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 الدورة الثانية والسبعون
 *من جدول األعمال املؤقت 53البند 

وكالةةةةة اامةةةة  ااثةةةةةدة   ا ةةةةة و  ةةةة ي  
    الالجئني الفلسطينيني يف ال رق اادىن

 قريةةةر الفريةةةةل العامةةةة  ااعةةةةا مثمويةةةة  وكالةةةة اامةةةة  ااثةةةةةدة   ا ةةةةة و  ةةةة ي    
 ال رق اادىنالالجئني الفلسطينيني يف 

  
 )النرويج( هالفورسنكيتيل ج.  :املقرر  

 

 موجز 
ــ يل   يعــره اــلا التقريــر املقــدر مــن اللريــين العامـــل املعــم  تمويــل وكالــت األمــم املتحــدة   ا ــت و  ـ

ويقـدر  يـا   2017ألن طت الـ  اطـطلهب  ـا اللريـين يف عـار ل وصلا الالجئني الللسطينيني يف ال رق األدىن
احلالـت املاليــت الراانـت للوكالــت. وقـد اعتمــد اللريـين العامــل التقريـر ع  ــاق يف اجتماعـ  املعقــود يف ملصـال عــن 

. وعلى  رار التقارير السا قت، ينتهي اـلا التقريـر حالاتـات متاميـت موجإهـت    2017آب/أ سطس  14
  يهب الدول األعضاء.
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 مقدمة -أوال  

ــروا(  - 1 ــ يل الالجئـــني الللســـطينيني يف ال ـــرق األدىن )األونـ ــت و  ـ ــم املتحـــدة   ا ـ ــت األمـ أُن ــئت وكالـ
 .71/91(، وقامت اجلمعيت مؤمرا  تجديد واليتها حوجب قراراا 4-)د 302حوجب قرار اجلمعيت العامت 

اللريين العامل املعم  تمويـل وكالـت األمـم املتحـدة   ا ـت و  ـ يل الالجئـني  وأن أت اجلمعيت العامت - 2
 الوكالت. ( ليتو  دراست  يهب جوانب متويل25-)د 2656الللسطينيني يف ال رق األدىن حوجب قراراا 

املتحـدة ويتألف اللريين العامل من ممثلي  ركيا، و رينيداد و وع و، و ـا ، وررنسـا، ولبنـاو، واململ ـت  - 3
ال ــماليت، والنــرويج، والــوالحت املتحــدة األمري يــت، واليــاعو. ويــرأ  اللريــين االيــا  يرلنــداأو لربيطانيــا العتمــى 

 املمثل الدائم لرتكيا رريدوو اـ. سينرييل أو لو.
التقـارير وقد نترت اجلمعيت العامت، يف دورهتا اخلامسـت والع ـرين ويف  يـهب الـدورات الـ   لتهـا، يف  - 4

ــت  ــا اللريـــين العامـــل )الو يقــ ــار  A/71/350الـــ  قـــدمها  ليهــ ــروا 2016يف عـ ــرارات  تعلـــين عألونــ (، واختـــلت قــ
 (.71/93 واللريين العامل، وأااطت علما مهب التقدير عجلهود ال  يبلهلا اللريين العامل )أاد ها القرار

  
 اان طة اليت اضطلع هبا الفريل العام  -اثنيا  

، أعـد اللريـين اـلا 2017ازيراو/يونيـ   23يف الـدورة العاديـت األو  الـ  عقـداا اللريـين العامـل يف  - 5
للريـين العامـل علـى مسـتورب اخلـرباء يف اجللســات التقريـر، وكـاو  رةسـت  ئـب املمثـل الـدائم لرتكيـا.   اجتمـهب ا

آب/أ ســطس، واعتمــد اــلا التقريــر  3متوز/يوليــ  و  20و  5الثانيــت والثالثــت والرا عــت واخلامســت، املعقــودة يف 
ــروا يف نيويــــور ،  14يف  ــل عـــن م تــــب األونــ ــا، وممثــ ــت لرتكيــ ــال علنيا ــ ــائم عألعمـ ــور القــ آب/أ ســـطس، رضــ

 ل رق األوسط و رب آسيا يف  دارة ال ؤوو السياسيت.واملوظف املسؤول عن شعبت ا
  

احلالةةة اااليةةة لوكالةةة اامةة  ااثةةةدة   ا ةةة و  ةة ي  الالجئةةني الفلسةةطينيني يف  -اثلثا  
 ال رق اادىن

كلــف امتمــهب الــدويل الوكالــت عملســؤوليت عــن  لبيــت االاتياجــات األساســيت لالجئــني الللســـطينيني.  - 6
وا، ويف سياق حمنت الالجئني الللسطينيني الـ    لـل  عـد، واجهـت الوكالـت عجـزا مسـتمرا وطوال اتريخ األونر 

يف التمويـل. وقيـد اـلا العجـز قـدرة الوكالـت علـى  نليــل واليتهـا  نليـلا كـامال،  لـت الواليـت الـ   قضـي  تــورري 
ــبر عـــددام ا و أكثــر مـــن  ــت لالجئــني الللســـطينيني، الــلين أصـ ــوا  5.3املســاعدة واحلمايـ ماليــني نســـمت وع ـ

، يتوقـهب أو يصــل 2020يف املائـت مـن عــدد الالجئـني يف  يـهب أعـاء العــا . ورلـول عـار  25ي ـ لوو قرا ـت 
ماليني نسمت. و سهم الوكالت مسامهت كبرية يف التنميت الب ـريت لالجئـني  6.4عدد الالجئني الللسطينيني    

 املتعددة التخصصات يف ااالت الطوارئ ا نسانيت. الللسطينيني، واي من اجلهات املستجيبت األو 
وقـدر امتمـهب الـدويل، مــن مـالل األونـروا،  سـهاما اــائال يف التنميـت الب ـريت لالجئـني الللســطينيني.  - 7

مـن املــدار    702طلـل يف  515 000وعلـى وجـ  التحديـد،  قـور األونـروا حـا يلــيل )أ(  علـيم أكثـر مـن 
ــيم  ــور  )ج( 11 طالــــب يف 8 900)ب(  علــ ــات العلــ ــــدريب املهــــم وكليــ ــز التـ ــورري  مــــن مراكــ ــ  34 000 ـ

مليـوو الجــ   1.5مركـزا صـحيا  )د(  قـدأل األ ليـت أو النقـد    أكثـر مـن  138است ـارة صـحيت يوميـا يف 
مليـوو  24 متوسـطت يعانوو من انعدار األمن ال لائي  )ه(  قدأل القـروه املخصصـت لألعمـال التجاريـت حـا

https://undocs.org/ar/A/RES/71/91
https://undocs.org/ar/A/71/350
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 000 مسـاعدة أكثـر مـن مـن العمـالء، مسـتهدرتل النسـاء وال ـباب  )و( 33 000لسـنت خلدمـت دوالر يف ا
ــتدامت  يئيــا مــن أجــل أكثــر مــن  15 مليـــوو  1.3الجــ  مــن اوع ا عاقــت  )ز(  عزيــز األايــاء الســ نيت املسـ

 000 نتـيم أن ــطت  رريهيــت خلدمــت مــا يقــرب مــن  مــن ميمــات الالجئــني املعــرت(  ــا  ) ( 58الجـ  يف 
ــاء  100 ــباب  )ل( العمــــل علــــى  نـ ــال وال ـ ــت  100الالجئــــني و  مـــأوعمــــن  10 000مـــن األطلــ مدرســ

ــــف  ــ ــا  توظيـ ــ ــ ــل عملياهتــ ــ ــ ــدة  )ع(  نليـ ــ ــ ــائيني  30 000جديـ ــ ــ ــــني واألمصــ ــ ــاء واملمرطـ ــ ــ ــــني واألطبــ ــ ــن املعلمـ ــ ــ مــ
 رة، و يعهم  قريبا من الالجئني.االجتماعيني وعمال النتارت واملهندسني امله

، علت ـاور مـهب الـدول املضــيلت 2021-2016رتا يجيتها متوسـطت األجـل لللـرتة و نلـل الوكالـت اسـ - 8
واجلهات املاعت الرئيسيت، األمر اللع مي ن األونروا من أو  صبر أكثر كلـاءة مـن ايـل الت للـت وأو  قـدر 
يف الوقـت نلسـ  مـدمات أساسـيت اات جـودة عاليـت    الالجئـني الللسـطينيني. واتيـت اـلي االســرتا يجيت 
 تأييـد اللجنــت االست ـاريت للوكالــت. وعلنتــر    العجـز املت ــرر يف امليزانيـت، ومــن أجــل طـماو  عطــاء األولويــت 
لل لـاءة مـن ايـل الت للـت، طلبـت اللجنــت االست ـاريت يف  وصـياهتا املقدمـت    امللـوه العـار يف أحر/مــايو 

ــرين الثــا /نو  2017 ــا حمــددا رلــول   ـ   ــأو لقيـــين اســتقرار الوطـــهب  2017رمرب أو  قــدر األونــروا اقرتااـ
املايل للوكالت،    جانب  دا ري حمددة جيدا وقا لت للتحقيين وحم ومت آبجال زمنيت من أجـل مواصـلت لسـني 

 ال لاءة من ايل الت للت يف األونروا.
مــهب مبــادئ و ؤكـد ا صــالاات الــ   قــور  ـا الوكالــت التــزار قيادهتــا عل ــلاريت واملسـاءلت، حــا يتلــين  - 9

الصـلقت ال ــربرب   ــأو متويــل املســاعدة ا نســانيت الــ  أُعلـن عنهــا يف مــؤمتر القمــت العــاملي للعمــل ا نســا ، 
 .2016اللع عقد يف  سطنبول،  ركيا، يف أحر/مايو 

ــيلت، ايـــل  - 10 ــت شــا ال مطـــريا يقلـــين اجلهـــات املاعــت والبلـــداو املضـ ــز املت ـــرر يف امليزانيـ وي ــ ل العجـ
أصـحاب املصـلحت عــن القلـين مـن أو يــؤدع الـت العجـز    زعزعـت االســتقرار ا قليمـي ويقـوه  قــت أعـرب 

ــاقم الضــعف املــايل للوكالــت مـــن اــدة املخــاو( يف أوســال الالجئـــني  الالجئــني الللســطينيني يف األونــروا. ويلـ
ــلي التطـــورات،  ــم اــ ــيت. ويف مضـ ــاهتم األساسـ ــت ااتياجــ ــهب الــــدويل علـــى  لبيـ ــأو قـــدرة امتمـ ــاو الالجئــــني   ـ رـ

الللسـطينيني الــلع و ـروا علنــزاق الـدائر يف املنطقــت نزاــوا مـن منــاطقهم وانضـموا    ســ او آمـرين رثــا عــن 
ــال الــ  يعقـــدو ا علـــى  ــاورة، ويف  عـــ  احلــاالت يف أوروع. وع ـــت ا مـ ملجــأ دعـــداد كبـــرية يف البلــداو امـ

 لخطر  لعل النزاعات واللقر املدقهب.استتباب السالر واألماو وومني مستقبل واعد عرطت ل
ــروا يف  - 11 ــ ــــدت األونـ ــت. و قيـ ــت عمليزانيــ ــ ــوائر املتعلقـ ــ ــت واللـ ــوا ط املاليــ ــ ــري الضـ ــ ــد كبـ ــت    اــ ــ وعــــززت الوكالـ
ــار ــ ــدا  2016 عــ ــ ــ ــــهدت  زايـ ــت شــ ــ ــدة يف منطقــ ــ ــات املتزايــ ــ ــ ــن الطلبـ ــ ــر م مــ ــ ــــى الــ ــلرع، علــ ــ ــ ــو صـ ــ ــت اات يــ ــ حيزانيــ
 لالاتياجات. اادا
ــرة أمــررب    عجـــز مطـــري متوقـــهب يف 2016ويف أيلول/ســبتمرب  - 12 ، نبهـــت األونـــروا امتمــهب الـــدويل مـ

ــار     يــالء ااتمــار عاجـــل  ــاريت، دعــا امللــوه العـ ــاق اســتثنائي للجنــت االست ـ ميزانيتهــا األساســيت. ويف اجتمـ
مليـوو دوالر. وســلط الضـوء علــى النتـائج املرت بـت علــى نقـو التمويــل، واـل علــى  96لعجـز امليزانيـت البــال  

لعمـل اجلمـاعي مـن أجــل ا ـد املـوارد الالزمـت. وم نــت التربعـات السـخيت مـن اجلهــات املاعـت األونـروا مــن ا
دوو انقطــاق  وعلــى وجــ  اخلصــوا،  لقــت الوكالــت  ربعــات  طــاريت مــن  2016مواصــلت عملياهتــا يف عــار 

، والوالحت املتحـدة، وااللـاد ا مارات العر يت املتحدة، والسويد، وسويسرا، وكندا، واململ ت العر يت السعوديت
 األورويب )انتر املررين(.
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و ؤكد  لت االجتااات طرورة مواصلت  ر مج الوكالت و صالااهتا ا داريت، و وسيهب قاعدة اجلهات  - 13
ــتقر.  ــا  مـــايل مســ ــروا علـــى أســ ــن أجـــل وطـــهب األونــ ــاء مــ ــ  الــــدول األعضـ ــت، وزحدة الـــدعم الــــلع  قدمـ املاعـ

مليــوو دوالر يف  126.5مـهب القلـين أو العجـز املـايل يف امليزانيـت الرب ليـت للوكالـت  لـ   ويالاـ  اللريـين العامـل
البال ت  2017يف املائت من ميزانيتها النقديت لعار  17.5، والا العجز ميثل أكثر من 2017آب/أ سطس 

 مليوو دوالر، أو ما يعادل شهرين  قريبا من الت اليف الت  يليت. 715
ــا يتعلــين  نـــداء الطـــوارئ واخنلضــت ال - 14 ــيما ريمـ تربعـــات املقدمــت    نـــداءات الطـــوارئ للوكالــت، ال سـ

. 2017 أ سطس يف املائت اىت آب/ 32، و ل ت نسبت متويلها 2017لألره الللسطينيت احملتلت يف عار 
م  ر البـارد وا سمت و رية الدعم املايل مل روعي  عادة ا عمار الرئيسيني الللين  ضطلهب  ما الوكالت يف مي

وقطـاق  ــزة علــبطء. ويف اــلا الصــدد ال  ــزال التحـدحت اائلــت، وال يــزال الالجئــوو يعــانوو مــن آ ر الت ــرد 
 الطويل والضعف احلاد.

ويسهم عمل الوكالت لصاحل الالجئـني الللسـطينيني أيضـا  سـهاما مباشـرا يف اجلهـود العامليـت األوسـهب  - 15
. ومــهب وجـــود أكثــر مــن نصـــف مليــوو طالـــب 2030تدامت رلـــول عــار نطاقــا لتحقيــين أاـــدا( التنميــت املســ

ــال  عـــدداا  ــت البـ مــــن  702مســـجلني يف املـــدار ، و طبيـــين التـــوازو ال امـــل  ــــني اجلنســـني يف مـــدار  الوكالـ
املـدار ، ولقيــين أاــد أعلـى معــدالت ا ملــار علقـراءة وال تا ــت يف ال ــرق األوسـط، لــلا رمــن الضــرورع أو 

من الالجئني الللسطينيني    ل مسـتمر و ـدوو انقطـاق علـى التعلـيم اجليـد املنصـف  حيصل أطلال املدار 
 .4وال امل للجميهب ورقا للهد( 

   األمـني العـار أو  71/93، طلبت اجلمعيـت العامـت يف قراراـا 2016ويف كانوو األول/ديسمرب  - 16
والوسـائل املم ـن األمـل  ـا، يقور  تيسري م اورات مهب الدول األعضـاء مـن أجـل است  ـا(  يـهب السـبل 

حا يف الت من مالل التربعات واالشرتاكات املقررة، ل لالت متويل الوكالت متويال كاريا مستداما مي ن التنبـؤ 
    طوال واليتها.

ــــل،  - 17 ــين العامـ ــت اللريــ ــلتها رئيســ ــا،  صــ ــاريت، و ركيــ ــت االست ــ ــت اللجنــ ــلتها رئيســ ــرا،  صــ وعقــــدت سويســ
 امل اورات. الي
ــروا )2017آاار/مـــار   30 ويف - 18 ــري عـــن عمليـــات األونــ ــار  قريـ (، A/71/849، أصـــدر األمـــني العـ

الـلع أعـاد ريــ  وكيـد واليــت األونـروا ودوراــا يف  عزيـز التنميـت الب ــريت لالجئـني الللســطينيني و ـورري اخلــدمات 
ــا ”اــلا التقريــر علـــى األساســيت هلــم. وجــررب التأكيـــد يف  دور األونــروا الــلع ال مي ـــن االســت ناء عنــ  ومهمتهـ

وكـللت علـى  “ا سـرائيلي الـلع    ـتم  سـويت  -األساسيت يف ظل ما لد   من أ ر يف سـياق النـزاق العـريب 
التخليـف مـن اـدة التطـر(، وو رياـا علـى صـعيد لقيـين االسـتقرار، و سـهامها يف  اـالل ”دور الوكالـت يف 

وأوطـر األمـني العـار يف  قريــري أو  لـاد اـل السـتمرار انعــدار “. الر واألمـن يف منطقـت ال ـرق األوســطالسـ
ــت مـــن امـــاالت. وعلتـــوازع مـــهب الـــت، طلـــب  ــراز  قـــدر يف لموعـ ــتلزر  اـ ــار    األمـــن املـــايل يسـ األمـــني العـ

 .لالجئني الللسطينينيامللوه العار مواصلت  ومي احللر يف  دارة املوارد املتاات للوكالت لصاحل ا
ويعرب اللريين العامل عن امتنان  للجهود ال  يبـلهلا األمـني العـار واللتزامـ    لالـت اصـول األونـروا  - 19

 على متويل كاٍ( ومستدار ومي ن التنبؤ    مالل مدة واليتها.
لللسـطينيني ، ما  راـت  قـدر مـدماهتا لالجئـني ا1950ومنل أو  دأت األونروا عملياهتا يف عار  - 20

ــيلت  ــت واألردو ولبنــاو واجلمهوريــت العر يــت الســـوريت،  تيســري ودعــم احل ومــات املضـ يف قطــاق  ــزة والضــلت ال ر يـ

https://undocs.org/ar/A/71/849
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موظــف مــدمات  30 000واجلهـات املاعــت. ويف الوقـت الــراان، يقـدر موظلواــا البــال  عـددام أكثــر مـن 
ــــني اللل ــت    الالجئـ ــ ــاعدة الطارئـ ــ ــت واملسـ ــ ــريت احليويـ ــ ــت الب ـ ــ ــا زال التنميـ ــ ــت. ومـ ــ ــــدرب الوكالـ ــــجلني لـ ــطينيني املسـ ــ سـ

الالجئـوو الللســطينيوو مــن  ــني أكثــر اللئــات عرطــت لــألارب يف لتمعــاهتم واــم يعــانوو مــن اللقــر، وار لــاق 
معـدالت البطالـت )وال سـيما  ـني ال ـباب والنسـاء(، والتمييــز دشـ ال  املختللـت، وقيـودا علـى  م انيـت التمتــهب 

الوطــهب قــد  لــاقم نتيجــت للنزاعــات املت ــررة يف املنطقــت، وآمراــا النــزاق الــلع  ال امـل رقــوق ا نســاو. واــلا
ــار  ــل عــ ــوريت منــ ــت الســ ــت العر يــ ــزة يف اللــــرتة  2011ن ــــب يف اجلمهوريــ و  2012و  2009-2008ويف  ــ

2014. 
موظلــا مــن مــوظلي األونــروا اــتلهم نتيجــت للنزاعــات، حــا يف الـــت  30، لقــي 2011ومنــل عــار  - 21
ــا يف  17 ــزال موظلــ ــوريت واــــداا، وال يــ ــت الســ ــت العر يــ ــزين  26اجلمهوريــ ــودين أو احملتجــ ــداد امللقــ ــا يف عــ موظلــ
. واـلي اخلسـائر املأسـاويت مندرجـت يف العـدد ال بـري مــن 2017املختطلـني يف الـت البلـد اـىت أحر/مـايو  أو

ــوا مــــالل النزاعـــات املت ـــررة الـــ  انـــدلعت يف ــوا أو جراـ ــزال  الالجئـــني الللســـطينيني الـــلين قتلـ ــت. وال  ــ املنطقـ
 التهديدات واالعتداءات ال  يتعره هلا موظلو األونروا    ل مصدر قلين كبري.

ــتمرإ يف االطــطالق  ـــدوٍر رئيســيٍإ يف لقيـــين االســتقرار متمـــهب  - 22 ويقــرإ اللريــين العامـــل دوإ األونــروا  سـ
وسـط، ويف سـياق اركـات النـزو  الالجئني الللسطينيني وِللمنطقت، والت يف منطقٍت مضطر ت مثل ال رق األ

ــُت اصـــول الالجئــــني الللســـطينيني علــــى  ــؤ إر  م انيــ ــا. و ـ ــت ومارجهــ ــل املنطقـ ــت األمــــرية لالإجئـــني دامــ اجلماعيـ
مـدمات األونــروا، حـا يف الــت مـدماهتا التعليميــت، علـى قــراراهِتم   ـأو البقــاء ايـُل ُاــم  ـدالل مــن املخــاطرة 

ــاولوو الوصــــول    أوروع ــم حيـ ــاهتم واــ ــم الجــــ  ريـ ــت دعــ ــارة    أو   للـ ــم ا شــ ــن املهـ  وأمـــاكن أمــــررب. ومــ
 رلسطيم من مالل األونروا أقلُّ   ثري من   للت دعم الجٍ  يف أوروع.

مليوو من الالجئني الللسطينيني املسجَّلني، ُمتأَ إِرةل  1.3ويف  زة،  داورت الترو( املعي يت لنحو  - 23
. وكــاو   ــالق قطـــاق 2000االقتصــادع الــ    ــهداا  ــزة منــل عــار علنزاعــات املت ــررة ودوامــت التــداور 

 60 ـزة، والـلع يـدمل ا و سـنتَ  احلاديـت ع ـرة، و ـرير مـدمِإر علـى االقتصـاد. رمعـدالت البطالـت  صــل    
يف املائـت مـن السـ او  80 ـللت    االعتمـاد ال ـديد ملـا يُقـدَّر  نسـبت  مؤديـتل يف املائت يف صلو( ال باب، 

املســاعدة الدوليـت. ومــن املتوقـإهب أو  قــدِإر األونـروا املســاعدة ال لائيـت    مليــوو الجـ  رلســطيم يف عــار علـى 
ــت يف  ــزة ِاــدإةل. رقــد أســـلرت 2017 ، أع أكثــر مــن نصــف لمــوق ســـ او  ــزة. و ــزداد أزمــت امليــاي والطاقـ

يف املائــت مــن امليــاي  95 لــوإن نســبت  النزاعـاُت املت ــرإرة والــنقُو املــزمن يف االســتثمارات يف البــن التحتيــت عــن
ــواد  اجلوريــت يف  ــزة، والــت يف وقــٍت  ــزداد ريــ  صــعو ت احلصـــول علــى املوارقــات املطلو ــت مــن أجــل  دمــاِل املـ

يف  ُ لـَ  الالزمت للبناء و دامِت  قدأل اخلدمات األساسـيت املتعلقـت عمليـاي والصـر( الصـحي والنتارـت الصـحيت. و 
يف املائــت مــن ااتياجــات  ــزة مــن ال هــرعء، مــهب انقطــاق التيــار ال هرعئــي  45ســبت الوقـت الــراان أقــل مــن ن

سـاعت يوميـال. وال  ـزال عمليـات ا  ـالق والقيـود امللروطـت علـى الــدمول  22 سـاعت و 12للـرتة  ـرتاو   ـني 
ق     ـزة لـدإ،    اـد  عيـد، مــن اركـت األشـخاا والسـلهب واخلـدمات  ليهــا. كمـا  ـؤدع عمليـات ا  ــال

الـ   نلإـلاا  سـرائيل    زحدة الت ـاليف املاليـت الـ   ت بـإداا األونـروا يف  طـار  قـدأل املعونـت ا نسـانيت اللعإالـت 
ــتعانت حـــوظلني  ــاليف لقــاء االسـ ــيُن  زاء مــا  ت بـــدي الوكالــت مـــن   ـ ــاور اللريــيَن العامـــل القلـ    الالجئــني. ويسـ

اللوجسـتيت نتيجـتل لعمليـات ا  ـالق وا جـراءات األمنيـت الـ   طاريني ومن   اليف املـرور العـا ر والت ـاليف 
ــاليف  ــد  ل ـــت اـــلي الت ـ ــِداا  وقـ ــزة ورصـ ــت     ـ ــت املُدَملـ ــرائيل للوصـــول     يـــهب واردات الوكالـ ــلاا  سـ  نلِإ

ــار  10.38 ــت احلالـــت 2016مليــوو دوالر يف عـ ــراز  قــدر يف معاجلـ . وي ــدد اللريـــين العامـــل علــى طـــرورة  اـ
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ــاديت وا ــن االقتصــ ــ ــرارع للــــس األمـ ــل لقــ ــل ال امــ ــت التنليــ ــــى أمهيــ ــد علـ ــزة، ويؤكــ ــت يف  ــ ــانيت العامــ  1850 نســ
 .(2009) 1860 و (2008)

جزءال من نلين ميـر لـت مدرسـتني لـاور ني  ـديرمها ، اكت لت األونروا 2017ازيراو/يوني   1ويف  - 24
ــارات. رمــن  ـــري املقبـــول أو يُعـــرَّه  ــدإ العبـ ــروا وجـــود اـــلي األنلــاق دشـ ــزة. وأدانــت األونـ ــاق  ـ الوكالــت يف قطـ
الطالب واملوظلوو للخطر  لي الطريقت. كما أوإ مبا  األمم املتحـدة حمميـإتر حوجـب القـانوو الـدويل، ولـب 

 يف  يهب األوقات. وجاء ردإ األونروا على األمر قوحإل، وااتجإت لدرب محا  يف  زة. اارتار اياداا
وال يزال االاتالل ا سرائيلي ي بإل اياة لتمـهب الالجئـني الللسـطينيني، الـلين يبلـ  عـددام االيـال  - 25
أكتــو ر األول/ شـخو مسـجَّل طــمن ميـداو عمـل الوكالـت يف الضــلت ال ر يـت. ومنـل   ـرين 800 000عـو 

،   هد الضلت ال ر يت زحدةل كبرية يف أعمال العنف، حا يف الت اشتباكات اول ميمات الالجئني 2015
وقتـل الجئــني رلســطينيني ومــدنيني  ســرائيليني وأرــراد مــن قــوات األمــن ا ســرائيليت. وأ إــر اــدر املنــازل و  ــريد 

ــيم، و ــريال  ــيما يف املنطقــت جـ ــار  األســر وعنـــف املســتوطنني، وال سـ ــادال علــى الالجئـــني الللســطينيني. رلـــي عـ اـ
من املبا   ري املرمَّصـت اململوكـت لللسـطينيني، ممـا أدرب  1 094، قامت السلطات ا سرائيليت  در 2016

الجئـال  ضـرإروا مـن عمليـات  287الجئـال رلسـطينيال، عملقارنـت مـهب  613شخصال، منهم  1 628     ريد 
ــار  ــل  دا2015اهلــــدر يف عــ ــ ــار . ومنـ ــ ــت عـ ــت  2017يــ ــو  30ول ايــ ــ ــلطات 2017ازيراو/يونيـ ــ ، اــــدمت السـ

مــن الرجـال والنســاء  445 مــن املبـا  الللســطينيت. وأدإرب الـت      ــريد مـا ال يقــل عـن 260ا سـرائيليت 
واألطلال الللسطينيني، ومن  ينهم أشـخاا مـن البـدو. وأ رت مطـط التوسـهب االسـتيطا ، حـا يف الـت يف 

د  ال ـرقيت، قلقـال كبـريال لــدرب لتمـهب الالجئـني الللسـطينيني. رقـد واصـلت  سـرائيل الــدرهب منـاطين  قـهب يف القـ
لتمعـال حمليـال مــن امتمعـات البدويــت، أ لبيـت سـ ا ا مــن الالجئـني الللســطينيني.  50قـدمال طططهـا لرتايــل 

د الضــلت ال ر يـت. رلـي عــار ومتثَـّل أ ـر القيـود امللروطــت مـن احل ومـت ا سـرائيليت علــى احلركـت يف  طـعا( اقتصـا
ــاء 2017 ــلطت الللســـطينيت لقــ ــت الســ ــت علــــى وزارة ماليـ ــارت املســـتحقت للوكالـ ــت املضــ ــريبت القيمـ ،  لـــ  لمـــوق طــ

مليـوو دوالر ) يـا ت ماليـت  ـري مراَجعـت  100.7اخلدمات والسلهب ال  مت شراؤاا للضلت ال ر يت وقطاق  زة 
 قليـل مــن الضـريبت الـ  اسـتحقت علـى السـلطت الللســطينيت (، واـلي القيمـت أعلـى 2017أحر/مـايو  23يف 

 مليوو دوالر. 100.6يف السنت املاطيت، وقدراا 
أدرب  ويف اجلمهوريت العر يت السوريت، ال يزال النزاق يلحين مسائر رادات علالجئـني الللسـطينيني،  ا - 26

ــوا يف البلــد والــلين يُقــ 60     ــريد أكثــر مــن  . ويف اجلمهوريـــت 438 000دَّر عــددام  ـــ يف املائــت ممَّــن  َقـ
العر يـت السـوريت، وعلـى الـر م مـن دعـم امتمـهب الــدويل ملسـاٍق عـدة  ُـللت   ـاء العنـف، ال سـيما مـن مــالل 

،    ت لإــل اـلي املسـاعي علنجـا   عــد. 2017ملاوطـات السـالر الـ  قادهتـا األمــم املتحـدة يف أوائـل عـار 
ــراق عنتهاكــاٍت للقــانوو ا نســا  الــدويل وعســتخدار العنـــف وكمــا اــدن يف الســنوات الســا قت ، ا َّســم الصـ

. 2017الع ـوائي، حــا يف الــت االسـتخدار املزعــور لألســلحت ال يميائيـت يف مــاو شــيخوو يف نيســاو/أ ريل 
ــت العر يــت الســـوريت    األردو ولبنــاو، يف اـــني  60 000ورــرَّ عــو  مـــن الالجئــني الللســـطينيني مــن اجلمهوريـ

 95اول آمروو اللرار    أوروع، و ر بت على الت عواقب وميمت يف كثري من األايـاو. و  ـاالل، يعـوِإل ا
يف املائـت مـن الالجئـني الللسـطينيني يف اجلمهوريـت العر يــت السـوريت علـى األونـروا للحصـول علـى املســاعدة. وال 

الوصول  ليها واحملاَصـرة، حـا ريهـا  شخو موجودين يف املناطين ال  يصعب 28 900يزال الوصول    عو 
 الريمو  واملزيريب وجيلني، مهمتل عسريةل جدال.

https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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ومـا زالـت االطـطراعت األوسـهب نطاقـال السـائدة يف املنطقـت، والنا ـت عـن النـزاق يف اجلمهوريـت العر يــت  - 27
ين يسـتقبالو أعــدادال  السـوريت،  طـر  شــوا ل اجتماعيـت اقتصــاديت وأمنيـت كــربرب علـى عــا ين األردو ولبنـاو اللــل

كبـرية مــن الالجئـني مــن اجلمهوريــت العر يـت الســوريت،  طـارتل    الســ او مــن الالجئـني الللســطينيني املقيمــني 
 ريهما يف األصل. 

الجـ  رلسـطيم )ال ي ـملوو الالجئــني  450 000ويف لبنـاو، ايـل سـجلت األونـروا أكثـر مـن  - 28
. 1948(، مـا زالـت التـرو( املعي ـيت قاسـيتل    اـد  عيـد منـل عــار الوارـدين مـن اجلمهوريـت العر يـت السـوريت

من املَِهن املنتتمت يف نقاعت، وام يواجهوو عددال من القيود  37رما  ر  الالجئوو ممنوعني من مزاولت قرا ت 
ــاقم  ــر امــتال  أمــال   ـــري منقولــت، واصــوهلم علـــى اخلــدمات احل وميــت  ضـــهب لقيــود. ورـ األمــررب، مثــل اتـ

الالجئـني الللسـطينيني مـن اجلمهوريــت العر يـت السـوريت االـت االعتمـاد الــ  يعـا  منهـا لتمـهب الالجئــني،   ـدرينُ 
. ويف اـلا السـياق، ُ عتـرب اخلـدمات الـ   قـدإمها الوكالـت شـرحَو ايــاة  الـلع يعـا  يف األصـل مـن رقـٍر مـتليفٍإ

ملختللــت، ممــا يضـهب طــ وطال اائلــت علــى لالجئـني. ويستضــيف لبنــاو عـددال مــن لتمعــات الالجئــني ال بـرية وا
 املوارد احل وميت والبن التحتيت والتماست االجتماعي. 

ــت اـــؤالء  - 29 ــتوحُت معي ـ ــر مـــن مليـــو  الجـــ  رلســـطيم،  عتـــرب مسـ ويف األردو الـــلع يستضـــيف أكثـ
متزايـدال. ويـؤدإع الالجئني أرضُل ااالل، على الر م من أو العديد ال يزالوو يواجهوو امل قات ويقاسـوو رقـرال 

العـدد املتزايـد مـن الالجئـني القــادمني مـن اجلمهوريـت العر يـت السـوريت، حــن رـيهم  عـ  الالجئـني الللســطينيني، 
   صـعوعٍت  واجـ  احل ومـت املضــيلت وَمـن يلتمسـوو املسـاعدة، يف آٍو وااــد. ويستضـيف األردو عـددال مــن 

ط وطال اائلت على املوارد احل وميـت والبـن التحتيـت والتماسـت  لتمعات الالجئني ال برية واملختللت، ممإا يضهب
 االجتماعي.

ــت  - 30 ــت الرب ليــ ــلت، اــــي امليزانيــ ــواعت منلصــ ــروا مــــن مــــالل  ـــالن  ــ ــهم يف األونــ ــاء  ســ والـــدول األعضــ
 ونداءات الطوارئ وميزانيت امل اريهب. 

ــيت، و  - 31 ــا األساسـ ــت عملياهِتـ ــت للوكالـ ــت الرب ليـ ــرر، و  ـــمل امليزانيـ ــا املقــ ــت متـــول  ـــر مج عملهـ اـــلي امليزانيـ
سـيما يف لـاالت التعلـيم والرعايــت الصـحيت واخلـدمات ال و يـت واالجتماعيــت. وامليزانيـت الرب ليـت اـي أســا   ال

  يهب األن طت والربامج. 
 ونـداءات الطــوارئ اــي نــداءاتر ماصــت موجإهــت    امتمــهب الــدويل لتمويــل االاتياجــات ا نســانيت - 32

ــيت لالجئــــني  ــادة يف التــــرو( املعي ــ ــات اــ ــاالت الـــ  أدت    اخنلاطــ ــات أو احلــ ــل النزاعــ الـــ  ن ــــأت  لعــ
ــار  ــداَءع طــوارئ، األول لـــألره الللســـطينيت احملتلـــت 2017الللســطينيني. ويف أوائـــل عـ ــروا نـ ، أصــدرت األونـ

ألردو ولبنـاو مــن أجـل أولئــت والثـا  للجمهوريـت العر يــت السـوريت. وي ــمل النـداء الثــا  أن ـطت الطــوارئ يف ا
 اللين ررإوا من النزاق يف اجلمهوريت العر يت السوريت. 

ــدعم الالجئــــني  - 33 ــلة لــ ــ ــال واملنلَّ ــدإدة زمنيـ ــررب احملــ ــطت األمــ ــت  يـــهب األن ــ ــاريهب الوكالــ ــت م ــ و  ـــمل ميزانيــ
الللسـطينيني. ومــن األمثلـت علــى الــت شـراء املعــدات الطبيــت، و عزيـز مؤسســات األونــروا، و عـادة  نــاء املبــا  

ــر  ــ ــيم  ـ ــار مــ ــ ــادَة  عمـ ــت  عــ ــ ــت اات األولويـ ــ ــاريهُب الوكالـ ــــمن م ــ ــيت. و تضـ ــر املدرســ ــ ــــلع ُدمـ ــاو، الـ ــارد يف لبنــ ــ البـ
ــزال اـــىت آب/أ ســـطس 2007 عــار ماليـــني دوالر  105لتـــاج     2017، والـــلع كانـــت األونـــروا ال  ـ

ــ  ــا  ــ ــزة، الـــ  ُ قـــدَّر   اليلهـ ــار  ـ ــادة  عمـ ــُت  عـ ــروا مطـ مليـــوو  720لتنليـــلي. ومـــن األولـــوحت األمـــررب لألونـ
 دوالر منها.مليوو  295دوالر، وجررب اىت ا و التعهُّد  درهب مبل  
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وظيلــت مـن وظــائف املـوظلني الــدوليني املموَّلــت مـن امليزانيــت العاديـت لألمــم املتحــدة،  155وعسـتثناء  - 34
مُتـوَّل امليزانيـت الرب ليـت للوكالـت عل امــل مـن  ربعـات اجلهـات املاعـت. و توقإــهب األونـروا أو يسـتمر الطلـب علــى 

   جنــب مـهب  زايــد أعـداد الالجئـني الللســطينيني الـلين  تزايــد  اخلـدمات يف النمـو يف األجــل املتوسـط، جنبـال 
 ااتياجاهتم نتيجتل للنزاق واألزمات االجتماعيت واالقتصاديت وار لاق معدالت البطالت واللقر. 

ومما يضاعف امل  لت االرتقار    رأ  مال متداول. رعلى الـر م مـن أوإ متوسـط الرصـيد النقـدع  - 35
. 2012 ، رهي  عمل ِ ال رأمسال متداول  قريبال منل عار2010مليوو دوالر يف عار  80لألونروا  ل  عو 

ــت يف أوقــات عــدإة نتيجــتل للـــنقو يف  واطــطُرَّت األونــروا أيضــال     عليـــين املــدروعات    الــدائنني  صــورة مؤقَّتـ
ليـت متزايــدة. وللمــرة األو  يف النقديـت، األمــر الـلع حيــدإ مـن  قــت املــورإِدين ويعـرإه الوكالــت ملخـاطر قانونيــت وما

اتر ها، اططُرَّت األونروا    احلصول على قره قصري األجل من الصندوق املركزع ملواجهت الطوارئ اللع 
ــن اــلا القــره، وقيمتــ   مليـــوو  20يــديري م تــب  نســيين ال ــؤوو ا نســانيت، لتنليــل  رالهــا األساســيت. وم إ

حيت والتعليميـت وال و يـت واالجتماعيـت األساسـيت لالإجئـني الللسـطينيني دوالر، الوكالَت من   طيت اخلدمات الصـ
 . 2016ل هر   رين الثا /نورمرب 

ــــمرب  - 36 ــ ــانوو األول/ديسـ ــ ــت كــ ــ ــروا 2016ويف  ايــ ــ ــ ــت لألونـ ــ ــت الرب ليــ ــ ــــدع يف امليزانيــ ــ ــيد النقـ ــ ــ  الرصــ ــ ،  لــ
 40.7ليوو دوالر شـهرحل، منهـا م 54.4مليوو دوالر،  ينما  ل ت التدرقات النقديت اخلارجت ما قدري  1.7

ــاليف املـــوظلني و ــلت عملـــوظلني. ويبـــنيإ اجلــــدول  13.7 مليـــوو دوالر لت ـ ــاليف  ـــري املتصـ مليـــوو دوالر للت ـ
 أد ي  طوإر رأ  املال املتداَول للوكالت. 

 
 2016 و 2010 طّور رأس ااال ااثداَول مني عامي   

 )حاليني دوالرات الوالحت املتحدة(

 السنت
 لموق النقديت

 التدرقات الداملت
الت اليف املتإصلت 

 عملوظلني
الت اليف  ري 

 املتصلت عملوظلني
لموق التدرقات 

 اخلارجيت
الرصيد النقدع، حا 

 السُلف يف الت السلف
       2010 571,5  410,5 99,1 509,6 79,5  28,0  

2011 535,5  454,9 119,8 574,7 32,9  17,0  

2012 581,4  478,6 124,1 602,7 6,4  16,0  

2013 631,2  496,5 118,8 615,3 1,9  6,5  

2014 659,7  519,0 138,2 657,2 2,5  8,0  

2015 669,0  506,8 160,3 667,1 1,8 41,4  

2016 660,0 488,4 164,6 653,0 7,0 3,6 
  

ويتقاطى املوظلوو املعيَّنوو حمليًّا مر إبات أقل   ثري من املوظلني الوطنيني العاملني لدرب منتمات  - 37
األمــم املتحــدة األمــررب، ألو الوكالــت، وانســجامال مــهب سياســت األجــور املعمــول  ــا،  ــدرهب للمــوظلني احملليـــني 

ــائف مما لــت.   ــيلت مــن أجــور ملــن ي ــ ل وظـ كمــا أو البــدالت الــ   ـــدرعها مقــداَر مــا  درعــ  احل ومــات املضـ
 الوكالت أقلإ منها يف منتمات األمم املتحدة األمررب.
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، أجـرت األونــروا استقصـاءل للمر بــات يف  يـهب ميـادين عملهــا اخلمسـت. وك ــلت 2016ويف عـار  - 38
ــيما يف  ــزة وا ــال للمقارنــت، ال سـ ــلت نتــائج استقصــاء املر إبـــات عــن   ـــرياٍت يف صــايف الـــدمل املتََّخــل أساسـ لضـ

 ال ر يت، و  رياٍت طليلت يف األردو ولبناو.
وأعر ـت الوكالــت عـن قلقهــا    اللريـين العامــل  زاء عـدر  ــوارر مـوارد ماليــت لت طيـت املبــال  الـ   ــدرهب  - 39

ــ   ــ ــاعت حبلــ ــ ــت احلســ ــ ــــدرت يف مراجعــ ــــ  قــ ــدمتهم، والــ ــ ــاء مــ ــ ــد انتهــ ــ ــــوظلني عنــ ــــوو دوالر يف  693.7للمـ مليــ
مليـــوو  557.4مليــوو دوالر مقارنــت حبلــ  136.3، )أع  ــزحدة قـــدراا 2016كــانوو األول/ديســمرب  31

ويف  .دوالر يف السنت السا قت(، على أسـا  الت ـاليف احلاليـت والنتـامني األساسـي وا دارع ملـوظلي األونـروا
ــار  ــ ــت يف2016عـ ــ ــــري مراجعــ ــا )  ـ ــ ــت أو   ائهـ ــ ــاء اخلدمـ ــ ــــدرب انتهـ ــتحقاقات لـ ــ ــت االسـ ــ ــــت قيمـ  أحر/ 23 ،  ل ـ
 .2016مليوو دوالر مقارنت  عار  48.7مليوو دوالر، أع  زحدة قدراا  742.4( 2017 مايو
و قـهب املسـؤوليت الرئيســيت عـن محايـت اقــوق ا نسـاو علـى عــا ين الـدول. و عمـل األونــروا علـى صــوو  - 40

ــ ــانوو الـــدويل. و ســـهم الوكالـــت يف  عزيـــز اقـــوق ا نسـ ــا حوجـــب القـ او اقــوق الالجئـــني الللســـطينيني و عزيزاـ
لالجئني الللسطينيني، دامليا، من مالل اارتار اقوق ا نساو يف ما  قدم  مـن مـدمات، ومارجيـا، عـن 
ــاو. و ركـــز  ــانوو الــدويل حلقـــوق ا نسـ ــانوو الـــدويل، حــا يف الـــت القـ طريــين الت ـــجيهب علـــى زحدة االاــرتار للقـ

علــى النســاء واألطلــال واألشــخاا الوكالـت  صــلت ماصــت، ورقــا للواليــت الــ  أســندهتا  ليهـا اجلمعيــت العامــت، 
، اــددت الوكالــت عــدد األرــراد 2016اوع ا عاقـت، رضــال عــن اللئــات األمــررب املعرطــت لـألارب. ويف عــار 

ــ  احلمايــت لــال يفالـلين يواجهــوو مطــرا عامــا  رــردا،  6 074 ـرــردا، وطــحاح العنــف اجلنســا   ـــ 7 076 ـ
ــت  ــعيد احلمايــ ــــى صــ ــرا علـ ــلين يواجهــــوو مطــ ــال الــ ــواألطلــ ــ ــــدمات  2 541 ـ ـ ــروا اخلـ ــورر األونــ ــا  ــ ــــال. كمــ طلـ

ــراد مـــن  ــاعي ومت ـــني األرـ ــت وا دمـــاج االجتمـ ــم احلمايـ ــرة الـــ  هتـــد(    دعـ ــرة و ـــري املباشـ االجتماعيــت املباشـ
 اللئات الضعيلت ال   عا  طائلت معقدة من امل اق اللرديت واالجتماعيت واالقتصاديت. 

ــا   - 41 ــيم امــ ــت التعلــ ــورر الوكالــ ــت رق و ــ ــدادع الــــلع يســ ــ ــدائي وا عـ ــادين  9اال تــ ــ ــهب ميـ ــنوات يف  يــ ســ
سنوات(، رضال عن التعلـيم الثـانوع  10عملياهتا اخلمست )عستثناء األردو، اللع  ورر ري  الا التعليم ملدة 

من األطلال الالجئـني الللسـطينيني مـن مـالل  500 000يف لبناو. ويستليد من  ر مج التعليم أكثر من 
 قريبــا  ويــزداد ســنوح االلتحــاق عملــدار . واــلا األمــر مــردي    اــد كبــري النمــو الســ ا  يف  مدرسـت 702

 .سنوحطالب  10 000    8 000 زة، ايل يزداد عدد الطالب حعدل 
ــودة  - 42 ــت مــــن ايــــل اجلــ ــت عاليـ ــا يف مر بــ ــروا التعليمــــي دائمــ ــر مج األونـ ــتقلت  ــ ــات املســ و صـــنف التقييمــ

مـهب نتـم املـدار  الوطنيـت. ولقـد اققــت األونـروا املسـاواة  ـني اجلنسـني مـن ايـل معــدل  وال لـاءة، عملقارنـت
  سجيل الطالب يف مدارسها. 

و سـتخدر الوكالـت يف نتامهـا التعليمـي املـنهج الدراسـي املتبـهب يف البلـد املضـيف. واـلا األمـر ي لـل  - 43
واجلامعــات احل وميــت ومضــوعهم لالمتحـــا ت   م انيــت متا عــت  الميــل األونــروا دراســتهم يف املــدار  الثانويــت

الوطنيت املوادة. ولطاملا عملت األونروا على   راء املنااج الدراسيت املتبعت يف البلد املضيف يف كل ميداو من 
 ميادين عملياهتا ل لالت  قيد املنااج املقررة يف مدار  األونروا  قيم ومبادئ األمم املتحدة. 

ر يت السوريت،  ضطلهب األونروا  دور رائد يف  ورري التعلـيم يف اـاالت الطـوارئ مـن ويف اجلمهوريت الع - 44
أجـل كلالــت اصـول الالجئــني الللسـطينيني الــلين يعي ـوو يف اــاالت النـزاق علــى  علـيم جيــد، األمـر الــلع 

لادة مــن االســت أات  لطـالب األونــروا يف اجلمهوريــت العر يـت الســوريت مــا يلـيل )أ(  لقــي الــدعم النلسـي  )ب(



 A/72/326 

 

10/21 17-13982 

 

ــت  )ج( اســـتخدار  ــعيهم للحصـــول علـــى اخلـــدمات التعليميـ ــنهم يف سـ ــت     عزيـــز ســـالمتهم وأمـ التـــدا ري الراميـ
 وسائل  ديلت للتعليم.

ــت  - 45 ــت جيــدة ومتااـ ــت الصــحيت األوليــت اات نوعيـ و ــورر األونــروا لالجئـــني الللســطينيني مــدمات للرعايـ
ــنوح ــروا ســ ــدر األونــ ــن  للجميـــهب. وختــ ــر مــ ــت يف  9أكثـ ــدر  143ماليــــني زحرة طبيــ ــا الــــ   قــ ــا مــــن مرارقهــ مررقـ

ــر مــن  ــا أكثـ ــت، والــ  يعمـــل ريهـ ــت األوليـ ــرا لتزايـــد  3 300مــدمات الرعايـ مـــن مـــوظلي الرعايــت الصـــحيت. ونتـ
ار لاق أعمار الالجئني الللسطينيني،    عـد األمـراه املعديـت والرعايـت العالجيـت مـن اخلـط األول   ـ ل أ ـرز 

حـدحت الصــحيت  وينصــب االاتمــار  صـورة متزايــدة علــى األمــراه  ـري املعديــت مثــل الســ رع واألمــراه الت
ــاة  ــني الالجئـــني الللســطينيني، ويعتـــرب  ــد ر اـــلي األمـــراه  ــت، الــ  متثـــل الســبب الرئيســـي للورـ القلبيــت الوعائيـ

 ومعاجلتها أكثر صعو ت و  للت. 
ساسيت لتـأمني سـبل عـييف الالجئـني الللسـطينيني. و ـدعم و   ل الصحت والتعليم والعمل عوامل أ - 46

األونـروا العمالـت عـن طريـين  قــدأل التوجيـ  و سـداء امل ـورة ووطـهب الدراســات عـن سـوق العمـل و ـرامج التوعيــت 
ال    جهب على التعليم  عد املدرست. و عمل الوكالت من مالل مثانيت مراكز للتـدريب املهـم يف  يـهب ميـادين 

ت )األردو والضـلت ال ر يـت وقطــاق  ـزة ولبنـاو واجلمهوريـت العر يــت السـوريت( و ر لـهب ريهـا معــدالت العمـل اخلمسـ
طالـب مـن اـلي املراكـز،  20 000، ختـرج عـو 2014و  2010العمالت للخرلني. ويف اللـرتة  ـني عـامي 

لــاه رــرا األمـر الــلع يســاعد علــى التخليــف مــن اــدة اللقـر دامــل لتمــهب الالجئــني الللســطينيني. راخن
العمالـت ي ــ ل عــامال رئيســيا يســهم يف زحدة رقــر الالجئــني الللســطينيني ورقــداو كــرامتهم. و ــدوو التمويــل 

 املناسب، ست هد الوكالت زحدة يف اللقر ويف عدد اللقراء اللين ال يتلقوو اخلدمات.
و قدر األونروا مـدمات التمويـل البـال  الصـ ر مـن مـالل قنـا ني منلصـلتنيل  ـر مج التمويـل البـال   - 47

ــماو  ــادراتو    طــ ــااتو املبـ ــعى اـ ــت الصـــ ر. و ســ ــا ت البال ـ ــت عالئتمــ ــم امتمعـــات احملليـ ــ ر و ـــر مج دعــ الصـ
يف رقــر مــدقهب، علــى   م انيـت اصــول الالجئــني الللسـطينيني، حــن رــيهم النسـاء واألشــخاا الــلين يعي ـوو

االئتمـا ت البال ــت الصـ ر واخلــدمات املاليـت الت ميليــت، و تيحـاو للعديــد مـن الالجئــني الللسـطينيني  م انيــت 
 احلصول على رأ  املال، وررصت لتحقيين االكتلاء اللايت. 

الللسـطينيني ويورر  ر مج شب ت األماو االجتمـاعي التـا هب لألونـروا الـدعم واملسـاعدة    الالجئـني  - 48
ــت  ــــد(  ــائم ا ل رتونيـ ــت و/أو القســ ــويالت النقديـ ــيت، والتحــ ــت األساسـ ــواد ال لائيـ عـــن طريـــين ومــــني ســـالل املــ
املسـامهت يف التخليـف مــن اـدة رقــر الالجئـني يف  يــهب ميـادين عمليــات الوكالـت. ويســتخدر الـرب مج نتامــا 

يعي ـوو يف رقـر مـدقهب و يالئهـم األولويـت،  قائما على لديد درجت اللقر من أجل استهدا( الالجئني اللين
من الالجئـني الللسـطينيني املسـتحقني يف  255 000ويبل  االيا اجم احلاالت ال  يتناوهلا الرب مج قرا ت 

 لبناو واألردو و زة والضلت ال ر يت. 
ــار  - 49 ــار 2016ويف عـ ــت. ويف عـ ــت الرب ليـ ــوا يف امليزانيـ ــروا يـ ت األونـــروا ، قـــدم2017،     ـــهد األونـ

ــدار  ــت حقــ ــت  ر ليــ ــــت  715ميزانيــ ــدنيا، والــــ   ل ـ ــ يليت الــ ــ ــات الت ـ ــاليف االاتياجــ ــت   ــ ــــوو دوالر لت طيــ مليـ
مليـوو دوالر أقــل مــن االاتياجــات املتوقعـت، و عــزو األونــروا اــلا االخنلـاه   ــ ل رئيســي    التــدا ري  45

ــاليف و   ا صــالاات الــ  أجريـــت يف عــام . ويرجــهب اخنلـــاه 2016و  2015ي املتخــلة لتقلــيو الت ـ
النمـو يف امليزانيــت الرب ليــت علــى مــدرب الســنوات األمـرية    التــدا ري املتخــلة يف ا دارة  وميــا لتحقيــين املزيــد 

 من ال لاءة مهب احللاظ يف الوقت نلس  على جودة اخلدمات وا ساق نطاقها. 
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مــن  وكالــت علـى النحــو التـايلل )أ(،  ـرز ا صــال  الـلع قامــت  ـ  ال2016و  2015ويف عـامي  - 50
مــالل  صــال   ــر مج الرعايــت الصـــحيت األوليــت، حــا يف الــت اســتحدان  ـــج رريــين صــحت األســرة، والصـــحت 
ــيادلت،  قـــور األونـــروا،  ــــدوو  ــم التعيـــني، و لــــوي  املزيـــد مـــن الســـلطات    املمرطــــني والصـ ــت، ونتـ ا ل رتونيـ

ــايل الوقــت املخصـــو اســتثمارات  طــاريت، طلـــ  عــدد الـــزحرات  ــني  الطبيـــب واملــري  يف اليـــور، و زيــد علتـ
ــت   ــادات احليويــ ــت عملضــ ــلات الطبيـ ــد مــــن معـــدالت الوصــ ــارة الــــ  يقـــدمها الطبيــــب    املـــري ، ولــ لالست ـ

ــاق   )ب( ــ ــم ا نلـ ــــرية يف اجــ ــات كبـ ــروا ختليضــ ــ ــت، اققــــت األونـ ــراء األدويــ ــ ــت شـ ــــال  عمليــ ومــــن مــــالل  صـ
ــا امل )ج( ــت ومـــن مـــالل  صـــال   ر لهـ ــروا مـــن كلالـ ــاو، مت نـــت األونـ ــليات يف لبنـ تعلـــين علعـــالج يف املست ـ

 م انيت اصول أشد رئات الالجئني طعلا على الا العالج مهب احللاظ على مستورب   ت مـن النلقـات  
ــت  ــ ــايري املتعلقـ ــ ــد واملعـ ــــريات يف القواعــ ــامي والت يـ ــيم النتــ ــ ــــن ا صــــالاات يف التعلـ ــت مـ ــــالل لموعــ )د( ومــــن مـ

مت نـت األونـروا مــن اسـتيعاب أعـداد أكـرب مــن التالميـل يف الصـلو( يف املـدار ، واــي   ت ـ يل الصـلو(،
ــراء  صــــالاات يف  ــين  جــ ــروا، عــــن طريــ ــت  )ه( ومت نـــت األونــ ــائج قويــ ــيم نتــ ــزال اــــىت ا و لقــــين يف التعلــ ال  ـ

 طاقات  ، من االنتقال من ومني األ ليت     ورري2016 ر لها لتورري شب ت األماو االجتماعي يف عار 
الدرهب ا ل رتونيت، ال  مي ن استخدامها يف حمالت حمـددة للبقالـت،    الالجئـني الللسـطينيني الـلين يعـانوو 
اللقر يف لبناو واألردو والضلت ال ر يت، و ـللت  ـورر لألشـخاا املسـجلني يف الـرب مج شـ ال مـن املسـاعدة 

 أكثر رعاليت ي لل كرامتهم    ل أرضل. 
مــهب  لـت التــدا ري، ررطـت الوكالــت طـوا ط ماليــت وميزانويـت صــارمت. رـالتحول علــى أمــوال  وعلتـوازع - 51

مليـوو دوالر  16 يـرادا ختطـى ا يـرادات املدرجـت يف امليزانيـت حقـدار  2016اجلهات املاعت قد اقين يف عـار 
 واو ي  ل  جا جديدا لإلدارة املاليت، حا يف الت  دارة املخاطر. 

، قـدمت األونــروا مســاعدات يف اــاالت الطــوارئ 2000ق االنتلاطــت الثانيــت يف عــار ومنـل انــدال - 52
ــت. ويف  ــ ــطينيت احملتلـ ــوارئ لــــألره الللســ ــ ــداء الطـ ــين نــ ــــن طريــ ــا عـ ــت، جــــررب متويلهــ ــ ــلت ال ر يـ ــزة والضــ ــاق  ــ    قطــ

يف  طـار  2012اجلمهوريت العر يت السوريت ولبناو واألردو قدمت األونروا املساعدة الطارئت منل ازيراو/يونيـ  
مطـت االسـتجا ت ا نســانيت ا قليميـت لســورح الـ  جــررب متويلهـا عــن طريـين نــداء الطـوارئ مــن أجـل اجلمهوريــت 

 العر يت السوريت. 
ــت ومــني مبلــ  2017ويف عــار  - 53 مليـــوو دوالر لت طيــت   ــاليف األن ـــطت  402، يتعــني علــى الوكالـ

مليوو دوالر لنـداء الطـوارئ للجمهوريـت العر يـت  411ت ومبل  املتعلقت  نداء الطوارئ لألره الللسطينيت احملتل
مليـــوو دوالر(  114مليــوو دوالر( واملســاعدة ال لائيــت ) 138، ي ــ ل املــأورب )2017الســوريت. ويف عــار 

ــلت  83واملــال النقـــدع مقا ــل العمـــل يف اــاالت الطـــوارئ ) ــزة والضـ مليــوو دوالر( أكـــرب االاتياجــات يف  ـ
ــل ــــني متثــ ــت، يف اـ ــت ) ال ر يــ ــاعدة النقديــ ــ ــــن  240املسـ ــا يقــــرب مـ ــ ــــوو دوالر( مـ ــت  60مليـ ــ ــن امليزانيـ ــ ــت مـ يف املائــ

 املخصصت لالجئني الللسطينيني يف  طار النداء السورع.
ــــف  - 54 ــل مــــن نصـ ــــورب أقــ ــت سـ ــن  لبيــ ــروا مــ ــتم ن األونــ ــ ــم  ـ ــت، رلــ ــات املاعــ ــ ــرار  ســــخاء اجلهـ ــم ا قــ ور ــ

، كــاو نــداء الطــوارئ لألراطــي 2017 ســطس . واــىت آب/أ2016االاتياجـات الطارئــت احملــددة يف عــار 
ــزا قـــدري  ــ  عجـ ــت يواجــ ــدرهب مبلـــ   274الللســـطينيت احملتلـ ــد  ــ مليــــوو دوالر،  128مليــــوو دوالر )جـــررب التعهـ

ــ   32 أو ــزا كبـــريا  لــــ  اجمــ ــا عجــ ــوارئ لســـوريت أيضــ ــداء الطــ ــ  نــ ــا يواجـ ــن املبلـــ  املطلــــوب(، ريمــ ــت مــ يف املائـ
ت من العجز(. وأدرب العجـز املـايل يف األونـروا     قلـيو اجـم يف املائ 26ماليني دوالر )أو  سديد  306

و ـوا ر املسـاعدة النقديـت املوزعـت علـى الالجئــني الللسـطينيني يف اجلمهوريـت العر يـت السـوريت واملسـاعدة الســ نيت 
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الزمـت لالجئني الللسطينيني من الت البلد الـلين نزاـوا    لبنـاو واألردو. ويبلـ  لمـوق املسـاعدة النقديـت ال
 مليوو دوالر رقط من أصل الا املبل .  61مليوو دوالر، جررب التعهد  درهب  240لنداء الطوارئ لسوريت 

،  زداد ااجت األونروا     قـدأل املعونـت الطارئـت لالجئـني الللسـطينيني يف األره 2001ومنل عار  - 55
ــت ــ ــزة واحلالــ ــ ــررة يف  ــ ــ ــزاق املت ــ ــ ــهم دورات النــ ــ ــت. و ســ ــ ــطينيت احملتلــ ــ ــت يف زحدة  الللســ ــ ــ ــلت ال ر يـ ــ ــــداورة يف الضــ املتــ

ــار  ــاء األره 2016ااتياجـــات الالجئـــني الللســـطينيني. ويف عـ ، ظـــل الالجئـــوو الللســـطينيوو يف  يـــهب أعـ
الللسـطينيت احملتلـت يواجهـوو االاـتالل ا سـرائيلي، و وسـيهب نطـاق املسـتوطنات، واالنتهاكـات املت ـررة حلقـوق 

 قتتال املت ررة.ا نساو و صاعد أعمال العنف واال
و واصل احل ومت ا سرائيليت رره قيود دائمت على  نقل الللسطينيني دامل الضلت ال ر يت والوصول  - 56

 ليها، حا يف الت يف القـد  ال ـرقيت، ع طـارت    اـدر مبـا  الللسـطينيني، مـهب مـا يرت ـب علـى الـت مـن 
يزال العديد من الللسطينيني يف الضلت ال ر يت، حا يف  عواقب وميمت على التنميت االقتصاديت الللسطينيت. وال

ــزاق أمالكهــم واــم يواجهـــوو مســتوحت مر لعــت مـــن  الــت الالجئــوو الللســطينيوو، عرطـــت خلطــر الت ــريد وانتـ
ــرائيلي. ويعـــا  أكثــر مـــن  ــت مـــن الالجئـــني الللســـطينيني يف  20انعــدار األمـــن  ســـبب االاـــتالل ا سـ يف املائـ

ــن ان ــت مــ ــلت ال ر يــ ــن الضـ ــر مــ ــلائي، وأكثـ ــن ال ــ ــت  200 000عـــدار األمــ ــاعدة لتلبيــ ــت    املســ رلســــطيم راجـ
 ااتياجاهتم ال لائيت األساسيت. 

ويف  ـزة، اــددت األونــروا  ــالن أولــوحت اســرتا يجيت واــيل )أ(  قــدأل الــدعم    األســر املعي ــيت  - 57
ا دارة  نيني من آ ر النزاق والعنـف  )ج(ال   عا  من انعدار األمن ال لائي  )ب( محايت الالجئني الللسطي

ــــوحت  ــــالن أولـ ــروا  ـ ــــددت األونــ ــت، اـ ــ ــلت ال ر يـ ــوارئ. ويف الضــ ــ ــاالت الطـ ــ ــتجا ت حلـ ــاالو لالســ ــ ــيين اللعـ والتنســ
اسـرتا يجيت واــيل )أ( زحدة  م انيــت احلصــول علــى ال ــلاء لصـاحل الالجئــني الــلين يعــانوو مــن انعــدار األمــن 

تضــررين مـن األزمــات رقـوقهم األساســيت يف احلصـول علــى اخلــدمات  )ج( ال ـلائي  )ب( متتــهب الالجئـني امل
ويبني  محايت الالجئني الللسطينيني من آ ر النزاق والعنف عن طريين احلصول على اخلدمات والدعوة   أ ا.

، رـــاو 2000 . وعســتثناء عــار2000ال ــ ل األول املســامهات يف صــندوق الطــوارئ منــل  ن ــائ  يف عــار 
 يعا  من نقو يف التمويل    ل كبري.النداء 
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 ال  ل األول
 2016إىل عام  2000متوي  نداء الطوارئ لألرض الفلسطينية احملثلة من عام   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ــارب  - 58 ــ ــ ــا يقـ ــ ــ ــيت ملـ ــ ــ ــــدمات األساسـ ــناديين اخلــ ــ ــ ــوريت صـ ــ ــ ــت السـ ــ ــ ــت العر يـ ــ ــوارئ للجمهوريــ ــ ــ ــداء الطـ ــ ــ ــول نـ ــ وميــ
ــ 438 000 ــلا البلـــد وكـــللت لــ ــوا يقيمـــوو يف اـ ــا زالـ مــــن  60 000 مـــن الالجئـــني الللســـطينيني الـــلين مـ

ــت  ــاو. و تـــومى عمليــ ــلين رـــروا    األردو ولبنــ ــرتا يجيت  التـــدملالالجئـــني الللســـطينيني الــ  ــــالن أولـــوحت اســ
ــاعدة  ــورري املســ ــمود مــــن مـــالل  ــ ــت لــــألارب علـــى الصــ ــر املعرطــ ــدرة األسـ ــيت، واــــيل )أ( احللـــاظ علــــى قــ رئيسـ
ــهم  ــت  عرطــ ــن  م انيـ ــاعدة يف التخليـــف مــ ــت الالجئــــني الللســـطينيني واملســ ــار حلمايـ ــانيت )ب(  ـــورري  طــ ا نسـ

 وا دارة.لألارب  )ج(  عزيز القدرات ا نسانيت، والتنسيين، 
مدرســت قبــل النــزاق،  مــا كليــا  118مدرســت مــن مــدار  األونــروا الــ  كــاو عــدداا  34و ضـررت  - 59
ــايو  أو ــا اـــىت أحر/مــ ــا منهـ ــت للنـــزاق، و  يبــــين ملتواـ ــا نتيجـ ــارت     45ســـورب  2017جزئيـ ــت. وع طــ مدرسـ

يوميا، من أجل  ـورري التعلـيم  مبن من مبا  املدار  العامت، ال   عمل للرت ني 56الت،  ستخدر األونروا 
، مت نـت 2017-2016   أكرب عدد مم ن من الطالب الللسـطينيني الالجئـني. ومـالل العـار الدراسـي 

 45 000مدرســت يف اجلمهوريــت العر يــت الســوريت، در  ريهــا أكثــر مــن  101األونـروا مــن  دارة مــا لموعــ  
ال مسـتخدمت كمالجـ   اعيـت الستضـارت أكثـر مـن طالب.  ري أو انا   سـهب مـدار  ات عـت لألونـروا ال  ـز 

 من امل ردين دامليا و   ستأنف مهمتها التعليميت اىت ا و.  2 000
و واصـل األونــروا  قـدأل لموعــت مــن املسـاعدات واخلــدمات الضـروريت  نقــاا األروا  وا عاشــت     - 60

واــدي، صــررت  2016يف عــار الضــعلاء. و  شــخو مــن الالجئــني الللســطينيني 418 000مــا يصــل    
ــر مــن  ــا يصــل     78.3األونــروا أكثـ ــاعدات نقديــت ملـ الجـــ  رلســـطيم يف  415 000مليـــوو دوالر كمسـ

اجلمهوريت العر يت السوريت، مالل  الن جوالت  وزيهب. وال  زال املسـاعدات النقديـت وال لائيـت لتـى عألوليـت 
الجـ .  418 000 الضعلاء الـلين يبلـ  عـددام من  ني التدمالت ا نسانيت، و ستهد(  يهب الالجئني
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،    تم ن األونروا من  نليل  يهب جوالت  وزيهب املساعدات النقديت وال لائيت ال  كانـت 2015ومنل عار 
 قد مططت هلا،  سبب نقو التمويل.

اامـا ملـا يقـدر  ــ ويعد متويل املساعدة الطارئت ال   قدمها الوكالت يف اجلمهوريت العر يـت السـوريت أمـرا  - 61
ــوايل  438 000 ــ ــنهم اـ ــ ــد، مـ ــ ــــوو يف البلـ ــاجوو     254 000الجــــ  ال يزالـ ــ ــا وحيتـ ــ ــردين دامليـ ــ ــن امل ـ ــ مـ

يف املائــت مــن الالجئـــني الللســطينيني املوجـــودين يف  95واــدي، حيتـــاج  2017مســاعدة  نســانيت. رلـــي عــار 
أو العجـز املـايل  وجـ  عـار وا راــاق  اجلمهوريـت العر يـت السـوريت    مسـاعدة  نسـانيت متواصـلت. ومــن املؤسـف

املتزايد للماعني قـد عرطـا للخطـر  عـ  أاـم  ـرامج الطـوارئ للوكالـت. ويبـني ال ـ ل الثـا  االاتياجـات مـن 
التمويـل والتربعـات املتعهـد  ــا مـن أجـل نــداء الطـوارئ لسـوريت. وقــد ظـل نـداء الطــوارئ لسـوريت يواجـ  عجــزا 

روا  ـدعو امتمـهب الـدويل مـرارا و  ـرارا     لبيـت االاتياجـات ا نسـانيت املبينـت مستمرا يف التمويل، وظلـت األونـ
 يف النداء. 

 
 ال  ل الثا 

 2016إىل عام  2011متوي  نداء الطوارئ للجمهورية العرمية السورية من عام   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ــت  و - 62 ــروا. وهتـــد( ميزانيــ ــزأ مــــن عمـــل األونــ ــزءا ال يتجـ ــاريهب   ـــ ل جــ ــين العامـــل دو امل ــ ــلم اللريــ يسـ
ــت  ــيت للعمليـــات العامــ ــت االاتياجـــات مـــن اهلياكـــل األساسـ ــت و لبيـ ــت الالزمـ ــاعدة التقنيـ ــاريهب     قـــدأل املسـ امل ـ

 الطوارئ. لألونروا. واي   مل  يهب األموال ال     سجل يف امليزانيت الرب ليت ونداءات
واهلد( الرئيسي مليزانيت امل اريهب او االر قاء  قدرات الوكالت واياكلها األساسيت. و  مل أولوحهتا  - 63

ــاديت  ــاد طــرق لتعتــيم ا م ــا ت االقتصـ ــيت يف لــايل التعلــيم والصــحت، و لـ  وســيهب ولســني اهلياكــل األساسـ
ــال  ــت األساســيت للمخيمـــات، و دمـ ــايري ورــرا العمـــل، و طــوير البنيـ لســينات علـــى  دارة الــنتم، والتقيـــد حعـ
 السلطات املضيلت و ورري الدعم الالزر لللئات املعرطت لألارب. 

بل 
امل

 
والر 

 د
حدة

 املت
حت

لوال
ت ا

ا
 

 /الطوارئ نداءيف  املدرجت اتياجاتاال
 الوالحت املتحدة اتدوالر 

التعهدات علتربق/دوالرات الوالحت 
 املتحدة



A/72/326 
 

 

17-13982 15/21 

 

وكانــت ميزانيــت امل ــاريهب  ركــز  قليــدح علــى  نــاء ولســني مرارــين األونــروا  صــورة رئيســيت والــت مــن  - 64
ومنـهب  ـداعي املن ـات القدميـت وطـماو  أجـل  لبيـت االاتياجـات لألعـداد املتزايـدة مـن الالجئـني الللسـطينيني،

 قدأل مدمات اات جـودة عاليـت    الالجئـني الللسـطينيني. ومتويـل امل ـاريهب طـرورع أيضـا مـن أجـل  نليـل 
املبادرات االسرتا يجيت املتخلة يف  طار االسرتا يجيت املتوسطت األجل، ال  هتد(    لسني نوعيت مدمات 

 الوكالت وكلاءهتا ورعاليتها. 
. وريمـا يتعلـين 2016ماليني دوالر يف عار  210و ل ت قيمت التمويل املخصو مليزانيت امل اريهب  - 65

مليـوو دوالر،  عهـدت اجلهـات  189، رمن أصـل لمـوق االاتياجـات البـال  2017حيزانيت امل اريهب لعار 
 . 2017مليوو دوالر اىت  ايت آب/أ سطس  25املاعت  تقدأل مبل  قدري 

ــت ولل - 66 ــيت للوكالـ ــاريهب الرئيسـ ــت ا نـــني مـــن امل ـ ــاي اللريـــين العامـــل   ـــ ل حمــدد    االـ ــروا انتبـ تــت األونـ
ــتمرة الــ   واجههمــا، يــؤ راو علــى ا ال( مــن الالجئـــني  ال يــزاالو، نتــرا    نطاقهمــا وأزمــات التمويــل املسـ

 الللسطينيني  عد وقت طويل من   ردام. 
ممـا أسـلر عـن   ـرد  2007 القتـال الـلع دار يف لبنـاو يف عـار و عره ميم  ـر البـارد للـدمار يف - 67

ــيم     27 000 ــ ــاء املخـ ــ ــادة  نـ ــ ــــالزر  عـ ــايل الـ ــ ــ  ا  ـ ــ ــل املبلـ ــ ــــخو. ويصـ ــــىت  345شـ ــــوو دوالر. واــ مليـ
ــايو  ــ ــازر 2017أحر/مـ ــ ــــ ل جــ ــا   ـ ــ ــد  ـ ــ ــات املتعهـ ــ ــــوق التربعــ ــ  لمـ ــ ــورري  240،  لـ ــ ــزر  ــ ــ ــــوو دوالر. ويلـ مليـ

ــاز العمـــل املتبقــــي. واــــىت ا و، يف امل 30ماليـــني دوالر، أو  105 ــايل املطلـــوب،  حــ ــ  ا  ــ ــت مـــن املبلــ ائــ
ومــن شــأو عـدر اســت مال اــلا امل ـروق، الــلع يعــد  شــخو م ـردين. 10 000زال انــا  أكثـر مــن  مـا

 و ـرييواادا من أكرب م اريهب الوكالت اىت ا و، أو يهدد االستقرار يف منطقت طـرا لس   ـمال لبنـاو وميتـد 
 مارجها.   
يف  نليـــل سلســلت مـــن  2013ونتيجــت للعجــز املتوقـــهب يف التمويــل املتـــا ،  ــدأت األونــروا منـــل عــار  - 68

التـدا ري الراميـت     قليــل الت ـاليف املر بطـت عملســاعدة ال و يـت ملخــيم  ـر البـارد. راخنلضــت ميزانيـت اخلــدمات 
ــن  ــ ــارد مـ ــ ــر البـ ــ ــيم  ـ ــ ــت    مـ ــ ــت املقدمـ ــ ــ 18.8ال و يـ ــ ــــوو دوالر يف عـ ــــوو دوالر يف  5.3    2010ار مليـ مليـ

 .2015 عار
وال يــزال القلــين يســاور األونــروا  زاء االاتياجـــات ا نســانيت للســ او امل ــردين الــلين ال يزالـــوو يف  - 69

أسرة من أسر الالجئني الللسطينيني  عييف يف ظرو( صحيت  600ميم  ر البارد. رهنا  لديدا أكثر من 
 املناطين اماورة للمخيم. ويلزر  ورري املزيد من الدعم لتم ـني اـلي األسـر مـن  يئيت مؤسلت ومالج  مؤقتت يف

 أو  عييف اياة كرميت اىت  توارر هلم مساكن أكثر استدامت. 
ــار  - 70 ــزاق ال ـــديد الــــلع انـــدلهب يف عــ ــبق  مــــن دورات عنــــف،  2014ويف أعقـــاب النــ ــا سـ ــزة ومــ يف  ـ

وســبل العـييف والبنيــت األساســيت، سـعيال منهــا     ــورري احلمايــت  سـامهت األونــروا يف  عــادة  نـاء املنــازل املــدمرة
ــ  الــ   118واخلـدمات لالجئــني الللســطينيني املتضــررين مــن علعنــف. ومت  صـال   يــهب من ــات األونــروا الـ

مراكز صحيت. وادن  قدر  10مدرست و  83، حا يف الت 2014حلقت  ا أطرار مالل النزاق يف عار 
والنصف املاطيت يف  عادة  عمار املناطين الس نيت و صال  منازل الالجئني الللسـطينيني  مالل ررتة العامني

ال  حلقت  ـا أطـرار أو دمـرت   ـري أو و ـرية التقـدر و ـرت علقيـود امللروطـت علـى اسـترياد مـواد البنـاء. ويف 
. ولـئن كـاو الــت أسـرة الجئـت يف  صــال  منازهلـا أو  عـادة  نائهـا 81 000، دعمـت األونـروا 2016عـار 

 قد قلل من أعداد امل ردين  رال  زال آال( األسر م ردة اىت ا و.
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مليـوو دوالر لــدعم  295، أُعلنــت  عهـدات  تقـدأل  ربعــات قيمتهـا 2017واـىت آب/أ سـطس  - 71
ــ ــت، والـــلع حيتـــاج    مبلـــ  يقـــدر  ــ ــ  الوكالــ ــار الـــلع  ضـــطلهب  ـ ــادة ا عمـ مليــــوو دوالر.  720  ـــر مج  عـ

 مليـوو دوالر. وعلـى الـر م مـن أو الوكالـت ال  ـزال ملتزمــت 425صـبر انـا  عجـز يف التمويـل قـدري و ـللت ي
عست مال جهود  عادة ا عمار، را ا لتاج    ل عاجل    متويـل جديـد ملواصـلت عملهـا يف اـلا امـال. 

ــ وي ــعر اللريــين العامــل عألســف ألو اجلهــات املاعــت    قــم اــىت ا و  صــر( جــزء كبــري  3.5 مــن مبلــ  الــ
 .2014 اليني دوالر املتعهد    يف مؤمتر القاارة يف   رين األول/أكتو ر 

. وقـــد 2018-2016، وطــعت األونــروا اســرتا يجيت لتعبئــت املــوارد   طــي اللــرتة 2016ويف عــار  - 72
وطـعت اـلي االسـرتا يجيت  عـد  جـراء م ـاورات مـهب أعضـاء اللجنـت االست ـاريت وُعرطـت يف اجتمـاق اللجنــت 

ل  عبئــت مخســت أاــدا(، اــيل )أ(  ـورري التمويــل الــالزر مــن مــال االســرتا يجيت. ولــدد 2016يف أحر/مـايو 
 نويــهب قاعــدة  املـوارد   ــ ل أكثـر رعاليــت وكلـاءة  )ب(  عزيــز ال ـراكات  ــني اجلهـات املاعــت التقليديـت  )ج(

اجلهـات املاعــت الــ   ســهم   ـ ل متزايــد يف  لبيــت االاتياجــات مـن املــوارد  )د( هتيئــت البيئــات املوا يــت  دارة 
 واملوظلني.   سالمت رأ  املال املتداولالعالقات مهب اجلهات املاعت    ل أرضل  )ه( ومني

ــانوو األول/ديســــمرب   6ويف  - 73 ــا 2016كـ ــت قراراــ ــت العامـ   ـــأو عمليــــات  71/93، اختـــلت اجلمعيــ
ــالت مؤر  ــ ــ ــــرق األدىن. ويف رســ ــ ــطينيني يف ال ــ ــ ــ ــــني الللســ ــ ــ يل الالجئــ ــ ــ ــت و  ــ ــ ــ ــدة   ا ــ ــ ــ ــم املتحــ ــ ــ ــت األمــ ــ ــ ــت وكالـ ــ ــ مــ

ــبال/ررباير  1 ــراء 2017شـ ــت  وجيهيـــت  جــ ــاء جلنــ ــرر  ن ـ ــ  قــ ــت دنـ ــت العامــ ــيس اجلمعيـ ــار رئــ ، أ لـــ  األمــــني العـ
امل ــاورات، مــن أجــل  لبيــت طلــب اجلمعيــت العامــت. و ولإــت سويســرا رةســت اللجنــت التوجيهيــت،  صــلتها رئــيس 

رئيس اللريين العامـل املعـم  تمويـل  اللجنت االست اريت لألونروا، واططلعت  ركيا  دور  ئب الرئيس،  صلتها
 األونروا.

وارتتحـت اللجنــت م ــاوراهتا إلســت  ااطـت  عالميــت ملتواــت جلميــهب الـدول األعضــاء عقــداا رئــيس  - 74
آاار/مــار ، مت الت ـاور مــهب  9شـبال/ررباير و  13شــبال/ررباير. ويف اللـرتة مــا  ـني  13اجلمعيـت العامـت يف 

احل وميــت الدوليــت واملؤسسـات املاليــت الدوليــت، مـن مــالل جلســات  نائيــت  مـن الــدول األعضــاء واهليئـات 54
ومتعددة األطرا( ومراسالت مطيـت. ومت  شـرا  أعضـاء  يـهب امموعـات ا قليميـت، وكـللت الـدول املضـيلت 

ــ  ــلت )لموعــت الــ ــاوو  77وأعضــاء التجمعـــات األمــررب اات الصـ ــت التعـ والصـــني واركــت عـــدر االعيــاز ومنتمـ
( واللجنت االست اريت واللريين العامل. وكانت الي امل اورات ال  أجريت يف نيويـور ، وكـللت يف ا سالمي

عمإاو  وجنيف  ويف جدإة والرحه عململ ت العر يت السعوديت  ويف واشنطن العاصمت أوسهب وأمشـل مـا أُجـرع 
    ا و من م اورات ملعاجلت مسألت متويل األونروا. 

ــــني ا - 75 ــدر األمــ ــ ــــني وأصـ ــ يل الالجئــ ــ ــت و  ــ ــ ــدة   ا ــ ــ ــم املتحــ ــ ــت األمــ ــ ــات وكالــ ــ ــــن عمليــ ــري عــ ــ ــار  قريــ ــ لعــ
ــطينيني يف ال ــــرق األدىن ) ــــل آراء  30( يف A/71/849الللســ ــر، الــــلع ينقـ ــ ــد الــــت التقريـ ــار . وأكــ ــ آاار/مـ

الـدول األعضــاء،  قـوة علــى واليـت األونــروا، وكــللت علـى اخلــدمات األساسـيت الــ   قـدمها الوكالــت لالجئــني 
الللسطينيني. والا  األمني العار يف التقرير أن  ال  د من اختاا  جراءات متضاررة، وأوطر أن  ال مي ـن أو 

 جـراء وااــد أو حيــل م ـ لت انعــدار األمــن املـايل الــ   عـا  منهــا الوكالــت علـى املــدرب القصــري أو ننتتـر مــن 
 املتوسط. 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/93
https://undocs.org/ar/A/71/849
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 االسثنثاجات والثوصيات -رامعا  
 رات  يود اللريين العامل أو ي  ر  يهب الدول األعضاء واجلهات املاعت والبلداو املضيلت ال  ما - 76

وال  أسهمت يف لقيين الرراي لالجئني الللسطينيني. ويتوجـ  اللريـين العامـل   دعم عمل األونروا منل  ن ائها
   ر ماا    احل ومات ال  اعتادت أو  تهر ال رر جتاي الالجئني الللسـطينيني واألونـروا، حـا يف الـت 

 املاعني الرئيسيني وال ركاء من للس التعاوو لدول اخلليج العر يت.
من جديد أو امل اكل ا نسانيت ال  يتعره هلا الالجئـوو الللسـطينيوو اليـور  ويؤكد اللريين العامل - 77

لـب معاجلتهـا ععتباراـا مسـؤوليت دوليـت م ـرتكت    اـني التوصـل     سـويت عادلـت ودائمـت لقضـيت الالجئــني 
 الللسطينيني ورقا للقانوو الدويل، حا يف الت قرارات األمم املتحدة اات الصلت. 

اللريـين العامـل عـن قلقـ  البـال   زاء اللجـوة ال بـرية يف متويـل الوكالـت الـ   ـؤ ر علـى ميزانيتهـا  ويعـرب - 78
( والقــرارات 4-)د 302ويؤكــد مــرة أمــررب، ودوو ا مـالل  قــرار اجلمعيــت العامــت  2017الرب ليـت يف عــار 

هب نطاقــا يـتحمالو املســؤوليت يف الالاقـت الـ  جتــدد واليـت األونـروا، أو الــدول األعضـاء وامتمــهب الـدويل األوسـ
ــاء  ــتورب مقبــول  ومت ـــني الوكالــت مـــن الورـ ــتمرار يف  قــدأل مـــدمات الوكالــت حسـ املقــار األول عـــن طــماو االسـ
ــت  ــ ــت لتلبيــ ــ ــت الالزمــ ــ ــات الوكالـ ــ ــهب متطلبــ ــ ــــب مـ ــل يتناســ ــ ــورري متويـ ــ ــت  و ــ ــ ــت والنوعيـ ــ ــاايتني ال ميــ ــ ــن النـ ــ ــا، مــ ــ  واليتهـ

سـاور اللريــين العامـل القلـين أيضـال  زاء األ ـر املزعـزق لالســتقرار يف االاتياجـات املتزايـدة للسـ او الالجئـني. وي
املنطقـت الــلع مي ـن أو يــنجم عـن عــدر  ـورر التمويــل وعـن اختــاا املزيـد مــن التـدا ري التق ــليت  ـري املقبولــت يف 

 وقت  واج  ري  منطقت ال رق األوسط أزمات متباينت ال دة.
تواصلت واسعت النطاق ال  جتريها الوكالـت، علـى النحـو املبـني ويراب اللريين العامل ع صالاات امل - 79

ــت  ــل امل ـــاكل املتعلقــ ــت حلــ ــن   ـــوو كاريـ ــا لــ ــد ااهتـ ــ  يعــــرت( دو ا صـــالاات اجلاريـــت يف اــ يف التقريـــر، ول نـ
 علعجز يف ميزانيت الوكالت.

ــاق الالجئــــني الللســـطينيني يف اجل - 80 ــال   زاء أوطــ ــ  البـ ــن قلقــ ــين العامـــل عــ ــت ويعـــرب اللريــ ــت العر يــ مهوريــ
السوريت. ويدعو اللريين العامل  يهب أطرا( النزاق    كلالت دوار  ورري ا مدادات ا نسانيت  صورة مستدامت 
ومستمرة ومنتتمت، وال سيما األ ليت واألدويت، للمناطين احملاصرة وال  يصعب الوصول  ليها. ويناشـد أيضـال 

هب الالجئني الللسطينيني يف البلد. ويدين  يـهب أشـ ال العنـف  يهب أطرا( النزاق أو لار  على اياد لتم
ــد  ــ ــل لسـ ــن التمويــ ــن مــ ــ ــرب قــــدر مم ـ ــورري أكــ ــــى  ــ ــهب الــــدويل علـ ــعيف، وي ــــجهب امتمــ ــ ــهب الضـ ــد الــــت امتمــ طــ
االاتياجـات املبينــت يف نــداء الطــوارئ لســوريت مــن أجـل دعــم الالجئــني الللســطينيني دامــل اجلمهوريــت العر يــت 

 لين رروا من سوريت    لبناو واألردو.السوريت والالجئني ال
وكللت، راو اللريين العامل ي عر  بال  القلين  زاء معا ة الالجئني الللسطينيني اللين يعي ـوو يف  - 81

األره الللسـطينيت احملتلــت، ايـل  تلــاقم معـا ة الالجئــني نتيجـتل الســتمرار رـره القيــود علـى اركــت مــوظلي 
 ـردع األوطــاق االجتماعيــت االقتصـاديت   ــ ل عــار، ون ـوب نزاعــات مت ــررة. األونـروا والســلهب ا نســانيت، و 

ويطلــب اللريــين العامـــل    ا ومــت  ســرائيل أو   لـــل للوكالــت اريــت الوصـــول    األراطــي  ــدوو أع قيـــود. 
 ويدعو اللريين العامل    ررهب القيود امللروطت على  زة وختليف القيـود امللروطـت علـى الوصـول  ليهـا. ويعـرب
ــلهب  ــانيت والسـ ــزة للســما   تـــدرين املعونــت ا نسـ ــا ر املؤديــت     ـ اللريــين العامـــل عــن وييـــدي للــتر املزيـــد مــن املعـ

ــرارع للــس األمـــن  ــا دوو عوائــين، حــا يتلـــين مــهب قـ و  (2008) 1850التجاريــت واألشــخاا مـــن  ــزة و ليهـ
ــاعلت (2009) 1860 ــ ــــى مضـ ــادة، علـ ــري املعتــ ــ ــادة و ـ ــواء املعتــ ــ ــت، سـ ــت احملتملــ ــ ــات املاعـ ــهب اجلهــ ــ . وحيــــل  يـ

https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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الللســطينيت احملتلــت  األراهجهوداـا لالســتجا ت   ــ ل كامـل لنــداء الطــوارئ الـلع وجهتــ  الوكالــت مـن أجــل 
 .2017لعار 
مــل علـى امللــوه العـار و يــهب مـوظلي األونــروا ملـا يبللونــ  مـن جهــود دؤو ـت ل ــي ويثـم اللريـين العا - 82

 واصـل الوكالـت  قــدأل اخلـدمات العاديـت والطارئــت يف ظـرو( عمـل عل ــت الصـعو ت. ويعـرب اللريــين العامـل عــن 
و  سبب العنف املر بط علنزاق، ويعرب عـن قلقـ    ـأ 2011من موظلي األونروا منل عار  30أسل  ملقتل 

 السوريت.  اللين  عرطوا لالمتلاء أو االاتجاز أو اخلطف يف اجلمهوريت العر يت 26موظلي األونروا الـ 
ويدعو اللريين العامل  يهب اجلهات املاعت، حا ريها  لداو ال رق األوسـط،     قـدأل دعمهـا التـار  - 83

عمــار الـ  ن ـأت يف  ـزة يف أعقـاب النــزاق  عـادة  نـاء مـيم  ـر البــارد يف لبنـاو و لبيـت ااتياجـات  عـادة ا 
. وي دد على أو عدر دعم اـلي امل ـاريهب مي ـن أو   ـوو لـ  عواقـب وميمـت علـى 2014اللع شهد   يف 

 أمن الالجئني الللسطينيني واستقرار املنطقت. 
( A/71/849مــن  قريــر األمــني العــار ) 55ويالاــ  اللريــين العامــل، علــى وجــ  اخلصــوا، اللقــرة  - 84

ــيات  ــار الواجــب للتوصـ الــ  أوصـــى ريهــا األمـــني العــار دو يـــويل اللريــين العامـــل املعــم  تمويـــل األونــروا االعتبـ
 الواردة يف الا التقرير، يف مداوال   ويف  قاريري املقدمت    اجلمعيت العامت.

 أعالي، راو اللريين العاملل ةامللكور  العار، ومهب مراعاة النقال ومت يا مهب  قرير األمني - 85
ــتمرار يف  قـــدميها علـــى مـــدرب  )أ(  ــت واالسـ ــا للوكالـ حيــل  يـــهب احل ومـــات علـــى زحدة  ربعاهتـ

سنوات عديدة ايثما أم ن، وا سهار يف البواعت الثال ت لتمويل الوكالت، على النحو املبني يف الا التقرير، 
ــاة األ ــات مـــهب مراعـ ــت عل امــــل أوال وقبـــل كـــل شــــيء. وينب ـــي للتربعــ ــا الرب ليـ ــت القصـــورب لتمويـــل ميزانيتهــ مهيــ

احل وميت أو  واكب متطلبات الوكالت لتلبيت االاتياجات املتزايدة متمهب الالجئني الللسطينيني وأو ومل يف 
 االعتبار آ ر التضخم و ريي من العوامل ال   ررهب   اليف  قدأل اخلدمات 

يثـم علـى األونـروا ملـا اختل ـ  مـن  ـدا ري مـن أجـل  عزيـز كلاءهتـا، مـهب احملارتـت علـى جــودة  )ب( 
 اخلدمات ال   قدمها    الالجئني الللسطينيني، وي جهب على مواصلت  نليل  لت التدا ري 

ــار املـــؤر   )ج(  ــر األمـــني العـ ــواردة يف  قريـ ــيات الـ ــا علتوصـ  2017آاار/مـــار   30حيــيط علمـ
(A/71/849 معاجلـت أوجـ  العجـز املت ـررة يف امليزانيـت ودعــم )و يـهب القـرارات املتعلقـت  تمويـل األونـروا،  ــد )

 العمل احليوع اللع  ضطلهب    الوكالت علقدر ال ايف و طريقت مي ن التنبؤ  ا. 
  

https://undocs.org/ar/A/71/849
https://undocs.org/ar/A/71/849
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 اارفل 
الةةةيت ل الثعهةةةد مثقةةةد ها لةةةربامع الوكالةةةة يف عةةةام  الثربعةةةات نالنقديةةةة والعينيةةةة   

كةةةةانون ااولمديسةةةةمرب   ٣1مةةةةن احلتومةةةةات واالوةةةةاد ااورو   ةةةة   2016
2016 

 ) دوالرات الوالحت املتحدة(
  امليزانيت  ري املتعلقت علربامج  

 امليزانيت الرب ليت اجلهت املاعت
نــداء الطــوارئ لــأـلره 

 الللسطينيت احملتلت

الطـــــــــــــــوارئ نــــــــــــــداء 
اخلـاا عجلمهوريـت 

 العر يت السوريت

أن ـــــــــطت ا صــــــــــال  
و عـــــــــــــادة ا عمــــــــــــــار 

 امموق )أ(امل اريهب الرئيسيت يف  زة
 712 429 368 863 705 8 صلر 885 451 112 000 000 95 964 271 152 الوالحت املتحدة األمري يت       

االلــاد األورويب )حــا يف الــت امل تــب ا نســـا  
 906 765 159 984 236 19 704 416 4 519 338 21 344 119 1 355 654 113 األورو يت( للجماعت

 000 000 13 صلر 000 000 10 000 000 22 اململ ت العر يت السعوديت
103 000 

000 148 000 000 
 810 627 73 709 769 19 صلر 492 001 18 045 917 25 564 939 9 أملانيا

يرلنـــــــدا أاململ ــــــت املتحـــــــدة لربيطانيـــــــا العتمـــــــى و 
 524 226 73 صلر صلر 291 428 29 صلر 233 798 43 ال ماليت
 487 211 58 037 138 صلر 550 963 5 250 714 3 650 395 48 السويد
 634 497 44 371 705 4 صلر 130 315 3 000 000 7 133 477 29 الياعو
 636 703 27 870 299 1 صلر صلر 361 331 1 405 072 25 سويسرا
 925 794 24 180 171 1 صلر 721 293 10 صلر 024 330 13 النرويج
 631 718 21 503 441 2 صلر 899 537 4 صلر 229 739 14 اولندا
 458 477 18 صلر صلر 492 695 3 صلر 966 781 14 كندا

 000 800 16 صلر صلر صلر صلر 000 800 16 ا مارات العر يت املتحدة
 772 226 15 427 894 5 415 186 2 صلر صلر 930 145 7   لجي ا )حا يف الت ا قليم اللالمندع(

 850 082 15 684 124 صلر 276 476 4 صلر 890 481 10 الداير 
 493 001 15 صلر صلر صلر صلر 493 001 15 أسرتاليا
 735 934 14 464 107 1 صلر 775 958 3 711 707 784 160 9 ررنسا
 181 707 11 519 988 1 صلر 439 774 1 921 569 302 374 7  يطاليا

 203 098 6 صلر صلر 753 103 1 939 554 512 439 4 يرلنداأ
 193 096 6 صلر صلر صلر صلر 193 096 6 رلسطني

 918 793 5 842 460 1 صلر 460 489 1 793 366 824 476 2  سبانيا )حا يف الت احل ومات ا قليميت(
 069 263 5 028 161 صلر صلر صلر 041 102 5 رنلندا

 849 002 5 صلر صلر صلر صلر 849 002 5 ل سمربغ
 000 000 5 صلر صلر 000 000 5 صلر صلر ال ويت
 610 977 1 صلر صلر صلر صلر 610 977 1 النمسا
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  امليزانيت  ري املتعلقت علربامج  

 امليزانيت الرب ليت اجلهت املاعت
نــداء الطــوارئ لــأـلره 

 الللسطينيت احملتلت

الطـــــــــــــــوارئ نــــــــــــــداء 
اخلـاا عجلمهوريـت 

 العر يت السوريت

أن ـــــــــطت ا صــــــــــال  
و عـــــــــــــادة ا عمــــــــــــــار 

 امموق )أ(امل اريهب الرئيسيت يف  زة
 000 732 1 صلر صلر صلر 500 515 1 500 216 الربازيل       

 996 597 1 996 897 صلر صلر صلر 000 700  هوريت كورح
 265 508 1 صلر صلر صلر صلر 265 508 1 األردو
 000 500 1 صلر صلر صلر صلر 000 500 1  ركيا
 000 250 1 صلر صلر صلر صلر 000 250 1 اهلند
 000 000 1 صلر صلر صلر صلر 000 000 1 قطر

 670 767 670 667 صلر صلر صلر 000 100 عماو
 500 705 صلر صلر صلر صلر 500 705 نيوزيلندا
 602 647 598 183 صلر 165 404 839 59 صلر آيسلندا
 031 369 صلر صلر صلر صلر 031 369  ولندا
 781 352 صلر صلر صلر 707 278 074 74  ستونيا
 000 300 صلر صلر صلر صلر 000 300 الصني

 000 250 صلر صلر صلر صلر 000 250 امل سيت
 182 218 صلر صلر صلر صلر 182 218 جنوب أرريقيا

 452 190 صلر صلر صلر صلر 452 190 لبناو
 110 115 صلر صلر صلر 110 115 صلر   ي يا

 775 102 صلر صلر صلر صلر 775 102 ليختن تاين
 000 100 صلر صلر صلر 000 100 صلر كروا يا
 283 61 صلر صلر 283 21 صلر 000 40 ان ارح
 866 55 صلر صلر صلر صلر 866 55  ل ارح

 645 54 صلر صلر صلر 645 54 صلر سلورينيا
 180 49 صلر صلر صلر صلر 180 49 مالطت

 000 40 صلر صلر صلر صلر 000 40 األرجنتني
 000 40 صلر صلر صلر صلر 000 40 رومانيا
 000 40 صلر صلر صلر صلر 000 40 اتيلند

 536 29 صلر صلر صلر صلر 536 29 اجلمهوريت العر يت السوريت
 858 21 صلر صلر صلر صلر 858 21 ليتوانيا
 400 21 صلر صلر صلر صلر 400 21 قربا

 000 20 صلر صلر صلر صلر 000 20 الرب  ال
 500 12 صلر صلر صلر صلر 500 12 شيلي
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  امليزانيت  ري املتعلقت علربامج  

 امليزانيت الرب ليت اجلهت املاعت
نــداء الطــوارئ لــأـلره 

 الللسطينيت احملتلت

الطـــــــــــــــوارئ نــــــــــــــداء 
اخلـاا عجلمهوريـت 

 العر يت السوريت

أن ـــــــــطت ا صــــــــــال  
و عـــــــــــــادة ا عمــــــــــــــار 

 امموق )أ(امل اريهب الرئيسيت يف  زة
 000 10 صلر صلر صلر صلر 000 10 كازامستاو       

 895 9 صلر صلر صلر صلر 895 9 عكستاو
 000 5  صلر صلر صلر 000 5  ندونيسيا
 12٣ 617 155 1 747 954 172 119 60٣ 19 128 254 227 165 405 148 965 ٣99 587 اجملموع 

 
   تمل امل اريهب على التربعات املعلنت لصاحل  عادة  ناء ميم  ر البارد. )أ( 


