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اجمللس االقتصادي واالجتماعي
دورة عام 2016
 2٤متوز/يوليه  2٧-201٥متوز/يوليه 2016
البند  1٤من جدول األعمال
تنفيــا الوالــاالت املت صصــة واملالســات الدوليــة امل تب ــة
باألمـــــــ م املتحـــــــ دة إعــــــ الن مــــنس االلــــتقالل للبلــــدان
وا لشعوب املستعم ة

تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلس يين
تق ي األمني العام
موجز
يتضــمن اــاا التق ي ـ املقــدم عمــال ب حكــام قـ ار اجلمعيــة العامــة  108/٧0تقييمــا
للمســاعدة ال ـ تلقااــا الشــعب الفلس ـ يين ولالحتياجــات ال ـ ق تحلــب بعــد ومقت حــات
بش ـ ن تلبيتــهاو واــو يصــد اجلهــود ال ـ بالتــها األمــم املتحــدة بالتعــاون م ـ حكومــة دولــة
فلســ ني واجلهــات املااــة واجملتمــ املــدين مــن لجــد تقــدمي الــدعم للســكان الفلســ ينيني
وللمالسات الفلس ينيةو
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وخـــالل الفتـــ ة املشـــمولة بـــالتق ي (نيســـان/لب يد -201٥آكار/مـــار )2016
الــتم ت االهااــات الســلبية علــو لر ،الواقـ اــا جعــد حــد الــدولتني يصــبس لبعــد منــاالو
وواصلت األمم املتحدة جهوداا ال امية إىل التصدي للتحـديات اإلنسـانية واإلئائيـة يف لـيا
االحتالل م الت اليز بوجه خاص علو دعم اإلنعاش وإعادة اإلعمار يف غزة بعـد الـعام مـ
إل ائيد يف لوالط عام 201٤و
وتـــبني خ ـــة االلـــتاابة اإلنســـانية لعـــام  2016الـ ـ تت لـــب اعتمـــادات ابلـ ـ
 ٥٧1مليــون دوالر ال ـ امر ال اميــة إىل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية العاجلــة يف ي ـ لاــا
األر ،الفلس ينية احملتلةو وباإلضافة إىل كل وبنا علو طلـب مـن حكومـة دولـة فلسـ ني
لعدت األمم املتحدة باالشـت ا مـ االدـاد األوروا والبنـ الـدوا إطـارا تفصـيليا لتقيـيم
االحتياجات واإلنعاش من لجد غزة لتست شد به لعمـال اإلنعـاش وإعـادة اإلعمـار وقـدرت
آةــار تصــعيد األعمــال القتاليــة يف غــزة يف عــام  201٤ابل ـ  1.٤بليــون دوالر التعويضــات
و  1.٧بليون دوالر ال سائ االقتصاديةو
وواصـلت احلكومـة تنفيـا خ ـة التنميـة الوطنيـة الفلسـ ينية للفتـ ة :2016-201٤
من بنا الدولة إىل السيادةو ودعما هلاه اجلهود التم ت األمم املتحـدة يف تنفيـا إطـار عمـد
األمــم املتحــدة للمســـاعدة اإلئائيــة للفتــ ة 201٧-201٤و وتصــد املـــوارد املاليــة الالزمـــة
للمساعدة املقدمة ضمن ااا اإلطار إىل او  2.1٥بليون دوالرو
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لوال  -مقدمة
 - 1يحقــدم اــاا التق يـ عمــال ب حكــام قـ ار اجلمعيــة العامــة  108/٧0الــاي طلبــت فيــه
اجلمعية إىل األمني العام لن يقدم إليها يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني تق يـ ا عـن ط يـق اجمللـس
االقتصــادي واالجتمــاعي عــن تنفيــا الق ـ ار يتضــمن تقييمــا للمســاعدة ال ـ تلقااــا الشــعب
ب بعـد واملقت حـات احملـددة لتلبيتـها علـو اـو
الفلس يين فعليا وتقييما لالحتياجات ال ق تحل ّ
فعالو ويتضمّن التق ي ليضا موجزا ألام الت ورات والتحديات السيالية املسـتادة يف الفتـ ة
ال يشملها وكل يف الوقت الاي واصد فيه اجملتم الـدوا العمـد مـن لجـد عفيـد معانـاة
الشعب الفلس يين وال ليما فيما خيـ إنعـاش وإعـادة إعمـار ق ـام غـزة ومـن لجـد دعـم
جهود بنـا الدولـة الـ تقـوم كـا حكومـة دولـة فلسـ نيو ومتتـد الفتـ ة املشـمولة بـالتق ي مـن
نيسان/لب يد  201٥إىل آكار/مار 2016و
 - 2وت د املعلومات ا ملتعلقة بظ وف الشعب الفلس يين املعيشية واالجتماعية واالقتصـادية
يف عدة تقاري لعدهتا والاالت لخ ى تابعة لألمم املتحدة وخاصة :تق يـ اللانـة االقتصـادية
واالجتماعية لث ا آليا عن االنعكالات االقتصادية واالجتماعيـة لالحـتالل اإللـ ائيلي علـو
األحوال املعيشية للشعب الفلس يين يف األر ،الفلس ينية احملتلـة اـا فيهـا القـد والسـكان
الع ب يف اجلوالن السوري احملتد (ليصدر الحقا)؛ والتق يـ السـنوي للمفـو ،العـام لوالالـة
األمم املتحدة إلغاةة وتشـثيد الالجـ ني الفلسـ ينيني يف الشـ األدأل (األونـ وا) ()A/70/13؛
وتق ي ـ مكتــب املنســق اخلــاص لعمليــة الســالم يف الش ـ األولــط املق ـدّم إىل جلنــة االتصــال
امل صصة يف ليلول/لبتم 201٥و
 - ٣وت د االحتياجات اإلنسانية واالقتصـادية واإلئائيـة للشـعب الفلسـ يين يف العديـد مـن
الوةائق التكميلية االلت اتياية واملتعلقة بتعب ـة املـواردو وتسـعو خ ـة االلـتاابة االلـت اتياية
لعـام  2016إىل ـ مبلـ  ٥1٧مليـون دوالر لتلبيـة االحتياجــات اإلنسـانية األالاـ إحلاحــا
بولــائد منــها تعزيــز البي ــة الوقائيــة ودســني إمكانيــة حصــول لضــعد الف ــات يف ي ـ لاــا
األر ،الفلســ ينية احملتلـــة علـــو اخلـــدمات األلالـــيةو ويعــ  ،إطـــار عمـــد األمـــم املتحـــدة
للمساعدة اإلئائية االلتاابة االلت اتياية من جانـب املنظمـة لألولويـات اإلئائيـة الفلسـ ينية
الـ تــن عليهــا خ ــة التنميــة الوطنيــة الفلس ـ ينية للفت ـ ة  :2016-201٤مــن بنــا الدولــة
إىل السيادةو
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 - ٤وواصد مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السـالم يف الشـ األولـط طـوال
السنة جهوده لدعم عملية السالم والفالة التنسيق الفعـال بـني حكومـة دولـة فلسـ ني واألمـم
املتحدة واجملتم الدوا وحكومة إل ائيدو وواصد املكتب ليضـا توةيـق األوضـام االقتصـادية
واالجتماعية يف األر ،الفلس ينية احملتلة ووض ليالات وب امر لتحسينهاو

ةانيا  -ع  ،عام للوض ال اان
للد  -السيا السيالي
 - ٥اتســمت الفت ـ ة املشــمولة بــالتق ي بالــتم ار االهااــات الســلبية علــو لر ،الواق ـ
اا يف كل النشـا االلـتي اين املسـتم وارتفـام معـدالت اـدم املبـاين الفلسـ ينية وانعـدام
الوحدة الفلس ينية احلقيقة وااه األمـور يعهـا تعـ  ،لل ـ إمكانيـة ت بيـق احلـد القـائم
علو وجود دولتنيو ولاام التم ار عدم وجود لفق ليالي حلـد الـدولتني يف تنـامي الشـعور
باإلحبا لدى الفلس ينيني وال ليما الشباب اا لجـر موجـة مـن العنـد بـدلت يف تشـ ين
األول/لالتوب  201٥وقام كا للالا لف اد غري منتسبني ألي فصيدو
 - 6والــتم تواصــد األمــم املتحــدة م ـ القــادة اإلل ـ ائيليني والفلس ـ ينيني وم ـ الــدول
الع بية اا يف كل عن ط يق اجملموعة ال باعية من لجد حبث لبد احلفاظ علـو احلـد القـائم
علــو وجــود دولــتني وهتي ــة الظ ـ وف مــن لجــد العــودة إىل مفاوضــات ديــةو ويف ليلــول/
ل ـبتم  201٥دعــت اجملموعــة ال باعيــة األط ـ اف إىل اعــاك خ ــوات ملمولــة علــو لر،
الواق ـ اــا يتســق م ـ االتفاقــات الســابقة لتعزيــز املالســات الفلس ـ ينية واألمــن وا فــا
االقتصادية م احت ام االحتياجات األمنية اإلل ائيليةو
 - ٧والـتلمت احلكومــة اإللـ ائيلية اجلديــدة الـ ي للــها رئـيس الــوزرا بنيـامني نتنيــااو
مهامهــا يف  1٤ليار/مــايو  201٥وواصــلت األنشــ ة االلــتي انية يف الضــفة الث بيــة احملتلــة
اا فيها القد الشـ قية وإن الانـت وتـرية ع ـيط املسـتوطنات وتقـدمي الع ـا ات لب ـ عمومـا
اا شهدته الفت ة املشمولة بالتق ي السابقو وشهدت بداية عام  2016زيادة حـادة يف عمليـات
ادم املباين ال ميلكها الفلس ينيون علو يد السل ات اإلل ائيلية يف الضفة الث بيةو والان لتلـ
األعمــال ت ـ ةري خــاص علــو همعــات البــدو وال عــاة الفلس ـ ينيني يف املن قــة جــيمو ولالــدت
السل ات اإلل ائيلية ليضا عزمها علو التكمال مـا يسـمو عمليـة إضـفا ال ـاب القـانوين علـو
العديــد مــن البــار االلــتي انية وقامــت يف  10آكار/مــار  2016بتصــنيد  2 ٣٤0دوئــا
( ٥٧8فدانا) من األراضي يف وادي األردن علو لهنا ”لرا ،الوالة للدولة“و
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 - 8ويف  ٣1متوز/يوليه  201٥قام مت فون يهـود بعمليـة حـ متعمـدة يف ق يـة دومـا
يف الضفة الث بية احملتلة لودت حبياة ةالةة من لف اد لل ة دوابشة األربعةو ومحّلت منظمة التح ي
الفلس ينية إل ائيد املساولية الكاملة عن كل اهلاوم ورب ته اا قالـت إهنـا ليالـة إفـالت مـن
العقــاب تنتــهاها إل ـ ائيد علــو مــدى عقــود هــاه اامــات املســتوطننيو ولصــدرت حكومــة
إل ائيد عدة لوائس اهتام يف  ٣الانون الااين/يناي  2016ولدين الحقا ش صان إل ائيليانو
 - 9وعلو خلفية العوامد األخ ى لفضت التوت ات حول األماالن املقدلـة يف القـد يف
ليلول/لــبتم  201٥إىل تصــعيد العنــد يف يـ لاــا األر ،الفلسـ ينية احملتلــة وإلـ ائيد
ابتدا مـن تشـ ين األول/لالتـوب 201٥و ولودت للسـلة مـن حـواد ،ال عـن وإطـال النـار
واهلامــات علــو امل البــات ارتكبــها فلس ـ ينيون ضــد إل ـ ائيليني يف الضــفة الث بيــة اــا فيهــا
القد الش قية ويف إل ائيد حبياة  ٣0إل ائيليا وحياة  1٣6فلسـ ينيا لفيـد بـ ن الـاريا منـهم
الانوا جناةو والانت انا ليضا طف ة يف االشتباالات م القوات اإلل ائيلية بد ا مـن تشـ ين
األول/لالتوب قُتد  ٥9فلس ينيا إما لةنا اا لو الحقا نتياة إصابتهم جب وحو وعلو الـ غم مـن
الضثط من لجد تعليق التنسيق األمين واصلت قوات األمـن اإللـ ائيلية والفلسـ ينية التنسـيق
طوال الفت ة املشمولة بالتق ي و ودعـت األمـم املتحـدة إىل إجـ ا دقيقـات شـاملة يف احلـاالت
ال ـ توجــد فيهــا شــكو جديــة بش ـ ن االلــت دام املنالــب للقــوة مــن جانــب قــوات األمــن
اإللــ ائيلية ودعــت مــ ارا القــادة اجملتمعــيني والــدينيني والسيالــيني مــن اجلــانبني إىل الــبس
التح يض علو العندو
 - 10ويس ت الواليات املتحـدة األم يكيـة تفاتـات يف  2٤تشـ ين األول/لالتـوب 201٥
بــني إل ـ ائيد واألردن بش ـ ن احلفــاظ علــو الوض ـ ال ـ اان يف احل ـ م الش ـ يد/جبد اهليكــد
اــا لــاعد علــو عفيــد حــدة التــوت يف تلـ البــارة الســاخنةو ويف وقــت لــابق منـ رئــيس
الوزرا اإلل ائيلي يف  ٥تش ين األول/لالتوب لعضا الكنيست والـوزرا مـن زيـارة املكـان
يف حماولة للحد من التوت و وم كل فإن هدد االلتفزازات من جانب العناص املت فـة مـن
الــال اجلــانبني وال لــيما لةنــا األعيــاد الدينيــة لمـ ال ميكــن الــتبعاده وميكــن لن يتســبب يف
إعادة ت جير التوت اتو وخالل شه رمضـان املبـار رفعـت إلـ ائيد القيـود املتصـلة بالسـن
للدخول إىل اجملم الاي دخله او  ٣ماليـني زائـ مـن املصـلني املسـلمني مـن الضـفة الث بيـة
وق ام غزة والقد و
 - 11وظــد وقــد إطــال النــار الــاي لهنــو األعمــال القتاليــة بــني إلــ ائيد واجلماعــات
الفلسـ ـ ينية املســـلحة يف غـــزة يف  26آب/لغسـ ـ س  201٤قائمـــا ولكنـــه ال يـــزال اشـــاو
وتواصلت املظاا ات علو طول السياج األمين بـني غـزة وإلـ ائيد وازدادت حـواد ،إطـال
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النــار ع ـ احلــدود مــن جانــب قــوات األمــن اإلل ـ ائيلية يف النصــد الاــاين مــن عــام 201٥و
ويف  22حزي ان/يونيــه  201٥لصــدرت جلنــة التحقيــق املســتقلة املنش ـ ة عمــال بق ـ ار لــس
حقو اإلنسان دإ 1/21-تق ي اـا عـن نـزام عـام  201٤الـاي تضـمن توصـيات ت مـي إىل
تعزيز املسا لة من جانب ي األط افو
 - 12والتم ت عملية إعادة اإلعمـار يف غـزة اـا يف كلـ إعـادة بنـا املنـازل الـ دمـ ت
بالكامد يف األعمـال القتاليـة لعـام 201٤و وحـ ا ن متكـن لالاـ مـن  100 000شـ
دم ـ ت منــازهلم بشــكد جزئــي مــن احلصــول علــو مــواد إلصــالحها يف حــني متكنــت اــو
 2 000لل ـ ة معيشــية مــن احلصــول علــو مــواد إلعــادة بنــا منازهلــا ال ـ دم ـ ت بالكامــدو
ومت إصـــالح لالاــ مـــن  90يف املائـــة مـــن املـــدار واملستشـــفيات الـ ـ تضــ رت ودمـ ـ تو
وواصلت األمم املتحدة الت اليد علو لن آليـة إعـادة إعمـار غـزة اـي ت تيـب ماقـت والـدعوة
إىل رفـ ـ يـ ـ تـــدابري إغـــال املعـــاب مـ ـ ق ـــام غـــزة ضـــمن إطـــار قـ ـ ار لـــس األمـــن
)2009( 1860و
 - 1٣وفيما يتعلق بانتعاش االقتصاد يف غزة ال يزال توفري اخلدمات األلالـية وعمليـة إعـادة
اإلعمار يواجهان قيودا بسبب ليالات اإلغال اإلل ائيلية والبط يف ص ف األمـوال املتعهـد
كا واالنقسام املستم فيمـا بـني الفلسـ ينينيو وظلـت حكومـة الوفـا الـوطين الـ تشـكلت يف
حزي ان/يونيه  201٤غري قادرة علو االض الم اهامها اإلدارية واألمنيـة يف غـزة اـا يف كلـ
السي ة علو املعاب و وق تام بعدح مناقشات املصاحلة ال ج ت بني فتس ومحا باإلضافة إىل
الفصــائد الفلسـ ينية األخ ـ ى يف متوز/يوليــه  201٥ومــاخ ا يف آكار/مــار  2016بش ـ ن
تشكيد حكومة وحدة وطنية وإج ا االنت ابات ال طال انتظارااو
 - 1٤وفاقم التم ار تدمري األنفا غري القانونية احملفورة ان القا من غزة وإغال مع رفـس
الاي ق يحفتس لوى ملدة  ٣0يوما خـالل الفتـ ة املشـمولة بـالتق ي احلالـة اإلنسـانية الصـعبة يف
الق امو وزادت تل العوامد الضـثو املاليـة علـو لـل ات األمـ الواقـ يف غـزة الـ رفعـت
نســب الض ـ ائب املف وضــة اــا لجــر غضــبا شــعبيا ق يســبق لــه مايــد هلــو يف لشــكال منــها
املظاا ات واالحتااجاتو واا زاد من حدة ااه الضثو دديات اجلماعات السلفية اجلهادية
لسل ة محا السيالية اا للف عن مداتات واعتقاالت يف بعض األحيانو
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با  -السيا اإلنساين واالجتماعي واالقتصادي
الت ورات االقتصادية واملالية
 - 1٥اتســمت الظ ـ وف االقتصــادية بانتعــاش ب ــي مــن آةــار الــعامو وازداد النــاتر احمللــي
اإل اا احلقيقي بنسبة  ٣.٥يف املائة مقارنـة باملسـتويات املسـالة يف عـام  201٤وحفـز اـاه
الزيادة معدل ئـو بلـ  2.٥يف املائـة يف الضـفة الث بيـة و  6.8يف املائـة يف غـزةو ويقـدر اجلهـاز
امل الزي لإلحصا الفلس يين لن الناتر احمللي اإل اا ليزداد وفقا للتوقعات األلالـية بنسـبة
 ٣.8يف املائة يف عام  2016يف حني يتوق صندو النقد الـدوا زيـادة بنسـبة  ٣.٥يف املائـةو
وااا النمو لن يكفي ليحفز زيادة اامة يف متولط دخد الف د لو ليقلِّ معدل الب الةو
 - 16وللهم اقت ان درجة عالية من انعدام اليقني السيالي بعدم إف اج إلـ ائيد عـن إيـ ادات
الت لــي اجلم الــي يف اجلــز األول مــن عــام  201٥يف اتســام النمــو بــالفتورو وقــد لُفـ ج عــن
اإلي ادات احملتازة يف ال ب الااين من عام  201٥لكن األة املضـاعد النـاجم عـن تـ خري دفـ
األجور وخفض اإلنفا العام البس النموو
 - 1٧واخنفــض معــدل الب الــة اخنفاضــا طفيفــا ولكنــه ظــد م تفعــا بشــكد مــاري للقلــقو ويف
متم عام  201٥الانت نسبة  2٥.8يف املائة من القوة العاملـة عاطلـة عـن العمـد مقارنـة بنسـبة
 26.٥يف املائة املسالة يف السنة السابقةو ومتاد احلـافز ال ئيسـي للمكالـب احملققـة يف اخنفـا،
معــدل ب الــة الــاالور يف غــزة (مــن  2٣.8يف املائــة إىل  22.٣يف املائــة) يف حــني ازداد معــدل
ب الة اإلنا( ،من  ٣6.٥يف املائة إىل  ٣9.٧يف املائة)و وظلت معدالت الب الة املسالة يف غزة
( ٣8.٤يف املائة) تفو بكاري تل املسالة يف الضفة الث بية ( 18.٧يف املائة)و
الت ورات اإلنسانية
 - 18خــالل الفت ـ ة املشــمولة بــالتق ي قُتــد  218فلس ـ ينيا منــهم  ٤٧طفــال يف حــواد،
العام املباش (لغلبهم علو يد قوات األمن اإلل ائيلية) يف الافة لاـا األر ،الفلسـ ينية احملتلـة
منــهم  2 800طفــدو وقُتــد مــا موعــه
ويف إل ـ ائيد وجح ـ ح لالا ـ مــن  16 000ش ـ
()1
 12٧مــن الفلسـ ينيني املشــتبه يف ارتكــاكم اامــات منــهم  ٣0طفــال و  28إلـ ائيليا يف
لــيا ازديــاد اامــات الفلس ـ ينيني املزعومــة بــال عن والصــدم ا البــات وإطــال النــار علــو
املدنيني اإلل ائيليني ولف اد قوات األمن اإلل ائيلية يف الضفة الث بية ويف إل ائيد علـو السـوا و
ويف الضفة الث بية لاد مكتب تنسـيق الشـاون اإلنسـانية لالـ عـدد مـن اخلسـائ البشـ ية يف
__________
( )1منهم لربعة إل ائيليني قُتلوا يف حادةني علو يد ش صني من ع ب إل ائيد قُتال تا ليضاو
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صفوف الفلس ينيني منا عام  200٥لي منا بد املكتب توةيق احلواد،و ويف غزة لفيدَ بـ ن
 ٤فلسـ ينيني منــهم  ٣لطفــال قــد قُتلــوا ولن مــا ال يقــد عــن  11ش صــا جح حــوا مــن جـ ا
غــارات جويــة إلـ ائيلية شحــنت ردا علــو إطــال اعــات فلس ـ ينية مقاتلــة للصــواري بشــكد
متق ـ باهــاه إل ـ ائيد وكل ـ يف ظــد الــتم ار وقــد إطــال النــار اهل ـ و وقُتــد مــا موعــه
 2٣فلس ينيا من بينهم طفد و حج ح  1 ٤٣٧فلس ينيا آخـ ين منـهم  1٣٧طفـال علـو يـد
القوات اإلل ائيلية يف احت ااجات علـو طـول اجلـدار احلـدودي يف غـزة ووقـ معظـم كلـ يف
تش ين األول/لالتوب 201٥و
 - 19ومن الشواغد املتعلقة باحلمايـة خـالل الفتـ ة املشـمولة بـالتق ي الـتهداف الفلسـ ينيني
للمــدنيني اإللــ ائيليني والــت دام قــوات األمـــن اإللــ ائيلية احملتمــد للقــوة املف طــة ردا علـــو
اهلامات ويف ليا االحتااجات واالشتباالات ليضاو وتفاقمت تل الشواغد اـا لـوحم مـن
انعدام للمسا لة ولبد االنتصاف الفعالة جلـ اخلسـائ يف لرواح املـدنيني واألضـ ار الـ حلقـت
املمتلكاتو
 - 20ويف الضــفة الث بيــة لحــالت زيــادة بنســبة  ٣2.6يف املائــة يف عــدد املنــازل الفلسـ ينية
وامل بــاين املتصــلة بســبد الســب العــي الــ تع ضــت للتــدمري لو التفكيــ لو املصــادرة علــو
يــد الســل ات اإللـ ائيلية مقارنــة مـ االةـ عشـ شــه ا الســابقة (مــن  6٤6مــعال ومــب إىل
 )8٥٧اا للف عن تش يد  1 12٥ش صا نصفهم لطفالو ومتيز شه شـبا /ف اي 2016
بتسايد لال عدد من املباين يتم ادمه يف شه واحد ( 2٣٧مـب ) منـا عـام  2009لي منـا
ش م مكتب تنسيق الشاون اإلنسانية يف التوةيق املنـتظم لعمليـات اهلـدمو ومـن املبـاين املتضـ رة
خــالل الفت ـ ة املشــمولة بــالتق ي اــدم  ٣1مــب لو شح ـ ّم أللــباب عقابيــةو والــتهدفت اــاه
املمارلة منازل لُل م تكيب اهلامات ضد اإلل ائيليني الفعليني منهم واملزعومنيو
 - 21ووفقا ملصلحة الساون اإلل ائيلية يف هناية الانون الااين/يناي  2016الان  ٤02مـن
األطفــال ( ٣98ف ـ و  ٤فتيــات) اــن تت ـ اوح لعمــارام بــني  1٤و  1٧لــنة قيــد االحتاــاز
العســك ي اإللـ ائيلي بســبب ادعــا ات بارتكــاكم انتــهاالات لمنيــةو ويف عــام  201٥وحضـ
ما متول ه  219طفال يف الشه قيد االحتااز العسك ي اإلل ائيلي لي بزيادة قدراا  1٥يف
املائة مقارنة بعام  188( 201٤طفال)و وتتزامن ااه الزيادة م ارتفام عدد اامات الشـباب
الفلس ينيني علو املـدنيني اإللـ ائيليني الـ بـدلت يف لواخـ ليلول/لـبتم 201٥و ويف الفتـ ة
ما بني تش ين األول/لالتوب والانون األول/ديسم  201٥وضعت السل ات اإلل ائيلية لـتة
لطفــال مــن الضــفة الث بيــة اــا فيهــا القــد الش ـ قية قيــد االحتاــاز اإلداريو وق تكــن اــاه
املمارلة تحست دم ضد لطفال القد الش قية منا عام  2000وضد لطفال بـاقي الضـفة الث بيـة
منا عام 2011و
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التنقد ووصول املساعدات اإلنسانية وحيز العمليات
 - 22تعاونــت األمــم املتحــدة بشــكد فعــال مـ حكومــة إلـ ائيد بش ـ ن إيصــال املســاعدات
اإلنسانية للسماح بوصول املساعدة اإلنسانية دون عوائـقو لكـن يف ق ـام غـزة ظلـت القيـود
املف وضة من احلكومة اإلل ائيلية علو امل ور ب ّا وحب ا قائمةو
 - 2٣وظد الوصول إىل الفلس ينيني وتنقلهم بني معظم امل االز احلض ية الفلس ينية يف الضفة
الث بية بالتانا القد الش قية مقيداو وشحددت الاريا القيـود املف وضـة علـو التنقـد يف الضـفة
الث بية يف لعقاب تصعيد لعمال العند يف تش ين األول/لالتوب  201٥ومشلت ف  ،املزيد من
العوائق ماد إقامة قوات األمن اإلل ائيلية نقا التفتي ووضعها متـاريس علـو ال ـ و ومياـد
ااا األم زيادة بنسبة  20يف املائة يف اـاه القيـود مقارنـة مـ الفتـ ة الـ لـبقت آخـ تصـعيد
ألعمال العندو وقد رحف لو خحفد العديد من العوائق اإلضافية منا كلـ احلـني لكـن الـتم ار
ف  ،قيود علو وصول الفلس ينيني إىل األراضي واخلدمات االجتماعية والف ص االقتصـادية يف
القـد الشـ قية واملن قــة جــيم يعــو اجلهــود اإلئائيـة اــا يــادي إىل تــداور األحــوال املعيشــية
وازدياد اهلشاشةو
 - 2٤وقد لُبل عما ال يقـد عـن  ٣٧2حـاد ،تـ خري لو منـ وصـول مـوظفي األمـم املتحـدة
واملنظمات غري احلكومية عند نقا التفتي اإلل ائيلية طالـت  986موظفـاو ووقـ مـا يقـ ب
مــن  98مــن اــاه احلــواد ،بينمــا الــان موظفــو األمــم املتحــدة يع ـ ون اجلــدار العــازل عنــد
حميط القد و
اجلدار العازل
 - 2٥التم تشييد ا جلدار العـازل يف مشـال غـ ب حمافظـة بيـت حلـمو وواصـد مكتـب لـاد
األمم املتحدة لألض ار الناش ة عن تشييد اجلدار يف األر ،الفلس ينية احملتلة املنش عمـال بقـ ار
اجلمعية العامة دإ  1٧/10-االض الم ب نش ته يف ال التواصد و الشـكاوىو ومت ـ
لالا من  ٥٤ 000شكوى و  600 000وةيقة داعمةو وقد لُجنزت لنش ة الشـكاوى يف
الد من حمافظـات طوبـا وجـنني وطـولك م وقلقيليـة ولـلفيت ورام اي واخلليـد فيمـا بلثـت
تل األنش ة يف حمافظ بيت حلم والقد م حلة متقدمةو
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ةالاا  -التاابة األمم املتحدة
 - 26التم ت األمم املتحدة وش الاؤاا من خالل خ ة االلتاابة اإلنسانية لعـام 201٥
يف تنسيق وتقدمي املساعدة اإلنسانية واملساعدة يف توفري احلماية لــ  1.9مليـون مـن الفلسـ ينيني
الضعفا وال ليما يف غزةو وتتسق االلت اتياية اإلنسانية م ب امر األمم املتحدة اإلئائيةو
 - 2٧ونفات األمم املتحدة إطار عمد األمم املتحدة للمساعدة اإلئائية واو إطار للت يط
االلت اتياي يحست شد به يف ب امر األمـم املتحـدة اإلئائيـة للفتـ ة  201٧-201٤ويتمشـو مـ
خ ة التنمية الوطنية الفلس ينية للفت ة  :2016-201٤من بنا الدولة إىل السيادةو وجيعد ااا
اإلطار الشعب الفلس يين حمورا لل امر اإلئائية كدف تعزيز األمن البش ي يف ليا االحتاللو

للد  -التنمية البش ية واالجتماعية
 - 28نســقت األمــم املتحــدة وقــدمت املســاعدات اإلنســانية اــا يف كل ـ تــوفري املســاعدات
واملســاعدة يف تــوفري امليــاه والصـ ف الصــحي ألالاـ مــن
الثاائيــة ألالاـ مــن مليــون ش ـ
يف
واخلدمات الصحية وخدمات التثاية ملا يق ب من  2.٥مليون ش
 1.٥مليون ش
األر ،الفلس ينية احملتلةو
 - 29ورالــزت ب ـ امر األمــم املتحــدة اإلئائيــة علــو تنميــة القــدرات والبنيــة التحتيــة وتــوفري
املساعدة املباش ة واخلدمات األلاليةو ومتحورت ااه اجلهود الما ورد يف إطار األمم املتحدة
للمسـاعدة اإلئائيـة حــول لـتة ـاالت الــت اتياية اـي :الـتمكني االقتصــادي ولـبد الســب
العــي وتــوفري العمــد الالئــق واألمــن الثــاائي؛ واحلوالمــة ولــيادة القــانون والعــدل وحقــو
اإلنسان؛ والتعلـيم؛ وال عايـة الصـحية؛ واحلمايـة االجتماعيـة؛ والتنميـة احلضـ ية وإدارة املـوارد
ال بيعيـة واهلياالــد األلالــيةو وتحقــدر قيمــة املــوارد املاليــة امل لوبــة لتقــدمي املســاعدة ابلـ 2.1٥
بليون دوالر مت مبل  1.٣بليون دوالر منها ح وقت التابة ااا التق ي و
 - ٣0وت د لدناه لمالة توضس لنوام املساعدة ال تقدمها األمم املتحدةو
التعليم
 - ٣1لتاحـــت األونــ وا فــ ص التعلـــيم االبتـــدائي اجملـــاين حلـــواا  ٣00 000مـــن األطفـــال
املسالني يف  ٣٥٣مدرلة ابتدائية وإعدادية يف ي لاا غزة والضفة الث بيةو ويف غزة بحنيـت
مثاين مدار جديدة تابعة لألون وا للتعامـد مـ النمـو السـكاين ولتقلـي عـدد املـدار العاملـة
بنوبتني لو ةال ،يف اليومو ويف الوقت ال اان يعمد  ٧٥.٥يف املائة من املـدار يف غـزة بنظـام
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من ااا القبيد واو ما يقلد الف ص املتاحة لألطفال الالج ني للمشـارالة يف األنشـ ة الت فيهيـة
واألنش ة اإلبداعية مقارنة بثريامو
 - ٣2لمـا يف الضــفة الث بيـة فقــد حسـن ب نــامر األمــم املتحـدة اإلئــائي فـ ص احلصــول علــو
التعليم من خالل إصالح  1٥وحدة مدرلية يف مدرلتني لفائـدة  ٧٣6تلميـاا وروضـة لطفـال
واحــدة لفائــدة  1٥0طفــال مــن كوي اإلعاقــة والــال مــن خــالل تــوفري م الــز ملــوارد التعلــيم
املتنقد لفائدة  1 ٤٣6تلميـاا يف اجملتمعـات احملليـة املهمشـةو ويف غـزة لصـلس ال نـامر اإلئـائي
مخس مدار خاصة ومدرلتني حكوميتني ومخسة م االز تدريب وةالةة معااد للتعليم العااو
 - ٣٣وواصلت والاالت األمم املتحدة تلبية احتياجات بنا القدرات يف اا التعليم الشـامد
املالئم لألطفال والنما يف م حلة ال فولة املبك ةو وقدمت منظمة األمـم املتحـدة للت بيـة والعلـم
والاقافة الدعم ل نامر التعليم الشامد الاي يشا األخا بنهر قـائم علـو حقـو اإلنسـان يف
التعليمو والتفاد من دورة تدريبية يف ال التعليم الشامد  12من مدي ي املـدار واملعلمـني يف
لت مدار تابعة لألون وا يف غـزة و  1٤8مـن مـدي ي املـدار واملعلمـني يف يـ املـدار
التابعة لألون وا يف الضفة الث بية وعدداا  96مدرلةو وقدمت منظمـة األمـم املتحـدة لل فولـة
(اليونيسيد) الدعم لوزارة الت بيـة والتعلـيم العـاا يف تعزيـز منـهايات التـدريس بـالتعلم النشـط
لفائــدة املعلمــني واملشـ فني والــال يف تنفيــا ليالــة نبــا العنــد عــن ط يــق تــدريب املعلمــني
وإنشا آليات لتسوية املنازعات يف املدار و
 - ٣٤وواصد ال نامر اإلئائي تنفيا ب نامر الفاخورة للمنس الدرالية والـتمكني الـاي يـدعم
تقدمي  1٥9منحة درالية وبال بل موم عدد املنس الدرالـية املقدمـة إىل طـالب مـن غـزة
 60٤منسو
الصحة
 - ٣٥ظلــت األون ـ وا تشــكد إحــدى اجلهــات ال ئيســية املقدمــة خلــدمات ال عايــة الصــحية
حيث تشـثّد  ٤٣م فقـا مـن م افـق ال عايـة الصـحية و  2٤م الـزا مـن م االـز ال عايـة الصـحية
األوليــة ولــت عيــادات متنقلــة ومستشــفو وم الــزا إلحالــة حــاالت اإلصــابة بــاألم ا ،غــري
املعدية يف غزة والضفة الث بية وتست دم فيها ما ي بو علو  1 800موظدو ويتلقو لنويا او
 ٣٣ 086الج ا فلس ينيا يف غزة و  28 ٣٥1الج ا فلس ينيا يف الضفة الث بيـة املسـاعدة علـو
دف تكاليد ال عاية الصحية يف املستشفياتو
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 - ٣6وواصــلت والــاالت األمــم املتحــدة زيــادة فـ ص احلصــول علــو اخلــدمات الصــحية مــن
خالل تشييد وإصالح وههيز م افـق ال عايـة الصـحية يف يـ لاـا غـزة والضـفة الث بيـةو ويف
غزة لصلس ال نامر اإلئائي م الزا التشفائيا رئيسيا ولعاد تشييد م الـز طـيب الـان قـد تعـ ،
للتدمري يستفيد من خدماهتما  ٧0 000ش و وجهز صـندو األمـم املتحـدة للسـكان مثانيـة
م االز لل عاية الصحية األولية ولتة م افق لألمومة يف غزة بلوازم ومعدات عالية اجلودة لضمان
توفري خدمات الصحة اإلجنابيـة لفائـدة  ٤ 881امـ لة اـن فـيهن احلوامـد المـا قـدم خـدمات
الصحة اإلجنابية يف املناطق النائية واملهمشة يف  12تمعا حملياو وقدمت منظمـة الصـحة العامليـة
معــدات تكنولوجيــا املعلومــات والــدعم لتحســني نظــم إدارة املعلومــات الصــحية يف غــزةو ويف
القــد الش ـ قية لنش ـ ال نــامر اإلئــائي لول قســم وطــين مت ص ـ يف األم ـ ا ،العصــبية يف
مستشــفو املقاصــد وش ـ م يف إصــالح وتولــي القســم الــوطين الوحيــد املت ص ـ يف العــالج
الكيميائي املوجود يف مستشفو لوغستا فيكتوريا يف حني قدمت منظمة الصحة العاملية الـدعم
ملشاري ت ميم لتة مستشفيات فلس ينيةو
 - ٣٧ودعمت منظمة الصحة العاملية وزارة الصحة يف دسني تقدمي اخلدمات علـو مسـتوى
ال عاية الصحية األولية من خالل تنفيا موعة للالـية مـن اخلـدمات املتعلقـة بـاألم ا ،غـري
املعدية يف ق ام غزة والضفة الث بيةو
 - ٣8ويف الضفة الث بية نفات منظمة الصحة العاملية واألونـ وا مبـادرة لتحسـني الظـ وف
الصحية يف خميم شعفا لالج ني وعملت علو بنا قدرات مخس منظمات تمعية مـن لجـد
املشارالة يف لنش ة الدعوة فيمـا خيـ التحـديات املتّصـلة بالصـحة البي يـة والصـحة السـلوالية
ال يواجهها املقيمون من النسا واألطفال والشباب والتصدي هلاو
 - ٣9ومن خالل ب نامر ي الز علو توفري ال عاية الصحية للمواليـد الـت اعت اليونيسـيد
وش الاؤاا الوصول إىل لالا من  ٤8.6يف املائة من النسا يف فت ة ما بعد الوالدة وقـد مشـد
ال نامر زيارات معلية وقدّم معدات جديدة للمستشفياتو وواصلت اليونيسيد ليضـا تقـدمي
الــدعم لــوزارة الصــحة مــن لجـد تولــي ن ــا مبــادرة املستشــفيات املالئمــة لل ضـ لتشــاي
ال ضاعة ال بيعية اخلالصة يف عش ة مستشفيات إضافية وبال بل موم عدد املستشـفيات
املالئمة لألطفال  1٥مستشفوو
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خدمات املياه والص ف الصحي
 - ٤0واصــلت اليونيســيد دعــم ب نــامر امليــاه والصـ ف الصــحي يف املــدار اـا لدى إىل
دسّن إمكانية حصول زاا  80 ٥00تلميا علـو امليـاه امل مونـة وخـدمات الصـ ف الصـحي
بصورة مستدامة من خالل توفري الدعم التقين لوزارة الت بية والتعليم العااو
 - ٤1ويف الضفة الث بية حسّن ال نامر اإلئائي وشيّد ولصلس  1٤1خزانـا للميـاه وشـبكة
مياه ورالب ولصلس وحدات عزين وتوزي امليـاهو ودعمـت اليونيسـيد ليضـا إعـادة تصـليس
علو املياه امل مونةو
ومد شبكات املياه اا حسّن ف ص حصول ق ابة  ٣1 000ش
العمالة
 - ٤2واصـــلت والـــاالت األمـــم املتحـــدة تقـــدمي الـــدعم يف ـــال توليـــد الـــدخد وخلـــق
ف ـ ص العمــد للحســاب اخلــاص لضــعفا احلــال مــن الفلس ـ ينينيو ودعــم ال نــامر اإلئــائي
 2 ٣00لل ة يف غزة والضـفة الث بيـة مـن خـالل لنشـ ة تسـاعد علـو إدرار الـدخد لو خلـق
ف ـ ص العمــد يف املشــاري الصــثرية واملشــاري البالثــة الصــث و ورالــزت اي ــة األمــم املتحــدة
للمساواة بني اجلنسني ومتكني امل لة (اي ـة األمـم املتحـدة للمـ لة) علـو تـوفري فـ ص العمـد يف
ال ههيز األغاية وتسويقها مـن خـالل  62م الـزا نسـائياو وعـاد ال نـامر بفائـدة مباشـ ة
علو  ٧٧٣ام لة عاملة والتفادت لالا من  ٤٣ ٤00ام لة بصـورة غـري مباشـ ة مـن خـالل
تلقــي التــدريب علــو األعمــال التااريــة يف اــاه امل االــزو وبلـ  ٤1م الــزا مــن تلـ امل االــز
مســتوى االلــتدامة املاليــةو ولفــاد اــاا النشــا ليضــا لالاـ مــن  ٣٣٥مدرلــة ومــا يزيــد علــو
 108 000طفد من لطفال املدار الـاين حصـلوا لقـا لـع رخـي علـو وجبـات خفيفـة
صحية من صن نسا امل االز اجملتمعيةو ودعمت اي ة األمم املتحدة للم لة ليضـا  ٤٥مشـ وعا
من املشاري التاارية الصثرية واملتول ة احلام والبالثة الصث متلكهـا لو تـدي اا نسـا مـن
خالل لنش ة لبنا القدرات املت صصة ضمن دورة الدعم املتواصد اهلادفة إىل إدماج املـ لة يف
األلــوا احملليــة واإلقليميــة والدوليــة والفالــة انتقاهلــا مــن الق ــام غــري النظــامي إىل الق ــام
النظــاميو وعــاد ا ـاا الــدعم بالفائــدة علــو  ٥02عامــد ومعيــد لل ـ ة  9٣.٤يف املائــة منــهم
نســا و وق ـدّمت منظمــة األغايــة والزراعــة لألمــم املتحــدة الــدعم لـــ  2٧تعاونيــة مــن بينــها
 6تعاونيــات نســائية مــن خــالل لنش ـ ة هتــدف إىل زيــادة اإلنتاجيــة والوصــول إىل األلــوا
احملليــة والدوليــة اــا لــاعد  1 ٣18ش صــا علــو دســني لوضــاعهم االقتصــادية عــن ط يــق
التــدريب الــاي عـزّز إنتــاجهم وإمكانيــة تســويق منتاــاهتمو ولنشـ ب نــامر مشــت بــني الفــاو
واي ة األمم املتحدة للم لة وم الز التاـارة الدوليـة م الـزا لل ـدمات املتكاملـة يقـدّم التوجيـه
إىل املشــاري التااريــة والتعاونيــات الصــثرية واملتول ـ ة احلاــم والبالثــة الصــث ال ـ متلكهــا
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لو تدي اا نسا طوال دورة ت وي األعمال التااريـة مـن م حلـة بنـا القـدرات حـ تعزيـز
املبيعات يف األلوا احمللية واإلقليمية والدوليةو
 - ٤٣ولطلقــت منظمــة العمــد الدوليــة ب نــامر إنعــاش غــزة لــدعم اجملتمعــات احملليــة األالا ـ
تض را من العام والـال األلـ الضـعيفة واألفـ اد الـاين فقـدوا ولـائد اإلنتـاج لو مصـادر
الدخدو ويف إطار ش االة م غ فة هارة وصناعة حمافظـة غـزة قـدّمت منظمـة العمـد الدوليـة
منحــا صــثرية بقيمــة إ اليــة قــدراا  90 000دوالر إىل  ٥0جنــارا ميلكــون مشــاري هاريــة
صــثرية ومتولـ ة احلاــم وبالثـة الصــث اللــتبدال بعــض املعــدات ونفــات خ ــة لتوظيــد
جنارين ملدّة  ٣لشه مدفوعة األجـ و المـا دعمـت املنظمـة ادـاد صـيادي األ ـا مـن خـالل
إعداد مناار وتنفيا دورات تدريب علو املهـارات الفنيـة وإجيـاد فـ ص عمـد وبنـا القـدرات
يف ــال الســالمة والصــحة املهنيــتني وتقــدمي الــدعم املباش ـ لصــيادي األ ــا و وعــالوة علــو
كلـ درّبــت املنظمــة يف شـ االة مـ منظمــات غــري حكوميــة حمليــة  ٥0امـ لة مــن م بيــات
األغنام علو إدارة مزارم األغنام واملهـارات احلياتيـة وعلـو اإلملـام بالشـاون املاليـة والتسـويقية
وعلو تكوين التعاونيات و موعات األعمال التااريةو
 - ٤٤ودعمــت منظمــة العمــد الدوليــة بالتعــاون م ـ اجلامعــة اإللــالمية يف غــزة إدخــال
التلماة الصناعية وت وي املناار ودسينها وت وي املهارات التقنية ومهارات إدارة األعمـال
التااريـــة لل ـــالب اـــن فـــيهم خ جيـــات اهلندلـــة املعماريـــة ولشــ اص مـــن كوي اإلعاقـــةو
وليمكن عمد املنظمة خ جيي اجلامعـة مـن تلبيـة احتياجـات الق ـام اخلـاص يف عمليـة إعـادة
اإلعمار وت وي لبد السب العي يف الزراعة واحل فو
 - ٤٥ويف الضــفة الث بيــة لجنــز ب نــامر األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشـ ية (موئــد األمــم
املتحــدة) باالشــت ا م ـ بلديــة اخلليــد ووزارة الشــاون االجتماعيــة إنشــا م الــز للتــدريب
الــتقين واملهـــين يهـــدف إىل متكـــني  100امــ لة مــن ضـــعيفات احلـــال وللــ ان وإىل دســـني
مستويات معيشتهن من خالل توفري التدريب املهين وب امر تنمية املشـاري احلضـ ية وبـ امر
التدريب واملبادرات االقتصاديةو
احلماية االجتماعية املوجّهة
 - ٤6وزّعت األون وا يف غـزة  ٣9٣ 66٤لـلة غاائيـة علـو  20 ٤٥٣للـ ة معيشـية مـن
الالج ني الفلس ينيني من خالل ب نامر شبكة األمان االجتماعيو ووزّعت ليضـا 1٤٤ ٥18
للة غاائية ومساعدات نقديـة إضـافية بقيمـة  1.٤مليـون دوالر علـو  8 ٣88للـ ة معيشـية
مـــن الالجـــ ني الفلســـ ينيني يف الضـــفة الث بيـــةو ودعـــم ب نـــامر األغايـــة العـــاملي ب نـــامر
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شـــبكة األمـــان االجتمـــاعي وزود مـــن خالهلـــا لالاـ ـ مـــن  19٥ 000شـ ـ
والتحويالت النقديةو

باألغايـــة

الاقافة
 - ٤٧دعمــت منظمــة األمــم املتحــدة للت بيــة والعلــم والاقافــة حفــم التـ ا ،الاقــايف يف غــزة
والضفة الث بية والت وير له من خالل إعادة ت ايد  10مواقـ تارخييـة تيسّـ إمكانيـة الوصـول
إىل ا ةـــار الاقافيـــة ولـــاتت يف التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية جملتمعـــات حمليـــة حمـــددة
ولــاتت يف ت ــوي القــدرات التقنيــة للمهندلــني املعمــاريني واملهندلــني احمللــيني واملهنــيني
الشباب يف ال احلفاظ علو الت ا ،الاقايفو
 - ٤8ودعم ال نامر اإلئائي ق ام السـياحة الاقافيـة مـن خـالل تـ ميم مـ خـان الوالالـة
التارخيي يف نابلس وااا املش وم مياد ئوكجا للمضي قدما يف الشـ االات بـني الق ـام العـام
والق ام اخلاص يف ال السياحة علو الصعيد الوطينو
األمن الثاائي والزراعة
 - ٤9حسنت الفاو تواف املياه وإدارهتا كـدف دسـني اإلنتـاج الزراعـيو والـتفاد لالاـ مـن
 1 21٥مزارعــا مــن دســن ف ـ ص احلصــول علــو امليــاه وإدارهتــا مــن خــالل إصــالح ا بــار
وشبكات ال ي ودـدياها ودسـني اارلـات إدارة ال لـب علـو امليـاهو ونتياـة لـال يـ وى
ا ن  ٤ 860دوئا من األراضي بكفا ةو
 - ٥0ومن خالل لنش ة تنشيط ق ام الزراعـة الـ تنفـااا الفـاو الـتفاد  1 ٣18مزارعـا
مــن تــدريب مكاــد يف ــاا مكافحــة ا فــات الزراعيــة واحلصــول علــو الشــهادة الدوليــة
للممارلــات الزراعيــة اجليــدةو وباإلضــافة إىل كلـ تلقــت  28٣امـ لة مــن لــت تعاونيــات
نســائية تــدريبا علــو تقنيــات اإلنتــاج الزراعــيو ودعمــت الفــاو ليضــا  ٣1٧للـ ة معيشــية يف
تشـييد وحـدات صـثرية إلنتـاج األغايـة يف املنـازل اـا يف كلـ وحـدات لزراعـة اخلضـ وات
ولت بية األ ا وزوّدهتا اصدر مباش للثاا ومصدر دخد آخ و
 - ٥1ويف الضـفة الث بيـة قــام ال نـامر اإلئـائي بزيــادة عـدد احليـازات الزراعيــة مـن خــالل
التصالح ما ال يقد عن  1 ٧٧٥دوئا من األراضي الزراعيـة وبنـا ال ـ الزراعيـة وال ـ
اجلانبية وإصالحهاو
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حقو اإلنسان وقضايا النسا واألطفال والشباب
 - ٥2من خالل ال نامر املشـت بـني ال نـامر اإلئـائي واي ـة األمـم املتحـدة للمـ لة املعـين
بسيادة القانون التفاد  2٤ 891ش صا يف ق ام غـزة والضـفة الث بيـة  ٥1يف املائـة منـهم
نسا من املعونة القانونيـة اجملانيـة الـ تقـدمها منظمـات اجملتمـ املـدينو وباإلضـافة إىل كلـ
ُق ـدّمت خــدمات املســاعدة القانونيــة املت صصــة لألحــدا ،يف  6٥٧قضــية مــن خــالل دعــم
الوحدة القانونية بوزارة الشاون االجتماعيةو
 - ٥٣وواصلت والاالت األمم املتحـدة العمـد علـو دعـم االحتياجـات اخلاصـة للنسـا مـن
خالل التصدي للعند اجلنساينو ورالز صندو األمم املتحدة للسكان علو إدمـاج اخلـدمات
املتعلقـــة بـــالعند اجلنســـاين يف النظـــام الصـــحي الـــوطينو وبفضـــد اـــاا الـــدعم مت تـــدريب
من مقدمي اخلدمات الصحية واالتسبوا معـارف ومهـارات جديـدة فيمـا يتعلـق
 800ش
بكشد حاالت العند اجلنساين وعالجها وإحالتها إىل اجلهات امل تصـة وبـاتوا قـادرين علـو
تولي اـاه احلـاالت يف م االـز ال عايـة الصـحية األوليـة وغـ ف ال ـوارتو ولحالـت والـاالت
األمم املتحـدة وشـ الاؤاا يف غـزة والضـفة الث بيـة لالاـ مـن  ٣ 200مـن املتع ضـات للعنـد
اجلنساين إىل وحدات اخلدمات القانونية والنفسية واالجتماعية لو قدّمت هلـن اـاه اخلـدماتو
ولنش الصندو ليضا حيزا آمنا موائما للنسا يف خميم جباليا لالج ني يف غزة حيـث تسـت ي
النســا املستضــعفات احلصــول علــو اخلــدماتو وقــادت األونـ وا واي ــة األمــم املتحــدة للمـ لة
لنش ة والعة الن ا يف ق ام غزة والضفة الث بية إلكالا الوعي بـالعند اجلنسـاينو وقـدّمت
اهلي ة ليضا لنش ة بنا القدرات لفائدة  1٥مدعيا عاما خمتصا يف املقاضـاة علـو لعمـال العنـد
امل تكبة ضد النسا و
 - ٥٤ودعمت والاالت األمم املتحـدة بـ امر متكـني الشـباب وزوّدت الشـباب باملهـارات
يف ــاا تنظــيم املشــاري واملشــارالة املدنيــة والــتفاد مــن اــاه ال ـ امر لالا ـ مــن 6 000
يف ي لاا غزة والضـفة الث بيـةو وعملـت اليونيسـيد مـ اجمللـس األعلـو للشـباب
ش
وال ياضة من لجد بنا قدرات املدرلني واملدربني لتنفيا ب امر تنمية مهارات الشبابو
 - ٥٥وردّا علـــو تصـــاعد العنـــد يف يـ ـ لاـــا الضـــفة الث بيـــة يف ال بـ ـ األخـــري مـــن
عام  201٥زادت األون وا عدد التدخالت ال نا ية كدف الت فيد من لةـ الوضـ الـ اان
علو األطفالو ومشلت مبادراهتا لنش ة ت فيهية وتقدمي املشورة اجلماعية والف دية إىل لالا مـن
من الوالدين عن من السلو اخل و
 ٥0 000تلميا وتنظيم دورات لفائدة  ٤00ش
 - ٥6وقادت اليونيسيد الف يق العامد املشت بني الوالاالت املعين بال صـد واإلبـالع عـن
االنتهاالات اجلسـيمة امل تكبـة ضـد األطفـال يف إلـ ائيد ويف األر ،الفلسـ ينية احملتلـة وفقـا
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لق ـ اري لــس األمــن  )200٥( 1612و )2009( 1882و وواصــد الف يــق العامــد توةيــق
االنتهاالات اجلسيمة وقدم معلومات لاللت شاد كا يف العمد ال نا ي والدعوةو
البي ة واإللكان والتنمية احلض ية
 - ٥٧لجنز موئد األمم املتحدة تنفيا ب نا ي ع يط مكاين يف املن قة جيم من الضفة الث بيـة
اا يف كل إعداد  ٣٤خم ا حمليا مفصّال ت مي إىل خفض الضثو النا ة عن تش يد لالا من
 ٣٥ 000فلسـ يينو المــا قــدم الــدعم يف ــال الت ــيط احلضـ ي إىل األحيــا الفلس ـ ينية يف
القـد الشـ قية كــدف تـ مني فـ ص وحقــو حمـددة يف التنميــة والبنــا مــن لجــد تيســري دسـني
الظ وف املعيشية فورا وعفيد الضثو النا ة عن التش يدو ولاعد ال نامر علو هميد لالاـ
من  ٧٥0لم ا من لوام ادم املباين ووف لماالن عامة جديدة يف حي صور باا و
 - ٥8ويف الضفة الث بية لجنـز ال نـامر اإلئـائي تسـعة مـن مشـاري البنيـة التحتيـة ال قيـة
وللهم يف دسّن األوضام املعيشية ملـا ال يقـد عـن  ٤0 000فلسـ يين وايـ لـبد احلصـول
علو الكه با لـ  9٧9لل ة من خالل توفري وحدات هميـ ال اقـة الشمسـيةو وباإلضـافة إىل
كل لصلس لالاـ مـن  2٥0مـعال ودعـم تعاونيـات اإللـكان وحسّـن فـ ص الوصـول إىل
الســكن املالئــم وب لــعار معقولــة ملــا ال يقــد عــن  ٣60للـ ة يف القــد الشـ قيةو ويف مدينــة
القــد القدميــة لعــاد ال نــامر اإلئــائي ت ايــد لالا ـ مــن  1٧م الــزا مــن م االــز األعمــال
التاارية اا حسّـن احلالـة االقتصـادية حلـواا  20للـ ةو ولالمـد موئـد األمـم املتحـدة تـوفري
 100وحدة لكنية تالئـم األلـ املعيشـية الـ ت للـها النسـا الفقـريات وللـ ان يف اخلليـد
ومشد كل نقد لندات امللكيةو وواصد ال نامر اإلئـائي تنفيـا م احـد إضـافية مـن مشـ وم
إقامة من قة زراعية  -صناعية يف مدينة لرحيا من خالل توفري البنية التحتيـة األلالـية اـا يف
كل املياه والكه با واملباين واهلياالد واخلدمات الصناعية واالتصاالت السلكية والالللكيةو

با  -املساعدة ال ارئة املقدمة من منظومة األمم املتحدة
 - ٥9واصــلت األمــم املتحــدة وش ـ الاؤاا تنســيق املســاعدة اإلنســانية وتقــدميها يف ــاالت
احلماية واملـ وى واألمـن الثـاائي وامليـاه والصـ ف الصـحي والصـحة والتثايـة والتعلـيم
لتصــد إىل اــو  1.٥مليــون مــن الفلس ـ ينيني الضــعفا البــال عــددام  1.6مليــون ش ـ
واملســتهدفني باملســاعدة يف عــام 201٥و والانــت غالبيــة االحتياجــات يف غــزة ومشلــت جــز ا
البريا من االحتياجات ال خلفها نـزام عـام  201٤وال لـيما احلاجـة إىل املـ وىو و عـت
خ ة االلتاابة االلت اتياية لعام  201٥مبل  ٤16مليون دوالر من املبل امل لـوب وقـدره
 ٧0٥ماليني دوالر ( ٥9يف املائة)و
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 - 60وتســعو خ ــة االلــتاابة اإلنســانية لعــام  2016إىل ـ مبلـ  ٥٧1مليــون دوالر
 6٥يف املائة منها تق يبا من االحتياجات لثزةو وااا املبل او لقـد بنسـبة  20يف املائـة تق يبـا
مــن املبل ـ امل لــوب يف عــام  201٥وي ج ـ كلـ للالــا إىل اخنفــا ،االحتياجــات املتعلقــة
باملـ وى بســبب زيــادة وتــرية إعــادة اإلعمــارو وتشــمد اخل ــة مبلـ  ٣0٤ماليــني دوالر لنــدا
األون وا ال ارتو
 - 61وعلو ال غم من تزايد وترية إعادة اإلعمار ال يزال ت مني م وى مياد احلاجة األلالية
مش ـ دين نتياــة للض ـ ر والتــدمري الالحقــني باملســاالن
حيــث ال يــزال اــو  ٧٥ 000ش ـ
والنا ني عن العامو ويف هناية آكار/مار  2016متكنت  ٣ ٥00لل ة من لصـد 18 000
لل ـ ة مش ـ دة ( 19يف املائــة) مــن العــودة إىل املنــازل ال ـ لعيــد بناؤاــا لو مت إصــالحها بفضــد
املساعدة النقدية املقدمة مـن والـاالت األمـم املتحـدة لو غـري كلـ مـن لشـكال الـدعم الـدواو
وجيــ ي إصــالح وإعــادة بنــا  ٣ 600مــعل إضــايف لو  20يف املائــة مــن حاــم احلــاالت
والعديد من ااه املنازل علو وش االالتمـالو وقـد ت الـد تـوفري التمويـد لنحـو  ٥ 000للـ ة
( 2٧يف املائــة مــن حاــم احلــاالت) مــن لجــد إصــالح لو إعــادة بنــا منازهلــا يف عــام 2016
اا يت فاوة يف التمويد ملا يق ب من  6 000لل ة (حواا ةلث حام احلاالت)و
 - 62وقامت دائ ة األمم املتحدة لإلج ا ات املتعلقـة باأللثـام بـت هري  29موقعـا مـن لصـد
 128من املواق ال الان يشتبه يف لن انا احتمـاال الـبريا لن تكـون قنابـد طـائ ات مدفونـة
فيها وكل من لجد إتاحة بد إعادة اإلعمار ب مانو
الدعم الثاائي يف حاالت ال وارت
 - 6٣وزعت األون وا يف غزة  ٥٧٣ ٣98لـلة غاائيـة علـو  1٤6 ٣٥٧مـن للـ الالجـ ني
(لالا ـ مــن  800 000ف ـ د)و وقــدم ب نــامر األغايــة العــاملي دــويالت نقديــة إىل ٧1 1٤٥
ش صــا غــري الجــو يعــانون مــن انعــدام األمــن الثــاائي ولــالال غاائيــة عينيــة إىل 28٤ 86٤
ش صا من غري الالج نيو ووف ب نامر األغاية العاملي واألون وا معا مسـاعدات غاائيـة جـاازة
لألالــد لعــدد يصــد إىل  ٤ 800مــن املشـ دين داخليــا يف املالجــو وكلـ ح ـ حزي ان/يونيــه
201٥و والــتندت اليونيســيد وب نــامر األغايــة العــاملي إىل ب نــامر مشــت نــاجس للقســائم
اإللكت ونية لُطلق بعد العام ملواصلة تقدمي املعونـة ال ارئـة مـن الثـاا وامليـاه والصـ ف الصـحي
والنظافة الصحية واألزيا املدرلية لألل املش دة وغرياا من األل الضعيفةو
 - 6٤ويف الضــفة الث بيــة لــاعد ب نــامر األغايــة العــاملي  2٤٤ 000مــن األف ـ اد الضــعفا
والاين يعانون من انعدام األمن الثاائي وكل عن ط يق تقدمي دويالت نقدية إىل 10٥ 000
ف د منهم وتوزيـ األغايـة العينيـة علـو  1٣9 000فـ دو وواصـلت األونـ وا وب نـامر األغايـة
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العاملي ب نا هما املشت لتقدمي املساعدة الثاائية العينية وقدما الـدعم إىل  ٣٤ 000مـن البـدو
وال عــاة املهمشــنيو وقــدمت األون ـ وا دــويالت نقديــة إىل  ٤٧ 000الجــو بالــت دام منصــة
القسائم التابعـة ل نـامر األغايـة العـاملي بقيمـة إ اليـة قـدراا  ٤.2ماليـني دوالر تنفـق علـو
األغاية ال ازجة وغرياا من اللوازم األلالية يف احملالت التاارية احملليةو
إدرار الدخد يف حاالت ال وارت
 - 6٥يف غــزة وفــ ب نــامر األونــ وا إلجيــاد فــ ص العمــد  8 281ف صــة عمــد بينمــا
التححدةت لالا من  6 800ف صة عمد مباش ة وغري مباش ة عـن ط يـق مشـاري البنـا الـ
تنفــااا األون ـ واو ويف الضــفة الث بيــة قــدمت األون ـ وا دعمــا يف إطــار النقــد لقــا العمــد يف
حاالت ال وارت إىل او  ٧ 000لل ة معيشـية ( ٤2 120فـ دا) يف  19خميمـا مـن خميمـات
الالج ني الفلس ينينيو وقد وف كل ض لموال بقيمـة حـواا  ٧.6ماليـني دوالر إىل األلـ
املعيشية الـ تعـاين مـن انعـدام األمـن الثـاائيو وبسـبب نقـ األمـوال ق تعـد األونـ وا منـا
عام  201٤تنفا ب نامر النقد لقا العمد خارج امل يمات ولكنـها تواصـد تقـدمي الـدعم إىل
الالج ني خارج امل يمات بالقسائم الثاائية اإللكت ونيةو
 - 66وواصد ال نامر اإلئائي دعـم األنشـ ة املـدرة للـدخد يف حـاالت ال ـوارت يف غـزة
اا يف كل خدمات اجلم األوا للنفايـات الصـلبة الـ الـتفاد منـها  ٤ 000عامـد يعيلـون
 20 800ف دو
الدعم الصحي يف حاالت ال وارت
 - 6٧عـن ط يـق الـدعم الــاي قدمـه صـندو األمــم املتحـدة للسـكان حصــلت 12 6٧6
ام ـ لة علــو الــدعم النفســي واالجتمــاعي يف غــزة والضــفة الث بيــةو وملواجهــة األة ـ النفســي
واالجتماعي للعام يف غزة دعمت األون وا جلسات مشورة ف ديـة الـتفاد منـها 1٣ ٥81
الج ا فلس ينيا و  9 ٤6٣جلسة مشورة اعيةو ومتكنـت اليونيسـيد وشـ الاؤاا املنفـاون
مــن الوصــول إىل  8٥ 881طفــال ( ٤2 ٧2٥بنتــا و  ٤٣ 1٥6ولــدا) يف غــزة بثيــة تقــدمي
الدعم النفسي واالجتمـاعي بسـبد منـها املشـورة الف ديـة واجلماعيـةو وقـدم ب نـامر األونـ وا
خلـدمات الصــحة يف حــاالت ال ــوارت الــدع َم يف الضـفة الث بيــة لســتة عيــادات صــحية متنقلــة
عاملة يف  ٥6موقعا من املواق ال تعاين من ضعد إمكانية احلصـول علـو اخلـدمات الصـحية
األلالــيةو وقــدمت العيــادات خــدمات لنحــو  22 000ف ـ د المــا قــدمت ق ابــة 8٧ ٤00
التشارة طبية للم ضو طوال العامو وإضافة إىل كلـ قـدمت األونـ وا الـدعم إىل  ٤9همعـا
من همعات البدو وال عاة يف املن قة جيم عن ط يق خـدمات متنقلـة يف ـال الصـحة العقليـة
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اجملتمعية اا وف إمكانيـة احلصـول شـه يا علـو الـدعم يف ـال الصـحة النفسـية واالجتماعيـة
والعقلية لق ابة  10 ٥00ف دو ومشلت املبادرة اجملتمعـات احملليـة الضـعيفة املوجـودة يف املنـاطق
العسك ية واملناطق ال تق علو مق بة من املستوطنات وتل املهددة باهلدمو
 - 68واشــت ت منظمــة الصــحة العامليــة إمــدادات طبيــة طارئــة لســد الــنق ودســني تقــدمي
اخلــدمات وتعزيــز الت اــب حلــاالت ال ــوارت يف غــزةو وتصــدت لتفشــي إنفلــونزا مو يــة عــن
ط يــق حشــد العــالج املضــاد للفريولــات ولــوازم امل تــ ات الضــ ورية إلجــ ا الفحــوص
التش يصــيةو ولج ـ ت منظمــة الصــحة العامليــة حلقــات عمــد تدريبيــة بش ـ ن نقــد اخل ـ يف
حاالت ال وارت لفائدة  ٣0لخصائيا صـحيا يعملـون يف ـاالت الصـحة املدرلـية والصـحة
اجملتمعيــة واخلــدمات الصــحية والصــحة البي يــة واالتصــاالت اإلعالميــة إضــافة إىل تــوفري
التـدريب املت صـ علــو معاجلـة التــهابات اجلهـاز التنفســي احلـادة واخل ــرية لفائـدة  ٤٧مــن
األطبـــا العـــاملني يف اخل ـــو األماميـــة يف وحـــدات ال عايـــة املكافـــة وغـ ـ ف ال ـــوارت يف
املستشفيات العامةو
تقدمي الدعم يف اا توزي املياه والص ف الصحي يف حاالت ال وارت
 - 69دعمــت اليونيســيد يف غــزة مصــلحة ميــاه بلــديات الســاحد يف إجــ ا إصــالحات
ودديث لشـبكات امليـاه والصـ ف الصـحي وحم ـات الضـ وا بـار إضـافة إىل دسـني لـعة
عــزين امليــاه عــن ط يــق توزي ـ صــهارير عــزين ميــاه الش ـ ب وامليــاه املســت دمة يف املنــازلو
ووفـ ـ ت اليونيســـيد مـــن خـــالل شـ ـ الائها ميـــاه شـ ـ ب م مونـــة لــــ  ٧٣ 0٣0ش صـــا
يست دمون صهارير للمياهو وواصـلت ليضـا دسـني إمكانيـة احلصـول علـو امليـاه عـن ط يـق
دعم لل ة املياه الفلس ينية ومصلحة مياه بلديات الساحد يف بنا حم ة لتحلية ميـاه البحـ يف
جنوب غزة يتوق لن تقدم اخلدمات إىل  ٧٥ 000ش و
 - ٧0ودعمت األون وا مقدمي خدمات املياه والص ف الصحي وال عايـة الصـحية العـاملني
داخــد خميمــات الالجـ ني الفلسـ ينيني وخارجهــا يف غــزة وكلـ بتــوفري الوقــود واإلمــدادات
األخـ ى مـن لجـد ضــمان حسـن لـري إدارة امليـاه املســتعملة والنفايـات الصـلبة والتقليـد مــن
خ ـ تـ ة آبـار ميــاه األونـ وا بانق ـام التيـار الكه بــائيو وإضـافة إىل كلـ قامـت األونـ وا
بإصالح م فقني للمياه والص ف الصحيو
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دعم الزراعة يف حاالت ال وارت
 - ٧1تصــدت الفــاو لتفشــي إنفلــونزا ال يــور بتــوفري الــدعم العــيين لــوزارة الزراعــة يف غــزة
والضفة الث بية من لجد تقييم الاث ات والعقبات والفـ ص فيمـا يتعلـق بت ـوي جهـود الت اـب
الوطين حلاالت التفشي يف املستقبدو
 - ٧2وواصلت الفاو التعادة إمكانية حصول  ٤ 620لل ة معيشية علو األصول واملـوارد
عــن ط يــق إصــالح لــتة آبــار و  12صــوبة زراعيــة تالفــة يف غــزة وتوزيـ األ ــدة العضــوية
لــــما مســـاحته  1٣ 000دومن مـــن األراضـــي يف الضـــفة الث بيـــة وإصـــالح  ٧06حظـــائ
للحيوانات يف غزة والضفة الث بيةو وحسنت إمكانية احلصول علو األصـول واملـوارد املعيشـية
ملــا يزيــد علــو  8 ٣00مــن املــزارعني وال عــاة واألل ـ املعيشــية ال يفيــة عــن ط يــق إصــالح
ودسني الصهارير املست دمة للماشية والزراعةو
تقدمي الدعم لل تعليم يف حاالت ال وارت
 - ٧٣دعمت اليونيسيد من خالل ش الائها توفري األمان واحلمايـة لوصـول األطفـال إىل
املدار يف بار التوت ماد اخلليد والقد الش قية ونابلسو
 - ٧٤وعملت دائ ة اإلج ا ات املتعلقة باأللثام واليونيسيد واألون وا جنبـا إىل جنـب مـ
املنظمـات احملليــة علــو ضــمان إضـفا ال ــاب املالســي علــو التاقيـد بشـ ن لخ ــار خملفــات
احل ـ ب مــن املتفا ـ ات يف املــدار يف ي ـ لاــا غــزةو وقامــت األون ـ وا والــدائ ة بتــدريب
 9٤1مدرلا لتوفري التاقيد بش ن تل امل ـاط و وقـدمت الـدائ ة ليضـا تاقيفـا مباشـ ا بشـ ن
األخ ار إىل  22 ٥00من املستفيدينو
دعم اإللكان يف حاالت ال وارت
 - ٧٥لج ت دائ ة اإلج ا ات املتعلقة باأللثام يف غزة  602مـن تقييمـات امل ـاط وقامـت
بالت ل علو النحو الصحيس اا يزيـد علـو  2٣٥ق عـة مـن الـاخائ املتفاـ ة املشـتبه فيهـا
وبال متكن ال نامر اإلئائي من إزالة مليون طن من األنقا ،دون وقـوم لي حـواد ،مـ
لن العمليات لج يت يف مناطق شديدة التلو،و
 - ٧6وواصد مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاري تشثيد وحدة ل صـد املـواد بالتنسـيق
الوةيق م مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشـ األولـط حـ يتسـ
تنفيا آلية إعادة إعمار غزةو ويس دخول لالا من مليون طن من مواد البنا إىل غـزةو وحـ
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ا ن التفاد  ٤٥0من مشاري البنا الكـبرية احلاـم مـن الـت دام تلـ املـواد ومتكـن لالاـ
من  100 000ف د مستفيد من ش ا املواد الالزمة إلصالح منازهلم املتض رةو
 - ٧٧ويف غـــزة وزعـــت األونـ ـ وا لالاـــ مـــن  1٤0.6مليـــون دوالر وبـــال متكنـــت
 80 000للـ ة مـن إصـالح منازهلــا لو إعـادة بنائهـاو والاـز مــن حزمـة املسـاعدة وزعــت
مساعدات نقدية شه ية لت مني م وى ماقت علـو مـا يقـ ب مـن  9 000مـن للـ الالجـ ني
الفلس ـ ينيني الــاين لصــبحت م افــق إيــوائهم غــري صــاحلة للســكنو وإضــافة إىل كل ـ ق ـدّم
ال نامر اإلئائي ليضا مبل  6ماليني دوالر يف شكد مساعدة نقديـة إىل زاـا  ٤ 000للـ ة
غري الج ة شح ددت من ج ا العام اا لتاح هلا إمكانية احلصول علـو مـ وى ماقـت إىل حـني
إعــادة بنــا منازهلــاو ودعــم ال نــامر اإلئــائي إصــالح مــا يزيــد علــو  1 200مــعل تع ضــت
ألض ار جزئية يق ن فيها او  ٧ 200فلس يينو ويف الضفة الث بية قدمت األون وا مسـاعدة
نقدية إىل  ٧٣لل ة من لل الالجـ ني (حـواا  ٣9٥فـ دا) عقـب قيـام السـل ات اإللـ ائيلية
كدم منازهلاو وقدمت ليضا مساعدة نقدية وإحاالت إىل  82٤لل ة من للـ الالجـ ني عقـب
تنفيا قوات األمن اإلل ائيلية عمليات تفتي واعتقال واي عمليات الاريا مـا تلحـق لضـ ارا
مادية باملنازلو

جيم  -دعم منظومة األمم املتحدة للمالسات الفلس ينية
 - ٧8لنش ف يق األمـم املتحـدة الق ـ ي ف يقـا لتنسـيق لعمـال إعـادة اإلعمـار واإلنعـاش يف
غزة مـن لجـد تعزيـز تنسـيق لنشـ ة إعـادة اإلعمـار واإلنعـاش الـ تضـ ل كـا األمـم املتحـدة
واملنظمات غري احلكومية ودعم ف يق إعادة إعمار غزة الاي تقـوده احلكومـة يف تنفيـا التقيـيم
التفصيلي لالحتياجات وإطار اإلنعاش يف غزةو
 - ٧9ويف غزة قدم موئد األمم املتحدة الدعم إىل وزارة األشثال العامة واإللـكان وبلديـة
خزاعة اللتع ا ،ووض اخل و العامـة مل ـات مفصـلة جديـدة الةـنني مـن األحيـا الـ
تع ضت ألض ار البرية وخ ة رئيسية شاملة ومنقحة علو او متكامد وقائم علـو املشـارالة
تشــمد إقامــة اهلياالــد األلالــية ال ئيســية واألمــاالن العامــة والنمــو الــدميث ايف يف املســتقبد
وااللتدامة البي ية وغرياا من مفاايم الت يط االبتكاريو
 - 80وقــدم ال نــامر اإلئــائي واي ــة األمــم املتحــدة للم ـ لة الــدعم إىل مالســات العدالــة
واألمن اا يف كل وزارة العدل و لـس القضـا األعلـو يف تعمـيم م اعـاة املنظـور اجلنسـاين
يف السيالات وعمليات الت يط اا يف كلـ يف ـال وضـ القـواننيو والاـز مـن اجلهـود
املشت الة املباولة يف إطار ال نامر لوض خـدمات مت صصـة يف ـاا العدالـة واألمـن لفائـدة
22/27

16-07773

A/71/87
E/2016/67

النســا والفتيــات لهنــو  19مــن البــار ضــبا الشـ طة املدنيــة الفلسـ ينية دورة تدريبيــة لنيــد
شهادة مهنية معتمدة يف اإلدارة العامة واملساواة بني اجلنسني قدمتها جامعة بريزيتو
 - 81وقدم ب نامر األغاية العاملي الـدعم للـدفام املـدين يف بنـا القـدرات يف ـال الت اـب
حلاالت ال وارت واحلد من خماط الكوار ،م الت اليز علو نحظـم إدارة املعلومـات والتنسـيق
يف حـاالت ال ــوارتو وقـدم ال نــامر لدوات ودورات تدريبيـة وعمليــات حماالـاة بشـ ن إدارة
املعلومات املتعلقـة حبـاالت ال ـوارت وكلـ كـدف زيـادة قـدرات احلكومـة يف ـال الـتبا
الصــدمات اخلارجيــة والتصــدي هلــاو ومشــد التعــاون ليضــا ت ــوي لداة للتوعيــة العامــة ونظــام
لإلناار املبك وإنشا ةالةة م االز لعمليات ال وارت علو مستوى احملافظات من لجـد تولـي
قدرة الدفام املدين علو التنسيق والتصدي للكوار ،ال بيعية الوالعة الن ا و
 - 82والــتهد مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاري ب نا ــا مدتــه ةــال ،لــنوات لبنــا
قدرات وزارة الداخلية يف ال قابة املدنية علو املهام املتعلقة ب من الدولةو وتعاونـت الـوزارة مـ
اهلي ات األمنية الفلس ينية البال عدداا  1٧اي ة يف إعادة تصميم العمليات ال ئيسـية لتعزيـز
احلوالمة يف الوزارة فيما يتعلق باخلـدمات القانونيـة والت ـيط االلـت اتياي واملـوارد البشـ ية
وههيز الشكاوى والعالقات م ولـائط اإلعـالم واجلمهـورو ولصـبحت يـ العمليـات الـ
لُعيد تصميمها ا ن م تب ة بآليات ال قابة املدنيةو
 - 8٣وقــام صــندو األمــم املتحــدة للســكان بتعزيــز قــدرات اجلهــاز امل الــزي لإلحصــا
الفلس يين يف األعمال التحضريية للتعداد السكاين لعام 201٧و وبدعم مـن اليونيسـيد لجنـز
اجلهــاز امل الــزي بناــاح اجلولــة اخلامســة للمســس العنقــودي املتعــدد املاشــ ات يف الوقــت
املنالب إلعداد التق ي النهائي بش ن األاداف اإلئائية لأللفيةو
 - 8٤ودعمــت منظمــة العمــد الدوليــة إنشــا لول نظــام للضــمان االجتمــاعي للعــاملني يف
الق ام اخلاص ولف اد لل ام إىل جانب قانون جديد للضمان االجتمـاعي يسـتند إىل املعـايري
الدولية واملمارلـات الفضـلو يف ـال العمـدو وقـد لقـ لـس الـوزرا اـاا القـانون وقعـه
ال ئيس حممود عبا و
 - 8٥وقدمت مفوضية األمم املتحدة حلقو اإلنسان بالتعاون م والـاالت األمـم املتحـدة
األخ ـ ى املســاعدة التقنيــة والتــدريب للحكومــة لتنفيــا املعااــدات الدوليــة األلالــية الســب
حلقو اإلنسان ال مت االنضمام إليها يف عام  201٤ورصداا وتقدمي تقـاري بشـ هناو ومشـد
الدعم املقدم للسلة من حلقات العمد املواضيعية بشـ ن املبـادت التوجيهيـة لإلبـالع وتوجيهـا
تقنيا بش ن خ ط العمد للوزارات التنفياية املساولةو
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دال  -تنمية الق ام اخلاص
 - 86يف غــزة موّلــت األونــ وا  ٣ 6٧8ق ضــا بقيمــة بلثــت حــواا  ٥.٥ماليــني دوالر
للمشــاري واألل ـ املعيشــية الفلس ـ ينية يف عــام 201٥و وُقــدم مــا موعــه  ٣ 221ق ضــا
بقيمة تنااز  ٥ماليني دوالر إىل الج ني فلسـ ينيني يف حـني حصـلت النسـا علـو 1 ٤90
ق ضا بقيمة بلثت  1.٥مليون دوالرو ويف الضفة الث بية محوّل  11 888ق ضا بقيمـة بلثـت
 1٥.6مليون دوالر خحص  2٣يف املائـة منـها ( ٣.٥مليـون دوالر) لالجـ ني الفلسـ ينينيو
وحصلت النسا علو  ٣8يف املائة من الق و ٤ ٤٥٤( ،ق ضا بقيمـة  ٤.8ماليـني دوالر)
وحصد الشباب الاين تت اوح لعمارام بني  18و  ٣0عامـا علـو  ٤0يف املائـة مـن القـ و،
( ٤ ٧2٥ق ضا بقيمة  ٥.٧ماليني دوالر)و

اا  -تنسيق املساعدة املقدمة من األمم املتحدة
 - 8٧ب عاية نائب املنسـق اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـ األولط/منسـق األمـم املتحـدة
املقيم ومنسق الشاون اإلنسانية ج ى تعزيز التعاون والتنسيق بني العديد مـن اجلهـات املااـة
ومنتديات األمم املتحـدةو وعقـد الف يـق ال ُق ـ ي لألنشـ ة اإلنسـانية اجتماعـات منتظمـة مـن
لجد اال تفا علو تـدابري الـدعوة وااللـتاابة يف اجملـال اإلنسـاينو وبـدعم مـن وحـدة التنسـيق
داخد مكتب منسـق األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـ األولـط واصـد ف يـق
األمــم املتحــدة القُ ـ ي تنســيق إطــار عمــد األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلئائيــة اــا يتــوا م مـ
لولويــات اخل ــة اإلئائيــة الوطنيــة الفلســ ينية للفتــ ة  :2016-201٤مــن بنــا الدولــة إىل
السيادةو وج ى تعزيز اجلهود ال اميـة إىل إقامـة شـ االات بنـا ة بـني األمـم املتحـدة واحلكومـة
ولولــــا تقــــدمي املســــاعدة األولــ ـ ن اقــــاو وواصــــلت األمــــم املتحــــدة إعــــداد التقــــاري
وااللت اتيايات والتوجيهات للانة االتصال امل صصـة بصـفة منتظمـة فيمـا يتعلـق بالتنميـة
والعمد اإلنساين يف غزة والقد الش قية واملن قة جيم وواصلت بالتعاون مـ جهـات فاعلـة
لخ ى يف ال املساعدة اإلنسانية وض خ ة االلتاابة االلت اتياية لعام 2016و

رابعا  -التاابة اجلهات املااة لألزمة
دعم امليز انية والدعم املاا
 - 88ال يزال الوض املاا للحكومة اشاو وقد حسّنت احلكومـة لدا اـا املـاا خـالل العـام
فيما يتعلق بشِقي اإلي ادات واإلنفا األم الاي لدى إىل عفـيض عازاـا املـاا املتكـ ر مـن
 12.٥يف املائة من النـاتر احمللـي اإل ـاا يف عـام  201٤إىل مـا يقـدر بنسـبة  11.٧يف املائـة
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يف عــام 201٥و غــري لن الــدعم املباش ـ للميزانيــة الــاي تقدمــه اجلهــات املااــة قــد اخنفــض
اــا تـ فاــوة متويليــة الــبرية وزيــادة يف الــدين العــامو فوفقــا لصــندو النقــد الــدوا اخنفــض
الــدعم املباش ـ مــن املــااني بنســبة الالــث يف عــام  201٥وبل ـ مســتواه اإل ــي األدأل منــا
عام  2008اا فاقم الوض غري املستق مليزانية احلكومةو
التنسيق بني املااني
 - 89قدمت وحدة التنسيق داخـد مكتـب منسـق األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة السـالم يف
الشـ األولــط الــدعم إىل منظومــة األمــم املتحــدة وقامــت بإعــداد مســاتات موضــوعية يف
منتــديات ش ـ ماــد اجتماعــات جلنــة االتصــال امل صصــة ال ـ تحعقــد الــد لــنتنيو ونســقت
الوحدة ليضا املواقد املتعلقة بالسيالات وعاجلت العقبات ال تعتـ  ،لـبيد تنفيـا الـ امر
م اجلهات املااة ال ئيسية واجلهات الفاعلة اخلارجية ال ئيسيةو
 - 90وواصلت والاالت األمم املتحدة دعمها للحكومة فيمـا يتعلـق بوضـ خ ـة للسيالـة
العامــــــة الوطنيــــــة للفتــــــ ة  2022-201٧لــــــتحدد لولويــــــات التنميــــــة ولــــــتكملها
االلت اتيايات الق اعيةو
 - 91وواصـــلت اهلي ـــة احملليـــة لتنســـيق املعونـــة لدا دور املنـ ـ ال ئيســـي للمـــااني ولدولـــة
فلس نيو والتم تنسيق األنش ة اإلنسانية والدعوية بقيادة مكتب تنسيق الشاون اإلنسانيةو
 - 92واجتمعــت جلنــة االتصــال امل صصــة م ـ ة واحــدة خــالل الفت ـ ة املشــمولة بــالتق ي
وكل يف  ٣0ليلول/لبتم  201٥يف نيويور و

خامسا  -االحتياجات غري املُلبّاة
 - 9٣مــــن لصــــد مبلــــ  ٥.٤بليــــون دوالر املتعهــــد بتقدميــــه يف القــــاا ة يف تشــــ ين
األول/لالتوب  201٤من لجد اإلنعاش والتعمري يف غزة ق يحسـدد لـوى اـو  ٣9يف املائـةو
ومـ كلـ خحصـ مبلـ  1٧مليـون دوالر فقـط لتمويـد احتياجــات الق ـام اإلنتـاجي الـ
ححددت يف تقييم االحتياجات التفصيلي وإطار اإلنعاش من لجد غزة (لقد من  ٣يف املائـة مـن
مبل  602مليون دوالر امل لوب)و
 - 9٤وبــالنظ إىل االحتياجــات اإلنســانية املســتم ة تتضــمن خ ــة االلــتاابة اإلنســانية
لعــام  2016طلــب تــوفري اعتمــادات ابلــ  ٥٧1مليــون دوالر منــها  ٣0٤ماليــني دوالر
مدرجــة ليضــا يف نــدا األون ـ وا ال ــارتو وح ـ تارخيــه جحم ـ  1٥يف املائــة فقــط مــن اــاه
االحتياج ـاتو وباإلضــافة إىل االحتياجــات احملــددة يف اخل ــة تســعو األون ـ وا إىل ـ مبل ـ
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إضـــايف بقيمـــة  99مليـــون دوالر (ملـــا موعـــه  ٤0٥ماليـــني دوالر مـــن النـــدا ال ـــارت
لعــام  ) 2016مــن لجــد تلبيــة احتياجــات امل ـ وى وشــبكة األمــان االجتمــاعي وغرياــا مــن
االحتياجــات يف غــزة والــال تــوفري املســاعدة الثاائيــة وبـ امر النقــد لقــا العمــد يف الضــفة
الث بيةو وتوجد ليضا حاجة مالة إىل دعم إضايف مليزانية األون وا األلالية ال تواجه عاـزا
متوقعا بقيمة  81مليون دوالر يف عام 2016و
 - 9٥وتســعو والــاالت األمــم املتحــدة إىل ـ مبل ـ  2.1٥بليــون دوالر لــدعم ال ـ امر
اإلئائية يف ليا إطار عمد األمم املتحدة للمساعدة اإلئائية وقد جحم  60يف املائـة مـن اـاا
املبل ح تارخيهو

لادلا  -التحديات
 - 96ظلــت البي ــة التشــثيلية صــعبة ويعــزى كلـ إىل حــد الــبري إىل القيــود املف وضــة علــو
الوصول والتنقد اا يف كل عمليـات اإلغـال يف غـزةو وواجـه احليـز اإلنسـاين ومعـه قـدرة
منظمات األمـم املتحـدة والشـ الا علـو تقـدمي املسـاعدة يف الوقـت املنالـب قيـودا يف بعـض
األحيان بسبب احلواجز املادية من قبيد نقا التفتي وليالـة التصـاريس التقييديـة املف وضـة
علو العاملني يف اجملال اإلنساين والقيود املف وضة علو الترياد املواد إىل غزةو
 - 9٧ويف الضــفة الث بيــة اــا فيهــا القــد الش ـ قية ازدادت وتــرية القيــود املف وضــة علــو
ح يــة التنقــد وامل ـ ور وعمليــات اــدم الــب التحتيــة الفلس ـ ينية ومــا ي ـ تبط كــا مــن تش ـ يد
للفلس ينينيو وعالوة علو كل التم النشا االلتي اين احلايث يف الضفة الث بية اـا رفـ
حدة التوت ميدانياو وازدادت نسبة امل اط ال يتع  ،هلا موظفـو األمـم املتحـدة ومعـالوام
وإن ق يكونوا مستهدفني بصفة مباش ة يف ليا العنـد املتزايـد الـاي بـدل يف تشـ ين األول/
لالتــوب 201٥و وتـ ة ت ح الــة األمــم املتحــدة مـ زيــادة عمليــات اإلغــال والتفتــي عنــد
نقـا التفتــي ومواقـ احلــواد ،األمنيـة اــا يف كلـ نقــا التفتـي غــري الاابتـة الـ نصــبتها
قوات األمن اإلل ائيلية يف القد الش قية يف تش ين األول/لالتوب 201٥و
 - 98ورالزت والاالت األمم املتحدة بصفة خاصة علو إعادة اإلعمار واالنتعاش يف غـزةو
ويف حــني لن ا ليــة املاقتــة لــتعمري غــزة تــادي مهامهــا فــإن إعــادة اإلعمــار يف عــدد مــن
الق اعات تتمّ بوترية لب بسبب غياب التمويدو ولدى عدم إح از تقـدم بشـ ن املصـاحلة بـني
الفلس ـ ينيني إىل ب ـ وز موعــة لخ ـ ى مــن التحــديات يف غــزة منــها مس ـ لة إصــالح اخلدمــة
املدنية ال تحعدّ شـ طا مهمـا مـن لجـد احلصـو ل علـو دعـم املـااني إلعـادة إعمـار غـزة جـ ى
التشديد عليه يف املامت املعقود يف القاا ة يف تش ين األول/لالتوب 201٤و
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لابعا  -االلتنتاجات
 - 99ال يــزال الســيا العمليــاض ملــا اض ـ لعت بــه األمــم املتحــدة مــن لعمــال خــالل الفت ـ ة
املشــمولة كــاا التق ي ـ ين ــوي علــو دــديات متزايــدة نتياــة للمهمــة اجلســيمة املتمالــة يف دعــم
االنتعاش وإعادة اإلعمار يف غزة بعد نزام عام  201٤باإلضافة إىل التهديدات املستم ة لسبد
عي الفلس ينيني ال ليما عمليات اهلـدم والـتم ار القيـود الـ شـكلت عقبـات اائلـة تعيـق
عمليــة التنميــةو ولتواصــد األمــم املتحــدة العمــد علــو دقيــق لــالم عــادل ودائــم وشــامد يف
الشـ ـ األولـــط علـــو للـــا قـ ـ ارات لـــس األمـــن  )196٧( 2٤2و )19٧٣( ٣٣8
و  )2002( 1٣9٧و  )200٣( 1٥1٥و  )2008( 18٥0و  )2009( 1860وإهنـــا
االحتالل الاي بدل يف عام  196٧وإقامة دولة فلس ني الدولة دميق اطيـة كات لـيادة وقابلـة
للحياة ومتصلة جث افيا تعي جنبا إىل جنب ويف لالم م إل ائيد واي تنعم باألمنو
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