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يتشرف المدير العام بأن يسترعي انتباه جمعية الصحة إلى التقرير المرفق وهو من وضـع مـدير                   
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  الملحق
  

تقرير مدير الشؤون الصحية في وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، 

  ٢٠٠٤، لعام )األونروا(
  

  
  ألوضاع اإلنسانية والصحيةا
  
لمعايير حيـث    استمرار العنف وإزهاق األرواح وشهد أسوأ مستويات التدمير بكل ا          ٢٠٠٤شهد عام     -١

وجاءت حصيلة  . ٢٠٠٠سبتمبر  / ادة منذ أيلول  المحتلة إلى أعماق أزمة إنسانية ح     دخلت األراضي الفلسطينية    
ووفقـاً إلحـصاءات    . الخسائر إبان جوالت التوغل في المخيمات أعلى كثيراً بين سكان المجتمعات المتـأثرة            

ون في األراضي الفلسطينية المحتلـة قـد القـوا           فلسطينياً ممن يعيش   ٣٦٣٣المكتب الفلسطيني المركزي فإن     
 شخصاً في   ١٤٦٧ حيث قتل    ٢٠٠٤نوفمبر  /  إلى تشرين الثاني   ٢٠٠٠سبتمبر  / مصرعهم في الفترة من أيلول    

 ومن الجوانـب المأسـاوية بـشكل        . شخصاً ٢٨ ٢٣٥ شخصاً في قطاع غزة وجرح       ١٨٨٧الضفة الغربية و    
 طفـالً علـى     ٣٩٧ طفالً و  ٣١٥  حيث بلغ  : قتلوا في هذه الفترة    حصاءات عدد األطفال الذين   إلخاص في هذه ا   

وكان .  طفل ١٢ ٠٠٠٪ من مجموع عدد الوفيات، بينما جرح أكثر من          ١٩,٥التوالي في المنطقتين، بما يمثل      
 طفالً من تالميذ المدارس في األونروا، ثالثة منهم قتلوا في           ١٥٥ شخصاً من موظفي األونروا و     ١٢بين القتلى   

 طفالً مـن المقيـدين فـي        ١٥٣٩وفضالً عن هذا، جرح     .  بنيران إسرائيلية في مدارس األونروا     ٢٠٠٤عام  
 بلغـت الخـسائر     ٢٠٠٠سـبتمبر   / ومنذ أيلول . مدارس األونروا ومن بينهم تسعة أطفال في داخل المدارس        

  . جريحا٦٩٧٩ً قتيل و ١٠٠١اإلسرائيلية 
  
وتركز تدمير البيوت نتيجة    . وياً آخر من جوانب األزمة    وظل اقتالع األشجار وهدم البيوت جانباً مأسا        -٢

 بيوت في الفترة من أول كانون الثـاني إلـى أول تـشرين              ١٣٠٤للنشاط العسكري في قطاع غزة حيث دمر        
/ ووصل العدد التراكمي للبيوت المدمرة منذ أيلول      .  شخصاً ١٣ ٣٥٠، وتضرر من ذلك     ٢٠٠٤نوفمبر  / الثاني

لحقت تـوغالت الجـيش اإلسـرائيلي       أو.  شخصاً بال مأوى   ٢٢ ٩٦٣يتاً ليترك    ب ٢٣٨٩ إلى   ٢٠٠٠سبتمبر  
دولي فإن األضرار المادية باألراضي     لووفقاً للبنك ا  . أضراراً بالغة بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء      

دوالر  مليون   ١٤٠المحتلة في قطاع المياه والصرف الصحي بسبب األعمال العسكرية اإلسرائيلية تقدر بنحو             
  . أمريكي

  
واألراضي الفلسطينية المحتلة مراقبة بشبكة كثيفة من نقاط التفتيش الثابتة والمتنقلة وحواجز الطـرق                -٣

 تدبير إغـالق تقيـد      ٧٠٠وثمة أكثر من    . والسواتر الترابية وتدابير أخرى لرصد وتقييد تحركات الفلسطينيين       
ثيـر مـن    كي الضفة الغربية، بينما يقسم قطاع غزة فـي          فيين  الفلسطين حالياً حركة السلع الفلسطينية واألفراد    
هذا إلى أن عمليات اإلغالق وحظر التجول تمثل سبباً آخر من أسـباب             . األحيان بنقاط تفتيش إلى ثالثة أقسام     

 وعموماً، فوفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، كانت أكثر المدن تضرراً من هذه الناحية            . القيود على التنقل  
 هي الخليل التي فرض عليها حظر التجـول    ٢٠٠٤فبراير  /  إلى شباط  ٢٠٠٢ يونيو/ خالل الفترة من حزيران   

 هللافـرام   ) ٪١٨(فبيت لحـم    ) ٪٢٦(فجنين  ) ٪٣١(ثم طولكرم   ) ٪٣٢(٪ من الوقت، تليها نابلس      ٤٠طوال  
ذائية ومـواد البنـاء،      وتفرض قيود صارمة على دخول وخروج المقيمين والسلع الغ         ).٪١٥(فقلقيلية  ) ٪١٧(

 هو أسوأ عام في قطاع غزة منذ بداية         ٢٠٠٤وكان عام   . وكذلك على مرور األطفال إلى مدارسهم في الخارج       
فالقيود على حركة موظفي األونروا الدوليين داخل غزة وحولهـا          . االنتفاضة بالنسبة لحركة األفراد والبضائع    
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لضفة الغربية تتواصل حوادث منع وتأخير وصول األفـراد         وفي ا . أدت إلى تعطيل كثير من عمليات الوكالة      
الواقعة " العازلة"وتأثر إيتاء المساعدة اإلنسانية بوجه خاص في المنطقة         . والسلع بما يؤثر على عمليات الوكالة     

سـتظهار  الالسور، إذ يشترط الجيش اإلسرائيلي دائماً على مـوظفي األونـروا ا         / بين الخط األخضر والجدار   
  .ذية واألفرقة الطبية منعاً باتاًغوقد سجلت عدة حاالت منع فيها وصول أفرقة توزيع األ. الالزمةبالرخص 

  
السور الذي يبنى حالياً داخل الضفة الغربية قيـوداً علـى الحركـة وفـصالً بـين                 / الجدارويشمل    -٤

الـسور فـي    /ء الجـدار  وقد بدأت إسرائيل بنا   . الفلسطينيين وأراضيهم وعملهم وفرصهم التجارية في إسرائيل      
وهو يتضمن نظاماً من األسوار والخنادق واٍألسالك الـشائكة    .  باعتبار ذلك تدبيراً أمنياً    ٢٠٠٢يونيو  / حزيران

لكتروني ودوريات على الطرق ومناطق عازلـة       إقتفاء الخطوات ونظام رصد     الالحادة والرمال الناعمة المعدة     
وفي .  كيلومتراً أخرى منه   ٧٠ن هذا النظام ويجري حالياً إنشاء        كيلومتراً م  ١٨٥وقد شهدت مسافة    ". ممنوعة"

 إلى داخل الضفة الغربية فيعزل األسـر        ١٩٤٨السور شرقاً عن خط الهدنة لعام       /  ينحرف الجدار  أماكن كثيرة 
 وبوجود هذا الحاجز تكون ٍإسرائيل قد ضـمت         .الفلسطينية عن أراضيها ومجتمعاتها والخدمات التي تحتاجها      

  .٪ من الموارد المائية للضفة الغربية٥١ معظم شبكة المياه الغربية التي تشكل بالفعل
  
لواسـعة  اوعلى خالف االتجاه الذي كان سائداً منذ بداية األزمة فقد كان ألثر التـوغالت العـسكرية                   -٥

ج سلبية علـى    النطاق والطويلة األجل، وألثر القيود المفروضة على حركة السيارات واألفراد واإلمدادات، نتائ           
األيام في قطاع غزة أكبر منها على الضفة الغربية، ألن كثيراً من موظفي / الخسارة الناجمة عن فاقد الموظفين

ونتيجة لهـذا   . األونروا الصحيين لم يستطيعوا الوصول إلى مقار عملهم إال بعد مشاق كبيرة وتأخيرات طويلة             
وخالل اإلغالق األخير لمعبـر     . ٢٠٠٤ عام    خالل غزة ساعة من عمل الموظفين في قطاع        ١٨ ٨٤٢ضاعت  

 حبس كثير من مواطني غزة خارج القطاع في طريـق عـودتهم إلـى    ٢٠٠٤ديسمبر  / رفح في كانون األول   
 ٤٢ومن بين هؤالء كـان      .  مريضاً سبق أن تركوا في مصر أو األردن للعالج         ٨٧٧وكان من بينهم    . ديارهم

وكانت األسباب الرئيسية إلحالتهم للخارج هي إجراء جراحـات         . أةمرا ٤٥٤طفالً دون الخامسة من عمرهم و     
 سبعة من هؤالء المرضـى  وخالل فترة االنتظار توفى. لسرطانقلبية وعائية والخضوع للعالج الشعاعي من ا     

  .ودفنوا في العريش على الحدود المصرية، لعدم سماح اإلسرائيليين بنقل جثامينهم إلى غزة
  
قام المتاحة من مكتب اإلحصاء الفلسطيني المركزي فإن البطالة في غزة ارتفعت من             وطبقاً آلخر األر    -٦

وارتفعت البطالة في   . ٢٠٠٤٪ في الفصل الثالث من عام       ٣٦,٨ إلى   ٢٠٠٠٪ في الربع الثالث من عام       ١٥,٥
ت وأدى ذلك بالضرورة إلى زيادة حادة فـي معـدال         . ٪ في الفترة نفسها   ٢٢,٣٪ إلى   ٧,٥الضفة الغربية من    

فكانـت  . ٪٦٥ ارتفع معدل الفقر في قطاع غزة، طبقاً لبيانات البنك الدولي إلى  ٢٠٠٤ن عام   معتباراً  فا. الفقر
وتشير إحـصاءات   . ٪٢٣هي  ) الذين ال يستطيعون أو يستطيعون بالكاد، توفير أساسيات البقاء        (نسبة الكفاف   

ألسر في األراضي الفلـسطينية المحتلـة       ٪ من مجموع ا   ٦٢,٥المكتب اإلحصائي الفلسطيني المركزي إلى أن       
 ٢,٢وهذا يعني بالقيمة الحقيقية أن أكثر من        .  يعيشون دون خط الفقر    ٢٠٠٤كانوا في النصف األخير من عام       

لبنـك الـدولي دون   امليون نسمة يعيشون بأقل من دوالرين أمريكيين للفرد يومياً، مما يجعلهم، حسب تعريف            
هم المتأثرون بوجه خاص ألنهم يعتمدون تقليدياً على ما يحصلون عليـه مـن              والالجئون  . خط الفقر العالمي  

أجور مقابل العمل في إسرائيل، واألصول التي في حوزتهم قليلة فال يجدون ما يبيعونه ويتعرضون للتوغالت                
لي فـإن   وطبقاً للبنك الـدو   . المتكررة من الجيش اإلسرائيلي في مخيماتهم، مما يؤدي إلى زيادة نفاد مواردهم           

 عاماً سابقة وأصبح الناتج المحلي      ١٥ في   هلذي حقق ااالقتصاد الفلسطيني خسر كل المكاسب الناجمة عن النمو         
وهبط الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة التراكمية للفرد في قطاع          .١٩٨٦اإلجمالي اآلن أقل من مستواه في عام        

  .٢٠٠٤ و١٩٩٩٪ بين عامي ٤٠غزة بنسبة 
  
 ٪٣٨ مليون نسمة في األراضي الفلسطينية المحتلة، أي         ١,٣ج األغذية العالمي كان نحو      رنامبوحسب    -٧

 نـسمة   ٥٨٦ ٠٠٠كان، أي   ٪ آخرون مـن الـس     ٢٦ وكان   .من السكان من الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي       
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ـ  ٣٩وهنا أيضاً كان الالجئون هم األكثر عرضة للمخـاطر، ويقـدر أن             .  األمن الغذائي  معرضين لفقر  ن ٪ م
 والغذاء متوافر عموماً في قطاع غزة والضفة        . من غير الالجئين   ٪٣٦الالجئين ال ينعمون بأمن غذائي، مقابل       

ارتفـاع  (ية  وأسـباب اقتـصاد   ) حظر التجول واإلغالق  (الغربية، ولكن الحصول عليه محدود ألسباب مادية        
  ).ات الدعم االجتماعي المستنزفة الموارد، وإجهاد استراتيجيات المواكبة، وشبكمعدالت البطالة، ونفاد

  
ورغم الجهود االستثنائية التي تبذل لمنع تعطل إيتاء الخدمات وجودتها فإن هنـاك مؤشـرات علـى                   -٨

 وقد بينت دراسات األونروا حول معدل انتشار األنيميا الناجمة عـن            .تدهور الحالة الصحية والتغذوية للسكان    
هراً وفـي صـفوف الحوامـل        ش ٣٦ شهور و  ٦اوح أعمارهم بين    عوز الحديد في صفوف األطفال الذين تتر      

٪ فـي صـفوف     ٧,٥٤المرضعات أن معدالت األنيميا في قطاع غزة قد بلغت نسباً مرتفعة فهـي              واألمهات  
اظرة بالنسبة إلـى الـضفة       أما المعدالت المن   . بين النساء المرضعات   ٪٧,٤٥٪ بين الحوامل و   ٧,٣٥األطفال و 
 وكشفت  .٪ بين النساء المرضعات   ١,٢٣٪ بين الحوامل و   ٥,٢٩صفوف األطفال، و  ٪ في   ٣,٣٤بلغت  الغربية ف 

٪ مـن   ٢٢دراسة أجراها مشروع تموله وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة األمريكيـة، عـن أن                
ـ         ". ألف"األطفال يعانون من انخفاض مستويات بالزما الفيتامين         ة ويقدر أن معدل االنتشار يـضعهم فـي الفئ

فـي أي   " ألـف "وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية للحكم على أن نقص الفيتامين           ) ٪٢٠ >(الشديدة المعاناة   
  .مجتمع يمثل مشكلة صحية عمومية

  
وهناك مسح مصلي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيـسيف واألونـروا للقاحـات الحـصبة                  -٩

٪ ٣٣ سنوات، كشف عـن أن       ٥ أشهر إلى    ٩ بين األطفال في سن      والحصبة األلمانية وااللتهاب الكبدي البائي    
ي الضفة  فوهم في قطاع غزة أكثر منهم       (من األطفال تقل لديهم معدالت التحول المصلي لمستضدات الحصبة          

فـالً الجئـاً،    ط ٢٢٧٨ تفاقم تفشي النكاف في منطقة نابلس بين         ٢٠٠٣ديسمبر  / ومنذ كانون األول  ). الغربية
 طفـل  ٤٠٠٠وأصيب به أكثر من    .  منهم قد سبق تطعيمهم    ٪٧٢,٩ عاماً من العمر وكان      ١٥معظمهم أقل من    

 وتراجع بعـد ذلـك      ٢٠٠٤مايو  / أبريل إلى أيار  / وبلغ التفشي ذروته في نيسان    . من الالجئين وغير الالجئين   
خفاض التحول المصلي للقاح الحصبة وتفـشي       وكان ان . ولكنه امتد إلى دوائر محلية أخرى في الضفة الغربية        

وفي . النكاف يعزى الحتماالت تعطل نظام سلسلة التبريد في القطاع العام بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي
مناطق الضفة الغربية األكثر تأثراً باإلغالق والقيود على الحركة كانت التغطية التمنيعية بالجرعـات األوليـة                

ـ بلوغه   ٪ الذي تم  ٩٥يزية المبرمجة أقل مما هو مستهدف وهو أعلى من          الكاملة والتعز  ي منـاطق محليـة     ف
٪ في مركز القدس الصحي، بل وأقـل        ٨٥ شهراً من العمر هي      ١٢ن  م وكانت معدالت الرضع األقل      .أخرى

 شهراً  ١٨ وبالمثل، فان التغطية التمنيعية بالجرعات التعزيزية لألطفال دون سن        . من ذلك في الخليل والدهيشة    
ورغم استمرار ارتفـاع التغطيـة      . ٪ في مركز الخالدية الصحي    ٧٩٪ في مركز القدس الصحي و     ٧٥,٦بلغت  

 يترك جيوباً من أطفال لم يتم تمنيعهم،        هالتمنيعية يظل انخفاض تلك التغطية في بعض المحالت مدعاة للقلق ألن          
وكما هو الحال بالنسبة للتمنيع فإن      . منيعهامما قد يتسبب في تفشيات أمراض بين مجتمعات ارتفعت معدالت ت          

معدالت عدم التردد على عيادات األمراض غير السارية كانت أعلى في المحالت المتأثرة باإلغالقات والقيود               
  .على الحركة، ومنها القدس والخليل

  
ة األمريكيـة    التنمية الدولية التابعة للواليـات المتحـد       وهناك دراسة أجراها مشروع ممول من وكالة        -١٠

مرأة حامل وضعت حملها وهي محتجزة في نقـاط التفتـيش           اكشفت عن أن واحدة من الحوامل من كل ألف          
وكشفت بيانات األونروا عن أن التقدم المحرز فـي خـدمات تنظـيم          . العسكرية اإلسرائيلية في فترة مخاضها    

وفضالً عـن   . ي حاالت األزمات   على مدى عدة سنوات انتكس في قطاع غزة، وتلك ظاهرة مشتركة ف            األسرة
  .نخفاض في التغطية بخدمات ما بعد الوالدةاذلك فقد سجل 

  
ادوا عن سلوك عـدواني     ٪ من اآلباء أف   ٣٦ت اإلنمائية فإن    وطبقاً آلخر تقارير المعهد العالي للدراسا       -١١

 إرادياً، كمـا أفـاد      ٪ أن أبناءهم يتبولون ال    ٢٥٪ منهم سوء النتائج المدرسية، وذكر       ٣١لدى األطفال، والحظ    



      A58/INF.DOC./2       Annex    الملحق      ٢/لوماتوثيقة مع/ ٥٨ج

6 

 وتظهر األنواع األربعة جميعها من المشاكل السلوكية هذه أكثر ما           ١.٪ بأن أبناءهم يحلمون أحالماً مزعجة     ٢٨
 ١٠ما بـين    (وأصبح المراهقون   . تظهر في قطاع غزة وفي مخيمات الالجئين وبين قطاعات المجتمع الفقيرة          

خرى عرضة للعدوان والتمرد وسلوك المجازفـة، والـضعف         أكثر من الفئات األ   )  عاماً من العمر   ١٩أعوام و 
  .واإلحباط واالنسحاب من المجتمع

  
  استجابة األونروا

  
  النداءات من أجل الطوارئ

  
 سبعة نداءات لدعم برنامجها للمـساعدة اإلنـسانية         ٢٠٠٠أكتوبر  / أطلقت األونروا منذ تشرين األول      -١٢

وطلبت األونروا عبر نداءاتها    . في مقدمة أنشطتها البرنامجية العادية    لفلسطينية المحتلة،   االطارئة في األراضي    
وأطلقت األونروا فضالً عن هذا نداءها الثامن       .  مليون دوالر  ٣٩٩,٢ مليون دوالر فتلقت     ٧٣٩,٢تمويالً بمبلغ   

  مليـون  ١٨٦ بمبلـغ    ٢٠٠٥من أجل الطوارئ بغرض استدامة برنامج المساعدة اإلنسانية الطارئة خالل عام            
 بسبب إدماج تكلفة اإلمدادات الطبية الطارئة ودخول المستـشفيات          ٢٠٠٣لبته في عام    طدوالر، وهو يقل عما     

  .واالستشارات النفسية والدعم، ضمن الميزانية العادية
  

  برنامج المساعدة الطارئة
  
نية فـي   ترعى األونروا نصف سكان األراضي الفلسطينية المحتلة تقريباً، وهي أكبـر عمليـة إنـسا                -١٣

وأعدت األونروا مجموعة تدابير منقحة للتخفيف من أسوأ آثار الصراع على مجتمعات الالجئين فـي      . المنطقة
وتشمل هذه التدابير برامج تشغيل ومساعدات نقدية وعينية ومعونات غذائية، وإعـادة            . حدود الوسائل المتاحة  

  . نفسية ودعمتلطوارئ واستشاراإعمار وإصالح للبنى التحتية المدمرة ورعاية طبية لحاالت ا
  
والهدف من التدخالت الطارئة في الصحة هو مواجهة العبء اإلضافي الواقع على نظـام الرعايـة                  -١٤

الصحية من جراء االحتياجات والتحديات المستجدة، وتيسير الحصول على الخدمات الـصحية فـي المواقـع                
وال يطبق هذا البرنامج في قطاع غزة بـالنظر إلـى           . ربيةالسور في الضفة الغ   / غالقات وبالجدار إلالمتأثرة با 

وخـالل  . صغر حجمه الجغرافي والتركيز على الجئي المخيمات القادرين على الحصول على الخدمات محلياً            
 كانت هناك خمسة أفرقة طبية متنقلة في الضفة الغربية يخدم كل منها ما متوسطه مائة مريض في                  ٢٠٠٤عام  

لى الحفاظ على خدمات األفرقة الخمسة، تسعى الوكالة إلى إيجـاد وحـدتين متنقلتـين               وعالوة ع . كل زيارة 
 مـريض فرصـة     ١٤ ٠٠٠وستتيح هذه األفرقة أمام     . ٢٠٠٥جديدتين في منطقتي نابلس والخليل خالل عام        

  .الحصول على الرعاية الصحية الالزمة في كل شهر
 

دادات طبية إضافية لمواجهة الطلب المتزايد على       وتوافرت في كل من قطاع غزة والضفة الغربية إم          -١٥
حتياطي لتلبيـة االحتياجـات     االخدمات العالجية التي تقدمها األونروا، واحتفظ في كل مركز صحي بمخزون            

وفضالً عن هذا تم التعاقد مع ثالثة مستـشفيات فـي الـضفة             . العاجلة إذا حدث انقطاع في سلسلة اإلمدادات      
المستشفيات الموجودة في القـدس     ولة الوصول إلى المستشفيات المتعاقدة مع الوكالة،        الغربية للتغلب على مشك   

  .الشرقية
  
ارات النفسية والدعم في حاالت الطـوارئ خصـصت الوكالـة خبيـرين             ار برنامج االستش  طوفي إ   -١٦

اع المـسلح   فالصر. استشاريين للعمل بالمدارس والمراكز الصحية في كل أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة          

                                                 
وثـائق  ). ٢٠٠٤فبرايـر   / شباط- ٢٠٠٣أغسطس /آب: ( الثانيةاالنتفاضةدور المساعدة الدولية والمحلية خالل    ١

 . ٢٠٠٤نوفمبر  /ئية، تشرين الثانيجنيف، المعهد العالي للدراسات اإلنما.  المفاهيم الفلسطينية العامةالتقرير السابع عن
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 وطول فترات حظر التجول هي مصادر اإلجهاد النفسي الحـاد للفلـسطينيين كبـاراً               رماونظام اإلغالق الص  
قد قدمت الوكالة سلسلة من الخدمات و. وأصبحت عالمات اإلجهاد، وخاصة بين األطفال بادية للعيان. وصغاراً

 االت األزمات وإلى درء العواقب النفسية الطويلـة       اءة لالجئين في ح   الرامية إلى تعزيز إعداد آليات مواكبة بنّ      
 االجتماعية والمراكز   فذت طوال فترة التقرير برامج استهدفت المدارس والمراكز الصحية والخدمات         نُو. األمد

وتلقى الموظفون الصحيون والعاملون في الحقل االجتماعي والمعلمون تدريباً على الكشف المبكـر          . المجتمعية
فظ بالشراكات مع مؤسسات الصحة النفسية المجتمعيـة        عم النفسي وإحالتهم إلى المختصين، واحتُ     للمحتاجين للد 

كما أن الوكالة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء اآلخرين في إطار الخطة      . في قطاع غزة والضفة الغربية    
ون مع منظمة الـصحة العالميـة       الوطنية للصحة النفسية، التي أعدتها وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية بالتعا         

  . والخليل وغزةهللاالتي ساعدت في إنشاء مراكز مجتمعية للصحة النفسية في رام 
  
/ التي استهلت في حزيـران    " ألف"وشاركت األونروا في الحملة الخاصة بالحصبة ومكمالت الفيتامين           -١٧

وبلغ مجموع األطفال . طينية واليونيسيف بالتعاون مع وزارة الصحة بالسلطة الفلس٢٠٠٤يوليو /  تموز-يونيو 
ي الـضفة   ف سنوات من العمر، الذين تم تطعيمهم على أيدي األفرقة الصحية التابعة لألونروا              ٥ أشهر و  ٩بين  

وبلغت التغطية الوطنيـة الكليـة      .  طفالً ٥٠ ٨٥٥ تطعيمهم في قطاع غزة       طفالً، والذين تم   ٣٤ ٤٥٩الغربية  
  ).٪ في قطاع غزة٩٩,٤ية و٪ في الضفة الغرب٩٧,٣(٪ ٩٨,٢

  
  مواجهة التحديات الراهنة

  
فـرغم  . تواجه األونروا بكل طاقتها العقبات الكأداء التي جلبها االختناق االقتصادي وتواصل العنـف              -١٨

كتفـاء الـذاتي فـإنهم    الالرغبة الجارفة لدى تجمعات الالجئين في أن يكونوا منتجـين اقتـصادياً ويحققـوا ا     
والتحدي الرئيسي المطروح علـى      .وال إعادة بناء مجتمعاتهم   لظروف الراهنة دعم أنفسهم     ستطيعون في ا  ي ال

األونروا خالل األزمة فيتمثل في الحيلولة دون انقطاع الخدمات األساسية مع تلبية االحتياجات اإلنمائية في ظل 
هم العقبات الناجمـة عـن      ومن أ . ستمرار العجز الخطير في تمويل ميزانية الطوارئ ألكثر من أربعة أعوام          ا

لموجه للشعب الفلسطيني من    الفلسطينية المحتلة أنها تدريجياً حولت الدعم الدولي        ااألزمة الراهنة في األراضي     
ولم يكن هناك مفر من هذا التغيير في ظل تردي االقتصاد الـذي             . المساعدة اإلنمائية إلى االستجابة للطوارئ    

لمواجهة، وتدمير البنى التحتية، وتوقف مؤسسات المجتمع المدني، والضرر أوشك على االنهيار وإنهاك آليات ا     
  .لفصل واإلغالق الصارمةاالذي ألحق بمهام وخدمات القطاع العام، وتنفيذ سياسات 

  
ويتمثل النهج االستراتيجي الذي تتبعه األونروا في ضمان االسـتغالل الفعلـي للفـرص اإلنمائيـة                  -١٩

الناشئة عن أي تطورات إيجابية على األرض، وتحسين األحوال المعيـشية لالجئـين             واالقتصادية االجتماعية   
الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق المزج بين التدخالت اإلنمائية والتأهيلية والتـدخالت              

  .ذات الصلة باألزمات
  
سات منظومة األمم المتحدة من أجل      لفلسطينية ومع مؤس  اوتواصل األونروا تعاونها الوثيق مع السلطة         -٢٠

إعداد عملية النداءات الموحدة، وكذلك الخطة اإلنمائية المتوسطة األجل، وهـي تكثـف صـالتها بالـشركاء                 
المحليين لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز التعاون التقني في المجاالت ذات األولوية والمحددة بـصورة                

والوكالـة  .  النفسية وبرنامج التمنيع الموسع والسالمة الغذائية والـدعوة        مشتركة بما في ذلك التغذية والصحة     
مهيأة، بدعم من المجتمع الدولي، للتصرف السريع استجابة للتطورات على األرض، ومن ذلك خطـة فـض                 

الـضفة  االشتباك في غزة، وتأثير جدار الفصل والنظام المزمع لتواصل السكان داخل الضفة الغربيـة وبـين      
  .ر معبرين مراقبين في قلندية وبيت لحمة والقدس الشرقية عبالغربي

  
=      =       =  


