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 اإلحالة أل اب  
 إلغاثرة امل حردة اةمرم لوألالرة العال املفول إىل موجهة 201٧ مايو/أاير 2٥ مؤرخة رسالة  

 للوألالة االس شارية اللجنة رئيس من اةدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل
 

 ارشأدق يف ارفلسأطينين ارالجئأن ألتشأغيل  غلثأة املتحأدة األمأم روكلرأة االستشلرية ارلجنة نظدت 
 مشأأأدألع يف ،2017 مأأأليو/ اير 23 أل 22 يف عّمأأألن يف املاقأأأو ة ارال يأأأة  ألرهتأأأل خأأأالل ،(األألنأأأدألا) األ ىن
    2016 ينأأليد/ارثأألين كأألنون 1 مأأين ارفأأ ة يغطأأي ارأأ   ألعمليلهتأأل، األألنأأدألا  نشأأطة عأأين ارسأأنو  تقديأأدكم
 ماملقبلة ألارسبان ارثلنية  ألرهتل يف ارالمة اجلماية    سيقدَّر ألار   ،2016  يسمرب/األألل كلنون 31

 ارفلسأأطينين ارالجئأأن    اخلأأدملت تقأأدم ملواصأألة جهأأو  مأأين تب رأأ  ملأأل األألنأأدألا علأأ  ارلجنأأة ألتثأأل 
 ألذرأأأ  ارالجئأأأن، حللرأأأة أل امأأأم عأأأل ل حأأأل    ارتوّصأأأل يأأأتم ألحأأأى رواليتهأأأل ألفقأأأل عمليلهتأأأل ميأأأل يين مجيأأأع يف

 ألتشأأأأكد ،((4- ) 302 أل( 3- ) 194 ارالمأأأأة اجلمايأأأأة ذأأأأدارا) ارصأأأألة ذأل  املتحأأأأدة األمأأأأم رقأأأأدار  ألفقأأأأل
 ماألألندألا  عملل تيسري طديت عين ذر  يف مبل ارفلسطينين، رالجئن ارنشط  عمهل عل  املضيفة ارسلطلت
 ارتهمأأأي أل  ارانأأأم ألتزايأأأد املنطقأأأة، يف املسأأأتمد األألضأأألع تقلّأأأ    اء ابرأأأ  ذلأأأت ارلجنأأأة أليسأأألألر 
 علأ  ألابألخأ  اخلمسأة، ارامليألت ميأل يين يف املدنين ارسكلن عل  ارت ثري يف مستمدة  مور أل ي ألارفقد،
  أ   آمر مأين ارتخفيم يف األألندألا ب  تقور ار   اردألر  مهية جديد مين تؤكد أل ي ارفلسطينين، ارالجئن

 ماملقلقة االجتل لت
 ارالجئأأأون بأأأد  مأأأل ارأأأي املتزايأأأدة ألاالحتيلجأأألت املسأأأتمدة ابملاأأأل ة ارلجنأأأة تقأأأدّ  ارسأأأيلق،  أأأ ا أليف 

 مسنة 69 من  يواجهوهنل ارفلسطينيون
 ا نسأأأألين ارأأأأدأليل ارقأأأألنون مبوجأأأأ  ابرتزاملهتأأأأل اروفأأأألء    املانيأأأأة األطأأأأداأ مجيأأأأع ارلجنأأأأة ألتأأأأدعو 
 ارصأألة، ذات املتحأأدة األمأأم ذأأدارات ألمبوجأأ  رالجئأأن، ارأأدأليل ألارقأألنون ا نسأألن حلقأأوق ارأأدأليل ألارقأألنون
 ألذرأأأ  ،عليأأأ  ينطبأأأت مأأأل حبسأأأ كأأأل  األخأأأدى، اردألريأأأة ألاالتفلذأأألت ،2005 راأأألر ألارابأأأور ارتنقأأأل ألاتفأأألق
 االرتزامأأألت ذرأأأ  يف مبأأأل  ضأأألفية، كلفأأأة  أل عأأألمت  ألن رواليتهأأأل ألفقأأأل خأأأدملهتل تقأأأدم مأأأين األألنأأأدألا رتمكأأأن
 تزايأأد ارقلأأت مأأع ارلجنأأة ألتالحأأ م عوامأأت ألبأأال بسأأدعة األمأألكين    رلوصأأول رألألنأأدألا اجملأألل إباتحأأة املتصأألة
 األرض  اخأل األألنأدألا ألموظفأو ارفلسأطينيون ارالجئأون يواجههأل اري ألاروصول ارتنقل عل  املفدألضة ارقيو 

 م2016 رالر تقديد  يف ارالر املفوض  ألر   مل حنو عل  ارشدذية، ارقدس فيهل مبل احملتلة، ارفلسطينية
 عأأين ألاالمتنأألع ألموظفيهأأل األألنأأدألا منشأأ ت حيأأل  احأأ ار    املانيأأة األطأأداأ مجيأأع ارلجنأأة ألتأأدعو 

 ارتهديأأأأأدات مسأأأأأتوى   اء ارلجنأأأأأة يسأأأأألألر ارقلأأأأأت يأأأأأزال ألالم أل مأأأأأنهم سأأأأأالمتهم هتأأأأأد   جأأأأأداءات    ذاختأأأأأل
 يتاأدَّض ارأي ألاهلجمألت ارتهديأدات سأيمل ألال ارنأزاع، منألطت يف األألندألا موظفو هلل يتادَّض اري ألاهلجملت

 شأديدة ظأدألأ ظأل يف عملهأم ملواصألة األألنأدألا مبأوظفي ارلجنأة ألتشأيدم اخلأدملت تقدم  ثنلء املوظفون هلل
 ارأ يين موظفيهل    اروصول مين اروكلرة متكين عدر   اء ابر  بقلت تشاد ارلجنة تزال ألالم ألارصاوبة اخلطورة
 مبسأؤألريلهتل ارسألطلت تلأ  ارلجنأة ألتأ كّرد عأنهم، مبالومألت تزأليد ل عدر أل  اء املانية، ارسلطلت حتتجز م

 عأأأين ارلجنأأأة ألتاأأأد م 36/232 ارالمأأأة اجلمايأأأة ذأأأدار يف  ريأأأ  ا شأأألرة تأأأد  مأأأل يشأأأمل مبأأأل ارصأأأد ،  أأأ ا يف
 مارنزاع جداء مين رألألندألا اتبان موظفن روفلة  سفهل

https://undocs.org/ar/A/RES/36/232
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 يف ذرأأ  يف مبأأل ارغدبيأأة، ارضأأفة يف ارانأأم مسأأتوى اسأأتمدار   اء ابرأأ  بقلأأت تشأأاد ارلجنأأة تأأزال ألال 
 ارقلت ارلجنة أليسلألرم ارالر املفوض تقديد يف  ريهل املشلر ألاروفيلت ا صلابت حجم أل  اء ارشدذية، ارقدس
 ارتشأديد حلألالت ا نسألنية، ارشأؤألن تنسيت مكت  تقلريد يف ألر  ملل ألفقل املسبوذة، غري ارزاي ة   اء ك ر 
 ارسألبقة ارسأنة يف مادهلل ضافي اململرسلت     بلغت حيث االذتصل ية، ألاألصول املنل ل أل در ارقسد 
 ألغأأري ارغدبيأأة ارضأأفة يف اراأأل ل اجلأأدار جلنأأ     اململرسأألت، فلهأأ  م 2009 عأألر منأأ  ماأأدالهتل أل علأأ 
 علأ  مسأتمد سألي أتثأري ارشأدذية، ارقأدس يف ذرأ  يف مبأل ارغدبيأة، ارضأفة يف رلتنقأل املاّوذة ارقيو  مين ذر 

 ارفلسأأأطينيون، ارالجئأأأون ذرأأأ  يف مبأأأين احملتلأأأة، ارفلسأأأطينية األرض يف املأأأدنين رلسأأأكلن املايشأأأية ارظأأأدألأ
 يف املسأأتوطنون ميلرسأأ  ارأأ   ارانأأم اسأأتمدار   اء ذلقهأأل عأأين ا عأأدا  يف مسأأتمدة ألارلجنأأةم رفأأل هم ألعلأأ 
 مبأل اخللصأة، ارفلسأطينية ابملمتلكألت تلحأت أل ضأدار  صألابت عأين يسأفد ممأل اراقأل ، مين نسي  فالت ظل
 مارفلسطينين ارالجئن ممتلكلت ذر  يف

 االذتصأأأل ية، - االجتملعيأأأة رلظأأدألأ املسأأأتمد ارشأأديد ارتأأأد ور   اء شأأأديد ذلأأت ارلجنأأأة أليسأألألر 
 ارأأأأأي اخلأأأأأدملت علأأأأأ  االعتمأأأأأل  ألتزايأأأأأد غأأأأأزة، ذطأأأأألع  حنأأأأألء مجيأأأأأع يف ألا حبأأأأأل  ابريأأأأأ س ارشأأأأأاور ألتزايأأأأأد
 ماألألندألا تقدمهل

 تأزال ال سأورية،اجلمهوريأة ارادبيأة ار يف رأل مأة ا نسألنية ابجلوانأ  يتالأت فيمأل  ن  ارلجنة ألتالح  
  ن ذاتأأأأ  اروذأأأأت يف تالحأأأأ  كمأأأأل رلحيأأأألة، املنقأأأأ ة ا نسأأأألنية اتاملسأأأألعد  يصأأأألل تاأأأأوق ارقلممأأأأة احللرأأأأة
 علأأأأ  سأأأأورية ياتمأأأأدألناجلمهوريأأأأة ارادبيأأأأة ار  اخأأأأل املوجأأأأو يين ارفلسأأأأطينين ارالجئأأأأن مأأأأين امللمأأأأة يف 95

 أل صألابت األرألا  يف خسألمد مأين يقأع ملأل ابجلأزع ارلجنأة ألتشأادم احليألة ذيد عل  ءرلبقل األألندألا مسلعدات
 تفجأريات يف حيألهتم األألنأدألا مأوظفي مأين  رباأة فقأد ،2016 عألر أليفم ارفلسأطينين ارالجئن صفوأ يف
 ذُتلأوا، ذأد األألنأدألا موظفي مين 17 كلن ،2017  يسمرب/األألل كلنون ألحىم املكثم رلقصم نتيجة    أل

 منأأأأأأأ  حمتجأأأأأأأزألن  هنأأأأأأأم املفأأأأأأأ ض  أل املختطفأأأأأأأن  أل احملتجأأأأأأأزيين  أل املفقأأأأأأأو يين عأأأأأأأدا  يف  مأأأأأأأل 26 أل صأأأأأأأب 
  م2011 علر

 مأين فأدألا سأور  مليأون 1.5 أبأ يقدر مل 2016 علر يف يستضيم كلن ربنلن  ن ارلجنة ألتالح  
 ارالجئأن عأد  ألظألم سأوريةاجلمهوريأة ارادبيأة ار مأين ألفأدألا فلسأطينيل الجئأل 32 042 ذر  يف مبين ارنزاع،

 000 حأوايل عند األر ن يف األألندألا ذوامم يف لنسورية املسجّ اجلمهورية ارادبية ار مين اروافديين ارفلسطينين
 ارفلسأأطينين الجئأأنر اردا نأأة ا نسأألنية االحتيلجأألت  يضأأل ارلجنأأة ألتالحأأ م 2016 عأألر هنليأأة عنأأد 17

 تقأأدم األألنأأدألا ألاصأألت ألارأأ يين ألربنأألن، األر ن يف يايشأأون سأأورية ارأأ ييناجلمهوريأأة ارادبيأأة ار مأأين اروافأأديين
 مرواليتهل ألفقل هلم اخلدملت
 األجأأل املتوسأأطة االسأأ اتيجية اخلطأأة تنفيأأ  سأأنوات  ألل  أأو 2016 عأألر  ن ارلجنأأة تالحأأ  أل ذ 

 ارتالأأيم جمأأليل يف سأأيمل ألال اخلطأأة، رتنفيأأ  األألنأأدألا تبأأ هلل ارأأي ابجلهأأو  تشأأيد فإهنأأل ،2021-2016 رلفأأ ة
 بقلأأت تشأأاد ارلجنأأة  ارأأت ألمأألم اخلطأأة تنفيأأ  تاأأ ض حتأأدايت  نأألك  ارأأت مأأل  نأأ   يضأأل ألتالحأأ  ألارصأحة،
 ألتلبيأأة اربشأأدية ارتنميأأة رتازيأأز اروكلرأأة جهأأو  يقأأّوض ممأأل ارتمأأويلي، اراجأأز حأألالت تكأأد ر   اء  يضأأل شأأديد

 رتابئأة علجلأة جهأو  بأ ل    األطأداأ مجيأع ارلجنة ألتدعوم ارفلسطينين رالجئن األسلسية االحتيلجلت
 تالحأأ  أل أأيم اخلطأأة تنفيأأ  فأأ ة طأأوال عمليلهتأأل ألاسأأتدامة رلوكلرأأة املأأليل االسأأتقدار رضأأملن ارال مأأة املأأوار 
 ماروكلرة ألالية مع يتملش  مبل انقطلع،  ألن اخلدملت تقدم  مهية
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 املمكأين ألاروسألمل ارسأبل مجيأع” استكشألأ عأين اراألر األمأن تقديأد ارتقأديد مع ارلجنة ألتالح  
 كلفيأأأل متأأأويال اروكلرأأأة متويأأأل ركفلرأأأة املقأأأدرة، ألاالشأأأ اكلت ارتربعأأألت خأأأالل مأأأين ذرأأأ  يف مبأأأل هبأأأل، األخأأأ 

 ارأأي املسأأبوذة ألغأأري ألارشأألملة ارواسأأاة املشأألألرات بنتأألمج عمأأال ،“ألاليتهأأل طأأوال بأأ  ارتنبأأؤ ميكأأين مسأأتدامل
 ارأأدألل مأأين عأأدي  ذطأألع آراء جيّسأأد ارأأ   ارتقديأأد  أأ ا أليفم ألسويسأأدا تدكيأأل تقو  أأل توجيهيأأة جلنأأة  جدهتأأل

 ارفديأد ارأدألر أتكيأد جأدى ألا ذليمأي، اراألملي ارصأايديين علأ  املصألحة  صأحل  مأين ذرأ  ألغأري األعضلء
 احملققأأأأن أل سأأأأهلمهل ألأتثري أأأأل ارالجئأأأأن،    حكوميأأأأة شأأأأب  خأأأأدملت تقأأأأدم يف ألألنأأأأدألاارأأأأ   تقأأأأور بأأأأ  ا

 ارتنميأأأأة أل أأأأداأ ابرنسأأأأبة أل مهيتهأأأأل األألسأأأأط، ارشأأأأدق منطقأأأأة يف ألاألمأأأأين ارسأأأأالر صأأأأايد علأأأأ  رالسأأأأتقدار
 اراأأألر األمأأأن تاّهأأأد اراأأألر، األمأأأن تقديأأأد أليفم ألاملهأأألجديين ارالجئأأأن  جأأأل مأأأين نيويأأأورك أل عأأأالن املسأأأتدامة
 تقديأأأد يف ارأأأوار ة ارتوصأأأيلت باأأأ  بتنفيأأأ  ذأأأدمل ابرأأأدفع ملتزمأأأة ألارلجنأأأةم ألارقيأأأل ة ارأأأدعم مأأأين مزيأأأد بتقأأأدم

 مارالر مناأل
    مسأأأتمد  عأأأم مأأأين تقدمأأأ  ملأأأل املضأأأيفة ألاربلأأأدان امللحنأأأة اجلهأأألت    ابرشأأأكد ارلجنأأأة ألتتوّجأأأ  
 مألتنوياهل ألتوسياهل اروكلرة ملحني ذلعدة تازيز مسلعي تيسري طديت عين ذر  يف مبل األألندألا،

 
 بسلر ملنويل ارسفري (توذيع)

 االستشلرية ارلجنة رميس
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 اةول الفصل
 عال لسياق اةوضاععرل   

 
 ال طورات السياسية واالق صادية واةمنية - ألف 

، استمد أتثأري ارانأم ألارتهمأي  علأ  ارالجئأن ارفلسأطينين املسأجلن بيئة  ذليمية متقلبةيف ظل  - 1
 ألكلرة األمم املتحدة  غلثة ألتشأغيل ارالجئأن ارفلسأطينين يف ارشأدق األ ىن )األألنأدألا(ميل يين عمليلت يف 

األر ن ألاجلمهوريأأأة ارادبيأأأة ارسأأأورية ألربنأأألن ألارضأأأفة ارغدبيأأأة، مبأأأل فيهأأأل ارقأأأدس   ال أل أأأي ، اخلمسأأأة مجياهأأأل
مل يأأأأنجم عأأأأين اسأأأأتمدار عأأأأدر  حأأأأدا  تقأأأأدر سيلسأأأأي سأأأأوى  اي ة شأأأأاور ارالجئأأأأن أل ارشأأأأدذية، ألذطأأأألع غأأأأزةم 

سندة    اروكلرة مين اجلماية شيل مع اروالية امللاري س ارتلّمنم أليف   ا ارسيلق، ألمتاب حبل  أل ارفلسطينين 
ارالمأأأة، ألاصأأألت األألنأأأدألا تقأأأدم اخلأأأدملت ألاملسأأألعدة يف جمأأألالت ارتالأأأيم، ألارصأأأحة، ألا غلثأأأة، ألاخلأأأدملت 

دفأأل  ار مأأين  جأأل حتقيأأت االجتملعيأأة، ألاربأأت ارتحتيأأة ألحتسأأن املخيمأألت، ألارتمويأأل اربأألر  ارصأأغد، ألاحلمليأأة
 سطينينمألاحلملية ألارتنمية اربشدية رالجئن ارفل

 
 غزة قطاع  

ميأأدان ارامليأألت مأأين ارالجئأأن ارفلسأأطينين املسأأجلن يف  1 348 536األألنأأدألا احتيلجأألت  ربّأأت - 2
 موظفو اخلدمة املدنيأةألظل  م(1)ارتقّل  اذتصل ية شديدة - ظدألفل سيلسية أل منية ألاجتملعية   ا ار   يشهد

اراأأأألملون رأأأأدى حكومأأأأة األمأأأأد ارواذأأأأع يتقلضأأأأون مدتبأأأألت جزميأأأأة فقأأأأط، أل أأأأو ألضأأأأع   ى    تقأأأأوي  تقأأأأدم 
م 2013سيلسيةم ألكلن آخأد مدتأ  كلمأل تقلضأو  يف تشأديين األألل/ كتأوبد ارتوتدات ارأل مرة ارالمة اخلدملت 

  م2016أل ُرجئت االنتخلابت اربلدية اري كلن مقدرا  جداؤ ل يف تشديين األألل/ كتوبد 
يف امللمأأأة، مقلرنأأأة بنسأأأبة  41.7ريصأأأل     2016ألارتفأأأع متوسأأأط ماأأأدل اربطلرأأأة يف غأأأزة يف عأأألر  - 3

 ارظأأأأأأأأأدألأألال تأأأأأأأأأزال  م(2)ظأأأأأأأأأل  حأأأأأأأأأد  علأأأأأأأأأ  املاأأأأأأأأأدالت يف اراأأأأأأأأألملري، 2015يف امللمأأأأأأأأأة املسأأأأأأأأأجلة يف  41
األمأأد ارأأ    فأأع  أل أأو االذتصأأل ية ارسأأيئة تأأؤ      ارتفأألع مسأأتوايت اناأأدار األمأأين ارغأأ امي، - االجتملعيأأة

فأأد  مأأين خأأالل   1 000 000مسأألعداهتل ارغ اميأأة    حأأوايل عأأد  احلأألالت املسأأتفيدة مأأين ابروكلرأأة     اي ة 
 كل مين بد مج شبكة األملن االجتملعي ارال   ألنداء ارطوارئ رألرض ارفلسطينية احملتلةم

ا سداميلية، أل طالق ارصواريخ مين جلن  بة نتيجة رألعملل اراسكدية ألظلت احللرة األمنية متقلّ  - 4
اربشأأدية ألبلأأ  عأأد  ا صأألابت ألاخلسأألمد  م(3)املقأألتلن مأأين غأأزة، ألارصأأداع ارأأداخلي، مبأأل يف ذرأأ  املظأأل دات

__________ 

شخصأل  ضألفيل  87 080تضم ذوامم ألكلرة األمم املتحدة  غلثة ألتشغيل ارالجئن ارفلسطينين يف ارشدق األ ىن )األألنأدألا(  (1) 
األشأأخلا ارأأ يين مل يكونأأوا، ألذأأتل ارتسأأجيل األصأألي،  ثلأأون حتديأأداأل أأم مييف غأأزة،  “األشأأخلا املسأأجلن انخأأديين”مأأين 

 هنم تكبدألا خسلمد أل/ أل مشأقة كبأرية  ثبت ارالجئن ارفلسطينين املامول هبل يف اروكلرة، ألركينمدكز مستوفن جلميع ماليري 
 شأأأأأأخلا يف فلسأأأأأأطنم أليشأأأأأأمل  أأأأأأ ا اراأأأأأأد   يضأأأأأأل  شخلصأأأأأأل ينتمأأأأأأون     سأأأأأأد  1948 عأأأأأألر ألسأأأأأأبل  تتالأأأأأأت بنأأأأأأأزاع

 آخديينم مسجلن

 2016مسأأأأأأأ  ارقأأأأأأأوى ارالملأأأأأأأة  ارتقديأأأأأأأد ارسأأأأأأأنو  راأأأأأأألر ، اجلهأأأأأأأل  املدكأأأأأأأز  ر حصأأأأأأألء ارفلسأأأأأأأطيل ،انظأأأأأأأد   ألرأأأأأأأة فلسأأأأأأأطن (2) 
 (م2017)رار هللا، 

 (3) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Conflict-related casualties and violence, monthly 

figures database. Available from https://www.ochaopt.org/content/monthly-figuresم 
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م ألال يأأزال ارسأأكلن ياأألنون حأألالت، علأأ  ارتأأوايل 10 ألحأألالت  210ارنلمجأأة عأأين ارنأأأزاع مأأل ال يقأأل عأأين 
تأأأرب غأأأري ذأأألنوين مبوجأأأ  ارقأأألنون ارأأأدأليل، ألارأأأ   بلأأأ  انن علمأأأ   يضأأأل مأأأين جأأأداء آمر احلصأأألر، ارأأأ   يا

يفأأدض ذيأأو ا كبأأرية علأأ  ارأأوار ات، مبأأل يف ذرأأ  املأأوا  ارطبيأأة ألغري أأل مأأين املأأوا  ا نسأألنية،  ألارأأ  ارالشأأد، 
ارصل رات ألتنقل األشخلام أليتفلذم  ثد احلصلر ار   تفدض   سداميل بسب  ارقيو  املفدألضة عل  عل  أل 

مين حدة اراواذ  ا نسلنية رألعملل ارادامية ارأي ألذاأت  فهو يزيد مصدم ألعالألة عل  ذر ،    اردخول
 حلأت  ضأدارا  سبع سنوات، ممل خاللمرث تصايد رلنأزاع  يف، 2014يف شهد  متو /يوري  ألآ / غسطس 

حملأدأل  رلقيأو  ارتخفيأم اعين  2016يف علر  مت اردجوعألاساة ارنطلق ابملنل ل ألاربت ارتحتية األخدىم ألذد 
تزايد رف   أل  رغلء تصلري   يف ظل، 2014يف علر  اراداميةاملفدألضة عل  ارتنقل ألار    عق  األعملل 

راأألملن يف اجملأألل اتجلريأأةم كمأأل تأأد ورت  مكلنيأأة ألصأأول ارعمأألل األي اراأأالا ارطأأي ألمزاألرأأة ارسأأفد رتلّقأأ
يف املوافقأأأة علأأأ  املأأأوا   مطأأأّولأل ضأأألفة    ذرأأأ ، ألعقأأأ  حأأأدأل  حأأألالت أتخأأأري  م(4)ا نسأأألين    غأأأزة

ألخلضأأأال  جأأأداءات  بشأأأدةال يأأأزال اسأأأتريا  املأأأوا  اخلأأألر ألاملاأأأدات مقيأأأدا  ،(5)“ذات االسأأأتخدار املأأأز ألا”
آريأة  عأل ة  عمألر غأزة  ألجأو  علأ  ارأدغم مأين ذلممأة مد قةم ألال تزال ارقيو  املفدألضة عل   مكلنيأة اروصأول

 صأنلأ حمأد ة بنألء علأ  اتفألق مؤذأت بأن  سأداميل ألفلسأطن رتيسأري  خأول  2014 علر اري  ُنشئت يف
 ظورة    غزةماحملالت انبنلء أل ارموا  مين 

 
 الغربية الضفة  

 809 738ال يأأزال كثأأري مأأين ارالجئأأن ارفلسأأطينين املسأأجلن يف ارضأأفة ارغدبيأأة اربأألر  عأأد  م  - 5
تتسأأأم بأأأزاي ة كبأأأرية يف عمليأأألت االحتجأأأل   (6)اذتصأأأل ية صأأأابة - تملعيأأأةشخصأأأل ياأأألنون مأأأين ظأأأدألأ اج

اروصأول    األراضأي ألاخلأدملت   مكل تا  ار  ألعمليلت اهلدر اراقلبيةم ألبسب  ارقيو  املفدألضة عل  
ارالجئأأون ارفلسأأطينيون حتأأدايت خطأأأرية، ألالسأأيمل مأأين ياأأي  مأأنهم يف  راض  أل ميلأأأ   يواجأأ ألاألسأأواق، 

، ارأي 1949  راض يف املنطقة جيم ألاملنطقة ارواذاة بأن اجلأدار اراأل ل يف ارضأفة ارغدبيأة ألخأط اهلدنأة راألر
سأأبل عأأي  أل يشألر  ريهأأل عأل ة مبنطقأأة ارتمأألسم ألذأد خنأأت اردكأأو  االذتصأل   ارنمأأوَّ االذتصأأل   ارفلسأطيل 

االعتمأأأأل  علأأأأ  يف سأأأأتمدار الارشأأأأدامية ألاضأأأأطلدَّ ارفلسأأأأطينين    ا ارقأأأأوةارفلسأأأأطينين، ممأأأأل   ى     كأأأأل 
 املسلعدات ا نسلنيةم

عنأد غأري  هألألال تزال مادالت اربطلرة يف  ألسل  ارالجئن ارفلسطينين يف ارضفة ارغدبية  عل  من - 6
مأين  صأفوأاربطلرأة يف  مادليف امللمة، عل  ارتوايلم ألكلن  17.8يف امللمة أل  19.2ارالجئن، حيث تبل  

 م(2)يف امللمة( 21.8يايشون يف املخيملت  عل  مين ذر  )
ذأأأأأد تداجاأأأأأت يف  2015أليف حأأأأأن  ن موجأأأأأة ارانأأأأأم ارأأأأأي بأأأأأد ت يف اردبأأأأأع األخأأأأأري مأأأأأين عأأأأألر  - 7

مين  102حبيلة ، فقد استمدت ارتوتدات ارشديدة ألاخت ت شكل اشتبلكلت أل جملت  أل ت 2016 علر
ل  كثأأأد مأأأين نصأأأم  ألذأأأد سأأأداميليل،  13    جلنأأأ الجئأأأل فلسأأأطينيل،  31 مأأأين بيأأأنهمارفلسأأأطينين،  ُسأأأجّر

 ارفلسطينين خالل اردبع األألل مين ارسنةمألفيلت 
__________ 

 (4) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian 

Territory, 10 February 2017م 

 املدنية ألاري ذد يكون هلل تطبيقلت عسكدية، ألفقل رلسلطلت ا سداميليةماملنتجلت/ارتكنوروجيلت املستخدمة عل ة رألغداض  (5) 

 م“األشخلا املسجلن انخديين”مين  نشخصل  ضلفي 187 435تضم ذوامم األألندألا يف ارضفة ارغدبية  (6) 
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 اجملتماأأألتر حيأأأل  هأأألططخب ارأأأدفع ذأأأدملأليف املنطقأأأة جأأأيم مأأأين ارضأأأفة ارغدبيأأأة، ألاصأأألت  سأأأداميل  - 8
 اربديلأةواذأع امل، اري ياد  غلبية سكلهنل مين ارالجئن ارفلسأطينين، مأين ارضأفة ارغدبيأة    عأد  مأين يةاربدأل 

ثالثأة منهأل رايألم أليف  أ ا ارصأد ، ا  ا ت ألتأرية عمليألت  أدر املنأل ل مبوجأ  ألذد مت حتديد  ،(7)املق حة
ارقدس ارشدذية، يف جتمالت اربدأل يف  يف ارضفة ارغدبية، مبل فيهل لنظلر ارتخطيط ارتقييد  املامول ب  حلري

 بو نوار ألجبل اربلاب ألخلن األمحد، ارواذاة مجياهل  اخل املنلطت احملأد ة رلتوسأع االسأتيطلين يف كتلأة ماأليل 
 باأد اهلأدرفيهأل لت حألالت عديأدة مت م ألُسأجّ ارأي  أي حمأل خأالأ 1-  ألء يةنطقأة االسأتيطلناملأل    ألمن

تفكيأ  ألمصأل رة جأزء مأين مدرسأة  بأو نأوار االبتداميأة  ألمنهأل حلرأةملقدمأة، مصل رة املسلعدات ا نسألنية ا
ارسألمد  قسأد ار املنأل    اء كأونم ألتوجد شأواغل متزايأدة 2016املمورة مين جهلت ملحنة يف شبل /فربايد 

 بيوهتم أل راضيهمم عل  تدكارفلسطينين املتضدريين  علمال يدغم
 ركوهنأأل بأألن مملوكأأة رفلسأأطينينملعمليأأة  أأدر  1 094نفأأ ت ارسأألطلت ا سأأداميلية مأأل جمموعأأ   - 9

امللمة  يف 38فلسطينيل، ألمتثل نسبة ارالجئن حوايل  1 628مقلمة  ألن تصلري  بنلء، ممل   ى    تشديد 
 629بنألء ألتشأديد  526 مت تأدمري ، حأن2015مين ذر  اراد م أل  ا ميثل  اي ة كبرية ابملقلرنة مأع عألر 

عنأأدمل بأأد  كأأل مأأين ، 2009لمشأأد يين منأأ  عأألر رجئأأل، أل أأو ميثأأل  علأأ  عأأد  ال 237شخصأأل، مبأأين فأأيهم 
مكتأأ  تنسأأيت ارشأأؤألن ا نسأألنية ألاألألنأأدألا تسأأجيل عمليأألت اهلأأدرم أل ضأألفة    ذرأأ ، ألاصأألت حكومأأة 
 سأأداميل سيلسأأتهل املتمثلأأة يف عمليأألت اهلأأدر اراقلبيأأة، أل أأي مأأين اململرسأألت ارأأي تسأأتهدأ  سأأد مأأين يُأأزعم 

 جمأأألت عنيفأأة ضأأأد املأأأدنين ا سأأأداميلين ألذأأوات األمأأأين ا سأأأداميلية، أل أأ ا  مأأأد غأأأري ذأأألنوين  هنأأم ارتكبأأأوا 
 مبوج  ارقلنون اردأليل، أليُاترب شكال مين  شكلل اراقل  اجلملعيم

 
 السورية العربية اجلمهورية  

ألآمر   ال يأأأأزال سأأأأيلق ارامليأأأألت يف اجلمهوريأأأأة ارادبيأأأأة ارسأأأأورية ألاذاأأأأل حتأأأأت أتثأأأأري ارنأأأأأزاع احلأأأأل  - 10
ا نسأأأألنية اروخيمأأأأة، ارأأأأي تتسأأأأم ابسأأأأتخدار ارانأأأأم اراشأأأأوامي، مبأأأأل يف ذرأأأأ  يف املنأأأألطت املدنيأأأأة، ألابرقيأأأأو  
املفدألضأأة علأأأ  حديأأأة انتقأألل األشأأأخلا ألاربضأأألمع، ألانتهلكأألت ارقأأألنون ارأأأدأليل ا نسأألين ألارقأأألنون ارأأأدأليل 

 ال  ملارنأزاع حيظ  بدعم اجملتمع اردأليل، أليف حن  ن اراديد مين اجلهو  اردامية     هنلء  حلقوق ا نسلنم
 حل سلمي  اممم يتاّن  جيل 

 560 000ألمين بأن ارالجئأن ارفلسأطينين املسأجلن رأدى األألنأدألا ذبأل األ مأة ألاربألر  عأد  م  - 11
 450 000ألاربأأأأأألر  عأأأأأأد  م  ،ال يأأأأأأزال ارالجئأأأأأأون اربأأأأأألذون يف اجلمهوريأأأأأأة ارادبيأأأأأأة ارسأأأأأأورية ،(8)شأأأأأأخ 
، املشأأأأد يين  اخليأأأألالجأأأأع يف عأأأأدا   280 000ن احتيلجأأأألت كبأأأأريةم ألذأأأأد  صأأأأب  يواجهأأأأو  ،(9)شأأأأخ 

 شأّكلييف منألطت يصأا  اروصأول  ريهأل ألمنألطت حملصأدةم أل  موجأو يين الجأع 43 000حن كلن حنو  يف
ذرأ   يف املسلعدات ا نسلنية ارتحد  اردميسي، ألالسيمل يف  ملكين مثل  مشت ألريم  مشأت، مبأل ألصول

، ألكأ ر  يف حلأ  أل رعألم ألألفقأل رلقألنون ارأدأليل، ألاصألت اروكلرأة ارشأي يف خميم ارريموك/يلدا ألخميم خلن 
__________ 

ألجأأو  مأأل جمموعأأ   لنيأأة ،  شأألرت ا  ارة    2016ذدمتأأ  ا  ارة املدنيأأة ا سأأداميلية رلمحكمأأة يف شأأبل /فربايد  مسأأتنديف  (7) 
 مارسكلن مواذع مق حة رنقل

ارأأأأ يين يتلقأأأأون خأأأأدملت األألنأأأأدألا يف  75 114األشأأأأخلا املسأأأأجلن انخأأأأديين ا ضأأأألفين اربأأأألر  عأأأأد  م   أأأأ ا ال يشأأأأمل (8) 
 اجلمهورية ارادبية ارسوريةم

  م2015استنل ا    نتلمج عملية حتقت ُ جديت يف علر  (9) 
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ارأأدعوة ألألاصأألت  عأأوة مجيأأع األطأأداأ    احأأ ار امتيأأل ات ألحصأأل ت األمأأم املتحأأدة ألموظفيهأأل ألمبلنيهأأل، 
، ألشألركت يف اجلألر منلطت ارنأأزاع اروصول بشكل كلمل أل ألن عداذيل    املدنين احمللصديين يف  اتحة    

 ارقوافل املش كة بن اروكلالت، عند ا مكلنم
ا نسأألنية،  اتبشأأدة  يصأألل املسأألعد تاأأوقألمأأل  ارأأت  ينلميأألت األ مأأة ألعأأدر  مكلنيأأة ارتنبأأؤ هبأأل  - 12

 لتنزاعأ تاأسواء منهل ارال ية  أل املنق ة رلحيلة، املقدمأة مأين األألنأدألا ألغري أل مأين ألكألالت املاونأةم ألذأد ألذ
، ألالسأأأيمل يف حلأأأ  ألاردايأأأة يف جتماأأألت ارفلسأأأطينين أليف املخيمأأألت غأأأري اردايأأأة ةعنأأأم حأأأل حأأأوا   أل 

، سقط الجئون فلسطينيون مل بن ذتيل ألجأدي م ألفألقلأدل  رباأة احللالتأل مشت ألريم  مشتم أليف كثري مين 
،  2016  يسأمرب نون األألل/مين موظفي األألندألا  رألاحهم يف تفجريات  أل نتيجة ارقصم ارشديدم أليف كل

نتيجأأة رألعمأألل اراداميأأة  أل يف ظأأدألأ  خأأدى متصأألة ابرنأأأزاع منأأ  ذأأد ذُتلأأوا مأأين مأأوظفي األألنأأدألا  17 كأألن
حمتجأأزيين  أل مفقأأو يين  أل  مأأوظفي األألنأأدألا  مأأل مأأين 26 كأألن،  ألر نأأل ابرتحق أأت مأأين املالومأألتم 2012عأألر 

  م2016مرب كلنون األألل/ يس  يفف ض  هنم حمتجزألن م أل  خمتطفن
زاي ات كبأأأأرية يف األسأأأأالر، ألارتفأأأألع يف ماأأأأدالت اربطلرأأأأة بأأأأ يتسأأأأماالذتصأأأأل    ارسأأأأيلقزال يأأأأألال  - 13

أل أو ألضأع يأز ا  سأوءا ، ألاخنفألض يف ذيمأة ارلأرية ارسأورية، ارضأدألرية ألارتضخم، ألنق  يف ارسلع األسلسأية
 ارفلسأأطينين ياتمأأدألن يف بقأألمهم يف امللمأأة مأأين ارالجئأأن 95 كأألن،  أل  اء  أأ   اخللفيأأةاجلأأزاءاتم  مأين جأأداء

 عل  ذيد احليلة عل  املسلعدات املقدمة مين األألندألام
 

 لبنان  
 مليأأأأون مأأأأين ارسأأأأورين ارأأأأ يين فأأأأدألا مأأأأين ارنأأأأزاع، 1.5ذأأأأّدرت حكومأأأأة ربنأأأألن  ن اربلأأأأد يستضأأأأيم  - 14

    أ   اجلملعأة، الجئل  فلسطينيل  ألفدألا مين اجلمهورية ارادبية ارسوريةم ألاب ضلفة  32 042مبين يف ذر  
م ألبقأي ارفقأد يهأيمين (10)الجأع 450 000يقدر  ن عد  ارالجئن ارفلسطينين املسجلن يف ربنألن يبلأ  

علأأ  احليأألة اريوميأأة جلميأأع  أأؤالء ارالجئأأن ارأأ يين  أأم مأأين  كثأأد ارفئأألت ضأأافل  يف ربنأألنم ألألاصأألت األألنأأدألا 
لرسأأأأة اراديأأأأد مأأأأين املهأأأأين املنظمأأأأة نقلبيأأأأل ارأأأأدفلع عأأأأين حقأأأأوق ارالجئأأأأن ارفلسأأأأطينين ارأأأأ يين ميناأأأأون مأأأأين مم

أليواجهأأأأون اراديأأأأد مأأأأأين ارقيأأأأو  املفدألضأأأأأة علأأأأ  احلأأأأت يف حيأأأأأل ة املمتلكأأأألت ألتوريثهأأأأألم ألألاجأأأأ  ارالجئأأأأأون 
ارفلسأأطينيون ارقأأل مون مأأين اجلمهوريأأة ارادبيأأة ارسأأورية ذيأأو ا  مسأأتمدة حتأأد مأأين ذأأدرهتم علأأ   خأأول األراضأأي 

ونيل   ّشل  يف ربنلن، مبأل يشأمل اسأتفل هتم احملأدأل ة مأين  جأداءات ارتسأجيل ارلبنلنية بصورة ذلنونية، ألمدكزا  ذلن
املأأأدين اربلرغأأأة األمهيأأأةم ألمل تتوذأأأم األألنأأأدألا عأأأين منلشأأأدة ارسأأألطلت ارلبنلنيأأأة ارتمسأأأ  مببأأأد  عأأأدر ا عأأأل ة 

كلنيأة متكأن ارقسدية ألاملسلألاة يف مالملة مجيأع ارالجئأن ارفلسأطينين، ألفقأل  رلماأليري اردألريأة، ألارنظأد يف  م
ارالجئأأأن ارفلسأأأطينين ارفأأألريين مأأأين احلأأأد  يف اجلمهوريأأأة ارادبيأأأة ارسأأأورية مأأأين ارأأأدخول املؤذأأأت ألسأأأبل  

  نسلنيةم
ألبصفة علمة، حلف  اروضع يف خميملت ارالجئأن ارفلسأطينين علأ   دألمأ ، ابسأتثنلء منطقأة  ألل  - 15

 ألمأأوظفييف املخأأيم أل ثد أأل علأأ  ارسأأكلن املأأدنين ربنأألن ألخمأأيم عأأن احللأأوةم فأأال تأأزال  عمأألل ارانأأم املتكأأدرة 
األألندألا مدعلة رلقلت ارشديدم أليؤثد ارانم املسل   يضل  يف  مكلنية االستفل ة مين خأدملت اروكلرأة علأ  حنأو 

مدرسأأأة مأأأين  19آمأأأين، مبأأأل يف ذرأأأ  املأأأدارس ألاخلأأأدملت ارصأأأحية احليويأأأةم ألضأأألعت عشأأأدة  اير  راسأأأية يف 
__________ 

 م“األشخلا املسجلن انخديين”شخصل   ضلفين مين  50 131تضم ذوامم األألندألا يف ربنلن  (10) 
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 احللأأوة ألحميطأأ  بسأأب  االشأأتبلكلت املسأألحة يف املخأأيم، ألأتثأأد بأأ ر  مأأل ينأأل ز مأأدارس األألنأأدألا يف خمأأيم عأأن
 طلربل  مين طال  األألندألام 10 945
ألباد مدألر تسع سنوات عل  تدمري خميم هند اربلر ، استمد ارامأل علأ   عأل ة  عمألر ، ألُغطّيأت نسأبة  - 16
مقيمأأل     املالجأأع ارأأي  عيأأد بنلؤ أأل ألمت  8 858يف امللمأأة مأأين تكأألريم  عأأل ة ا عمأألرم ألحأأى انن، عأأل   71

 محمال  رلتجلر، ممل  سهم يف تنشيط عجلة االذتصل  ألتقوية ارنسيج االجتملعي يف املخيم 569توفري 
 

 اةردن  
الجئل  فلسطينيل  مسجال ، أل غلبهم حلمز عل  اجلنسية األر نية،  2 175 491يستضيم األر ن  - 17

الجأأأع  158 000م أل نأأألك حنأأأو (11)حقأأأوق املأأأواطنن األر نيأأأن انخأأأديين ممأأأل يسأأأم  هلأأأم ابرتمتأأأع بأأأنفس
ال حيملأأأون اجلنسأأأية األر نيأأأة، أل أأأم يواجهأأأون ذيأأأو ا  يف  1967فلسأأأطيل كأأألنوا ذأأأد فأأأّدألا مأأأين غأأأزة يف عأأألر 

احلصأأول علأأ  اخلأأدملت ارالمأأةم ألحأألف  األر ن علأأ  اسأأتقدار  يف منطقأأة يأأز ا  فيهأأل اناأأدار األمأأينم ألركأأين 
ئأأن املتالذبأأة مأأين اجلمهوريأأة ارادبيأأة ارسأأورية ألاراأأداق شأأكلت مصأأدر ضأأغط  لمأأل علأأ  اذتصأأل   فأأواا ارالج

 األر ن ألبنيت  ارتحتيةم
ألبل  عد  ارالجئن ارفلسأطينين ارقأل من مأين اجلمهوريأة ارادبيأة ارسأورية املسأجلن رأدى األألنأدألا  - 18

جزميأأل     سيلسأة احلكومأأة املتالقأأة ، ألياأأو  ذرأ  2016الجأأع يف هنليأة عأألر  17 000يف األر ن حأوايل 
باأدر ذبأأول ارالجئأنم ألنظأأدا     عأدر متتأأع  فأدا   أأ ا اجملتمأع مبدكأأز ذألنوين، فهأأم يواجهأون فدصأأل  حمأأدأل ة يف  
كسأأأ  اراأأأي ، ألذيأأأو ا  علأأأ  اراملرأأأة ألاروصأأأول    احملأأألكم أل جأأأداء ماأأألمالت األحأأأوال املدنية/ارتسأأأجيل 

ارقسأأديةم ألألاجأأ  اركثأأري مأأنهم  يضأأل  ذيأأو ا  يف احلصأأول علأأ  املسأألعدة املأأدين، كمأأل يواجهأأون خطأأد ا عأأل ة 
يف امللمأأة  87ا نسألنية املتلحأة رسألمد ارالجئأأن ارقأل من مأين اجلمهوريأأة ارادبيأة ارسأوريةم ألألجأأد مأل جمموعأ  

صأأأاوبة شأأأديدة يف تلبيأأأة االحتيلجأأألت األسلسأأأيةم ألبقيأأأت األألنأأأدألا املصأأأدر اردميسأأأي رلخأأأدملت ارصأأأحية 
يميأأأة ألاملسأأأألعدة يف حأأألالت ارطأأأأوارئ ألخأأأأدملت ارتسأأأجيل هلأأأأؤالء ارالجئأأأن يف األر نم ألذأأأأد ظلأأأأت ألارتال

األألندألا تنلشد حكومة األر ن ارتمس  مببد  عدر ا عل ة ارقسدية ألاملسلألاة يف مالملة مجيع ارالجئن ألفقل  
احلأد  يف اجلمهوريأأة ارادبيأأة  رلماأليري اردألريأأة، ألارنظأد يف  مكلنيأأة متكأن ارالجئأأن ارفلسأأطينين ارفألريين مأأين

 ارسورية مين اردخول املؤذت ألسبل   نسلنيةم
االذتصأأل ية يف األر ن  - ألال تأأزال األ مأأة ارأأي تشأأهد ل املنطقأأة تأأؤثد سأألبل  يف احللرأأة االجتملعيأأة - 19

داي  نتيجة تدفت ارالجئأن ألتاط أل حدكأة ارتجألرة ألاخنفألض االسأتثملر ألتداجأع ارسأيلحةم ألتشأكل اربطلرأة حتأ
يف امللمأأة  15.8    2016يف امللمأأة يف كأألنون ارثلين/ينأأليد  13.8رميسأأيل ، مأأع ارتفأألع مسأأتوى اربطلرأأة مأأين 

حبلأأول هنليأأة ارسأأنةم ألتضأأّدر ارشأأبل  بشأأكل خأألا مأأين جأأداء ذرأأ م ألاسأأتمد اعتمأأل  األر ن بصأأورة كبأأرية 
 عل  موار   ارطبيايةمعل  املن  ألارتحويالت مين اذتصل ات اخلليج، أل و يواج  ضغطل  متواصال  

__________ 

 م“األشخلا املسجلن انخديين”شخصل   ضلفين مين  111 152تضم ذوامم األألندألا يف األر ن  (11) 
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 ال طورات ال شغيلية وال نظيمية - ابء 
متكنأأأت األألنأأأدألا مأأأين تأأأوفري ارتنميأأأة اربشأأأدية ألاملسأأألعدة ا نسأأألنية بسأأأدعة ألفالريأأأة ابالعتمأأأل  علأأأ   - 20

موظأأم، ألغأألربيتهم  30 000مأأواطين ذوهتأأل ارتشأأغيلية، ألال سأأيمل ذوهتأأل ارالملأأة املأأل دة ارأأي تضأأم  كثأأد مأأين 
 أل فدا  اجملتمالت احمللية اري يقدمون  ريهل اخلدملتم  مين ارالجئن

ماليأأأن  8.5طفأأأال ، ألتقأأأدم  كثأأأد مأأأين  515 260ألجنحأأأت اروكلرأأأة يف  اتحأأأة ارتالأأأيم ملأأأل عأأأد    - 21
 استشأأأأأألرة يف جمأأأأأألل اردعليأأأأأأة ارصأأأأأأحية األألريأأأأأأة، ألتأأأأأأوفري املسأأأأأألعدة يف  طأأأأأألر شأأأأأأبكة األمأأأأأألن االجتمأأأأأألعي

الجع، أل اتحة فأدا ارأتالم ألارتأدري  علأ  اكتسأل   254 000كثد مين )مبل يف ذر  ارنقو  ألارغ اء( أل
شخ ، مأنهم  39 000شلاب ، ألتقدم ذدألض متويل ابر  ارصغد     كثد مين  7 082مهلرات ملل عد   

 سأأأدة مأأأين املسأأألعدة علأأأ   6 000الجئأأأل  فلسأأأطينيل م ألاب ضأأألفة    ذرأأأ ، اسأأأتفل  مأأأل ينأأأل ز  14 125
مليأون الجأع، ألال  1.4بنلمهلم ألُذّدمت املسلعدة ا نسألنية ارطلرمأة    مأل يفأوق  صال   ملكين ا يواء  أل 

 سيمل يف األرض ارفلسطينية احملتلة ألاجلمهورية ارادبية ارسوريةم 
يف بدايأة ارفأ ة املشأمورة  2021-2016ألمت تقدم االس اتيجية املتوسطة األجل اجلديدة رلفأ ة  - 22

اي املتالت بامليألت األألنأدألا خأالل  أ   ارفأ ةم ألتُفاَّأل االسأ اتيجية مأين خأالل ابرتقديد كادض  عالن ارنوا
خطأأط اسأأ اتيجية ألتنفي يأأة سأأنوية ركأأل ميأأدان مأأين ميأأل يين عمليأألت اروكلرأأة، أليقأأدَّر مأأوجز عأأين اسأأتجلبة 

يأأز بوجأأ  األألنأأدألا املتالقأأة إباتحأأة  مكلنيأأة ألصأأول مجيأأع ارالجئأأن احملتأألجن    اخلأأدملت احليويأأة، مأأع ار ك
خأألا علأأ   كثأأد ارفئأألت ضأأافل م ألظلأأت احلمليأأة مدجمأأة يف ارأأربامج بوصأأفهل  حأأدى ارنتأألمج االسأأ اتيجية 

 2021-2016اخلمس رالس اتيجيةم أليأؤ   ألضأع اسأ اتيجية جديأدة رلمسألألاة بأن اجلنسأن يف ارفأ ة 
أ  االسأ اتيجي ألتنسأيت  نشأطة احلمليأة ألاملسألألاة بأن  أل نشلء شأابة جديأدة مانيأة ابحلمليأة    حتديأد ارتوج 

أأعل  طأألر حلمليأأة األطفأألل حيأأد  مالمأأ  ارتأأزار اروكلرأأة حبمليأأة األطفأألل  اجلنسأأنم ألاب ضأألفة    ذرأأ ، أُلضر
ارالجئأأأن ارفلسأأأطينين مأأأين خأأأالل هنأأأج شأأألمل يضأأأم مجيأأأع اخلأأأدملت ذات ارصأأألةم ألاب ضأأألفة    ذرأأأ ، 

ءات املتالقة إبصأال  ارتالأيم ألاربنألءل عليهأل، ممأل يضأمين ألاصلت األألندألا تدسيخ ارسيلسلت ألاملبل ئ ألا جدا
مأأأأأأين   أأأأأأداأ ارتنميأأأأأأة املسأأأأأأتدامة املتمثأأأأأأل يف ضأأأأأأملن ارتالأأأأأأيم اجليأأأأأأد ألاملنصأأأأأأم  4ارتوافأأأأأأت مأأأأأأع اهلأأأأأأدأ 

 رلجميعم ألارشلمل
ألانتقلأأأأت األألنأأأأدألا مأأأأين تو يأأأأع األغ يأأأأة    تو يأأأأع املسأأأألعدات ارنقديأأأأة يف األر ن ألربنأأأألن ألارضأأأأفة  - 23

ابعتبلر ذر  ألسيلة فالرة رتوفري خيلرات غ امية متنوعة ألشكال   كثد كدامأة  رتقأدم ارأدعمم أليأؤ   ارغدبية، 
   ا ارتغيري يف طديقة ارامل  يضل     خف  ارتكلريم ا  ارية ألتكلريم ارتو يعم

أليف غأأزة، ألاصأأألت اروكلرأأأة  عأأم جهأأأو   عأأأل ة ا عمأألر بسأأأب  األعمأأألل اراداميأأة ارأأأي ألذاأأأت يف  - 24
 م أليف هنليأأأأأأأأة ارفأأأأأأأأ ة املشأأأأأأأأمورة ابرتقديأأأأأأأأد، كأأأأأأأألن  نأأأأأأأألك  كثأأأأأأأأد مأأأأأأأأين2014 /يوريأأأأأأأأ  ألآ / غسأأأأأأأأطس متو 

  سأأأأأدة اسأأأأأتكملت  صأأأأأال  منل هلأأأأأل املتضأأأأأدرة،  أل بصأأأأأد  اسأأأأأتكملهلل، ألكأأأأألن  نأأأأألك  كثأأأأأد مأأأأأين 81 000
  سدة انتهت مين عملية  عل ة بنلء منل هلل املدمدة تدمريا  كلمال ،  أل بصد   عأل ة بنلمهأل، بأدعم مأين 1 300

 األألندألام
ألألاصأألت اروكلرأأة  عأأم االحتيلجأألت ارغ اميأأة ألارتغ أليأأة رالجئأأن ارفلسأأطينين ارضأأافلء يف غأأزة،  - 25

عأأين طديأأت  2016شأأخ  يف اردبأأع األخأأري مأأين عأألر  970 000حيأأث ذأأدمت املسأألعدة     كثأأد مأأين 
ل  سأألة غ اميأأة  كثأأد تنوعأأل امليزانيأأة اررب جميأأة ألبأأدامج ارطأأوارئم ألمأأين خأأالل املشأألركة اجملتمايأأة، طُبّرقأأت بنجأأ
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ألذيمة غ امية جلميع املستفيديين مين املسلعدة ارغ اميةم ألاستند   ا ا صال     ارقيم ارصأحية ألارتغ أليأة، 
ألارقبأأول اراأألر ألاراأأل ات ارغ اميأأة احملليأأة، ألتأأوافد احملتأأوايت ألاالعتبأألرات ارامليأأة ارلوجسأأتيةم أل جديأأت محلأأة 

قأدم سألة األغ يأة اجلديأدة ركفلرأة مادفأة مجيأع املسأتفيديين ابرتغيأريات توعية جمتمايأة موسأاة ذبأل ألخأالل ت
 ألحصوهلم عل   جلابت عين  سئلتهم ألشواغلهمم

طلرأأأأأأأ  يف  262 000ألألاصأأأأأأألت اروكلرأأأأأأأة االسأأأأأأأتثملر يف جمأأأأأأألل ارتالأأأأأأأيم بتأأأأأأأوفري  ألكثأأأأأأأد مأأأأأأأين  - 26
 ذر ، ذدمت  كثد مين يف امللمة منهل بنظلر اردألامنم أل ضلفة    71.2مدرسة يف غزة تامل نسبة  267
 مالين استشلرة يف جملل اردعلية ارصحية األألريةم  4.1
طفأال  ألألفأدت ارتأدري  املهأل  48 884أليف ارضفة ارغدبية، ذدمت األألندألا ارتاليم األسلسأي     - 27

طلربأأأأل   ضأأأألفينم ألاعتمأأأأدت األألنأأأأدألا بنجأأأأل  نظأأأألر اربطلذأأأألت ا رك ألنيأأأأة ملأأأأل يفأأأأوق  1 730ألارتقأأأأل رأأأأأ 
مسأأتفيد مأأين بأأد مج شأأبكة األمأألن االجتمأألعي بأأدال  مأأين املاأأو ت ارغ اميأأة ألارنقديأأة، ممأأل ميأأن   36 000

ارالجئأأن ارفلسأأطينين مزيأأدا  مأأين اخليأألرات ألاملدألنأأةم ألذُأأّدر مزيأأد مأأين ارأأدعم مأأين خأأالل املسأألعدة يف شأأكل 
 سأأد ارالجئأأن   سأأدة مأأين 16 000ذسأألمم غ اميأأة ألفأأدا رلحصأأول علأأ  ارنقأأو  رقأألء ارامأأل ألكثأأد مأأين 

مسأأأتفيد(م ألابرشأأأداكة مأأأع بأأأد مج األغ يأأأة اراأأألملي، ذأأأدمت اروكلرأأأة  يضأأأل  املسأأألعدة  91 000) كثأأأد مأأأين 
شأأأأخ  مأأأأين اربأأأأدأل ألاردعأأأألة املاّدضأأأأن رتهديأأأأدات خمتلفأأأأة متأأأأس  35 000ارغ اميأأأأة اراينيأأأأة     كثأأأأد مأأأأين 

يأل ات صأحية متنقلأة خمصصأة مدكزا  صحيل  ألنقطة صحية ألست ع 43محليتهمم ألاب ضلفة    ذر ، ذّدر 
 سأأأدة مأأأين  كثأأأد  سأأأد ارالجئأأأن  131مليأأأون استشأأألرة طبيأأأةم أل خأأأريا ، اسأأأتفل ت  1.28حلأأألالت ارطأأأوارئ 

 ضافل  مين املسلعدة املقدمة  صال   ملكين ا يواءم
أليف اجلمهوريأأة ارادبيأأة ارسأأورية، كّيفأأت األألنأأدألا خأأدملهتل األسلسأأية ألألاصأألت تقأأدميهل مأأين خأأالل  - 28

طلرأأ  مأأين  45 000لملة مأأين املأأوظفن ألاملدافأأت ألاملأأوار م ألذُأأدّرمت خأأدملت ارتالأأيم    مأأل يفأأوق شأأبكة شأأ
مأأأدرسم ألاسأأأتمد تقأأأدم  1 800مدرسأأأة، ألعأأأين طديأأأت  عأأأم  كثأأأد مأأأين  101ارالجئأأأن ارفلسأأأطينين يف 

 مدكأأزا  صأأحيل  ألنقطأأة صأأحية ألعيأأل ة متنقلأأة ألاحأأدةم ألاب ضأألفة    ذرأأ ، يسأأدت 26اردعليأأة ارصأأحية يف 
مخسأأأة مكلتأأأ  رأأأدعم األسأأأدة ألشأأأبكة مأأأين األخصأأألمين االجتمأأألعين املانيأأأن ابرتنميأأأة اجملتمايأأأة ألاحملأأألمن 

االجتمأألعي ألاملشأأورة ارقلنونيأأة رلنأألجن مأأين ارانأأم  - املتطأأوعن يف مجيأأع  حنأألء اربلأأد تأأوفري ارأأدعم ارنفسأأي
 ين ألارتوثيتماجلنسلين ألارالجئن ار   يلتمسون املسلعدة فيمل يتالت ابرتسجيل املد

ألظلت خدملت بد مج ارتاليم ألارتدري  ارتقأل ألاملهأل ارأي تقأدمهل األألنأدألا يف اجلمهوريأة ارادبيأة  - 29
طلربأأأل  أل ألرات ذصأأأرية األجأأأل  575ارسأأأورية تأأأوفد ارفأأأدا رلشأأأبل  مأأأين خأأأالل  ألرات طويلأأأة األجأأأل رأأأأ 

مويأأل اربأألر  ارصأأغد يف اروكلرأأة متأأدر  يف  لنيأأة مداكأأز تأأدري م ألذأأدمت خأأدملت ارت 2 000يتجأألأل   ملأأل
ذدألضأأأل     احملتأأألجن، يف ظأأأل ألجأأأو  طلأأأ  علأأأ   أأأ   ارقأأأدألض يفأأأوق اراأأأدضم ألاسأأأتمدت االناكلسأأألت 
ارسلبية الخنفلض ذيمة ارلرية ارسورية علأ  صأندألق ارتمويأل اربألر  ارصأغد ردرجأة  نأ  ابت يلأزر ضأخ  مأوال 

أأد  شأأغلل ارصأأدأ ارصأأحي أل  ارة  جديأأدة بشأأكل علجأألم ألألاصأألت األألنأأدألا  يضأأل  تأأوفري ميأأل  ارشأأد  ألتاه 
 خميمل  مين خميملت ارالجئن اري ميكين اروصول  ريهلم 12مين  صل  7ارنفلايت ارصلبة يف 

ألبقيأأت املسأألعدة ارغ اميأأة ألارنقديأأة مأأين ارتأأدخالت ا نسأألنية ذات األألرويأأة رلوكلرأأة يف اجلمهوريأأة  - 30
الجئأأن ارضأأافلءم ألبسأأب  حمدأل يأأة ارتمويأأل، مل يُنفَّأأ  مأأين ار 430 000ارادبيأأة ارسأأورية، أل أأي تسأأتهدأ 

سأأأوى ثأأأال  جأأأوالت مأأأين املسأأألعدة ارنقديأأأة ألمخأأأس جأأأوالت مأأأين املسأأألعدة ارغ اميأأأة مأأأين جأأأوالت ارتو يأأأع 
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م ألذُأأأّدمت مأأأوا  غأأأري غ اميأأأة تتأأأ رم مأأأين جمموعأأألت رأأأوا ر 2016ارسأأأت ارأأأي كلنأأأت مقأأأدرة  صأأأال  يف عأأألر 
مأأين ارالجئأأن ارفلسأأطينين املشأأد يين  اخليأأل ، مبأأين  280 000 ارنظلفأأة ارصأأحية ألمأأوا   سلسأأية  خأأدى   

 شخ  مشد   اخليل  يايشون يف مالجع مجلعية تديد ل األألندألام 3 700فيهم 
 ألذأأأأدمت عمليأأأألت األألنأأأأدألا يف ربنأأأألن اخلأأأأدملت األسلسأأأأية احليويأأأأة    ارالجئأأأأن ارفلسأأأأطينين، - 31

طلربأأأل ، ألخأأأدملت  4 443ربأأأل ، ألارتالأأأيم ارثأأألنو  رأأأأ طل 31 645مبأأأل يف ذرأأأ  تأأأوفري ارتالأأأيم األسلسأأأي رأأأأ 
مدكزا  صحيل ، أل حلرة احللالت    خدملت محلية ارطفل، ألخأدملت  27اردعلية ارصحية األألرية مين خالل 

االجتمأألعيم ألجأأدى  مأأج ارأأدعم يف جمأألل  - ارأأدعم يف جمأألل ارانأأم اجلنسأألين، ألخأأدملت ارأأدعم ارنفسأأي
 كثأأد ارفئأألت ضأأافل  مأأين خأأالل  نشأألء صأأندألق حلأألالت املشأأقة ارطبيأأةم خأأدملت االستشأأفلء املقدمأأة    

الجئأأن مأأين  61 705ألاب ضأألفة    ذرأأ ، ذأأدر ارأأدعم يف  طأألر بأأد مج شأأبكة األمأألن االجتمأألعي    
خالل ارتحويالت ارنقدية ارأي حلأت حمأل تقأدم املسألعدة ارغ اميأة املبلشأدةم أل عمأت األألنأدألا سأبل عأي  

 أطلربأأل ، ألتأأوفري امتمأأل ت ابرغأأة ارصأأغد رأأأ 992تأأوفري ارتأأدري  املهأأل احملأأد  اهلأأدأ رأأأ  ارالجئأأن عأأين طديأأت
شأأدكة مبتدمأأة  أل شأأدكة ذلممأأة  أل عمليأأة حتسأأينلت منزريأأةم ألذُأأدّرر مزيأأد مأأين ارأأدعم بتأأوفري ميأأل  ارشأأد   250

 ملج م 275رسكلن املخيملت أل صال  
 ارتنميأأأة اربشأأأدية رالجئأأأن مأأأين خأأأالل تقأأأدم أليف األر ن، ألاصأأألت خأأأدملت األألنأأأدألا ا سأأأهلر يف - 32

مدكزا  صحيل   25شلاب م ألذدر  2 378طفال  ألارتدري  ارتقل ألاملهل     121 368ارتاليم األسلسي    
استشأأألرة يف جمأأألل اردعليأأأة ارصأأأحية األألريأأأةم أل  ى تغأأأري رميسأأأي يف ارسيلسأأأة املاتمأأأدة     1 552 936

طأألر بأأد مج شأأبكة األمأألن االجتمأألعي مأأين تو يأأع حأأزر غ امية/نقديأأة    حتأأول طدامأأت تأأوفري املسأألعدة يف  
 24 الجئأأل  أل 6 888الجئأأل م ألاسأأتفل   58 899يف امللمأأة ملأأل عأأد    100 جأأداء حتأأويالت نقديأأة بنسأأبة 

  سدة مين  فقد  سد ارالجئن مين املسلعدة املقدمة  صال   ملكين ا يواءم
 

 املسائل القانونية -جيم  
 الوألالةموظفو   

ألاصأأألت ارسأأألطلت ا سأأأداميلية، مت رّرعأأأة  بشأأأواغل  منيأأأة، تقييأأأد حديأأأة تنقأأأل مأأأوظفي اروكلرأأأة يف  - 33
األرض ارفلسطينية احملتلة، مبل فيهل ارقأدس ارشأدذيةم أل لأت  أ   ارقيأو   غأالق ارضأفة ارغدبيأة ألذطألع غأزة، 

دكبأأألت األمأأأم املتحأأأدة عأأأرب ماأأأرب  يديتأأأز ألمنأأأع املأأأوظفن احملليأأأن غأأأري املقيمأأأن يف ارقأأأدس مأأأين ارتنق أأأل يف م
جسأأأد ارلنأأأي،  أل ذيأأأل ة املدكبأأألت يف  سأأأداميل ألارقأأأدس ارشأأأدذية، ألفأأأدض  جأأأداءات مد قأأأة تسأأأتغدق ألذتأأأل   أل

طويال رلحصول عل  تصلري  رلموظفن احمللين غري املقيمن يف ارقدس مين  جأل  خأول  سأداميل ألارقأدس 
املتوسأط،      ارتصلري  عل  ارأدغم مأين االمتثألل ر جأداءاتم أليف ارشدذيةم أليف اراديد مين املدات، مل متن 

يف امللمأأأة  18مل تصأأأدر ارتصأأألري  رأأأدخول ارقأأأدس ارشأأأدذية مأأأين بقيأأأة  راضأأأي ارضأأأفة ارغدبيأأأة    مأأأل نسأأأبت  
 فد ( مين موظفي اروكلرة ار يين كلنوا يف حلجة  ريهلم 100)

إبخضألع مدكبألت األمأم املتحأدة رلتفتأي   ألظلت ا جداءات ا سداميلية عل  جسد ارلنأي تقضأي - 34
مأأل مل يكأأين  حأأد ركلهبأأل حيمأأل بطلذأأة  ويأأة صأأل رة مأأين أل ارة اخللرجيأأة، رغأأم  ن عمليأألت ارتفتأأي   أأ   متثأأل 
انتهلكل حلصلنة األمم املتحدةم ألذيَّدت     ا جداءات بشكل خلا حدكة املوظفن ارأدألرين اراألملن يف 

ون ال تصدر هلم ارو ارة بطلذلت مين   ا ارقبيلم أليف  حدى املدات، ذلمت مقد األألندألا بامَّلن، أل م موظف
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ارسلطلت ا سداميلية بتفتي  مدكبة اروكلرة اري خُتصَّ  عل ة  رلمفوض ارالر عل  جسد ارلني رالشأتبل  يف 
ر  ميثأل نقلهل موا  ممنوعة، أل و مل ثبت  ن  ال  سلس ر  مين ارصحةم ألاحتّجت اروكلرة عل  ارتفتي  ابعتبأل

انتهلكل حلصلنة مدكبألت األمأم املتحأدة مأين ارتفتأي  علأ  ارنحأو املنصأوا عليأ  يف اتفلذيأة امتيأل ات األمأم 
 املتحدة ألحصل هتلم 

ألظلأأأت ا جأأأداءات ا سأأأداميلية املتباأأأة عنأأأد ماأأأرب  يديتأأأز تقتضأأأي خضأأأوع مدكبأأألت األمأأأم املتحأأأدة  - 35
املتحدة حيمل أتشرية  بلوملسية  أل يقو  ل موظم  أليل  رلتفتي ، مل مل يكين مين بن ركلهبل موظم ابألمم

مأأأدرا ااأأأ  يف ذلممأأأة حمأأأدأل ة ماتمأأأدة مأأأين ارسأأألطلت ا سأأأداميلية، رغأأأم  ن عمليأأألت ارتفتأأأي   أأأ   متثأأأل 
، فُدرضأأأت  جأأأداءات جديأأأدة رتفتأأأي  األمتاأأأة ارشخصأأأية 2016انتهلكأأأل حلصأأألنة األمأأأم املتحأأأدةم أليف عأأألر 

يأأل ات ألاحلصأأل ت اردبلوملسأأيةم ألال تأأزال سأألعلت فأأت  ماأأرب  يديتأأز مقيَّأأدةم رلمأأوظفن غأأري املتمتاأأن ابالمت
مأأدة يف نقأأل  تفتأأي  متاأأد ة ابرضأأفة ارغدبيأأة،  23ألطلبأأت ارسأألطلت ا سأأداميلية تفتأأي  مدكبأألت اروكلرأأة 

ألمنهأأأل نقأأأل  رأأأدخول ارقأأأدس ارشأأأدذيةم ألعلأأأ  ارأأأدغم مأأأين  ن ارتفتأأأي  ذأأأد  مكأأأين تفل يأأأ  يف  غلأأأ  املأأأدات 
مأداتم ألاحتجأت  8كلرة  أل تغيري ارطديت  أل  ألران املدكبة ألرجوعهل، فقد ُ جد  ارتفتأي  ابرفاأل بتدخل ارو 

 األألندألا عل    ا ارتفتي  ابعتبلر  خملرفل التفلذية امتيل ات األمم املتحدة ألحصل هتلم
تحأأأأأدة ألتتنأأأأألي ارقيأأأأأو  املأأأأأ كورة  عأأأأأال  مأأأأأع ميثأأأأألق األمأأأأأم املتحأأأأأدة، ألاتفلذيأأأأأة امتيأأأأأل ات األمأأأأأم امل - 36

، 1967ميتشأألمور راأألر  -ألحصأأل هتل، ألذأأدارات األمأأم املتحأأدة ارصأأل رة يف  أأ ا ارصأأد ، ألاتفأألق كومأأل  
ارأأأي تلتأأأزر مبوجبهأأأل حكومأأأة  سأأأداميل  ن تبأأأ ل كأأأل مأأأل يف ألسأأأاهل رتيسأأأري مهمأأأة األألنأأأدألا، ر نأأأل ابرقواعأأأد 

مت األألنأدألا بطلبألت رلحصأول ار تيبلت اري ذأد تقتضأيهل اعتبألرات األمأين اراسأكد  ال غأريم ألذأد تقأد  أل
علأ  تصأألري  رأأدخول مأأوظفن حمليأن    ارقأأدس ارشأأدذية ألسأأبل  تتالأت ابرامليأألت ألاملسأألعدة ا نسأألنية 
فقأأأط أل ألن املسأأألس بقأأأدارات األمأأأم املتحأأأدة ارصأأأل رة يف  أأأ ا ارصأأأد ، مبأأأل فيهأأأل ارقأأأدارات املتصأأألة بوضأأأع 

 ضدألرية حلملية  سداميل مين اهلجملت ا ر لبيةم  ارقدسم أل فات ارسلطلت ا سداميلية  ن     ارقيو 
أليف ارضأأفة ارغدبيأأة، ظلأأت حدكأأة املأأوظفن مقيأأدة ألال ميكأأين ارتنبأأؤ هبأأل عنأأد نقأأل  تفتأأي  متاأأد ة،  - 37

ألال سأأأيمل ارنقأأأل  ارأأأي تأأأتحكم يف  خأأأول ارقأأأدس ارشأأأدذية  أل عبأأأور اجلأأأدار اراأأأل ل ابرضأأأفة ارغدبيأأأةم ألذأأأد 
يومأل  مأين  اير عمأل  160تنقل يف ارضفة ارغدبية عين خسلرة مل ال يقل عين  سفدت ارقيو  املفدألضة عل  ار

املوظفنم ألال يزال يتا ر عل  اروكلرة  ن تقدّرر خدملهتل يف منطقة ارتملسم ألال تزال احللرة املتالقة ابش ا  
رقأدس استخدار شلحنلت اروكلرة ألغري ل مين شلحنلت األمم املتحأدة نقأل  تفتأي  جتلريأة حمأد ة رأدخول ا

 سلرية كمل  يم 
أل ُرأأزر املوظفأأون احملليأأون يف غأأزة ابحلصأأول علأأ  تصأألري  مأأين ارسأألطلت ا سأأداميلية الجتيأأل  ماأأرب  - 38

يف امللمأة( مأين جممأوع طلبألت ارتصألري  املقدمأة اربألر   41طلبأل  صأدار ارتصألري  ) 340 يديتزم ألذد ذُبل 
يف امللمة تقديبل، بينمل  16تصلري  املقدَّمة بنسبة ، اخنف  عد  طلبلت ار2015طلبلم ألمقلرنة  بالر  823

يف امللمأأة، ممأأل  ثَّأأد علأأ  عمليأألت اروكلرأأةم ألمل  59    16ا  ا ت ارنسأأبة ا مجلريأأة رلطلبأألت املدفوضأأة مأأين 
 تتلت اروكلرة مربرا ألجيهل ألسبل      ارزاي ة اركبرية، رغم تكدر تقدم االستفسلراتم

يومألم  46ارب رف  بن مصد ألغأزة مفتوحأل  السأتخدار اجلمهأور ملأدة ، كلن م2016ألخالل علر  - 39
ألاستمد تطبيت ذدار األمم املتحدة حبظد سفد املوظفن يف مهلر راية عرب مارب رفأ  نظأدا رلحلرأة األمنيأة يف 

  م2016سينلءم ألُا  الثنن مين املوظفن ابرابور يف علر 
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سأأتقدة يف خميمأألت ارالجئأأن ارفلسأأطينين يف منطقأأة صأأيدا أليف ربنأألن،   ت احللرأأة األمنيأأة غأأري امل - 40
أل لل ربنلن، يف با  األحيلن،    فدض ذيو  عل  حدية ارتنقل  ثَّدت عل  موظفي اروكلرة ألعمليلهتألم ألمل 
تُفدض ذيو  شديدة عل  موظفي األألندألا مأين ذربلأل حكومأة األر ن  أل حكومأة فلسأطنم بيأد  ن ارسألطلت 

ملوافقأأة املسأأبقة  صأأدار تصأألري  ا ذلمأأة رلوافأأديين اجلأأد  مأأين املأأوظفن ارأأدألرينم ألعلأأ  األر نيأأة اشأأ طت ا
، مل 2016  يسأأمرب كأألنون األألل/  31ارأأدغم مأأين اجلهأأو  املتضأألفدة ملالجلأأة املسأأ رة مأأع ارسأألطلت، فحأأى 

 تكين املس رة ذد ُحلَّت ألبقيت  رباة طلبلت  صدار تصلري   ذلمة ملوظفن  ألرين ذيد ارنظدم
أليف اجلمهورية ارادبية ارسورية، ظل ارنزاع املسل  يتسم بتاأد  األطأداأ ارضألراة ألارقلممأة  عمألل  - 41

عسأأكدية فيأأ ، ألتزايأأد صأأاوبة ارتنبأأؤ مبسأألر ، ألاسأأتخدار األسأألحة ارثقيلأأة ألاألسأألحة اراشأأوامية األثأأدم أل ثّأأدت 
نيأة  يصألل املسألعدات ا نسألنيةم ألذأد حلرة انادار األمين ارأي عمَّأت اربلأد بشأدة علأ  حديأة ارتنقأل أل مكل

ذُتل  رباة موظفن مين جداء ارنزاع، أل ُبل  عين  صلبة سباة موظفن مين جداء  طالق ارنلر  أل ارقصمم ألمأل 
 ارأأت نقأأل  تفتأأي  كثأأرية ذلممأأة، مبأأل يف ذرأأ  يف  مشأأت ألحوهلأألم ألخضأأات مدكبأألت اروكلرأأة رلتفتأأي  عنأأد 

طلأأ  أتشأأرية ) ذلمأأة  149صأألنة األمأأم املتحأأدةم ألمأأين  صأأل باأأ  نقأأل  ارتفتأأي ، أل أأو مأأل يتنأألي مأأع ح
 طلبلتم  5أل ايرة( ذدَّمتهل اروكلرة مين  جل موظفن  ألرين، مبل يف ذر  طلبلت جتديد ارت شرية، رُفرضت 

موظفأأأأأل مأأأأأين مأأأأأوظفي األألنأأأأأدألا مفقأأأأأو ألن  أل حمتجأأأأأزألن  35، كأأأأألن  أأأأأة 2016أليف  ألاخأأأأأد عأأأأألر  - 42
احُتجأز  مأنهم فُقأد  أل 26حمتجزألنم أليُاتقد، ر نل ابرتحّقت مين املالوملت،  ن خمتطفون  أل يُف ض  هنم   أل

 أل اخُتطأأم علأأ  يأأد ارسأألطلت ارسأأورية  أل  طأأداأ  خأأدى، أل رباأأة حتتجأأز م ارسأألطلت ا سأأداميلية، ألثالثأأة  
حتتجأأأز م سأأألطلت األمأأأد ارواذأأأع يف غأأأزة، ألألاحأأأدا حتتجأأأز  ارسأأألطلت األر نيأأأة، ألألاحأأأدا حتتجأأأز  ارسأأألطلت 

، مل تسأأأأم  36/232لسأأأأطينيةم ألعلأأأأ  ارأأأأدغم مأأأأين تقأأأأد ر اروكلرأأأأة بطلبأأأألت ألفقأأأأل رقأأأأدار اجلمايأأأأة ارالمأأأأة ارف
ارسأألطلت ارسأأورية رألألنأأدألا ابروصأأول    موظفيهأأل، ألركنهأأل ذأأدمت  سأأبلاب الحتجأأل  اثنأأن مأأنهم كأأل  ال 

ت عأأين مأأوظفي م ألمل تقأأدر ارسأألطلت ا سأأداميلية    مالومأأل2016يأأزاالن ر أأين االحتجأأل  يف هنليأأة عأألر 
أأزألا خأأالل ارفأأ ة املشأأمورة ابرتقديأأد ألمل تسأأم  ابروصأأول  رأأيهمم أليف حأأن  ن ارسأألطلت  اروكلرأأة ارأأ يين احُتجر
األر نية سبت  ن ذدمت مالوملت بش ن املوظم احملتجز يف األر ن يف هنليأة ارفأ ة املشأمورة ابرتقديأد، فإهنأل 

نية مالومأأألت عأأأين املوظأأأم احملتجأأأز رأأأديهل مل تسأأأتج  رطلأأأ  اروصأأأول  ريأأأ م ألذأأأدمت ارسأأألطلت ارفلسأأأطي
ألاحت ابروصأول  ريأ م ألذأدمت سألطلت األمأد ارواذأع يف غأزة مالومألت عأين اثنأن مأين املأوظفن ألاحأت 

 ابروصول  ريهملم
ألألاصأأأألت ارسأأأألطلت ا سأأأأداميلية فأأأأدض رسأأأأور عبأأأأور علأأأأ  ارشأأأأحنلت ارأأأأي تأأأأدخل ذطأأأألع غأأأأزة،  - 43
م ألتأدى اروكلرأة  ن  أ   اردسأور متثّرأل 2016يأون  ألالر يف عألر مل 1.02اضطد األألندألا    سأدا  مبلأ   ممل

ضديبة مبلشدة جي   ن تُاف  اروكلرة منهل مبوج  اتفلذية امتيل ات األمم املتحأدة ألحصأل هتلم  مأل  سأداميل، 
 فتاتأأأأأرب  أأأأأ   املصأأأأألريم رسأأأأأومل تُأأأأأدفع نظأأأأأري خأأأأأدملت، ألال جمأأأأألل ر عفأأأأألء منهأأأأألم ألمنأأأأأ  تشأأأأأديين ارثأأأأألين/

مل ياد اب مكلن استريا  مدكبلت اروكلرة  ال عين طديت مارب  يديتزم ألابرنسبة رسلمد ألار ات ، 2016 نوفمرب
اروكلرأأة، ظأأل ماأأرب كأأدر  بأأو سأألمل  أأو املنفأأ  اروحيأأد   خأألل ارأأوار ات    غأأزةم أل ُغلأأت املاأأرب  مأألر ارأأوار ات 

(م ألسأأل م اسأأتمدار  غأأالق ماأأرب  يف امللمأأة 5.4يومأأل ) 261يومأأل  مأأين  اير تشأأغيل  املقأأدَّرة اربلرغأأة  14ملأأدة 
، يف ارتفألع ارنفقألت ارنلمجأة عأين 2006كلرين ألحظد اروار ات احملمَّلة  اخل حلألايت، املفدألض من  عألر 

مصأألريم ارتخأأزيين ألارتفديأأ  ألارتاقأأيم ألمسأألفلت ارسأأري ا ضأألفية رلمدكبأألت ألتكأألريم املأأوظفن ا ضأألفين، 
 سأألمل،  أل    مصأألريم املأأدألر ارأأي حُتّصأأل عنأأد ماأأرب كأأدر  بأأوماليأأن  ألالر، اب ضأألفة  7.99ألاربلرغأأة حنأأو 
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ماأأرب  يديتأأز فيمأأل يتالأأت ابملدكبأألت فقأأطم ألحأأى هنليأأة ارفأأ ة املشأأمورة ابرتقديأأد، مل تكأأين  سأأداميل ذأأد  صأأدرت 
 م 2015 نوفمرب موافقتهل عل  طل  استريا   لين مدكبلت مصفحة    غزة املقدَّر يف تشديين ارثلين/

ذُكأأأأد سأأأألبقل ، اسأأأأتمد تطبيأأأأت ارشأأأأدأل  املتالقأأأأة مبشأأأألريع ارتشأأأأييد ارتلباأأأأة رألألنأأأأدألا يف غأأأأزةم  ألكمأأأأل - 44
ألاب ضلفة    اش ا  املوافقة علأ  املشألريع، اذتضأت ارسألطلت ا سأداميلية احلصأول علأ  موافقأة منفصألة 

مشأألريع حلصأألة  رلمقأألألرن مأأين  جأأل تنفيأأ  املشأألريعم أليف مخأأس حأألالت، مل ُيصأأدَّ  رلمقأألألرن ابرامأأل يف
عل  موافقة، ألذر  رغم احلصول يف باأ  احلألالت علأ  تصأدي  مبوجأ  آريأة  عأل ة  عمألر غأزةم ألاسأتمد 
تطبيأأأت  جأأأداءات ألاشأأأ اطلت منفصأأألة مأأأين  جأأأل اسأأأتريا  اروكلرأأأة ر انأأأت ألمكأأأو ت اخلدسأأألنة األخأأأدى 

االسأأتخدار ”يلية ضأأمين فئأأة ألذضأأبلن حديأأد ارتسأألي  ألغأأري ذرأأ  مأأين املأأوا  ارأأي تصأأنّرفهل ارسأألطلت ا سأأدام
يف امللمأأة مأأين مشأألريع  54م ألذأأد  ثَّأأد أتخأأد صأأدألر املوافقأألت علأأ  تنفيأأ  املشأألريع، مبأأل يف ذرأأ  “املأأز ألا

،  ضأأأأألفت ارسأأأأألطلت 2016اروكلرأأأأأة يف جمأأأأألل ارت  أأأأأ  حلأأأأألالت ارطأأأأأوارئم أليف كأأأأألنون األألل/ يسأأأأأمرب 
ألألنأأدألا ملأأدة سأأنة ألاحأأدة فقأأط، ممأأل يسأأتلزر ا سأأداميلية شأأدطل جديأأدا تسأأد  مبوجبأأ  املوافقأأة علأأ  مشأألريع ا

 جتديد املوافقة باد مدألر تل  ارف ةم
ألاسأأأتمدت اروكلرأأأة يف تشأأأغيل موظأأأم  أليل  ضأأأليف )اب ضأأألفة    االسأأأتالنة ابملأأأوظفن ارأأأدألرين  - 45

 احلأألرين( ألمهندسأأن مأأين فئأأة املأأوظفن احملليأأن ألحأأداس  مأأين مأأين  جأأل اسأأتيفلء اشأأ اطلت اردصأأد ألارتنسأأيت
اريوميأأأة ارأأأأي فدضأأأأتهل ارسأأأألطلت ا سأأأأداميلية مسأأأأبقل ، ممأأأأل   ى    تكب أأأأد اروكلرأأأأة تكأأأألريم  ضأأأألفية يف بنأأأأد 

مليأأون  ألالرم ألاسأأتمدت اروكلرأأة  يضأأل يف تقأأدم أتكيأأدات خطيأأة    ارسأألطلت  1.4املأأوظفن تبلأأ  ذدابأأة 
ار   يلزمهأل  2016ت مين ذبل علر ا سداميلية  ّن اروكلرة تدصد كل مشدألع، اب ضلفة    االش ا  املطب

  ن تقدر موا  ألممقية تيّسد  سداميل رصد مشلريع اربنلءم 
ماليأأأأأأأأن  ألالر يف بنأأأأأأأأو  املأأأأأأأأوظفن ألارابأأأأأأأأور  10.38أل مجأأأأأأأألال، بلغأأأأأأأأت ارتكأأأأأأأألريم ا ضأأأأأأأألفية  - 46

ع غأأزة ألارلوجسأأتيلت نتيجأأة  ملأأل تفدضأأ   سأأداميل مأأين اشأأ اطلت تتالأأت بأأدخول مجيأأع ألار ات اروكلرأأة    ذطأأل 
ألبدصد لم أل أ ا ال يشأمل تكألريم ارأدخول اململثلأة ارأي تكبأد ل مقألألرو ارقطألع اخلألا مأين  جأل شأحين 

 موا  اربنلء    غزة عين طديت مارب كدر  بو سلمل يف  طلر آرية  عل ة  عملر غزةم
 

 خدمات الوألالة ومبانيها  
ظلأأأت ارسأأألطلت ا سأأأداميلية تشأأأ   اختبأأألر مأأأدى اسأأأتيفلء املاأأأليري يف املأأأوا  ارتاليميأأأة ألا رك ألنيأأأة  - 47

ألارطبية ألغري ل مين املوا  املوجهة رالستاملل اردايم ألتستور  األألندألا سلال  الستاملهلل ارداي تتوافت مأع املاأليري 
لية تتاأألرض مأأع ا عفأألء مأأين    موانأأع ألذيأأو  علأأ  اردألريأأة، ألتأأدى األمأأم املتحأأدة  ن  أأ   االشأأ اطلت ا سأأدامي

اروار ات املكفول مبوج  اتفلذية امتيل ات األمم املتحدة ألحصأل هتل، ألذرأ  فيمأل يتالأت بأوار ات األمأم املتحأدة 
شأأحنة مدسأألة     15، اسأأتمد احتجأأل  2016مأأين األصأأنلأ املوجهأأة رالسأأتاملل ارداأأيم ألحأأى هنليأأة عأألر 

داألحت مدة احتجل  ارشأحنة ارواحأدة بأن  ربأع ألسأت سأنواتم ألجتألأل  جممأوع تكألريم ارضفة ارغدبية، حيث ت
  ألالرم  194 300ختزيين ارشحنلت اري أتخد  رسلهلل خالل ارالر 

مليأأون  ألالر ألتتالأأت بأأدّ  ضأأدام  ارقيمأأة  90.9ألمل ُتسأأدَّ  باأأد متأأ خدات مسأأتحقة رلوكلرأأة تبلأأ   - 48
 2013اة رلضفة ارغدبية ألغزة ذبأل ار تيبألت املتفأت عليهأل يف عألر املضلفة احملّصلة عين خدملت ألسلع مش  

 2016مأأأأع أل ارة امللريأأأأة ارفلسأأأأطينيةم ألبلغأأأأت ضأأأأدام  ارقيمأأأأة املضأأأألفة املسأأأأتحت رّ  أأأأل عأأأأين ارسأأأأنة امللريأأأأة 
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مليأأأون  ألالر  100.69مليأأأون  ألالر، يف حأأأن بلأأأ  جممأأأوع املسأأأتحقلت غأأأري املسأأأدَّ ة  1.27مقأأأدار   مأأأل
  م(12)2016لنون األألل/ يسمرب ك  31تقديبل يف 

ارسورية رسور املوانع ألمصلريم  حد  مين ذبل،  ن تدفع    ارسلطلت  ألطُل  مين اروكلرة، كمل  - 49
ألحكومأة اجلمهوريأة ارادبيأة ارسأوريةم ألُ فرالأت  املربر بن األمم املتحدة  1948 خدى، مبل خيلرم اتفلق علر 

 رم ألال 208 402ألمصلريم بل  جمموعهل  رسور 
ألال تأأأزال اروكلرأأأة تواجأأأ  صأأأاوابت يف احلصأأأول علأأأ   عفأأألءات مأأأين اردسأأأور اجلمدكيأأأة ألغري أأأل مأأأين  - 50

اردسور احلكومية مأين  امأدة اجلمألرك بأو ارة امللريأة األر نيأة السأتريا  املدكبألت رغأدض االسأتخدار ارداأيم أليف 
عفأألء مأأين اردسأأور اجلمدكيأأة ألاردسأأور هنليأأة ارفأأ ة املشأأمورة ابرتقديأأد، مل تأأتمكين اروكلرأأة مأأين احلصأأول علأأ  ا 

األخأأدى فيمأأل يتالأأت بثمأألين مدكبأألت سأأات    اسأأتريا  ل رالسأأتخدار ارداأأي، مبأأل يف ذرأأ  عيأأل ة متنقلأأة 
رطأأ  األسأأأنلن ألشأأألحنة جلمأأع ارنفأأألايت ارصأأألبة، ممأأل  ثأأأد علأأأ  ذأأدرة اروكلرأأأة علأأأ  تقأأدم خأأأدملهتلم ألتأأأدى 

الرض مع ا عفلء املكفول هلل مبوج  اتفلذيأة امتيأل ات األمأم اروكلرة  ن فدض     ارقيو  عل  اروار ات يت
م  مأأأأل األر ن، فياتأأأأرب  أأأأ   1951املتحأأأأدة ألحصأأأأل هتل ألمبوجأأأأ  اتفلذهأأأأل ارثنأأأألمي املأأأأربر مأأأأع األر ن راأأأألر 

، طلبأأت   ارة تأأدخي  ارسأأواذن ألاملدكبأألت بأأو ارة امللريأأة  فأأع 2012املصأألريم رسأأور خأأدملتم ألمنأأ  عأألر 
دكبأألت اردايأأة رألألنأأدألا أل صأأدار بطلذأألت تسأأجيلهل، أل أأو مأأل احتجأأت عليأأ  اروكلرأأة رسأأور رقأألء فحأأ  امل

، ذلمت األألندألا بدفع     اردسور مع 2016ابعتبلر تل  اردسور ضديبة مبلشدة  ي مافلة منهلم أليف علر 
 تسجيل احتجلجهلم

ألارضأأفة ارغدبيأأة ألذطأألع ألال تأأزال  فدذأأة مكتأأ  ارأأدعم ارتنفيأأ   رألألنأأدألا موجأأو ة يف األر ن ألربنأألن  - 51
غزة، بينمل يامل فديت مكتأ  رأدعم املنطقأة يف اجلمهوريأة ارادبيأة ارسأورية، مضأطلال بأدألر عظأيم ارقيمأة يف 
صون حيل  األمم املتحدة، ألذرأ  بسأبل مأين بينهأل تفتأي  منشأ ت اروكلرأة أل جأداء تأدري  رلمأوظفنم أليف 

نأدألا ألمدكبلهتأل ألبضألماهل عأرب نقأل  ارتفتأي  أل خأوهلم ارضفة ارغدبيأة، يّسأد ارأرب مج  يضأل مأدألر مأوظفي األأل 
 املنلطت اري تضدرت مين ارامليلت اراسكدية  أل األمنية ا سداميليةم 

ألتأأن  اتفلذيأأة امتيأأل ات األمأأم املتحأأدة ألحصأأل هتل علأأ  حدمأأة مبأألين األمأأم املتحأأدةم أليف تاأألُرض  - 52
مبأألين األألنأأدألا يف ارضأأفة ارغدبيأأة  ألن  ذن سأأت مأأع ذرأأ ،  خلأأت ارقأأوات اراسأأكدية ألاألمنيأأة ا سأأداميلية 

مأأأدة، سأأأقطت عبأأأوات ارغأأأل  املسأأأيل رلأأأدموع ألارقنلبأأأل اريدأليأأأة ارصأأأوتية  48مأأأداتم أليف مأأأل ال يقأأأل عأأأين 
ألطلقلت اردصلا املادنية املكسأوة ابربالسأتي   أل ارأ خرية احليأة ارأي تسأتخدمهل ذأوات األمأين ا سأداميلية 

نشأأأأأ هتل، ممأأأأأل   ى     صأأأأألبة  حأأأأأد املأأأأأوظفن ألتضأأأأأد ر عأأأأأدة مأأأأأوظفن يف جمّماأأأأألت األألنأأأأأدألا  أل  تلفأأأأأت م
ألمسأأتفيديين مأأين خأأدملت األألنأأدألا مأأين جأأدّاء استنشأألق ارغأأل  املسأأيل رلأأدموعم أليف غأأزة،   ت غأألرة جويأأة 

  سداميلية ابرقد  مين  حدى منش ت اروكلرة    حدأل   ضدار مل يةم
ألاستمدت األألندألا يف تنفي  توصيلت جملس ارتحقيت يف با  احلوا   ارأي ألذاأت يف ذطألع غأزة  - 53

املشأألر  ريهأأل يف ارتقأألريد ارسأألبقة ألارأأي تتالأأت  2014آ / غسأأطس  26متو /يوريأأ  أل  8يف ارفأأ ة مأأل بأأن 
 ابرسالمة ألاألمين ألاحليل  ألاالتصلالتم 

__________ 

 (م2015ياربّر   ا املبل  عين اربيل ت امللرية املداجلاة ) (12) 
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ليأأأة ارفأأأ ة املشأأأمورة ابرتقديأأأد، ألفقأأأل رلمالومأأألت املتلحأأأة ألاب ضأأألفة    ارتقأأألريد ارسأأألبقة، ففأأأي هن - 54
رلجمهور، كلنأت  نألك حتقيقألت جنلميأة  سأداميلية جلريأة خبصأوا اثنأن مأين احلأوا   ارسأباة ارأي ألذاأت 

، ألارأي كلنأت 2014آ / غسطس  26متو /يوري      8يف غزة خالل األعملل ارادامية اري امتّدت مين 
 حأأأن تالألنأأأت األألنأأأدألا مأأأع تلأأأ  ارتحقيقأأألت، فإهنأأأل مل تتلأأأت مالومأأألت عأأأين موضأأأوع جملأأأس ارتحقيأأأتم أليف

ارتقدر احملد  فيهلم ألكلنت ارتحقيقلت ا سداميلية بش ن حل   مرث مين احلوا   موضوع جملس ارتحقيت 
 ألن ا حلرأأأة    حتقيقأأألت جنلميأأأةم ألال تأأأزال اروكلرأأأة ذلقأأأة بشأأأ ن  2016ذأأأد  ُغلقأأأت يف آ / غسأأأطس 

قيت املسلءرة فيمل يتالأت هبأ   احلأوا   ألغري أل مأين احلأوا   ارأي أتثأدت مأين خالهلأل منشأ ت احللجة    حت
األألندألا بصورة مبلشدة  أل غري مبلشدة، مبل يتالرض مع حدمتهل، ألاري  فضت    مقتل مأوظفن مأين اروكلرأة 

 ألمدنين جل ألا  ريهلم
ّفأ  ل فلسأطينيون مسألحون، مأين بينهأل  مل يف ارضفة ارغدبية، فقد ألذات مخس عمليلت اذتحألر ن - 55

ثالثأأأة حأأأوا   جأأأدى فيهأأأل ارأأأدخول    مبأأألين األألنأأأدألا، ألحأأأل من سأأأقطت خالهلمأأأل ذخأأأرية حيأأأة  طلقهأأأل 
فلسأأطينيون مسأألحون  اخأأل منشأأ ت األألنأأدألا  أل  صأألبتهلم ألحأأدثت سأأت حأألالت ُ سأأيء فيهأأل اسأأتخدار 

 ذن، ألذأأد شأألركت يف  أأ   املنلسأأبلت  منشأأ ت األألنأأدألا راقأأد منلسأأبلت سيلسأأية  أل ألغأأداض  خأأدى بأأدألن
فصأألمل فلسأأطينية  أل  عضأألء يف جلأألن خأأدملت املخيمأألت  أل جهأألت فلعلأأة  خأأدىم ألذأألر  فأأدا  مأأين جلأألن 

يومأألم ألكلنأأت  نأألك  يضأأل حأألالت  غأأالق  34خأأدملت املخيمأألت مبنأأع منشأأ ت اروكلرأأة مأأين ارامأأل ملأأدة 
الأأأت بتكأأأويين ارصأأأفوأ اردراسأأأية، احتجلجأأأل فيمأأأل يت 83رلمنشأأأ ت بسأأأب   جأأأداءات صأأأنلعيةم ألحأأأد  

 ثأأد علأأ  اسأأتمدارية تقأأدم اخلأأدملتم أليف غأأزة، حأأدثت غأألراتن شأأنتهمل سأألطلت األمأأد ارواذأأع ألألاحأأدة  ممأأل
شأأنتهل جهأألت فلعلأأة مسأألحة، فضأأال عأأين حأأل   ألاحأأد  سأألءة اسأأتخدار املنشأأ ت رألنشأأطة ارسيلسأأيةم 

أل اعتصأأألملم ألاحتجأأأت اروكلرأأأة علأأأ  مظأأأل دة   30ألمأأأين بأأأن احلأأأوا   األخأأأدى، كأأألن  نأأألك علأأأ  األذأأأل 
 ارغلرات ردى ارسلطلت املانية، حس  االذتضلءم

أليف اجلمهوريأة ارادبيأأة ارسأأورية، تكبأدت اروكلرأأة خسأألمد يف املمتلكأألت بسأب  ارنأأزاع ارأأدامد  نأألك  - 56
ال يقأأل  ، مبأأل يف ذرأأ  مأأل يتالأأت مبأأل2011تُقأأدَّر مباليأأن ارأأدألالرات منأأ  انأأدالع األعمأألل اراداميأأة يف عأألر 

أدت، أل  180مدفقل مين مدافت األألنأدألا اربألر  عأد  ل  58عين  مدكبأة حلقتهأل  22مدفقأل حلقتهأل  ضأدار  أل ُ مّر
 ضدار  أل ُ مّردت  أل ُسدذتم ألألذأع مأل ال يقأل عأين سأباة حأوا    ثأدت علأ  مبألين األألنأدألا، حيأث  حلقأت 

رألضأأدار ارأأي حلقأأت مبدافأأت األألنأأدألا  ضأأدارا بسأأتة مبأألين أل  ت    تأأدمري  حأأدى مأأدارس األألنأأدألام ألنتيجأأة 
ألتاأأأ  ر  مكلنيأأأة اروصأأأول  ريهأأأل  مأأألن،  صأأأب  احلصأأأول علأأأ  اخلأأأدملت األسلسأأأية  كثأأأد صأأأاوبة ابرنسأأأبة 
رالجئأأن ارفلسأأطينينم ألذأأد   ى تكثيأأم ارانأأم املسأأل  حأأول خمأأيم خأألن ارشأأي  خأأالل ارفأأ ة املشأأمورة 

سأأألنية ألتقأأأدم اخلأأأدملت يف املخأأأيمم ألظلّأأأت اروكلرأأأة ابرتقديأأأد    تنأأألذ   مكلنيأأأة ألصأأأول املسأأألعدات ا ن
ذأأل رة علأأ  ارتحقأأت مأأين ارتقأألريد املتالقأأة ابسأأتخدار منشأأ ت حمأأد ة اتباأأة رلوكلرأأة ألغأأداض عسأأكدية  غأأري

بسأأب  اناأأدار األمأأين ألألجأأو  مجلعأألت مسأألحة يف املنأألطت املانيأأةم ألرغأأم االحتجلجأألت، تواصأأل اسأأتخدار 
ألألنأأأدألا املوجأأأو  يف خأأألن  نأأأون مأأأين ذبأأأل األفأأأدا  اراسأأأكدين مكتأأأ  خأأأدملت ارصأأأدأ ارصأأأحي ارتأأألبع ر

 املوجو يين يف نقطة ارتفتي  املتلمخةم
يومأأل علأأ  األذأأل يف ربنأألن، ألبواذأأع  227ألكلنأأت  نأألك حأألالت  غأأالق منشأأ ت األألنأأدألا ملأأدة  - 57

ي  ُ خلأت سبع منش ت مغلقة يوميل يف املتوسطم ألكلنت حلالت ا غالق يف ماظمهل نتيجة ارتغيأريات ارأ
علأأ   أأط ارتغطيأأة خبدمأأة اراأأالا يف املستشأأفيلت، ألركأأين كأألن  نأألك  يضأأل علمأأل آخأأد يتمثأأل يف  عمأألل 
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ارانم اري ذلر هبل املستفيدألن ألانادار األمأين بشأكل عألر بسأب  االضأطداابت املدنيأة ألارفصألمل املسألحةم 
    غأالق منشأ ت اروكلرأة ملأل ال ألذد   ت االشتبلكلت املسلحة بن فصلمل يف خميم عن احللأوة رالجئأن 

يوملم أليف  ربع مدات عل  األذل،  خلت ارفصألمل املسألحة منشأ ت األألنأدألا يف ربنألن بأدألن  12يقل عين 
  ذنم
 

 مسائل أخرى  
 ألالر مأأأأأين األمأأأأأوال ارأأأأأي احتجزهتأأأأأل حكومأأأأأة ربنأأأأألن يف  680 000مل ُيسأأأأأ   باأأأأأُد مأأأأأل جمموعأأأأأ   - 58
  م2013 علر
مليأون  ألالر  167.1االع اض عل  حتميلهل    مسؤألرية عأين  فأع مبلأ  ذأدر   ألألاصلت األألندألا - 59

تطلر  ب  احلكومة ارلبنلنية مقلبل اركهدابء اري اسأتهلكهل ارالجئأون ارفلسأطينيون خألرا منشأ ت األألنأدألا 
 يف خميملت موجو ة يف ربنلنم

 74 000تسأل  مبلأ  ذأدر  ألتوصلت اروكلرأة    اتفألق مأع ارسألطلت األر نيأة سأيتم مبوجبأ  اح - 60
، كمل  فيأد بأ  سألبقل، مقلبأل املبألر  2012 ألالر كلن ذد صل ر  املكت  األر ين املخت  ابرتنفي  يف علر 

 املستحقة اردفع مين األألندألا    أل ارة ارتاليم نظري توفري اركت  املدرسيةم
ت ارأأأأأأي  ُنشأأأأأأئت يف ألفيمأأأأأل يتالأأأأأأت بنظأأأأألر اراأأأأأأدل ارأأأأأأداخلي، تامأأأأأل حمكمأأأأأأة األألنأأأأأأدألا رلمنل عأأأأأل - 61
بدألار كلمل، أل ي تتأ رم مأين ذألض ألاحأد ألذألض خمصَّأ  غأري متفأدّرتم أل صأدرت  2010حزيدان/يوني   1

، كلنأأأت  نأأألك 2016ذضأأأيةم أليف هنليأأأة عأأألر  60 ألامأأأد يف سأأأيلق بتّرهأأأل يف  106حكمأأأل  أل  39احملكمأأأة 
ذضية منهل مدفوعأة مأين  46 ذضية ذيد ارنظد، مبل يف ذر  ذضية ألاحدة جتد   عل ة حملكمتهل، ألكلنت 50

ذضأأأألاي مدفوعأأأأة مأأأأين مأأأأوظفن  ألريأأأأنم ألكلنأأأأت  نأأأألك ذضأأأأية  ضأأأألفية جتأأأأد   عأأأأل ة  4مأأأأوظفن حمليأأأأن أل 
 حملكمتهلم ألتوجد  يضل  ست ذضلاي استئنلأ مادألضة عل  حمكمة األمم املتحدة رالستئنلأم

 
 املرألز القانوين لالجئني الفلسطينيني يف منطقة عمليات الوألالة  

مأأل  ال املدكأأز ارقأألنوين رالجئأأن ارفلسأأطينين يف األر ن ألاجلمهوريأأة ارادبيأأة ارسأأورية ألربنأألن ألارضأأفة  - 62
 2008ارغدبيأأة ألذطأألع غأأزة،    حأأد بايأأد، علأأ  نفأأس احلأألل ارأأ   ألصأأف  املفأأوض اراأألر يف تقديأأد  راأألر 

(A/64/13 م 55-52، ارفقدات) 
 

 اس عرال مايل عال - دال 
ألظيفأأأة يشأأأغلهل موظفأأأون  ألريأأأون متوّرهلأأأل  155مُتأأأوَّل عمليأأألت األألنأأأدألا مأأأين ارتربعأأألت، ابسأأأتثنلء  - 63

  اجلمايأأأأأأأة ارالمأأأأأأأة مأأأأأأأين امليزانيأأأأأأأة ارال يأأأأأأأة رألمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدةم ألحتصأأأأأأأل اروكلرأأأأأأأة علأأأأأأأ  ارتمويأأأأأأأل مأأأأأأأين  جأأأأأأأل 

  ارتكأأألريم املتكأأأدّررة املتالقأأأة ابملأأأوظفن ألبغأأأري ) ( ميزانيأأأة بد جميأأأة تأأأدعم ارامليأأألت األسلسأأأية )مبأأأل يف ذرأأأ
املأأوظفن(، مثأأل بأأدامج ارتالأأيم ألارصأأحة ألحتسأأن املخيمأألت ألا غلثأأة ألاخلأأدملت االجتملعيأأة ألنظأأم أل يلكأأل 
ارأأأدعمب ) ( ألمشأأألريع حمأأأد ة ألمدتبطأأأة مبأأأدة  منيأأأة رتحسأأأن اخلأأأدملت  ألن  اي ة يف ارتكأأألريم املتكأأأدّررةب 

 ضطالع ابألنشطة ا نسلنيةم )ا( ألنداءات ارطوارئ رال

https://undocs.org/ar/A/64/13
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بليأأأأون  ألالر، أل أأأأو نفأأأأس مسأأأأتوى  1.24ألذلمأأأأت اروكلرأأأأة حبشأأأأد تاّهأأأأدات ابرتأأأأربع مبأأأأل جمموعأأأأ   - 64
، ألركنأأأأ   ذأأأأل مأأأأين االحتيلجأأأألت ا مجلريأأأأة املبينأأأأة يف ارأأأأربامج 2015ارتمويأأأأل ارأأأأ   جأأأأدى أتمينأأأأ  يف عأأأألر 

نيأأأأة اررب جميأأأأة املاتمأأأأدة )مأأأأين املنظأأأأور ارنقأأأأد ( اردميسأأأأية رلوكلرأأأأة ألميزانيأأأألت ارطأأأأوارئ ألاملشأأأألريعم أليف امليزا
مليأأأون  ألالر، مقلبأأأأل حأأأأد   ىن رلنفقأأأألت ارتشأأأأغيلية  587، كلنأأأأت ا يأأأأدا ات املتوذاأأأأة تبلأأأأ  2016 راأأألر

مليأون  ألالر، ألذرأ  يف  طألر ارتقيّأد مبتطلّأ  ارنمأو ارصأفد  ارأ    ذأدّ  املفأوض اراألرم  669املتوذاة يبل  
مليأأون  ألالرم  96.5بلأأ  ذرألتأأ  عنأأد  2016ريا يف ميزانيتهأأل اررب جميأأة راأألر ألذأأد ألاجهأأت اروكلرأأة عجأأزا كبأأ

اأة بليون  ألالر، استنل ا     اربيل ت امللرية غأري 1.36مبل   2016ألذد  نفقت اروكلرة يف علر  املداجل
م (13)

، أل أو مأل (14)دةاملقيّأ مليون  ألالر يف  طألر امليزانيأة ارال يأة غأري 713.9ألبل  ارقسم األكرب مين املصدألفلت 
يف امللمأة مأأين جممأوع املصأأدألفلتم  مأل  نشأأطة ارطأوارئ ألاملشأألريع، مبأل يف ذرأأ  األنشأأطة  52.4شأّكل نسأأبة 

يف امللمأأة، علأأ  ارتأأوايلم ألظأأل ارتالأأيم ميثأأل  كأأرب بأأد مج ممأأوَّل  20.2أل  27.4املقيأأدة ارتمويأأل، فقأأد مثّلأأت 
يف امللمأة مأين جممأوع  57.6 مليأون  ألالر،  أل 411.5مين امليزانية اررب جمية، حيث بل  حجم ا نفألق عليأ  

 امليزانية ارال ية غري املقيَّدةم
ألتواجأأ  اروكلرأأة مأأدة  خأأدى عجأأزا  يكليأأل يأأؤ      حتأأدايت خطأأرية رقأأدرهتل علأأ  تلبيأأة متطلبأألت  - 65

مكأأين  ن ألاليتهأأل،    جلنأأ  تسأأب ب  يف تور أأد ارشأأكوك أل اي ة عأأدر االسأأتقدار رأأدى ارالجئأأنم ألكأألن مأأين امل
يكون اراجز  كرب بكثأري رأوال تأدابري احتأواء ارتكألريم ارأي تُدمجأت     أو صأفد  يف امليزانيأة خأالل ارفأ ة 
املشمورة ابرتقديدم ألعلأ  سأبيل االسأتجلبة رلاجأز املأليل ارأدامم، ألبنألء علأ  طلأ  اجلمايأة ارالمأة يف ذدار أل 

مأن اراألر عمليأة تشألألرية ألاسأاة ارنطألق مأع ،  طلأت األ2016، املتخ  يف كألنون األألل/ يسأمرب 71/93
اردألل األعضألء الستكشألأ مجيأع ارسأبل ألاروسألمل املمكأين األخأ  هبأل، مبأل يف ذرأ  مأين خأالل ارتربعألت 
ألاالش اكلت املقدرة، ركفلرة متويل اروكلرة متويال كلفيل مستدامل ميكين ارتنبؤ ب  طوال ألاليتهل، أل ن يقأدر    

  م2017هب ا ارش ن حبلول آذار/ملرس  اجلماية ارالمة تقديدا
 

__________ 

  م2015األموال املدّحلة مين علر  2016تشمل مصدألفلت علر  (13) 
تتالت امليزانية غري املقيدة ابألمأوال غأري املخّصصأة، مبأل يف ذرأ  امليزانيأة اررب جميأةم ألتتالأت األنشأطة املقيأدة ارتمويأل  (14) 

 ابألموال املخّصصة، مبل يف ذر   نشطة ارطوارئ ألاملشلريع ألارتمويل اربلر  ارصغدم
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 1اجلدول 

 2016والربامج، املصروفات الفعلية حسب ميادين العمل 

  (آبالأ  ألالرات اروالايت املتحدة)

 امليزانية اررب جمية
 اجملموع  املقد  ارضفة ارغدبية  اجلمهورية ارادبية ارسورية  ربنلن  األر ن  غزة

 املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  ارنسبة املئوية  املئوية ارنسبة 
 57,64 476 411 0,31 215 2 8,50 692 60 2,36 828 16 6,19 173 44 13,51 421 96 26,78 147 191 ارتاليم               

 15,39 863 109 0,12 821 3,71 471 26 0,97 957 6 3,24 118 23 2,81 061 20 4,54 434 32 ارصحة
 4,33 878 30 0,19 379 1 0,92 564 6 0,21 465 1 0,79 639 5 0,74 306 5 1,47 526 10 اربت ارتحتية

ا غلثأأأأأة ألاخلأأأأأدملت 
 االجتملعية

11 438 1,60 9 199 1,29 9 189 1,29 1 640 0,23 8 763 1,23 1 063 0,15 41 291 5,78 

 16,86 369 120 8,47 463 60 2,29 336 16 0,86 125 6 1,47 514 10 1,20 577 8 2,57 354 18 ارتنفي  ألاردعم

 100,00 8٧9 ٧13 9,24 942 6٥ 16,6٥ 82٥ 118 4,62 01٥ 33 12,98 633 92 19,٥٥ ٥6٥ 139 36,9٧ 900 263 اجملموع الكلي 
  
مجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأع مصأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ر 

 ارتمويل
 اجملموع  املقد  ارضفة ارغدبية  اجلمهورية ارادبية ارسورية  ربنلن  األر ن  غزة

 املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة  املئوية ارنسبة 
 37,06 363 505 0,23 189 3 4,88 470 66 2,62 657 35 4,45 622 60 7,64 218 104 17,25 207 235 ارتاليم               

 10,83 683 147 0,13 836 1 2,35 050 32 0,80 973 10 2,33 746 31 1,64 418 22 3,57 659 48 ارصحة
 5,69 547 77 0,11 478 1 0,60 139 8 0,13 711 1 2,41 895 32 0,40 399 5 2,05 926 27 اربت ارتحتية

ا غلثأأأأأة ألاخلأأأأأدملت 
 32,18 761 438 0,11 451 1 2,08 352 28 8,55 577 116 3,16 079 43 1,59 643 21 16,70 660 227 االجتملعية

 14,24 126 194 4,90 806 66 1,65 505 22 1,60 843 21 1,20 320 16 0,77 432 10 4,12 220 56 ارتنفي  ألاردعم

 11,٥٥ ٥1٧ 1٥٧ 13,٧0 ٧٥9 186 13,٥4 661 184 12,04 109 164 43,69 6٧3 ٥9٥ اجملموع الكلي 
٧4 

٧60 ٥,48 1 363 480 100,00 
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 2اجلدألل 
  2016املصروفات الفعلية حسب اةهداف االسرتاتيجية، 

  (آبالأ  ألالرات اروالايت املتحدة)

 امليزانية اررب جمية
 اجملموع  املقد  ارضفة ارغدبية  اجلمهورية ارادبية ارسورية  ربنلن  األر ن  غزة

 ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية 
ارتمتأأأأأأأع حبيأأأأأأألة مديأأأأأأأدة                

 18,45 688 131 0,24 699 1 4,33 934 30 1,15 212 8 3,94 151 28 3,49 891 24 5,30 802 37 ألصحية
املاأأأأأأأأأأألرأ ألاملهأأأأأأأأأأألرات 

 54,69 449 390 0,29 093 2 7,73 175 55 2,08 831 14 5,73 878 40 12,64 219 90 26,23 254 187 املكتسبة
تأأوفري مسأأتوى مايشأأي 

 8,98 071 64 0,22 542 1 1,90 554 13 0,37 631 2 1,70 144 12 2,04 567 14 2,75 634 19 المت
ارتمتأأأع بكلمأأأل حقأأأوق 

 0,70 974 4 0,04 254 0,11 791 0,11 769 0,04 310 0,12 834 0,28 016 2 ا نسلن
ارفالريأأأأأأأأأأأأأأأأأة ا  اريأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 17,19 696 122 8,45 354 60 2,57 371 18 0,92 572 6 1,56 150 11 1,27 054 9 2,41 195 17 ألارتشغيلية

 100,00 8٧9 ٧13 9,24 942 6٥ 16,6٥ 82٥ 118 4,62 01٥ 33 12,98 633 92 19,٥٥ ٥6٥ 139 36,9٧ 900 263 اجملموع الكلي 
 
مجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأع مصأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ر 

 ارتمويل
 اجملموع  املقد  ارضفة ارغدبية  اجلمهورية ارادبية ارسورية  ربنلن  األر ن  غزة

 ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية  ارنسبة املئوية 
ارتمتأأأأأأأع حبيأأأأأأألة مديأأأأأأأدة                

 13,47 631 183 0,20 714 2 2,71 924 36 0,99 455 13 3,58 796 48 2,01 366 27 3,99 377 54 ألصحية
املاأأأأأأأأأأألرأ ألاملهأأأأأأأأأأألرات 

 35,09 432 478 0,21 923 2 4,42 240 60 2,37 308 32 3,74 978 50 7,17 746 97 17,18 237 234 املكتسبة
تأأوفري مسأأتوى مايشأأي 

 35,69 577 486 0,12 570 1 2,74 293 37 8,61 445 117 5,06 945 68 1,82 789 24 17,35 535 236 المت
ارتمتأأأع بكلمأأأل حقأأأوق 

 2,06 029 28 0,10 331 1 0,23 075 3 0,09 234 1 0,10 363 1 0,32 396 4 1,22 631 16 ا نسلن
ارفالريأأأأأأأأأأأأأأأأأة ا  اريأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 13,70 810 186 4,86 223 66 1,47 985 19 1,64 317 22 1,07 579 14 0,72 812 9 3,95 894 53 ألارتشغيلية

 100,00 480 363 1 ٥,48 ٧60 ٧4 11,٥٥ ٥1٧ 1٥٧ 13,٧0 ٧٥9 186 13,٥4 661 184 12,04 109 164 43,69 6٧3 ٥9٥ اجملموع الكلي 
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 الثاين الفصل
 اةمررم لوألالررة البشرررية ال نميررة أهررداف إطررار يف املقرردل الفرعيررة الررربامج اسرر عرال  

 اةدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة امل حدة
 

 يتالت اروكلرة فيمل نوااي  عالن 2021-2016 رلف ة األجل املتوسطة األألندألا اس اتيجية تادض - 66
 املتوسأطة االسأ اتيجية  طألر يف صيغت 2017-2016 رلف ة املق حة اررب جمية امليزانية  ن بيد بامليلهتلم
  يكأأأأأل    ابالسأأأأأتنل  ارتقديأأأأأد  أأأأأ ا  عأأأأأدا  مت ارسأأأأأب ، ألهلأأأأأ ا م2015-2010 رلفأأأأأ ة ارسأأأأألبقة األجأأأأأل

  طأألر يف رلوكلرأأة ارتوجيأأ  االسأأ اتيجية تلأأ  ألتأأوفد م2015-2010 رلفأأ ة األجأأل املتوسأأطة االسأأ اتيجية
 ألتأوفري املكتسأبة، ألاملهلرات ألاملالرأ ألصحية، مديدة حبيلة ارتمتع  أل ي  ال اربشدية، رلتنمية   داأ  رباة

 ما نسلن حقوق بكلمل ألارتمتع المت، مايشي مستوى
 

 1 اهلدف - ألف 
 وصحية مديدة حبياة ال م ع  

 طديأأأت عأأأين ارفلسأأأطينين ارالجئأأأن    األألريأأأة ارصأأأحية اردعليأأأة خأأأدملت تقأأأدم األألنأأأدألا ألاصأأألت - 67
 اريوميأأة، ارطبيأأة االستشأألرات عأأد  مبتوسأأط يتالأأت فيمأأل املتحققأأة املكلسأأ  مأأين ارأأدغم ألعلأأ  ممدفقأأل   143

 رلفئأأألت املستشأأأفيلت يف اردعليأأأة تأأأوافد كفلرأأأة ألمأأأدى املدضأأأ ، راأأأالا احليويأأأة املضأأأل ات ألصأأأم ألماأأأدل
 هلأ   االسأتجلبة سأبيل ألعلأ  اال  اي م يف آخأ  املاديأة غري ابألمداض ا صلبة مادل فإن  شلشة، األكثد
 غأري األمداض مين اروذلية تازيز  جل مين ارالمة رلتوعية ألمحالت أل  ألية اختبلرات اروكلرة استحدثت احللرة،
 ارتحصن، مادالت ذر  يف مبل ذوية، ألارطفل األر بصحة املتصلة ارنواتج تزال ألال احللالتم أل  ارة املادية
 اخلدملتم حتسن  اي ة فيهل ميكين اري اجمللالت يف اربحث تواصل األألندألا  ن رغم ألذر 
 املفدألضة ألارقيو  آخد    حن مين ارانم  عملل ألاندالع املتواصل األمين انادار  سفد غزة، أليف - 68
 جيأأد  ألحلريأأل ، املقيمأأنم ارسأأكلن  ألسأأل  يف شأأديد ألعسأأد مأأدذع فقأأد عأأين ألارسأألع األشأأخلا حدكأأة علأأ 
 - ارنفسأأي ألارأأدعم اراقليأأة ارصأأحة ردعليأة اركلمأأل ا  مأألا    يهأأدأ غأزة يف مبتكأأد جتأأديي مشأأدألع تنفيأ 

 رلمأوظفن يتأي  ارأ   األمأد أل أو اروكلرأة، تقأدمهل ارأي األألريأة ارصأحية اردعلية خدملت ضمين االجتملعي
 أليف غأزة  اخل اخلدملت     نطلق توسيع املتوذع ألمين  وال م  كثد بطديقة رلمدض  اردعلية تقدم ارطبين
  م2017 علر يف  خدى عمليلت ميل يين
 ارصأأحيةم اردعليأأة تأأوفري مسأأتوى علأأ  كبأأريا   عبئأأل   ارسأأورية ارادبيأأة اجلمهوريأأة يف ارنأأزاع  ألجأأد ألذأأد - 69

 ارأي االسأتثنلمية اجلهأو  أل اتحأت رلحيألةم ألاملنقأ ة األسلسأية اردعليأة رتقأدم األألروية  عطلء األألندألا ألتواصل
 صأأحيةم مداكأأز ثالثأأة يف (15)ارصأأحة مالومأألت   ارة ا رك ألنيأأة ارصأأحة نظأألر   خأألل اروكلرأأة هبأأل تذلمأأ
 حسأأ  ،2017 عأألر يف اربلأأد يف  خأأدى صأأحية مداكأأز ريغطأأي ارنظأألر تطبيأأت نطأألق توسأأيع املتوذأأع ألمأأين
 ا رك ألينم االتصلل عل  ألارقدرة ارتحتية ألاربنية األمنية احللرة ب  تسم  مل

__________ 

 اخلدملتم ألجو ة تغطية حتسن أليف رألطبلء ارامل ع ء تبسيط  اي ة يف سلمهت املدض  اعيدمو  رتحديد آرية يشمل   ا (15) 
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 ألنظأأم ابمليأأل  ا مأأدا  نظأأم  صأأال  طديأأت عأأين  مجأألال ارالمأأة ارصأأحة بيئأأة  يضأأل األألنأأدألا ألحّسأأنت - 70
 احملليأأأة، ارسأأألطلت مأأأع املنلسأأأ  ارنحأأأو علأأأ  ابرتاأأألألن ألذرأأأ  األألرويأأأة، ذات املنأأألطت يف ألارصأأأدأ اجملأأألر 
 ماملخيملت   ارة عين املضيفة ارسلطلت مسؤألرية بش ن اروكلرة مبوذم املسلس أل ألن

 
 الفلسطينيني لالجئني الصحي الوضع وتعزيز وحفظ محاية االسرتاتيجي: اهلدف  

 ارقيلس  
 املئوية ارنسبة ارقيلس ألحدة ا جنل  مؤشد املتوذع ا جنل 

 علأأأأأأأأأأأ  اجلميأأأأأأأأأأأع حصأأأأأأأأأأأول )ا(    
 ارشأأألملة األألريأأأة ارصأأأحية اردعليأأأة
 ارنوعية ألاجلّيدة

 25.0 (2016) األسلس خط احليوية املضل ات ألصم مادل
 25.0 (2016) املستهدأ األ اء 
 ) (24.5 (2016) ارفالي األ اء 

 األسأأأأأأأأأأأأدة صأأأأأأأأأأأأحة محليأأأأأأأأأأأأة ) (
 هبل ألارنهوض

 املئويأأأأأأأأأة ارنسأأأأأأأأبة علأأأأأأأأأ  احمللفظأأأأأأأأة
 يقأأل ال ملأأل خيضأأاين ارأأالي رلنسأألء
 ذبأأأأأأل طبيأأأأأأة فحأأأأأأوا  رباأأأأأأة عأأأأأأين

 اروال ة

 90.2 (2016) األسلس خط
 90.3 (2016) املستهدأ األ اء
 89.8 (2016) ارفالي األ اء

 األمأأأأأأأأأأأأداض مأأأأأأأأأأأأين اروذليأأأأأأأأأأأأة )ا(
 ألمكلفحتهل

 ماأأأأأأأأأأأأأأدل علأأأأأأأأأأأأأأ  احمللفظأأأأأأأأأأأأأأة ‘1’
 ميكأين اري األمداض مين ارتحصن
 ابرتلقي  منهل اروذلية

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

95.0 
95.0 
99.3 

 رلمالجأأأأأأأأأع املئويأأأأأأأأأة ارنسأأأأأأأأأبة‘ 2’ 
 امليأأأأأل  بشأأأأأبكلت رايأأأأأل   املوصأأأأأورة

 ارالمة

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

100.0 
100.0 
99.98) ( 

 رلمالجأأأأأأأأأع املئويأأأأأأأأأة ارنسأأأأأأأأأبة ‘3’ 
 اجملأأألر  بشأأأبكلت رايأأأل املوصأأأورة
 ارالمة

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

90.24 
92.63 
91.87) ( 

 
 يشمل اجلمهورية ارادبية ارسوريةمال  ) ( 

 
 النواتج  

 ر    منهل امللمة يف 61 حنو ألذد ذُّدر ارفلسطينين، رالجئن طبية استشلرة 8 553 518 تقدم • 

 األألريأأأة ارصأأأحية اردعليأأأة خلأأأدملت استشأأألرة 927 913 ذُأأأّدمت ارأأأدامد، ارنأأأزاع مأأأين ارأأأدغم علأأأ  • 
 ارسورية ارادبية اجلمهورية يف

 يف فأأ كثد، علمأأل   40  عمأألر م تبلأأ  فلسأأطينيل   الجئأأل   168 737 علأأ  ارسأأكد  فحأأ  ُ جأأد  • 
 امللمة يف 8.9 بنسبة ارسلبقة ارسنة عين  اي ة

 املستشفيلت يف ارثلين/ارثلرث املستوى مين رعلية يتلقون مديضل   101 990     عل ت ُذدمت • 
رتحسأأأأن  رألألنأأأدألا ارتلباأأأأة ارصأأأحية املداكأأأأز مأأأين امللمأأأة يف 15 جمموعأأأأ  يف ميثأأأل مأأأأل جتديأأأد جأأأدى • 

 املدض  رعلية
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 مدكأزا ، 117 عد  ل اربلر  رلوكلرة، ارتلباة ارصحية املداكز مجيع كلنت ،2016 علر هنلية حبلول • 
 م(16)األسأدة بصأحة املانيأة األفدذأة هنج تنف  ارسورية، ارادبية اجلمهورية يف املوجو ة تل  ابستثنلء

 يف السأتكملر  متوذأع  مأل  طألر مأع ارسأورية، ارادبيأة اجلمهوريأة يف ارأنهج  أ ا حنو االنتقلل ألبد 
  ركأ ألين نظألر أل أو ا رك ألنيأة، ارصأحة نظلر كلن ذر ،    ألاب ضلفة م2017 علر منتصم
 مجيع يف ُيستخدر اجلو ة، علرية بيل ت ألمجع اركفلءة حتسن يف يسل م ارطبية ارسجالت   ارة
 عألر يف ارغدبيأة ألارضفة األر ن مين كل يف ابركلمل تشغيل  أليُتوذع ألغزة، ربنلن يف ارصحية املداكز

 ارتحيأأأأة ألاربنيأأأأة األمنيأأأة احللرأأأأة بأأأ ر  تسأأأأم   ن مبجأأأأد  ارسأأأورية ارادبيأأأأة اجلمهوريأأأة أليف ،2017
  ا رك ألينم االتصلل عل  ألارقدرة

 
 2 اهلدف - ابء 

 املك سبة واملهارات املعارف  
 األسلسأأأي ارتالأأأيم تقأأأدر حيأأأث اخلمسأأأة، عمليلهتأأأل ميأأأل يين يف املأأأدارس مأأأين 702 األألنأأأدألا تأأأديد - 71

 نطألق علأ  ارتالأيم رأرب مج ا مجأليل ارنجأل  أليُظهأد الجأعم فلسطيل طفل مليون نصم مين ألكثد اجمللين
 ارسأأنوات  جنأأل ات ر سأأيخ اجللريأأة ألاجلهأأو  ا صأأال   ن ارتالأأيم،  صأأال  مأأين رايأأل   االنتهأألء باأأد اروكلرأأة،
  لر لم تؤي بد ت ذد أل  امتهل عليهل ألاربنلء امللضية اخلمس

 نطألق علأ  ار اكميأة ارتسأد  ماأدالت يف ابخنفألض 2016-2015 اردراسأية ارسأنة ألاتسأمت - 72
 اسأأتاداض عمليأأة ألبتازيأأز اردراسأأي، ارتحصأأيل رصأأد اختبأألرات يف ارتالميأأ    اء يف عأألر ألبتحسأأين اروكلرأأة،
 كأل ت حأن األكل مييأة، ارسأنة بدايأة يف بد ت اري ارتحدايت مين اردغم عل  ألذر  ،(17)درسيةامل اركت 
 غأزة، يف املسأتمد رلحصألر كألن كمأل اروكلرأةم عدفتهأل ارأي ارتمويأل فجأوات بسأب   بواهبأل تفت  ال املدارس
 ارضأأأأفة يف االحأأأأتالل ألاسأأأأتمدار ألربنأأأألن، األر ن يف ألآمر أأأأل ارسأأأأورية ارادبيأأأأة اجلمهوريأأأأة يف ارأأأأدامدة ألاحلأأأأد 
 رلمدارسم اخللرجية اربيئة جممل عل   ثد ارغدبية،

 شأأهدت ارأأي ارسأأورية، ارادبيأأة اجلمهوريأأة يف املتحققأأة ا جنأأل ات    خأألا بوجأأ  ا شأألرة ألجتأأدر - 73
 ارتحصأأأيل رصأأأد يف ذأأأواي    جنأأأل ا   ألسأأأّجلت ارامليأأألت ميأأأل يين مجيأأأع بأأأن ارتسأأأد  ماأأأدالت   ىن مأأأين باضأأأل  

 رتازيأأأأأز املدّكأأأأأ  ارأأأأأنهج ا جيأأأأألي ارنأأأأألتج  أأأأأ ا حتقيأأأأأت يف سأأأأألمهت رمبأأأأأل ارأأأأأي اراوامأأأأأل ألتشأأأأأمل اردراسأأأأأيم
 األألنأدألا، ألتلفزيأون اربديلأة، ارأتال م  مألكين خأالل مين ألاالبتكلر ا صال ، تنفي  خالل مين ارتاليمي ارنظلر
 ارتاويضيةم ألارفصول ارصيفي ارتاليم ألفصول ا ضليف، االجتملعي - ارنفسي ألاردعم ار اي، ارتاّلم ألموا 

__________ 

 يدكأز أل أو ارشأخ ، حأول تتمحأور ارأي األألريأة ارصأحية اردعليأة خأدملت مأين جمموعأة  أو األسأدة بصحة املانية األفدذة هنج (16) 
 ُصأّمم ألذأد ألاملدي /األسأدة، اخلأدملت مقأّدمي بأن األجل طويلة اراالذلت عل  ارتشديد مع ألكلية، شلملة رعلية توفري عل 

 املاديةم غري رألمداض ابرنسبة سيمل ألال ارصحية، اخلدملت ألفالرية ألكفلءة جو ة رتحسن

 أل لأأت ارثأألمين(    اردابأأع مأأين ارصأأفوأ )يف رألألنأأدألا ارتلباأأة املأأدارس مجيأأع يف اردراسأأي ارتحصأأيل رصأأد اختبأألرات  جديأأت (17) 
 تلمي م 60 000
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 اةطفرال سريما وال الفلسرطينيني، لالجئني اةساسية ال عليمية االح ياجات تلبية االسرتاتيجي: اهلدف
 ال عليم على حصوهلم فرص وحتسني والشباب،

 ارقيلس  
 املئوية ارنسبة ارقيلس ألحدة ا جنل  مؤشد املتوذع ا جنل 

 علأأأأأأأأأأأ  اجلميأأأأأأأأأأع حصأأأأأأأأأأول ) (    
 مأأين ألاسأأتفل هتم األسلسأأي ارتالأأيم
 تغطيت 

 مأين ارتّسأد  ماأدل اخنفلض ‘1’
 مدحلأأأأأأأأة تالميأأأأأأأأ  بأأأأأأأأن اردراسأأأأأأأأة
 األسلسي ارتاليم

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

1.46 
2.47) ( 
1.25 

 مأين ارتّسأد  ماأدل اخنفلض ‘2’ 
 مدحلأأأأأأأأة تالميأأأأأأأأ  بأأأأأأأأن اردراسأأأأأأأأة
 ا عدا   ارتاليم

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

3.23 
3.45) ( 
2.84 

 ارتالأأأأأأأأأأأيم جأأأأأأأأأأأو ة حتسأأأأأأأأأأن ) (
 حمد ة ماليري ألفت ألنواجت 

 املسأأتوفن رلتالميأأ  املئويأأة ارنسأأبة
 يف  املطلوبة رلمستوايت

  

 ،4 رلصأأأأأأأأم ارادبيأأأأأأأأة ارلغأأأأأأأة ‘1’ 
 ار كور

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

41.7 
43.1 
49.4 

 ،4 رلصأأأأأأأأم ارادبيأأأأأأأأة ارلغأأأأأأأة ‘2’ 
 ا   

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

67.2 
69.3 
75.6 

 ،4 رلصأأأأأأأأأأأأأم اردايضأأأأأأأأأأأأأيلت ‘3’ 
 ار كور

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

22.4 
22.7 
24.8 

 ،4 رلصأأأأأأأأأأأأأم اردايضأأأأأأأأأأأأأيلت ‘4’ 
 ا   

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

35.15 
35.6 

34.11 
 ،8 رلصأأأأأأأأم ارادبيأأأأأأأأة ارلغأأأأأأأة ‘5’ 

 ار كور
 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

39 
39.9 
37.7 

 ،8 رلصأأأأأأأأم ارادبيأأأأأأأأة ارلغأأأأأأأة ‘6’ 
 ا   

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

71.4 
72.8 
74.5 

 ،8 رلصأأأأأأأأأأأأأم اردايضأأأأأأأأأأأأأيلت ‘7’ 
 ار كور

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

34.1 
34.5 
50 

 ،8 رلصأأأأأأأأأأأأأم اردايضأأأأأأأأأأأأأيلت ‘8’ 
 ا   

 (2016) األسلس خط
 (2016) املستهدأ األ اء
 (2016) ارفالي األ اء

50.5 
51 

64.8      
ُحأأّد   أأ ا اهلأأدأ يف ألذأأت سأألبت رتأألريخ االنتهأألء مأأين تسأأجيل األ اء ارفالأأي املتحقأأت يف ارسأأنة ارسأألبقةم ألهلأأ ا  ) ( 

 ارسب ، جلءت ذيمة األ اء املستهدأ  عل  مين ذيمة خط األسلسم
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 النواتج  
 الجئل   فلسطينيل   طفال   515 260 رأ ألمنصم ألشلمل جيد تاليم توفري • 
 اروكلرأأة نطأألق علأأ  احملأأد ة األ أأداأ األألنأأدألا جتأألأل ت ،2016-2015 اردراسأأية ارسأأنة خأأالل • 

 ألاربنلت رلبنن ألا عدا   األسلسي ارتاليم  ألري يف ار اكمية ارتسد  ملادالت ابرنسبة
 املسأأأأأتوفن ارتالميأأأأأ  نسأأأأأبة يف حتّسأأأأأنل   2016 راأأأأألر اردراسأأأأأي ارتحصأأأأأيل رصأأأأأد نتأأأأألمج سأأأأأجلت • 

 يف ارأدرجلت متوسأط يف أل اي ة ،“ارتليل ارصم    ألاالنتقلل املطلو  األ اء حتقيت” ملستوايت
 حتقيأت عأدر” مسأتوى عنأد رلتالميأ  املئويأة ارنسأبة يف ألاخنفلضأل   املسأتوى، اراليل ارتفكري مهلرات
 “املطلو  األ اء

 مأين  كثأد تضأم ارأي رلفصأول املئويأة ارنسأبة  ا ت ،2015-2014 اردراسأية ارسأنة مأع ابملقلرنة • 
 م2016-2015 اردراسأأأأية ارسأأأأنة يف امللمأأأأة يف 38.88    امللمأأأأة يف 21.26 مأأأأين تلميأأأأ ا   40

 عنأأأد ارفصأأأول تكأأأويين ختطأأأيط يف املاتمأأأد ارسأأأقم    ارفصأأأول  حجأأألر يف ارأأأزاي ة  أأأ   ألتاأأأزى
 رلسأنة كمأدارس( االسأتخدار رغأدض مبلنيهل ُشّيدت اري املدارس )يف ارواحد رلفصل تلمي ا   50

ارأأأي تضأأأم  رلفصأأأول املئويأأأة ارنسأأأبة ألظلأأأت ارتقشأأأمم تأأأدابري بسأأأب  2016-2015 اردراسأأأية
 ارسأأأنة يف امللمأأأة يف 5.98 مأأأين طفيفأأأل تغأأأريا شأأأهدت حيأأأث نسأأأبيل ، مسأأأتقدة  ذأأأل  أل تلميأأأ ا   25

  2016-2015 اردراسية ارسنة يف امللمة يف 5.97    2015-2014 اردراسية
 نطأألق علأأ  ارتالأأيم   ارة مالومأألت نظأألر تنفيأأ  بأأد  ،2017-2016 اردراسأأية ارسأأنة بدايأأة يف • 

 عمليألت ميأل يين مجيأع يف املأدارس مجيأع يف ابرتالميأ  اخللصأة رلوحدة ارنلج  ارتنفي  مع اروكلرة،
 اروكلرة

 18 769 جمموعأ  مأل ألارتسألم  ارنزاعألت ألتسأوية ا نسألن حقوق جملل يف ارتدري  مين استفل  • 
 ألخأأالل م2015 عأألر هنليأأة حبلأأول رألألنأأدألا، ارتأألبان املدرسأأن مجيأأع بيأأنهم مأأين تاليميأأل ، موظفأأل  
 املأدارس مسأتوى علأ  ارتخطأيط بشأ ن عمأل حلقألت ُعقأدت ،2016-2015 اردراسية ارسنة

 17 466 تلقأأأ  ألذأأأد األأليلم ارتأأأدري  تازيأأأز  جأأأل مأأأين املأأأدارس مجيأأأع يف ارتكميلأأأي ألارتأأأدري 
 2016-2015 اردراسية ارسنة خالل ارتكميلي ارتدري  تاليميل   موظفل  

 اروكلرأأة متطلبأألت السأأتيفلء 2016 عأألر يف مدرسأأة 41 جمموعأأ  مأأل بنأألء  عأأل ة  أل حتسأأن جأأدى • 
 ألارسالمة ألاحلملية ارتاليم إبصال  املتالقة

 
 3 اهلدف - جيم 

 الئق معيشي مس وى توفري   
 ارأي ارتأدخالت طديأت عأين ارفلسأطينين رالجئأن المأت مايشأي مستوى كفلرة    األألندألا تسا  - 74
 ارتحتيأة اربأت حتسأن ألبأد مج ارصأغد اربألر  ارتمويل ألبد مج االجتملعية ألاخلدملت ا غلثة بد مج هبل يقور

 ألاردألرينم اروطنين ألارشدكلء املضيفة احلكوملت مع ابرتالألن ألاملخيملت
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 األمأأأأألن شأأأأأبكة بأأأأأد مج  طأأأأألر يف مسأأأأألعدات تلقأأأأأوا فلسأأأأأطينيل الجئأأأأأل 254 520  صأأأأأل ألمأأأأأين - 75
 يف يايشأأون ك شأأخلا امللمأأة، يف 62  أل الجئأأل، 158 862 حتديأأد جأأدى ،2016 عأألر يف االجتمأألعي

 اأألت تقأأيس حيأأث املبلشأأدة، غأأري املقأألييس علأأ  تاتمأأد امللريأأة ارقأأدرة رقيأألس مال لرأأة حسأأ  مأأدذع فقأأد
 امللمأة، يف 42 نسأبة ارنسألء متثأل املسأتفيديين،  ألرئأ  ألمأين األألرويأةم أل يالمهأم ارفقأداء  فقد رتحديد  سلسية
 امللمةم يف 10 نسبة ا علذة ذأل  األشخلا ألميثل
 مأأين ارفلسأأطينين رالجئأأن اراأأي  سأأبل تأأوفري يف مبلشأأدة بصأأورة ابألألنأأدألا ارتالأأيم بأأد مج أليسأأهم - 76

 شأهدت حن أليف ألاملهلم ارتقل ألارتدري  ابرتاليم املال بد جم  طديت عين رلتوظيم ارقلبلية حتسن خالل
 اخنفلضأأل ارسأأورية، ارادبيأأة اجلمهوريأأة يف عأأدا مأأل اروكلرأأة، نطأألق علأأ  ارأأرب مج خدجيأألت توظيأأم ماأأدالت
 ا  ا ت ،2015 عأألر خلدجيأألت امللمأأة يف 76.28    2014 عأألر خلدجيأألت امللمأأة يف 77.26 مأأين طفيفأأل

 يف 87.58    2014 عأألر خلدجيأأي امللمأأة يف 80.14 مأأين اروكلرأأة نطأألق علأأ  ارأأ كور توظيأأم ماأأدالت
 م2015 علر خلدجيي امللمة
 بلغأأأأت  مجلريأأأأة بقيمأأأأة ذدضأأأأل 39 161 ارصأأأأغد اربأأأألر  ارتمويأأأأل بأأأأد مج ذأأأأدر ،2016 عأأأألر أليف - 77

   ألالرام 2 263 992 ذدر ل صلفية  يدا ات بتوريد  ابر ة  جنل  حمطة ألبل   ألالرا، 39 780 417
 اجملتماأألت طلأأ  بتنشأأيط احملليأأة االذتصأأل ات علأأ   جيلبيأأل أتثأأريا املخيمأألت حتسأأن  عمأألل ألتأأؤثد - 78

  نأأ  اروكلرأة تقأدر ارصأد ،  أ ا أليف ذاتأ م اروذأت يف رلسأأكلن اراملرأة فأدا ألتوريأد اربنألء، مأوا  علأ  احملليأة
 ارفلسأأأطينينم رالجئأأأن 2016 عأأألر يف كلمأأأل بأأأدألار ألظيفأأأة 3 310 مأأأين  كثأأأد يكأأألفع مأأأل توريأأأد جأأأدى

 ألامليأأأل  ارصأأأدأ ألشأأأبكلت ارصأأألبة ارنفأأألايت مأأأين ارأأأتخل  جمأأألل يف  عمأأألل نُأّفأأأ ت ذرأأأ ،    ألاب ضأأألفة
  األمداضم انتشلر ملنع ألاجمللر 

 رالجئأأأأأن ارأأأأأد ق كسأأأأأ   نشأأأأأطة رأأأأأدعم رايأأأأأة شأأأأأداكة 15 األألنأأأأأدألا  ذلمأأأأأت ،2016 عأأأأألر أليف - 79
 يقو  أأل ارأأي ارأأد ق كسأأ   نشأأطة مأأين فأأد ا 4 440 تفل اسأأ االتفلذأألت، تلأأ  خأأالل ألمأأين ارفلسأأطينينم

 ارغدبيةم ألارضفة ألربنلن األر ن يف ارشدكلء
 

 إىل املقدمرة اخلردمات خرالل مرن الفلسرطينيني لالجئني املعيشي املس وى حتسني االسرتاتيجي: اهلدف
 الضعيفة والفئات الفقراء

 ارقيلس  
 املئوية ارنسبة ارقيلس ألحدة ا جنل  مؤشد املتوذع ا جنل 

احلأأد مأأين ارفقأأد يف صأأفوأ  فقأأد     
 ارالجئن ارفلسطينين

ارنسأأأأأبة املئويأأأأأة رلمسأأأأأتفيديين مأأأأأين 
بد مج شأبكة األمألن االجتمألعي 
ارتلباأأة رألألنأأدألا مأأين األفأأدا  ارأأ يين 

 يايشون يف فقد مدذع

 (2016خط األسلس )
 (2016األ اء املستهدأ )

 (2016األ اء ارفالي )

57.58 
62.4 

62.42) ( 
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 النواتج
 االجتمألعي األملن شبكة بد مج  طلر يف اردعم تلقوا فلسطينيل الجئل 254 520    اب ضلفة • 

 الجئأأل 851 642 رأأأ األغأأداض املتاأأد ة ارنقديأأة املسأألعدات  أل ارغأأ اء تأأوفري مت ،2016 عأألر يف
 ارادبيأأأأأأة اجلمهوريأأأأأأة يف الجئأأأأأأل 412 062أل ارغدبيأأأأأأة، ارضأأأأأأفة يف الجئأأأأأأل 45 978 أل غأأأأأأزة، يف

 يف ارتمويأأأأأأل  طأأأأأألر يف األر ن يف الجئأأأأأأل 14 548أل ربنأأأأأألن، يف الجئأأأأأأل 32 042 أل ارسأأأأأأورية،
 يف الجئأأل 23 429 رفلمأأدة مؤذتأأة عمأأل فأأدا تأأوفري مت ذرأأ ،    ألاب ضأألفة ارطأأوارئم حأألالت
  احملتلةم ارفلسطينية األرض  حنلء مجيع

 
 ارقيلس  

 املئوية ارنسبة ارقيلس ألحدة ا جنل  مؤشد املتوذع ا جنل 

 اتحأأة فأأدا عمأأل طويلأأة األجأأل     
 رالجئن ارفلسطينين

احلفأأأألى علأأأأ  ماأأأأدالت توظيأأأأم 
اخلأأأدجين مأأأين ا    ألارأأأ كور يف 

شأأأأأأأهدا مأأأأأأأين اتريأأأأأأأخ  12غضأأأأأأأون 
 ارتخدا

  

 (2016خط األسلس ) ا    
 (2016األ اء املستهدأ )

 (2016األ اء ارفالي )

77.26 
63.25 
76.28 

 (2016خط األسلس ) ار كور 
 (2016األ اء املستهدأ )

 (2016األ اء ارفالي )

80.14 
72.94 
87.58) ( 

 
 ال يشمل اجلمهورية ارادبية ارسوريةم ) ( 

 
 النواتج
طلربألم أليف  طألر ارتالأيم ألارتأدري  ارتقأل  7 082مت توفري ارتدري  علأ  املهألرات ارتقنيأة ألاملهنيأة رأأ  • 

ألاملهأأأل، شأأأهدت مجيأأأع اجملأأألالت جهأأأو ا متضأأألفدة رأأأدعم ارفئأأألت ارضأأأايفة بصأأأورة منلسأأأبة رلسأأأيلق 
ن )املسأأأتفيديين مأأأين بأأأد مج شأأأبكة األمأأأل “ارفئأأألت ارضأأأايفة”اخلأأألا بكأأأل منهأأأل حتديأأأدام ألكلنأأأت 

االجتملعي ألغري ذرأ  مأين ارفئألت ارضأايفة اخللصأة بكأل ميأدان عمليألت علأ  حأدة( املسأجلة يف 
يف امللمأأأة  65.8 يف ربنأأألنب أل 41.46يف امللمأأأة يف األر نب أل  31.08متثأأأل  2016-2015ارفأأأ ة 

  يف امللمة يف غزة 82.76 يف امللمة يف ارضفة ارغدبيةب أل 38.5يف اجلمهورية ارادبية ارسوريةب أل 
 ار كيأأز مأأع ارتسأأع، املواضأأياية بلبنلهتأأل ألاملهأأل، ارتقأأل ألارتأأدري  ارتالأأيم اسأأ اتيجية تنفيأأ  اسأأتمد • 

 امليل يين مجيع يف املوظفن مالك  يلكل ألماليري ألذواعد اجلو ة ضملن عل  خلا بشكل
 ارقيلس  

 املئوية ارنسبة ارقيلس ألحدة ا جنل  مؤشد املتوذع ا جنل 

اربأأت ارتحتيأأة رلمخيمأألت حتسأأن     
 ألاملبلين اري ال تستويف املاليري

عأأأأأد   سأأأأأد ارالجئأأأأأن املقيمأأأأأة يف 
 مالجع جدى تدميمهل

 (2016خط األسلس )
 (2016األ اء املستهدأ )

 (2016األ اء ارفالي )

040 1 
733 2 
449) ( 
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 املشأألريع(، متويأأل علأأ  كليأأل اعتمأأل ا املأأ أل   صأأال  )ياتمأأد ارتمويأأل عجأأز مأأين رسأأنوات نتيجأأة • 

 عمليأأألت منأأألطت مجيأأأع يف شأأأديدا تقل صأأأل ألاملخيمأأألت ارتحتيأأأة اربأأأت حتسأأأن بأأأد مج تنفيأأأ  شأأأهد
 األ داأ عين كثريا تقل  جنل ات حتقيت عين مسؤألرة املاوذلت     ألكلنت األألندألام

 ارطلرئ ارتمويل  طلر يف غزة يف مالجع 5 410  صال  مت • 
 ارقيلس  

 ارقيمة/اراد  ارقيلس ألحدة ا جنل  مؤشد املتوذع ا جنل 

 اي ة اخلأأأأأأأأأأأدملت امللريأأأأأأأأأأأة ارشأأأأأأأأأأألملة     
رلجميأأأأأأع أل مكلنيأأأأأأة احلصأأأأأأول علأأأأأأ  

 ) (تسهيالت االذ اض ألاال خلر

ذيمأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ارقأأأأأأأأأأأأأأأأأأدألض  ‘1’
بأأأأأأأأأأأأأأأدألالرات )املمنوحأأأأأأأأأأأأأأأة 

 (اروالايت املتحدة

 (2016خط األسلس )
 (2016املستهدأ )األ اء 

 (2016األ اء ارفالي )

797 898 37 
877 877 46 
417 780 39 

عأأأأأأأأأأأأأأأأأأد  ارقأأأأأأأأأأأأأأأأأأدألض  ‘2’
 املمنوحة

 (2016خط األسلس )
 (2016األ اء املستهدأ )

 (2016األ اء ارفالي )

193 38 
709 44 
161 39 

 
 ال يامل بد مج األألندألا رلتمويل اربلر  ارصغد يف ربنلنم ) ( 

 
 لنواتجا  

 ارالجئأأأأأأأأأأأن     ألالرا، 18 872 790 بقيمأأأأأأأأأأأة ذدضأأأأأأأأأأأل، 14 125 ذُأأأأأأأأأأأّدر ،2016 عأأأأأأأأأأألر يف • 
  صأأأأحل  (39 161) ارامأأأأالء عأأأأد  جممأأأأوع مأأأأين امللمأأأأة يف 36 ميثأأأأل مأأأأل أل أأأأو ارفلسأأأأطينين،

  ألالرا( 39 780 417) املمنوحة ارقدألض ذيمة جمموع مين تقديبل امللمة يف 50 أل ارقدألض،
 ذدضأأأأل 15 926 ُمأأأأن  حيأأأأث ارقأأأأدألض، مأأأأين املسأأأأتفيديين بأأأأن مأأأأين األألرويأأأأة مُتأأأأن  املأأأأد ة ظلأأأأت • 

 )بقيمأأأأأأة رالجئأأأأأألت ُمنحأأأأأأت ذدضأأأأأأل 5 954 ألمنهأأأأأأل رلنسأأأأأألء،  ألالرا( 12 956 227 )بقيمأأأأأأة
 ارنسألء    اروصأول حجأم يف امللمأة يف 7.2 بنسأبة  اي ة يشأكل مل أل و  ألالرا(، 5 790 138

 ارشأأأأبل  رلمق ضأأأأن ذدضأأأأل 11 337 ُمأأأأن  ذرأأأأ ،    ألاب ضأأأألفة م2015 عأأأألر مأأأأع ابملقلرنأأأأة
  ألالرا( 4 761 650 )ذيمتهأأأأأأأأأأأأل ذدضأأأأأأأأأأأأل 4 041 منهأأأأأأأأأأأأل  ألالرا(، 11 590 634 )بقيمأأأأأأأأأأأأة

 ارفلسطينين ارالجئن رشبل  ُمنحت امللمة، يف 36  أل
 

 4 اهلدف - دال 
  اإلنسان حقوق بكامل ال م ع  

 عأأين ممكأين حأد  ذصأ     ا نسألن حبقأوق ارفلسأطينين ارالجئأن متتأع كفلرأة    األألنأدألا هتأدأ - 80
 ارأدأليلم ارقألنون احأ ار تازيأز علأ  ألابرتشأجيع تقأدميهل، خأالل ألمأين خدملهتل تقدم يف احلملية توفري طديت
 حأل ألجأو  عأدر    ذرأ  أليازى ابحلملية، يتالت مل يف حتدايت يواجهون ارفلسطينيون ارالجئون يزال ألال

 املسأتمد ارفلسأطينية األرض ألاحأتالل ارسأورية، ارادبيأة اجلمهوريأة يف ارأدامد ارنأزاع أل   حملنأتهم، أل امأم عل ل
 يف اهلأ  ارقألنوين ألاملدكز سنوات، 10 مين يقد  مل من  املستمد غزة ألحصلر علمل، 50 مين يقد  مل من 

 املضيفةم اربلدان با 



A/72/13 

 

17-08072 32/34 

 

 مداعأألة ألتامأأيم احلمليأأة جمأألل يف اروكلرأأة اسأأتجلبة تازيأأز مأأين كأأل صأأايد علأأ  كبأأري تقأأدر ألُ حأأد  - 81
 كألنون يف رايأل األألنأدألا مبقأد احلمليأة شأابة  نشألء كألن ارصأد ،  أ ا أليف ارأربامجم مجيأع يف احلملية ماليري

 اروكلرأأة عمليأألت ميأأل يين مجيأأع يف خمّصصأأة محليأأة  فدذأأة  نشأألء اسأأتمدار    اب ضأألفة ،2016 ارثلين/ينأأليد
 مبثلبأأأة ارطفأأأل، محليأأأة أل طأأألر ،2021-2016 رلفأأأ ة اجلنسأأأن بأأأن رلمسأأألألاة جديأأأدة اسأأأ اتيجية ألألضأأأع
 ابر ةم  جنل  حمطلت

 ألحسأأ  اخلأأدملتم تقأأدم يف احلمليأأة اعتبأألرات مداعأألة رتامأأيم خطأأوات اختأألذ األألنأأدألا ألألاصأألت - 82
  رجأة بلغأت ،2016 عألر يف األأل  رلمأدة اسأُتخدمت احلمليأة صأايد علأ  األ اء ملداجاأة منقحة منهجية
 مأأين امللمأأة يف 74 نُأّفأأ  حأأن يف امللمأأة، يف 56 ارربجمأأة جوانأأ  مجيأأع يف ابروكلرأأة احلمليأأة ماأأليري مأأع ارتوافأأت

  مألر رميسأية عقبأة ألارأنظم ألارتوعيأة املأوار  غيل  أليشكل كلمالم  أل جزميل تنفي ا ارسلبقة املداجاة توصيلت
 االعتبلراتم تل    ملا مين املزيد حتقيت
 ار كيأأز مأأع اجلنسأألين، ارانأأم ألمواجهأأة ملنأأع ارقطلعأألت اأأد املت هنجهأأل توطيأأد األألنأأدألا ألألاصأألت - 83
 ارفجأوات تقلأي  علأ  ارامأل  يضأل اروكلرة ألألاصلت اردميسيةم ارتوجي  ألممت ألألضع ارطوارئ حلالت عل 
 مبأأأل ئ ألضأأأع ألسأأأل م املقدمأأأةم اخلأأأدملت يف اجلأأأنس بنأأأوع املتصأأألة ارضأأأام  ألجأأأ  ألمالجلأأأة اجلنسأأأن بأأأن

 تقأأدم يف ا علذأأة اعتبأألرات مداعأألة تامأأيم علأأ  املسأألعدة يف ا علذأأة ذأل  األشأأخلا السأأتيال  توجيهيأأة
 مبألين    ا علذأة ذأل  األشخلا ألصول  مكلنية حتسن  جل مين جديدة ارتزاملت  عالن مع اخلدملت،
  األألندألام

 تلواصلأأأل ألذأأأد رميسأأأيل، حتأأأداي يشأأأكل أل حلرتهأأأل احلأأألالت   ارة شأأألملة نظأأأم    االفتقأأألر  ال ألمأأأل - 84
 ملالجلأأأأأة رلحمليأأأأأة بيأأأأأل ت ذلعأأأأأدة اسأأأأأتخدار ألتامأأأأأيم احلمليأأأأأة حأأأأألالت ملالجلأأأأأة توجيهيأأأأأة مبأأأأأل ئ تطأأأأأويد
 اروضعم   ا
 اخللصأأأأة ارأأأأدعوة  نشأأأأطة خأأأأالل مأأأأين ارفلسأأأأطينين ارالجئأأأأن حقأأأأوق منلصأأأأدة األألنأأأأدألا ألألاصأأأألت - 85

 امللمأة يف 26جمموعأ  مأل أل سأفد ارتشأغيليم ارسأيلق صأاوبة    نظأدا صأابة، كلنت ارنتلمج  ن رغم ألارالمة،
 ا نسأألن حلقأأوق اردألريأأة املنظومأأة مأأع ارتاأألألن اروكلرأأة ألألاصأألت  جيلبيأأةم اسأأتجلبة عأأين ارأأدعوة  نشأأطة مأأين

 اروكلرأأة ألذأأدمت ابحلمليأأةم املتالقأأة اردميسأأية ارشأأواغل مالجلأأة طديأأت عأأين ارصأألة ذات املنتأأدايت مأأين ألغري أأل
 فلسطنم  ألرة مين املقدمة األألرية ارطدأ اردألرة بتقلريد يتالت فيمل خدملهتل عين مالوملت  يضل
 

 وتعزيزها الفلسطينيني الالجئني حقوق صون االسرتاتيجي: اهلدف  
 ارقيلس  

 املئوية ارنسبة ارقيلس ألحدة ا جنل  مؤشد املتوذع ا جنل 

 اي ة ارأأأأأأأأوعي حبقأأأأأأأأوق  ) (    
 ارالجئن ارفلسطينين ألاح امهل

رتأأأدخالت األألنأأأدألا ارنسأأأبة املئويأأأة 
بشأأ ن مسأألمل احلمليأأة ارأأي تلقأأ  
 استجلابت  جيلبية مين ارسلطلت

 (2016خط األسلس )
 (2016األ اء املستهدأ )

 (2016األ اء ارفالي )

33.0 
36.0 

25.73 
تازيأأأأأز ألمحليأأأأأة حقأأأأأوق  ) (

ارالجئن ارفلسأطينين ألسأالمتهم 
 ألكدامتهم

 رجأأة ارتوافأأت مأأع ماأأليري احلمليأأة 
 يف مجيع جوان  ارربجمةابألألندألا 

 (2016خط األسلس )
 (2016األ اء املستهدأ )

 (2016األ اء ارفالي )

46.0 
49.0 
56.4 
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 النواتج
 احلملية مسلمل مين منوعة جمموعة بش ن اردعوة  نشطة مين 249 جمموع  مل نُأّف  • 
 ألتلّقأأ  احلمليأأة، صأأايد علأأ  علمأأل خطأأدا يواجهأأون ك شأأخلا فأأد ا 7 076 جمموعأأ  مأأل ُحأأّد   • 

 املسلعدة منهم امللمة يف 87.9
 مأأأأنهم امللمأأأأة يف 89.2 ألتلّقأأأأ  اجلنسأأأألين، ارانأأأأم مأأأأين ارنأأأألجن مأأأأين 6 074 جمموعأأأأ  مأأأأل ُحأأأأّد  • 

 املسلعدة
 ألتلّقأأأأ  احلمليأأأأة، صأأأأايد علأأأأ  خطأأأأدا يواجهأأأأون  هنأأأأم ابعتبأأأألر طفأأأأال 2 541 جمموعأأأأ  مأأأأل ُحأأأأّد  • 

 املسلعدة منهم امللمة يف 86.2
 احلملية عل  ارتدري  اروكلرة موظفي مين 2 767 جمموع  مل تلّق  • 
  ريهل  حيلوا  أل ارقلنونية املشورة شخصل 10 525 جمموع  مل تلّق  • 
 االجتملعي - ارنفسي اردعم األذل عل   شخلا 30 509 تلّق  • 
 ا نسلنم حلقوق اردأليل ارنظلر    أل حلطة ألثيقة 18 ُذّدمت • 

 
 ارقيلس  

 املئوية ارنسبة ارقيلس ألحدة ا جنل  مؤشد املتوذع ا جنل 

محلية مدكز ارالجئن ارفلسطينين     
أل حقيأأأأأأأأأأتهم يف احلصأأأأأأأأأأول علأأأأأأأأأأ  

 خدملت األألندألا

احلفأأأأأأأأألى علأأأأأأأأأ  ارنسأأأأأأأأأبة املئويأأأأأأأأأة 
رلحأأأأأأأأأألالت املسأأأأأأأأأأّجلة اجلديأأأأأأأأأأدة 

 املستوفية ملاليري األألندألا

 (2016خط األسلس )
 (2016األ اء املستهدأ )

 (2016األ اء ارفالي )

99 
95.5 

90.39 
  

 الناتج  
 رالسأأأأتحقلق املوحأأأأدة األألنأأأأدألا تاليمأأأألت تنفيأأأأ  ييّسأأأأد ارالجئأأأأن تسأأأأجيل مالومأأأألت نظأأأألر ظأأأأل • 

 أل فضأ  ألارامليألت، املاألمالت رصأد علأ  األألنأدألا ذأدرة كبرية بصورة حّسين ذد أل و ألارتسجيل،
 مأل كف   كدر بصورة ارالجئن    اخلدملت تقدم    املطلأ هنلية يف

 
 خ امية مالحظة  

 م1949 األألل/ يسأمرب كألنون املأؤر  (4-)  302 ارالمأة اجلمايأة بقأدار عمال األألندألا  نشئت - 86
 تسأأأأأتجي  كأأأأأي ،1950  اير/مأأأأأليو 1 يف عملهأأأأأل بأأأأأد ت ارالمأأأأأة رلجمايأأأأأة اتباأأأأأة فدعيأأأأأة  يئأأأأأة ألاروكلرأأأأأة

 هنليأأأأأة ففأأأأأي املتحأأأأأدة، األمأأأأأم بأأأأأدامج  كأأأأأرب مأأأأأين أل أأأأأي فلسأأأأأطيلم الجأأأأأع 750 000 حنأأأأأو الحتيلجأأأأألت
 ألبلأأ  الجأأع، ماليأأن 5.34 بواليتهأأل املشأأمورن املسأأجلن ارفلسأأطينين ارالجئأأن عأأد  بلأأ  ،2016 عأألر
 كأألن ارأأ يين األشأأخلا”  هنأأم ارفلسأأطينيون ارالجئأأون أليُاأأدَّأ موظأأمم 31 000 حأأوايل موظفيهأأل عأأد 

 ،1948  اير/مأأأأليو 15    1946 حزيدان/يونيأأأأ  1 مأأأأين ارفأأأأ ة خأأأأالل فلسأأأأطن املاتأأأأل   ذأأأألمتهم مكأأأألن
 نسأل مأين املنحأدريين يشأمل أل أ ا ،“1948 علر رنزاع نتيجة عيشهم ألُسبل منل هلم مين كال فقدألا ألار يين
 ار كورم جهة مين  ؤالء
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 ارتنميأة يف  مكأل هتم كلمأل حتقيأت علأ  ارفلسأطينين ارالجئأن مسألعدة يف اروكلرأة مهمأة ألتتمثل - 87
 املسألعدة جمأليل يف بواليتهأل اروكلرة ألتفي ارالجئنم رقضية ألعل ل  امم حل    ارتوصل يتم  ن    اربشدية

 ارغدبيأة ألارضأفة غأزة يف ارفلسأطينين رالجئأن األسلسأية ألاخلأدملت احلملية بتوفري اربشدية ألارتنمية ا نسلنية
 حلرأأة يف ارثأألنو  ألارتالأأيم األسلسأأي، ارتالأأيم خأأدملهتل ألتشأأمل ارسأأوريةم ارادبيأأة ألاجلمهوريأأة ألربنأألن ألاألر ن
 ألارتمويأأل االجتملعيأأة، ألاألنشأأطة ارطأأوارئ، حأألالت يف ألا غلثأأة ارشأألملة، األألريأأة ارصأأحية ألاردعليأأة ربنأألن،
 ارتحتيةم اربت أل عم ألا يواء، ارصغد، اربلر 
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