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  2014 غزةقطاع  علىالعدوان اإلسرائيلي 
  

ما في ، يوما خمسينواحد و لواستمر   2014 يوليو   8 قطاع غزة في     علىبدأ العدوان اإلسرائيلي    
 أغـسطس   26عقد الهدنة بين الطـرفين فـي        تم   حتى،  "الجرف الصامد "عملية  باسم  عرف  
ت علـى المـستوى     ، والجهود التـي بـذل     وفيما يلي تفصيل ألبرز أحداث تلك الفترة      . 2014
  :العربي

  
  المرجع  الحدث  التاريخ

5/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

األمين العام يجري اتصاالت هاتفية مع الرئيس محمود عباس 
ووزيري خارجية الكويت والمغرب وسكرتير عام األمم المتحدة 
  .لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية واألوضاع في المنطقة

موقع جامعة الدول 
 العام، نلعربية، األميا

  .أخبار األمين العام

9\7\2014  
  )جهود دبلوماسية(

العربي يدعو مجلس األمن إلى االنعقاد الفوري الدكتور نبيل 
التخاذ التدابير الالزمة لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع 

  .غزة

موقع جامعة الدول 
 العام، نالعربية، األمي

  .تصريحات األمين العام
13/7/2014 

  )جهود دبلوماسية(
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب الحماية الدولية للشعب 

  . من مجلس األمن في األمم المتحدةالفلسطيني
  

13\7\2014  
  )جهود دبلوماسية(

الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد 
ن على عدة نقاط عشية اجتماع المجلس الوزاري العربي بشأ

 عدوان على الشعوب هحيث صرح بأن ،العدوان على غزة
 مجتمعة نظراً ألن القضية الفلسطينية هي القضية العربية

 تقوم به إسرائيل وأن ما. المحورية األولى في العالم العربي
يتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي اإلنساني وتمثل جرائم 

رف هذه الجرائم حرب ال تسقط بالتقادم ويجب أن يقدم من يقت
 .إلى العدالة الدولية

     

موقع جامعة الدول 
 العام، نالعربية، األمي

  .تصريحات األمين العام

14/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

  

انعقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير 
بشأن 14/7/2014بمقر األمانة العامة بالقاهرة بتاريخ  العادية

رات الجارية جراء العدوان العسكري اإلسرائيلي التصعيد والتطو

موقع جامعة الدول 
 س مجلالعربية،
  . الجامعة
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على قطاع غزة والتدابير الالزمة لمواجهته وصدر عنه القرار 
 .7786رقم 

14\7\2014  
الوضع على (

  )األرض

في يعقد مؤتمراً صحفياً ونروا بيير كرينبول المفوض العام لال
حيث أعلن وصول أعداد الضحايا إلى  .ه إلعالن مالحظاتغزة
وأن كل المؤشرات .  جريح1,100 قتيال وأكثر من 174

والمعطيات تشير إلى أن النساء واألطفال يشكلون عددا ملحوظا 
وطالب كرينبول القوات اإلسرائيلية  .من ضحايا الغارات الجوية

بوقف هجومها ضد المدنيين أو تعريضهم للخطر ووقف هجومها 
 التحتية المدنية الذي يعد مخالفة للمبادئ األساسية ىبنعلى ال

وفي مناطق غزة المكتظة بالسكان، فإن . للقانون اإلنساني الدولي
أقصى درجات ضبط النفس واإلجراءات االحترازية والتناسبية 

يجب احترامها والتأكيد عليها من أجل تجنب المزيد من الضحايا 
اً إلى أن القليل من هذه مشير. وزعزعة االستقرار بشكل عام

  .على نحو واضح  يتم العمل بهااإلجراءات

غرفة االونروا ، 
تصريحات  ,األخبار
  1.رسمية

15/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

في االلتزام فشل األطراف ي ،مصرية لوقف إطالق النارمبادرة 
  .بها

Wall Streer 
Journal, Middle 

East News2. 

2014/7/17  
  )جهود دبلوماسية(

ويؤكد عقب  العربي يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
  .اللقاء أن فلسطين بحاجة ماسة لوضع نظام حماية دولية

موقع جامعة الدول 
  العربية

17/7/2014  
  )إغاثة  (

 مليون دوالر أمريكي من 60 نداء عاجالً لتأمين  تطلقاألونروا
أجل االستجابة لالحتياجات اآلنية للمتضررين من أوضاع 

  .الطوارئ الراهنة في قطاع غزة

 , الموارد,االونروا
المناشدات والميزانيات 

نداء غزة  , العاجلة

                                                
1 1q2meX1/ly.bit://http  
2 meXrsv1/com.wsj.on://http   
3 meXxAh1/ly.bit://http  
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  3.الطارئ

17/7/2014  
  )إغاثة(

إتفق الطرفان على مبادرة األمم المتحدة لوقف إنساني مؤقت 
 3:00 صباحاً و حتى 10:00لخمس ساعات من إلطالق النار 

 اإلغاثة عصراً، للسماح لسكان غزة جمع اإلمدادات وتوفير
  .لحاالت الطوارئ

سي، أخبار .بي.بي
  .4الشرق األوسط

17/7/2014  
الوضع على (

  )األرض

نيويورك تايمز، أخبار   .غزةل البري االجتياحإسرائيل تبدأ 
  .5الشرق األوسط

19/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

مشاوراته مع عدد من األطراف يجري الدكتور نبيل العربي 
 وقف االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب العربية والدولية بهدف

  .الفلسطيني ودعم المبادرة المصرية وضمان تنفيذها
التقى األمين العام بسفير سويسرا بالقاهرة لدعم طلب كما 

 ةل السامية المتعاقدة على اتفاقيفلسطين بعقد مؤتمر عاجل للدو
 بهدف إجبار إسرائيل على االلتزام باتفاقية جنيف الرابعةجنيف 

الرابعة والقانون الدولي في ظل عدوانها وانتهاكاتها المستمرة 
ضد الشعب الفلسطيني لضمان حماية الشعب الفلسطيني 

  .واألراضي الفلسطينية المحتلة

موقع جامعة الدول 
 العام، نالعربية، األمي

  .أخبار األمين العام

20/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

سي، أخبار .بي.بي  .وري في غزة نار فقس األمن يدعوا لوقف إطالمجل
  .6الشرق األوسط

20\7\2014  
  )جهود دبلوماسية(

العربي يحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن  الدكتور نبيل 
  .جرائمها المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين بحي الشجاعية بغزة

موقع جامعة الدول 
,  العامنالعربية، األمي

  . األمين العامتتصريحا
21\7\0142  

  )إغاثة(

موقع جمعية الهالل   .بالحماية الدولية للمدنيينيطالب  الفلسطيني األحمرالهالل 
، األحمر الفلسطينية

  7 غرفة األخبار

                                                
4 meXRyU1/in.bbc://http    
5 meXVia1/ms.nyti://http   
6 OI3meY1/in.bbc://http    
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21/7/2014  
  )إغاثة(

 مليون دوالر 40.8تبرعا بمبلغ يقدم الهالل األحمر اإلماراتي 
 لألونروا، لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة والمساهمة

  .عماره بعد الحربإفي إعادة 

غرفة , االونروا 
البيانات ,االخبار 
 8.الصحفية

)25/7/2014(  
22/7/2014  

  )جهود دبلوماسية(

وزير الخارجية األمريكي جون يستقبل الدكتور نبيل العربي 
كيري بمقر األمانة العامة، حيث تم التشاور حول عدة 

اشم على غزة موضوعات وعلى رأسها العدوان اإلسرائيلي الغ
واتفق األمين العام وزير الخارجية األمريكي على دعمهما الكامل 

  .للمبادرة المصرية

موقع جامعة الدول 
العربية، األمين العام، 

  .أخبار األمين العام

23/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

مجلس حقوق اإلنسان يعقد دورة استثنائية لمناقشة الحالة الراهنة 
ضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ومفو، في قطاع غزة

نافي بيالي، في كلمتها خالل االجتماع تشير إلى أن هناك 
احتماالً قوياً أن يكون القانون اإلنساني الدولي قد انتُهك بطريقة "

  ."يمكن أن تصل إلى مرتبة جرائم حرب
عقد االجتماع بناء على طلب من السفير المراقب الدائم لدولة 

بجنيف والسفير المراقب الدائم لجمهورية مصر العربية فلسطين 
بصفته رئيس المجموعة العربية والسفير المندوب الدائم لباكستان 

 16بصفته منسق مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي وتوقيع 
  .عضواً في مجلس حقوق اإلنسان

المفوضية ,ألمم المتحدة ا
السامية لحقوق 

  9.االنسان
  
  

 تقرير قطاع فلسطين
واألراضي العريبة 

-30(المحتلة 
29/9/2014(  

23/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

لجنة تحقيق دولية مجلس حقوق اإلنسان الدولي يقرر إنشاء 
مستقلة للتحقيق في النزاع في األراضي الفلسطينية المحتلة 

وستقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقريراً إلى المجلس في 
  .ة والعشرينالثامنالمقبلة دورته 

 المجلس و  عضزا في29الذي اعتمد بتأييد (كما قضى القرار 
ان احترام القانون الدولي في بضم) 1، ورفض 17امتناع 

المفوضية ,تحدة األمم الم
السامية لحقوق 

  10نساناإل
  
  

تقرير قطاع فلسطين 
واألراضي العربية 

                                                                                                                                       
7 1005=nid?php.details/ar/org.palestinercs.www://http  
 
8 0meYys1/ly.bit://http  
9 aspx.SpecialSessionSituationGazaStrip/Pages/NewsEvents/ar/org.ohchr.www://http 

10 -S-RES-HRC-A/21Session/pecialSessionS/HRCouncil/HRBodies/Documents/org.ohchr.www://http
doc.ar_1-21  
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ي ذلك القدس الشرقية، كما األراضي الفلسطينية المحتلة بما ف
لقرار تثمين المبادرة المصرية، وإقرارها كحل لوقف تضمن ا

 مؤتمر الدول األطراف في وطلب استئناف عقدإطالق النار، 
  .اتفاقية جنيف الرابعة

-30(المحتلة  
29/9/2014(  

25/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

وزير الخارجية األمريكية جون كيري يقترح مبادرة وقف إطالق 
دء المشاورات حول الشؤون االقتصادية نار لمدة أسبوع، لب

  .والسياسية واألمنية في غزة

 تايمز، أخبار كنيويور
  .11الشرق األوسط

25/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

/ األمين العام لجامعة الدول العربية يجري مباحثات مع السيد
/ سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والسيد

بان كي مون، / ية األمريكي، والسيدجون كيري، وزير الخارج
نبيل . عقب اللقاء شدد د. االمين العام لجامعة الدول العربية

العربي على اهمية عقد هدنة لمدة سبعة أيام في ضوء المبادرة 
، مؤكداً على ضرورة المصرية المطروحة لوقف إطالق النار

االستجابة لمطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع دولة 
  .سطين تحت الحماية الدولية وإنهاء االحتالل اإلسرائيليفل

موقع جامعة الدول 
العربية، األمين العام، 

 .أخبار األمين العام

26/7/2014  
  )إغاثة(

للسماح بإدخال  مؤقت ألثنى عشرة ساعة وقف إطالق نار
  . إلى قطاع غزةلمساعدات اإلنسانيةا

Wall Street 
Journal, Middle 

East News12.  

27/7/2014  
  )جهود دبلوماسية(

مجلس األمن والواليات المتحدة يدعون لوقف إطالق نار إنساني 
في فترة عيد الفطر، للسماح بتقديم المساعدات الالزمة بشكل 

  . الذين ال يستطيعون مغادرة القطاعنعاجل للفلسطينيي

نيويورك تايمز، أخبار 
  .13الشرق األوسط

29/7/2014  
الوضع على (

  )األرض

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة والتي تمد تقصف سرائيل إ
  . من الكهرباءهاحتياجاتثلثي القطاع ب

سي، أخبار .بي.بي
  .14الشرق األوسط

30\7\2014  
الوضع على (

  )األرض

 االونروا تدين بشدة القصف االسرائيلي إلحدى مدراس الوكالة
  .الدوليخرق خطير للقانون في  غزة نازح في 3300 التي تأوي

 غرفة األخبار,األونروا
  15.تصريحات رسمية,

                                                
11 meYFUA1/ms.nyti://http    
12 meYNDo1/com.wsj.on://http   
13 3meYWa1/st.wapo://http    
14 x49meZ1/in.bbc://http   
15 meZeOh1/ly.bit://http  
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1/8/2014  
  )إغاثة(

فشل مبادرة األمم المتحدة و الواليات المتحدة لوقف إطالق النار 
ون ساعة من أجل تقديم المساعدات اإلنسانية، الثنان و سبع

  .وخرقها بعد ساعتان فقط

  .16رويترز

1\8\2014  
الوضع على (

  )االرض

 األحمرمقر الهالل تستهدف  اإلسرائيليقوات االحتالل 
 . الفلسطيني في خان يونس

  

 األحمرجمعية الهالل 
غرفة , الفلسطينية 

  17 .األخبار

3\8\2014  
الوضع على (

  )األرض

لها  مدرسة تابعة بالقرب منونروا تدين الضربة االسرائيلية اال
  .مقتل مدنيينى إلى أدمما 

 غرفة األخبار,األونروا
  18.تصريحات رسمية,

3/8/2014  
  )بلوماسيةجهود د(

البرلمان العربي يوجه إلى رؤساء دول أمريكا الالتينية رسالة 
شكر وتقدير لمواقفهم المشرفة فيما يتعلق بالعدوان اإلسرائيلي 
على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وثمنت الرسالة عالياً 
اإلجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد إسرائيل، وأكدت على 

  .ي تكنه كافة الشعوب العربية لمواقفهممدى التقدير الذ

تقرير قطاع فلسطين 
واألراضي العربية 

-30(المحتلة  
29/9/2014(  

4\8\2014  
  )جهود دبلوماسية(
  

 اتصال مع بان كى مون يصف قصف فينبيل العربي  الدكتور
ومؤكداً في الوقت نفسه مدرسة رفح بالجريمة األخالقية المشينة 

 حفظ فيمن لمسئوليته الرئيسية على ضرورة تحمل مجلس األ
األمن والسلم الدولي وسرعة إصدار قرار بوقف العدوان 

    .اإلسرائيلي

موقع جامعة الدول 
, عن الجامعة ,العربية 

, األمين العام 
  العامتصريحات األمين 

4/8/2014  
الوضع على (

  )األرض

لسبع ساعات بعد النار  لوقف إطالق عن هدنةإسرائيل تعلن 
  .سة رفح، وتخرقها باستكمال الهجمات على غزةقصف مدر

الجارديان، أخبار 
  .19العالم

5/8/2014  
الوضع على (

  )األرض

ة المصرية لوقف إطالق  على المبادريوافقانفلسطين وإسرائيل 
حتى الثامنة من صباح الخامس من  (ن ساعةين وسبعالنار الثني
  )أغسطس

  .20رويترز

                                                
16 O1meZX1/rs.reut://http    
17 1012=nid?php.details/ar/org.palestinercs.www://http  
 
 

19 3q07mf1/ly.bit://http    
20 TTN0mf1/rs.reut://http    



NG 7

5/8/2014  
الوضع على (

  )األرض

 كجزء من مبادرة وقف داخل غزةئيل تسحب جنودها من إسرا
  .إطالق النار

نيويورك تايمز، أخبار 
  .21الشرق األوسط

5/8/2014  
  )إغاثة(

العربي يدعو مؤسسات التمويل الدولية إلى دعم إعادة إعمار 
  .غزة بعد العدوان اإلسرائيلي

موقع جامعة الدول 
العربية، األمين العام، 

  .أخبار األمين العام

5\8\2014  
  )إغاثة(

األمانة العامة لجامعة الدول العربية تتلقى بيانات تفصيلية من 
عدة دول عربية بالمساعدات اإلنسانية التي وجهتها تلك الدول 

  :إلى غزة
 طنا 25,5 طبية تبلغمساعدات تتقدم بجمهورية مصر العربية  -

  ائية،  طنا من المواد الغذ639,5من األدوية والمستلزمات الطبية و
 مليون دوالر 10بية بمبلغ مواد غذائية وطبتتقدم الكويت  و-

   ، أمريكي
 مليون ريال 200كما تقدمت المملكة العربية السعودية ب -

 مليون ريال لدعم 100لحساب جمعية الهالل األحمر الفلسطيني و
  .وزارة الصحة الفلسطينية

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة و المساعدات 

جامعة الدول اإلنسانية ب
  .العربية

5\8\2014  
  )إغاثة(

خطابا من الهيئة  األمانة العامة لجامعة الدول العربية تتلقى
العربية لخدمات نقل الدم بجمهورية مصر العربية يفيد بقيام 

لدعم المصرية بحمالت منظمة في جميع المحافظات الهيئة 
 .الفلسطينيين المصابين في القطاع

 إدارة ن صادر متقرير
الصحة و المساعدات 

جامعة الدول باإلنسانية 
  .العربية

2014\8\6 

 )إغاثة(

 الذين يتلقون الفلسطينيينالمصابين والجرحى يزور األمين العام 
تفقد أحوالهم والوقوف على ل المستشفيات المصرية العالج في
  .احتياجاتهم

  

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة و المساعدات 
 اإلنسانية بجامعة الدول

  .العربية

2014\8\6 

 )جهود دبلوماسية(

خطابا إلى وزراء خارجية الدول أعضاء يوجه األمين العام 
لمشاركة في الزيارة التي إلى ا جامعة الدول العربية لدعوتهم

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة و المساعدات 
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يعتزم القيام بها إلى قطاع غزة على غرار الزيارة التي تمت في 
  .2012عام 

نسانية بجامعة الدول اإل
  .العربية

6/8/2014  

  )جهود دبلوماسية(

التقى الدكتور نبيل العربي بالسيد توني بلير المبعوث الخاص 
للرباعية الدولية في الشرق األوسط للتباحث حول مواجهه اثار 

العدوان االسرائيلي على غزه، حيث تمت مناقشه التحضير 
ما أشار السيد األمين العام للمؤتمر الدولي إلعادة اعمار غزه، ك

الى ضرورة التحرك لتفعيل مطلب الرئيس الفلسطيني محمود 
  .عباس إليجاد حماية دوليه للشعب الفلسطيني

 

موقع جامعة الدول 
العربية، األمين العام، 

  .أخبار األمين العام

6/8/2014  

  )جهود دبلوماسية(

ى طلب الجمعية العام لألمم المتحدة تعقد اجتماعا بناء عل
المجموعة العربية في نيويورك لمناقشة تدهور األوضاع في 

مم ة لكل من بان كي مون أمين عام األغزة، قدمت فيه إحاط
مم المتحدة لحقوق اإلنسان والسيد المتحدة ونافي بيالي مفوض األ

روبرت سري منسق األمم المتحدة لعملية السالمة ومفوض عام 
حاطات على إدانة استهداف تم التأكيد في هذه اإل. األونروا

وقصف مقرات األمم المتحدة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن 
ذلك والدعوة لوقف إطالق نار دائم ودعم جهود إعادة إعمار ما 

  .تم تدميره من البنى التحتية

تقرير قطاع فلسطين 
واألراضي العربية 

-30(المحتلة  
29/9/2014(  

7\8\2014 

الوضع على (

  )األرض

أمام الجمعية العامة لألمم يلقي كلمة  األونروافوض العام الم
 شخص 1,800 إلىد القتلى اعد ذكر فيها ارتفاع أالمتحدة

 من المصابين معظمهم من المدنيين؛ مع ما يزيد عن 9,500و
 شخصا من النازحين جراء القتال أو بسبب التعليمات 450,000

أولئك النازحين، ومن بين . الصادرة من قوات الجيش اإلسرائيلي
 مدرسة تابعة 90 شخص يلتجئون في 270,000كان هنالك 

إن هذا أكثر بخمسة .  في مختلف أرجاء قطاع غزةلألونروا
أضعاف من الرقم الذي قامت منشآت األونروا بإيوائهم خالل 

إن هذا النزاع لم يشهد دمار المباني  .2008/2009نزاع عام 
يضا تمزيق الناس والعائالت والبنية التحتية فحسب، بل وشهد أ

 غرفة األخبار,وا ونرألا
  22.تصريحات رسمية
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لقد تعرضت  .والمجتمعات جراء العمليات العسكرية اإلسرائيلية
 منشأة من منشآت األونروا ألضرار، وتعرضت ست من 90

مدارسها لقصف مباشر جراء القصف أو تأثرت بسبب إطالق 
الصواريخ بمحاذاتها مباشرة، مع حدوث خسائر فادحة في 

  .األرواح واإلصابات
7/8/2014  

 )جهود دبلوماسية(

األمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل سفراء دول امريكا 
نة العامة لتقديم الشكر لهم ولدولهم على الالتينية بمقر األما

  .مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

تقرير قطاع فلسطين 
واألراضي العربية 

-30(المحتلة  
29/9/2014(  

2014\8\7 

 )إغاثة(

وجه معالي األمين العام خطابا إلي السادة معالي رؤساء المكاتب 
الشباب –الصحة ( المتخصصة التنفيذية للمجالس الوزارية

لتقديم الدعم المالي الفوري  )الشئون االجتماعية–والرياضة 
لالسهام في تلبية االحتياجات الصحية و المعيشية ألبناء الشعب 

  .الفلسطيني في غزة

 

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة و المساعدات 

اإلنسانية بجامعة الدول 
  .العربية

8/8/2014  
الوضع على (

  )األرض

  رويترز  .فشل تمديد مهملة وقف إطالق النار

8/8/2014  
الوضع على (

  )األرض

العربي يدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، ويعرب عن 
قلقه البالغ إزاء عدم اإللتزام بتمديد وقف إطالق النار، ويكرر 
مطالبته لألمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب 

  .جمات اإلسرائيليةالفلسطيني من اله

موقع جامعة الدول 
العربية، األمين العام، 

  .أخبار األمين العام

8/8/2014  
  )إغاثة(

في مصر، " فاركو"األمانة العامة تتلقى شحنة أدوية من شركة 
وتتواصل مع الهالل األحمر المصري إليصال الشحنة إلى قطاع 

  .غزة بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني

 إدارة ندر متقرير صا
الصحة و المساعدات 

اإلنسانية بجامعة الدول 
  .العربية

10\8\2014  
  )إغاثة(

المنظمات العاملة في الشأن اإلنساني بما فيها مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 

مليون ) 367(نداء إغاثة عاجل بهدف جمع يطلقون الفلسطينيين 

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة و المساعدات 

اإلنسانية بجامعة الدول 
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 أمريكي لتغطية اإلستراتيجية المشتركة التي أعدتها تلك دوالر
  .المنظمات لمواجهة األزمة اإلنسانية في القطاع

  .العربية

8/8/2014  
  )إغاثة(

  

  

  

بالتبرع بمبلغ مليون دوالر لدعم برنامج تتعهد الحكومة القطرية 
، كما قامت ة الطارئة التابع لألونروا في قطاع غزةالمساعد

 بدعم من الهيئة هانقلبتقديم شحنة من المساعدات العينية يتم 
تقوم األونروا ، مان إلى غزةمن عالخيرية الهاشمية في األردن 

 داخل غزة ليتم توزيعها على اآلالف من العائالت هابشحنها بعد
  .النازحة

االونروا، غرفة 
لبيانات االخبار، ا
  23.الصحفية

10/8/2014  
  )جهود دبلوماسية(

اتفاق وقف إطالق نار الثنان وسبعون ساعة بعد مفاوضات 
  .مصريةبرعاية 

نيويورك تايمز، أخبار 
  .24الشرق الوسط

11/8/2014  
  )إغاثة(

  

 إلى كل من المديرة العامة لمنظمة خطاباًيوجه األمين العام 
ية للصليب األحمر، يدعو الصحة العالمية ورئيس اللجنة الدول

التخاذ الخطوات الالزمة لحماية الشعب فيها المجتمع الدولي 
  .الفلسطيني وللمساهمة في إعادة إعمار غزة

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة والمساعدات 

اإلنسانية بجامعة الدول 
  .العربية

11/8/2014  
  )جهود دبلوماسية(

على ادية مستأنفة يعقد دورة غير عمجلس جامعة الدول العربية 
تطورات العدوان العسكري لمتابعة ، مستوى المندوبين الدائمين

 وقدم األمين العام خالل االجتماع .اإلسرائيلي على قطاع غزة
تقريراً عن الجهود الدبلوماسية العربية المبذولة على المستوى 

الدولي لوقف العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة 
لموقف الفلسطيني، كما قدم الدكتور صائب وتوفير الدعم ل

وضاع في غزة وما خلفه العدوان عريقات عرضاً عن األ
اإلسرائيلي من شهداء وجرحى وخسائر هائلة، والخطة 

الدبلوماسية التي ستتحرك دولة فلسطين بموجبها في المرحلة 
  .المقبلة

موقع جامعة الدول 
 سمجل، العربية
  .الجامعة

11/8/2014  
لى الوضع ع(

هيومن رايتس واتش تصدر تقريراً عن الهجمات اإلسرائيلية على 
فريد أبراهامز، المستشار الخاص وصرح . المدارس في غزة

  .25هيومن رايتس واتش

                                                
23 jtt1mf1/ly.bit://http  
24 pBf1mf1/ms.nyti://http    
25 0-10/09/2014/news/ar/org.hrw.www://http   



NG 11

غارات شن الجيش اإلسرائيلي " بأن لدى هيومن رايتس ووتش )األرض
على ثالث مدارس واضحة للعيان وهو يعلم أنها تأوي مئات 

األشخاص، ما تسبب في مقتل العديد من المدنيين وإصابة آخرين 
ولم تقدم إسرائيل أي تبرير مقنع لغاراتها على مدارس . بجروح

فيها أشخاص يبحثون عن الحماية، وال للمجزرة التي نتجت 
 ."عنها

12/8/2014  
  )إغاثة(

 5,5بالتبرع بملغ تتعهد المؤسسة الخيرية الملكية في البحرين 
من أجل جهود إعادة إعمار قطاع غزة ) األونروا(مليون دوالر 

  . الذي تعرض ألضرار كبيرة

 غرفة ،ونروااال
البيانات ، خباراأل

  26.الصحفية
12/8/2014  

  )إغاثة(
 للتباحث حول العربي يلتقي مع السفير النرويجي في القاهرة
  التحضير للمؤتمر الدولي إلعادة إعمار غزة

موقع جامعة الدول 
العربية، األمين العام، 

  .أخبار األمين العام

12/8/2014  
  )جهود دبلوماسية(

أمين عام األمين العام لجامعة الدول العربية يجرى مشاورات مع 
جون وزير الخارجية األمريكي،  و،بان كي موناألمم المتحدة، 

وقف العدوان اإلسرائيلي على  لتنفيذ المبادرة المصرية ل،كيري
على ضرورة صدور قرار ملزم من مجلس األمن ، ويشدد غزة

لتثبيت الهدنة التي توصلت إليها الجهود المصرية كما طالب 
بضرورة العمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفق 

سكرتير عام األمم الطلب الذي تقدم به الرئيس محمود عباس إلى 
 .2014 يوليو 13المتحدة في 

موقع جامعة الدول 
 العام، نالعربية، األمي

  .أخبار األمين العام

13/8/2014  
  )إغاثة(
  

ن إجمالي أبتفيد وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية 
 11يتلقون العالج في من قطاع غزة الذين عدد المصابين 

 . مصابا219ًو ه حتى تاريخه مصرية ىمستشف

  

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة و المساعدات 

اإلنسانية بجامعة الدول 
  .العربية

13\8\2014  
  )إغاثة(

األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين محمد صبيح، / السفير
المصابين الفلسطينيين  ةزيارب، يقوم واألراضي العربية المحتلة

 .المستشفيات المصريةفي 

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة و المساعدات 

اإلنسانية بجامعة الدول 
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  .العربية

14/8/2014  
الوضع على (

  )األرض

 وقف ح بعد نجاإسرائيل يتفقا على هدنه خمسة أيامفلسطين و
 المفاوضات في ار الثنان وسبعون ساعة، ويستكمالإطالق الن

  .القاهرة

سي نيوز، أخبار .بي.بي
  .27الشرق األوسط

14/8/2014  
  )إغاثة(
  
  

خطابا إلى وكيلة األمين لجامعة الدول العربية يوجه األمين العام 
ومنسقة اإلغاثة في حاالت للشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة العام 

اتخاذ الخطوات الالزمة لحماية الشعب إلى ، يدعوها فيه الطوارئ
 مجلس كما يدعو ،لمساهمة في إعادة إعمار غزةاالفلسطيني و

 لوضع حد فوري لالعتداء ،جتمع الدوليكممثل للم، األمن
 .اإلسرائيلي

 إدارة تقرير صادر عن
الصحة والمساعدات 

اإلنسانية بجامعة الدول 
   .العربية

14/8/2014  
  )جهود دبلوماسية(

  
  

خارجية الشيخ صباح خالد الوزير بيلتقي في الكويت العربي 
الحمد الصباح ويتشاور معه حول مجموعة من القضايا العربية 

على المستويين تحرك العربي على رأسها الالهامة والعاجلة جاء 
لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الهمجي على  والسياسياإلنساني 

 الجهود المصرية في إطار مفاوضات القاهرة ومساندةغزة قطاع 
إلجبار إسرائيل على وقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع 

ياجات اإلنسانية للشعب  مناقشة سبل توفير االحتت كما تم.غزة
عمار غزة إالفلسطيني والجهود الجارية لعقد اجتماع دولي إلعادة 

وكذلك بذل الجهود القانونية والسياسية لتوفير الحماية للشعب 
 الصادر بتاريخ الفلسطيني، تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة

14/7/2014. 

موقع جامعة الدول 
,  العامناألمي, العربية

  .العامأخبار األمين 

18/8/2014  
  )إغاثة(

في األمانة العامة لجامعة نسانية المساعدات اإلإدارة الصحة و
من الجمعية العربية لدراسة  طبيةمستلزمات الدول العربية تتلقى 

  .أمراض السكر والميتابوليزم لمصابي وجرحى قطاع غزة

 إدارة نتقرير صادر م
الصحة و المساعدات 

اإلنسانية بجامعة الدول 
  .عربيةال
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19/8/2014  
  )إغاثة(

اكم حمن موجهة لفلسطينيين في قطاع غزة لضافية إمساعدات 
  .إمارة دبي بالتنسيق مع مدينة دبي العالمية للخدمات اإلنسانية

غرفة , االونروا 
البيانات ,االخبار 

  28.الصحفية 
19/8/2014  

الوضع على (
  )األرض

ار ألربعة  الهدنة بعد اإلتفاق على مد وقف إطالق النخرق
  .ستكمال المفاوضات في القاهرةن ساعة اليوعشر

واشنطن بوست، أخبار 
  . 29الشرق األوسط

21/8/2014  
  )جهود دبلوماسية(

 األمين ،العربيالدكتور نبيل اللجنة الوزارية التي تضم كال من 
 وزراء خارجية كل من الكويتالعربية، والعام لجامعة الدول 

 تقوم ،وفلسطين) س مجلس الجامعةرئي( والمغرب )رئيس القمة(
 إلجراء مشاورات مع 21/8/2014 إلى سويسرا يوم بزيارة

 بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات –الحكومة السويسرية 
 ومع اللجنة الدولية للصليب األحمر، لبحث سبل توفير –جنيف 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم طلب الرئيس محمود 
جتماع للدول األعضاء في اتفاقيات جنيف بشأن عباس عقد ا

  .العدوان اإلسرائيلي على غزة ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

موقع جامعة الدول 
 العام، نالعربية، األمي

  .أخبار األمين العام

خبر بتاريخ (
20/8/2014(  

21/8/2014  
الوضع على (

  )األرض

 قطاعال بحيث يعتمد أزمة المياه تتفاقم في غزةاالونروا تعلن أن 
لتي تعرضت للضخ على إمدادات المياه من حقول المياه الجوفية ا

 على األكثر، فإن غزة 2020 وبحلول عام ،الجائر طوال عقود
  .ستصبح فعليا بدون ماء

االونروا، غرفة 
  30.االخبار، من الميدان

ردنية األمانة العامة تتلقى مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة األ  21/8/2014
الهاشمية التي تفيد فيها بأن الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية 

 شاحنة من المساعدات اإلنسانية، ليصل إجمالي 297أرسلت 
  . شاحنة1934الشحناتاليت أرسلت إلى قطاع غزة 

مذكرة المندوبية 
األردنية إلى األمانة 

  .العامة

23\8\2014  
  )إغاثة(

تعليم في غزة، على الرغم من ونروا تدعم حق الطلبة في الاال
مراحل للعودة إلى ستبدأ بتطبيق خطة من ثالثة  الدائرالصراع 

، لمساعدة الطلبة والمعلمين على البدء باالنتقال المدارس في غزة

غرفة , االونروا 
البيانات  , األخبار

  31. الصحفية
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ويجري تنسيق هذه الخطة الثالثية مع . الى العام الدراسي الجديد
بالتعاون والفلسطينية ونروا ووزارة التربية والتعليم رئاسة اال

. الوثيق مع الشركاء اآلخرين الذين يعملون على دعم أطفال غزة
، واستخدام االجتماعية على التدخالت النفسية وتشتمل الخطة

التكنولوجيا الجديدة، والبرامج التعليمية عبر فضائية األونروا، 
  .إضافة إلى مواد التعلم الذاتي لجميع األطفال

24\8\2014  
الوضع على (

  )األرض

 الفترة من عنتصدر تقريرها حمر الفلسطيني جمعية الهالل األ
 إلغاثة جهود الجمعيةشامالً آخر ، 2014  أغسطس30–24

  .المصابين

موقع جمعية الهالل 
، األحمر الفلسطينية

  32.تقارير
26/8/2014  

الوضع على (

  )األرض

،  عن حالة الطوارئ في غزة48ـاألونروا تصدر التقرير ال 
ما بلغ العدد التراكمي للقتلى في أوساط الفلسطينيين أعلنت فيه أن 

من % 70(منهم  1,454 شخص، يعتقد أن 2,076مجموعه 
 طفال و 491 في ذلك اهم من المدنيين، بم) جمالي عدد القتلىإ

  . امرأة253

إجمالي عدد النازحين الذين تتم مساعدتهم من قبل األونروا يبلغ 
 نازح يلتجئون في منشآت 36,136، بمن في ذلك 319,356

  .حكومية

االونروا، تقرير 
الوضع ، الطوارئ

-الطارئ في غزة 
  48.33 رقم اإلصدار

26\8\2014  
  )إغاثة(

منظمة األونروا تصدر بياناً تعلن فيه عن توقيع اتفاقية مع 
اإلغاثة اإلسالمية األمريكية لتوفير مساعدة طارئة غذائية وغير 

غذائية بقيمة ستة ماليين دوالر أمريكي لالجئي فلسطين في 
وستعمل مساعدة المنظمة هذه على تغطية . قطاع غزة

 فرد 140,729 أشهر لما مجموعه االحتياجات الغذائية لمدة ثالثة
 11,735عالوة على توزيع مواد غير غذائية لما مجموعه 

  .عائلة

 

االونروا، غرفة 
البيانات  االخبار،
  34. الصحفية

                                                
32 g5c2mf1/ly.bit://http   
  

33 W8h2mf1/ly.bit://http  
34 jxM2mf1/ly.bit://http  
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26/8/2014  
الوضع على (

 )ض/األر

ن إسرائيل وفلسطين، بوساطة  طويلة األجل بياإلتفاق على هدنة
  .مصرية

سي نيوز، أخبار .بي.بي
  .35الشرق األوسط

27/8/2014  
  
  )إغاثة(
 

الجزائرية الدائمة للجمهورية األمانة العامة تتلقى مذكرة المندوبية 
التي تفيد بتقدم الجمهورية الجزائرية بمبلغ الديمقراطية الشعبية 

ى مساعدات لفة إ، إضا مليون دوالر أمريكي إلى قطاع غزة25
عينية  تتمثل في األدوية والمواد الغذائية واألغطية، وقافلة 

  .مساعدات إنسانية متنوعة قدمتها جمعية العلماء المسلمين

مذكرة المندوبية 
انة مالجزائرية إلى األ

  العامة

2014\8\27  
  
  
  
)جهود دبلوماسية(

    

  

  

  

 ، يرحبعربية األمين العام لجامعة الدول ال،لدكتور نبيل العربيا
وان اإلسرائيلي على باتفاق وقف إطالق النار الذي أنهى العد

 جميع األطراف المعنية إلى بذل كل ما بوسعها يدعوقطاع غزة و
من أجل تثبيت الهدنة وااللتزام بتنفيذ بنود االتفاق واإلسراع برفع 

الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلتاحة وصول 
نية العاجلة لسكان غزة والبدء في عملية إعادة المساعدات اإلنسا

  .إعمار القطاع

 بوقف إطالق ، بان كي مون،كما رحب أمين عام األمم المتحدة
  .النار المفتوح في غزة

موقع جامعة الدول 
, األمين العام , العربية 

  .تصريحات األمين العام
  
  
  
  

موقع األمم المتحدة، 
 36.األخبار

2014\8\27  
  )إغاثة(

  

  

  

  

  

الوضع على (

  )األرض

 تمكن برنامج األغذية العالمي من 2007مرة األولى منذ عام لل
إدخال قافلة إنسانية من معبر رفح بمصر إلى قطاع غزة، تحمل 

مساعدات غذائية تكفي نحو مائة وخمسين ألف شخص لمدة 
 .خمسة أيام

 بخصوص الوضع الطارئ في 49االونروا تصدر التقرير رقم 
 واألالف من الجرحى 2101ر عدد القتلى في غزة حيث تم حص

 صاروخا 69 إطالق ا وقد تمفي مالجئ األونرو  نازح54261و
وهناك تقارير أيضا .  قذيفة هاون باتجاه إسرائيل79إضافة إلى 

 صاروخ جو ارض نحو غزة إلى 128تفيد بأن إسرائيل أطلقت 

موقع األمم المتحدة، 
  37.راألخبا

  
األونروا، الوضع 

 مالطارئ في غزة، أرقا
  38. وحقائق من غزة

االونروا، غرفة 
األخبار، تقارير 

رقم الطوارئ، التقرير 

                                                
35 okY2mf1/in.bbc://http    
36 21652=newsID?asp.story/news/arabic/org.un.www//:http  
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 آهلة  قذيفة دبابة تم إطالقها من السياج باتجاه مناطق155جانب 
  . منزال للقصف25 تعرض  وانه قدبالسكان

عن الوضع الطارئ  49
  39.في غزة

28\8\2014 

الوضع على (

  )األرض

 بشأن الوضع الطارئ في غزة حيث 51ير األونروا تصدر التقر
منهم من المدنيين % 70 ,2104تقدر أعداد الوفيات النهائية ب 

 امرأة ووصل عدد 253 طفال و495يشتملون على  1,462
  .  نازح52,235النازحين في مالجئ األونروا 

االونروا، تقرير 
الوضع ,الطوارئ 

-الطارئ في غزة 
  51.40 رقم اإلصدار

28\8\2014  
لوضع على ا(

  )األرض

ه مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات  أصدرخر تقاريرآ
حتى يوم  عن الوضع الطارئ في غزة) االوتشا(اإلنسانية 

، يشير إلى أن المتأثرين بالعمليات العسكرية 28/8/2014
اإلسرائيلية في قطاع غزة بلغ عددهم مليون وثمانمئة ألف 

 طفل 500000ازح،  ن475000 مصابا، 10224شخص، منهم 
  .غير قادرين على بداية العام الدراسي الجديد

التقرير الطارئ عن 
 28يوم غزة حتى 
  42 41أغسطس

31/8/2014  
  
  )إغاثة(

األمانة العامة تتلقى مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة المغربية التي 
 دوالر 1.185.000بأن المغرب تقدم بما قيمته أفادت فيها 

د الغذائية والحليب المجفف ومعدات طبية، أمريكي من الموا
 ماليين دوالر أمريكي مساعدات نقدية تم تحولها 5إضافة إلى 

إلى الهالل األحمر الفسطيني، وأكثر من اثني مليون ونصف 
دوالر كدفعة ثالثة من مساهمة المملكة المغربية الستكمال بناء 

  .مستشفى القدس التخصصي بغزة

مذكرة مندوبية المملكة 
المغربية إلى األمانة 

  العامة 

                                                                                                                                       
37 21653=newsID?asp.story/news/arabic/org.un.www://http 
38 emergency-zaga/ar/org.unrwa.www://http 
39 xoH2mf1/ly.bit://http  
40 Csn2mf1/ly.bit://http  
41 pdf.4V_oPt_2014_august_25_Snapshot_humanitarian/documents/org.ptochao.www://http 
42 pdf.2014_08_28_sitrep_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http -  

1010361=id?aspx.content/org.ochaopt.www://http 
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31/8/2014  
الوضع على (

  )األرض
  
  

في وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن غرفة عمليات الطوارئ 
 19:00 28/8/2014 و حتى 7/7/2014أعداد القتلى من 

 )486: نساء - 1659: رجال(قتيالً  2145بتوقيت غزة، بلغ 
 فيما .جريح 11231أكثر من  و، مسنا102ً طفالً و581 منهم

حتى  ندد القتلى الفلسطينييأعلنت منظمة األوتشا أن ع
 تعانيو . مدنيا1,484ً، منهم أكثر من 2,116 بلغ 29/8/2014

 ساعة 18أغلبية المناطق في غزة من انقطاع في الكهرباء لمدة 
مياه مرة في العلى فقط من السكان % 10 ويحصلفي اليوم، 

  .اليوم

تقرير عن الوضع في 
 أغسطس 31 –غزة 

201443.  
  
  

لقطة عن الوضع 
اإلنساني في األراضي 

  .44الفلسطينية المحتلة
  

31/8/2014  
الوضع على (

  )األرض

نيويورك تايمز، أخبار   . فدان من أراضي الضفة الغربية990إسرائيل تعلن مصادرة 
  .45الشرق األوسط

4/9/2014  
  )إغاثة(

  

مة لدولة اإلمارات األمانة العامة تتلقى مذكرة من المندوبية الدائ
العربية المتحدة تفيد بأن دولة اإلمارات أرسلت إلى قطاع غزة 

 ماليين دوالر باإلضافة إلى 10مواد غذائية وطبية وإيواء بقيمة 
إنشاء مستشفى ميداني متكامل لعالج الجرحى والمصابين في 

كما وقعت اإلمارات مع وكالة غوث وتشغيل . قطاع غزة
ن اتفاقية تقدم اإلمارات بموجبها مساعدات الالجئين الفلسطينيي

  . مليون درهم150إلعادة إعمار غزة بقيمة 

مذكرة المندوبية الدائمة 
لدولة اإلمارات إلى 

  .االمانة العامة

4/9/2014  
  )إغاثة(

  

لدولة قطر والتي تفيد األمانة العامة تتلقى مذكرة المندوبية الدائمة 
مت مساعدات إلى السلطة فيها بأن الجهات المعنية في قطر قد

الفلسطينية وقطاع غزة بإجمالي سبعمائة وسبعة مليون وأربعمائة 
  .وستة وثمانون ألف وثالثمائة ستة وأربعون دوالر أمريكي

مذكرة المندوبية 
القطرية إلى األمانة 

  .العامة

4/9/2014  
  )إغاثة(

  

التي األمانة العامة تتلقى مذكرة المندوبية الدائمة لدولة البحرين 
 طن من األدوية واألجهزة 80تفيد فيها بأن البحرين أرسلت 

الطبية والمواد اإلغاثية إلى قطاع غزة، كما قامت بتقديم منحة 
 ألف دوالر أمريكي، كما وقعت مذكرة تفاهم 200إغاثية بمبلغ 

مذكرة المندوبية الدائمة 
للبحرين إلى األمانة 

  العامة

                                                
43 pdf.760/attach/ps.moh.www://http   
44 pdf.4V_oPt_2014_august_31_Snapshot_humanitarian/documents/org.ochaopt.www://ttph   
45 WHv2mf1/ms.nyti://http    
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بين المؤسسة الخيرية الملكية واألونروا إلعادة اإلعمار وبناء 
  . مليون دوالر أمريكي5.5 مدرسة وغيرها بمبلغ قدره

6/9/2014  
  )إغاثة(

 تمثل الدعم األنسانى ، شاحنة18 يتسلم الهالل األحمر الفلسطيني
لى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة من األمانة العامة إالمقدم 

الضرورية ة مستلزمات الطبي محملة بال،لجامعة الدول العربية
واللوازم الصحية وألبان عمليات الجراحية والرعاية الطبية لل

  . األطفال

موقع جامعة الدول 
  .العربية

11/9/2014  
الوضع على (

  )األرض

آخر اإلحصائيات الصادرة عن االونروا تشير إلى أن عدد القتلى 
 شخصا مع آالف المصابيح والجرحى 2150وصل إلى 

  . إلى مالجئ األونروا فرد من النازحين65700و

  46موقع األنروا

إجماالً ألقت إسرائيل على القطاع محدود المساحة الجغرافية وذو   
الكثافة السكانية العالية أكثر من سبعة آالف طن من المتفجرات 

 منزل 2340 غارة أدت إلى تدمير أكثر من 7343من خالل 
 مسجد 63 بشكل جزئي، باإلضفة إلى 23160بشكل كلي و

يستين ومقبرتين، وعشرات من سيارات اإلسعاف وعربات وكن
 1.2الدفاع المدني، ومبان أثرية وتاريخية، كما تراكم حوالي 

محمد / مليون طن من الركام من مخلفات القصف، وقد قدر السيد
مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد الفلسطيني، 

عمار غزة الذي  مليارات دوالر إلعادة إ9الخسائر ما يقارب من 
  .يحتاج لشهور طويلة

تقرير قطاع فلسطين 
واألراضي العربية 

-30  (المحتلة
29/9/2014(  

  

  

                                                
46 emergency-gaza/org.unrwa.www://http IJ 18/9/2014 


