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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظزلهقذهت للوجلس التنفٍذي ل الىثٍقتهذه 

ٔ  رزؼلق ثوؾزوْٓ ُوشٍ الْص٘ وخ    أػئلخ فٌ٘خلزِٗن قز ركْى رزػْ اٛهبًخ أػوبء الوغلغ الشٗي  اٟرلوب  ثووْي ٖ    إلو

 .الوغلغ الزٌ ٘شٕ ث زضح كبف٘خ رّصحقجل اثززاء  سلكأى ٗزن  ّٗ ولأرًبٍ،  الوشكْصٗيثضًبهظ اٛغشٗخ الؼبلوٖ 

 :إراصح اٛراء ّالوؼبءلخ هزٗض، ؿؼجخ  C. Kaye: الؼ٘ز 2197-066513: صقن الِبرف

 :إراصح الؼول٘بدّ كج٘ض هؼزـبصٕ الجضاهظ P. Rodrigues: الؼ٘ز 2361-066513: صقن الِبرف

 :صئ٘غ فضع إراصح اٛراء K. Owusu-Tieku: الؼ٘ز 3018-066513: برفِصقن ال

 :إراصح اٛراءهْي خ إراصح اٛراء، فضع  M. Hassinen-Agoya: الؼ٘زح 3752-066513: صقن الِبرف

 
رزؼلوق   أػوئلخ إى كبًوذ لوزٗكن    ،الووتروضاد ْؽوزح دوزهبد   ل خاٝراصٗو  حالوؼوبػز  ،I. Carpitella ثبلؼو٘زح  اٟرلوب   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513): ثإصػب  الْصبئق الوزؼل خ ثأػوب  الوغلغ الزٌ ٘شٕ ّسلك ػلٔ الِبرف صقن
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 الخلفٍت 

الووزوزح لٞغبصوخ   البزنااه   ػول٘وخ  ر ٘و٘ن   ضٗض الوْعظ ػوي الز  ُشٍ الْص٘ خ اػزغبثخ اٛهبًخ للزْك٘بد الْاصرح فٖرؼضم -  1

 .اٛصم ال لؼٌٌ٘٘خ الوؾزلخفٖ  103871ّاًٝؼبؽ 

2  - ٖ ٌ ٘ووش، ّاػووززاهخ اًٛـووٌخ، ّرؼزووض  ، ّفؼبل٘ووخ الزّك بءرووَ ّرضؽووت اٛهبًووخ ثبلٌزووبئظ الوزؼل ووخ ثأُو٘ووخ الزلووو٘ن الزـوو ٘ل

 .ثبلؾبعخ إلٔ رؼظٗظ ال زصح فٖ الوكزت ال ٌضٕ ػلٔ ر زٗن الوؼبػزح ث ؼبل٘خ

 .ٝراصح ّرزاث٘ضُب الضاه٘خ إلٔ رٌ ٘ش الزْك٘بدر فٖ الول ْفخ ر بك٘ل اػزغبثبد اّرض-  3
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 128801إلنعاش لألرض الفلسطٍنٍت الوحتلت رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز الوىجش عن تقٍٍن العولٍت الووتذة لإلغاثت وا

 الوىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة والتذابٍز الوتخذة جهت التنفٍذ  التىصٍاث 

 التىسٌع العام لألغذٌت

ٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ هْاكلخ هجبرصرَ الضاه٘خ إلٔ اٟػزؼبهخ  -1

ٌّٗج ٖ . ػي الزْطٗغ الؼبم لٜغشٗخ ثذٌي ر ْم ػلٔ ال ؼبئن

للزْػغ فٖ رلك الذٌي أى ٗ ْم ػلٔ أػبع هوجْى ّرزصٗغٖ هغ 

اًٟزجبٍ ثؼٌبٗخ إلٔ الزصّع الوؼز برح هي الوـضّػبد الزغضٗج٘خ 

 .ّالوزٌلجبد ثبلٌؼجخ لؼ٠هخ الضكز ّاٝراصح

ثبلززصٗظ فٖ إًبص الؼول٘خ الووززح الغزٗزح  البزناه  نٗؼزؼْ٘  ػ. روذ الوْاف خ ال ٌضٕ الوكزت

ثذٌي ر ْم ػلٔ أػبع ال ؼبئن فٖ  الزْطٗغ الؼبم لٜغشٗخػي ًؼبؽ لٞغبصخ ّاٝ

ال ؼبئن الْصق٘خ  الوٌبًق الؾوضٗخ ّؽ٘ش رؼوؼ يضّ  اٛػْاق ثشلك، ّػ٘زؾْ  ػي

 بػزر الوؼز ٘زٗي الشٗي ٗزل ْى قؼبئوأى ٗلل  ّهي الوزْقغ. لكزضًّ٘خإلٔ ال ؼبئن اٟ

 150 000الؼٌز٘ي الغزٗز إلٔ فٖ إًبص هـضّع  الزْطٗغ الؼبم لٜغشٗخثزٟ هي 

 .الزْػغ ّر٘ضحػ٘غضٕ أّٟ ر ٘٘وب لٚصبص هي أعل رؾزٗز  البزناه غ٘ض أى . هؼز ٘ز

 2011كبًْى الضبًٖ /ٌٗبٗض

ٌٗج ٖ للجضًبهظ ال ٌضٕ، إسا ػوؾذ ّٟٗزَ، رصاػخ د٘بص  -2

اٟػزؼبهخ ػي الزْطٗغ الؼبم لٜغشٗخ ثذٌي ر ْم ػلٔ الٌ ز فٖ 

ثزاٗخ اٛهض ؽزٔ ّلْ كبًذ ُشٍ الْػ٘لخ رؼٌٖ الو خ ال ضث٘خ فٖ 

ٌّٗج ٖ رؾزٗز هزٌلجبد اٝراصح . ق٘بم ّكبلخ أدضٓ ثزٌ ٘ش الؼول٘خ

 .ثؼٌبٗخ

ثبلذٌي  الزْطٗغ الؼبم لٜغشٗخد٘بص اٟػزؼبهخ ػي  البزناه ػ٘زصع . روذ الوْاف خ ال ٌضٕ الوكزت

 أصٌبء رٌ ٘ش الؼول٘خ الووززح ػٌز رؾل٘لَ ٟػزذزام ال ؼبئنالٌ زٗخ ال بئوخ ػلٔ ال ؼبئن 

ّٗزٌلت سلك رؾزٗز ؿضكبء لزِٗن ال زصح ػلٔ رٌ ٘ش الجضاهظ . لٞغبصخ ّاًٝؼبؽ ال برهخ

الزغبصة الوكزؼجخ هي ّكبلخ اٛهن الوزؾزح ٝغبصخ  البزناه ػ٘ؼزؼضم كوب . الٌ زٗخ

رٌ ٘ش ُشٍ  ٘ز هٌِب فٖ ؼزّػ٘( أًّضّا)ّرـ ٘ل ال٠عئ٘ي ال لؼٌٌ٘٘٘ي فٖ الـضق اٛرًٔ 

 .الجضاهظ

 2012روْط /ْٗلْ٘

صوخ ؽبعخ إلٔ إعضاء هظٗز هي الجؾْس، ٌّٗج ٖ أى رذزبص ػٌ٘بد  -3

ٌِغ٘خ فٖ ٌّٗج ٖ اٟػزضا  ثبلؾزّر الو. هي ث٘ي الؼكبى ككل

 .ػ٘وب الزضك٘ظ ػلٔ الوؼز ٘زٗي الؾبل٘٘ياػزؼضام اٟػزِزا ، ّٟ

إٟ أى . ثأّعَ ال لْص فٖ اػزؼضام اٟػزِزا  البزناه ٗؼزض  . روذ الوْاف خ ال ٌضٕ الوكزت

الل٘ خ غ٘ض ّطاصح الـتّى اٟعزوبػ٘خ ادزجضد آل٘بد أدضٓ ل٠ػزِزا  هضل 

. 2010أٗلْ  /هي ػجزوجضاػزجبصا ػلٔ أػبع ال  ض ّػزٌ ش  ح ٟدزجبص ال زصادالوجبؿض

 الوشكْصح ّهؼزْٗبد اػز٠ِك الل٘ خػ٘غوغ ث٘ي  البزناه ٗوب  إلٔ سلك أى 

ّٗغضٕ إػزار اػزوبصاد عزٗزح . ٟػزِزا  الوؼز ٘زٗي هي ثؼن الجضاهظاٛغشٗخ 

 .الز ٘٘ضاد فٖ اٟػزِزا ظِض ، ُّٖ رالبزناه لٌلجبد الوـبصكخ فٖ ثضاهظ 

 2010 أٗلْ /ػجزوجض
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 128801إلنعاش لألرض الفلسطٍنٍت الوحتلت رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز الوىجش عن تقٍٍن العولٍت الووتذة لإلغاثت وا

 الوىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة والتذابٍز الوتخذة جهت التنفٍذ  التىصٍاث 

 الغذاء هقابل العول والغذاء هقابل التذرٌب

أى  الؼول ّال شاء ه بثل الززصٗت ٌٗج ٖ لوجبرصاد ال شاء ه بثل -4

الٌْٗلخ اٛعل ّإػٌبء  ؾلبئلهظٗزا هي اُٟزوبم لز ٘٘ن الرْلٖ 

اّٛلْٗخ للوجبرصاد الزٖ رزووي ػٌبكض اػززاهخ هي ؿأًِب رؼظٗظ 

ّٗؼٌٖ ُشا ثبلٌؼجخ لل شاء ه بثل الززصٗت إػٌبء . ػجل الؼ٘ؾ

 .اّٛلْٗخ للززصٗت ػلٔ هِبصاد قبثلخ للزؼْٗق

رضهٖ اًٛـٌخ فٖ الؼول٘خ الووززح الغزٗزح لٞغبصخ ّاًٝؼبؽ إلٔ رؼظٗظ . روذ الوْاف خ ال ٌضٕ الوكزت

ال زصح ػلٔ الو بّهخ فٖ اٛعل الٌْٗل ّؽوبٗخ ػجل كؼت الؼ٘ؾ الظصاػ٘خ ػي ًضٗق 

ّهي ث٘ي ُشٍ اًٛـٌخ ثٌبء قزصح . أًـٌخ رظٗز هي اًٝزبع٘خ الظصاػ٘خ ّؽوبٗخ الج٘ئخ

ػلٔ لِي زح ػلٔ طٗبرح ردْلِي ػي ًضٗق رْف٘ض الززصٗت الٌؼبء الضٗ ٘بد ّالوؼبػ

رغِ٘ظ اٛغشٗخ ّؽ ظِب، ّرػن اٟقزلبر الوؾلٖ ّثٌبء قزصح الوزبعض الوـبصكخ ػلٔ 

 .الزؼْٗق

 2010روْط /ْٗلْ٘

ٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ الٌظض فٖ إػٌبء اّٛلْٗخ ل ضع أؿغبص  -5

 .الظٗزْى فٖ إًبص ال شاء ه بثل الؼول

، كؼٌلض هي ػٌبكض الؼول٘خ الووززح ال برهخ لٞغبصخ البزناه ػ٘ ْم . روذ الوْاف خ ال ٌضٕ الوكزت

 .الظٗزْى غضاعهي ثٌِ٘ب غضػخ  196 000ّاًٝؼبؽ، ث ضع 

 2011روْط /هي ْٗلْ٘اػزجبصا 

عضاء فؾْف ػـْائ٘خ ّر ٘٘وبد للؼول إٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ  -6

 .الوٌغظ فٖ إًبص ال شاء ه بثل الؼول

هؼزْٓ ثبػزذزام )ال٠ؽ خ ز ٘٘وبد الّ خػـْائ٘فؾْكبد ثبل ؼل  البزناه ٗغضٕ  ضٕالوكزت ال ٌ

للؼول الوٌغظ فٖ إًبص أًـٌخ ال شاء ه بثل الؼول، ّػْ٘اكل ( اٛكْ  الوغزوؼ٘خ

ػول سلك كغظء هي اًٛـٌخ ال برهخ لل ؼبئن ه بثل الززصٗت ّال ؼبئن ه بثل الؼول فٖ 

 .ّاًٝؼبؽ الؼول٘خ الووززح ال برهخ لٞغبصخ

 أًغظ

ٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ أى ٌٗظض فٖ الؼول هغ ػزر أكجض ّأكضض  -7

رٌْػب هي الـضكبء فٖ هغب  هجبرصاد ال شاء ه بثل الؼول ّال شاء 

ٌّٗج ٖ أى ٗضركظ اًز بء الغِبد الوزؼبًّخ الـضٗكخ . ه بثل الززصٗت

ثل خ أػبػ٘خ ػلٔ هزٓ اُٟزوبم ّال زصح فٖ هغب  رؾزٗز ّرػن 

لؼ٘ؾ ثزٟ هي أى ٗضركظ ػلٔ اػزِزا  الجضاهظ الوؼظطح لؼجل ا

ٌّٗج ٖ إػٌبء اّٛلْٗخ للوٌظوبد غ٘ض الؾكْه٘خ . الؼكبى الوؼ بء

الوؾل٘خ، أّ الوٌظوبد غ٘ض الؾكْه٘خ الزّل٘خ الوؼزؼزح ّال برصح فٖ 

ّلِشا ال ضم . هغب  الؼول هغ الوٌظوبد غ٘ض الؾكْه٘خ الوؾل٘خ

 .لٔ الٌؾْ الو٠ئنإلٔ رْػ٘غ قزصرَ اٝراصٗخ ػ البزناه ػ٘ؾزبط 

 .روذ الوْاف خ الوكزت ال ٌضٕ

 

ًبقؾ الوكزت ال ٌضٕ فٖ ػ٘بق الزوْٗل رادل الجلز إهكبً٘خ الؼول هغ ؿضكبء هؾل٘٘ي 

ّػٌ٘ ش . ّرّل٘٘ي فٖ هغب  هجبرصاد ال شاء ه بثل الؼول ّال شاء ه بثل الززصٗت

ُشٍ اًٛـٌخ فٖ الؼول٘خ الووززح ال برهخ لٞغبصخ ّاًٝؼبؽ ثبلزؼبّى هغ ّطاصح  البزناه 

خ ال لؼٌٌ٘٘خ، ُّٖ هٌظوخ هؾل٘خ ٘غبصخ الظصاػاٝ ٌخّلغ( الوؼبػزح الز ٌ٘خ)الظصاػخ 

 .ال بئوخ ٘خالوغزوؼغ٘ض ؽكْه٘خ رؼول ثبلزؼبّى هغ الوٌظوبد 

 

 .اٝراصٗخ صٌُب ثزْافض الزوْٗلػ٘زصع الوكزت ال ٌضٕ ًضقب لزْػ٘غ ًٌبق قزصرَ 

 2011كبًْى الضبًٖ /ٌٗبٗض
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 128801إلنعاش لألرض الفلسطٍنٍت الوحتلت رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز الوىجش عن تقٍٍن العولٍت الووتذة لإلغاثت وا

 الوىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة والتذابٍز الوتخذة جهت التنفٍذ  التىصٍاث 

 التغذٌت الوذرسٍت

ٟ ٌٗج ٖ الزْػغ فٖ الوـضّع الزغضٗجٖ الؾبلٖ إلٔ أى ركزول  -8

الوـبّصح الو زضؽخ ػي الز شٗخ الوزصػ٘خ ّرؼز دٌخ الجؾْس 

ّرضر فٖ الولؾق ألف هي ر ضٗض الز ٘٘ن . الوـزضكخ ػي اٙصبص

 .هِوخ لزصاػخ ػي اٙصبصػٌبكض الضئ٘ؼٖ 

 

ر ٘٘وب رادل٘ب غ٘ض هضكظٕ لوـضّع الز شٗخ الوزصػ٘خ، ثوب فٖ سلك  البزناه ػ٘غضٕ  ال ٌضٕ الوكزت

رصاػخ لٚصبص رضكظ ػلٔ هؼزٟد اٟػزج بء ّاٟلزؾبق ّالوْايجخ، ّػلٔ اًزجبٍ الز٠ه٘ش 

 .فٖ الوزصػخ

فٖ الذٌخ الووززح ال برهخ  هـضّػَ الذبف ثبلز شٗخ الوزصػ٘خ ًٌبق البزناه ػْ٘ػغ 

هؼز ٘ز، ّلي ٗؼزِز  إٟ  75 000هؼز ٘ز إلٔ  63 000لٞغبصخ ّاًٝؼبؽ هي 

الوزاصع اٛػبػ٘خ ؽؼجوب أّكذ ثؼضخ رػن رلو٘ن الز شٗخ الوزصػ٘خ ث ٘برح الو ض فٖ 

ّػ٘زن الزْػغ ّف ب للزْك٘خ ػي ًضٗق ػول٘خ اػزِزا  . 2009كبًْى اّٛ  /رٗؼوجض

 .الزضث٘خ ّػ٘ضكظ ػلٔ الوٌبًق الوِوـخ رٌ ش هغ ّطاصح

 2011روْط /ْٗلْ٘

 

 

 أًغظ

 

 

 

 التغذٌت الوؤسسٍت

ّف ب ل٠رغبُبد الؾبل٘خ، ّلكي  الوتػؼ٘خٌٗج ٖ هْاكلخ الز شٗخ  -9

ٌٗج ٖ الٌظض إلِ٘ب كززث٘ض هتقذ إلٔ أى رزوكي الؼلٌخ ال لؼٌٌ٘٘خ 

 .هي اػزئٌب  اٟه٠ٌع ثوؼتّل٘برِب

 ٗغضٕ الزٌ ٘ش .الوْاف خروذ  الوكزت ال ٌضٕ

 الشزاء واللىجستٍاث

ٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ أى ٗزْػغ فٖ هـزضٗبد الجٌْر ال شائ٘خ   -10

ػٌزهب رضر غ اٛػؼبص ٛى هي ؿأى ُشا  ؽزٔ ػلٔ الوؼزْٓ الوؾلٖ

رػن اٟقزلبر الوؾلٖ ّرؾؼ٘ي الك بءح ّال ؼبل٘خ ّالوضًّخ ّؽؼي 

ٌّٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ أى ٗوغ . الزْق٘ذ فٖ ػول٘بد الزؼل٘ن

دًٌْب رْعِ٘٘خ ثـأى هزفْػبد الزكل خ الو جْلخ ثبلٌؼجخ للـضاء 

 .الوؾلٖ هغ هضاػبح ال ْائز اٛدضٓ

 /ال ٌضٕ الوكزت

 /اٝقل٘وٖ الوكزت

 الو ض

ّػ٘بػبد الؼلٌخ ال لؼٌٌ٘٘خ، ػْ٘اكل  البزناه ؿ٘ب هغ ال ْاػز الزٌظ٘و٘خ فٖ برو

عِْرٍ الضاه٘خ إلٔ الزْػغ فٖ الوـزضٗبد الوؾل٘خ ّالزغِ٘ظ ػلٔ الوؼزْٓ  البزناه 

الوؾلٖ كلوب كبى سلك هوكٌب، ّػْ٘اكل رـغ٘غ الغِبد الوبًؾخ ػلٔ روْٗل 

 .الوـزضٗبد الوؾل٘خ

 

رْعِ٘٘خ  دًٌْبػ٘وغ الوكزت ال ٌضٕ، ثزػن هي الوكزت اٝقل٘وٖ ّالو ض، 

 .الوؾلٖ للوـزضٗبد الوؾل٘خ الزٖ رؾ ظ اٟقزلبر

 ٗغضٕ الزٌ ٘ش
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 128801إلنعاش لألرض الفلسطٍنٍت الوحتلت رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز الوىجش عن تقٍٍن العولٍت الووتذة لإلغاثت وا

 الوىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة والتذابٍز الوتخذة جهت التنفٍذ  التىصٍاث 

ٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ، ػٌز الٌظض فٖ الوـزضٗبد الوؾل٘خ، أى   -11

 ٘ز هي ؼزٗؾلل عو٘غ الزكبل٘ف الوٌلْثخ، ّٗؾزر اًٛضا  الزٖ ر

 .رلك الوجبرصاد ّآصبصُب ػلٔ اٟقزلبر الوؾلٖ

 2010كبًْى اّٛ  /رٗؼوجض  .روذ الوْاف خ الوكزت ال ٌضٕ

أى ٗزصع فؼبل٘خ ّآصبص ؿضاء الظٗذ الٌجبرٖ ٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ   -12

ػلٔ الوؼزْٓ الوؾلٖ ثوب فٖ سلك د٘بص اػز٘ضار الجشّص الظٗز٘خ 

 .لٌؾٌِب هؾل٘ب

ػ٘غضٕ الوكزت ال ٌضٕ، صٌُب ثزْافض الزوْٗل، الزصاػخ الوْكٔ ثِب ّٗزصط ًزبئغِب  الوكزت ال ٌضٕ

 .10الزْعِ٘٘خ الوـبص إلِ٘ب فٖ الزْك٘خ  ذٌْىفٖ ال

 2010كبًْى اّٛ  /رٗؼوجض

ٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ أى ٗزصع د٘بص ؿضاء طٗذ الظٗزْى ػلٔ   -13

الوؼزْٓ الوؾلٖ ػْاء ثل خ هٌزظوخ أّ هي ؽ٘ي إلٔ آدض؛ ّأى 

ٗكلف ثإعضاء رصاػخ ػي آصبص رلك الوجبرصح إسا ثزا أى الزصاػخ 

 .هغزٗخ

ثبل ؼل رغضثخ فٖ ؿضاء طٗذ الظٗزْى ػلٔ الوؼزْٓ الوؾلٖ، ّلكي  البزناه لزٓ  الوكزت ال ٌضٕ

ٌُّبك أٗوب ادز٠فبد . اٛػْاق رزؼضم لزـُْبد ًظضا ٛى اًٝزبط الوؾلٖ هؾزّر

ٗوب  إلٔ سلك أى ركبل٘ف ؿضاء طٗذ الظٗزْى ػلٔ . بهْػو٘خ ُبهخ ٌٗج ٖ هضاػبرِ

 .الوؼزْٓ الوؾلٖ ؿزٗزح اٟصر بع

 ٟ ٌٌٗجق

ؾول ثبل٘ز لؾؼبة لكزضًّٖ آهي ُّٗاإًـبء ًظبم  ناه للبزٌٗج ٖ   -14

الزؼلن ّالزؼل٘ن لكٖ ٗؼزذزم فٖ الوؼزْرػبد ّغ٘ض سلك هي ً بى 

 .الزؼل٘ن

ٛػوزح اصهْط الشٕ ٗؼزذزم لكزضًّٖ الغزٗز الٌظبم اْٟهغ ػ٘. روذ الوْاف خ الوكزت ال ٌضٕ

 .2010أٗلْ  /ػجزوجض هْهغ الزٌج٘ق ثؾلْ  ٌ بلخالعِظح اٛالوزْاطٗخ ّ

 2010أٗلْ  /ػجزوجض

أى ٌٗظض فٖ ً ل الوؼزْرع الْػ٘ي فٖ قٌبع غظح  للبزناه ٌٗج ٖ   -15

ثؼ٘زا ػي هْقؼَ غ٘ض اٙهي ثبل ضة هي الؾزّر، ًّ ل الوؼزْرع 

الْػ٘ي الذبف ثبلو خ ال ضث٘خ إلٔ رادلِب ث ٘خ رؾؼ٘ي ركولخ 

 .هذظًّبد الٌْاصئ الزٖ فٖ ؽْطح الغِبد الوزؼبًّخ الـضٗكخ

غبر هضافق رذظٗي هٌبػجخ فٖ كل هي الذل٘ل رصاػخ ؿبهلخ ٝٗ البزناه ػ٘غضٕ  الوكزت ال ٌضٕ

 .ًّبثلغ

 

ّعْر ً ق ؽبر فٖ هضافق  رظِض الٌزبئظ اّٛل٘خ لزصاػخ أعضٗذ فٖ قٌبع غظح

هؼزْرع كبصًٖ ػبه٠ فٖ  إلٔ إث بء البزناه الزذظٗي الو٠ئوخ، ُّْ هب قز ٗوٌض 

 .اٛعل ال ل٘ض

 2010كبًْى اّٛ  /رٗؼوجض
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 128801إلنعاش لألرض الفلسطٍنٍت الوحتلت رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز الوىجش عن تقٍٍن العولٍت الووتذة لإلغاثت وا

 الوىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة والتذابٍز الوتخذة جهت التنفٍذ  التىصٍاث 

 التوىٌل

إًـبء ال زصح ال٠طهخ لزْف٘ض رػن هبلٖ  البزناه ٌٗج ٖ لو ض   -16

 .هضؽلٖ أكجض اػزغبثخ ٛطهبد الزوْٗل الوتقزخ

 

ؿؼجخ الو٘ظاً٘خ / الو ض

 ّالجضهغخ 

ٔ طٗبرح ، ُّْ هب قز ٗترٕ إلالبزناه ٗغضٕ اػزؼضام آل٘بد الزوْٗل ثبلؼلف فٖ 

أرٓ آل٘خ الـضاء اٙعل، ُّْ هب ثزغضٗت  2008ػبم فٖ  البزناه  ّقبم .الؼلف الوزبؽخ

ؿضاء اٛغشٗخ؛ ّأًـأ اللغٌخ اٟػزضار٘غ٘خ لزذل٘ق ِل إلٔ رذ ٘وبد كج٘ضح فٖ ُه

وزؼزرح اًٛضا  ّرٌظ٘ن الرذل٘ق الوْاصر رْعَ٘ الوْاصر الزٖ رزْلٔ هؼتّل٘خ 

هٌبقـبد الغِبد الوبًؾخ ثـأى الوؼبُوبد الوْعِخ لظٗبرح ال زصح ػلٔ عوغ اٛهْا  

لٌ ق فٖ لرؾؼ٘ي إراصرَ  البزناه ّْٗاكل . ال زصح ػلٔ الزٌجت ثبلزوْٗل ّرؾؼ٘ي

اٝعضاء الشٕ ٗزو٘ظ ثأكجض قزص ُْ  ل٘ض اٛعل، ّلكي رؼزٗل ؽغن الجضاهظ الالزوْٗل 

 .فٖ ثؼن اٛؽ٘بى هي الوؼتّل٘خ

 .ٗغضٕ الزٌ ٘ش

ضؽبد ػلٔ رؼضم الو ز

الوغلغ فٖ 

 .2010الضبًٖ  رـضٗي/ًْفوجض

 

 الوناصزة

ٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ أى ٗوبصع الزػْح، ثبلزؼبّى هغ ّكبٟد   -17

أدضٓ ثبٛهن الوزؾزح، لزٓ هٌؼق اًٛـٌخ الؾكْه٘خ فٖ اٛصاهٖ 

الؼوبػ للـبؽٌبد ( 1: أّ الؼلٌبد اٝػضائ٘ل٘خ اٛدضٓ هي أعل/ّ

ال لؼٌٌ٘٘خ ثبلجزء فٖ الزؾو٘ل ػٌز هؼجض كضم أثْ ػبلن فْص ّكْ  

وبػ ثبلؾضكخ ثؼز ؽلْ  الظ٠م؛ للؼرضك٘ت أهْاء ( 2الـؾٌخ؛ 

 .رٌبّ  ث٘بًبد الـؾٌبد ثٌضٗ خ هٌِ٘خ هؼزض  ثِب (3

هغ غ٘ضٍ هي ّكبٟد اٛهن الوزؾزح الزػْح لزٓ  البزناه ػْ٘اكل . روذ الوْاف خ الوكزت ال ٌضٕ

 .الؼلٌبد

 ٗغضٕ الزٌ ٘ش

بٛهن ثٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ، ثبلزؼبّى هغ ّكبٟد أدضٓ   -18

ٗترٕ رّصا ق٘برٗب فٖ ؿضػ اٙصبص الؼول٘خ لل ْ٘ر الوزؾزح، أى 

الؼ٘بػ٘خ الو ضّهخ ػلٔ فؼبل٘خ الؼول٘بد اًٝؼبً٘خ، ّهزٓ 

ّٗكْى الِز  ُْ رؼزٗل ال ْ٘ر . إهضاصُب ثوؼتّل٘برِب اًٝؼبً٘خ

 .ًظضٗب ّػول٘ب ػلٔ الؼْاء

بػ٘خ الوؼٌ٘خ ثبلـضق رٌـأ ال ْ٘ر ًز٘غخ لكْى اٛهن الوزؾزح عظءا هي الوغوْػخ الضث الوكزت ال ٌضٕ

إلٔ الزػْح  البزناه ّػْ٘اكل ". ػزم إعضاء ارلبٟد"اّٛػي، فِٖ رز ٘ز ثؼ٘بػخ 

 .هظٗز هي الوضًّخ هي د٠  ال ضٗق ال ٌضٕ للؼول اًٝؼبًٖ

 ٗغضٕ الزٌ ٘ش
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 128801إلنعاش لألرض الفلسطٍنٍت الوحتلت رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز الوىجش عن تقٍٍن العولٍت الووتذة لإلغاثت وا

 الوىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة والتذابٍز الوتخذة جهت التنفٍذ  التىصٍاث 

بٛهن ثٌٗج ٖ للوكزت ال ٌضٕ، ثبلزؼبّى هغ ّكبٟد أدضٓ   -19

الوزؾزح، أى ٗوبصع الزػْح هي أعل الزذ ٘ف هي آصبص اٝغ٠ق 

أى ٗضكظ عِْرٍ ػلٔ  للبزناه ّثل خ دبكخ ٌٗج ٖ . ّالؾلبص

صفغ ال ْ٘ر ػي الـؾي الزغبصٕ ٛغشٗخ هؾزرح ّػلٔ إػبرح فزؼ 

 .هؼبثض قٌبع غظح

ّكبٟد اٛهن الوزؾزح ، ثبلزؼبّى هغ غ٘ضٍ هي البزناه ػْ٘اكل . روذ الوْاف خ الوكزت ال ٌضٕ

 .ال وبٗب هي د٠  هٌززٗبد ؿزٔ ّال ضٗق ال ٌضٕ للؼول اًٝؼبًٖ، الزػْح ثـأى ُشٍ

 ٗغضٕ الزٌ ٘ش

 التخطٍط والزصذ والتقٍٍن

ٌٗج ٖ رؾؼ٘ي هْاءهخ اًٛض الوٌٌ ٘خ للذٌخ الووززح الو جلخ   -20

لٞغبصخ ّاًٝؼبؽ هغ ػ٘بق اٛصم ال لؼٌٌ٘٘خ الوؾزلخ ّاُٛزا  

الوٌـْرح، ٌّٗج ٖ أى رزووي هتؿضاد ساد كلخ ّقبثلخ لل ٘بع 

ٌّٗج ٖ لًٜض الوٌٌ ٘خ أى رؼزٌز ػلٔ ًؾْ . ؽ٘ضوب كبى سلك هوكٌب

رزلل ثْهْػ ثبُٛزا   صاػخ إلٔ ؽ بئق الؼول٘خ ّأى

 .للبزناه اٟػزضار٘غ٘خ 

ػلٔ الوغلغ فٖ ّاًٝؼبؽ  خلٞغبصػزؼضم الؼول٘خ الووززح الغزٗزح . أًغظ الوكزت ال ٌضٕ

 .2010رـضٗي الضبًٖ /ًْفوجض

 أًغظ

ٌٗج ٖ أى رؼزٌز إعضاءاد الضكز ّالز ٘٘ن إلٔ الوتؿضاد الزٖ   -21

 .ُّهؼذ فٖ اًٛض الوٌٌ ٘خ

زح بلؼول٘خ الووزالوزؼل خ ثػلٔ أػبع الٌزبئظ  حرؼكغ هغوْػخ أرّاد اٝراص. أًغظ الوكزت ال ٌضٕ

 .ًبص الوٌٌ ٖ الوٌ ؼالغزٗزح لٞغبصخ ّاًٝؼبؽ اٝ

 أًغظ

ٌٗج ٖ رؾؼ٘ي رزصٗت الوؼبػز الو٘زاًٖ للضكز، ّثذبكخ فٖ   -22

 .هغب  الز ٘٘ن الك٘ ٖ

ػلٔ عوغ الج٘بًبد الك٘ ٘خ ّهِبصاد عضٓ رزصٗت هْي ٖ الضكز ّالز ٘٘ن . أًغظ الوكزت ال ٌضٕ

 .اٟرلبٟد

 أًغظ

ّػول هْي ٖ الضكز ّالز ٘٘ن  البزاه ٌٗج ٖ إرهبط ػول هْي ٖ   -23

 .ػلٔ ًؾْ أّصق

ٗغزوغ هْي ْ الجضاهظ ّالضكز ّالز ٘٘ن ثل خ هٌزظوخ ّٗز بػوْى . روذ الوْاف خ الوكزت ال ٌضٕ

 .الوؼلْهبد ال٠طهخ لزؾزٗز الض ضاد

 أًغظ

ٌٗج ٖ ثؼز إعضاء فؾق أّلٖ للغْرح رْطٗغ الوؼْرح اّٛلٔ   -24

ؽزٔ ٗوكٌِن ر زٗن  البزناه ػلٔ الوؼٌ٘٘ي فٖ  البزناه لز ضٗض ر ٘٘ن 

ٌّٗج ٖ . هزد٠رِن ّإثزاء رؼل٘ برِن فٖ ّقذ هزظاهي ّهجكض

اػزذ٠ف هؼلْهبد ال ضٗق هي قجل هكزت الز ٘٘ن فٖ ًِبٗخ ػول٘خ 

 .ِبالز ٘٘ن أّ ثبل ضة هي ًِبٗز

ّلشا ف٠ . الز ٘٘ن عْرحالزْك٘خ إعضاء ػول٘بد ً شد ثبل ؼل فٖ ًظبم هوبى ُشٍ ر زضػ  هكزت الز ٘٘ن/الو ض

 .فٖ ُشا اللزر ؽبعخ إلٔ إعضاء هزبثؼخ

 

 ٟ ٌٌٗجق
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