقة بــأثر رجعــي قبــل إبــرام هــذه الترتيبــات، بلــغ يف  
جمموع ضريبة القيمة املضافة اليت ال تزال مستحقة للوكالة لقاء خدمات مـؤداة وسـلع مشـتراة    

  مليون دوالر.   ٨٩,٧للضفة الغربية وقطاع غزة حوايل 
حـدث يف املاضـي، دفـع رسـوم املـوانئ ورسـوم أخـرى إىل         وطُلب من الوكالـة، كمـا     - ٥٧

وحكومـة اجلمهوريـة    املربم بني األمم املتحدة  ١٩٤٨السورية، مبا خيالف اتفاق عام  السلطات 
    دوالراً. ٧٠ ٨٢٠ومصاريف بلغ جمموعها  ، ُدِفَعت رسوم ٢٠١٣العربية السورية. ويف عام 

دوالر تقريبـــاً مـــن حســـاب  ٧٤ ٠٠٠، احتجـــز مبلـــغ ٢٠١٢شـــباط/فرباير  ١٥ويف   - ٥٨
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،  
من املفوض العام واملستشار القانوين لألمم املتحدة، مل يـتم إعـادة    والتدخالت اليت أجراها كل

  هذه األموال حىت هناية الفترة املشمولة بالتقرير.  
وعلى الرغم من الطلبات الـيت قدمتـها الوكالـة واملستشـار القـانوين لألمـم املتحـدة إىل          - ٥٩

تجــاز مبــالغ مســتحقة احلكومــة، أصــدر املكتــب التنفيــذي يف بــريوت أمــر تنفيــذ أســفر عــن اح 
  دوالر. ٦٨٠ ٠٠٠لألونروا لدى احلكومة قدرها 

وقد واجهت الوكالة صعوبات يف احلصول على إعفاءات مـن دائـرة اجلمـارك بـوزارة       - ٦٠
مــن الرســوم اجلمركيــة وغريهــا مــن الرســوم احلكوميــة املفروضــة علــى اســترياد   املاليــة األردنيــة

ــات لغــرض االســتخدام الرمســي واســتري   ــوافر مثيالهتــا مــن املنتجــات    املركب ــيت ال تت اد الســلع ال
ــواردات       ــة مــن القيــود علــى ال ــروا أن هــذه القيــود خمالفــة إلعفــاء الوكال الوطنيــة. وتــرى األون

ويــرى . ١٩٥١، ومبوجـب اتفاقهــا الثنـائي املـربم مــع األردن عـام     ١٩٤٦مبوجـب اتفاقيـة عــام   
، طلبــت دائــرة ٢٠١٢عــام  ومنــذاألردن، أن هــذه املصــروفات هــي رســوم مقابــل خــدمات.  

ترخيص السائقني واملركبات بوزارة املالية األردنيـة دفـع رسـوم لقـاء فحـص املركبـات الرمسيـة        
لألونــروا وإصــدار بطاقــات تســجيلها، وهــو مــا احتجــت عليــه الوكالــة باعتبــار تلــك الرســوم    

حلـل  زالـت اجلهـود جاريـة     . ومـا ١٩٤٦ضريبة مباشرة هـي معفـاة منـها مبوجـب اتفاقيـة عـام       
  املوضوع.  هذا
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وفيما يتعلق بإجراءات التحكيم اجلارية حالياً بغرفة التجارة الدولية بشأن مطالبـة عـن     - ٦١
أعمال تشييد بقيمة تزيد على مليوين دوالر يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، احتجـت الوكالـة      

إىل إنفـاذ قـرار    بأن احملكـم الوحيـد يفتقـر إىل احليـاد وعـدم التحيـز. فقـد سـعى احملكـم الوحيـد          
حتكيم يف احملاكم احمللية اللبنانية ضد األونروا. ولدى قيامه بذلك، أصـبح احملكـم الوحيـد فعليـاً     
مدعياً شخصياً ضد األونروا. وقد استقال احملكم الوحيد قبـل أن تتخـذ غرفـة التجـارة الدوليـة      

  أي قرار، بناًء على طلب الوكالة بعزله ألسباب التحيز وعدم احلياد.
مليـون دوالر   ١٣٦,٧٨وواصلت األونروا اعتراضها على حتمل أي التزام بدفع مبلـغ    - ٦٢

ــون فلســطينيون خــارج         ــيت اســتهلكها الجئ ــاء ال ــل الكهرب ــة مقاب ــة اللبناني ــا احلكوم ــب هب تطال
  منشآت األونروا يف خميمات يف لبنان.

عـات، الـيت أنشـئت    وفيما يتعلق بنظام العـدل الـداخلي، تعمـل حمكمـة األونـروا للمناز       - ٦٣
ــه  ١يف  ــاض خمصـــص      ٢٠١٠حزيران/يونيـ ــد وقـ ــاض واحـ ــن قـ ــألف مـ ــت، وتتـ ــول الوقـ ، طـ
أمـراً.   ١١٩ حكماً و ٣٨متفرغ. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدرت هيئة احملكمة  غري

قضـية   ٦٤قضـية مل يبـت فيهـا بعـد، منـها       ٦٨ويف هناية الفترة املشـمولة بـالتقرير، كـان هنـاك     
ــون. وتوجــد أيضــاً   رفعهــا موظ ــام حمكمــة األمــم     ١٢فــون حملي ــد النظــر أم قضــية اســتئناف قي

  لالستئناف.  ملتحدةا
  

  املركز القانوين لالجئني الفلسطينيني يف منطقة عمليات الوكالة     
زال املركـز القـانوين لالجـئني الفلسـطينيني يف األردن واجلمهوريـة العربيـة السـورية         ما  - ٦٤

ــة وقطــاع   ــر     والضــفة الغربي ــد، علــى نفــس احلــال كمــا ورد وصــفه يف تقري غــزة، إىل حــد بعي
  .)٨(٢٠٠٨املفوض العام لعام 

وإحلاقــاً باملســائل الــواردة يف التقــارير الســابقة، وعقــب اجتمــاع بــني وزيــر العمــل            - ٦٥
ــاير     ــان يف كــانون الثاين/ين ــد يف لبن ــة ُعِق ــه أن    ٢٠١٣والوكال ــاً أوضــح في ــوزير بيان ، أصــدر ال

سطينيني املتقدمني بطلبات للحصول على تراخيص عمل ُمْعفَون مـن شـرط شـراء    الالجئني الفل
بوليصة تأمني وإجراء فحوص الدم الالزمـة، مبـا أن هلـم احلـق يف االسـتفادة الكاملـة ممـا تقدمـه         

  األونروا من خدمات طبية وعالج يف املستشفيات.  
 الفلســـطينيونيـــزال الالجئـــون  ال ،)٩(وإحلاقـــاً باملســـائل الـــواردة يف التقـــارير الســـابقة  - ٦٦

ــة وإعــادة قســرية.      ــودا متييزي ــة الســورية واألردن يواجهــون قي ــة العربي  القــادمون مــن اجلمهوري
__________ 

 .٥٥-٥٢، الفقرات A/64/13 انظر  )٨(  
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فبعكس الالجئني اآلخرين الفارين من الرتاع يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، واجـه الالجئـون      
ات/تسجيل احلالـة املدنيـة،   الفلسطينيون أيضاً صعوبات يف اللجوء إىل احملاكم، ويف عمليات إثب

ال يـزال  من قبيل إصدار شهادات امليالد، ويف احلصول على عمل وعلى اخلدمات األساسية، و
ــة الســورية   الفلســطينيونالالجئــون  ــة العربي يقيمــون يف مرافــق حمــددة   القــادمون مــن اجلمهوري

  مني يف مرافق مماثلة.ويواجهون قيوداً أكرب على تنقالهتم خارج املرافق مقارنة بالسوريني املقي
    

  استعراض مايل عام  - هاء  
ُتمــوَّل عمليــات األونــروا ومشــاريعها ونــداءاهتا يف حــاالت الطــوارئ مــن تربعــات           - ٦٧

يشــغلها موظفــون دوليــون متّوهلــا اجلمعيــة العامــة مــن امليزانيــة    وظيفــة ١٤٦املــاحنني، باســتثناء 
  العادية لألمم املتحدة.  

 بليون دوالر، اسـتناداً إىل بيانـات ماليـة    ١,١مبلغ  ٢٠١٣يف عام وقد أنفقت الوكالة   - ٦٨
مليـون دوالر يف إطـار    ٦٧٨,٩اإلنفـاق مـا قيمتـه     مل ُتراجع بعد. وبلـغ أكـرب وجـه مـن وجـوه     

ــدة،   ــة غــري املقّي ــة العادي ــة مــن جممــوع النفقــات. وشــكلت    ٦٠,٧وهــو يشــكّل   امليزاني يف املائ
يف املائة، واملشـاريع   ١٣يف املائة، وأنشطة الطوارئ نسبة  ٤ األنشطة املمولة متويالً مقيداً نسبة

يف ضوء عدم كفاية التمويل، إىل تنفيذ جمموعـة مـن    يف املائة. واضطرت الوكالة، ٢٢,٣نسبة 
تدابري التقشف، من بينها ختفيض نفقات السفر، وتعليق النفقات الرأمسالية مبا فيهـا تكنولوجيـا   

ل املعــدات وصــيانة املبــاين، باســتثناء االحتياجــات امللحــة الــيت    املعلومــات واملركبــات واســتبدا 
  تتطلب موافقة اإلدارة مسبقاً؛ واستخدام مباين األونروا إلقامة حلقات العمل.

 ٤١٠,٧، ظـل التعلـيم يشـكل أكـرب الـربامج حجمـاً، بنفقـات بلغـت         ٢٠١٣ويف عام   - ٦٩
قـات امليزانيــة العاديـة غــري املقّيــدة   يف املائـة مــن جممــوع نف  ٦٠دوالر، مبــا يشـكل نســبة  ني يـ مال
  مليون دوالر. ٦٧٨,٩املخصصة) والبالغة   (غري

  
  

__________ 
، حني جعلـت السـلطات األردنيـة مـن الصـعب دخـول       ٢٠١٢ُمنِع الفلسطينيون من دخول األردن منذ عام   )٩(  

لفلسطينيني القادمني من اجلمهورية العربية السورية، إىل أن أعلنـت هـذه السياسـة رمسيـاً     البلد أمام الالجئني ا
  .٢٠١٣يف كانون الثاين/يناير 
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  ١اجلدول 
   ٢٠١٣النفقات الفعلية للصندوق العام حسب ميادين العمل والربامج، لعام 

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  لبنان  غزة  املقر  الربنامج
اجلمهورية العربية
  اجملموع  غربيةالضفة ال  األردن  السورية

٧٦١٧ ٧١٦١١٩ ٣٢٩١٢٤ ٤٥٣٩١١ ٥٥٩٨٩٢١ ٤٤ خدمات الدعم  ٧٢١١٣ ١٣٥٣٩١٦ ١٠٥
٣٢٠٧١ ٢٩٣٧٤٩٥ ٠٤٧٤٩٣٣ ٧٢٥٧٠٤٧ ٢٥٩٥١٧٤ ٢ التعليم  ٠٢٦٥٥ ٥٨٦٧٠٦٠ ٤١٠
٣٥٩١٨ ٩٩٧٩٢٣ ٨١٧٢٤٣ ٤٦٤١٥٢٢ ٧٧٣١٣٧ الصحة  ٠٠٠٢٥ ٢٧٤١٠١٧ ١١٥

اإلغاثة واخلدمات
٦١٨٤ ٦٦٤٤٥ ٩٦٧٩١ ٩٠٧٤٨ ٠٢٠٢١٠ ١  االجتماعية  ٩٤٢٦ ٥١١٨٥ ٣٤

٢٩٧٦٨٥٤٢٤٦١٠ ٩٧٧٢٥ ٥١٣٣٣ ١  اهلياكل األساسية  ٠١٨١ ١١٢٠٢ ١٣
٥١٩١٠٠ ٥٢٤١٠٠١٣٤ ٤٥٧١٠٠٤٤ ٥٢٦١٠٠٩٥ ١٢٤١٠٠٢٤٨ ٥٠ اجملموع   ٧٠٧١٠٠ ١٠٥٨٥٧١٠٠ ٦٧٨

      
  الشكل األول

  ٢٠١٣ نفقات الصندوق العام غري املقّيد موزعة حسب الربامج، لعام    
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  

  الدعم خدمات
 ئةاملا يف ١١

  األساسية اهلياكل
 املائة يف ٧

 واخلدمات اإلغاثة
  االجتماعية

املائة يف ٥  التعليم 
 املائة يف ٦٠

  الصحة
املائة يف ١٧
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 ٢اجلدول 
   ٢٠١٣النفقات الفعلية للصندوق العام حسب ميادين العمل وأهداف التنمية البشرية، لعام 

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  لبنان  غزة  املقر  هلدفا
اجلمهورية العربية 

  اجملموع  الضفة الغربية  األردن  السورية

التمتع حبيـاة مديـدة   
٣٥٩١٧ ٦٤٤١٠٢٣ ٦٥٢٢٩٤ ٣٩١١٤٢٧ ٦٥٠٣٣٦ ١ وصحية  ٠١٣٢٥ ٢٧  ٧٠٩١٨ ١٢٠

اكتســاب املعــارف  
٢٣٣٦٦ ٣١٧٧٠٨٩ ١٩٩٤٦٣١ ٧٨٤٦٩٤٣ ١٢٢٥١٧٠ ٢ واملهارات  ١٢٣٤٩ ٥٢  ٧٧٨٥٧ ٣٨٨

تــــــوفري مســــــتوى  
٧١٦٨ ٠٨٧٨١٠ ٤٤٦١٣٣ ٤٨٦٧١٢ ٦٦١٣١٧ ١ معيشي الئق  ٢٣٠١١ ١١  ٦٢٦٨ ٥٦

التمتـــــــع بكامـــــــل 
٤٩٣١٣٨٣٠٤٩٠١٩٨٩١ ١٣٢٠٢ حقوق اإلنسان  ٧٢٣١  ٢١٠١ ٥
٢٢٢٨ ٩٨٦١١١٠ ٧٧٧١٢٤ ٣٧٢٩١١ ٥٥٩٨٩٢١ ٤٤ خدمات الدعم  ٦١٨١٤ ١٤  ٥٣٤١٦ ١٠٧

٥١٩١٠٠ ٥٢٤١٠٠١٣٤ ٤٥٧١٠٠٤٤ ٥٢٦١٠٠٩٥ ١٢٤١٠٠٢٤٨ ٥٠ اجملموع   ٧٠٧١٠٠ ١٠٥  ٨٥٧١٠٠ ٦٧٨
    

  الشكل الثاين
  ٢٠١٣نفقات الصندوق العام غري املقّيد موزعة حسب أهداف التنمية البشرية، لعام     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حبياةالتمتع
 صحية مديدة
 املائة يف ١٨

املعارفاكتساب
  واملهارات

 املائة يف ٧٥

 مستوى توفري
  الئق معيشي

 املائة يف ٨

 بكامل التمتع
  اإلنسان حقوق
 املائة يف ١

  الدعم خدمات
 املائة يف ١٦
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  لثاينالفصل ا
  األولويات امليدانية    

  األردن  - ألف  
ــان االجتمــاعي           - ٧٠ ــامج شــبكة األم ــالتقرير، مشــل إصــالح برن ــرة املشــمولة ب خــالل الفت
األردن االنتقـــال مـــن هنـــج قـــائم علـــى املركـــز إىل هنـــج قـــائم علـــى تبيـــان درجـــة الفقـــر،     يف

وتأثريهـا. ويتواصـل   يهدف إىل ضمان حتسني أهداف اخلـدمات الـيت تقـدمها األونـروا      ما وهو
يف املراكز الصحية التابعة لألونروا نشر هنج فريـق صـحة األسـرة، ونظـام الصـحة اإللكترونيـة،       

مركــزا، هنــج فريــق  ٢٤ونظــام للتعــيني. وقــد طبــق نصــف املراكــز الصــحية، الــيت يبلــغ عــددها 
ايـة  صحة األسرة، وحتولت سـبعة مراكـز منـها إىل نظـام الصـحة اإللكترونيـة، وذلـك حبلـول هن        

القيـادة مـن أجـل    ”كـل مـن الربنـامج التـدرييب      ٢٠١٣الفترة املشمولة بـالتقرير. وبـدأ يف عـام    
تطــوير ’’املوجــه لتــدريب األوائــل مــن املدرســني ومســاعدي املدرســني، وبرنــامج    “ املســتقبل

وباإلضافة إىل ذلك، التزال ُتوىل أولوية إىل االستعاضـة عـن املبـاين    ‘‘. املدرسني داخل املدارس
خطـط   ٢٠١٣ملستأجرة غري املناسبة للمدراس مبدارس تشيد هلـذا الغـرض. ووضـعت يف عـام     ا

لتشييد مبىن يف جبل التاج لالستعاضة عن مخس مـدارس موجـودة حاليـا يف مرافـق مسـتأجرة.      
ــادة فــرص العمــل أمــام الشــباب وحتســني الظــروف املعيشــية       وتشــمل األولويــات األخــرى زي

  املخيمات.  يف
    

  لبنان  - باء  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت الوكالة تنفيذ إصالحات يف برناجمها الصـحي    - ٧١

ــذ    ــث نف ــان؛ حي ــن أصــل    ٢٢يف لبن ــق صــحة األســرة.      ٢٧مركــزا م مركــزا صــحيا هنــج فري
ــة       ــة العربي ــدفق الالجــئني الفلســطينيني مــن اجلمهوري ــادة عــدد املرضــى بســبب ت واســتجابة لزي

فرقة إضافية مـن أفرقـة صـحة األسـرة ومـدَّد بعـض مراكـز الصـحية         السورية، استقدمت مثانية أ
ــيم،      ــذ اإلصــالحات يف جمــال التعل ــة ملواصــلة تنفي ــدان األولوي ســاعات العمــل. وأوىل أيضــا املي
وتســجيل أطفــال الالجــئني الفلســطينيني القــادمني مــن اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف مــدارس  

مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)   األونــروا. وتعمــل األونــروا علــى حنــو وثيــق 
االجتماعي وغريه مـن التـدخالت لصـاحل الفئـات      - يتعلق بالتعليم، وتقدمي الدعم النفسي فيما

ــورية.       ــة السـ ــة العربيـ ــن اجلمهوريـ ــادمني مـ ــطينيني القـ ــئني الفلسـ ــال الالجـ ــن أطفـ ــعيفة مـ الضـ
ن الالجــئني الفلســطينيني طالبــا مــ ٧ ٣٣٨، ُســجل ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٣١ وحــىت

القادمني من اجلمهورية العربية السورية يف مدارس األونروا يف لبنان. وتواصل األونـروا العمـل   
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مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، للـدعوة   
عربيـة السـورية. وتـويل األونـروا     إىل التكافؤ يف معاملة مجيع الالجئني القادمني من اجلمهورية ال

أوليــة دائمــة إىل مواصــلة التعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى، هبــدف التصــدي           
للتحديات، ال سيما تلك اليت جنمت عن الـرتاع يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية. وطُبـق النـهج       

. واسـُتهدفت  ٢٠١٣فـردا املسـاعدة يف عـام     ٦٤ ٦٧١ القائم على تبيان درجة الفقـر، وتلقـى  
رعاية الفئات الضـعيفة، مبـن يف ذلـك األشـخاص ذوو اإلعاقـة والنسـاء احملرومـات، بتـدخالت         
مصممة خصيصا هلم بالشراكة مع منظمات جمتمعية ومنظمات غري حكومية من أجـل حتسـني   
الفــرص وإمكانيــة احلصــول علــى املســاعدة. ومشلــت التــدخالت تــوفري إمكانيــة احلصــول علــى  

االجتمـاعي وأنشـطة التوعيـة     - بالغة الصـغر، والتـدريب املهـين، والـدعم النفسـي     االئتمانات ال
  املتعلقة مبواضيع من قبيل الرعاية الصحية، وحقوق اإلنسان، والعنف اجلنساين.  

    
  اجلمهورية العربية السورية  - جيم  

دمشـق   أدى الرتاع املسلح املتفاقم يف مجيع أحناء البلد، ال سيما ضمن حمافظـات ريـف    - ٧٢
الجئ فلسطيين داخل اجلمهوريـة العربيـة    ٢٧٠ ٠٠٠ عدد يقدر بــ وحلب ودرعا، إىل تشريد

السورية وحدها. واستجابة لـذلك، وبفضـل الـدعم السـخي مـن املـاحنني للنـداءات اإلنسـانية،         
وسعت األونروا نطاق املساعدة اإلنسانية الـيت تقـدمها إىل حـد كـبري، حيـث أعطـت األولويـة        

النقدية، والرعاية الصحية، واملأوى، واملساعدة الغذائية. واستمر الرتاع املسـلح يـؤثر   إىل تقدمي 
اخلدمات الـيت تقـدمها األونـروا يف اجملتمعـات احملليـة الـيت يسـكنها الالجئـون يف مجيـع أحنـاء            يف

املســـاعدة اإلنســـانية، واخلـــدمات  ووصـــولالبلـــد، حيـــث أثـــر ســـلبا يف االلتحـــاق باملـــدارس، 
إلقراض يف إطار التمويل البـالغ الصـغر. غـري أن الوكالـة متكنـت مـن احلفـاظ علـى         الصحية، وا

العمليــات وتكييفهــا يف معظــم املنــاطق كــي تســتجيب علــى حنــو أفضــل لالحتياجــات املتزايــدة  
واملــتغرية. وســعت الوكالــة، حيثمــا أمكــن، إىل احلفــاظ علــى املشــاريع االجتماعيــة ومشــاريع    

ــق     تطــوير اهلياكــل األساســية، وا  ــدعم املقــدم إىل الشــباب عــن طري ــالغ الصــغر، وال ــل الب لتموي
  اإلرشاد املهين والتعليم التقين واملهين.  

    
  الضفة الغربية  - دال  

مركزا صحيا ويف برنامج محايـة األسـرة والطفـل،     ١٦ُنفذ هنج فريق صحة األسرة يف   - ٧٣
ــة ضــحايا العنــف اجلنســاين يف      كــانون األول/ ٣١ موقعــا حــىت ١٨وطُبــق العمــل بنظــام إحال

مدرسـة   ٩٩ أطفـال يف  ٥١ ٧٠٧. وقدم برنامج التعليم تعليما أساسيا لـصاحل ٢٠١٣ديسمرب 



A/69/13
 

14-02919 38/55 
 

مدرسـة مبجموعـة    ٤٠ . وبـدأ العمـل يف  ٢٠١٢/٢٠١٣تابعة لألونروا خـالل السـنة الدراسـية    
أدوات املدرسني لربنامج تعليم حقوق اإلنسان وحل الرتاعات والتسامح اليت وضـعت حـديثا؛   

القــراءة، واســتهدف برنــامج  طالبــا مــن اخلــدمات ذات الصــلة بالصــعوبة يف  ٦ ٢٧٠اســتفاد و
ــطه     ــا متوسـ ــادة مـ ــي إفـ ــيم التعويضـ ــهريا يف  ١٢ ٠٠٠التعلـ ــب شـ ــة    طالـ ــة العربيـ ــاديت اللغـ مـ

والرياضيات. واضطلعت أيضا األونروا جبهود ترمي إىل إصالح برنامج التـدريب املهـين الـذي    
هج وختصصـات جديـدة وإقامـة شـراكات مـع شـركات خاصـة        تعتمده من خـالل إدخـال منـا   

ــى نطــاق         ــة اإلصــالح عل ــتقين وإنشــاء نظــام التلمــذة. ويف إطــار عملي ــدعم ال ــدمي ال هبــدف تق
املســاعدة  الوكالــة، اســتهدف تعزيــز تنفيــذ برنــامج شــبكة األمــان االجتمــاعي تــوفري املزيــد مــن

  قر مدقع.  املوجهة حتديدا لصاحل الالجئني الذين يعيشون يف حالة ف
    

  قطاع غزة  - هاء  
زيـارة عائليـة    ١٠٠ ٠٠٠، أجـرى موظفـو األونـروا مـا يزيـد علـى       ٢٠١٣طوال عام   - ٧٤
إطــار الدراســة االستقصــائية الــيت جتريهــا عــن الفقــر، ونتيجــة لتنفيــذ الدراســة االستقصــائية     يف

فيدا مســـت ٧٩٨ ٥٤٠الفقـــر، ازداد عـــدد املســـتفيدين مـــن املعونـــة الغذائيـــة عمومـــا مـــن  عــن 
. ويف ضــوء ٢٠١٣مســتفيدا يف كــانون األول/ديســمرب  ٨١٣ ٦٤٦كــانون الثاين/ينــاير إىل  يف

ذلك، ميكن أن يؤدي تعليق أو ختفيض املعونـة ألسـباب ذات صـلة بالتمويـل، ال سـيما املعونـة       
الغذائية، إىل تقويض سياسية الوكالة على حنو خطـري يف جمـال مكافحـة الفقـر، وإىل اضـطراب      

عندما أدى تعليق برنـامج املسـاعدة النقديـة     ٢٠١٣حنو ما حدث يف نيسان/أبريل  شعيب، على
مــبىن مدرســيا جديــدا يف غــزة  ٣٠الصــغرية إىل احتجاجــات عنيفــة. وأجنــزت األونــروا تشــييد  

ــالتقرير، وهــو مــا خفــض نســبة املــدارس الــيت تعمــل بنظــام الفتــرتني       خــالل الفتــرة املشــمولة ب
ــن ــام   ٨٦ م ــة يف ع ــة الصــفوف      ٧١إىل  ٢٠١٢يف املائ ــى كثاف ــة. وجــرت احملافظــة عل يف املائ

ــد علــى     ٣٨مبعــدل  ــا يزي ــا يف كــل فصــل دراســي. وداوم م طالــب الدراســة   ٢٣٠ ٠٠٠طالب
ــدرها       ٢٤٥ يف ــادة قـ ــدد زيـ ــذا العـ ــل هـ ــروا. وميثـ ــة لألونـ ــة تابعـ ــا   ٣٠مدرسـ ــة قياسـ يف املائـ

 مجيــع املــدارس . وواصــلت األونــروا تــدريس منــهج مكــرس حلقــوق اإلنســان يف  ٢٠٠٠ بعــام
يستند إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويركز على التسامح وحل الرتاعـات؛ وتوّسـع نظـام    

ــة مــن  مركــزا صــحيا، وطبــق هنــج فريــق صــحة األســرة     ١١مراكــز إىل  ٦ الصــحة اإللكتروني
مركــزا.  ٢١مركــزا صــحيا مــن أصــل املراكــز الصــحية التابعــة لألونــروا الــيت يبلــغ عــددها  ١٦

لكلتا مبادريت اإلصالح تأثري إجيايب يف وقت التواصل بـني الطبيـب واملـريض. وحافظـت     وكان 
أيضا األونروا على شبكة من املرشدين النفسـيني االجتمـاعيني يف مدارسـها، ومكاتـب اإلغاثـة      

ــة واملراكــز الصــحية  ــاح     .واخلــدمات االجتماعي ــد حــاالت العنــف اجلنســاين، ويت وجيــري حتدي
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ــاع هنــج   للضــحايا احلصــول علــى   ــة باتب الــذي ‘‘ املركــز اجلــامع للخــدمات ’’املشــورة واإلحال
ــة        ــة والتوعي ــذي يشــمل تقــدمي املعلومــات القانوني ــروا إزاء العنــف اجلنســاين، وال تعتمــده األون

. ويف عـام  )١٠(يتعلق باحلقوق القانونية األساسية، واإلحالة إىل متثيـل قـانوين عنـد االقتضـاء     فيما
ــا ٢٠١٣ ــروا مب ــة غــزة ’’درة ، أطلقــت األون ــة لاللتحــاق بعمــل، وإدخــال   ‘‘ بواب ــز القابلي لتعزي

مشــترين جــدد إىل صــناعة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املنَتَجــة يف غــزة، وهــي إحــدى  
الصناعات القليلة القادرة على تطوير خدمات ذات قيمة عاليـة وتصـديرها يف سـياق احلصـار.     

الوكالــة يف غــزة تتضــمن حلــول الطاقــة      ، كانــت األولويــات الــيت حــددهتا   ٢٠١٣ويف عــام 
، بــدأت ٢٠١٣املتجــددة واحلصــول بشــكل مســتدام علــى امليــاه الصــاحلة للشــرب. ويف عــام    

األونروا التخطيط الستخدام الطاقة الشمسية يف منشآهتا، وإنشـاء مرافـق إلزالـة ملوحـة امليـاه،      
أيضـا الوكالـة لتوسـيع نطـاق     طـط  ختوإقامة مشاريع إلعادة تغذية طبقة املياه اجلوفية يف غـزة. و 

  إعادة التدوير من أجل ختفيف الضغط الواقع على مدافن القمامة.
  

__________ 
ــة مــن حــاالت العنــف اجلنســاين؛    ١ ٢٠٠، عــاجل املســؤولون عــن إدارة احلــاالت حنــو   ٢٠١٣يف عــام   )١٠(   حال

جديــدة علـــى يـــد األخصـــائيني  حالـــة  ٤٥حالـــة جديـــدة علـــى يــد املـــوظفني الصـــحيني و   ٤٠٠وأحيلــت  
حالـة   ٣٢حالة إىل مقدمي املشـورة القانونيـة وأحيلـت     ٧٥٠االجتماعيني. ومن بني مجيع احلاالت، أحيلت 

  إىل شركاء خارجيني ملعاجلة املسائل القانونية واملتعلقة باحلماية.
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  الفصل الثالث
ــة            ــروا املتعلق ــداف األون ــار أه ــدم يف إط ــة املق ــربامج الفرعي ــتعراض ال اس

  بالتنمية البشرية
ــل للفتـــ       - ٧٥ ــطة األجـ ــتراتيجيتها املتوسـ ــدد يف اسـ ــار احملـ ــاع اإلطـ ــروا اتبـ ــل األونـ   رةتواصـ

هـدفا اسـتراتيجيا،    ١٥. وتوفر هذه االستراتيجية التوجيه للوكالة على أساس ٢٠١٥-٢٠١٠
يساهم كل منها يف حتقيق هدف واحد أو أكثر من األهداف األربعة احملـددة للتنميـة البشـرية،    
ــوفري        ــى اكتســاب املعــارف واملهــارات؛ وت ــدرة عل ــدة وصــحية؛ والق ــاة مدي ــع حبي وهــي: التمت

، ســعت املكاتــب ٢٠١٣ئــق؛ والتمتــع بكامــل حقــوق اإلنســان. ويف عــام  مســتوى معيشــي ال
امليدانية التابعة للوكالة وإداراهتا يف املقر إىل حتقيـق األهـداف املقـررة لفتـرة السـنتني الـواردة يف       

وتلـك اخلاصـة بـاملقر، الـيت تسـتند إىل الرؤيـة االسـتراتيجية اخلمسـية          )١١(خطط التنفيذ امليدانيـة 
  وكالة، وإىل تقييم الحتياجات الالجئني جيريه كل مكتب ميداين على حدة.اليت أعدهتا ال

  
  ١ اهلدف  - ألف  

  التمتع حبياة مديدة وصحية    
هتدف الوكالة إىل إجناز هدف التنمية البشرية املتمثـل يف التمتـع حبيـاة مديـدة وصـحية        - ٧٦

ألساســية، وذلــك عــن طريــق أنشــطة برناجمهــا الصــحي وبرنــامج حتســني املخيمــات واهلياكــل ا 
  بالتعاون مع البلدان املضيفة والشركاء الوطنيني والدوليني، حسب االقتضاء.  

وتقّدم الوكالة خدمات الرعاية الصـحية األوليـة إىل الالجـئني الفلسـطينيني عـن طريـق         - ٧٧
مركـزا. وعلـى الـرغم مـن املكاسـب املتحققـة يف اجملـال         ١٣٨مراكزها الصحية البـالغ عـددها   

لــيت تتضــح يف االخنفاضــات الكــبرية يف معــدالت وفيــات األمهــات واملواليــد اجلــدد   الصــحي، ا
والرضع واألطفال، تشكل األمراض غري املعدية حتديا صـحيا متزايـدا. ويسـهم يف تزايـد عـبء      
األمراض زيادة انتشار أساليب احلياة، املتمثلة يف اجللوس لفترات طويلـة، والتـدخني، والسـمنة    

الذين يتقدمون بـالعمر، وهـو أمـر مكلـف فيمـا يتعلـق بـالعالج واإلدارة.        يف صفوف الالجئني 
ــدأهتا يف عــام       ــروا إصــالحات يف اجملــال الصــحي، ب ويف مواجهــة هــذا التحــدي، أجــرت األون

، مبا يف ذلك هنج فريق صحة األسرة ونظام الصـحة اإللكترونيـة. ويتـألف فريـق صـحة      ٢٠١١
التخصصـات يعملـون معـاً علـى تقـدمي الرعايـة        األسرة من جمموعة أخصائيني صحيني متعددي

__________ 
لسورية ما مل يذكر خالف ذلـك.  ، تستثين اجلمهورية العربية ا٨مجيع النتائج، فيما عدا اهلدف االستراتيجي   )١١(  

  .www.unrwa.orgالسورية، على املوقع وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن االستجابة لألزمة 
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، نفـذ  ٢٠١٣الصحية الشاملة واملستمرة الـيت تتركـز علـى املريض/األسـرة. وحبلـول هنايـة عـام        
عيـادة   ٥٥عيـادة صـحية تابعـة لألونـروا هنـج فريـق صـحة األسـرة، واعتمـدت           ٦٣جمموعه  ما

ملرضى ومقـدمي اخلـدمات،   نظام الصحة اإللكترونية. وحتسن هذه اإلصالحات درجة ارتياح ا
باإلضافة إىل أهنا تفضي إىل ترشيد توزيع عبء العمـل الواقـع علـى كاهـل املـوظفني، وختفـض       
مدد االنتظـار ومتوسـط عـدد االستشـارات اليوميـة الـيت يقـدمها كـل طبيـب، وتزيـد مـن مـدد             

رة االستشــارات. وباإلضــافة إىل ذلــك، يســاعد الطــابع الكلــي واملوجــه ملصــلحة املريض/األســ   
الذي يتسم به هنج فريق صحة األسرة العـاملني يف اجملـال الصـحي علـى حتديـد حـاالت العنـف        
اجلنساين والتصدي هلا على حنو فعال. وكـثريا مـا تكـون سـبل حصـول الالجـئني الفلسـطينيني        
على خـدمات استشـفائية متخصصـة حمـدودة ألسـباب سياسـية و/أو جغرافيـة و/أو ماليـة و/أو         

ويتسـبب الـرتاع املسـتمر يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية ومـا ينـتج عنـه مـن           متعلقة مبركـزهم.  
تشــريد الالجــئني الفلســطينيني يف نشــوء أعبــاء إضــافية علــى الــربامج الصــحية التابعــة للوكالــة     

اجلمهورية العربية السورية، ولبنـان، واألردن. ومـن بـني املراكـز الصـحية الـيت يبلـغ عـددها          يف
ــ ٢٣ ــة الســورية، مل تعمــل  مركــزا يف اجلمهوري ــها خــالل الســنة،    ٩ة العربي ــها بكامــل طاقت من

  صحية جديدة.   مراكز ٥وأقيمت 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جـرى، يف إطـار برنـامج األونـروا الرامـي إىل حتسـني         - ٧٨

ــاه إىل     ــة مــن مــآوي املخيمــات.    ٩٩اهلياكــل األساســية واملخيمــات، مــد شــبكات املي يف املائ
ــوايل  ويســتخدم ــا بشــبكات        ٨٨اآلن ح ــرف هب ــآوي الالجــئني وصــالت معت ــن م ــة م يف املائ

، عنـدما كانـت أيضـا الوصـالت     ٢٠١٢يف املائـة يف عـام    ٩٣الصرف الصحي العامـة، مقابـل   
  غري الرمسية مأخوذة باحلسبان.

  
   ١اهلدف االستراتيجي     
  ةكفالة حصول اجلميع على الرعاية الصحية األولية الشاملة واجلّيد    

  القياس    
  النسبة املئوية  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

(أ) حصول اجلميع على الرعاية
  الصحية األولية الشاملة واجلّيدة

اخنفـــــاض معـــــدل الوصـــــفات
  الطبية باملضادات احليوية

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٢٥,٨  
٢٥,٠  
٢٣,٨     
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   ٢ستراتيجي اهلدف اال    
  محاية صحة األسرة والنهوض هبا    

  القياس    
  النسبة املئوية  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

محاية صحة األسرة والنهوض هبا
  بصورة مستدامة

واؤم معدل وفيات الرضع مـعت
  مثيله يف البلدان املضيفة

  )٢٠١١خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٢٣,٠  
٢٢,٠  
٢٢,٠     

  
   ٣اهلدف االستراتيجي   
  الوقاية من األمراض والسيطرة عليها  

  القياس    
  النسبة املئوية  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

تواؤم معدل انتشار األمراض حتسن
  املعدية مع مثيله يف البلدان املضيفة

احملافظـــــة علـــــى معـــــدل‘١’
ض الـــيت التحصـــني مـــن األمـــرا

  ميكن الوقاية منها

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٩٩,٥  
٩٩,١  
٩٩,٣  

  

احملافظة على النسبة املئويـة‘٢’
للمالجــئ املوصــولة بشــبكات

  املياه العامة

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٩٩,٩  
١٠٠  
٩٩,٩  

  

زيــــــادة النســــــبة املئويــــــة‘٣’
ة بشــبكات للمالجــئ املوصــول
  الصرف الصحي

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٩٣  
٩٤  
  (أ)٨٧

  
  ال يتضمن هذا الرقم سوى الوصالت الرمسية.  (أ)  

    
  النواتج    

، الفلسـطينيني ماليني استشارة طبيـة للمرضـى اخلــــارجيني مــــن الــــالجئني       ٨,٧تقدمي   •  
  ج األمراض احلادة واملزمنة  استشارة مع أخصائيني لعال ١٦٧ ٠٠٠منها 

استشـارة صـحية يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية علـى        ٦٥٠ ٠٠٠تقدمي ما يزيد عـن    •  
  الرغم من الرتاع وحالة انعدام األمن احلاليني  

مريضــا إىل املستشــفيات لتلقــي رعايــة صــحية مــن   ٦٦ ٠٦٦تقــدمي إعانــات إلدخــال   •  
  املستوى الثاين أو الثالث  
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ــوالدة وبعــدها ويف جمــال تنظــيم األســرة،      تقــدمي خــدم   •   ــل ال ــا قب ــرة م ات صــحية يف فت
ذلــك فحــوص الكشــف عــن فقــر الــدم وتــوفري مكّمــالت غذائيــة مــن احلديــد      يف مبــا

  مستفيد   ٢٥٢ ٠٠٠والفيتامينات، إىل ما يقارب 
إجراء فحوص الكشف عن ارتفاع ضغط الدم وداء السكري لألشخاص الـذين تزيـد     •  

ـــرعاية إىل    ســن ٤٠أعمــارهم عــن   ــروا. وتقــدمي الـــ ــة لألون ة يف املراكــز الصــحية التابع
  مريض يعانون من أمراض غري معدية   ١٦٤ ٠٠٠

طفـل، مبـا يف ذلـك     ١٥٤ ٠٠٠توفري الرعاية الصـحية للرضَّـع واألطفـال ألكثــــر مـن        •  
حتصني مجيع األطفال املسـجلني الـذين تقّـل أعمـارهم عـن سـنتني باللقاحـات املناسـبة         

  مارهم  ألع
إصــالح أو اســتبدال معظــم األجــزاء التالفــة مــن شــبكات اإلمــداد بامليــاه واجملــارير            •  

والصرف وإنشاء شـبكات جديـدة يف املنـاطق ذات األولويـة، اسـتنادا إىل حتليـل حالـة        
  الشبكات القائمة لتحديد مدى كفايتها

شـييد  مركـزا صـحيا، واسـتعراض مخسـة تصـاميم ت      ١٣جرى يف لبنان وضـع تصـاميم     •  
  وتوسيع، وإجناز تشييد مركز صحي  

مثــاين دراســات حبــوث عــن العمليــات يف جمــايل إدارة اجلــودة وتقــدمي اخلــدمات   إجــراء  •  
  الصحية، بالتعاون مع مؤسسات أكادميية شهرية وهلا مكانتها عامليا يف اجملال الصحي

    
  ٢اهلدف   -باء   

  اكتساب املعارف واملهارات    
مدرسة ابتدائية وإعدادية يف مجيع ميادين عملـها اخلمسـة، عـالوة     ٦٥٩تدير األونروا   - ٧٩

على مثـاين مـدارس ثانويـة يف لبنـان، حيـث تـوفر التعلـيم األساسـي اجملـاين لنحـو نصـف مليـون             
طفــل مــن أطفــال الالجــئني الفلســطينيني. ومعــدالت اإلملــام بــالقراءة والكتابــة يف صــفوف          

إلقليمية والعاملية جودةً، وهنـاك تكـافؤ بـني اجلنسـني     الالجئني الفلسطينيني تضاهي املستويات ا
يف أعداد امللتحقني باملدارس منذ الستينات من القرن املاضي. وسـعياً إىل كفالـة مواصـلة تـوفري     
 تعلـــيم جيـــد، بـــدأت األونـــروا اســـتراتيجيةً تســـتهدف إصـــالح التعلـــيم يف تشـــرين األول/       

يف ممارسـات التـدريس داخـل الفصـول      . وتتـوخى االسـتراتيجية إحـداث حتـّول    ٢٠١١ أكتوبر
الدراسية من أجل حتسني نتـائج الـتعلُّم لـدى الطـالب. وتتنـاول اإلصـالحات مسـائل السياسـة         
العامة والعمليات يف مثانية جماالت رئيسية هـي: تنميـة مهـارات املعلمـني والـتمكني للمـدارس؛       
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يع؛ وتوفري التعلـيم والتـدريب يف   وتقييم املناهج الدراسية وأداء الطالب؛ والتعليم الشامل للجم
اجملالني التقين واملهين لصاحل الشباب؛ واإلدارة واحلوكمـة؛ والتخطـيط االسـتراتيجي؛ والبحـث     
والتطـــوير؛ وإقامـــة الشـــراكات؛ وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت. وتشـــمل اإلجنـــازات  

لــى عمليــات التخطــيط الرئيســية الــيت حتققــت يف الفتــرة املشــمولة بــالتقرير إدخــال حتســينات ع 
واإلبالغ، واالنتهاء من اعتماد السياسات املتعلقة بتدريب املعلمني، والتطـوير املهـين، والتعلـيم    
الشامل للجميع، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان. واستندت التحسـينات املــدخلة يف ميـدان    

ــة، بينمــا     ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــع إىل اتفاقي ــيم الشــامل للجمي اســتندت تلــك   التعل
املـدخلة فيمـا يتعلـق بـالتثقيف يف جمـال حقـوق اإلنسـان إىل الربنـامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال           

جمموعـات أدوات متعلقـة بـالتطور املهـين وحقـوق      و حقوق اإلنسـان. وُعممـت وُنفـذت براجمـ    
ــه           ــيوفر التوجي ــذي س ــية ال ــاهج الدراس ــروا للمن ــار األون ــذ إط ــدم يف تنفي ــرز تق اإلنســان. وأُح
للمكاتـــب امليدانيـــة واملـــدارس يف جمـــال تقيـــيم املنـــاهج الدراســـية لكفالـــة مواءمتـــها مـــع قـــيم  

املتحــدة ومبادئهــا وتطــوير الكفــاءات األساســية، والــذي يشــكل أداة لتحديــد األطفــال    األمــم
  ذوي االحتياجات املختلفة وتقدمي الدعم هلم.  

  
  ٤اهلدف االستراتيجي     
م األساسي للجميـع وضـمان تغطيـة شـاملة يف خـدمات      كفالة فرص احلصول على التعلي    

  التعليم األساسي
  
  القياس   

املئويةالنسبة   وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

ــة فــرص احلصــول علــى  (أ) كفال
التعلــــيم األساســــي للجميــــع 
ــاملة يف   وضــــمان تغطيــــة شــ

  خدمات التعليم األساسي

معــدل التوقــف عــن الدراســة ‘١’
  (أ)يف املدارس االبتدائية

    

  ٢,٦٤  )٢٠١٢خط األساس ( الذكور  
  ٢,١٦  )٢٠١٣اهلدف (  
  ٣,٤٨  )٢٠١٣الفعلي (  
  ١,٧٠  )٢٠١٢خط األساس ( اإلناث  
  ١,١٦  )٢٠١٣اهلدف (  
  ١,٢٧  )٢٠١٣الفعلي (  
معــدل التوقــف عــن الدراســة ‘٢’  

  (أ)يف املدارس اإلعدادية
    

  ٦,٠٩  )٢٠١٢خط األساس ( الذكور  
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  القياس   
املئويةالنسبة   وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

  ٦,٣٠  )٢٠١٣اهلدف (  
  ٦,٤٤  )٢٠١٣الفعلي (  
  ٤,٣٨  )٢٠١٢خط األساس ( اإلناث  
  ٤,٦٥  )٢٠١٣اهلدف (  
  ٣,٣  )٢٠١٣الفعلي (  
  

اجلمهوريــــة يف املكتــــب امليــــداين باســــتثناء لمــــنقطعني عــــن الدراســــة التراكمــــي املــــنقح لعــــدد ال  (أ)  
  السورية.  العربية

    
  ٥اهلدف االستراتيجي     
   نوعية التعليم ونتائجه على أساس معايري حمددةحتسني    

  
  القياس   

املئويةالنسبة   وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

حتســني عمليــة رصــد  (أ)
  نوعية التعليم املقدم

ــتغري يف متوســـــط  ــة للـــ ــبة املئويـــ النســـ
الــدرجات الــيت حصــل عليهــا الطــالب  

ــار رصــد التحصــيل الدراســي   ، يف اختب
  مصنفة حسب اجلنسني

  (أ))٢٠١٠خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

-  
٢,٨  
٣  

  
 .ُحددت النسبة املئوية لسنة األساس يف نسبة صفرية  (أ)  

    
  ٦اهلدف االستراتيجي     
  حتسني توافر الفرص التعليمية للدارسني من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة    

  
  القياس   

  النسبة    وحدة القياس مؤشرات اإلجناز ةاإلجنازات املتوقع

حتسني تقييم الطـالب ذوي االحتياجـات
ــة اخلاصــة وإحالتــهم املــدارس  إىل التعليمي

  صلب التعليمودجمهم يف املالئمة 

نســــــــــــبة الطــــــــــــالب ذوي
االحتياجـات التعليميـة اخلاصــة

  الذين يتلقون دعما

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٣,٠٧  
٣  

٣,٦  
    



A/69/13
 

14-02919 46/55 
 

  النواتج    
طفـالً مـن أطفـال الالجـئني الفلسـطينيني       ٤٩١ ٦٤١جرى تـوفري التعلـيم العـام لنحـو       •  

مدرسـة ابتدائيـة وإعداديـة تابعـة لألونـروا (ومـدارس        ٦٥٩املستوفني للشروط يف حنو 
  التعليم الثانوي يف لبنان)

ر املهــــــــين لصـاحل   ُوضعت وُنفذت سياسات خاصة بـاملعلمني واستراتيجيـــات للتطـوي     •  
  معلّم من أجل حتسني نوعية التدريس والتعلّم   ١٣ ٠٠٠حنــــو 

ــية لتحديـــد األطفـــال ذوي االحتياجـــات     •   ــار للسياســـات وأدوات تشخيصـ ُوضـــع إطـ
  اخلاصة واألطفال املعرضني خلطر االنقطاع عن الدراسة وتقدمي الدعم هلم

العوامــل الرئيســية الــيت تــؤثر يف مــدى  أُجريــت دراســتان حبثيتــان كيفــا وكمــا لتحديــد  •  
  جودة التعليم وعالجها

مدارس كمشاريع تشييد جديـدة أو   ١٠جرى تصميم و/أو إعادة تصميم ما جمموعه   •  
ــة        ــزة التابع ــة يف غ ــت العام كمشــاريع توســيع. وأُكمــل أيضــا تصــميم مدرســة الكوي

  للوكالة، وهي املدرسة املراعية للبيئة األوىل من نوعها.  
    

  ٣اهلدف   -م جي  
  توفري مستوى معيشي الئق    

خــالل الفتــرة املشـــمولة بــالتقرير، واصـــلت األونــروا تــوفري شـــبكة أمــان اجتمـــاعي         - ٨٠
الجـئ فلسـطيين.    ٣٠٠ ٠٠٠اشتملت على تقدمي خدمات غذائية ونقدية ومتخصصة إىل حنو 

ــة بصــون وحتــديث ســجالت       ــة واخلــدمات االجتماعي ــامج اإلغاث  ٥ ٠٣٠ ٠٤٩واضــطلع برن
الجئاً باستخدام نظام املعلومـات الالزمـة لتسـجيل الالجـئني، وإنشـاء وحـدة برناجميـة يف إطـار         
ذلــك النظــام لــدعم اســتجابة الوكالــة لألزمــة الســورية يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ولبنــان    
واألردن. وقد مكّن هذا األمر املوظفني مـن مواصـلة تتبـع الالجـئني الفلسـطينيني الـذين تنقلـوا        

ني ميـادين عمـل األونـروا للتثبـت مـن أحقيتـهم يف تلقـي املسـاعدة وحصـوهلم الفعلـي عليهـا،            ب
حسن كـثريا تـدفق العمـل وجـودة البيانـات عـن الالجـئني املتضـررين مـن األزمـة. وُنفـذت             مما

إصالحات أتاحت جلميع ميـادين العمليـات اخلمسـة اسـتخدام نظـام دقيـق وموحـد يسـتهدف         
ين، مما ضِمن حتديد أضعف الفئـات املؤهلـة للحصـول علـى اخلـدمات.      حتديد واختيار املستفيد

ــوازم املســاعدة يف       ــروا هبــدف ترشــيد جمموعــة ل ــادين عمــل األون واســتمر تقــدمي الــدعم إىل مي
حـــاالت الطـــوارئ واملســـاعدة التقليديـــة، وحتســـني ُنظـــم حتديـــد احملتـــاجني وتصـــميمها وفقـــا  
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ئ وإحالـة ضـحايا العنـف اجلنسـاين والتأكيـد      لالحتياجات، ودعم االستجابات حلاالت الطوار
  على أمهية املواضيع اجلنسانية ومواضيع الشباب وتعميم مراعاهتا.

املتعلـق   ٣ويسهم الربنامج التعليمي التابع لألونروا أيضا يف حتقيق هدف الوكالـة رقـم     - ٨١
لـتقين واملهـين التـابع    بالتنمية البشرية بزيادة القابلة لاللتحاق بعمل وذلك عرب برنامج التدريب ا

هلا. وبالتنسيق مع مجيع ميادين العمليات، أُعيد وضع مؤشـرات لتحسـني قيـاس مـدى جـدوى      
  برنامج التعليم والتدريب التقين واملهين وكفاءته وفعاليته.

وقامــت األونــروا بتشــييد أو إصــالح مالجــئ لألســر الــيت تعــيش يف مبــان غــري ســليمة    - ٨٢
مالجـئ. وإضـافة إىل ذلـك     ١ ٠٠٨صـحية، حيـث جـرى إصـالح      هيكلياً وغري مأمونة وغـري 

مـأوى   ٩ ٣٢٣جرى، يف قطـاع غـزة، ويف إطـار أنشـطة الطـوارئ، إصـالح و/أو إعـادة بنـاء         
. ويف هنر البارد يف لبنـان، جـرى خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير       ٢٠٠٤بعد تدمريها منذ عام 

ذلك، ما زال نقص التمويـل يعـين أن هـذا     أسرة يف املالجئ اليت أعيد بناؤها. ومع ٧٣٧إيواء 
ملجــأ والــيت تشــري   ٥ ٠٠٠اجملمــوع ال ميثــل ســوى نســبة صــغرية مــن املالجــئ البــالغ عــددها    

التقــديرات إىل أهنــا حتتــاج إىل إصــالح يف مجيــع ميــادين العمــل اخلمســة. ومشــل الربنــامج أيضــا  
ــة إىل حتســني مرافــق الالّجــئني، كمــا اضــطلعت    ــاء الفتــرة   مواصــلة اجلهــود الرامي األونــروا، أثن

املشــمولة بــالتقرير، بتصــميم أو تشــييد أو إصــالح أو توســيع عيــادات طبيــة ومــدارس ومراكــز  
  توزيع وتدريب يف مجيع ميادين العمل.

  
  ٧اهلدف االستراتيجي     
  احلد من الفقر املدقع    

  
  القياس   

  املئويةالنسبة   وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

مجيع ميادين العمل    
زيــادة قــدرة األفــراد مــن الفقــراء  (أ)

ــر    ــة فقـ ــون يف حالـ ــذين يعيشـ الـ
ــاهتم    ــة احتياجـ ــى تلبيـ ــدقع علـ مـ

  األساسية من األغذية

السـتفادةارتفاع النسبة املئوية
ألفراد الذين يعيشون يف حالـة  ا

فقــر مــدقع مــن شــبكة األمــان
  االجتماعي التابعة لألونروا

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٦١  
٥٦  
٥٦  

    
  النواتج    

  فرداً معونة غذائية وإعانات نقدية فصلية ٢٨٥ ١٩٩تلقى عدد من األفراد متوسطه   •  
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واصلت األونروا تنفيذ صيغ اختبار غري مباشرة لتحديد الالجـئني الفلسـطينيني األشـد      •  
العمليـات يف األردن جهـوده علـى    حاجة إىل املساعدة. وإضافة إىل ذلك، ركز ميدان 

الجئ فلسطيين ممـن كـانوا غـري قـادرين علـى تلبيـة أهـم احتياجـاهتم          ٩ ٠٠٠مساعدة 
  األساسية من األغذية (األفراد الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع).  

    
   ٨اهلدف االستراتيجي     
  ارئالتخفيف من اآلثار املباشرة اليت يتعرض هلا األفراد نتيجة حاالت الطو    

  
  القياس   

    العدد  وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

عـــدد الالجـــئني الفلســـطينيني ألسريف اتقليل أثر األزمة املالية
الذين يتلقـون مسـاعدة نقديـة

  و/أو غذائية

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٧٩٨ ٤٩٩  
٦٦٧ ٥٠٠  
١ ٣٢٣ ٦٢٦  

    
   ٩تراتيجي اهلدف االس    
  توفري خدمات مالية للجميع وزيادة فرص احلصول على تسهيالت االئتمان    

  
  القياس   

    العدد  وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

  ٣٢ ٨٩٢  )٢٠١٢خط األساس ( عدد القروض املصروفة ‘١’ زيادة توفري اخلدمات املالية
  ٤٨ ٠٦٥  )٢٠١٣اهلدف (
  ٢٦ ٥٣٩  )٢٠١٣(الفعلي

ماليـــــــــني دوالرات   وحدة القياس   
  الواليات املتحدة

  ٣٦,٤٣  )٢٠١٢خط األساس ( قيم القروض املصروفة ‘٢’  
  ٦٠,٩٨  )٢٠١٣اهلدف (
  ٣٠,٥٥  )٢٠١٣الفعلي (

    
  النواتج    

 ٣٠,٥٥قرضـاً بلغـت قيمتـها     ٢٦ ٥٣٩موَّل برنامج التمويل بالقروض البالغة الصغر   •  
مليـون   ١٨,٤٠٣قرضـاً بلغـت قيمتـها     ١٣ ٠٣٠، منـها  ٢٠١٣يف عام  مليون دوالر

مليــون دوالر  ١١,٢٣قرضــاً بلغــت قيمتــها   ١٠ ١١٧دوالر ُموِّلــت يف فلســطني، و 
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مليـون دوالر ُصـرِفت    ٠,٩١قرضاً فقط بلغـت قيمتـها    ٣ ٣٩٢ُموِّلت يف األردن، و 
  يف اجلمهورية العربية السورية

يف املائـة، يف حـني اخنفضـت     ١٩مجايل مـع العمـالء بنسـبة    تراجع التواصل السنوي اإل  •  
يف املائة. ونتج هذا االخنفاض إىل حد كبري عـن الـرتاع الـدائر     ١٦قيمة احلافظة بنسبة 

يف املائــــة.  ٥٧يف اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية، حيــــث اخنفــــض التواصــــل بنســــبة 
 تراجـع فيهـا بنسـبة    هناك أيضا اخنفـاض أقـل يف التواصـل يف الضـفة الغربيـة الـيت       وكان
يف املائــة. أمــا قطــاع غــزة فســجل   ٤يف املائــة، واألردن الــيت اخنفــض فيهــا بنســبة   ١٤

  يف املائة   ١,٥اخنفاضاً طفيفاً يف التواصل بنسبة 
مليــون دوالر عــن طريــق  ١٩,٠٨قرضــاً إىل مشــاريع بلغــت قيمتــها  ١٦ ٠٢٢وقُــدَِّم   •  

ــامج اخلاصــة با  ــات املشــاري ئمنتجــات الربن ــات املشــاريع   تمان ــة الصــغر، وائتمان ع البالغ
البالغة الصغر املطوَّرة، واملشاريع الصغرية، واإلقراض املقـدم مـن جمموعـات التضـامن،     
والقروض املقدمة إىل األسر املعيشية اليت تعوهلا املـرأة، والقـروض املقدمـة إىل الشـباب     

  لبدء املشاريع
مليـون   ١١,٤٦اإلسكان بقيمة بلغت قرضاً من قروض االستهالك و ١٠ ٥١٧وقُدَِّم   •  

دوالر لــدعم التعلــيم والصــحة، وبنــاء أصــول األســر املعيشــية، ومتكــني العــائالت مــن   
  حتسني مساكنها عن طريق منح قروض إليها بغرض القيام باإلصالح والصيانة والبناء  

ــون الفلســطينيون نســبة     •   ــل الالجئ ــة مــن جممــوع العمــالء، بينمــا مثَّ   ٤٤مثَّ لــت يف املائ
  يف املائة من جمموع املشاريع املمولة ٩٢املشاريع غري الرمسية 

يف املائـة مـن خـدمات حافظـة التواصـل، وشـكَّل        ٣٧مثَّلت القروض املقدمة إىل املرأة   •  
يف املائــة مــن  ٣١ســنة  ٣٠و  ١٨العمــالء مــن الشــباب الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني 

  جمموع املقترضني  
ى ذاتــه بشــكل تــام ومكتفيــاً بذاتــه مــن الناحيــة التشــغيلية يف   ظــل الربنــامج معتمــداً علــ  •  

األرض الفلسطينية احملتلة واألردن، لكنـه بـذل جهـوداً مضـنية حـىت يبقـى معتمـداً علـى         
تلقيـه   دوالر رغم ١٦١ ٩٢٧ذاته يف اجلمهورية العربية السورية وتكبد خسارة بلغت 

  بالتقرير  الفترة املشمولةدوالر خالل  ٩٧ ٥٤٢لتربعات من اجلهات املاحنة بلغت 
ــام     •   ــق أهــداف ع ــن يف      ٢٠١٣مل ُتحقَّ ــدام األم ــة االقتصــادية وانع ــاقم األزم بســبب تف

اجلمهورية العربية السورية، وتباطؤ التواصل يف الضفة الغربيـة والعوائـق املتعلقـة مبـدى     
 قدرة الوكالة على التعامل مع النظـام القـانوين يف غـزة. وأفضـى ذلـك إىل اخنفـاض يف      
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ماليــني  ٥,٨٨مــن القــروض وختفــيض قيمتــها مبقــدار  ٦ ٣٥٣عــدد القــروض مبقــدار 
  ٢٠١٣و  ٢٠١٢دوالر بني عامي 

    
  ١٠اهلدف االستراتيجي     
  حتسني القابلية لاللتحاق بعمل    

  
  القياس   

  النسبة    وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

ــيم ــق تعلــ ــتجابة مرافــ ــني اســ حتســ
ــوم/ ــين  العلـــ ــدريب املهـــ مراكز التـــ

  الحتياجات السوق

معـــدالت توظيـــف الـــذكور مـــن ‘١’
ــن   ١٢اخلــرجيني خــالل   ــهرا م ش

  التخرج

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٨٤,١  
٨٠  
٨٣  

معـــدالت توظيـــف اإلنـــاث مـــن ‘٢’  
ــن   ١٢اخلــرجيني خــالل   ــهرا م ش

  التخرج

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٧٢,٧  
٧٧  
٧٦  

  
  
    

  النواتج    
  استكمال تقييم التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين، الذي أجـري خـالل الفتـرة      •  

  يف مجيع ميادين العمل. ٢٠١٣-٢٠١١
وضع االستراتيجية اجلديدة للتعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين يف إطار برنـامج    •  

ا للتعليم والتدريب يف اجملالني الـتقين واملهـين والتنسـيب واإلرشـاد     تعزيز نظم األونرو”
  .“الوظيفي

طالـب، تشـكل    ٧ ٠٠٠توفري التدريب على اكتساب املهارات التقنيـة واملهنيـة لنحـو      •  
  املائة منهم.  يف  ٤٠النساء نسبة 
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  ١١اهلدف االستراتيجي     
مخيمات وتطوير اهلياكـل األساسـية   حتسني البيئة احلضرية عن طريق التنمية املستدامة لل    

  وأماكن اإلقامة اليت ال تستويف املعايري املطلوبة
  
  القياس   

  العدد  وحدة القياس مؤشر اإلجناز  اإلجناز املتوقع

ــلة  ــة مواصـــ ــاتاتنميـــ ملخيمـــ
ــية ــل األساســ ــوير اهلياكــ وتطــ

ة اليت ال تستويف وأماكن اإلقام
  املعايري املطلوبة

ئني اليت متكنـت مـنزيادة عدد أسر الالج
ــية وتعــــيش يف ــا املعيشــ ــني ظروفهــ حتســ

تســـــتويف املعـــــايري املطلوبـــــة  مالجـــــئ ال
  (باستثناء مالجئ الطوارئ يف قطاع غزة)

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٣٢٤  
٢ ٢٥٠  
١ ٠٤٤  

    
  النواتج    

ملة تتنـاول  مشروع مالمح املخيم احلضـري، االنتـهاء مـن توثيـق ودمـج معلومـات شـا         •  
جمموعة من البيانات الكمية والنوعيـة (مـثالً، إعـداد اخلـرائط التحليليـة       ٥٠٠أكثر من 

ــة     ــة، واخلــرائط الديناميكي ــة، والنصــوص الوصــفية، والرســوم البياني  “املتحركــة”الثابت
إىل ذلــك) فيمــا يتعلــق  باســتخدام نظــام املعلومــات اجلغرافيــة، واألرقــام الوصــفية، ومــا

  ئني الفلسطينيني يف األردن ولبنان وغزة والضفة الغربية.مبخيمات الالج
الشـــروع يف األعمـــال املتعلقـــة بوضـــع نظـــامني إلدارة البيانـــات (نظـــام إدارة بيانـــات   •  

  املالجئ ونظام إدارة بيانات املرافق) واالنتهاء منها، والنظامان جاهزان اآلن للنشر.
    

  ٤اهلدف   -دال   
  التمتع بكامل حقوق اإلنسان    

ــوق          - ٨٣ ــرام حق ــال احت ــة واملنصــفة والعمــل اإلنســاين الفّع ــة البشــرية العادل تتطلــب التنمي
اإلنسان. ولذلك، فإن حتقيـق األهـداف الثالثـة األوىل للوكالـة يف جمـال التنميـة البشـرية يعتمـد         
على اهلدف الرابع، وهو: كفالة التمتـع بكامـل حقـوق اإلنسـان. ويشـكل دور احلمايـة الـذي        

يتجزأ من واليتـها املتمثلـة يف تلبيـة حاجـات الالجـئني الفلسـطينيني        الوكالة جزًءا التضطلع به 
من اخلدمات التعليمية والصحية والغوثية واالجتماعية، ومـن التمويـل البـالغ الصـغر، وظـروف      
العيش املناسـبة مبـا يف ذلـك املـأوى، إىل جانـب احلقـوق املبينـة يف الصـكوك القانونيـة الدوليـة.           

ــري ع ــاالت      وجيـ ــع وكـ ــة، ومـ ــلطات الوطنيـ ــع السـ ــاون مـ ــال بالتعـ ــذا اجملـ ــة يف هـ ــل الوكالـ مـ
  واملنظمات غري احلكومية األخرى. وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املتحدة  األمم
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ويتسم عمـل احلمايـة الـذي تقـوم بـه وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني              - ٨٤
اد داخلية وخارجيـة. فعلـى الصـعيد الـداخلي تعمـل الوكالـة       الفلسطينيني يف الشرق األدىن بأبع

علــى تعزيــز احلمايــة عــن طريــق الربجمــة وإيصــال اخلــدمات. أمــا علــى الصــعيد اخلــارجي، فهــي 
واإلبــالغ عنــها وتقــوم بالتــدخالت املناســبة.  الفلســطينينيتعمــل علــى رصــد أحــوال الالجــئني 

  ائم للرتاع حيترم حق الالجئني الفلسطينيني.ويربز املفوض العام احلاجة إىل إجياد حل عادل ود
ويشــكِّل تــوفري الوكالــة اخلــدمات األساســية لالجــئني الفلســطينيني وكفالــة حصــوهلم     - ٨٥

عليها يف خمتلـف الظـروف، مبـا يف ذلـك حـاالت الـرتاع، جـزًءا أساسـًيا مـن متـتعهم حبقـوقهم.            
خرى علـى إجيـاد وتعزيـز بيئـة حتتـرم      ويساعد العمل املباشر وغري املباشر مع اجلهات الفاعلة األ

حقوق اإلنسان، وكذلك إجياد وتقويـة املمارسـات الـيت تقـوم علـى احترامهـا. وهـذه احلقـوق         
تشــمل احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة املرتبطــة باجملــاالت األساســية للخــدمات الــيت تقــدمها 

يف احليـاة. باإلضـافة إىل   الوكالة، مثـل التعلـيم، وكـذلك احلقـوق املدنيـة والسياسـية مثـل احلـق         
ذلك، تسعى الوكالة، بوصفها أحـد املقـّدمني الرئيسـيني للخـدمات العامـة، إىل كفالـة تقـدميها        
للخدمات على حنو يضمن احترام حقوق املستفيدين منـها وكرامتـهم وسـالمتهم. وهـي تقـوم      

مج ويف كافـة ميـادين   بذلك بسبل منها مثالً تعميم مراعاة املعايري الدنيا للحمايـة يف مجيـع الـربا   
العمل، والقضاء على العنف يف املدارس، واختاذ خطوات ملنع العنف اجلنسـاين وإسـاءة معاملـة    
األطفـــال، وتعزيـــز املعرفـــة بـــاحلقوق الفرديـــة عـــن طريـــق إدراج حقـــوق اإلنســـان والتســـامح 

نفيــذ براجمهــا املدرســية يف األمــد الطويــل. وتســاعد آليــات الرصــد واإلبــالغ علــى فعاليــة ت     يف
  احلماية.  أنشطة

  
  ١٢اهلدف االستراتيجي   
كفالة أن ُيراعى يف تقدمي اخلدمات توفري مـا حيتاجـه املسـتفيدون مـن محايـة، مبـا يف ذلـك           

 محاية الفئات الضعيفة
 
  (أ)القياس   

  النسبة    وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

حتسن امتثال اخلـدمات املقدمـة
ري الدوليــــة، وال ســــيما للمعــــاي

  معايري احلماية

  )٢٠١٢خط األساس ( مدى االمتثال ملعايري احلماية ‘١’
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٤٧,٣  
٥٠,٠  
٤٦,٦  

ــة للعــــاملني يف جمــــال ‘٢’   النســــبة املئويــ
التعليم الذين اجتازوا بنجاح برنامج 
ــوق اإلنســان    ــدريب يف جمــال حق الت

  وتسوية الرتاعات والتسامح

  )٢٠١٢ط األساس (خ
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٠,٠  
٢٠,٠  
٩,٥  

  
  
  

  املكتب امليداين يف غزة غري مدرج.  ) (أ  
  



A/69/13 
 

53/55 14-02919 
 

  
   ١٣اهلدف االستراتيجي     
محاية وتعزيـز حقـوق الالجـئني الفلسـطينيني بتشـجيع احتـرام حقـوق اإلنسـان والقـانون              

  الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئني
  
 (أ)ياسالق   

  النسبة    وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

ــربامج والسياســــات ــني الــ حتســ
  املتعلقة باحلماية

النســبة املئويــة ملســائل احلمايــة
  اليت استجابت هلا السلطات

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٣٣  
٣٥  

٦٦,٦  
  

  درج.املكتب امليداين يف غزة غري م  ) (أ  
    

  النواتج    
لتصـــدي للعنـــف اجلنســـاين، يســـتهدف اوضـــعت الوكالـــة هنًجـــا متعـــدد القطاعـــات    •  

لزيـادة حصـول    يف مجيـع ميـادين العمـل   إىل اجلهة املختصة نظًما لإلحالة وضعت  كما
  .الناجني على اخلدمات

موظفــا تــدريبا متعمقــا؛ كمــا تلقــى  ٥٦١موظفــا تــدريبا أساســيا؛ وتلقــى  ٧١٥تلقــى   •  
موظفــا تــدريبا متخصصــا، مــع بلــوغ عــدد النــاجني الــذين مت رصــدهم حنــو           ٥٨٦
 شخصا. ٢  ٣٦٠

تقريـرا أصـدرهتا األمـم     ١٣أسهمت الوكالة مبـدخالت عـن الالجـئني الفلسـطينيني يف       •  
املتحــدة تتنــاول حقــوق اإلنســان اســتنادا إىل إطــار عمــل الوكالــة مــع النظــام الــدويل     

 حلقوق اإلنسان.
  

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

  
  القياس   

  النسبة    وحدة القياس مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

تعزيز قدرة الالجئني على تصـميم
ــتدامة خـــــدمات اجتماعيـــــة مســـ

  وتنفيذها يف جمتمعاهتم احمللية

ئويــة ملنظمــات اجملتمــعالنســبة امل
ــتوى ــنت مسـ ــيت حسـ ــي الـ احمللـ
أدائهــا يف جمــاالت اإلدارة املاليــة

  وتقدمي اخلدمات واحلوكمة

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٧٦,٤  
٧١,٠  
٨٠  

    



A/69/13
 

14-02919 54/55 
 

  الناتج    
منظمة من منظمات اجملتمـع احمللـي يف قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة واألردن        ٦٢تلقت   •  

تدريب يف جمايل احلوكمة واإلدارة املالية، مبـا يتمشـى مـع األولويـات اإلمنائيـة      ولبنان ال
  .لكل من تلك املنظمات

  
  ١٥اهلدف االستراتيجي     
ضمان االضطالع بتسجيل الالجئني الفلسطينيني والتحقق من أهليتـهم للحصـول علـى        

  خدمات األونروا وفقًا للمعايري الدولية ذات الصلة
  
  القياس   
  النسبة    وحدة القياس مؤشرات اإلجناز ازات املتوقعةاإلجن

ملقــدمي الطلبــاتالنســبة املئويــة التسجيليات حتسني إمكان
  اجلدد املستوفني ملعايري األونروا

  )٢٠١٢خط األساس (
  )٢٠١٣اهلدف (
  )٢٠١٣الفعلي (

٩٩  
٩٩  
٩٩  

      
  اتجالن    

ري عمـل املـوظفني علـى تطبيـق     أسفر تنفيذ نظام معلومـات تسـجيل الالجـئني عـن تيسـ       •  
كمــا أنــه حّســن  ،التعليمــات املوحــدة لالســتحقاق والتســجيل الــيت وضــعتها األونــروا 

  بصورة كبرية قدرة املقر على رصد املعامالت.
  

  ختامية مالحظة    
أُنشئت وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشـرق األدىن         - ٨٦

. والوكالة هيئـة  ١٩٤٩) املؤرخ كانون األول/ديسمرب ٤-(د ٣٠٢ية العامة عمال بقرار اجلمع
، كـــي تســـتجيب ١٩٥٠أيار/مـــايو  ١فرعيــة تابعـــة للجمعيـــة العامـــة وقـــد بــدأت عملـــها يف   

الجئ فلسطيين. وهي من أكرب برامج األمم املتحدة، فحـىت هنايـة    ٧٥٠ ٠٠٠الحتياجات حنو 
ــام  ــدد الالجــئني الفلســطينيني   ٢٠١٣ع ــغ ع ــها    بل  ٥ ٠٣٠ ٠٤٩املســجلني املشــمولني بواليت

موظـف. ويعـرَّف الالجئـون الفلسـطينيون بـأهنم       ٣٠ ٠٠٠الجئًا وبلـغ عـدد موظفيهـا حـوايل     
 حزيـــران/ ١األشـــخاص الـــذين كـــان مكـــان إقامتـــهم املعتـــاد فلســـطني خـــالل الفتـــرة مـــن ”

عيشـهم نتيجـة   ، والذين فقدوا كال من منـازهلم وسـبل   ١٩٤٨أيار/مايو  ١٥إىل  ١٩٤٦ يونيه
  ، ويشملون املنحدرين من نسلهم من جهة الذكور.“١٩٤٨لرتاع عام 
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وتتمثل مهمة الوكالة يف مساعدة الالجئني الفلسـطينيني علـى حتقيـق كامـل إمكانـاهتم        - ٨٧
يف التنمية البشـرية إىل أن يـتم التوصـل إىل حـل دائـم وعـادل لقضـية الالجـئني. وتفـي الوكالـة           

ــها يف جمــايل امل ــة واخلــدمات األساســية     بواليت ــوفري احلماي ــة البشــرية بت ســاعدة اإلنســانية والتنمي
ــة الســورية       ــة العربي ــة واألردن واجلمهوري لالجــئني الفلســطينيني يف قطــاع غــزة والضــفة الغربي
ــة الصــحية      ــانوي يف لبنــان)، والرعاي ولبنــان. وتشــمل خــدماهتا التعلــيم األساســي (والتعلــيم الث

ة يف حاالت الطوارئ، واألنشطة االجتماعية، والتمويل البـالغ الصـغر،   األولية الشاملة، واإلغاث
  واإليواء، ودعم اهلياكل األساسية.
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