
 

  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١/ وثيقة معلومات/٥٩ج   والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦مايو /  أيار١١   من جدول األعمال المؤقت١٣البند 

  A59/INF.DOC./1  
  
  
  
  

في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها األحوال الصحية 
  جوالن السوري المحتلالفي القدس الشرقية و

  
 
  
  

يتشرف المدير العام بأن يسترعي انتباه جمعية الصحة إلى التقرير المرفق وهو من وضـع مـدير                 
لعام  )األونروا( األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى           في وكالة الصحة بالنيابة   

٢٠٠٥.  
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  الملحق
  

غاثة في وكالة األمم المتحدة إلبالنيابة الصحة تقرير مدير 
  ،  في الشرق األدنىينوتشغيل الالجئين الفلسطيني

  ٢٠٠٥، لعام )األونروا(
  

  
  ألوضاع اإلنسانية والصحيةا
  
.  أن يحد مـن دورة العنـف        شأنه مننجاز  التطلعات في انتظار إ   و ببعض اآلمال    ٢٠٠٥لقد جاء عام      -١

 فالبد أن تعي األسرة الدولية المشكالت الملحـة الراهنـة           – وحتى في أكثر السيناريوهات تفاؤالً       –ومع ذلك   
  .والتحديات المستقبلية

  
  حصيلة الخسائر

  
 والدمار منـذ بدايـة       استمرار العنف وإزهاق األرواح    ٢٠٠٥شهدت األرض الفلسطينية المحتلة عام        -٢

وجاءت حصيلة الخسائر إبان جوالت التوغل      . ٢٠٠٠سبتمبر /أيلولإلنسانية في هذه األرض في شهر       األزمة ا 
ووفقاً لما بينه الجهاز المركزي لإلحـصاء       . العسكري في المخيمات أعلى كثيراً بين سكان المجتمعات المتأثرة        

قد القوا مصرعهم فـي الفتـرة        فلسطينياً ممن يعيشون في األرض الفلسطينية المحتلة         ٣٩٤٢الفلسطيني فإن   
 ٢٠٧٢ شخصاً في الضفة الغربية و     ١٨٧٠، حيث قتل    ٢٠٠٥ إلى نهاية عام     ٢٠٠٠سبتمبر  / الممتدة من أيلول  

ومن الجوانب المأساوية بشكل خاص في هذه اإلحـصاءات         .  شخصاً ٢٩ ٤٣٤وجرح  شخصاً في قطاع غزة     
 طفالً على التوالي فـي غـزة والـضفة          ٤٤٠الً و  طف ٣٤٤ حيث بلغ    :طفال الذين قتلوا في تلك الفترة     عدد األ 

وكان من بين القتلى    .  طفل ١٢ ٣٠٠ثر من    مجموع عدد الوفيات، بينما جرح أك       من ٪١٩,٩الغربية، مما يمثل    
 ٢٠٠٥ طفالً من تالميذ مدارس األونروا، أربعة منهم قتلوا في عـام             ١٥٩ شخصاً من موظفي األونروا و     ١٢

 طفالً مـن المـسجلين فـي مـدارس          ١٥٤٨وعالوة على ذلك، جرح     . ألونروابنيران إسرائيلية في مدارس ا    
 بلغـت الخـسائر     ٢٠٠٠سـبتمبر   / ومنذ شهر أيلول  .  أطفال داخل المدارس ذاتها    عشرةاألونروا ومن بينهم    

  . جريحا٧٦٣٣ً قتيل و١٠٨٤اإلسرائيلية 
  

 هدم المنازل
  
ديسمبر /  كانون األول  ٣١وبحلول  .  لهذه األزمة  وياً آخر ا واقتالع األشجار جانباً مأس    ظّل هدم المنازل    -٣

 ٢٨ ٤٨٣( أسـرة    ٥١٣٩ تحتضن    من المآوي  ٢٩٩١ اإلسرائيلي هدم    ي كان من نتائج النشاط العسكر     ٢٠٠٥
وكانـت  .  هدماً كلياً أو إصابتها بأضرار ال أمل بعدها في أية عملية إصالح أو ترميم              في قطاع غزة  ) شخصاً
 أسرٍ تـم    ٣٥٠٧من بينها   )  شخصاً ٢٤ ١٥١( أسرة من أسر الالجئين      ٤٣٣٧ من تلك المآوي تحتضن      ٢٥٢١

وقد بلغ عدد المنازل التي     . أسر تحتاج إلى مساعدة في إطار برنامج الوكالة إلعادة اإلسكان         تحديدها على أنها    
  . منزال١٤٧٦ًهدّمت في الضفة الغربية منذ اندالع األزمة 

  
 إلى الهدم أو اإلضرار من قبل جيش الدفاع         ،٢٠٠٥ في عام    ،أما في قطاع غزة، فلم تتعرض المآوي        -٤

 والذي شـهد عمليـات هـدم        ٢٠٠٤اإلسرائيلي وهذا يشكل تغييراً كبيراً مقارنة بالوضع الذي كان سائداً عام            
ريـف التربـة    انخفضت علميات تج  ولقد  . واسعة النطاق في منطقتي رفح وجباليا بسبب التوغالت اإلسرائيلية        
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 ١٨٠قطاع غزة إذ بلغ مجموع المساحات من األراضي الزراعية التي تعرضت للتجريـف              بعض الشيء في    
عمليات تدمير البساتين بـشكل     وساهمت  . ٢٠٠٥أبريل  /  عمليات التجريف في شهر نيسان     توقفتوقد  . هكتاراً
عة األخيرة   شهدت األعوام األرب   ،فعلى سبيل المثال  .  في نشوء وضع يتسم بانعدام األمن الغذائي في غزة         كبير

  . حنونمن البساتين الواقعة في منطقة بيت٪ ٥٠تدمير 
  
االنتفاضة أولـى    جيش الدفاع اإلسرائيلي طوال      عملياتومازالت مسألة إعادة إسكان المشردين نتيجة         -٥

 من الوحدات السكنية    ٢٤٠٢ إذ تمكنت الوكالة، حتى اآلن، من تأمين تمويل          .أولويات األونروا في هذا المجال    
والتزال الوكالـة بحاجـة إلـى       .  أسرة من بين مجموع أسر الالجئين      ٢٥٦٣ديدة التي من شأنها أن تسع       الج

 أسرة متبقيـة مـن بـين    ٩٤٤ وحدة سكنية تمكن من إعادة إسكان   ٨٧٩عشرين مليون دوالر أمريكي لتوفير      
 المتـضررة لفائـدة     يمآو من ال  ٨٨٧لالزم لترميم حوالى    وفضالً عن هذا، يقدر المبلغ ا     .  المؤهلة لذلك  األسر
  . مليون دوالر أمريكي١,١ بـ أسرة١١٢٥

  
 ي من المآو  ٢٦٥٥ للحاالت الصعبة الخاصة وترميم       مأوى في غزة   ٣٦٤٤وتعتزم الوكالة إعادة بناء       -٦

 دوالر أمريكـي    ٧٤ ٤٩٤ ٢٠٠وتقدر تكلفة هذا المشروع بمبلغ      . االنسحاب  مقترح األخرى، وذلك في إطار   
وهذه األعمال المزمع إنجازهـا ستـسمح       .  دوالر أمريكي  ٦٨ ٢٠٠ ٠٠٠الة عجزاً بمقدار    وهذا يعني أن للوك   

 مأوى  ٤٤٧ مأوى وترميم    ٦٧٨وفي الضفة الغربية تعتزم الوكالة إعادة بناء        .  مليون يوم توظيف   ١,٢بتوفير  
  . يوم توظيف١١٢ ٠٠٠ دوالر أمريكي مما سيسمح بتوفير ٨ ٣٧٠ ٠٠٠آخر بتكلفة قدرها 

  
غزة يقدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان األراضي التي معظمها من األراضـي التـي تـم                وفي    -٧

٪ ١٠ متر مربع تمثل ما يقارب       ٣١ ٥٠٠تجريفها ومعظمها أراض زراعية بفعل القوات اإلسرائيلية بمساحة         
ية أو   من المؤسسات االقتـصاد    ٦٥٦وفضالً عن ذلك، تم تدمير حوالى       . من مجموع األراضي في قطاع غزة     
  .المصانع أو المدارس أو اإلضرار بها

  
  القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين

  
األراضي الفلسطينية المحتلة مراقبة بشبكة كثيفة من نقاط التفتيش الثابتة والمتنقلة وحواجز الطرق             إن    -٨

 من تدابير اإلغـالق    ٧٠٠وثمة أكثر من    . والسواتر الترابية وتدابير أخرى لرصد وتقييد تحركات الفلسطينيين       
ثير مـن   كي الضفة الغربية، بينما يقسم قطاع غزة في         فالفلسطينيين   تقيد حالياً حركة السلع الفلسطينية واألفراد     

، وافق مجلس الوزراء اإلسـرائيلي فـي   االنسحابففي قطاع غزة وبعد . األحيان بنقاط تفتيش إلى ثالثة أقسام  
ق بعد أن ُأدخلت تغييرات على تخطيط مسلكها ولكن هناك توقعات           ، على فتح طري   ٢٠٠٥فبراير  / شهر شباط 

  .بحدوث مزيد من المصاعب فيما يتعلق بتحركات الفلسطينيين
  
ويتوقع حدوث المزيد من التدهور في مستوى معيشة الالجئين الفلسطينيين المسجلين لـدى األونـروا                -٩

 أولئك الـذين يتقـدمون بطلبـات        مما يحد من قدرة   ،  نتيجة تزايد القيود المفروضة في مجالي األهلية والعبور       
للحصول على رخص تمكنهم من الوصول إلى األراضي الواقعة غربي الجدار العازل الذي ُأتم بناؤه في شمال         

واالستمرار في بناء الجدار باتجاه الجنوب سوف يفرض المزيد من القيود وهو يمثـل تهديـداً   . الضفة الغربية 
وسيكون له آثار ضارة على سبل رزق األفراد واألسر كما أنـه            . طينيين في ملكية أراضيهم   متزايداً لحق الفلس  

  .سيحد من نمو المجتمعات الريفية والحضرية الفلسطينية
  
 القيود المفروضة على الحركـة      غربية يزيد من تفاقم    داخل الضفة ال   السور الذي يبنى حالياً   / والجدار  -١٠

/ وقد بدأت إسرائيل بناء الجدار    . يهم وعملهم وفرصهم التجارية في إسرائيل     عن أراض حيث يفصل الفلسطينيين    
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وهو يشمل شبكة من األسوار والخنادق واألسـالك الـشائكة          .  كتدبير أمني  ٢٠٠٢يونيو  / السور في حزيران  
 عازلة  ودوريات على الطرق ومناطق   للرصد  الحادة والرمال الناعمة المعدة القتفاء الخطوات ونظاماً إلكترونياً         

يبلغ مجموع طـول    ،  ٢٠٠٥ أكتوبر/ ووفقاً للبيانات التي تم الكشف عنها، خالل شهر تشرين األول         ". ممنوعة"
٪ مـن مـشروع     ١٦,٥ منها بينما يتم حالياً بناء جزء ثان يمثل          ٪٣١ كيلومتراً تم إنجاز     ٦٨٠الجدار الحاجز   

٪ بعد  ٩,٥ وهي   المتبقيةلم يبدأ ولم تحظ النسبة      ٪ مما تبقى غير أن البناء       ٤٣الجدار؛ ولقد تمت الموافقة على      
 إلى داخل الضفة    ١٩٤٨السور شرقاً عن خط الهدنة لعام       / وفي أماكن كثيرة ينحرف الجدار    . بالموافقة النهائية 

الغربية فيعزل األسر الفلسطينية عن أراضيها ومجتمعاتها والخدمات التي تحتاجها مما سـيؤدي إلـى إلحـاق        
وسوف يكون إلنجاز الحاجز المزمع بناؤه حول مدينة القدس أثر كبيـر         .  فلسطيني ٤٩٠ ٠٠٠ يالضرر بحوال 

 مـن  ٪٦٠ في الضفة الغربية إذ من المتوقـع أن يواجـه            الجئينللعلى قدرة األونروا على توفير المساعدات       
تعلق بحـركتهم  موظفي الوكالة في الضفة الغربية الحاملين لبطاقات هوية استلموها في الضفة الغربية مشاكل ت 

وتخضع باقي برامج الوكالة لنفس القيود، وهي برامج توفر  . كلما توجهوا إلى مراكز عملهم في القدس الشرقية       
  . خدمات اجتماعية وخدمات في ميادين اإلغاثة والتربية والصحة

  
  األوضاع االقتصادية

  
ة الفلسطينية إلى تسارع االنكماش     ، أدى النزاع القائم في األرض المحتل      ٢٠٠٠منذ بدء االنتفاضة عام       -١١

الذي سجله االقتصاد الفلسطيني الذي أصبحت تطغى عليه ظاهرة البطالـة وهـو وضـع زاد مـن ظـاهرة                    
 الفلسطينية وجماعة المانحين إلى إعادة توجيه المـساعدات         بالسلطةمما أدى   . االستضعاف التي ألّمت بالسكان   

ماعية للسكان بينما أصبحت األونروا تركز جهودهـا علـى تـوفير            األساسية للتنمية نحو تأمين الحماية االجت     
المساعدات اإلنسانية األساسية، من خالل شبكة السالمة االجتماعية لحاالت الطوارئ المتوفرة لديها كما تعتني              
أيضاً ببرامج تهدف إلى الحد من ظاهرة الفقر، فضالً عن المساعدات التي تقدمها بانتظام لمجتمـع الالجئـين                  

  .٪ من السكان الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة٤٠الفلسطينيين الذي يمثل ما يزيد على 
  
الفقـر   مـستويات     أن وتشير الدراسات التي اضطلع بها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلـى            -١٢

ديرات البنـك   وأشارت تق . ٪ في غزة  ٨٥٪ خالل السنوات األربع األخيرة حيث بلغت        ٧٠٪ و ٥٨تراوحت بين   
٪ مـن الفلـسطينيين     ٤٧ ىالدولي، في اآلونة األخيرة، باستخدام معيار مختلف لتحديد خط الفقر، إلى أن حوال            

٪ ١٦ دوالر أمريكي في اليوم، في حين يعيش         ٢,٣٠ على   إاليعيشون في حالة فقر حيث ال يحصل الفرد منهم          
وهي حالة تؤثر فـي أولئـك   ( دون حد الكفاف في حالة فقر)  فلسطيني٦٠٠ ٠٠٠أي ما يمثل أكثر من    (منهم  
حيث ال يحصلون   )  ال يمكنهم، أو يمكنهم بالكاد، تحمل تكلفة أبسط األمور الالزمة لبقائهم على قيد الحياة              نالذي

وتوضح بيانات البنك الدولي المتعلقة باالقتصاد الكلي مدى وسـرعة          .  دوالر أمريكي في اليوم    ١,٦٠إال على   
٪ عن ٣٧ إلى ،٢٠٠٢، في نهاية عام  أن الناتج المحلي اإلجمالي للفرد قد تدنىذلكلفلسطينيين الدمار الالحق با

  .٢٠٠٣٪ في عام ٣٥المستوى الذي كان سائداً قبل اندالع االنتفاضة وظل ذلك المستوى عند نسبة 
  
 ٢٠٠٥ عـام    وقد تواصل تدهور األحوال االجتماعية واالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة منذ            -١٣

، حتى خالل الفترة التي سبقت انتصار حركة        ولم تظهر أي تحسن جدير بأن يذكر منذ فك االرتباط اإلسرائيلي          
ويظل االقتصاد في حالة كساد عميـق       .  في االنتخابات الفلسطينية    ٢٠٠٦يناير  / حماس في شهر كانون الثاني    

ما شل النشاط االقتصادي وأجبر أغلبيـة الـسكان         إذ حالت القيود دون أي انتعاش لحركة السلع والموظفين، م         
على العيش دون خط الفقر كما أدى إلى نشوء أوضاع  ال تساعد على النمو المستدام أو استقطاب االستثمارات                   

  .األجنبية
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 غـزة    فـي  وتبين آخر األرقام المتوفرة لدى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالـة              -١٤
أما فـي   . ٢٠٠٥ الربع الثالث لعام     ٪ خالل ٣٤,٦ إلى   ٢٠٠٠ الثالث من عام     ٪ خالل الربع  ١٥,٥ارتفعت من   

مما أدى حتماً إلى ارتفـاع      . ٪ خالل الفترة ذاتها   ٢٥,٥٪ إلى   ٧,٥الضفة الغربية فقد ارتفعت نسبة البطالة من        
ون كان كانوا يعيـش   ٪ من الس  ٤٧، أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن        ٢٠٠٤ وفي عام    .حاد في نسبة الفقر   

 ويعيش كثير من السكان المعنيين هناك في  .٪٦٥ة التي بلغت فيها هذه النسبة       دون خط الفقر، وبخاصة في غز     
تبين أرقام الجهاز المركـزي لإلحـصاء       و. ٪٢٣فقر مدقع إذ بلغت نسبة حاالت الفقر دون حد الكفاف نسبة            

. ٢٠٠٥ط الفقر خالل نصف السنة الثاني لعـام          من مجموع األسر كانت تعيش دون خ       ٪٦٢,٥الفلسطيني أن   
 مليون نسمة يحاولون العيش علـى أقـل مـن دوالريـن             ٢,٢ أن ما يزيد على      ،وذلك يعني، باألرقام الفعلية   

فالالجئون هم األكثر . أمريكيين في اليوم أي أنهم دون خط الفقر الذي حدده البنك الدولي على المستوى العالمي
ع بما أنهم يمثلون معظم األجزاء داخل إسرائيل والفئة التي ال تملك ما تستطيع بيعـه                تضرراً من هذه األوضا   

فضالً عن تضررها من توغالت الجيش اإلسرائيلي المتتالية وفي المخيمات التي أدت إلى نفاد كل ما لديها من                  
ن في مخيمات األرض    ، أن ثلث الالجئين يعيشو    ٢٠٠٥يوليو  / وقد بين مسح تم القيام به في شهر تموز        . موارد

 بالتالي ال يـستطيعون تلبيـة احتياجـاتهم          وهم الفلسطينية المحتلة على أقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم         
  .اليومية

  
  دراسة استقصائية حول دخل األسر

  
١٥-  نت دراسة استقصائية اضطلع بها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن متوسط الدخل الشهري             بي

 دوالراً أمريكياً، وهو المستوى الذي كان عليه خالل الفتـرة           ٥٢٠ الفلسطينية المحتلة انخفض من      في األرض 
هـذا  ويختلـف   . ٢٠٠٥ دوالراً أمريكياً خالل الربع الرابع مـن عـام           ٣٢٠السابقة النتفاضة األقصى، إلى     

 ٤٠٠ أمريكي إلى     دوالر ٦٠٠فقد انخفض متوسط الدخل من      : االنخفاض في مستوى الدخل باختالف المناطق     
وأعلنت  .زةغ دوالراً أمريكياً في قطاع      ٢٤٠ دوالراً أمريكياً إلى     ٣٦٠دوالر أمريكي في الضفة الغربية ومن       

٪ في الـضفة    ٦٢,٥(٪ من األسر الفلسطينية أن مستوى دخلها قد انخفض خالل فترة انتفاضة األقصى              ٦٠,٤
٪ ٤٥,٩. (٪ من مستوى دخلهم المعتـاد ٥٠زيد على ٪ منهم فقدوا ما ي    ٥١,٦ )٪ في قطاع غزة   ٥٦,٤الغربية و 

  ).٪ في قطاع غزة٦٤في الضفة الغربية و
  

  االستراتيجيات الرامية إلى التصدي لألعباء الناجمة عن األوضاع االقتصادية
  
 أعلنت عن حاجتهـا     ، التي  من األسر في األرض الفلسطينية المحتلة      ٪٤٧,٨أظهرت نتائج المسح أن       -١٦

ة ٪ في الضف٤٥,٦قلصت إنفاقها على الحاجات األساسية بنسبة    قد  االثني عشر شهراً الماضية،     للمساعدة خالل   
من األسر المعنية بهذا المسح عدداً من التـدابير المختلفـة            ٪٨٧,٩تخذت  وا. ٪ في قطاع غزة   ٥٢,٢الغربية و 

 الشهري لهذه األسـر  للتصدي لألعباء الناجمة عن هذه األوضاع وهي تدابير تختلف باختالف مستويات الدخل  
فهي تلتجئ، أساساً، إلى اتباع استراتيجيات مثل تأخير مواعيد تسديد الفواتير والتقليص من اإلنفاق واالقتراض               

 والتزال األونروا ومؤسسات    .من مختلف األشخاص للتمكن من مواجهة المصاعب الناجمة عن األزمة الحالية          
  .ةالرئيسيمؤسسات الخيرية والنقابات يمثلون مصادر المساعدة السلطة الفلسطينية واألقارب واألصدقاء وال

  
  المعونة اإلنسانية

  
٪ منهـا فـي الـضفة    ٦٤,٦٪ من األسر أبلغت أنها بحاجة إلى المساعدة  ٦٧كشفت نتائج المسح بأن       -١٧

دة ٪ من األسر التي تم استجوابها بعض المساع       ٢٧,٢ومع ذلك، لم تنل سوى      . ٪ في قطاع غزة   ٧١,٨الغربية و 
٪ من هذه األسر بأن مجموع المساعدة التي تلقتها         ٣٨,٥وأبلغت  . ٢٠٠٥اإلنسانية خالل الربع الرابع من عام       
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ومع .  دوالراً أمريكياً  ٦٠٪ من األسر مساعدات قيمتها تقل عن        ٧٠,٢ دوالراً أمريكياً، بينما تلقت      ٤٠يقل عن   
من قبل األونروا تُعتبر في المرتبة األولى تليها عدد         ذلك يمكن القول بأن المبادرات المتكررة لتوفير المساعدة         

٪، ثم يأتي دور األقارب الـذين يـساهمون         ١٥,٦بنسبة  ) بما فيها وزارة الشؤون االجتماعية    (من المؤسسات   
") زكاة"بما فيها منظمة    (٪ والمؤسسات واللجان الخيرية     ٨,١٪ ونقابات العمال التي تبلغ مساهمتها       ١١,٦بنسبة  
٪ من مجموع المساعدات تأتي في شكل إمدادات غذائية بينما          ٦٥,١وتكشف هذه النتائج أيضاً أن      . ٪٤,٤بنسبة  
  إنفاقها على أهم المـواد     تي تم استجوابها قلّصت بشكل كبير     وأظهر المسح أن األسر ال    . ٪ منها نقداً  ٢١,١تُدفع  

٪ أنها تقتصد   ٨٠,٩وأبلغت نسبة   ٪ من هذه األسر تخفيض اإلنفاق على المالبس         ٩٣,٦إذ أبلغت   : االستهالكية
٪ على األنشطة الترفيهية والسفر كما      ٦٩و٪ تقتصد في اإلنفاق على اإلسكان       ٧٧,٤وفي اإلنفاق على األغذية     

أما في غزة   . ٪ من األسر ما تنفقه على التعليم      ٥٠,٨اإلنفاق على الصحة بينما قلصت       في ٪٥٩,٨تقتصد نسبة   
، وهي أرقام تعد بمثابة نذير يشير إلى األزمة اإلنـسانية التـي             ١ الجدول   فإن هذه األرقام أعلى كما يتبين من      

  .يعانيها الشعب الفلسطيني
  

النسبة المئوية لألسر التي خفضت من اإلنفاق على أهم المواد االستهالكية خالل االثني : ١الجدول 
  ٢٠٠٥عشر شهراً المنصرمة في الضفة الغربية وفي غزة عام 

  
  

  المنطقة
  كأهم مواد االستهال

األرض الفلسطينية 
  المحتلة
٪  

  الضفة الغربية
٪  

  قطاع غزة
٪  

  ٩٧,٢  ٩١,٦  ٩٣,٦  المالبس

  ٨٩,٠  ٧٦,٢  ٨٠,٩  الغذاء

  ٧٨,٩  ٧٦,٦  ٧٧,٤  اإلسكان

  ٧٣,٦  ٦٦,٣  ٦٩,٠  األنشطة الترفيهية والسفر

  ٦٩,٩  ٥٤,٠  ٥٩,٨  الصحة 

  ٦١,٤  ٤٤,٦  ٥٠,٨  التعليم

  ١,٦  ٢,٨  ٢,٤  األمور األخرى

  
  انعدام األمن الغذائي

  
لقد أدى ارتفاع معدالت الفقر إلى زيادة انعدام األمن الغذائي بسبب صعوبة الحصول علـى األغذيـة                   -١٨

الناجمة عن فرض حظر التجول وإقامة الحواجز فضالً عن ارتفاع معدالت البطالة وانعدام الحيلة فيما يتعلـق                 
وقد أشار برنامج األغذية العالمي، إلى      . ات الدعم االجتماعي  باستراتيجيات التصدي للوضع السائد وإرهاق شبك     

 مليون نـسمة يعيـشون دون أمـن         ١,٢،  ٢٠٠٤أنه كان في األرض الفلسطينية المحتلة، حتى منتصف عام          
 شـخص علـى     ٥٨٦ ٠٠٠٪ أخرى من السكان، أي      ٢٦في حين أوشكت نسبة     . ٪ من السكان  ٣٨، أي   غذائي

وهنا أيضاً، نجد أن الالجئين هم أكثر الناس عرضة لحالة انعدام األمن            . غذائيالتردي في وهدة انعدام األمن ال     
٪ مـن غيـر     ٣٦٪ من الالجئين يعانون من انعدام األمن الغذائي مقابل          ٣٩ وتشير التقديرات إلى أن      :الغذائي
ى األغذيـة   فاألغذية متوفرة في غزة، بشكل عام كما هو الحال في الضفة الغربية ولكن التوصل إل              . الالجئين

  .محدود بسبب القيود المادية أو االقتصادية المفروضة
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ترام  تمثل كلها انتهاكاً لاللتزام بـاح      إن فرض اإلغالقات وحظر التجول ومختلف نظم منح التراخيص          -١٩
ت ولقد أفاد . الحق في الغذاء، كما يشكل تهديداً للوصول المادي واالقتصادي إلى األغذية وتهديداً لتوفر الطعام             

القيود المفروضة على الحركة تسببت في مصاعب متعددة        " بأن   ٢٠٠٣يونيو  / األمم المتحدة في شهر حزيران    
اإلنتاج الغذائي، مما كان له أثر سـلبي كبيـر علـى اقتـصاد              توزيع وتسويق   استقرار  وخطيرة أثرت على    

ة للتنمية الدولية أن تعطل األسواق      وورد في دراسة لوكالة الواليات المتحد     ". سكان المناطق الريفية  / المزارعين
من جراء فرض حظر التجول واإلغالقات والتوغالت العسكرية وإغالق الحدود وإقامة نقاط التفتيش كان لـه                
أثر على توافر أغذية بروتينية أساسية، والسيما اللحوم والدواجن ومشتقات األلبان والتأثير بشكل أخص علـى                

  .أغذية الرضع ومسحوق اللبن
  
وفي مسح قام به الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول ما تعتبره األسر أولى أولوياتها، أجابت                 -٢٠

٪ أن توفير فـرص العمالـة       ٢١,٣٪ من األسر الفلسطينية أنها تمنح األولوية األولى لألغذية؛ وذكرت           ٣٧,١
٪ علـى أنهـا     ٥,٤م وأكـدت    ٪ أنها التعلي  ٨,٣٪ األموال وذكرت    ٢٠,٢يتصدر تلك األولويات بينما اختارت      

كما أشار المسح إلى عدد من تدابير اتخذتها األسرة من باب التقشف بسبب قـسوة األحـوال التـي                   . الصحة
٪ من السكان قلصوا من اإلنفاق الشهري على اللحوم خالل االثنـي            ٩٦,٤ إلى أن    ٢ويشير الجدول   . يعيشونها

٪ خفضوا  ٩٣,٦ى جودة األغذية التي يتناولونها، وأن       إنفاقهم عل ٪ خفضوا من    ٩٣,١عشر شهراً الماضية وأن     
وتشير . قلصوا اإلنفاق على اللبن ومشتقاته    ٪  ٧٦,٢٪ من كمية األغذية و    ٨٣,٩ و من إنفاقهم على كمية الفواكه    
نتيجة لهذه  بشكل حاد    إلى أنه على الرغم من تأثر منطقتي غزة والضفة الغربية            ٢البيانات الواردة في الجدول     

  .إن غزة تعيش أكثر األوضاع تدهوراًاألوضاع ف
  

  النسبة المئوية لألسر التي قلصت اإلنفاق الشهري على األغذية : ٢الجدول 
  خالل االثني عشر شهراً الماضية في غزة والضفة الغربية

  
  المنطقة

  انخفاض إنفاق األسر
األرض الفلسطينية 

  المحتلة
٪  

  الضفة الغربية
٪  

 قطاع غزة 
٪  

اللحوم ولحوم الـدجاج    (لمستهلكة شهرياً   كمية اللحوم ا  
  )واألسماك

٩٨,٠  ٩٥,٣  ٩٦,٤  

  ٩٦,٢  ٩١,٠  ٩٣,١  نوعية األغذية 

  ٩٨,٢  ٩٠,٤  ٩٣,٦  كمية الفواكه

  ٨٥,٣  ٨٢,٩  ٨٣,٩  كمية األغذية

  ٨٤,٦  ٧٠,٥  ٧٦,٢  كمية اللبن ومشتقاته 

  
  األحوال الصحية

  
انهيار عملية إيتاء الخدمات وتأمين نوعيتها، هنـاك         للحيلولة دون    رغم الجهود االستثنائية التي بذلت      -٢١

 ارتفعت مستويات سـوء     فقد. عدد من المؤشرات التي تدل على تدهور في الوضع الصحي والتغذوي للسكان           
 جـونز وتفيد دراسة مشتركة بين جامعة      . ٢٠٠٠سبتمبر عام   / التغذية بسرعة لدى الفلسطينيين منذ شهر أيلول      
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وهي دراسة مولت من قبل وكالة الواليات المتحدة للتنميـة الدوليـة بـأن األرض                –هوبكنز وجامعة القدس    
وبخاصة غزة، تواجه حالة طوارئ إنسانية نتيجة لحاالت سوء التغذية الحادة والمعتدلـة             "الفلسطينية المحتلة،   

عام (هام اإلنسانية   ن العام للم  يأما التقرير الذي صاغته كاترين برتيني وهي الموفدة الشخصية لألم         ". والوخيمة
، ٢٠٠٢ففي عام   . فهو يرى أيضاً في ازدياد مستويات سوء التغذية مؤشراً على استفحال أزمة إنسانية            ) ٢٠٠٢

٪ يعانون من حالـة     ٩,٣منهم  (يعانون من سوء التغذية     الخامسة  سن  دون  ٪ من األطفال    ٢٢كان ما يزيد على     
وقد أفادت دراسات حديثة العهد قامت بها اليونيسيف ). ٪ من حاالت سوء تغذية مزمنة١٣,٢سوء تغذية حادة و

 بالتقزم كما أوضحت أن ظاهرة سوء التغذية تصيب بخاصة األطفال           المصابين طفل من    ٣٥٠ ٠٠٠ كبأن هنا 
٪ من هؤالء األطفال حاالت سوء تغذية في هذه         ١٥ويعيش أكثر من    .  شهراً ٢٣ و ١٢الذين تتراوح سنهم بين     

  . من نموهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بعد فترة الطفولةالحساسةالفترة 
  
 أجرت األونروا عدداً من الدراسات حول معدل انتشار فقر الدم الناجم عـن عـوز                ٢٠٠٤وفي عام     -٢٢

 المرضـعات أن    واألمهات والنساء الحوامل    شهراً ٣٦ و  شهور ٦ سنهم بين    تتراوح الذين  الحديد بين األطفال    
 بـين   ٪٤٥,٧٪ بين النساء الحوامـل و     ٣٥,٧٪ بين األطفال و   ٥٤,٧م في قطاع غزة قد بلغت       معدالت فقر الد  

٪ لدى النساء   ٢٩,٥لدى األطفال و  ٪  ٣٤,٣أما النسب المقابلة في الضفة الغربية فقد بلغت          .النساء المرضعات 
ن األطفال آثـار     م ر الواسع لفقر الدم لدى عدد كبير      وسيكون لهذا االنتشا  . ٪ لدى المرضعات  ٢٣,١الحوامل و 

والجدير بالذكر أن انتشار فقر الدم بين األطفال الذين تتراوح سنهم           . سلبية متواصلة على نموهم البدني والعقلي     
  .٪ في غزة٧٥ شهراً بلغ نسبة ١٢وشهور  ٦بين 

  
، أجرت األونروا دراسة بهدف تقييم انتشار حاالت فقر الدم بين تالميـذ الـصفين               ٢٠٠٥ وفي عام     -٢٣
٪ فـي قطـاع غـزة       ٢٣,٩مدارس يبلـغ     بينت أن إجمالي معدل انتشار فقر الدم بين تالميذ ال          والتاسعل  األو
وأظهر تحليل البيانات الذي أجري على مستوى المناطق في حقل غزة أن معدل             .  في الضفة الغربية   ٪  ١٤,٧و

التي حددتها منظمة الصحة    ٪ وهو معدل يفوق النقطة القصوى       ٣٦,٣انتشار فقر الدم بين تالميذ المدارس بلغ        
 مـشكالت الـصحة     حـدى إ جميع المناطق وهو بالتالي معدل يمكن اعتباره         إلى٪ بالنسبة   ٢٠العالمية وقدرها   

.  يفوق ما هو عليه فـي منـاطق أخـرى     الجيوبإن انتشار فقر الدم في عدد من        ومن جانب آخر ف   . العمومية
٪ فـي خـان     ٥٩,٩إذ بلغت هذه النسب     :  الصف األول  فهناك نسب هي بمثابة نذر تم الكشف عنها بين تالميذ         

والنسب األعلى تم الكشف عنها بين تالميذ الصف التاسع         . ٪ في رفح  ٣٠,٤٪ في منطقة جباليا و    ٥٢,٣يونس و 
م بين تالميـذ المـدارس فـي        ورغم انتشار حاالت فقر الد    . ٪ بين اإلناث  ٢٩,٥في مدارس خان يونس بنسبة      

٪ توجد عدد من المجموعات تعاني من معدالت أعلى لفقر الدم، كما هـو              ١٥لي  غربية والذي بلغ حوا   الضفة ال 
٪ بين تالميذ ٢٦,٧و٪ بين تالميذ الصف األول ٣٣,٥الحال في مدارس العقبة التي بلغت فيها معدالت فقر الدم 

  .٪ بين تلميذات الصف التاسع في منطقة األمعري٢٨,٦الصف التاسع و
  
ع معدالت فقر الدم قد استمر رغم تدخالت األونروا التي تـضمنت توزيـع              والجدير بالذكر أن ارتفا     -٢٤

مكمالت من الحديد الطبي لألطفال المصابين بفقر الدم عن طريق وحداتها الصحية المعنية باألم والطفل وتقوية 
ـ    . الفوالت فضالً عن مجموعة أخرى من التدابير في ميدان الصحة العمومية          ين بالحديد و  حالط م ومع ذلـك ل

وبينت دراسة  . تتمكن األونروا من تزويد األطفال بكميات من الحديد االتقائي نظراً لعدم توفر األموال الالزمة             
٪ من األطفال يعانون من نقص مـن الفيتـامين          ٢٢أجرتها ومولتها وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية أن         

وفقاً لمعايير  ) ٪٢٠≥ (ة معدالً يقع ضمن الفئة الوخيمة     ويعتبر معدل االنتشار في هذه الحال     . في البالزما " ألف"
يمثل أو ال يمثل مشكلة من مشكالت الـصحة         " ألف" الفيتامين   منظمة الصحة العالمية لتحديد ما إذا كان نقص       

  .العمومية
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وقد كشفت  . وباإلضافة إلى ذلك فإن أطفال اليوم يكبرون وال يعرفون من الحياة غير البطش والعنف               -٢٥
٪ مـنهم   ٤٨ طفالً في الضفة الغربية وقطاع غزة أن نسبة تبلغ           ١٢٦٦ى الدراسات التي أجريت على نحو       حدإ

/ األولوقد شهدت الضفة الغربيـة، منـذ كـانون          . تعرضت لحادثة عنف مورس ضدها أو ضد أحد األقارب        
 تـدت إلـى بـاقي     لبث أن ام   بدأت هذه الفاشية في نابلس، ثم ما      و .، حدوث فاشية نكاف كبيرة    ٢٠٠٣ديسمبر  
٪ منهم  ٧١,٣ الجئاً، شكل أطفال دون سن الخامسة عشرة نسبة          ٣٨٦١وقد أصابت هذه الفاشية نحو      . المناطق

وقد ظلت جذوة الفاشية متقدة ووصلت إلى ذروتهـا         . ٪ من المصابين  ٦٨,١على الرغم من أنه قد سبق تطعيم        
مايو / لبث أن خبت وتالشت تماماً في أيار       ثم ما  ٢٠٠٤ مايو/ أبريل إلى أيار  / خالل الفترة الممتدة من نيسان    

؛ وأصـيبت   )٪ من مجموع الحاالت   ١أي نحو   ( حالة   ٣٨وقد تم اإلبالغ عن حدوث مضاعفات لنحو        . ٢٠٠٥
كما تعرضـت ثـالث     .  حاالت بالتهاب السحايا   ٣ حالة بالتهاب البنكرياس، و    ١٤ حالة بالتهاب الخصية، و    ١٨

ضاعفات، وأدخل جميع المرضى الذين أصابتهم مضاعفات للمستـشفيات،         حاالت ألكثر من نوع من أنواع الم      
وشاركت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الـشرق           . ولم يتم اإلبالغ عن أي وفيات     

لصحة في الضفة الغربية، في حمـالت التطعـيم ضـد            بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة ا     ،)األونروا(األدنى  
طالباً من الطالب المسجلين     ٥٨ ٥٦١وتم من خالل هذه الحملة تطعيم       . بة، والنكاف، والحصبة األلمانية   الحص

  .٪٩٦ونروا، بمعدل تغطية بلغ نحو مراكز التدريب المهني التابعة لألبالمدارس و
 

ل  النقاب عن زيـادة معـد      ٢٠٠٥وقد كشفت إحدى الدراسات التي أجرتها وكالة األونروا خالل عام             -٢٦
٪ ٤٩,٩ إلى   ١٩٩٥ عام   في٪  ٣٢,١االنتشار العام الستخدام موانع الحمل الحديثة على صعيد الوكالة ككل من            

، ليسجل أعلى معدالت االنتـشار فـي لبنـان          ٢٠٠٥٪ في عام    ٥٥,٤لبث أن قفز إلى      ، ثم ما  ٢٠٠٠في عام   
، بينما  )٪٥٣,٠(ثم األردن   ) ٪٥٦,٣(ثم الضفة الغربية    ) ٪٦٧,٢(يليها الجمهورية العربية السورية     ) ٪٦٩,٠(

وبالرغم من التحسن الملموس والذي تجلى في الزيادة في معـدل         ). ٪٣٣,٧(سجلت غزة أدنى معدالت الزيادة      
  ، إال أنـه   ٢٠٠٠٪ في عام    ٣٦,٥ لى إ ١٩٩٥٪ في عام    ٢٣,٧استخدام وسائل منع الحمل الحديثة في غزة من         

وقد يعزى ذلك إلى تغيير الـسلوكيات اإلنجابيـة لالجئـين           . ٢٠٠٠لبث أن شهد انتكاسة اعتباراً من عام          ما
ال يستعصى على الفهـم فـي ظـل هـذه            وهو أمر بديهي و    .بة العارمة في إنجاب المزيد من األطفال      الرغو
  .ألوضاع المتأزمة وما يصاحبها من ارتفاع في معدالت الوفياتا
  

  التوصل إلى الخدمات الصحية
  
أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن نسبة كبيرة مـن األسـر            أشارت نتائج المسح الذي       -٢٧

٪ بسبب نقـاط التفتـيش العـسكرية،        ٢٨,٣تعاني من مشكلة في الوصول للخدمات الصحية لعدة أسباب منها           
. ٪ نظراً الرتفاع تكاليف العالج الطبـي      ٤٥,٧٪ نتيجة إلغالق السلطات اإلسرائيلية لبعض المناطق، و       ٣٧,٣و

ليل معطيات األونروا حول أنشطة التمنيع في الضفة الغربية، حسب المناطق والمراكز الصحية، عن وكشف تح
بل العاملين الصحيين، وعن التعاون المثمر مع سـلطات الـصحة            ق المبذولة من الجهود الدعوية غير العادية     

جهود عن تحسن كبير فـي      وقد تمخضت هذه ال   . العمومية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية     
معدالت التغطية بالتمنيع في الضفة الغربية بوجه عام، وبعض الجيوب في القدس والخليل بوجه خاص والتي                

، حيث  اًوشهد معدل التغطية بكل اللقاحات تحسن     . ٢٠٠٤كانت تعاني من انخفاض معدالت التغطية خالل عام         
 وفـي المركـز     ،٢٠٠٥ في عـام     ٪١٠٠ إلى   ٢٠٠٤٪ في عام    ٨٣ارتفع في المركز الصحي في الخليل من        

وفي المركز الصحي في قلنـديا       .٢٠٠٥٪ في عام    ٩٨ إلى   ٢٠٠٤٪ في عام    ٨٥ زاد من    القدس  في الصحي
كما طرأ تحسن مماثـل علـى التمنيـع بالجرعـة     . ٢٠٠٥٪ في عام ١٠٠ إلى ٢٠٠٤٪ في عام  ٩٠زاد من   

٪ في  ٩٧,٩ إلى   ٢٠٠٤٪ في عام    ٧٥,٦في القدس من    المعززة، حيث ارتفع معدل التمنيع في المركز الصحي         
، أما في المركـز     ٢٠٠٥٪ في عام    ١٠٠ إلى   ٢٠٠٤٪ في عام    ٧٩,٦قلنديا من   ، كما ارتفعت في     ٢٠٠٥عام  

  .٢٠٠٥٪ في عام ٩٠,٧ إلى ٢٠٠٤٪ في عام ٨٩,٧الصحي في الخليل فقد ارتفع من 
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 استجابة األونروا
 

  النداءات الطارئة
  
، أطلقت األونروا ثمانية نداءات لدعم برنامجها الخاص بالمساعدات         ٢٠٠٠أكتوبر  / لفمنذ تشرين األو    -٢٨

وقد وجهت األونروا هذه النداءات للحـصول علـى         . امجها العادية ناإلنسانية الطارئة، باإلضافة إلى أنشطة بر     
والر أمريكي كما    مليون د  ٥٠١,٤وقد تلقت بالفعل    .  مليون دوالر أمريكي   ٩٢٤,٧التمويل الالزم والبالغ نحو     

  . أدناه٣هو موضح بالجدول 
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية( تمويل نداءات الطوارئ ٣الجدول 
  

  نداءات
٢٠٠٣-٢٠٠٠  

  *نداءات

٢٠٠٤  
  نداءات
 اإلجمالي الكلي  ٢٠٠٥

  
  ٪  المبلغ  ٪  المبلغ  ٪  المبلغ  ٪  المبلغ

    ٩٢٤,٧    ١٨٥,٥    ٢٠٩,٤    ٥٢٩,٨  المبالغ المطلوبة

  ٥٦  ٥١٤,٩  ٥٠  ٩٢,٩  ٤٧  ٩٨,٦  ٦١  ٣٢٣,٤  لمؤكدة التعهدات ا

    ٥٠١,٤    ٧٣,٧    ١٠٩,٠    ٣١٨,٧  المبالغ التي تم تلقيها

 ٤٤ ٤٠٩,٨  ٥٠  ٩٢,٦  ٥٣  ١١٠,٨  ٣٩  ٢٠٦,٤  إجمالي المبالغ غير الممولة

  
هـد   مليون دوالر أمريكي، المبالغ المعلنـة والمتع       ١٥,٨المبالغ المطلوبة    (لرفحتتضمن النداءات التكميلية    *  

  ). مليون دوالر أمريكي٣,٦ مليون دوالر أمريكي، والمبالغ التي تم تلقيها ٦,٩: بدفعها
  
النداء الطارئ التاسع، لضمان تواصل برنـامج المـساعدات اإلنـسانية           طالق  بإكما قامت األونروا      -٢٩

ابق، نظـراً   ، وهو أقل من النداء الطـارئ الـس        ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي خالل عام       ٩٥,٥الطارئة بمبلغ   
إلدماج تكاليف اإلمدادات الطبية الطارئة، وتكاليف الدخول للمستشفيات، والدعم واإلرشاد النفسي في الميزانية             

  .العادية
  

  برنامج المساعدات الطارئة
  

 تقـوم علـى رعايـة نـصف سـكان       فهي باإلقليم،   تضطلع األونروا بأكبر عملية ذات طابع إنساني        -٣٠
وترى منظمة الصحة العالمية، أن التصدي لألزمة علـى وجـه الـسرعة،          . تلة تقريباً الفلسطينية المح  األرض
ومـن   .أن يكون بالتركيز على ضمان بقاء السكان المتضررين على قيـد الحيـاة، وحمايـة عـافيتهم                 يجب

اح دالة واإلنـصاف، واإلصـح    عاألساسية لالستجابة إتاحة ما يكفي من المياه النقية على نحو يحقق ال            العناصر
إال أن الوكالـة    . الطعام، والمأوى، وحماية المتضررين من المرضى وانتهاك حقوقهم       والمتعلق بحفظ الصحة،    

تملك في هذا المجال شيئاً، فهي ليس لها والية في ما يتعلق بقضايا الحماية، وال سيطرة لها على المـوارد                     ال
ة منقحة من التدابير للتخفيف مـن وطـأة         غير أن ذلك لم يفت في عضدها، فقد تولت وضع مجموع           .الطبيعية

ومن بين تلك التدابير إنشاء برامج      . الصراع وآثاره السلبية على مجتمعات الالجئين، في حدود الموارد المتاحة         
ر مساعدات نقدية وعينية، وتقديم معونات غذائية، وإعادة اإلعمار وترميم البنى  التحتية التي              يتوفوللتوظيف،  
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، وتقديم خدمات الرعاية الطبية في حاالت الطـوارئ، وتقـديم الـدعم             تيجة للصراع الدائر  لحقتها األضرار ن  
  .والمشورة النفسانية

  
البرنامج إلى احتواء األزمة االجتماعية واالقتصادية التـي        ا  يهدف هذ  .التوظيف في حاالت الطوارئ     -٣١

حيـث  (ق التشغيل المباشر    ي عن طر  ،تةخالل تهيئة الوظائف المؤق    تواجه الالجئين، والتخفيف من وطأتها من     
حيث تتـولى   (وعن طريق التشغيل غير المباشر      ) العمل على حد سواء    تتولى األونروا تمويل وتوجيه برنامج    

تويات أما الحفاظ على مـس ). من خالل المنظمات المجتمعية، واإلشراف عليها  األونروا تمويل األنشطة المنفذة   
على بنيتها األساسية، فيحتل الدرجة الثانية في إطار األهداف التـي يتوخاهـا             وا و الخدمات التي تقدمها األونر   

وتم من خالل هذا البرنامج تعيين العاملين الالزمين لتلبيـة الطلـب المتزايـد              . برنامج خلق الوظائف المؤقتة   
الوصـول إلـى    خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها األونروا، وليحلوا محل العاملين الذين يتعذر عليهم              على

 عامالً صحياً في غزة     ٨٢حيث عيِّن    .ب القيود المفروضة على حركة وسائل النقل واألفراد       بمراكز عملهم، بس  
  . عامالً في الضفة الغربية٩٢و
  

يهدف برنامج المعونة الغذائية الطارئة إلى مكافحـة سـوء التغذيـة وعـوز               .المساعدات الغذائية   -٣٢
التصدي لمشكلة الوصول المادي واالقتصادي للغذاء، وذلك مـن خـالل تـوفير             المغذيات الزهيدة المقدار، و   

. شبكات األمن الغذائي من خالل إعداد سلة تضم ست سلع أساسية؛ ال تنتج أو ال تتوفر محلياً بأسعار ميسورة                  
در صايث خفف األعباء عن كاهل اُألسر، بغية توجيه موالحق أن البرنامج قد حقق مزايا أخرى غير مباشرة ح     

 فمنذ اندالع االنتفاضة، تمكن برنامج األونـروا المعنـي          .لشحيحة لسد االحتياجات األخرى األساسية    ويلها ا تم
وقد تم  .  ماليين طرد غذائي للضفة الغربية وقطاع غزة       ٥بالمساعدات الغذائية الطارئة من تقديم ما يربو على         

. ر الدخل تماماً، والتي تعرض دخلها لهزات عنيفـة        توجيه المعونات الغذائية ألسر الالجئين التي فقدت مصاد       
وقد تعاونت الوكالة تعاوناً وثيقاً مع وزارة الشؤون االجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية، وبرنـامج األغذيـة                

وبالفعل أمكن مساعدة األسـر فـي   . العالمي، لتنسيق أنشطة المساعدات المقدمة لغير الالجئين تفادياً لالزدواج       
ففي مثل هـذه    .  حظر التجوال أو اإلغالق، أو التي تواجه أزمات من جراء اإلخالء، على سبيل المثال              مناطق

وقام معهد تنميـة المـوارد الخارجيـة،        . الحاالت تقدم الوكالة مساعداتها لالجئين ولغير الالجئين دون تمييز        
أن عـدم انتظـام توزيـع    "وأشار التقرير الـصادر عنـه إلـى    . ، بمراجعة برنامج الطوارئ٢٠٠٥عام   في

الغذائية، كفيـل، فـي حـد ذاتـه، بإحبـاط المحـاوالت الراميـة إلـى ربـط المبـالغ الموزعـة                        المواد
والحقيقة أن محتويات السلة الغذائية مالئمة للغاية، ممـا جعلهـا تحظـى بقبـول               . الموضوعية باالحتياجات

بة لالجئين الفلسطينيين، ومن ثم فـإن أي         بالنس اًكما أن لحصص اإلعاشة مغزًى خاص     . المستفيدين ورضائهم 
أن البرنامج قد ساهم، دون شك،      "كما جاء في التقرير     ". قرار بوقفها، يجب أن يأخذ هذه الحقيقة بعين االعتبار        

وتعليقاً علـى    ". وبشكل كبير في التغلب على الصعوبات والوصول للغالبية العظمى من الفئات السريعة التأثر            
أن هناك في ما يتعلق بقضية بيـع األغذيـة المخصـصة            "ذكر معهد تنمية الموارد الخارجية      االنتفاع بالغذاء   

وتـشير  . ألعمال اإلغاثة، أدلة قاطعة على ظهورها في األسواق، وإن كان ذلك ال يحدث على نطاق واسـع                
يتم استالمه، يستهلك   الجماعية التي أجريت مع األسر إلى أن غالبية الغذاء الذي            المقابالت   منالبينات المستقاة   

  ".بالفعل من قبل األسر المعنية
  
ـ إن الهدف من هذه المساعدات هو إتاحة الفرصة أمـام أك           .المساعدات النقدية والعينية    -٣٣ ر األسـر   ث

ومنذ إطالق  النداء العاجل     .  للخطر من الذين تؤثر فيهم األزمات، لتلبية احتياجاتها الملحة         اً وتعرض اًاستضعاف
 كمنح للمساعدة فـي     اً مليون دوالر أمريكي نقد    ٢٣، قامت األونروا  بتوزيع      ٢٠٠٠كتوبر   أ /األولتشرين  في  

أما المـساعدات العينيـة والمتمثلـة فـي الخيـام،           .  مليون دوالر في الضفة الغربية     ١٥ ىقطاع غزة وحوال  
. إلسرائيلية بهدم منازلهـا    إلى العائالت التي قامت القوات ا      اًوالبطاطين والمراتب وأدوات المطبخ فتمنح أساس     
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 شـخص فـي الـضفة       ١١٤ ٠٠٠ومنذ بداية األزمة بلغ عدد من استفاد من هذه المساعدات العينية أكثر من              
  . شخص في قطاع غزة١١٨ ٦٠٠الغربية و

  
إن الهدف المتوخى هـو تلبيـة       .  المتضررة بسبب الصراع الدائر    التحتية ىإعادة بناء وإصالح البن     -٣٤

نية للعائالت التي تشردت وأصبحت بدون مأوى، إضافة إلى إصالح األضرار التي أصـابت              االحتياجات السك 
ومنذ أن بدأت االنتفاضة . اكل األساسية المجتمعية والتجهيزات التي أقامتها وكالة األونروايالمنازل والخيام واله

الة لمواكبة معـدالت التـدمير      ، كافح العاملون في برنامج إعادة اإلسكان التابع للوك        ٢٠٠٠سبتمبر   /في أيلول 
 وحدة سـكنية، وإصـالح      ٩١٤ عائلة فقط في     ٩٨٤ سوى   تؤويوحتى اآلن لم تستطع الوكالة أن       . المتسارعة
ويجري في الوقت الحالي بنـاء      .  تم تدميره في قطاع غزة وذلك بسبب قلة المخصصات المالية           منزالً ١٣٦٦
 من  ى مأو ٥٠٦لضفة الغربية، فقد تمكنت الوكالة من بناء        أما في ا  .  عائلة ٩٧ وحدة سكنية إضافية إليواء      ٩٢

  .  هائالًاً مأوى كانت قد دمرت تدمير٣٢٥جديد وترميم 
  
يتمثل الهدف المنشود في مواجهة العبء اإلضافي الواقع على نظام الرعاية . الرعاية الصحية الطارئة  -٣٥

ير الوصول إلى الخدمات الصحية في األماكن       الصحية بسبب االحتياجات والتحديات الجديدة التي تظهر، وتيس       
وهذا البرنامج ال يطبق في قطـاع غـزة         . التي تأثرت بإجراءات اإلغالق والجدار الفاصل في الضفة الغربية        

بل الوصول إلى الخدمات  المقيمين في الخيام فيها، مع توافر سالالجئين لصغر مساحتها الجغرافية وتركز نظراً
 للبرنامج المرسوم   وفقاًوم الفرق الصحية الجوالة بزيارة القرى كل أسبوع أو كل أسبوعين            وتق. المحلية أمامهم 

وجدير بالمالحظة أن   . لها وهي تتكون من طبيب وممرضة ممارسة، وفني مختبرات، وصيدلي مساعد وسائق           
ون متوافرة  هذه العيادات ليست متنقلة وإنما هي عبارة عن فرق جوالة تقوم بفحص المرضى في غرف، قد تك                

ويقوم الفريق بتقديم طائفة واسـعة      . لدى المجتمعات التي تزورها، وإن لم تتوافر فيجرى الفحص في الشوارع          
من الخدمات الطبية األساسية تشمل التمنيع، ومكافحة األمراض السارية واألمراض غير السارية، كما يـوفر               

وقد وصل إجمالي عدد المرضى الذين تلقوا هـذه         . ائر األولية للمصابين نتيجة للصراع الد     اإلسعافيةالمعالجة  
  .اً شخص١٣٦ ٢٧٦ إلى ٢٠٠٥الخدمات، خالل عام 

  
يقارب من    كان هناك خمس فرق جوالة في الضفة الغربية، تخدم كل منها ما            ٢٠٠٥وعلى مدى عام      -٣٦
ن وكالة األونـروا   تقدمها تلك الفرق، فإيوإضافة إلى المحافظة على الخدمات الت.  شخص في كل زيارة    ١٠٠

ـ     .  إلى تشكيل  فرقتين جوالتين جديدتين في كل من نابلس والخليل           تسعى حالياً  تمكن وهذه الفرق اإلضـافية س
  .  مريض من الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية كل شهر١٤ ٠٠٠

 
 محلة واحـدة    بلغ، أي بمعدل ي   ٢٠٠٥  عام  محلة في  ١٥٠ولقد وصلت هذه الفرق الجوالة الخمس إلى          -٣٧

فكانت بيت لحم تزار مرة كل       (،وبعض هذه األماكن كان معدل الزيارة بها أكبر من سواها         . كل خمسة أسابيع  
 وكما يالحظ فـي     ).عالخليل مرة كل سبعة أو ثمانية أسابي      (والبعض اآلخر كان المعدل فيها أقل       ) ثالثة أسابيع 

كل فريق صحي جوال كانت تتزايد بصورة كبيرة على         ، فإن معدالت الزيارة في كل شهر بالنسبة ل        ٤ الجدول
  . مدى السنوات الثالث المنصرمة
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  متوسط عدد زيارات المرضى، في الشهر بالنسبة لكل فرقة: ٤الجدول 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣صحية جوالة في الفترة 

  

معدل الزيارات   العيادة
 ٢٠٠٣الشهرية عام 

معدل الزيارات 
 ٢٠٠٤الشهرية عام 

ات الشهرية معدل الزيار
  ٢٠٠٥عام 

  ١ ٥٨٢  ١ ١٦٠  ١ ٢٨٤  بيت لحم

  ٢ ٧٤٧  ١ ٩٤١  ١ ٠٨٣  الخليل

  ٢ ١٧٨  ١ ٨٥٦  ٢ ١٥٨  جنين

  ٢ ٣٢٢  ١ ٨٥٢  ١ ٨٣٩  القدس

  ٢ ٤٥٦  ٢ ٦٠٧  ٣ ١٢٢  نابلس

معدل عدد الزيارات الـشهرية     
  ٢ ٢٥٦  ١ ٨٨٣  ١ ٨٧٨  )لجميع العيادات(

  
، ئ لبرنامج الطـوار    تقييماً ىق ما وراء البحار الذي أجر     وتولى الفريق التابع لمعهد التنمية في مناط        -٣٨

 وزيادة عددها لتصل إلى سبع فرق، مع إنـشاء           الخمس وضع توصيات تقضي بالمحافظة على الفرق الجوالة      
 طبيةخمس نقاط ثابتة وتوسيع مجال الخدمات المقدمة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير إمدادات                 

  .لب المتزايد على خدمات العالج التي تقدمها وكالة األونرواإضافية لتلبية الط
  

  التحديات المطروحة 
  
 ٢٠٠٥أن عـام    ": ٢٠٠٦ عام   ة العامة لوكالة األونروا، في النداء العاجل الذي أطلقته        يذكرت المفوض   -٣٩

 بلديـة   تخابـات ض الفلسطينية المحتلة، فقد تم انتخاب رئيس جديد، وأجريت ان         عام التغيرات الكبيرة في األر    
وقد سجل انخفـاض    . من قطاع غزة وبعض المناطق الواقعة شمال الضفة الغربية        داخلية، وانسحبت إسرائيل    

 هناك بصيص من األمل قد بدأ يظهر مـن          ولذا. خالل األعوام الماضية  ملموس في مستويات العنف الذي ساد       
، نأمـل، أن  اًإننا جميع: "وأضافت قائلة. ابجديد وإن كان على استحياء، في هذه األراضي التي لحق بها الخر        

. تـصاد الفلـسطيني   تبدأ على الفور اإلجراءات الضرورية، والمعترف بها بصورة عامة، إلحياء وإنعاش االق           
إال أنـه   . ، فسوف تتمتع األراضي المحتلة بتوفر العمالة المنتجة والنمو االقتصادي المستدام          وعندما يحدث هذا  

 الحالي، أن نتصدى لسد النقص الذي حدث جراء األزمة التي ورثناها عن السنوات              من الضروري، في الوقت   
  . "المنصرمة واستئناف أنشطة التنمية االقتصادية المتوقعة في مستقبل األيام

  
، من انسحاب للمـستوطنين اإلسـرائيليين والقـوات المـسلحة           ٢٠٠٥وعلى الرغم مما تم في عام         -٤٠

 إال أن الوكالة    فة عامة، وانخفاض كبير في مستويات العنف وتدمير للممتلكات، بص       اإلسرائيلية من قطاع غزة،     
 ٢٠٠٥فقد ارتفعت معدالت الفقر عام      . ذكر في المؤشرات اإلنسانية الرئيسية    لم تلحظ حتى اآلن أية تحسينات تُ      

هـم إال فيمـا يتعلـق     اللأي تغير يـذكر ظم إتاحة الخدمات فلم يطرأ عليها      ، أما نُ  ٢٠٠٤مقارنة بمثيالتها عام    
وفي بعض الجوانب الهامة مثل توصل الـسكان  . بالحركة الداخلية الناجمة عن االنسحاب في نطاق قطاع غزة     

الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة إلى الخدمات الصحية حيث تفاقم الوضع فيها في اآلونة األخيـرة                
  . بصورة كبيرة



      A59/INF.DOC./1       Annex    الملحق      ١/وثيقة معلومات/ ٥٩ج

15 

 من أية فرصة اقتصادية تتاح، نتيجة لالنسحاب، أمام الستفادة قدر اإلمكانإلى اوتسعى وكالة األونروا   -٤١
- من السكان وأكثر من ثلثي الـسكان فـي غـزة           ٪٤٠ أكثر من    -الالجئين الفلسطينيين في األراضي المحتلة    

ن  بسواء، فـإ   وما لم يتم التصدي لهاتين القضيتين سواءً      . وستعمل على ضمان عدم إهمال المتطلبات اإلنسانية      
ية البشرية،  اآلثار التي ستقع على جميع الفلسطينيين في األراضي المحتلة، من الزاوية األمنية ومن زاوية التنم              

والوكاالت الشقيقة التابعة لألمم    وثيق مع السلطات الفلسطينية      وتعمل الوكالة في تعاون      .يمكن أن تكون خطيرة   
ورغم هذا، فإن تنفيذ هذه الخطة مرهـون     . ية باالنسحاب المبعوث الخاص للجنة الرباعية المعن     المتحدة ومكتب 

   .باستقرار الوضع السياسي ورغبة المانحين في تمويل األنشطة المؤدية إلى تحقيق ذلك االستقرار
  
  
  

=     =     =  


