
 

  التحليل القطري المشترك

 فريق االمم المتحدة القطري، األرض الفلسطينية المحتلة

 بيان صحفي

  مع دخول االحتالل عامه الخمسين، يركز تقرير مشترك للألمم المتحدة على الفئات األشد ضعفا وحرمانا في فلسطين

الفلسطينية المحتلة على  األرضيركز تقرير جديد صدر اليوم عن فريق األمم المتحدة القطري في  -  ، القدس2016تشرين الثاني  24
مجموعة  "التحليل القطري المشترك"الفئات األشد ضعفا وحرمانا بين الفلسطينيين وعلى معوقات التنمية التي تواجھھا. ويحدد تقرير

العوامل الدافعة  التقرير ويحلل ،في مسار التنمية في فلسطينالركب"  عن وخلفيت"ن الكثر عرضة األھؤالء  تمثلفئة  20من مكونة 
  .لضعف ھذه المجموعة

عدة عوامل، بدءا من القيود المفروضة على الحركة، بمقيدة التنمية في فلسطين فأن مع دخول االحتالل اإلسرائيلي عامه الخمسين، 
الموارد، إلى تقليص سياسة الحكم الذاتي للحكومة الفلسطينية. ويحدد التقرير االحتالل اإلسرائيلي  إلى الوصولوعدم اإلنصاف في 

جدول  دول أعمال األمم المتحدة للتنمية المستدامة، أوسياق جفي وطولة. المنسانية االزمة األمباشر في الفقر، والبطالة، وساھم كم
 خطةمع  زامنبالتوللتنمية والتمويل، األمم المتحدة  خططالفئات ضعفا في صلب  أشد القطري المشتركالتحليل ، يضع 2030 أعمال

  في فلسطين.الوطنية السياسات 

مجرد حقيقة ان " منسق األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانية واألنشطة اإلنمائية في األرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر قالو
والضعف، بما في ذلك أمن الحرمان  اجميع أطياف الشعب الفلسطيني قد لمسوا نوع ، فأنخمسة عقودمنذ تحت االحتالل العيش 
الممكن األساسي  إنھاء االحتالل ھو أنوأضاف "لذلك ف". العالمسكان  يتمتع بھا معظم من الحكم الذاتي والحقوق التي حرمانھم

يجب ان و  -التي من الواضح انھا تتخلف عن الركب  من الفلسطينيين فئاتالك بعض للكن حتى ذلك الحين، ھنا. وتحقيق التنميةل
   لتنمية".األمم المتحدة لجھود صميم في  فئاتھذه التكون 

صادية، االقل إلى الموارد تقييد الوصو شملتأو أكثر من العوامل الھيكلية التي  ج جزئياً عن واحد"ناتالضعف على ان يوضح التقرير 
ويشير ، والتعرض للعنف." التوجھاتالثقافية، و –المعايير االجتماعية ، والمؤسسية والحوكمة والموقع أو مكان اإلقامة، والعوامل

  حتالل، في حين أن البعض اآلخر أقل من ذلك.باالمرتبطة ارتباطا وثيقا العوامل ذه ھعناصر  بعضالتقرير الى ان 

للضعف  بصورة منھجية  ؤالء المعرضونفئة التي ھي من ضمن ھ 20 منمكونة مجموعة  يركز التحليل القطري المشترك على
الذين ، على سبيل المثال: االطفال الذين يواجھون عراقيل في الوصول الى المدارس، والالجئون الفلسطينيينغيرھم من  منأكثر 

ل صناع السياسات وشركاء التنمية الى التجمعات البدوية والرعوية المقيمة في المنطقة (ج). ويدعو التحليفي المخيمات، ويقيمون 
  بذل جھودھم في معالجة العوامل الھيكلية المؤدية لضعف ھذه الفئات. 

في حياة ھؤالء، وغيرھم من وقال السيد بيبر "يجب ان يتم قياس جھودنا المشتركة للتنمية من خالل نوع التحسينات التي نحققھا 
ترك أحد خلف  بعدمضاف "ان ھذا يتمثل في صلب أھداف التنمية المستدامة ودعوتھم وأ الفئات الضعيفة، خالل السنوات القادمة".

  الركب".



و  المقبلةلخمسة للسنوات ابناء على التحليل الوارد في التقرير الذي صدر اليوم، نعمل حاليا على اعداد خطة األمم المتحدة للتنمية و
  إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية. 

  

ان المواضيع التي طرحت في تقرير التحليل القطري المشترك ھي بمثابة نقطة انطالق لبرامج األمم المتحدة للتنمية في  مالحظة للمحررين:
 لحكومة الفلسطينيةامع أولويات  ماشىالتي تت فلسطين. كما ويقدم التحليل القطري المشترك عملية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات االنمائية

  .2022-2018للسنوات الخمس المقبلة،  للتنمية 

فريق األمم المتحدة القطري تحت قيادة منسق يعمل جميع الوكاالت التنفيذية لألمم المتحدة العاملة في فلسطين.  القطريفريق األمم المتحدة يشمل 
 لة، روبرت بيبر.الفلسطينية المحت األرضاألمم المتحدة للمساعدات اإلنسانية واألنشطة اإلنمائية في 

  باللغة العربيةو باللغة االنجليزيةيمكن الوصول للتقرير الكامل المشار اليه في ھذا البيان من خالل الرابط التالي: 

http://www.unsco.org/Documents/Special/UNCT/CCA_Report_En.pdf
http://www.unsco.org/Documents/Special/UNCT/CCA_Report_Ar.pdf

