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 واالجتماعي االقتصادي اجمللس  العامة اجلمعية
 2017 عام دورة  والسبعون الثانية الدورة
 ٢٠١7 متوز/يوليه ٢7-٢٠١٦ متوز/يوليه ٢٨  *األولية القائمة من )ب( 74 البند
 تقادماا الاي الغوثياة واملسااعدة اإلنساانية املساعدة تنسيق تعزيز
 املساااااعدة ذلاااا  يف مبااااا الكااااوار   حاااااال  يف املتحاااادة األماااا 

 اخلاصة االقتصادية

 االعمال جدول من ١4 البند 
 ابألمااا  املرتبطاااة الدولياااة واملؤسساااا  املتخصصاااة الوكااااال  تنفيااا 

    املستعمرة والشعوب للبلدان االستقالل منح إعالن املتحدة
 الفلسطيين الشعب إىل املساعدة تقدمي  

  
 العام األمني تقرير  

 

 موجز 
 للمســاعدة تقييمــا    7١/١٢٦ العامــة اجلمعيــة قــرا  أبحكــا  عمــا املقــد  التقريــر  هــ ا يتضــمن 

 يصــ  وهـو. تلبيتهـا بشـن  ومقرتحـا  بعـد  تُلــ  مل الـي ولاحتياجـا  الفلسـيي،  الشـع  تلقاهـا الـي
 تقـدم أجـ  مـن املـد،  واجملتمـ  املاحنـة واجلهـا  احلكومـة مـ  ابلتعـاو  املتحـدة  األمم ب لتها الي اجلهود
 .الفلسيينية وللمؤسسا  الفلسيينيني للسكا  الدعم

 اســــــتمر  ( ٢٠١7 آذا /مــــــا   - ٢٠١٦ )نيســــــا /أبري  ابلتقريــــــر املشــــــمولة الفــــــرتة وخــــــال 
ــــدولتني حــــ  وحتقيــــ  الســــا  إحــــال ابحتمــــاال  أضــــر ممــــا الواقــــ   أ ض علــــ  الســــلبية االجتاهــــا  . ال
 .االحتال سياق يف واإلمنائية اإلنسانية للتحداي  التصدي إىل الرامية جهودها املتحدة األمم وواصلت
 مليــــو  547 مببلــــ  اعتمــــادا  تتيلــــ  الــــي  ٢٠١7 لعــــا  اإلنســــانية االســــت ابة خيــــة وتبــــني 
. احملتلــة الفلسـيينية األ ض أحنــا  مجيـ  يف العاجلـة اإلنســانية االحتياجـا  تلبيــة إىل الراميـة الـاام  دوال  

 قــد    ٢٠١4 عــا  يف جــر  الــي القتاليــة األعمــال أثنــا  املتكبــدة األضــرا  وعقــ  ذلــ   إىل وابإلضــا ة
 غــزة يف واإلنعــا  اإلعمــا  إعــادة احتياجــا  غــزة أجـ  مــن واإلنعــا  االحتياجــا  لتقيــيم املفصــ  اإلطـا 
 .دوال  بايني 3.9 مببل 

 :٢٠١٦-٢٠١4 للفرتة الفلسيينية الوطنية التنمية خية تنفي   لسيني دولة حكومة وواصلت 
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 الوطنيــة السياسـا  أجنـدة احلكومـة َأطلقـت  ٢٠١7 شــباف/ ااير ٢٢ ويف السـيادة  إىل الدولـة بنـا  مـن
 احلكـوم،  واإلصـا  االسـتقال  إىل املسـا   كـائز: ثـا  عل  األجندة وتقو . ٢٠٢٢-٢٠١7 للفرتة

 مـــن كثــر يف وتتوا ــ  “أوال املـــواطن” األجنــدة وتضــ . وطنيــة سياســـة ٢9 وتتضــمن. املســتدامة والتنميــة
 تنفيـ  يف املتحـدة األمـم اسـتمر  اجلهـود  هلـ   ودعمـا. ٢٠3٠ لعـا  املسـتدامة التنميـة خية م  أولوايهتا
 .٢٠١7-٢٠١4 للفرتة اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عم  إطا 
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 مقدمة - أوال 
 إىل اجلمعيــة  يــه طلبــت الــ ي  7١/١٢٦ العامــة اجلمعيــة قــرا  أبحكــا  عمــا التقريــر هــ ا يُقــد   - ١

 تقريـرا   واالجتمـاع،  االقتصـادي اجمللـ  طريـ  عـن والسـبعني  الثانيـة دو هتـا يف إليها يقد  أ  العا  األمني
 وتقييمـــــا    عليـــــا الفلســـــيي، الشـــــع  تلقاهـــــا الـــــي للمســـــاعدة تقييمـــــا   يتضـــــمن القـــــرا  ذلـــــ  تنفيـــــ  عـــــن

 ابلتقريـر املشـمولة الفـرتة ومتتـد.  عـال حنـو علـ  لتلبيتهـا احملـددة واملقرتحـا  بعد  تُل    مل الي لاحتياجا 
 .٢٠١7 آذا /ما   إىل ٢٠١٦ نيسا /أبري  من
 عــدة يف واالقتصــادية واالجتماعيــة املعيشــية الفلســيي، الشــع  بظــرو  املتعلقــة املعلومــا  وتــرد - ٢

 وخاصـــة: املتحـــدة  لألمـــم شـــى هيئـــا  إىل وقـــدمت املتحـــدة لألمـــم اتبعـــة أخـــر  وكـــاال  أعـــدهتا تقـــا ير
 املعيشــية األحــوال علــ  اإلســرائيل، لاحــتال واالجتماعيــة االقتصــادية االنعكاســا  عــن الســنوي التقريــر
 الســو ي اجلــوال  يف العــرب والســكا  القــد    يهــا مبــا احملتلــة  الفلســيينية األ ض يف الفلســيي، للشــع 
 يف الفلســيينيني الاجئــني وتشــلي  إلغاثــة املتحــدة األمــم لوكالــة العــا  للمفــوض الســنوي والتقريــر احملتــ  
ــــ  ( A/71/13) )األونــــروا( األدىن الشــــرق  - أحــــد إغفــــال عــــد  :٢٠١٦ لعــــا  املشــــرت  القيــــري والتحلي
 الفلســيينية األ ض القيــري  املتحــدة األمــم ) ريــ   لســيني يف اهليكلــ، واحلرمــا  الضــع  بشــن  منظــو 
 جلنـــة إىل املقـــد مني األوســـ  الشـــرق يف الســـا  لعمليــة اخلـــا  املنســـ  مكتـــ  وتقريـــري   ( ٢٠١٦ احملتلــة 
 .٢٠١٦ وأيلول/سبتما نيسا /أبري  يف املخصصة االتصال

 تكميليــة واثئــ  عــدة يف الفلســيي، للشــع  واإلمنائيــة تصــاديةواالق اإلنســانية االحتياجــا  وتــرد - 3
 مبلــــ  مجـــ  إىل ٢٠١7 لعـــا  االســـرتاتي ية االســـت ابة خيــــة وتســـع . املـــوا د بتعبئـــة ومتعلقـــة اســـرتاتي ية

 وحتسـني الوقائية البيئة تعزيز منها بوسائ  إحلاحا  األكثر اإلنسانية االحتياجا  لتلبية دوال  مليو  547
. األساســــية اخلــــدما  علـــ  احملتلــــة الفلســــيينية األ ض أحنـــا  مجيــــ  يف الفئــــا  أضـــع  حصــــول إمكانيـــة
 مـن االسـرتاتي ية االسـت ابة ٢٠١7-٢٠١4 للفـرتة اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عم  إطا  ويعرض
 للفــرتة الفلســيينية الوطنيــة التنميــة خيــة يف الــوا دة الفلســيينية اإلمنائيــة لألولــواي  املتحــدة األمــم جانــ 
 .السيادة إىل الدولة بنا  من :٢٠١٦-٢٠١4

 الســـنة طيلـــة األوســـ  الشـــرق يف الســـا  لعمليـــة اخلـــا  املتحـــدة األمـــم منســـ  مكتـــ  وواصـــ  - 4
 املتحـــدة واألمـــم واإلســـرائيليني الفلســـيينيني بـــني واحلـــوا  التنســـي  وتشـــ ي  الســـا  عمليـــة لـــدعم جهـــود 
 .الدويل واجملتم  واملنيقة

  
 الراهن للوضع عام استعراض - اثنيا 
 السياسي السياق - ألف 

 ابملقا نـة واهل مـا  العنـ  مسـتواي  يف كبـر اخنفـاض حبدو  ابلتقرير املشمولة الفرتة اتسمت - 5
. بكثــــر أعلــــ  تــــوترا  شــــهد  الــــي ٢٠١٦ آذا /مــــا   إىل ٢٠١5 األول/أكتــــوبر تشــــرين مــــن ابلفــــرتة

 ذلـ  يف مبـا اإلسـرائيليني  علـ  الفلسـيينيو  يشـنها الـي اهل مـا  - أدىن مبسـتواي  ولكـن - واستمر 
 وشـــهد . األعمــال هــ   اســتمرا  علـــ  يشــ   الــ ي والتحــري  ابلســـيا ا   والــده  اليعــن حــواد 
. مرتفعـة للفلسـيينيني اململوكـة املبا، هد  عمليا  معدال  وظلت تصاعداي اجتاها االستييانية األنشية
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 آاث  هلـا زالـت ومـا املصـاحلة  تعزيـز إىل الراميـة اجلهـود مـن الـرغم علـ  الفلسـيينية  االنقسـاما  واستمر 
 .احملتلة الفلسيينية األ ض يف للحياة والسياسية واإلنسانية االقتصادية اجلوان  عل  سلبية
. السـا  عمليـة إحيـا  هبـد  ابلتقريـر املشـمولة الفـرتة خـال خيـوا  عـدة الـدويل اجملتمـ  واخت  - ٦

 حلــ  الــدويل اجملتمــ  أتييــد أتكيــد  يــه أعــاد  تقريــرا الرابعيــة اجملموعــة نشــر   ٢٠١٦ متوز/يوليــه ١  فــ،
 هتديــدا حاليــا تشــك  الــي امليــدا  يف الرئيســية االجتاهــا   يــه واستعرضــت التفــاوض  طريــ  عــن الــدولتني
 إىل العــــودة تتــــي  الــــي ظــــرو ال لتهيئــــة خيــــوا  الير ــــا  يتخــــ  أب   يــــه وأوصــــت الرؤيــــة  لتلــــ  خيــــرا

 (٢٠١٦) ٢334 القــرا  األمــن جملــ  اختــ   ٢٠١٦ األول/ديســما كــانو  ٢3 ويف. جمديــة مفاوضــا 
 إىل ودعــا االســتييانية  األنشــية مجيــ  كامــ  حنــو وعلــ   ــو ا توقــ  أب  إســرائي  ميالبتــه  يــه كــر  الــ ي
 مجيــ  وكـ ل  اإل هــاب  أعمـال ذلـ  يف مبــا املـدنيني  ضــد العنـ  أعمـال مجيــ  ملنـ   و يــة خيـوا  اختـاذ
 امللهبـة والتصرحيا  والتحري  االستفزاز أعمال عن ميتنعا أ  ابلير ني وأهاب والتدمر  االستفزاز أعمال

 الســا  عمليــة لــدعم اب يــ  يف مــؤمترا  رنســا استضــا ت  ٢٠١7 الثا،/ينــاير كــانو  ١5 ويف. للمشــاعر
 .بلدا 7٠ حوايل ممثلو حضر 

 حددتـــه الـــ ي النهـــائ، املوعـــد اقـــرتاب مـــ  اإلســـرائيلية احلكومـــة يف الداخليـــة التـــوترا  وازداد  - 7
 األول/ديسـما كـانو  ٢٦ وهـو القانونيـة غـر االسـتييانية أمـوا بـؤ ة هلـد  اإلسرائيلية العليا العدل حمكمة
 أمــوا بــؤ ة هــد  ملنــ  االســتييا، التوســ  يــدعمو  الــ ين الكنيســت أعضــا  جهــود إخفــاق و غـم. ٢٠١٦

 لتقنــني قــانو  مشــرو ” لصــاح للتصــويت االئتا يــة األحــزاب علــ  الضــل  يف أ لحــوا  قــد االســتييانية 
 للقـانو  وانتهاكـا دستو ي غر إاي  معتاا القانو  مشرو  اإلسرائيل، العا  املدع، عا ض وقد. “األوضا 
 مت خاصـة ملكيـة مملوكـة  لسـيينية أ اض مبصـاد ة  عليا سينذ   إنه القانو   ه ا تيبي  حال ويف. الدويل

 اإلسـرائيل، املوقـ  يف كبـرا حتـوال القانو  اعتماد ويشك . املستوطنا  يف املنازل آال  لبنا  استخدامها
 شــباف/ ٦ يف القــانو  اعتمــاد ومنــ . احملتلــة لــأل ض القــانو، ابلوضــ  يتعلــ   يمــا طويــ  وقــت منــ  القــائم
 معلقــا تنفيــ   يظــ  أ  ويــرج  العليــا  العــدل حمكمــة أمــا  ضــد  التماســا  عــدة ُقــدمت  ٢٠١7  اايــر
 .احملكمة عن قرا  صدو  حلني
  و قـــــا. ابلتقريــــر املشـــــمولة الفــــرتة خــــال االســـــتييانية األنشــــية علــــ  كبـــــرة زايدة طــــرأ  وقــــد - ٨

 جــيم  املنيقــة يف سـكنية وحــدة ١ ١٠٢ تشـييد ٢٠١٦ عــا  مــن الثـا، الربــ  شـهد الرمسيــة  لإلحصـا ا 
 بــــني الفــــرتة ويف. نتنيــــاهو بنيــــامني الــــوز ا  لــــرئي  احلاليــــة الواليـــة  ــــرتة خــــال ســــنوي  بــــ   قــــم أعلــــ  وهـــو

 ضع  من يقرب ما أي سكنية  وحدة ٢ ٢١5 تشييد بدأ  ٢٠١٦ األول/ديسما وكانو  نيسا /أبري 
 معظـم طيلـة وقُـدمت. وحـدة( ١ ١٦7) ٢٠١5 عـا  مـن الفـرتة نفـ  يف تشـييدها مت الـي الوحدا  عدد
 عـــا  مـــن األول الربــ  خـــال وخصوصــا جديـــدة  ســكنية وحـــدا  تشــييد خيـــ  ابلتقريــر املشـــمولة الفــرتة

 وحـدة ٢5٠ حنـو منهـا جـيم  املنيقـة يف سـكنية وحـدة 4 ٠٠٠ تشـييد خيـ   يه قدمت ال ي  ٢٠١7
 وعلـ . هبـا اخلاصة العيا ا  إصدا  مت أخر  وحدة ٨٠٠ و النهائية املوا قة مرحلة إىل إجرا اهتا وصلت
 املوا قـة ومتـت تشـييدها خيـ  قـدمت الـي الوحـدا  عـدد جممو  ٢٠١٦ عا  يف بل   قد املقا نة  سبي 
 تشــييد خيــ  قــدمت الشــرقية  القــد  ويف. وحــدة 3 ٠٠٠ حــوايل هبــا املتعلقــة العيــا ا  وإصــدا  عليهـا
 عيــا ا  وصــد  . النهائيــة املوا قــة مرحلــة إىل منهــا أي يصــ  مل ولكــن ســكنية  وحــدة ١ 5٠٠ حــوايل
 ٢٠١5 عـا  يف وحـدة 5٨٠ بـرقم قـو   إذا اخنفاضـا يشـك  مـا وهو  ٢٠١٦ عا  يف وحدة 3٢٠ تشييد
 مـــن نيالفلســييني طــرد واســتمر. ٢٠١4-٢٠١٢ الفـــرتة خــال عــا  كــ  وحـــدة ٢ ٠٠٠ علــ  يزيــد ومــا
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 اجليــوب توســ  إىل أد  ممــا املســتوطنني  ملنظمــا  القانونيــة التحركــا  نتي ــة الشــرقية القــد  يف منــازهلم
 والبـــــدو الرعــــاة جمتمعــــا  مــــن العشــــرا  تعــــرض واســــتمر. املدينــــة مــــن الفلســــيينية األحيــــا  يف اليهوديــــة

 عــــد  بــــدعو  أمــــاكنهم  عــــن للنــــزو  اإلســــرائيلية الســــليا  مــــن لضــــلوف جــــيم املنيقــــة يف الفلســــيينيني
 ويتهـــدد. مســتحي  شــبه أمــر الــرخ  تلــ  علــ  الفلســيينيني حصــول أب  علمــا بنــا    خــ  امــتاكهم

 .جيم املنيقة يف أخر  أماكن إىل قسرا أماكنهم تر  هو وشي  خير اجملتمعا  بع َ  حاليا
 اخلـا  وظـ . ابلتقريـر املشـمولة الفـرتة خال تقدما ومحا   ت  بني املصاحلة حماداث  حترز ومل - 9

 وتنظـيم وطنيـة وحـدة حكومـة تشـكي  ومهـا مناقشـتهما اجلـا ي الرئيسيتني املسنلتني عل  الير ني بني قائما
  ئـي  مـ  اجتماعـا عبـا  حممـود الـرئي  عقـد املصـاحلة  لتعزيـز حماولة ويف. والرائسية الاملانية االنتخااب 

 ممثلـو ذلـ  بعد واتف . ٢٠١٦ أكتوبراألول/ تشرين يف قير يف مشع   خالد حلما   السياس، املكت 
 الثـا،/ كـانو  يف بـرو  يف عقـد اجتمـا  يف اإلسام، اجلهاد ومجاعة ومحا  الفلسيينية التحرير منظمة
 تنفيـ  علـ  تعمـ  وطنيـة وحـدة حكومـة تشـكي  أجـ  مـن مشـاو ا  بـد  إىل احلاجـة علـ   ٢٠١7 يناير

 الثــا،/ كــانو  ويف. العامــة لانتخــااب  والتحضــر الفلســيي، االنقســا  وإهنــا  الســابقة املصــاحلة اتفاقــا 
ــــاير  الفصــــائ  بــــني اجتمــــا  ابستضــــا ة الفلســــيينية املصــــاحلة تعزيــــز إىل الروســــ، االحتــــاد ســــع  أيضــــا  ين

 إىل التوصـ  عـن عـاجزة ظلـت  قـد الفصائ   بني االجتماعا  ه   انعقاد و غم. موسكو يف الفلسيينية
 منظمـة ومبـاد  والدميقراطيـة العنـ  نبـ  أسـا  علـ  حقيقيـة  لسـيينية وحـدة حتقيـ  عل  اآل ا  يف توا  

ــــر  آذا /مــــا   ١٦ يف محــــا  أنشــــن  الوحــــدة  حتقيــــ  جلهــــود أخــــر  انتكاســــة ويف. الفلســــيينية التحري
 علــــــ  التنــــــاز  وأد . اإلدا يــــــة الل نــــــة تســــــم  غــــــزة يف احملليــــــة الــــــوزا ا  إلدا ة موازيــــــة مؤسســــــة ٢٠١7

ــــــني املســــــؤوليا   الثــــــا،/ كــــــانو  يف غــــــزة يف الكهــــــراب  أزمــــــة تفــــــاقم إىل ومحــــــا  الفلســــــيينية الســــــلية ب
 .٢٠١7 يناير
 األول/أكتـوبر تشـرين شـهر يف جتـر  أ  أصـا هلـا مقـر ا كا  الي البلدية االنتخااب  أتجي  ومت - ١٠

 إلجـــرا  احلكوميـــة الرتتيبـــا  بـــبيا  الفلســـيينية العليـــا احملكمـــة قضـــت أ  بعـــد أشـــهر أ بعـــة ملـــدة ٢٠١٦
 احملــــــاكم مســــــنلة حلـــــ  خمصصــــــة انتخابيــــــة حمكمـــــة ذلــــــ  بعــــــد احلكومـــــة وأنشــــــن . غــــــزة يف االنتخـــــااب 

 إبجـرا  احلكومـة قيـا  عـد  مـن اسـتيائها عـن وأعربـت القـرا  ه ا محا  و  ضت غزة  يف “القانونية غر”
 يف وحــدها اللربيــة الضــفة يف البلديــة االنتخــااب  إجــرا  اآل  املتوقــ  ومــن. ٢٠١٦ يف البلديــة االنتخـااب 

 .٢٠١7 أاي /مايو ١3
 وهشاشــة االحــتال اســتمرا  بفعـ  حــدهتا تشــتد الــي االقتصـادية  االجتماعيــة املصــاع  وظلـت - ١١

 يف حتققـت الـي اإلجنـازا  بتآكـ  وهـدد  اللربيـة الضـفة يف االسـتقرا  علـ  تـؤثر الدميقراطيـة  املؤسسا 
 بني متكر ة اشتباكا  وقعت  ٢٠١٦ عا  من الثا، النص  وخال. الفلسيينية الدولة بنا  خية إطا 
 يف تسـب  ممـا اجملـاو ة  القدميـة املدينـة ويف ابلـ  يف لاجئـني باطة خميم وسكا  الفلسيينية األمن قوا 
 تزايـد سـياق يف االشـتباكا  هـ   وجا  . سوا  حد عل  األمن وأ راد املدنيني بني وجرح  قتل  سقوف

 ســــياق يف كثــــرا حــــدهتا واشــــتد  وحولــــه املخــــيم داخــــ  والنظــــا  القــــانو  لفــــرض الفلســــيينية العمليــــا 
 .٢٠١٦ الثا،/نو ما تشرين هناية يف  ت  حلركة الساب  احلزيب املؤمتر وبعد قب  السياسية التوترا 

 الفلســــيينية واجلماعــــا  إســــرائي  بــــني القتاليــــة األعمـــال أهنــــ  الــــ ي النــــا  إطــــاق وقــــ  وظـــ  - ١٢
 املشـمولة الفـرتة مـ  مقا نـة   وقـ   . هشا يزال ال ولكنه قائما ٢٠١4 آب/أغسي  ٢٦ يف غزة يف املسلحة
 إطـاق حـواد  وعـدد وإسـرائي  غـزة بـني األمـ، السـيا  طول عل  التظاهر حواد  عددُ  الساب  ابلتقرير
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 خيرتقـا  نفقـني اإلسـرائيلية األمـن  قـوا اكتشـفت  ٢٠١٦ وأاي /مـايو نيسـا /أبري  ويف. احلدود عا النا 
 مقــاتلو  خالــه أطلــ  القتــال ألعمــال مؤقــت تصــاعد إىل احلــاال  إحــد  يف أد  ممــا غــزة  مــن أ اضــيها

 نتي ــة  لســيي، وقتــ . اإلســرائيلية والقــوا  إســرائي  اجتــا  يف صــوا ي  ومثانيــة هــاو  ق يفــة 4٠ غــزة مــن
 أطلقـــت الـــي الصـــوا ي  مـــن صـــا وخا ١٢ جمموعـــه مـــا إســـرائي  يف وســـق . الاحقـــة اإلســـرائيلية لللـــا ا 
 .إصااب  إيقا  دو  غزة من عشوائ، بشك 
 وإنعاشـها غـزة إعمـا  إلعـادة إطا هـا تنفيـ  يف الفلسـيينية احلكومـة دعـم املتحدة األمم وواصلت - ١3
 ابملـــدا   حلقـــت الـــي األضـــرا  مـــن العظمـــ  اللالبيـــة إصـــا  ومت. دوال  بايـــني 3.9 تكلفتـــه تبلـــ  الـــ ي

 طبيـة ولعيـادة متامـا مدمرة مدا   لست جا ية البنا  إعادة تزال وال والكهراب   امليا  ومرا   واملستشفيا 
 بنـــا  إعـــادة انتظـــا  يف غـــزة داخـــ  مشـــردين شـــخ  4٠ ٠٠٠ زال مـــا نفســـه  الوقـــت ويف. ومستشـــف 

 دمـر  الـي منـزل ١7 ٨٠٠ الــ مـن - املائـة يف ١4 بنا  إعادة وجتري - املائة يف 57 بنا  وأعيد. منازهلم
 دوال  مليـو  ١١5 يـنق  زال مـا ذلـ   ومـ . للسكن صاحلة غر معه ابتت جسيم ضر  حلقها أو متاما

ـــ مــن املائــة يف 5٦ إصــا  ومت. متامــا مــدمرة منــزل ٢ ٨٠٠ بنــا  إلعــادة  حلقهــا الــي منــزل ١53 ٢٠٠ ال
ــــ، ضــــر  ــــة يف 7 إصــــا  وجــــا    ٢٠١4 عــــا  يف جزئ ــــزال ال ذلــــ   ومــــ . منهــــا املائ  إىل حاجــــة هنــــا  ت
 . املتبقية لإلصاحا  دوال  مليو  ٨5
 صـــاحلة إســـرائي  تعتاهـــا الـــي املـــواد دخـــول تســـهي  غـــزة إعمـــا  إلعـــادة املؤقتـــة اآلليـــة وواصـــلت - ١4

 اآلليـــة تلــ  طريـــ  عــن غــزة دخـــ  ابلتقريــر  املشـــمولة الفــرتة ويف. والعســكري املـــد، املــزدو   لاســتخدا 
 هـ   حـدثت وقـد. املاضـية ابلسـنة مقا نة املائة يف ١٨ قد ها بزايدة األمسنت من طن 75٠ ٠٠٠ حوايل
 وا دا  تعليــ  ومنهــا  ٢٠١٦ عــا  يف األمسنــت علــ   رضــت علــ  اجلديــدة القيــود مــن الــرغم علــ  الــزايدة
 و رض  ٢٠١٦ وأاي /مايو نيسا /أبري  يف أسابي  ستة ملدة اآللية طري  عن األمسنت من اخلا  القيا 
 الوقـــت ويف. شـــاحنة 9٠ هـــو الســـنة مـــن تبقـــ  ملـــا األمسنـــت شـــاحنا  لعـــدد مصـــين  يـــوم، أقصـــ  حـــد

 بشــك  مقلصــا التســلي  وحديــد األمسنــت غــر “االســتخدا  املزدوجــة” األصــنا  اســتراد زال مــا نفســه 
 صــــنفا ١ 79٦ بــــ مقا نـــة صـــنفا  ٢٨5 إال ٢٠١٦ عـــا  مـــن األخـــر الربـــ  يف املوا قـــة ينـــ  مل إذ صـــا   
 . ٢٠١5 عا  خال
 املشــــمولة الفــــرتة خـــال إجيابيــــة خيـــوا  عــــدة إســـرائي  وحكومــــة الفلســـيينية الســــلية واختـــ   - ١5

 اتفاقــا  عقــد اخليــوا  هــ   وتشــم . الرابعيــة اجملموعــة تقريــر توصــيا  مــ  متشــيا جــا  بعضــها ابلتقريــر 
 االتصـــاال  مـــن الثالـــ  اجليـــ  وخـــدما  والكهـــراب   اللربيـــة  الضـــفة يف للميـــا  األساســـية اهلياكـــ  بشـــن 

 تنفيــ  أ  غــر. الفلســيينية املدنيــة الســلية تعزيــز علــ  قــاد ة وكلهــا الايــد  وخــدما  النقالــة  الاســلكية
 .بييئا كا  االتفاقا  تل 

 
 واالقتصادي واالجتماعي اإلنساين السياق - ابء 

 واملالية االقتصادية التطورا   
 عــــا  نــــزا  مــــن التعــــايف ابســــتمرا  احملتلــــة الفلســــيينية األ ض يف االقتصــــادية األوضــــا  اتســــمت - ١٦

 ال ي  ٢٠١5 عا  يف مستوايته عن املائة يف 4.١ بنسبة احلقيق، اإلمجايل احملل، النات  زاد  قد. ٢٠١4
 اللربيــة الضــفة يف املائــة يف 3 بنســبة منــو حصــيلة العــا  النمــو وكــا . املائــة يف 3.4 قــد ها منــو نســبة شــهد
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 مـن كـ  يف اإلمجـايل احمللـ، النـات  من الفرد نصي  يف إجيايب منو إىل ذل  وأد . غزة يف املائة يف 7.7 و
 .املائة( يف ٠.5) اللربية والضفة املائة( يف 4.٢) غزة
 يف املائــة يف ٢5.9 بـــ مقا نــة املائــة  يف ٢٦.9 يبلــ  البيالــة معــدل كــا   ٢٠١٦ عــا  هنايــة ويف - ١7

 والضـــفة املائـــة( يف 4١.7 إىل املائـــة يف 4١ )مـــن غـــزة مـــن كـــ  يف البيالـــة معـــدل وا تفـــ . الســـابقة الســـنة
 يف احلاســــم التحــــدي تشــــك  الشــــباب بيالــــة وظلــــت. املائــــة( يف ١٨.٢ إىل املائــــة يف ١7.3 )مــــن اللربيــــة
 بـني تـرتاو  الـي العمريـة الفئـة يف الشـباب بيالـة معـدل كـا   ٢٠١٦ عـا   فـ،. الفلسيينية العم  سوق
 .املائة يف 43.٢ يبل  سنة ٢4 و ٢٠
 

 اإلنسانية التطورا   
 حـــواد  يف مصـــرعهم طفـــا  ١5 هممـــن  لســـيينيا  ٦٠ لقـــ، ابلتقريـــر  املشـــمولة الفـــرتة خـــال - ١٨
 الفلســيينية األ ض أحنــا  كامــ  يف اإلســرائيلية( األمــن قــوا  يــد علــ  )أغلــبهم ابلنــزا  مباشــرة صــلة ذا 
 أهنـم يف يشـتبه  لسيينيا 34 وقُت . طف  ٦٠٠ بينهم من  لسيي،  ٢ ٢٠٠ حنو وُجر  وإسرائي   احملتلة
 وإطـــاق ابلســـيا ا  والـــده  ابليعـــن اعتـــدا ا  ســـياق يف إســـرائيليا ١٢ و أطفـــال  ســـبعة مـــنهم ُجنـــاة 
 املشـمولة الفرتة م  ابملقا نة اللربية  الضفة أحنا  مجي  يف العن  أعمال يف كبرا اخنفاضا ميث  وه ا. النا 

 . الساب  ابلتقرير
 إىل اإلســـــرائيلية األمــــن قــــوا  جلــــو  واحتمــــال إســــرائيليني ملــــدنيني  لســــيينيني اســــتهدا  وظــــ  - ١9

  ئيس، قل  مصد  واالشتباكا   االحت اجا  وأثنا  االعتدا ا  تل  عل  للرد املفرطة القوة استخدا 
 ســـب  تـــوا ر وعـــد  املســـا لة ابنعـــدا  انيباعـــا  وجـــود تفاقمـــه إىل يـــؤدي قلـــ  وهـــو ابحلمايـــة  يتعلـــ   يمـــا

 .واملمتلكا  األ وا  يف اخلسائر إزا   عالة انتصا 
 مت مــا عــدد يف املائــة يف ١٠بنســبة اخنفاضــا ابلتقريــر املشــمولة الفــرتة شــهد  اللربيــة  الضــفة ويف - ٢٠

 العـــي   كســـ  يف املســـتخدمة الفلســـيينية والبنـــااي  الفلســـيينية املنـــازل مـــن عليـــه االســـتيا  أو هدمـــه
 عــا  منــ  احلــواد  تلــ  يف مثيــ  لــه يســب  مل عــددا شــهد  الــي الســاب  ابلتقريــر املشــمولة ابلفــرتة مقا نــة
. اهلـد  عمليـا  توثيـ  اإلنسـانية الشـؤو  لتنسـي  املتحـدة األمـم مكتـ   يـه بدأ ال ي العا  وهو  ٢٠٠٨
 هــد  مــن املتضــر ين عــددُ  أطفــال( )نصــفهم شخصــا ١ ٢44 إىل وصــ  ابلتقريــر  املشــمولة الفــرتة وخــال

 .اإلسرائيليني ضد مفرتضني أو حقيقيني اعتدا ا  ملرتكيب يعود أسراي منزال ٢١ إغاق أو
 الســــــ و  مصــــــلحة مرا ـــــ  يف  لســــــيينيا طفــــــا 335 هنـــــا  كــــــا   ٢٠١7 شـــــباف/ ااير ويف - ٢١

 يف طفــــا ٢١7 و اإلدا ي االحت ــــاز قيــــد طفــــا  هــــؤال  ومــــن.  تــــاة( ١٢ و صــــبيا 3٢3) اإلســــرائيلية
. حمكوميــــاهتم ويقضــــو  ابلفعــــ  علــــيهم حمكومــــا طفــــا ١١٦ و مقاضــــاهتم  إجــــرا ا  مــــن خمتلفــــة مراحــــ 
 الثا،/ينـــــاير كـــــانو  بـــــني و يمـــــا. ابلتقريـــــر املشـــــمولة الفـــــرتة خـــــال تنازليـــــا اجتاهـــــا األ قـــــا  هـــــ   وتعكـــــ 

 العســــكري االحت ــــاز  هــــن املوجــــودين األطفــــال لعــــدد الشــــهري املتوســــ  كــــا   ٢٠١٦ ونيســــا /أبري 
 عــا  يف الشــهري ابملتوســ  مقا نــة املائــة يف 95 بنســبة زايدة ميثــ  مــا وهــو طفــا  4٢٦ يبلــ  اإلســرائيل،
 ألطفـال حالـة ٦٠ علـ  يزيـد مـا األونـروا أحالـت ابلتقرير  املشمولة الفرتة وخال. طفا( ٢١9) ٢٠١5
 .اخلدما  من وغرها القانو، الدعم خدما  إىل حمت زين
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 ألحكـــا  تنفيـــ  أول يف القتــ   بتهمـــة  جــال ثاثـــة محــا  أعـــدمت  ٢٠١٦ أاي /مــايو 3١ ويف - ٢٢
 عبـا   حممـود الفلسيي، الرئي  موا قة دو  اإلعدا  عمليا  ونف  . ٢٠١4 عا  ميل  من  ابإلعدا 

 جديـدا حكما ٢٢ غزة حماكم أصد   ابلتقرير  املشمولة الفرتة وخال. الفلسيي، القانو  يشرتطها الي
 أصـد هتا أحكـا  9 و القتـ  بتهمـة أدينـوا أشخا  ضد مدنية حماكم أصد هتا حكما ١3 منها ابإلعدا :
 .ابإلعدا  حكما ١3 أتكيد االستئنا  عند ومت اخليانة  بتهمة أدينوا أشخا  ضد عسكرية حماكم
 

 العمليا  وحيز اإلنسانية املساعدا  ووصول التنقل  
 وتـــدهو  . قائمـــة غـــزة يف وحبـــرا بـــر ا املـــرو  علـــ  اإلســـرائيلية احلكومـــة تفرضـــها الـــي القيـــود ظلــت - ٢3

 املشـــمولة الفـــرتة خـــال ومنهـــا غـــزة إىل احلكوميـــة غـــر واملنظمـــا  املتحـــدة األمـــم مـــوظف، وصـــول إمكانيـــة
 الــــدخول تصــــا ي  الــــوطنيني املــــوظفني مــــن  إســــرائي    ــــ ُ  للقلــــ  مثــــرة مســــتواي  إىل ووصــــ  ابلتقريــــر 
  قـــد التـــدابر  بعـــ  اختـــاذ بفضـــ  حـــدهتا خفـــت قـــد القيـــود أ  ومـــ . بواجبـــاهتم القيـــا  ألغـــراض واخلــرو 
 .معظمها يف قائمة ومنها غزة إىل الفلسيينيني املوظفني وتنق  لوصول املعرقلة السياسا  ظلت
 وصــــول منــــ  أو أتخــــر حــــاد  ٢٨9 عــــن يقــــ  ال عمــــا ابلتقريــــر املشــــمولة الفــــرتة خــــال وأُبلــــ  - ٢4

. موظفـا ١ ٨34 طالـت اإلسـرائيلية  التفتـي  نقـاف عنـد احلكوميـة غـر واملنظمـا  املتحدة األمم موظف،
 ومنظمــــا  املتحــــدة لألمــــم اتبعــــني مــــوظفني مــــرو  أثنــــا  احلــــواد  هــــ   مــــن حادثــــة 4١ حــــوايل ووقعــــت

 . ومنها غزة إىل إسرائي  عليه تسيير ال ي إيريز معا من حكومية غر
 اللربيـة  الضـفة يف الفلسـيينية احلضـرية املراكز معظم بني وتنقلهم الفلسيينيني إىل الوصول وظ  - ٢5

 نيالفلســــييني انتفــــا  إمكانيــــة علــــ  املفروضــــة القيــــود اســــتمرا  ويــــؤدي. مقي ــــدا الشــــرقية  القــــد  ابســـتثنا 
 إىل جـيم واملنيقـة الشـرقية القـد  يف االقتصـادية والفـر  االجتماعيـة اخلـدما  مـن واستفادهتم ابأل اض،
 مـــــن واحلـــــد املعيشـــــية الظـــــرو  لتحســـــني املب ولـــــة اجلهـــــود علـــــ  بشـــــدة والتضـــــيي  التنميـــــة جهـــــود عرقلـــــة
 .الضع  مواطن
 قامـت  ٢٠١7 آذا /مـا   ٢4 يف غـزة يف الفلسـيينيني املقـاتلني قـادة أحـد اغتيال أعقاب ويف - ٢٦

 ابســتثنا  إســرائي   إىل غــزة مــن التنقــ  علــ  أاي  ١٠ ملــدة حظــر بفــرض مســبوقة  غــر خيــوة يف محــا  
 إســرائي  يف الفلســيينيني الســ نا  وأقــا ب غــزة  خــا   اليــيب للعــا  احملو لــو  املرضــ  منهــا خمتــا ة   ئــا 
 األمســـا   صـــيد أيضـــا ُحظـــر اإلغـــاق  ذلـــ  وأثنـــا . الفلســـيي، الـــوط، الو ـــاق حكومـــة يف وز ا  وثاثـــة
 ١ 5٠٠ حـــوايل  زق مصــاد  قـــوض الــ ي األمـــر صــيد   حلـــة 5 ٠٠٠ علــ  يزيـــد مــا إللـــا  إىل أد  ممــا

. حبريــة أميــال ســتة تت ــاوز ال صــيد مســا ة إســرائي   ــرض مــن أصــا متضــر ة األمســا  صــائدي مــن أســرة
 .إسرائي  إىل غزة من ابخلرو  مريضا ١١١ لـ السما  محا    ضت ذل   إىل وابإلضا ة

 
 العازل اجلدار  

 الفلســيينية األ ض يف اجلــدا  تشــييد عــن الناشــئة لألضــرا  املتحــدة األمــم ســ   مكتــ  واصــ  - ٢7
ــــــة    ٢٠٠7كــــــانو  الثا،/ينــــــاير   ٢4املــــــؤ    ١٠/١7-دإف العامــــــة اجلمعيــــــة بقــــــرا  عمــــــا املنشــــــن احملتل

 يزيـد ومـا شـكو  ٦١ ٠٠٠ من أكثر مج  ومت. الشكاو  واستا  التواص  جمال يف أبنشيته االضيا 
 احملا ظـــا  مـــن حما ظـــا  مثـــا، يف الشـــكاو  اســـتا  أنشـــية وأجنـــز . داعمـــة وثيقـــة ٦5٠ ٠٠٠ علـــ 

 - حلـم وبيـت واخلليـ  هللا و ا  وسـلفيت وقلقيلية وطولكر  وجنني طواب  وه، املتضر ة التس  الفلسيينية
 .وحوهلا الشرقية القد  يف ذل  يف مبا القد   حما ظة يف متقدمة مرحلة العم  وبل 



A/72/87 

E/2017/67 
 

 

17-07635 9/22 

 

 املتحدة األم  استجابة - اثلثا 
 واالجتماعية البشرية التنمية - ألف 

 منهــــا إنســــانية  مســــاعدا  وقــــدمت املتحــــدة األمــــم نســــقت ابلتقريــــر  املشــــمولة الفــــرتة خــــال - ٢٨
 مـــن يقــرب مــا إىل احلمايـــة جمــال يف ومســاعدة   شـــخ   مليــو  ١.5٨ مــن أكثـــر إىل غ ائيــة  مســاعدا 

 الصــر  وخــدما  وامليــا  شــخ   مليــو  ١.٢ مــن أكثــر إىل وتل ويــة صــحية وخــدما  شــخ   مليــو 
 أشـكال مـن مـا شكا شخ  ١5٠ ٠٠٠ من أكثر وتلق  شخ   ٦٠٠ ٠٠٠ من أكثر إىل الصح،
 . غ ائية غر أبصنا  واملساعدة اإليوا  يف املساعدة

 اإلمنائيــة  للمســاعدة املتحــدة األمـم إطــا  يف و د كمــا املتحــدة  لألمـم اإلمنائيــة اجلهــود ومتحـو   - ٢9
 الائـــ  العمـــ  وتـــو ر العـــي  كســـ  وســـب  االقتصـــادي التمكـــني هـــ،: اســـرتاتي ية جمـــاال  ســـتة حـــول
 واحلمايـــــة والصــــحة  والتعلـــــيم  اإلنســــا   وحقـــــوق والعــــدل القـــــانو  وســــيادة واحلوكمـــــة اللــــ ائ،  واألمــــن

 .األساسية واهلياك  اليبيعية املوا د وإدا ة احلضرية والتنمية االجتماعية 
 

 التعلي   
 يف املســــــ لني األطفــــــال مــــــن 3١٠ ٠٠٠ حلــــــوايل اجملــــــا، األساســــــ، التعلــــــيم األونــــــروا أاتحــــــت - 3٠
 .اللربية والضفة غزة أحنا  مجي  يف وإعدادية ابتدائية مد سة 3٦3
 اجليـد التعلـيم جمـال يف للمعلمـني القـد ا  بنـا  احتياجـا  تلبيـة املتحدة األمم وكاال  وواصلت - 3١

 علـ  املعلمـني تـد ي  )اليونيسـي ( لليفولـة املتحـدة األمـم منظمة ودعمت. لألطفال واملائم واالحتوائ،
 التــد ي  مــن واســتفاد. غــزة وقيــا  اللربيــة الضــفة يف املعلمــني إعــداد خــال مــن العنــ  نبــ  سياســة تنفيــ 
 ١ 7٠٠ مــن أكثــر املبكــرة اليفولــة بنمــا  املتعلقــة املما ســا  علــ  املــدا   ونظــا  املعلمــو  تلقــا  الــ ي
 . وغزة اللربية الضفة يف مستهد ة مد سة 49 يف طف 
 حبيــ  والتمكــني الد اســية للمــن  الفــاخو ة بــرام  بتوســي  اإلمنــائ، املتحــدة األمــم بــرام  وقــا  - 3٢
 .منحة ٨7٠ إىل الد اسية املن  عدد جممو  ب ل  ليص  إضا ية  منحة ٢٦٦ يدعم
 مرا ـ  وإصـا  تشـييد خـال مـن التعلـيم عل  احلصول إمكانية املتحدة األمم وكاال  ودعمت - 33

 غـــزة  وقيــا  اللربيــة الضـــفة يف عامــة مكتبــة ١٢و القـــد  يف للبنــني مد ســة تشـــييد ذلــ  يف مبــا التعلــيم 
 .األطفال  ايض مخسة أتهي  وإعادة
 ٨٨ 3١١ لصــاح اجليــد التعلــيم علــ  احلصــول إمكانيــة بتحســني اإلمنــائ، الــاام  قــا  غــزة  ويف - 34
 ضــر  حلقهــا مؤسســة 37 بنــا  وإعــادة إصــا  خــال مــن طالبــا( 44 3١4 و طالبــة 43 997) طالبــا

 خاصــــــة مد ســــــة ١3 و جزئــــــ، تـــــدمر حلقهــــــا عامــــــة مد ســــــة ١٢ منهـــــا  ٢٠١4 عــــــا  قتــــــال يف جســـــيم
 بنــا  إعــادة أو لتشــييد الــدعم األونــروا قــدمت وابملثــ  . العــايل للتعلــيم مؤسســا  7 و تــد ي  مراكــز 5 و

 “أ ضـ  بشـك  البنـا  إعـادة” ملبـدأي اسـتلهاما   املـدا   وأتهيـ  بنـا  إعـادة وجـر . جديدة مدا   ١٠
 . لألطفال مائمة مدا   وتو ر
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 الصحة  
 الصحية  للرعاية مر قا 43 طري  عن اللربية الضفة يف الصحية الرعاية خدما  األونروا قدمت - 35
 لتحويـ  ومركـز واحـد  ومستشـف  األولية  الصحية للرعاية مركزا ٢4 و متنقلة  عيادا  ست ذل  يف مبا

 خـدما  قُـدمت غـزة  ويف. موظـ  ٨٠٠ مـن أكثـر  يهـا يعمـ  مرا ـ  وه، املعدية  غر املرضية احلاال 
 وكــا . موظفــا 9٦١ مــن أكثــر  يهــا يعمــ  األوليــة الصــحية للرعايــة مر قــا ٢٢ خــال مــن الصــحية الرعايــة

 يتلقـــو  غـــزة يف  لســـيينيا الجئـــا ١3 ٠53 و اللربيـــة الضـــفة يف  لســـيينيا الجئـــا ٢7 795 متوســـيه مـــا
 . املستشفيا  يف الصحية الرعاية تكالي  د   يف مساعدة سنواي
 املستشـفيا  مبـاد ة نيـاق توسـي  أجـ  مـن الصـحة وزا ة إىل الـدعم تقـدم اليونيسـي  وواصلت - 3٦

 التمــــري  أطقــــم أ ــــراد مــــن 55 تــــد ي  مت حيــــ  اخلالصــــة  اليبيعيــــة الرضــــاعة لتشــــ ي  للرضــــ  املائمــــة
 تلــ  مــن ك ــز  للــوالدة أقســا  تســعة اعتمــاد مت  ٢٠١٦ وبنهايــة. واألطبــا  ممرضــة( ٢5 و ممرضــا 3٠)

 حـــديث، وأطفـــاهلن امـــرأة 7 4٨١ جمموعـــه مـــا اليونيســـي  ود بـــت. غـــزة وقيـــا  اللربيـــة الضـــفة يف املبـــاد ة
 مـن أكثـر العاملية الصحة منظمة ود بت. الوالدة بعد املنازل زاي ة خدما  تو ر عل  قابلة ٦٠ و الوالدة
 .اإلجنابية الصحة جمال يف الصحية الرعاية ومقدم، الصحة وزا ة موظف، من 3٠٠
 العـا  قسم تيوير طري  عن الصح، للقيا  التحتية البىن يف املتحدة األمم وكاال  وأسهمت - 37

 سـنواي  مـري  ١ 5٠٠ عـن يقـ  ال مـا خلدمة الشرقية القد  يف اخلاصة املستشفيا  أحد يف الكيميائ،
 خلمســة وطبيـة جراحيـة معـدا  وتــو ر اخلاصـة  االحتياجـا  ذوي لألطفـال بســمة األمـرة مركـز وإصـا 

 املرضـ  مـن مريضـا ١٠ ٢١4 تلقـ، أيضـا الوكـاال  هـ   وكفلـت. اللربيـة والضفة القد  يف مستشفيا 
. القـد  يف  ئيسـية مستشـفيا  ثاثـة يف مدعومـة صـحية  عايـة جزئيـا علـيهم املـؤمن أو عليهم املؤمن غر

 حــاال  اكتشــا  يف متخصــ  ومستشــف  األوليــة الصــحية للرعايــة عيــادا  ثــا  إىل معــدا  وقــدمت
 املعـــدا  تـــو ر يف الصـــحة وزا ة العامليـــة الصـــحة منظمـــة ودعمـــت. وحتويلهـــا وعاجهـــا اجلنســـا، العنـــ 

 .الثدي سرطا   ح  لتحسني والتد ي  األساسية
 حــاال  ســد يف العامليــة الصــحة منظمــة ســاعد  غــزة  يف الصــحية اللــواز  يف الــنق  وملواجهــة - 3٨
 وقودا ووزعت خمتلفة ماحنة جها  من طبية إمدادا  إيصال ونسقت األساسية  العقاقر يف طا ئة نق 
 اإلمنــــــــائ، الــــــــاام  وقــــــــا . الصــــــــحية اليــــــــوا   خــــــــدما  اســــــــتمرا ية لضــــــــما  الصــــــــحية املرا ــــــــ  علــــــــ 
 حـديث، لألطفـال املركـزة للرعايـة وحـدا  تشـييد ذلـ  يف مبـا غـزة  يف طبيـة مرا   وجتهيز وإصا  بتوسي 
 منهــا يســتفيد حبيــ  غــزة يف الــوالدة حــديث،  عايــة خلــدما  اإلمجاليــة االســتيعابية الياقــة وزايدة الــوالدة 
 . مولودا ٦ ١77
 

 الصحي والصرف املياه  
 يف الصــحية والنظا ــة الصــح، الصــر  وخــدما  امليــا  إيصــال جهــود دعــم اليونيســي  واصــلت - 39

 يف الصـــحية النظا ـــة لـــرتوي  أنشـــية يف اإلا ( مـــن )نصـــفهم طفـــ  ١٢٨ 5٠٠ شـــا   حيـــ  املـــدا  
 عـــــا  ويف. اللربيـــــة( الضـــــفة يف مد ســـــة 4٠ و غـــــزة يف مد ســـــة ١١٦) األساســـــ، للتعلـــــيم مد ســـــة ١5٦
 واســـتخدمت. ذاهتـــا املـــدا   هـــ   مـــن طفـــ  ٦٨ 5٠٠ حلـــوايل ابلصـــها ي  منقولـــة ميـــا  ُو  ِّـــر   ٢٠١٦
ــــة( الضــــفة يف ١٠٢ و غــــزة يف ١35) إضــــا ية مد ســــة ٢37 ــــدلي  اللربي  الصــــحية للنظا ــــة اإل شــــادي ال
 توزيـ  ومت. األساسـية الصـحية النظا ـة ملما سا  للرتوي  العايل والتعليم الرتبية ووزا ة اليونيسي  عن الصاد 

 .غزة يف عبوة ١7٦ ٠٠٠ و اللربية الضفة يف الصحية النظا ة مستلزما  من عبوة ١ 734 جمموعه ما
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 امليــا  شــبكا  إحـد  إصــا  مـن  لســيي، 4 ٢٠٠ عــن يقـ  ال مــا اسـتفاد جــيم  املنيقـة ويف - 4٠
 الــاام  وقــا . املائــة يف 4٠ بنســبة امليــا  تكلفــة واخنفــاض الصــفر حــى املــائ، الفاقــد تنــاق  إىل أد  ممــا

ـــــة يف القمامـــــة مـــــد ن وتوســـــي  إبصـــــا  اإلمنـــــائ، ـــــا  أ حيـــــا مدين  ســـــي ري النفـــــااي  ملعاجلـــــة منشـــــنة وببن
 ذلــــ  مــــن املســــتفيدين عــــدد ويبلــــ . أ حيــــا منيقــــة يف الصــــلبة النفــــااي  تــــدوير وإعــــادة لفــــرز اســــتخدامها

 . األ د  هنر وادي ومنيقة أ حيا مدينة سكا  من شخ  ٦٢ ٠٠٠
 بلـداي  ميـا  ومصـلحة الفلسـيينية امليـا  سـلية م  الوثي  ابلتعاو  اليونيسي   قامت غزة  ويف - 4١

 املرحلـة بنـا  خـال مـن شـخ  75 ٠٠٠ لــ املنمونـة الشـرب ميـا  علـ  احلصول إمكانية بزايدة الساح  
ـــن. امليـــا  لتحليـــة حميـــة مـــن األوىل  امليـــا  وشـــبكة املســـتعملة وامليـــا  امليـــا  إمـــدادا  اإلمنـــائ، الـــاام  وحس 

 .أساسية هياك  بنا  طري  عن املستعملة
 

 العمالة  
 بـــني للمســـاواة املتحـــدة األمـــم وهيئـــة )الفـــاو(  املتحـــدة لألمـــم والز اعـــة األغ يـــة منظمـــة أقامـــت - 4٢

 مركـزا مشـرت   بـرام  خال من الدولية  الت ا ة ومركز للمرأة( املتحدة األمم )هيئة املرأة ومتكني اجلنسني
 اللتــني التعاونيــا  أو الصــلر والباللــة احل ــم واملتوســية الصــلرة للمشــا ي  اإل شــاد يــو ر الكاملــة  للخدمــة
 دعـم والز اعـة األغ يـة منظمـة وواصـلت. األعمـال تيـوير دو ة طريـ  عـن وذلـ  املرأة  تديرمها أو متلكهما

 إىل والوصـــول اإلنتاجيـــة زايدة تســـتهد  أنشـــية طريـــ  عـــن نســـائية( تعاونيـــا  ســـت )منهـــا تعاونيـــة ٢7
 الدوليـة العمـ  منظمـة قدمت غزة  ويف. شخصا ١ 3١٨ عل  ابلفائدة يعود مبا والدولية  احمللية األسواق
 .األعمال خي  ووض  القد ا  بنا  جمايل يف التعاونيا  من الثنتني الدعم
 احل ـم واملتوسـية الصـلرة املشـا ي  مـن مشـروعا 45 لــ الـدعم للمرأة املتحدة األمم هيئة وقدمت - 43

 نشـــــاطه لتعزيـــــز مـــــن  علـــــ  منهـــــا مشـــــروعا 34 وحصـــــ  املـــــرأة  تـــــديرها أو متلكهـــــا الـــــي الصـــــلر والباللـــــة
 السـوق يف املائـة يف ٢٨ بنسـبة مشـروعا 45 مبيعـا  زايدة ابلتقريـر املشـمولة الفـرتة وشهد . االقتصادي

ـــا املائـــة يف 4 بنســـبة وزايدهتـــا احملليـــة   بنســـبة زايدة طـــرأ  ذلـــ   عـــن و ضـــا. دوليـــا املائـــة يف 5 و إقليمي
 والباللة احل م واملتوسية الصلرة املشا ي  يف التفرغ أسا  عل  العاما  النسا  عدد عل  املائة يف ٢١

 .الساب  ابلتقرير املشمولة ابلفرتة مقا نة موظفة( ١5٨) املستهد ة الصلر
 توظيـــــ  وجـــــر . القـــــد  يف شـــــاب ٢٠٠ لــــــ املهـــــا ا  لتعزيـــــز بـــــرام  اإلمنـــــائ، الـــــاام  وأات  - 44
 47 و امـرأة ٨4) دائـم بعمـ  إحلاقهم جر  املائة( يف 7٨) ١3١ منهم الشرقية  القد  من خرجيا ١٦9
 مـــن  خـــال مـــن الشـــرقية القـــد  يف اقتصـــادي دعـــم علـــ  إضـــا ية مهمشـــة أســـرة ٢٨ وحصـــلت.  جـــا(

 التحتيـــــة البنيـــــة جمــــال يف أشـــــلاله خـــــال مــــن اإلمنـــــائ، الـــــاام  وأات . صــــلرة جتا يـــــة ألعمـــــال خمصصــــة
 عمـ  يو  554 و مؤقت عم  يو  ١3 9١٠ و الشرقية  والقد  اللربية الضفة يف عم  يو  ١١ 74١
 . غزة يف دائم
 

 املوّجاة االجتماعية احلماية  
 أســرة ٢٠ ٦٢3 علــ  غــ ائيا طــردا 394 ٦34 األونــروا وزعــت ابلتقريــر  املشــمولة الفــرتة خــال - 45

 بـــرام  تنفيـــ  العـــامل، األغ يـــة وبـــرام  اليونيســـي  وواصـــلت غـــزة يف  ـــردا( 9٨ 935)  لســـيينية الجئـــة
 خــال مــن هشاشــة أكثــر ظرو ــا يعيشــو  الــ ين الفلســيينيني معظــم يســتهد  الــ ي اإللكرتونيــة القســائم
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 الصــحية والنظا ــة الصــح، الصــر  وخــدما  وامليــا  األغ يــة تشــم  اليــوا   حلــاال  مســاعدا  تــو ر
 وقُــدمت الصــحية النظا ــة مســتلزما  مــن بعبــوا  تقريبــا أســرة ١3 ٠٠٠ ُزود  حيــ  املد ســ،  والــزي

 علـ  تقريبـا أسـرة 4 ٠٠٠ حصـلت اسـتفاد   الـي األسـر تلـ  ومـن. طفا ٨ ٠٨3 لـ تعليمية مساعدة
 مـدهتا توعيـة دو ة خـال مـن الصـحية والنظا ـة التل يـة جمـايل يف اجليـدة املما سـا  بشـن  جديـدة معا  
 غـــــزة  يف الشـــــتا  لفصـــــ  ابالســـــتعداد املتعلقـــــة مباد هتـــــا خـــــال مـــــن اليونيســـــي   وزود . أســـــبوعا ١٢
 النظا ــــة ومســــتلزما  الصــــح، الصــــر  وخــــدما  امليــــا  علــــ  للحصــــول إلكرتونيــــة بقســــائم أســــرة ٦٢٠

 . الشتا  لفص  لاستعداد ومواد الصحية
 حصــ  الــ ي للحكومـة  االجتمــاع، األمــا  شـبكة بــرام  دعــم العـامل، األغ يــة بــرام  وواصـ  - 4٦
 األونـــروا وقـــدمت. نقديـــة وحتـــويا  أغ يـــة علـــ  اللربيـــة والضـــفة غـــزة يف شـــخ  ٢١3 ٠٠٠ إطـــا   يف

 . مستفيد 3٦ ٠٠٠ من أكثر إىل نقدية مساعدة
 

 الثقافة  
 الـــرتا  وتعزيـــز حلفـــ  الـــدعم )اليونســـكو( والثقا ـــة والعلـــم للرتبيـــة املتحـــدة األمـــم منظمـــة قـــدمت - 47

 إىل الوصـول يسـر  حيـ  ات خييا  موقعا ١١ أتهي  إعادة خال من غزة وقيا  اللربية الضفة يف الثقايف
 . العامة االجتماعية واخلدما  الثقايف الرتا  مواق 
 خــا  جممــ  وإدا ة تشــلي  خــدما  خــال مــن الثقا يــة الســياحة قيــا  اإلمنــائ، الــاام  ودعــم - 4٨

 املنيقـة يف موسـ  النـيب مقـا  وإدا ة وتشـلي  وتـرميم أتهيـ  إعـادة خدما  وبدأ ابل  يف التا خي، الوكالة
 ١ ٨٠٠ تـو ر يعـ، مـا وهـو سـنواي  زائـر ١4٠ ٠٠٠ املوقعـا  يسـتقب  أ  ويتوقـ . أ حيـا حما ظة من جيم
 أتهيـ  إلعـادة الـدعم البشـرية للمسـتوطنا  املتحـدة األمـم بـرام  وقـد . مباشـرة وغـر مباشـرة عم   رصة
 أحـد  مـن وآمنـا حـديثا مـدنيا مركـزا والسـيا  للسـكا  يـو ر الـ ي الشـرقية  القد  يف القنص  دا  جمم 
 . والسيا  للشباب متكاما مركزا القنص  دا  وخدما  مرا   وتشم . طراز
 بلديـة مد سـة ١4 إىل ينتمـو   لسـيينيا شـااب 54١ جمموعـه مـا اسـتفادة اإلمنـائ، الاام  ودعم - 49
 .ابلتقرير املشمولة الفرتة خال الثقا ية األنشية من الشرقية القد  يف
 

 والزراعة الغ ائي األمن  
 ومكا حـة احلصـاد مما سـا  حتسـني خـال مـن مزا عـا ١ 3١٨ والز اعـة األغ ية منظمة دعمت - 5٠

 ومتيلبـا  الدوليـة اجلـودة مبعـاير التقيـد وتعزيـز واسـتخدامها  امليـا  علـ  احلصـول إمكانية وتعزيز اآل ا  
 وقامـت دومنـا  3 5٦9 الدوليـة للمعـاير و قـا املز وعـة لأل اضـ، الكليـة املساحة وبللت. الدولية االعتماد

ــــ قيمتـــه تقـــد  مـــا بتســـوي  املـــزا عني تعاونيـــا  مـــن تعاونيـــة ٢١  العاليـــة احملاصـــي  مـــن دوال  مليـــو  44 ب
 ســــت أنت تهــــا مصــــنعة غ ائيــــة ومنت ــــا  دوال  مليــــو  ٢١ علــــ  قيمتهــــا تزيــــد صــــاد ا  منهــــا القيمــــة 
 حيـ  احلصـاد بعـد املعاجلـة قـد ا  أيضـا وحتسـنت. تقريبـا دوال  9٠ ٠٠٠ قيمتها تبل  نسائية تعاونيا 

 . الشوكية للرا عا  ومعدا  أبدوا  وغزة اللربية الضفة يف تعاونية 33 تزويد مت
. امليـا  إلدا ة التحتيـة البـىن أتهي  إعادة من مزا   ٨٠٠ عل  يزيد ما استفاد اللربية  الضفة ويف - 5١
 طريـ  عـن اللربية الضفة يف  يفيا جمتمعا ١٢ إنتاجية لتحسني الز اعة وزا ة م  اإلمنائ، الاام  عم   قد
 أ اضـيهم  إىل مـزا   3٠٠ عل  يزيد ما وصول من مك ن مما كيلومرت  مليو  3.٦ بيول ز اعية طرق  ت 
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 الـــدعم الفـــاو قـــدمت غـــزة  ويف. مـــزا   ١ ٠٠٠ مـــن أكثـــر منهـــا اســـتفاد للميـــا  أساســـية هياكـــ  ولتشـــييد
 للماشـية سـوقا الفاو وأنشن . واإلنتاجية الري حتسني أج  من الدخول املقيدة املناط  يف مزا عا 34٠ لـ
 .الرمسية السوق إىل وللوصول ماشيتهم لبي  مكاا  ا  ٢ ٠٠٠ لـ و ر مما ابخللي   الظاهرية يف
 

 والشباب واألطفال النساء وقضااي اإلنسان حقوق  
 األول  لســيني تقريــر املتحــدة  األمــم وكــاال  مــن تقنيــة مبســاعدة الفلســيينية  احلكومــة قــدمت - 5٢

 (CEDAW/C/PSE/1) املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــ  علــ  القضــا  اتفاقيــة مبوجــ  طر ــا دولــة بوصــفها
 الدوليــــة للمعاهــــدا  املتبقيــــة الســــتة التقــــا ير إعــــداد يف كبــــرا تقــــدما وأحــــرز  ٢٠١7 آذا /مــــا   ٨ يف

 منظمـــا  ممثلـــ، مــن ١٠٦ اإلنســـا  حلقـــوق املتحــدة األمـــم مفوضـــية ود بــت. اإلنســـا  حلقـــوق األساســية
 احلكومـــة تنفيـــ  وتوثيـــ   صـــد علـــ  الرتكيـــز مت حيـــ  اإلنســـا   حلقـــوق املســـتقلة واهليئـــة اإلنســـا  حقـــوق

 اجملتمـ  ممثلـ، مـن ١39 لــ تد يبيـة دو ا  املفوضـية نظمـت كمـا. املعاهـدا  مبوجـ  القانونيـة لالتزاما 
 .  لسيني إليها انضمت الي اإلنسا  حقوق معاهدا  ومعاير أحكا  بشن  األهلية واملنظما  املد،
 بيـــنهم اإلا  نســـبة تبلـــ   ـــرد  ٢٨ ٠٠٠ للمـــرأة املتحـــدة األمـــم وهيئـــة اإلمنـــائ، الـــاام  ودعـــم - 53
 مـن أكثـر وتلقـت املـد،  اجملتمـ  منظما  تقدمها الي القانونية املساعدة من االستفادة يف املائة  يف 55
 . غزة وقيا  اللربية الضفة يف املد، اجملتم  منظما  من القانونية ابحلقوق توعية امرأة ٦ ٠٠٠
 للمـــــرأة املتحـــــدة األمـــــم وهيئـــــة اإلمنـــــائ، الـــــاام  دعـــــم جـــــيم  املنيقـــــة يف حمليـــــا جمتمعــــا ٢4 ويف - 54
 خلـوض امرأة ٢٦ ترشي  بعدها مت العامة  احلياة يف املرأة دو  عل  تركز أنشية يف املشا كة يف امرأة ٨٠٠

 املتصــلة والقضــااي اجملتمعيــة واملشــا كة االتصــال مهــا ا  يف تــد ي  علــ  وحصــلن احمللــ، احلكــم انتخــااب 
 و ـــــر الـــــ ي الشـــــابة  النســـــائية القيـــــادا  بـــــرام  مـــــن أيضـــــا املـــــرأة اســـــتفاد  غـــــزة  ويف. احمللـــــ، ابحلكـــــم

 .ال اتية والتنمية احلياتية واملها ا  ابلقيادة االضيا  عل  تد يبا اجلامعة خرجيا  من 95٠ لـ
ــــرام  وتعــــر   - 55 ــــروا التــــاب  واليفــــ  األســــرة محايــــة ب  شخصــــا 449 علــــ  اللربيــــة الضــــفة يف األون
 مـن أخـر  أشـكال و/أو منـزيل عنـ  و/أو جنسا، لعن  تعرضوا ال كو ( من ٦7 و اإلا  من 3٨٢)

 وُحو لــت حــدة علــ  منهــا لكــ  نفســيا إ شــادا عليهــا التعــر  مت الــي احلــاال  مجيــ  وتلقــت. االنتهاكــا 
 علــ  التعـر  مت غـزة  ويف. متخصصــة حكوميـة غـر منظمـا  إىل احلرجة/اليا ئــة احلـاال  مـن حالـة ٢١
 داخليــني خــدما  مقــدم، إىل حالــة ١ 5١٨ حتويــ  ومت جنســا،  لعنــ  تعرضــوا ممــن شخصــا ١ 535
 هــ   خــال ومــن. اخلــا جيني اخلــدما  مقــدم، مــن شــركا  إىل إضــا ية حالــة ١7 وحتويــ  لألونــروا اتبعــني
ـــاول يف أصـــب  اجلهـــود   االجتمـــاع، النفســـ، اإل شـــاد خيـــا ا  مـــن خيـــا  ١ ٢٠٠ مـــن أكثـــر هـــؤال  متن
 . القانونية واخلدما 

 واملرشــــدين واملعلمــــني اخلــــدما  مقــــدم، مــــن 3٠٠ مــــن أكثــــر املتحــــدة األمــــم وكــــاال  ود بــــت - 5٦
 مـ  يتماشـ  مبـا حتويلها بنظم واإلملا  هلا واالست ابة اجلنسا، العن  حاال  اكتشا  عل  االجتماعيني
 شخصـا ١١ ٨٠٠ مـن أكثر وتلق . املوحدة التشلي  وإجرا ا  الفلسيينية الوطنية التحوي  بروتوكوال 

 النفســـية الرعايـــة خـــدما  مـــن أكثـــر أو واحـــدة خدمـــة مـــن مســـاعدة جنســـا، لعنـــ  تعرضـــوا الـــ ين مـــن
 الضـفة يف ومت. وغزة اللربية الضفة من ك  يف التوعية وخدما  والقانونية الصحية واخلدما  االجتماعية

 إىل وصــلت التوعيــة  بلــرض للتواصــ  أنشــية وأجريــت والفتيــا   للنســا  جديــد آمــن مكــا  هتيئــة اللربيــة
 .مستفيدة 5 ٠٠٠ من يقرب ما
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ـــادة اليونيســـي  وتواصـــ  - 57  اجلســـيمة االنتهاكـــا  لرصـــد الوكـــاال  بـــني املشـــرت  العامـــ  الفريـــ  قي
 األمــن جملــ  لقــرا ي و قــا عنهــا  واإلبــاغ احملتلــة الفلســيينية واأل ض إســرائي  يف األطفــال ضــد املرتكبــة
 جمموعــه مــا و صــد بتوثيــ  العامــ  الفريــ  قــا   ٢٠١٦ عــا  ويف. (٢٠٠9) ١٨٨٢ و (٢٠٠5) ١٦١٢
 . األطفال حب  اجلسيمة االنتهاكا  حواد  من ٢ ٠5٠
 الـي التمكـني بـرام  خـال مـن شـااب ١4 59٠ إىل الوصـول مت ابلتقريـر  املشمولة الفرتة وخال - 5٨

 قـابليتهم مـن للحـد الشـباب يقودهـا أهليـة مباد ا  تشم  والي للسكا   املتحدة األمم صندوق يدعمها
 وقــد . القــرا ا  صــانع، مــن ٢٠ و شــااب 45٠ تســتهد  مبتكــرة شــبابية مبــاد ا  طريــ  وعــن للتضــر  
 البشـرية للمسـتوطنا  املتحـدة األمـم برام  وأشر  القد  يف عقدا للشباب قمة ملؤمتري   الدعم الصندوق
 املدنيـــة املشـــا كة تعزيـــز أجـــ  مـــن شـــركائها مـــ  اليونيســـي  وعملـــت. العامـــة األمـــاكن تصـــميم يف الشـــباب
 ونتي ـة. غـزة( يف وواحـد اللربيـة الضـفة يف )مخسة لابتكا  خمتاا  ستة استحدا  خال من للمراهقني

 املائـة( يف 5١ بيـنهم اإلا  نسـبة )تبلـ  مراهقا ١ 5٢٨ جمموعه ملا أتيحت املختاا   تل  الستحدا 
 اليــو  انتهــا  بعــد البحــو  إجــرا   يهــا يســتييعو  آمنــة أمــاكنُ  غــزة يف مراهقــا 3٦٦ و اللربيــة الضــفة يف

 .وحياهتم جمتمعاهتم يف تيرأ الي لإلشكاال  مبتكرة حلوال  يها يقدموا أ  وميكنهم الد اس،
 

 احلضرية والتنمية واإلسكان البيئة  
 املكـا، للتخيي  برام  ١٠ تنفي  من بن ا  البشرية للمستوطنا  املتحدة األمم برام  انته  - 59
 علــ  يزيــد مــا كاهــ  علــ  مــن التشــرد ضــلوف ختفيــ  يف ســاعد ممــا اللربيــة  الضــفة مــن جــيم املنيقــة يف

 واملؤسســا  احملليــة اجملتمعــا  تــدعم التحتيــة للبــىن مشــا ي  اإلمنــائ، الــاام  وأجنــز.  لســيي، 3٢ ٠٠٠
 . العا  للنق  التحتية البىن حتسني طري  عن شخ  9٠ ٠٠٠ منها استفاد جيم  املنيقة يف الواقعة
 الـي واجلهـود  لسـيني لدولـة املكـا، الوط، للمخي  دعمه البشرية املستوطنا  برام  وواص  - ٦٠
 مـــ  عليهـــا والتفـــاوض املكـــا، التخيـــي  جمـــال يف حلـــول اســـتحدا  أجـــ  مـــن الـــدعوة جمـــال يف هبـــا يقـــو 

 . اإلسرائيلية التخيي  سليا 
 سـاكن  4٠ ٠٠٠ مـن أكثـر خيـد  عـا  مكا  إنشا  اإلمنائ، الاام  دعم الشرقية  القد  ويف - ٦١

 منـازل إصـا  وُأجنـز. سـكنية وحـدة ١9 وإصـا  سـاكن ٢٠ ٠٠٠ لـ استخدامه متا  لألطفال وملع 
 كـــ ل  اإلمنـــائ، الـــاام  وقـــا . نســـا  تعوهلـــا الـــي األســـر علـــ  الرتكيـــز مـــ  احملـــرومني الســـكا  مـــن 5٠٠

 األحيـــا  لـــدعم تنشـــييية أنشـــية يف وشـــر  القدميـــة القـــد  مدينـــة يف جتـــا اي مركـــزا ١5 مـــن أكثـــر إبصـــا 
 . الدين وصا  سليما  سليا  شا ع، يف الت ا ية

 وأ بعــــة عــــامني خمييــــني وتيــــوير لتحــــدي  دعمــــا البشــــرية املســــتوطنا  بــــرام  قــــد  غــــزة  ويف - ٦٢
 وحـدة ١٢ ٦٠٠ اإلمنـائ، الـاام  وأصـل . املمث ِّلـة احملليـة واجملتمعـا  البلـداي  حسـ  مفصـلة خمييا 
 وأعـاد الاجئـني غـر مـن شخصـا ٨٢ ٢9٠ ختـ  ٢٠١4 عـا  قتـال جـرا  من جزئ، دما  حلقها سكنية
 وبــدأ. غــزة قيــا  مشــال يف مســتفيدا 39٢ ختــ  جديــدة ســكنية وحــدة 5٦ وشــيد   ــ  يف وحــدتني بنــا 

 مـن ٢٢ ٠٠٠ علـ  املباشـرة ابلفائـدة تعـود حبيـ  الصـناعية  غـزة منيقـة وتقويـة إصـا  اإلمنـائ، الاام 
 . األعمال و جال العمال
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 املتحدة األم  منظومة من املقدمة الطارئة املساعدة - ابء 
 بعــــ  تلبيــــة االســــت ابة تلــــ  ومشلــــت غــــزة  علــــ  معظمهــــا يف املتحــــدة األمــــم اســــت ابة  كــــز  - ٦3

 مليـــو  ٢٨٠ مبلـــ  ٢٠١٦ لعـــا  االســـت ابة خيـــة ومجعـــت. ٢٠١4 عـــا  نـــزا  مـــن املتبقيـــة االحتياجـــا 
 .املائة( يف 49) دوال  مليو  57١ وقد   امليلوب املبل  من دوال 
 يف ٦٨ نسـبة منـه دوال   مليـو  547 مجـ  إىل ٢٠١7 لعا  اإلنسانية االست ابة خية وتسع  - ٦4
 .لليوا   األونروا لندا  دوال  مايني ٢٨٢ مبل  اخلية وتشم . غزة يف االحتياجا  خت  تقريبا املائة
 حيـ  األساسـية  احلاجـة ميثـ  مـنو  أتمـني يـزال ال اإلعمـا   إعـادة وتـرة تزايـد مـن الـرغم وعل  - ٦5
 نــزا  عــن والنــامجني ابملســاكن الاحقــني والتــدمر للضــر  نتي ــة مشــردين شــخ  4٠ ٠٠٠ حنــو يــزال ال

 مـــن 4 ٠٠٠ حبــوايل يتعلــ   يمـــا التمويــ  يف قصــو  هنـــا  كــا   ٢٠١7 شــباف/ ااير ويف. ٢٠١4 عــا 
 . جزئ، دما  حلقها الي املنازل من 57 ٠٠٠ و كل، دما  حلقها الي املنازل
 ابألللـــا  املتعلقـــة لإلجـــرا ا  املتحـــدة األمـــم دائـــرة هبـــا قامـــت الـــي األللـــا  إزالـــة جهـــود وأعـــاد  - ٦٦

 املواقـ  مـن ١٠٦ يف البنـا  إبعـادة يقومـو  أو ويز عـو  يعيشـو  ممـن غـزاوي ١ 5٠٠ لــ ابألمـن اإلحسـا 
 .  يها ميمو ة احلرب متف را  من خملفا  وجود يف املشتبه ١3٦ الـ

  ولياضـــوئية خـــااي إنشـــا  خـــال مـــن غـــزة يف الياقـــة أزمـــة معاجلـــة يف اإلمنـــائ، الـــاام  وســـاهم - ٦7
 شبكا  وأصل  العايل  التعليم ومؤسسا  واملدا   امليا  ومرا   الصحية املرا   يف مشسية ألوا  وتركي 
 . شخ  5٠٠ ٠٠٠ من ألكثر االستفادة أات  مما حما ظا   ثا  يف الكهراب  توزي 
 

 الطوارئ حاال  يف الزراعة دع   
 منهـا  يفيـة  وأسـرة و ا  مـزا   3 ٠٠٠ ألكثـر جديـد مـن العي  كس  وموا د مصاد  أتيحت - ٦٨
 احملييــة املنـاط  يف  قـرة أسـرة ١٦٠ وتلقـت. غـزة يف امليـا  خـزاا  إصـا  مـن اسـتفاد  أسـرة ٢ ٦٠٠

 .احل م الصلرة املنزلية األغ ية إنتا  لوحدا  مواد احلضرية ابملناط 
 

 الطوارئ حاال  يف الغ ائي الدع   
 للخيــــر املعرضــــني األ ــــراد مــــن ٢5٠ ٠٠٠ العــــامل، األغ يــــة بــــرام  ســــاعد اللربيــــة  الضــــفة يف - ٦9

  ــرد ١٠٨ ٠٠٠ إىل نقديــة حتــويا  تقــدم طريــ  عــن وذلــ  اللــ ائ،  األمــن انعــدا  مــن يعــانو  والــ ين
 براجمهمـــا العـــامل، األغ يـــة وبـــرام  األونـــروا وواصـــلت.  ـــرد ١4٢ ٠٠٠ علـــ   عليـــة أغ يـــة وتوزيـــ  مـــنهم

 يف املهمشـــني والرعـــاة البـــدو مـــن 37 ٠٠٠ إىل الـــدعم وقـــدما العينيـــة  الل ائيـــة املســـاعدة لتقـــدم املشـــرت 
 . بدواي جمتمعا ٨5
 طـردا ٦54 34٨ األونـروا وزعـت حيـ  غ ائية  مساعدا  الجئ 9٦٠ ٠٠٠ تلق  غزة  ويف - 7٠

 الل ائيـة املسـاعدة علـ  يعتمـدو  كـانوا ال ين األ راد عن كبرة بزايدة أي أسرة  ١٦3 59٦ عل  غ ائيا
 نقديــة حتــويا  ٢٠١٦ عــا  يف العــامل، األغ يــة بــرام  وقــد .  ــرد ٨٠ ٠٠٠ وعــددهم ٢٠٠٠ عــا  يف
 عينيــة غ ائيــة وطــرودا اللــ ائ،  األمــن انعــدا  مــن يعــانو  كــانوا الاجئــني غــر مــن شــخ  ٨١ 5٠٠ إىل
 .الاجئني غر من شخ  ١٦4 ٠٠٠ إىل
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 الطوارئ حاال  يف للتعلي  الدع  تقدمي  
 بــــــه القيــــــا  وإمكانيــــــة طفــــــا 4 ٦٦7 لـــــــ التعلــــــيم علــــــ  احلصــــــول إمكانيــــــة اليونيســــــي  يســــــر  - 7١
 وخصوصــا املخـاطر  مسـتواي   يهــا ترتفـ  الـي األمــاكن يف ومنهـا املـدا   إىل طــريقهم يف معلمـا 333 لــ
 طفـا ٦ 7٦٠ غـزة يف عاجـ، تعلـيم تـو ر مـن اسـتفاد كما. هلم احلماية بتو رها وذل  جيم  املنيقة يف
 . ٢٠١4 عا  لنزا  نتي ة التعلم يف حتداي  يواجهو  زالوا ما ال ين من
 جنـ  إىل جنبـا واألونـروا  واليونيسـي  ابألللـا  املتعلقـة لإلجـرا ا  املتحـدة األمـم دائرة وعملت - 7٢
 مجيــ  يف املتف ــرا  مــن احلـرب خملفــا  مبخــاطر للتوعيـة  ســائ  إذاعــة ضــما  علـ  احملليــة  املنظمــا  مـ 
 للتوعيــة  سـائ  طريـ  عـن الرعايـة ومقـدم، األطفـال مـن ١٦٢ ٠٠٠ إىل اليونيسـي  ووصـلت. غـزة أحنـا 
 األمــم دائــرة و ــر  كمــا. املنف ــرة غــر والــ خائر املتف ــرا  مــن احلــرب مبخلفــا  املرتبيــة املخــاطر بشــن 
 مســـتفيد  4٨ ٠٠٠ لــــ ابملخـــاطر املباشـــرة للتوعيـــة جلســـة ١ ٨٠٠ ابألللـــا  املتعلقـــة لإلجـــرا ا  املتحـــدة
 .طف  34 ٠٠٠ منهم
 

 الطوارئ حاال  يف الصحي الدع   
 خال من غزة يف للخير املعرضني األطفال من طفا 4٨ 73٨ من أكثر اليونيسي  ساعد  - 73
 إ شـاد تـو ر ومت. احلـاال  إدا ة جمـال يف والـدعم االجتمـاع، النفسـ، والـدعم اليفـ  محايـة خدما  تو ر
 وإ شـاد املائة  يف 49 اإلا  نسبة بينهم تبل  للمخاطر  املعرضني األطفال من طفا ١3 94١ لـ  ردي
 الصــحية  األونـروا مراكــز خـال ومـن. األونــروا مـدا   يف املنتظمــني مـن طفـا ١٢ ١4٢ لـــ مـنظم مجـاع،
ـــدمت ــــ احلمايـــة جمـــال يف وخـــدما  اجتماعيـــة نفســـية خـــدما  ُق  ذلـــ  واختـــ  العمـــا   مـــن ١4 5٨9 ل
 يف العامـة للتوعيـة جلسـا  ٢٨ ٠٠7 نُظمـت ذلـ   إىل وابإلضـا ة. ومجـاع،  ـردي إ شاد شك  أساسا
 .املرا   من وغرها الصحية واملراكز املدا  
 متنقلـة صـحية عيـادا  سـت اليا ئـة الصـحية للمسـاعدة األونـروا بـرام  يدعم اللربية  الضفة ويف - 74

. املرضـــ  علـــ  كشـــ  عمليـــة ١١3 3٢5 وتـــو ر  ـــردا ١٢3 7١9 وختـــد  مكـــاا ٦٦ مـــن أكثـــر يف تعمـــ 
ــــ االجتمـــاع، النفســـ، والـــدعم العقليـــة الصـــحة جمـــال يف دعمـــا األونـــروا وقـــدمت  يواجـــه بـــدواي جمتمعـــا 55 ل
 االجتماعيــة النفســية للرعايــة متنقلــة أ رقــة ســتة تكفلــت ابلتقريــر  املشــمولة الفــرتة وخــال. متعــددة هتديــدا 
 .شهراي  رد 9 ٢٠٠ من ألكثر العقلية والصحة االجتماعية النفسية الصحة جمايل يف الدعم إباتحة

 
 الطوارئ حاال  يف اإلسكان دع   

 إعــــادة جمــــال يف هلــــا شــــركا  ابألللــــا  املتعلقــــة لإلجــــرا ا  املتحــــدة األمــــم دائــــرة زود  غــــزة  يف - 75
 خير ختفي  بشن  حمددة مواق  عل  تركز تد يبية دو ة 3٠ هلم ونظمت للمخاطر تقييما 9٢ بـ اإلعما 

 الـــ خائر مـــن الـــتخل  يف هلـــم الـــدعم وقـــدمت ابســـتمرا  اجلـــودة وضـــما  احلـــرب خملفـــا  مـــن املتف ـــرا 
 .ومساكن حيوية حتتية بىن بنا  إعادة من ميك ِّن مما املنف رة غر
 نقديــة مســاعدة هلــا األونــروا قــدمت الــي األســر عــدد كــا   ٢٠١٦ األول/ديســما كــانو  ويف - 7٦
 ُشـر ِّد  الجئـة غـر أسـرة ١ ٠75 إىل نقديـة مسـاعدة اإلمنـائ، الـاام  وقـد  . أسـرة ٨١ ٠٠٠ عل  يزيد
 بنـا  إعـادة أو إصـا  حلـني مؤقـت مـنو  علـ  احلصـول إمكانيـة هلـا أات  مما  ٢٠١4 عا  نزا  جرا  من

 علـ  يزيد ما )أي الجئة  لسيينية أسرة ١٢4 إىل نقدية مساعدة األونروا وقدمت. حاليا اجلا يني منازهلا
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 الجئــة   لســيينية أســرة ٦7٨ حصــلت كمــا. منازهلــا هبــد  اإلســرائيلية الســليا  قيــا  عقــ   ــردا( 75٠
 عقـ  اإلنسـانية احتياجاهتـا لتلبيـة إحالـة وخـدما  نقديـة مسـاعدة علـ   ـردا  3 77١ أ رادها عدد يبل 

 وأســفر  الفلســيينيني الاجئــني خميمــا  يف اإلســرائيلية األمــن قــوا  هبــا قامــت وتوقيــ  متشــي  عمليــا 
 .انفعالية بصدما  وإصابتهم منازهلم يف مادية أضرا  حدو  عن
 

 الطوارئ حاال  يف الدخل توليد  
 إجيـــاد بـــرام  إطـــا  يف مؤقتـــة عمـــ   رصـــة 4 ٦5١ غـــزة يف األونـــروا أوجـــد   ٢٠١٦ عـــا  يف - 77
 التابعـة التشـييد مشـا ي  خـال مـن مباشـرة وغـر مباشـرة عمـ   رصـة ٨ 9٠٠ علـ  يزيـد وما العم   ر 

 غ ائيـــة قســـائم وو ـــر  عملياهتـــا لتســـير حمليـــني كمـــوظفني موظفـــا ١4 ١79 األونـــروا ووظفـــت. لألونـــروا
 أســـــرة ٨ ٠37 منهـــــا الجئــــة  أســـــرة ١5 75٠ مـــــن ألكثــــر العمـــــ  مقابـــــ  نقــــد علـــــ  للحصـــــول و رصــــا

 خميمــــا  يف  ــــردا( 4١ 457) أســــرة 7 7١3 و الفلســــيينيني لاجئــــني خميمــــا ١9 يف  ــــردا( 43 ١99)
 األمـن يف انعـداما تواجه الجئة ألسر تقريبا دوال  ٨ 5٠١ 435 بقيمة نقدية تو ر ذل  وأات . خا جية
 خــا    لســيينيني الجئــني 4٦ ٠١٠ حصــ  اإللكرتونيــة  الل ائيــة القســائم بــرام  خــال ومــن. اللــ ائ،

 .دوال  مايني 4.٨ عل  تزيد كلية بقيمة مساعدة عل  املخيما 
 

 الطوارئ حاال  يف الصحي والصرف املياه توزيع جمايل يف الدع  تقدمي  
ـــا  اليونيســـي  و ـــر  اللربيـــة  الضـــفة يف - 7٨  شـــخ  5٦ ٠٠٠ مـــن يقـــرب ملـــا املنمونـــة الشـــرب مي
 ومرا ـــ  ابمليـــا  لإلمـــداد أساســـية مرا ـــ  تركيـــ  مـــن آخـــرين شـــخ  ١4 ٠٠٠ واســـتفاد. ٢٠١٦ عـــا  يف

 .لتخزينها
 بيـــول ميـــا  وشـــبكا  ميـــا   آاب  مخســـة بنـــا  وإعـــادة إبصـــا  اإلمنـــائ، الـــاام  قـــا  غـــزة  ويف - 79
 شــبكا  تــو ر اجلهــود هــ   ومشلــت. ٢٠١4 عــا  نــزا  يف ُدمــر  قــد كانــت ميــا   وخــزا، مــرت ١ ٢٠٠
 وقامـت. اجملـا ير ميـا   يضـا  لتخفيـ  حـانو  بيت يف الرئيسيتني اجملا ير ميا  ض  حمليي الكهراب  لتو ر

 إمكانيـة زايدة بكفالـة السـاح   بلـداي  ميـا  ومصـلحة الفلسـيينية امليـا  سلية م  ابلشراكة اليونيسي  
 امليـــا  شـــبكا  وبنــا  إصـــا  خــال مـــن الصـــح، للصــر  أ ضـــ  مرا ــ  إىل شخصـــا 44 ١3٠ وصــول

 مـــن امليـــا  علـــ  احلصـــول شـــخ  4١ ٠٠٠ إبمكــا  وأصـــب  غـــزة  مـــن اجلنوبيـــة احملا ظـــا  يف املســتعملة
 علـــ  احلصـــول إضـــايف شـــخ  37 ٠٠٠ بوســـ  واب  امليـــا   شـــبكا  علـــ  إصـــاحا  إدخـــال خـــال
 . مهدومة ميا  آاب  ثا  بنا  إعادة خال من امليا 
 الثمانيـة الفلسـيينيني الاجئـني خميمـا  مجيـ  يف الصـلبة النفااي  إدا ة خدما  األونروا وو ر  - ٨٠
 لتشــلي  غــزة وبلــداي  الســاح  بلــداي  ميــا  ملصــلحة الوقــود األونــروا قــدمت ذلــ   عــن و ضــا. غــزة يف

 العواصــ  ميــا  ومضــخا  الصــلبة النفــااي  إلدا ة البلديــة واخلــدما  املســتعملة امليــا  ومرا ــ  امليــا  مرا ــ 
 . الكهرابئ، التيا  انقيا  من املتضر ة امليا  وآاب  الفيضا  خماطر من التخفي  أج  من
 

  الصلبة النفااي  وإدارة األنقاض إزالة  
 وعـاد غـزة  يف ٢٠١4 عـا  قتـال عـن النـاجم واحليـا  األنقـاض إزالـة مـن اإلمنـائ، الاام  انته  - ٨١
 إىل وأد  اإلا (  مـــن ٨3 537 و الــ كو  مـــن 79 99٠) شخصــا ١٦3 5٢7 علـــ  ابلفائــدة ذلــ 
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  ــر  إجيـاد أيضـا الــاام  ودعـم. املتضـر ة املنـاط  ســكا  مـن عـاما 7١7 لـــ عمـ  يـو  4٢ ١٢٢ تـو ر
 احملليـة اجملتمعا  من عاما 3 7٠7 لـ التنظي  أعمال يف عم  يو  ١٦٦ 37٢ و ر حي  طا ئة  عم 
 . اإلا ( من 53 و ال كو  من 3 ٦54)
 

 الفلسطينية للمؤسسا  املتحدة األم  منظومة دع  - جي  
 مـن واألمـن  العدالـة قيا  مؤسسا  إىل الدعم للمرأة املتحدة األمم وهيئة اإلمنائ، الاام  قد  - ٨٢
 املدنيــــة الشــــرطة جعــــ  ممــــا التخيــــي   وعمليــــا  السياســــا  يف اجلنســــا، املنظــــو  مراعــــاة تعمــــيم أجــــ 

 .جنسانية اسرتاتي ية يعتمد العربية الدول يف شرطة جهاز أول الفلسيينية
 لعمـــــال االجتمـــــاع، للضـــــما  قـــــانو  أولَ  ٢٠١٦ أيلول/ســـــبتما ٢9 يف عبـــــا  الـــــرئي  ووقـــــ  - ٨3

 الضـما  مؤسسـة إدا ة جملـ  تعيـني مت  ٢٠١٦ األول/ديسـما كـانو  ويف. أسـرهم وأ ـراد اخلـا  القيا 
 الضــــما  ملخييــــا  اكتــــوا اي تقييمــــا الدوليــــة العمــــ  منظمــــة وأجــــر . العمــــ  وزيــــر برائســــة االجتمــــاع، 
 .الفلسيينية التقاعد هيئة تديرها الي االجتماع،

 تــو ر خــال مــن اجلديــد  األحــدا  محايــة قــانو  تنفيــ  اإلمنــائ، والــاام  اليونيســي  ودعمــت - ٨4
 ودعـــم اللربيـــة الضـــفة أحنـــا  مجيـــ  يف األســـرة حملـــاكم إنفـــاذ مكاتـــ  إنشـــا  ومت. األحـــدا  لقضـــاة تـــد ي 
 متخصصــة بيـاا  قاعــدة جانـ  إىل القانونيــة  للمعونـة وطنيـة جلنــة وأنشـئت. الفلســيي، النفقـة صـندوق
 املدنيـة للمنازعـا  حلـول لتـو ر الشـرقية القـد  يف املنازعـا  لتسوية مركز وأنشئ. القانونية املوا مة لدعم

 . املقدسيني بني والت ا ية
 مـن سـبعة تـد ي  طريـ  عن العدل وزا ة واجلرمية ابملخد ا  املع، املتحدة األمم مكت  وساعد - ٨5

 ملمرضــ، التــد ي  وتــو ر ولــواز  معــدا  وتــو ر الشــرع، لليــ  عيــادا  ثــا  وإنشــا  الشــرعيني األطبــا 
 . الدولية للمعاير و قا موحدة تشلي  إجرا ا  ووض  الشرع، الي 
ــــة واملؤسســــا  الز اعــــة وزا ة والز اعــــة األغ يــــة منظمــــة ودعمــــت - ٨٦ ــــة لتنســــي  الوطني  والرصــــد املراقب

 احليـــواا  مـــن املائـــة يف 9٢ تســـ ي  عـــن أســـفر ممـــا احليـــواا   لرتقـــيم الـــوط، النظـــا  دعـــم يف النشـــيني
 .تس يلها املستهد 

 األساســـ، التعلـــيم قـــانو  صـــياغة يف العـــايل والتعلـــيم الرتبيـــة لـــوزا ة تقنيـــة خـــاة اليونســـكو وو ـــر  - ٨7
 .عليه الوز ا  جمل  تصدي  عق  ٢٠١7 نيسا /أبري  9 يف الرئي  وقعه ال ي
 هبــا تقــو  الــي املنســقة الــدعوة ألنشــية الــدعم البشــرية للمســتوطنا  املتحــدة األمــم بــرام  وقــد  - ٨٨

 لتخيـــي  الوطنيـــة الـــدعوة اســـرتاتي ية واعتمـــاد وضـــ  منهـــا جمـــاال  يف الرئيســـية  الفلســـيينية املؤسســـا 
 . اللربية الضفة يف جيم املنيقة وتيوير
 النهائية صيلته يف ووضعه البشرية املوا د وتنمية إلدا ة موحدا نظاما اإلمنائ، الاام  واستحد  - ٨9
 لألعـوا  العـا  املـوظفني لـديوا  االسـرتاتي ية للخيـة النهائية الصيلة وض  كما وزا ا  سب  يف تنفي   ومت

 البلـــــدا  لــــدعم واملعـــــا   اخلــــاة لتــــو ر الـــــدويل للتعــــاو  الفلســـــيينية الوكالــــة وأنشــــئت. ٢٠٢٢-٢٠١7
 . بلداي  مخ  يف احمللية االقتصادية للتنمية وحدا  وأنشئت األخر  
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 األسـواق لتوسـي  الوطنيـة الت ا يـة واملؤسسـا  الدوليـة الت ـا ة مركـز مـ  اإلمنـائ، الاام  وعم  - 9٠
 االتفاقـا  بينهـا مـن مبـاد ا  خـال مـن الفلسـيي، التصـدير قيـا  وتيـوير اإلقليميـة الت ا ية والعاقا 
 الفلســـيينية ابلســـفا ا  مـــوظفني اإلمنـــائ، الـــاام  د ب كمـــا. دوليـــة أســـواق مخـــ  إىل للوصـــول الثنائيـــة

 الت ا يـة والعاقـا  الت ـا ة نيـاق توسي  إىل ةالدعو  أج  من اقتصاديني كملحقني العم  من لتمكينهم
 . العامل أحنا  مجي  م 
 الوطنيــــة واخليــــة األول الــــوط، الــــباغ تقــــدم يف الفلســــيينية احلكومــــة اإلمنــــائ، الــــاام  ودعــــم - 9١

 أ  بعـــد ٢٠١٦ الثـــا،/نو ما تشـــرين يف املنـــا  تلـــر بشـــن  اإلطا يـــة املتحـــدة األمـــم اتفاقيـــة إىل للتكيـــ 
 ابســتحدا  واأل دنيــة واإلســرائيلية الفلســيينية امليــا  ســليا  وقامــت. تنفي يــة وزا ة ١٢ عليهمــا صــدقت

 لعـــا  مناخيـــة مؤشـــرا  ١٠ األداة عرضـــت حيـــ  املنيقـــة  يف املنـــا  لتلـــر التصـــويرية للمحاكـــاة أداة أول
 وضــ  علــ  الثاثــة البلــدا  مــن املنــا  وتلــر امليــا  اختصاصــي، مــن ١5 اإلمنــائ، الــاام  ود ب. ٢٠3٠
 . له التصويرية احملاكاة وأدوا  املنا  بتلر املتعلقة النماذ 
 إعـــداد يف الفلســـيي، لإلحصـــا  املركـــزي لل هـــاز الـــدعم للســـكا  املتحـــدة األمـــم صـــندوق وقـــد  - 9٢

 آلاث  شـــاما حتلـــيا يـــو ر الـــ ي  “التنميـــة  ـــر  الـــدميلرايف: التلـــر - ٢٠3٠  لســـيني” املعنـــو  التقريـــر
 . االجتماعية القياعا  عل  للسكا  املتوق  العدد
 توثيــ  أجــ  مــن الصــحة وزا ة يف املعلومــا  إلدا ة نظــا  وضــ  املتحــدة األمــم وكــاال  ودعمــت - 93

 و صـدها اجلنسا، العن  حاال  لبياا  املنس  اجلم  استناد وضما  اجلنسا، للعن  التعرض حاال 
 لتنهيــ  وطــ، مركــز أول الصــحة وزا ة مــ  ابلتعــاو  أُنشــئ كمــا. الــوط، اإلحالــة نظــا  إىل عنهــا واإلبــاغ
ـــه ووضـــعت وعاجهـــم  املخـــد ا  متعـــاط،  تشـــلي  وإجـــرا ا  ابألدويـــة والعـــا  للتنهيـــ  بروتوكـــوال  ل
 املرضـــ  وســـ ا  ملفـــا  حتســـني أجـــ  مـــن أيضـــا املســـاعدة وقـــدمت. الســـلو  لقواعـــد ومدونـــة موحـــدة
 .املستشفيا  طوا   خي  وحتدي  املستشفيا  معلوما  نظم وتعزيز
 األطفـــال حالـــة عـــن شـــاملة د اســـة أول إجـــرا  يف االجتماعيـــة التنميـــة وزا ة اليونيســـي  ودعمـــت - 94
 املعـــاير مـــ  اتســـاقه لكفالـــة اإلعاقـــة قـــانو  بتنقـــي  الحقـــا وقامـــت وغـــزة  اللربيـــة الضـــفة يف اإلعاقـــة ذوي

 .اإلعاقة ذوي األشخا  حقوق اتفاقية ذل  يف مبا الدولية 
 وضـــ  يف القياعـــا  بـــني املشـــرتكة املبكـــرة اليفولــة لنمـــا  الوطنيـــة الل نـــة اليونيســـي  وســاعد  - 95

 للفــــــرتة املبكـــــرة اليفولـــــة مرحلـــــة يف الوطنيـــــة التــــــدخا  وخيـــــة الوطنيـــــة لاســـــرتاتي ية النهائيـــــة الصـــــيلة
 وتقــــدم اإلعاقـــة وذوي النمـــو املتـــنخري لألطفـــال املبكـــر االكتشـــا  علـــ  الرتكيـــز مـــ   ٢٠٢٢-٢٠١7
 . إليهم الوصول يصع  وال ين للتضر  قابلية األكثر األطفال عل  الرتكيز م  التدخ   خدما 

 حلـــاال  التنهــ  جمـــال يف القــد ا  بنـــا  يف املــد، للــد ا  الـــدعم العــامل، األغ يـــة بــرام  وقــد  - 9٦
 أدوا  العـــامل، األغ يـــة بـــرام  وو ـــر. واإلنقـــاذ والبحـــ  التنســـي  علـــ  الرتكيـــز مـــ  ومواجهتهـــا  اليـــوا  

 احملا ظـــا  مراكـــز مـــن ثاثـــة علـــ  األخـــرة اللمســـا  بوضـــ  حاليـــا ويقـــو  اليـــوا   حلـــاال  لاســـت ابة
 للكـــوا   واالســـت ابة التنســي  علـــ  املــد، الـــد ا  قـــد ة لــزايدة اليـــوا   حــاال  يف والتنســـي  للعمليــا 
 .واس  قنيا عل  حتد  الي اليبيعية
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 اخلاص القطاع تنمية - دال 
. دوال  مايــني 7.4 قــد ها بقيمــة األصــلر التمويــ  قــروض مــن قرضــا 4 9٨9 صــر  غــزة يف مت - 97
 الفلســـيينيو  الاجئــو  حصـــ  دوال   مليــو  ١٦ بقيمـــة قرضــا ١١ ٨4١ صـــر  مت اللربيــة  الضــفة ويف
 املائــة يف 4٠ علــ  والشــباب النســا  وحصــلت. دوال ( 3 4٨4 ٦٠4 )بقيمــة قرضــا ٢ ٦3٨ علــ  منهــا
 .املقدمة القروض من
 

 املتحدة األم  من املقدمة املساعدة تنسيق - هاء 
 املقــيم املتحــدة األمـم األوس /منســ  الشـرق يف الســا  لعمليــة اخلـا  املنســ  ائـ   عايــة حتـت - 9٨

 مـن العديد بني ما يف والتنسي  التعاو ُ  ابلتقرير املشمولة الفرتة خال َتواص  اإلنسانية  للشؤو  ومنسقها
 مـن منتظمة اجتماعا  اإلنسانية لألنشية الُقيري الفري  وعقد. املتحدة األمم ومنتداي  املاحنة اجلها 
 املتحـدة األمـم منسـ  مكتـ  مـن وبـدعم. اإلنسا، اجملال يف واالست ابة الدعوة تدابر عل  االتفاق أج 

 ينفـ ها الـي الـاام  تنسـي  الُقيـري املتحـدة األمـم  ريـ  واصـ  األوسـ   الشرق يف السا  لعملية اخلا 
. الفلسـيينية الوطنيـة التنميـة خيـة أولواي  م  يتوا   مبا اإلمنائية  للمساعدة املتحدة األمم عم  إطا  يف

 وسافواأل  لسيني دولة وحكومة املتحدة األمم بني اسرتاتي ية شراكا  إلقامة املب ولة اجلهود وتواصلت
 األمــم عمــ  وإطــا  املشــرت  القيــري التحليــ  القيــري املتحــدة األمــم  ريــ  وأعــد. األوســ  بنياقهــا املاحنــة
 السياسـا  أجنـدة مـ  يتماشـ  مبـا ٢٠٢٢-٢٠١٨ الفـرتة يليـ، الـ ي اإلمنائيـة للمساعدة الثا، املتحدة
 املخصصـــة االتصـــال لل نـــة منتظمـــة تقـــا ير إعـــداد املتحـــدة األمـــم وواصـــلت. الفلســـيينية للســـلية الوطنيـــة

 الصـيلة املتحـدة األمـم وضـعت اخلصـو   وجـه  علـ . اإلنسـا، والعم  للتنمية وإ شادا  واسرتاتي يا 
 واملبــــاد ا  للتنميــــة اخلليــــ  اســــرتاتي ية تنفيــــ  وواصــــلت الشــــرقية ابلقــــد  املتعلقــــة الســــرتاتي يتها النهائيــــة

 . اإلنسا، للعم  أخر  جها  م  ابالشرتا  ٢٠١7 لعا  اإلنسانية االست ابة خية وتنفي  االقتصادية
  

 لألزمة املاحنة اجلاا  استجابة - رابعا 
 العامة واملالية امليزانية دع   

 حس ـــنت وقـــد. العامـــة املاليـــة أدا  حتســـن  غـــم هشـــا  لســـيني دولـــة حلكومـــة املـــايل الوضـــ  ظـــ  - 99
  تمكنـــت العـــا   خـــال اإلنفـــاق زايدة وكبحـــت اإليـــرادا  يف قـــوي منـــو إبحـــدا  املـــايل أدا هـــا احلكومـــة
 إىل ٢٠١5 عــــا  يف اإلمجــــايل احمللــــ، النــــات  يف املائــــة يف ١١ حنــــو مــــن امليزانيــــة ع ــــز خفــــ  مــــن بــــ ل 

 يف املقيوعـة للمـد وعا  الكبـرة التحـويا  بفضـ  ذلـ  وحتقـ . ٢٠١٦ عـا  يف املائـة يف ٨ بـ يقد  ما
 تــــراكم اســــتمر كمــــا املــــاحنني مــــن للميزانيــــة املباشــــر الــــدعم اخنفــــاض واســــتمر. اجلمــــا   إيــــرادا  حســــاب
 .املتنخرا 

 
 املاحنني بني التنسيق  

 شــباف/ ٢٢ يف ٢٠٢٢-٢٠١7 للفـرتة الوطنيـة السياسـا  أجنــدة الفلسـيينية احلكومـة أطلقـت - ١٠٠
. ٢٠٢٢-٢٠١٨ للفرتة اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عم  إطا  صياغة حاليا وجيري. ٢٠١7  ااير

 .اإلنسانية الشؤو  تنسي  مكت  بقيادة والدعوية اإلنسانية األنشية تنسي  واستمر
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  ئـي  مكتـ  داخـ  جـيم ابملنيقـة املعـ، التنسي  مكت  تشلي  بدأ  ٢٠١٦ حزيرا /يونيه ويف - ١٠١
 . املاحنني بني والتنسي  املعلوما  وتبادل واإلمنائية  اإلنسانية املسائ  معاجلة يف دو   يتمث  ال ي الوز ا  
 . الفلسيينية واحلكومة للماحنني  ئيس، كمنا عملها املعونة لتنسي  احمللية اهليكلية وواصلت - ١٠٢
 يــــو  بروكســــ  يف ابلتقريــــر  املشــــمولة الفــــرتة خــــال مــــرتني املخصصــــة االتصــــال جلنــــة واجتمعــــت - ١٠3
 .٢٠١٦ أيلول/سبتما ١9 يو  نيويو   ويف ٢٠١٦ نيسا /أبري  ١9
  

 املُلبّاة غري االحتياجا  - خامسا 
 ٢٠١7 لعـــا  اإلنســـانية االســـت ابة خيـــة تتضـــمن املســـتمرة  اإلنســـانية االحتياجـــا  إىل ابلنظـــر - ١٠4
 األونــروا نــدا  يف أيضــا   مد جــة دوال  مليــو  ٢٨٢ منهــا دوال   مليــو  547 مببلــ  اعتمــادا  تــو ر طلــ 

 دعــم إىل ماســة حاجــة أيضــا وتوجــد. امليلــوب املبلــ  مــن املائــة يف 9 إال جُيمــ  مل ات خيــه  وحــى. لليــوا  
 . ٢٠١7 لعا  دوال  مليو  ١١5 قد   ع زا   تواجه الي األساسية  األونروا مليزانية إضايف
 مـؤمتر يف بتقدميـه التعهـد مت ال ي املبل  من املائة يف 4٦ حوايل ٢٠١٦ متوز/يوليه حى ُد   وقد - ١٠5
 )تقــد  دوال  مايــني 3.5 والبــال  ٢٠١4 األول/أكتــوبر تشــرين يف إعما هــا وإعــادة غــزة إلنعــا  القــاهرة

 ذلـ   ومـ . دوال ( مايـني 3.9 بــ واإلنعـا  االحتياجـا  لتقيـيم املفصـ  اإلطـا  يف الكليـة االحتياجا 
ـــال  هـــ   مـــن خيصـــ  مل  الـــي اإلنتـــاج، القيـــا  احتياجـــا  لتمويـــ  دوال  مليـــو ١٦ إال هبـــا املتعهـــد املب

 مليــو  ٦٠٢ الـــ مبلــ  مــن املائــة يف 3 مــن )أقــ  واإلنعــا  االحتياجــا  لتقيــيم املفصــ  اإلطــا  يف ُحــدد 
 دوال  مليــو  ١٠٠ علــ  قلــيا يزيــد مــا إىل حاجــة هنــا  زالــت مــا ذلــ   علــ  وعــاوة. امليلــوب( دوال 
 .٢٠١4 عا  يف متاما دمر  منزل 3 ٠٠٠ من يقرب ما بنا  إلعادة
 الــــ ي ٢٠١7 لعــــا  اليــــوا   نــــدا  يف دوال  مليــــو  4٠٢ علــــ  احلصــــول إىل األونــــروا وتســــع  - ١٠٦
 ويلـــز . احملتلـــة الفلســـيينية األ ض يف الفلســـيينيني لاجئـــني الـــدنيا اإلنســـانية االحتياجـــا  لتلبيـــة وجهتـــه

 الل ائيـة للمسـاعدة دوال  مليـو  ٨9.4 منهـا غـزة  يف الااجمية للتدخا  دوال  مليو  355 جمموعه ما
 دوال  مليـــــــو  ٦9.9 و املـــــــنو   تـــــــو ر يف طا ئـــــــة مســـــــاعدة لتقـــــــدم دوال  مليـــــــو  ١3٨.4 و اليا ئـــــــة 
ــــة للمســــاعدة ــــ  عمــــ  شــــك  يف اليا ئ ــــة  الصــــحية للخــــدما  دوال  مايــــني 4.5 و النقــــد  مقاب  اليا ئ

 .اليوا   حاال  يف للتعليم دوال  مايني 5 و
  

 التحداي  - سادسا 
 كبـر حـد إىل ذلـ  ويرجـ  ابلتقريـر  املشـمولة الفـرتة خال ابلتحداي  حمفو ة العم  بيئة ظلت - ١٠7
 وشــركائها املتحــدة األمــم منظمــا  قــد ة واجهــت غــزة   فــ،. والتنقــ  الوصــول علــ  املفروضــة القيــود إىل
 نقــاف قبيــ  مــن املاديــة احلــواجز بســب  األحيــا  بعــ  يف قيــودا   املناســ  الوقــت يف املســاعدة تقــدم علــ 

 اســـتراد علـــ  املفروضـــة والقيـــود اإلنســـا،  اجملـــال يف للعـــاملني التصـــا ي  إصـــدا  تقييـــد وسياســـة التفتـــي  
 التنقـ  حريـة علـ  املفروضـة القيـود أيضـا أثـر  الشـرقية  القد   يها مبا اللربية  الضفة ويف. غزة إىل املواد

 عمليــا  علــ  للفلســيينيني  تشــريد مــن هبــا يــرتب  ومــا الفلســيينية التحتيــة البــىن هــد  وعمليــا  واملــرو  
 .املتحدة األمم
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 تلييـة نيـاق علـ  يـؤثر الفلسـيينية الفصـائ  بـني  يمـا املصـاحلة بشن  تقد  إحراز عد  زال وما - ١٠٨
. الدولـــة وبنــا  املؤسســا  تعزيــز لــاام  الشــاملة املســاعدة تقــدم علــ  قــد هتا وعلــ  املتحــدة األمــم عمــ 

 ابلتوســــ  يتعلــــ   يمــــا ســــيما وال ابلتقريــــر  املشــــمولة الفــــرتة خــــال إســــرائي  حكومــــة إعــــاا  وأســــهمت
 .التوترا  تصعيد يف  ٢٠١7 أوائ  يف االستييا،

 ابلتقرير  املشمولة الفرتة خال  لسيني دولة إىل املقد  واإلنسا، اإلمنائ، التموي  اخنفاض واستمر - ١٠9
 .األخر  املنف ة الكياا  م  التآز   ر  وحتديد للتدخا  االسرتاتي ، الرتكيز زايدة أوج  مما
  

 خامتة - سابعا 
 بسب  متزايدة مبصاع  حمفو ا ابلتقرير املشمولة الفرتة يف املتحدة األمم عم  سياق كا  - ١١٠

 حتقي  عل  العم  املتحدة األمم وستواص . احملدود التموي  ظرو  جان  إىل أعا   املبينة التحداي 
 33٨ و (١9٦7) ٢4٢ األمن جمل  قرا ا  أسا  عل  األوس  الشرق يف وشام  ودائم عادل سا 

 (٢٠٠9) ١٨٦٠ و (٢٠٠٨) ١٨5٠ و (٢٠٠3) ١5١5 و (٢٠٠٢) ١397 و (١973)
 دميقراطية كدولة يني  لس دولة وإقامة  ١9٦7 عا  يف بدأ ال ي االحتال وإهنا  (٢٠١٦) ٢334 و

 .اآلمنة إسرائي  م  سا  ويف جن  إىل جنبا   تعي  جلرا يا   ومتصلة للحياة وقابلة سيادة ذا 
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