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-ة ٠اع - وال١

 مط ة٠- Ü ١٥٠ومعلوما ل٠الغا ق١الص ذشا٠ - دف١

ذن الئ ة المهحد االم لة ة و وءل٠بك المتي المابلبغؤقا ة٠الما جمصة٠ال ذشات١ ~ ١
 ٢٦٠٦ -ا-اكيرار٠٠~٠٠٠٠٠د٠ب ) (اآلوتروا ثى٠االد الغنى في الفلسشتسن االدجمن وتششمل

 ل—٠عه نوادس بذ ع را-ن ٠لد ، ١٩٧. بعبر ن ا االدل كانحن ٧ في العوخ )٢٠— (د
 االرس باهد٠ ن٦ ل٠الما الفريق ض ة٠الما الجمصة رجت ٠ الغرإر لك ٠ذ وني ٠ لة الوة

 ةااللهةالتي٠األز ص الغاشفة للمشاكل حلول اني التوصل يي ألووا غوفيالعام٠وال المام
٠ وه الوة ها٠تجاذ

 فسي ٥ " الما الجدة نعرى ء ة١لو الئ ت وأبدو^ والمشمن الخا-ة ورة الد وفي — ٢
 ق—الغرس. جهود عش تثني قرارات ت د٠ءتوا )١( المامر الفريق الهها قدمها برالتي الته

 ٠ )٢( ذرى١غة٠لغرذ يواملها ن١٠ذ٠ وترجو المامل

 * ا—وفرند ، وفانا ، لتهاغو داد٠وتؤاذ ٠ تربا عثني٠ ن٠ المامل الغبق وبالف — ٣
 وألوالبات ، ج٩وأدغروه ، الشمالية ا ٠وأيةغد المغمى اا٠ذلسطاذ والطكذالعتمد ٠ مغان

سش تحوبا جوتمئهن ٠ ١ هوالسه المامل الفريق ورئس ٠ ان٠ألدا ، ذة٠٠٠ادهمدةاال
٠ ترشا

 الثامدة ورن الد ني المامل رالغبق٠ةغئ .الدظرني ٠ا٠
ة٠صةالما٠للج والثالثين

 دش العامل الغبق بضر ني أللثالثش الثامنة ورقها د ني ة٠الما عهة٠ادج نعزى - ٤
 وةل-ذ ٠ المعفون ٠ األبال ول جد ن٠ ٧٣ اظارالهفد في٠ )٣( ١٩٨٣طم في ٠ذشغ١

الجعمدن وقررت االدنى.. الغنى في الفلسغبعمش الالجعس دتمفهل هثة ذال المعتد األم
البفد٠ا هذ البأع ١٩٠٨٣ ي٠,ب٠سل ٢آل٦ ني ن الععبود ) البامة جلحها ني ، العامة  ٢) ذاًبداةها فلىهلمد٠ذ ةالةهاهكةاًدئذ٠الدجخةالسااسي الى لهUوا دما١أن ول٠جع يي

 ودااال ون٠٠حف ٢ نوفمبرو ا نيالثا تشرس ٩ ض الفجرة نفي الممعود Î ع و ٣٠ اش ٢٦ و
٠ ١٩٨٣ز٠ديس

 .شمل ندم ، زنوفمهر الثاني تعسن ٢٢ يوم معوذة٠ال S للجعة ٣٠ مة٠دجلا وني - ٠
بدية )A/SPC/38/L.lVRev.l( ٠ل مدربي ؛ A/SFC/38/L14 ( عروعةرار٠ هولئدا
 بشان ١٩٨٢ ررارس١ذ٦١٦ في اس ة٦٢ر٣٦ ة٠صةالما٠ةررادج٠ اقارذاش ادراج

ة األمسب وكالة بصل العتي المامل الغبق ٠ .مفونا )الماز الغبق رخاصس١تض
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 ٠ ا انب٠اس ٠٠ ٠تغد يي اشتري ٠ االدنى الشرق ني اننطمسن الالجعس يل وتشن ثة ١غ ال
 ٠ الدانسرلى .غذالديش، ٠ ن ايانمط U*J X t I ) ة٠ التماد I ٠ ة٠جعهوى ( تبأ ٧٩

٠ 1 ٠ ا٠٠ج٠د ٠ الفسا ٠ لههرط ٠ تمدا ٠ النض ٠ الصد ٠ النة سرى
- وةهاليط.٠٠دولغدا

ا اطي٠٠ة٠ةادما٠تغومادجم ر،١مثروعالغر٤وسوبباح ٠ ٦

سسان في٠للساعد Ù* ا،بذل.٠ل المامل الغرس على تعي )١(
؛ للوةاله ادالي س٠اال

٠ ؛ المامل وا١وائذةبتقرصالص٠عال٠ ٧،هط٠١ت (ب)

 دالعفوض المام غاالسن٠ .التعاض ٠ وألمل ان المامل الضق ترجوس ) (ج
؛ وامدنددرى سفة الوهدةلغبرة صهل صهل يي ٠ اود٠ج ٠ المام

 ٠الغدصا ض يلزم ا ل٠الما ن.ويرللغرش٦ المام األض ترجوش (ل)
. ٠دل دطالعذلالوالساعد

 ةذساألول/ددرسروع٢؛؛المتودةيي جفتها يي اللجنة. ٠ىدح٠أل - ٧
؛ , تميت ضالفرارر

 األول/ ،نس ١٠ ذيي ابمفود ٩٨ العامة حسبا يي ةادعاط،٠ول-ظرشاالسب - ٨
 ممب-ة٠اللجئةالعبا ٠٠ ومت١ الذى ، المامل بالفرش لغراراكلئI.شروع يي ٠ سم٠ل

ة٠سد٠هدهالس٠وا ٠ المفد هذا تمت ة٠ذد٠ درى٦ ٥قرارإ ع٠شاؤ٠ جانب الى الخامة
 هرساالول/ ١٠ يي الملخ ٠با ٨٣/٣٨ الغرار همدبومد الغراردس شروع ة٠الما

٠ ١٩٨٣ر٠س٠د

 ١٩At دآلدمام نس العامل ذشطةالضهق١ ~ انط

 ٠ ذ٠ادوةد ها٠وت.٠ التي المموهات العفة لموال بكئ المامل ؤا٠ادض ٠ءغا١ع٠ئ ~ ٩
 جدات ثالث المامل ق٠ادض جد ٠ ا۴تواجب ظلت التي رة١الخطم المالذالمالهة السيعا

 الحادة يي الخهوة ١٠العطورا يي للدظر ٠ ١٩٨؛ اتهر ا األول ن٠تشرإ ١٢ د A و ٣ في
 ٠ العامة الجمعية الى ء تومط منا - وامداد ٠ بلوةدة المالهة

 ر٠د٠ الىقيردل/االا تشرهن ٠ يي ة الممغود بى يي المامل الغرش واستمع ٠١٠
 ة٠٠ادحال ن٠ ستكلة ت ملوط٠ بوزو تنهرا ٣الما العفوض سم ط م ٠٥ الذى اتماداالوئروا ب۵٠

٠ )٠دذا١دظراصاداك١ةللوةلة(٠ال٠ال
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I ةلالددرأل٠ل٧الةا٠-ال

 ١ Ut ألم الذااللهتللوةالةفي٠ال ض المامل الغريق ٠س االؤنروا شل٠ وس - ١١
دا٠د ٠ ١١٨؟ ةلعام٠إذ٠٠ال في .االدفاق نتعلق ٤٠دثمه ٠ ا ١٨٠۶ىلعأ٠اال<اال ص

 ه]. وآلد ٠ ".،ئ.. الني الهيانات نحو. يي هغيح جرى٦٠}}٠ ١٩٨٣ يدني. نزيرانؤر ٣٠ الى عوزربم I اس سامس٠اباسال ي ايوالس

 ""«*■■"ال اال ٠ دوالر .لحن ٢٣٠ر١ دوالزالى دفون ٢٣٣ ن٠١٩٨٢ بدابةألم في االنغائ
 االمرادات دلالرش ألض ٦سو يهد ا٠و١دوالر يى ١٨ ر.٩ سلغ ١٥االبوادا ن١٠ر٠ه

 ادعد~وع البرح دون ددا٠٠ظى٠ المادذى مش# ٥١ واش٠ه١٠اذ >يبى ٠ ١٩٨٣ عام في
 6افل ٢٠١/٣٨ الفآلر ني ٠ ة٠عهةالما٠قآلرالج ض جم٠الغا ٠ طيش,دوالر ٨ر٩ البالغ

 ض التعليمي االونروا ج٠لبرنا السلغ لك شنميصف ٠ ١٩٨٣ر٠ةذوناالول/ديس ٢٠ ني
 ٠٢ر٢ اًسثغ٠زاذ٠ال في ٠ والمجز١ ص،٤ادغ ذاًئن٠ةال٠ذها يل ريحدرى٠ت تطن f l ا٠و ٠ دة٠ا٠ًاب م٠اًعاًةلأل١ال لنبناطواد؛ االجباني المغدوق دس٩ق٠ابعهه ابسيد

 يتودع المام المفوض يان ٠ اليزانية ني المجزالشريصا دنا ن٠ وهالرنم دوالر. طيى
 -ة١ ى ٠بع ١٩٨٢ غام شهابة متى شها ١٠مد طى المهافظة طى درة ئ 'وق الوع تكون ن١

 ١٥لعدفجا ٥ ( ضرنفدبة بغول ٠ارجا٠ نسد ن١ الهزانية المجزفي شأن ن٠و . ديرة ١٥تذفيفا
 الدائلة المفود نمض تنفيذ م وعبى ، المفطئة) ني الوفلفين ة٠خد ٠انها ات5عهةا٠با الخاط

٠ ية بى٤ادئ االرمدة ن٠ والسب ، المهزانبة في

 الهزانبة في المبادل ياالنغافي ٠ ل٠اال* علي هنعت أل ١٩٨٠ الهلعام١٠االمء ١٠٦ ٠١٢
 ٢٠٨ر٢دوالراذى ى٠ط ٢٣ره١ ن٠ى١دوالر طهى ٢٣ لغ٠٠ب يزيد ن١عدر٠١٩٨٠ لمام
 0ااMill lllllll llllll lllllUtf ill 1 ٢٢ ره ٣ ..بلغ ١٩٨٥ م لما فهة لما ا ٠لغه ا ١د ب ا٠هت٠ ال ا رى ٠وةع ٠ ر وال ٠مح لهى

 دمس ٠ ١٩٨فيطم€ اي ن١فلر٠دغتا رص وال ٠د لحبون ٦٠ نحو تبلغ ة ل kti ى١٠ ر وال ٠مح
 ٠د linn mg ٠ود ا ٥٠ ق نه اال ة ئثاًد لي العنمرالرممر شةا٠ ن١١شق ا ١لخه ١ م تم ذدة٠ بي ي٠ت٠ال
 لعتنض بجرى وموف ٠ المنطقة ريي٠الست دم٠الآل عن êjjبد الغاتج الموظفي لهف تع

 غلس ا ٠نذاته الشديد نة الره انمة٠ المام الغوض وسهوامل ٠ نألها ش٠١ صثط ١٥ وفوآل
 ذ٠المهاذ جهل١ة ة٠ز ١٠. ن١ ن٠ ومذ المام العفوض ن١ اال ٠ نحي ٤الع في فعل جما االنفاق

تجمر ل٠عةء٠ب على فسب االبة. شأنها ن٠ى٠ل ٠ ةادوكالة٠هخذ٠ئهتةلمواجة ، واالنشا.
 اسب ن١ افى ءةا١ر٠د١و . ة٠ابى٠نجراةت تهلن ن١ غا٠١ شأنها ض ولش وديرة ل٠ة٠مم

 نا بكون ال ٠٥ ، يؤانهة٠ال وانبة٠ في هفعتدم دوي٩ يئ وهو ، ة٠ ٠الشقد ة االرمد ن٠
 اق٣االذغ - الفجوة لمد ة٠ثمماد درالطرق١ ن١ بانحما يهدو ١فذالء ٠ ١١٨٥ م ط ني
 وأبلغ ٠ ١٥الكوا ن٠ ة٠القد ١٥ السرئ رادة ني ٠يب ' ا٠١٥ا بىيرا الا ة بىبنا تكون ات بىيرا ال ؛

 يتطلع وهو ٠ ١٩٨٥ لمام تبرعات طلب لفعل با ١بد قد المام الغوى بان ل٠ا٠الغ الفريق
, ٠ الهمة تللى في ٠لساعدت ل٠الما الغريق الى
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ا٩غالتختام٠آل٠. رابعا

 يقحن ن١يعوي غدضالمام٠ال ان ن٠٠الط ا٠ ازا. االغتماط العامل سرالغريق -١٣
 ت تخفيضا الة٦ اجرا. ددن ، ١٩٨٤ عام نهاية حش الوكالة ملمات على يمداسافظة٠

 قزو راداتلم٠اال ن١.الحغة االنزعاج يدعوافى ا٠ ٠ت١ف > ذلك ولهم ٠ امحناألثة يمم آلدى١ ي١٠اكمل ح٠البرذا بي الثدخل االمطواوافى ددن٠Uf. ! : تI٠داع

 و٩الحظالض٠ لك، ئ ٠ نحونلك دلالرش السن٠٦سوى..فنار١٩٨٣ عام دى ر٠
 تعبجنزارالجممبةالعامة ٠وامدةجا لمرة محمرلص حذ ار ترجع لزهادة ١٠دن ن١عو٠

 وني ٠ التبرعأت ن٠ العية ١ االيرانات ني هادةمافهة حدوث وار٠رعيه٠دهوت ، ٢٠١/٣٨
 هن يش كان ١٩٨٣ عام داتني١االم صعدى اركلن المامل يشجرالفوهق الغدد دنا

 االتجا. لهذا اسق ٠ظة ذ٠ءرب١و دوالر، نون١٦ يمعدار ١٩٨٢ صعوىاراداتعام
٠ الدوني اسمع ن٠ االتية وغات٠نحوتفاةصالع الواضح

 يقس للش ٠ ١' ٩٨٠ ام٠احماالت ازا. الدريد ٠ئ عن المامل ق٠وهعربالغ ٠١٤
 واالرادات لالنفاق لةا٠التجاداتال١امرت نهايي،.اذا ندجألزالماماني١وسعالوكالة٠

 ٠لهن ت١٠ي٠اذ انتا. ابتجا. االن الغآل^ى ض الفهواند دبرى ٠ الط.اليد دهن.واجهة
 ٠ سبالمئا المجد في اال.تجابة ن٠ للكن مش المذفة

 مارةى١ ،دوالر نبن ٢ه٨ر٢ ١٩٨٠ عام ني ا٠سعغاذغادن١وةلدرالوكالة ~١٠
 سم لبعد . ١٩٨٤ عام امتدادعر تغريبا الماثة ني ١٠ أوحواني ،ر١دخ نهن ٢٣

 وكاالت ن٠إ٠د٤٠تال١والتبرغ استهة ت١ةغدراذغغ ارجاودا، كن١ التي فاتغدية٠العكال
الجعبة ت١ث٠واله العكومات ٠ز٠ة٠عد٠ تهجات بكل ني المطلوس. وماني الملحدة االمم

 ددالرعا ى٠ط ٦٠ اندار ينهد ا٠ و١ * دوالر نون ٢٢٠ر٣بعغ٠ب ١٩٨٠ عام الدللمدفي
 وضالبام٤٠ال ر٠ غي٠بلخهوالذىيئ٠ال ددنا ٠ ١٩٨٤ عام ني اآلن مش اطالمء تم

٠ <جمحالدوني٠سال٠وهل٠نيلمىل١

 هامان .مدران ١٩٨٥'عام في للوكالة آحا٠ يش لن ساحاال يهذا وللويا. ٠١٦
 ةمدلبرددا صدمو ددن٨ر٩ ملغهو واالول . ١٩٨٤ ازطم٠اجع عر للصل.اعدادا

 الرصن اطي٠غ٠٠ا والثاني ٠٠ال٠١ ابالمعار ٢٠١/٣٨ العامة زارالسبة نتيجة ٠جا
 يتدر والنى ، ١٩٨٤ عام دوالرفي دهن ١ Y طغ خوضالمامأن٠هوياد االى الغفلى

ةد٠٠ل تعفهلبة امواال نعادل ا ى١ * دوالر طلسن ٥ ١٩٨٥ ام٠يداءاة يلجاوزني آل١
٠ ادعمن

Y فسي فعل ى ، مهوامل ، غوضالمام٠ال ن١ ني ن,ذغى٠ العامل ق٠لغى١هاعرب ٠١ 
الدق اًا٠ًاة سرك ٠ش٠الوفوبالئ الموارد واتخنام االصاد غاية توخي ٠ الماص
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 المالي وس ٠ز بجزيل أن عالدوني٠الجتغ عر الدينبغي الغريق يرى ، ذلك حوغم ٠ ة٠ى
٠ تواصدطهاتها ن١ لها اريد اذا لالونروا

 ،عر عديدة مناسبات في اشهم وابالجئون ، الغامل والغريق المام البفوض اى ٠١٨
 المتبرعين بمض استمداد وكان ٠ لآلونروا التعلهمي للبوتامج أولوية أعر األ. ينبغي اند

 الهوناسج ر٠ ٠١االهة في الحاسم هوالمامل تغدية الى العهئهة تبوعالهم لتحويل الردسين
 المبرسبن يوامل ن|١ ني ٠ل٠١ عن العامل الفريق ويعرب ٠ الماني ٠.ستوا ئد٠ التعليمي
٠ د المد هذا في الوكالة ة ساعد الممئهون

 ن٠ئه٠ب٠٠لغل١ الالجئين ار نسانية اال الساعدة لويهر اجل ن٠ اندئت ند نووا اال وكانت ٠١٩
 على رارا٠ ة٠الما الجمعية وأكدت ٠ الالدين ة٠كا٠لش ساسية صوية الى التومل. مهن الى

 ذلك، يعمثق ش٠٠و ٠ الهدف دنا العامل الغريق طردا١واشا ٠ العمة ٠دذ الحاح درجة
 الد- كامل تنال نذ١ وينبغي ، شروزية االنردا تهدمها الش االنمانية الخدات تظل

 ت ’العهريى دحدة٠ال االم ٠ءضآ١ يفدم ن١ لغرورى ١ ومن ٠ 4ةل٠ الدولي المجتمع ض المادق
 االدبين ار الوكالة تغدمها التي االساتهة استمرارالساعدة لضان٠ابالرة البالهة

 ة٩اد٠ال المالة هغعذمبءهذهها أن الحكوات جسع شدة العامل مثاالغريق٦ى ٠٢٠
 كما ٠ لها لالستجاية مستمدة ةون٠ وان, ، ١٩٨٥ عام ني االنروا ٠سكواج الني الخطهوة

؛ التبابهوالتالمة اتخان على يحثها

؛ تها تبرئ تئديم في لآلونروا تتبوع لم لني 1 الحات تشنع ن١ )١(

، نمسا مغيرة تبوعات االن غش٠ تفدم ظلت التي ٠ كالت٠ال تفدم ان وب)
' ؛ ا٠كرسخا١دهوءات

 المام ني خامة سخهة تبرعات قدست كانت الني ، تالحكوا لندم ان ) ج (
؛١٩٨وه١٩٨٤ عامي ني اثلة تهرات ، نبلد النى والمام١ ادانحي

، السنة طوال االوتروا ار سخهة ت١تهأل قدمت الني ابءات توامل أن (د)
؛ لقادتها تسعى وان السخية ت لتبرعاا ٠دن نقدبم

٠ التشسة المنة خالل مكة فومة أقرب ني تها تبرط الءات تليع ان ود)
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ت، وةة٠ل !لمشرون، ١و الخامسة الدورة ، ة٠ ل*أا للجعمهة الرسههة الهاتق ) اً (
 والعشرون ابادسة الدوزة ، نشعن المرجع ؛ ة/ه2بلج الهينة ، األعاد جدول ض ٣٥ البند

 ابابة الدون ، نى لمرجعا ؛ /ع8476الدشقة ، األعمال جدول ض ٣٨ الهند ، ت المرفة
 ، ف المرجع ؛ À/19 الوثبقة ) ال٠اال جدول ن٠ ٤ ٠ الهند ،ت ادوفة ، والفشرون

؛ À/9231 المعة ، األعمال جدول ن٠٤٣ المفد ،ت المرفة ، والعشرون الشامتة الدورة
 ، اآلعمال جدول ز<٠ ٣ ٨ ' الهند ، ت المرفئ ، والعشرون التاسمة الدهرة ، عبت المرجع
 األعمال، جدول زا٠ ٠أ الهند ، ت المرفئ ، الثالثون الدورة ، نفسه المرجع ؛ ٨م8ا5المةة

،الهند ى المرفة ، والثالثون الحادية الدورة ، نضه المرجع . __ - , . -- المغتان
 والثالثون، الثانية الدورة ، نفسه الموجع ^د؛1/279 المعة ، األعمال جدول ن٠ ٥٣

 الدورة ، شه المرجع ؛ à/32/278 الثهئة ، األعمال جدول ض ٥٠ الهند ، ت الزفة
 المرجع ،A/33/320 المئة ، األعمال جدول هس٠ الهند ، ت١الرفة ، وانالثبن الثالثة

 المنة ، األعمال جدول ض ٠ ٠ ،الهند الرفعات ، لثالثىا١و الرابعة الدورة ، نضه
?A/3V56 جدول ن٠ ٥٣ الهند ، ت المرفة ، والثالثون الحامسة الدورة ، نفسه الوجع ؛ 

 ض٠ ٦ ٠ غد٠ا.ل ، والثالثون ابادسة الدورة ، نضه والوجع ، à/35/579 الوشهتة ، األعمال
 ٦٥ ،الهند والثالثون الدابعة الدورة ، نضه والرجع د؛۵ة/غ15 المعة ، االعاد جدول

٠ A/37/591 المعة ، األعمال جدول ن٠

 ١٩٧األول/دسراً كاتون ٦ في اس )٢٦٠٠(د ٢٧٩ اً الهرارات ) ٢ (
 )٢٨(د~٣.٩٠و١٩٧٢ األودادسر كانون ١٣ في اس )٢٧٠(د٢٩٦٤و

 كا- ١٧ في اس )٢٩٠اد٣٣٣٠و١٩٧٣ادسو األول كاس ٧ في اس
 ١٩٧٥ ادسر األول كاس٨ في اس ) ٣٠ ~ د ( ٣٤١٩ د اً ٩٧٤ األددادسر

 ني داالس٩٠/٣٢و١٩٧٦ توبر ا التاتي تشرين ٢٣ ني البخ جم ١٠/٣١ و
 األودادسفر كاس ١٨ في اس دال ١١٢/٣٣اًو٩٧٧ األودادسر كانون ١٣

 الس دال ١٣/٣٥ و ١٩٧٩ انوفمبر الثاني صن ٢٣ في الش دال ٥٢/٣٤ و اً ٩٧٨
 كاساالول/دسر١٦ في اس دأ اً ٤٦/٣٦ د ١٩٨٠ انوفمبر اكاني صن ٣ في

٠١٩٨٢ االودادسر كاس ١٦ في اس ١٢٠/٣٧ د٠ا٩٨١ً

المرفضات، ، والثالثون الثامنة الدورة ، العامة للجممهة لرسيةا الوثاثق )٣ل
٠ À/38/558 ،المعة األعمال جدول ن٠ ٧٣ الهند

٠ )٨۵8٨3( أ ٣ رهم اسق ، نى الرجع )٤ل


