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 تقدیر وشكر 
ريق القطري           -1 نانه ألعضاء الف بر عن امت ريق أن يع ود الف برنامج لي وده   ل ذي يق لصبرهم  Jean Luc Siblot  السيدوال

تهم في تنظيم زيارتنا وترحيبهم الحار بنا   ، السكرتيرة Evelyne Togbe-Olory  للسيدةآما نود أن نعبر عن شكرنا. وحرفي
ا في روما لمؤازرتهم لنا       تفيدين وممتنون أيضا للسلطة الفلسطينية لتسهيلها زيارتنا وآذلك للمس. المساعدة للمجلس وزمالئه

 . أماآنهم ومنازلهم لترحيبهم بنا في لبرنامجامن مشاريع 

 المقدمة 
 الصين، نيكاراغوا، السنيغال والمملكة المتحدة بزيارة األراضي الفلسطينية المحتلة خالل الفترة           المجلس من  قام ممثلو   -2

 .Torben Dueو، Evelyne Togbe-Olory في العراق البرنامجثال ممورافقهم في زيارتهم . 2005 /22/4 وحتى 18من 

زيارة           -3 ة من ال يات     ) 1(وآانت الغاي يم فعال برنامج تقي ية الطوارئ      ال يذ عمل ، والشراآة بين  10190.2، وخصوصا تنف
 األمم المتحدة واألعضاء    منظماتكومية وآذلك مع    حال والشرآاء المنفذين مثل السلطة الفلسطينية والمنظمات غير         برنامجال

ي،  تمع الدول ي المج ن ف يذ ) 2( اآلخري بة تنف بادرةالولمراق تمويلم دة ل ي    الجدي يقها ف رى تطب ي يج امل الت ال الع  رأس الم
 . األراضي الفلسطينية المحتلة

ثل          -4 زراعة ومم ري التخطيط وال ريق بوزي تقى الف نظمات و ال ة في األراضي الفلسطينية     م تحدة األخرى العامل م الم  األم
تلة  نظمات غير               . المح ئات الدبلوماسية والم ريق بالهي تقى الف ا ال يهم شرآاء        الآم ا ف ية، بم لم .  المنفذون هناك  برنامجالحكوم

رائيل،      ن إس ن ع ي أو ممثلي نك الدول ثل الب ية ومم ؤون االجتماع ر الش اء وزي ن لق ن م ب نتمك ذه  بإعت تلة له وة المح ارها الق
رها المرآز اإلقليمي للعمل من أجل التعاون وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية، وليس تلك                      و .األراضي  ي يدي يات الت نا العمل راقب

 .التي تديرها لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، ولكننا قابلنا مديرها التنفيذي

ام الفريق      -5 أما في رفح فقد راقبنا توزيع .  في قارنىبرنامجالاألولى إلى غزة حيث زرنا مستودع     .بزيارتين ميدانيتين ق
ذاء        رنامج الغ ة وب ابل األغذي .  التدريب المخصص للنساء البدويات والذي يديرها المرآز اإلقليمي للعمل من أجل التعاون       مق

ير إغالق الحدود وتدمير البيوت على سك       و اهدنا تأث ان غزة، وصدمنا خصوصا بالخراب الذي نجم عن تدمير البيوت في ش
 . رفح

ومن ثم  . وآانت الزيارة الثانية إلى الضفة الغربية، حيث دعينا من قبل رئيس بلدية ياطا والتقينا بلجان التنسيق المحلية                  -6
ذاء    رامج الغ ن ب ددا م ا ع ابلزرن نفذه مق ي ت ل الت ية  العم ة الكاثوليك ات اإلغاث ن   . ا خدم ن م ي اثني زيارة منزل نا ب ا قم آم

 .المستفيدين

  السياق
نا       -7 فمنذ بدء االنتفاضة الثانية في     .  وشرآائه نشاطاتهم  برنامجالطوال زيارتنا على البيئة التي يمارس فيها        انصب اهتمام

ام     وزيادة حادة في مستويات الفقر    هم  لدخمستويات  فة الغربية وقطاع غزة االنهيار في        يواجه الفلسطينيون في الض     2000ع
 : ويورد الجدول التالي بعض اإلحصائيات. وفي أعداد الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي

 عدد السكان   مليون الجئ 4،1، منهم  مليون6،3

 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي   1999 دوالر أمريكي عام 2 000 دوالر أمريكي بالمقارنة مع 930

 العاطلون عن العمل  ندالع االنتفاضة الثانية اقبل % 10بالمقارنة مع % 30-40

 العاملون في وظائف في إسرائيل   2000 في عام 150 000 مقابل 35 000

 سوء التغذية  % 9.4: مزمن ):في قطاع غزة% 3.5% (1.9: الحاد

  دوالر أمريكي في اليوم 2.20يكسبون أقل من  % 65:  قطاع غزة؛%38 :الضفة الغربية
  دوالر أمريكي في اليوم 1.60يكسبون أقل من  %16 :في جميع المناطق

 المفتقرون إلى األمن الغذائي  الجئ 560 000: غير الجئين 750 000 – مليون 1.3

  في السنة من مجموع المساعدات الخارجيةنصيب الفرد  ) سنويامليار دوالر: المجموع( دوالر أمريكي 300
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 عدد الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي يكمن في اإلجراءات التي           فيوفي مستويات الفقر     الزيادة هالسبب المباشر لهذ    و  -8
  :اءات، وتتضمن هذه اإلجر2000 اندالع االنتفاضة الثانية عام منذ المحتلة الدولةتتخذها 

 .سياسة اإلغالق الصارمة للحدود التي تحد من حرآة السلع والسكان في وبين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل            �
ولهذه الحالة تأثير مدمر على االقتصاد .  حاجز طبيعي ونقطة تفتيش في الضفة الغربية لوحدها700فهناك حوالي 

 ؛والحياة اليومية للسكان  
 الزراعة  ،على أراض فلسطينية مصادرة في أغلب األحوالومعظمه  ،)1(ي بنته إسرائيل الجدار العازل الذ يدمر �

.  عن أراضيهم وعن األسواق والعمال عن مواقع عملهم   المزارعينإذ يفصل . والنشاط االقتصادي على نحو خطير 
سومة له، فإن عشرات  آتمل بناء الجدار وفق الخطط المر اوإذا . آما يحد من إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة 

األلوف من جد عشرات يصرين بين الجدار العازل وإسرائيل، بينما س  ان سيجدون أنفسهم مح يف من الفلسطيني اآلال
 في المائة من أخصب األراضي  10 إلى 5وسيفقد الفلسطينيون ما بين  .  في تجمعات سكانية محاصرةالسكان أنفسهم

 ؛والتي سيجري قطعها عن بقية مناطق الضفة الغربية الزراعية ومن مواردهم المائية الضرورية   
 الخراب الناجم عن الغارات العسكرية اإلسرائيلية داخل قطاع غزة، وخاصة تدمير مئات الهكتارات من    يالحظ أن �

آما أن فرض . م عينهمبأ شخص بيوتهم تدمر 28 000 شاهد -األراضي الزراعية الخصبة وتدمير آالف البيوت   
 غزة مغلقة أمام الصيادين الذين يحق لهم فقط صيد    سواحل في المائة من 40 - صيادي السمك قيود صارمة على 

 .غالق وفرض الرسوم والتصريحات وتدمير البيوت  األسماك في عشرة أميال بحرية خربتها أيضا عمليات اإل

ية المستدام                -9 يق التنم تعذر تحق ا ي ذا اإلطار إنم  تفاصيل الخطة اإلسرائيلية لالنسحاب من غزة معروفة     ولعمل. ةوفي ه
دى السلطات اإلسرائيلية، ولكن          برنامج ل و المساعدات اإلنسانية اآلخرون يعملون وفق خطة قائمة على أساس أن       ال  ومقدم

وتظهر . ى القصير على المد تتوسع ، وقد الحاجات اإلنسانية في قطاع غزة لن تشهد تراجعا على المديين القصير والمتوسط            
نك الدولي وجهات أخرى أن االنسحاب اإلسرائيلي لوحده لن يؤدي إلى نمو اقتصادي أو تراجعا في حدة                       نعة للب يالت مق تحل

 .الفقر، حتى لو صاحبته مساعدات إنمائية متزايدة

ما دائما وترتيبات سياسية عادلة تؤدي في النتيجة إلى قيام تتطلب التنمية المستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة سال  -10
ياة على مساحة من األراضي المرتبطة ببعضها              ة للح ة فلسطينية قابل وتتوفر لها إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية      . دول

والسلع وتحملها للمسؤولية ، فضال عن توافر حرية الحرآة الداخلية والخارجية لألشخاص     )2(بما فيها المياه الصالحة للشرب    
 . عن األمن الداخلي والسيطرة على الحدود والسياستين االقتصادية والتجارية

بات السياسية المشار إليها، فإن احتماالت تراجع حدة الفقر تبقى ضعيفة وستستمر بالمقابل               -11 ثل الترتي في ظل غياب م
 . إلنسانية المستدامة قائمةالحاجة إلى المساعدات ا

 راضي الفلسطينية المحتلةألالمساعدة الدولية للفلسطينيين في ا
ي مسؤولية ضمان وتوفير الحاجات اإلنسانية للسكان الذين يعيشون                    -12 انون اإلنساني الدول تلة وفق الق وة المح تحمل الق ت

تلة    في  ت   و.  األراضي المح وم المج ي    يق يس الدولة  مع الدول  المحتلة بتقديم آل ما يستطيع القيام به في األراضي الفلسطينية           ول
ية طويل يات التنم م عمل انية ودع تمويل الحاجات اإلنس تلة ل دةالمح ية .  األم ية الدول اعدة اإلنمائ م المس بلغ حج يار 1.3وي  مل
دم من خالل السلطة الفلسطينية                  نويا والتي تق ورآزت الحملة . حكوميةالم المتحدة والمنظمات غير األم ودوالر أمريكي س

 إلى وآالة غوث يخصصمليون دوالر أمريكي  184 منها ماليين دوالر أمريكي،   303 على جمع مبلغ   2005 اإلنسانية لعام 
تحدة   م الم تابعة لألم ى ال ي الشرق األدن طينيين ف ن الفلس غيل الالجئي بلغ ، ويخصص)UNRWA(وتش يون دوالر 42 م  مل

 . اإلنمائي ألمم المتحدةامليون دوالر أمريكي إلى برنامج  41 والبرنامجيكي إلى أمر

ات و  -13 ير من       بالنسبة  األولوي ،هو المساعدة في عملية بناء القدرات للسلطة       )3(البرنامج في ذلك ، بما   ةمانحالجهات ال   للكث
ناء مؤسسات              ة   الفلسطينية، وهو أمر حيوي لب ة الفلسطينية القادم دى السلطة الفلسطينية خطة إنمائية على المدى    . الدول ول

 . العمل في هذا اإلطارالبرنامج فيهم نشرآائها بمويحاول معظم المتوسط، 

                                                      
ير ملزمة بأن بناء الجدار العازل على األراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون  في توصية غ2004يوليو /  تموز9 عبرت محكمة العدل الدولية في )1(

 .الدولي
 . لقد أخبرنا بأن الشخص الواحد من المستوطنين اإلسرائيليين يصرف من المياه عشرة أضعاف ما يصرفه المواطن الفلسطيني )2(
  . القدراتبناءبشأن : 5 للبرنامجاألولويات االستراتيجية : للمزيد أنظر )3(
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 إصالح األمم المتحدة ونسجام ووضع الخطط المشترآة اال
ام       -14 بل ع وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووآالة غوث      ) اليونيسيف(التابع لألمم المتحدة    ، آان صندوق الطفولة     1993ق

تحدة  تعمل في األراضي الفلسطينية المحتلة                        م الم ئة األم تابعة لهي ى ال ن الفلسطينيين في الشرق األدن فقط  وتشغيل الالجئي
ت    ك الوق نذ ذل ن م ى      زادولك ناك إل ة ه تحدة العامل م الم نظمات األم دد م ن     م15 ع ن المانحي د م ن العدي ال ع نظمة فض

نظمات غير      من مسألة التنسيق الجيد بينهم أمرا حيويا        األطراف الفاعلة يجعل هذا العدد الكبير من      و. حكومية األخرى الوالم
لشؤون امكتب تنسيق    و ،)4( هم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     البرنامجلعل من أهم وأبرز شرآاء      و. وصعبا في نفس الوقت      

ي، اإل نك الدول تحدة والب م الم زراعة لألم ة وال نظمة األغذي ية واليونيسيف وم نظمة الصحة العالم انية وم يةنس تزايد أهم  وت
م المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط       لشؤون اإلنسانية بتنسيق جهود اويقوم مكتب تنسيق . مكتب المنسق الخاص لألم

م المتحدة اإلنسانية من خالل         الطوارئ اإلنسانية بتنسيق السياسات    اتآما تقوم مجموعة سياس   .  الموحدة لنداءاتتوجيه ا األم
يجري توجيهها من قبل مجموعة تنسيق العمليات التي ترأسها         ف بالتسليماألمور ذات العالقة    أما   . اإلنسانية  بالقضايا  الخاصة 

ن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة                 ة غوث وتشغيل الالجئي  األمم  لعمل بنية هيكلية أقل تعقيدا      د أن توافر  بي. وآال
ناك س     تحدة ه يات        يالم ة إدارة العمل اذ       . سهل من مهم رارات الخاصة بهذا الشأن في إطار إصالح األمم    ومن الممكن اتخ الق

 . المتحدة والتطورات السياسية في األراضي الفلسطينية المحتلة

ة غوث وت      -15 ن الفلسطينيين هي المؤسسة الرئيسية التابعة لألمم المتحدة والتي تتحمل المسؤولية عن            وآال شغيل الالجئي
نهم              ن الجئ فلسطيني، يعيش م ة ماليي يون نسمة  1.5أربع تلة     مل بلغت ميزانية الوآالة وقد .  في األراضي الفلسطينية المح

ية   ام ) 300(الكل يون دوالر لع غ عدد العا2005 - 2004مل يها  وبل ن ف ن شخص، 20 000ملي ي غزة 90 000هم م دم . ف ويق
ام  مفوض ال ره     ل  الع ة تقاري ى   لوآال ام              إل ن الع ى األمي يس إل تحدة مباشرة ول م الم ة لألم ية العام تغطي خدمات وآالة  و. الجمع

ا                           ي يقدمه ك الت بر من تل ن مساحة أآ ا لالجئي ن الفلسطينيين والتي تقدمه لالجئين من  لغير االبرنامجغوث وتشغيل الالجئي
ة غوث الالجئين مسؤولة عن توفير المساعدة الغذائية لالجئين، آما هي مسؤولية                 . الفلسطينيين   بالنسبة  البرنامجولكن وآال

وحقيقة أن الالجئين وغير الالجئين يعيشون جنبا إلى جنب في العديد من المناطق، تعني أن الوآالتين تقدمان      . لغير الالجئين 
ها        ة نفس ادة الخدم نطقة الواحدة     ع من الواضح أن مثل هذا الوضع يخلق حالة من عدم الفعالية والكفاءة، إال أنه وفي           . في الم

ية          يرها في آل األحوال       والتي   ظل األوضاع السياسية الحال ات ال يمكن تغي  ووآالة البرنامج من الضروري أن يواصل   ب
نهما والتع            يما بي ن الفلسطينيين التنسيق ف إن . لم من تجارب بعضهما استعدادا لمهام أآبر وأآثر تعقيداغوث وتشغيل الالجئي

تحدة سيكون أمرا حيويا خالل االنسحاب اإلسرائيلي من غزة،                        م الم االت األم ن وآ تقبلية بي وضع الخطط لالحتماالت المس
ة الحاجات الغذائية للسكان والمجتمعات التي يمك                        ة وضمان مواجه يز األغذي ع ترآ ير مواق ك تغي ا في ذل ن أن تجد نفسها    بم

 . محصورة خالل عملية االنسحاب تلك

العمل من أجل                         -16 تحدة باشرت ب م الم االت األم أن وآ نا ب ندما علم د سررنا ع ويقوم .  عملية التقدير القطري المشترك    لق
وتعتقد تلك  . تلك الوآاالت في هذا المجالمكتب منسق األمم المتحدة الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط بالتنسيق بين     

2008-2007 ونظام المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة في عام عملية التقدير القطري المشتركالوآاالت بأن ذلك سيؤدي إلى   
ذا التوقيت مع خطة التنمية متوسطة المدى للسلطة الفلسطينية     .  توافق ه  البرنامج وآذلك التزم ، هذا التوجهوالفريق يؤيد. وي
. لقد أصبنا بخيبة األمل من عدم اللقاء مع ممثل البنك الدولي أو ممثلون عن مكتب منسق األمم المتحدة                 . مواصلة المشارآة   ب

 . العمل الجماعي بين قيادات وآاالت األمم المتحدة العاملة التي التقيناها هناكوالحظنا أن شعورًا قويًا بروحية

  البرنامجنشاطات 
برنامج يعمل     -17 ، ولكنه زاد من نشاطاته في السنوات التي أعقبت عام 1991 في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام        ال

وع 1991 ة الج ر لمواجه ادة وتائ ةوزي نقص األغذي تعرض ل دى .  ال برنامجول رقية ال دس الش ي الق رية ف ب قط  ، اآلن مكات
تقوم عملية الطوارئ و. اع غزة والضفة الغربية ومكتب لوجستي في ميناء أشدود في إسرائيلفرعية ميدانية في قط مكاتب  و

ية    ى أساس     ) 10190.2(الحال  000 التعرض إلى نقص األغذية ورسم الخرائط ذات الصلة والتي تظهر أن             تحليل حاالت عل
 البرنامجحسب تقديرات   ومن هؤالء، . جئينمن غير الال   752 000 فلسطيني يعانون من انعدام األمن الغذائي، بينهم         1 316
ل تعرضا إلى انعدام األمن الغذائي،            272 000 نحو  التجار أو العوائل التي وظفت السلطة الفلسطينية       مثل صغار    شخص أق

رادها    نه            . أحد ف ذه األسباب لك ريق الحظ ه ك        ومع أن الف برنامج  شجع مع ذل بة ومالحظة تأثر غير           ال ى مواصلة مراق  عل
تفيد  برنامج ين من    المس ة    من    ال والعملية الممتدة  ونعني بهم أولئك الذين لم تشملهم عملية الطوارئ          .انعدام األمن الغذائي  حال

 . لإلغاثة واإلنعاش القادمة

                                                      
 . رسمية مع حكومة إسرائيليقيم عالقات  والبرنامج يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الخدمات اإلدارية و المالية إلى )4(
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ن       -18 ية الطوارئ،              480 000 من بي ن شملتهم نشاطات عمل ا        140 000يعيش     من األشخاص الذي  لباقونا في غزة، أم
 . 2005آذار / س في المائة حتى مار78بنسبة  –جرى تمويل العملية بصورة مقبولة وقد . فيسكنون في الضفة الغربية

ناك     -19 ي   وه نهم           200 000حوال تفيدين، من بي   يعيشون في أوضاع اجتماعية صعبة في غزة100 000 شخص من المس
ي      تلمون حصة تموين م        ويس ا أنه ة، آم ون ة آامل ية             مؤهل ة من وزارة الشؤون االجتماع ولكن هذه  .  الستالم مخصصات نقدي

تظمة          يلة وغير من نقدية قل ا  إذا و .الدفوعات ال يات أآبر لوزارة الشؤون االجتماعية لدفع مبالغ نقدية إلى هذه            م  توفرت إمكان
ئة من السكان،        يات           الف ى عمل ر عل تائج تؤث ك ن د تترتب جراء ذل برنامج افق وزارة وآذلك      . ل بل ال نا من ق يل ل د ق   من قبللق

برنامج  بادل المعلومات     ال ية ت أن عمل ة    ب ن آانت جيدة، لذلك     بشأن األسر المعان ن الطرفي   ازدواجية النشاطاتبات خطر بي
ي نف  . ضئيًال اطاتها ف ارس نش تعددة تم ة م تبقى واردة مادامت مؤسسات مانح اوف س ك المخ ة أن تل جلنا مالحظ د س س لق

 . واقعةالمكان، لذلك دعونا جميع األطراف إلى مواصلة التنسيق للتأآد من أن تلك المخاوف ال تتحول إلى حقيقة 

ة             -20 ع األغذي ية توزي ريق عمل ية صعبة       حضر الف نا إلى المستفيدين هناك         في حاالت اجتماع ح وتحدث لقد شددوا  .  في رف
ية ال       ى أهم يعا عل ية جم ك غير المستفيدين من الذين تحدثنا إليهم على أن تحديد الفئة المستهدفة     و. عمل تفيدون وآذل وافق المس

ا    ان مالئم ا . آ رجال والنساء على أن       آم  تجمع األغذية في العادة ومن ثم تقوم بمراقبة الحصة       هي التي   المرأة  تكون  وافق ال
ية  اده أن العم            . التموين ى رأي مف ريق إل د توصل الف ية أديرت بطريقة جيدة وتجاوبت مع حاجات حقيقية        لق آما أن الشراآة   . ل

 .، وهو المنظمة غير الحكومية المعنية بإدارة األنشطة آانت فّعالة بصورة جيدة التعاون أجلمع المرآز اإلقليمي للعمل من

رنامج   -21 ن ب تفيدات م بدويات المس اء ال ريق النس يةزار الف ابل محو األم ذاء مق ذيالغ ي ال برنامج التدريب و ال ر وه ه  يدي
تعاون            ئة من السكان في األصل         . المرآز اإلقليمي للعمل من أجل ال ذه الف د آانت ه  ولكنها استقرت بعد أن وجدت بدويةلق

ها مح    البرنامجعمليات  استنتج الفريق أن    و. الغذائيةالتدريب والحصة   لتلقي  آانت النساء متحمسات       و. ة في غزة    رص انفس
يواجهون الجوع   ناس س ان ال ة لك ر األغذي م توف و ل ت ضرورية ول زة آان ي غ ادر . ف نأنا آ د ه برنامجلق ناهم ال ن التقي  الذي

ة أبو نهلة وآيث أورسل ا         تهم في ءحكومية على تفانيهم وآفااللذين رافقانا وآذلك الشرآاء من المنظمات غير  لوبخاصة نهال
 .ة في ظل ظروف صعبةإدارة عملية عالية الجود

برنامج صنف     -22 راء جدد   بصفة   ( شخص    250 000 ال ويعيش معظم هؤالء في    . 2000 منذ عام    سبل معيشتهم فقدوا  ) فق
ية ن المجلس   و. الضفة الغرب و صباح م يد موسى أب يل والس و جم الد أب يد خ ا الس ة ياط يس بلدي ع رئ يد م اش مف نا نق ان ل آ

لقد تحدث رئيس البلدية بحماس عن العمل الجيد الذي يقوم          . عي الفلسطيني وعدد من أعضاء اللجان التنفيذية المحلية         التشري 
ه آل من        برنامج ب بلدية         ال ثمر مع ال ا الم ية وتعاونهم ة الكاثوليك ذاء مقابل    وأعرب عن  .  وخدمات اإلغاث رنامج الغ ية ب  عمل

ل، ألنه أثبت بأن أولئك الذين شارآوا ف          الطرق وإعادة توسيع عمال جيدا مثل البرنامجآما أنجز   . حاجة حقيقية بيه آانوا   العم
بلدية      ية ال يل األبن ا  .تأه ية تحديد أولئك األشخاص الذين ال يحتاجون                 آم ى أهم زراعة عل ر ال  والعمل  المساعدة  إلى  شدد وزي

 ".عقلية اإلحسان"على الحيلولة دون ظهور 

ا و  -23 ن من المزارعين   زرن ي اثني استمعنا إلى بعض و.  والتقينا بمشارآين في برنامج الغذاء مقابل العمل أثناء العمل منزل
ة          ى مبالغ نقدية مكملة لألغذية                 . الشكاوى حول حجم المساعدة المقدم ناك رغبة في الحصول عل ا آانت ه وآان هناك  . آم

آما أن هناك  . ويبدو أن نوعية الدقيق هذا يرتبط بالجهة المانحة       . لبرنامجاتذمر حول جودة بعض أنواع الدقيق الذي يوزعه          
 والقمح في   األرز توضيح تعقيدات توفير     البرنامجحاول فريق   و. الغذائية آجزء من الحصة     األرزرغبة في الحصول على       

ب أن تكون لتوزيع األغذية في      وافق الفريق على أن األولوية يج     و. وأن من غير العملي توفير مثل هذا الخليط         الوقت نفسه     
 . الذين هم بحاجة إليها المحددة إلىأوقاتها

يرويها                      ة ل نة ومألوف اه قصة حزي ذي زرن ابقين ال ن الس ال الزراعيي دى أحد العم  صودرت األرض العائدة فقد. ل
ام      ته ع ام         .  وهي اآلن جزء من مستوطنة إسرائيلية           1967لعائل ان يعمل حتى ع  بصفة في إسرائيل    2000وآ

ته     . عامل غير ماهر   ناء بي ته وب ة عائل نه من إعال به يمك ذي يكس ال ال ان الم ام  . وآ نذ ع نه م د  2000ولك م يع  ل
، ن يبيع موجوداته إلطعام عائلته    أل ، يمتلك أرضا أو عمال    نظرا ألنه ال  وقد اضطر،   . يستطيع العمل في إسرائيل   

يًا ى آخرها عمل ى عل ورده األساسي. حتى أت رن اآلن يأوم ي من ب يذه ت وم بتنف ذي يق ل ال ابل العم ذاء مق امج الغ
برنامج  يد الموجود في مطبخ عائل           وأن  . ال ذاء الوح  شقيقاه  بنى وآما   .لديه سبعة أطفال   و البرنامجمصدره  ته  الغ

ن، وهما   نساءهما يمارس   أو   الرجلينمن  وال أحد    . يعيشان مع زوجتيهما وأطفالهما على نفس قطعة األرض        بيتي
 .مهنة منتظمة

أن أحدى التحديات التي يواجهها              -24 برنا ب د أخ  دون أن يتطلب ذلك     عمل يمكن تنفيذه   إيجاد    الغذاء مقابل العمل،   برنامجلق
ير      تثمار رأسمال آب بلغ             . اس ير م ية ضرورة توف يون دوالر أمريكي لتغطية         1.4وتتضمن الخطط األول تكاليف التشغيل   مل

ذاء مقابل العمل                المباشرة األخرى    برنامج الغ بطة ب ية المرت يف غير الغذائ تمويل التكال نقدر األهمية الكبيرة لمشاريع    وإذ  .  ل
بلدية،    ئات من السكان ونحن نؤيد                     ال ر الف ة ألفق ير أغذي تاحة لتوف يها غير م تثمرة ف وال المس  االستعراضتوصيات لكن األم
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برنامج األخيرة   ة أ      لل ى موازن ذي الحظ الحاجة إل ابل           وال ذاء مق رنامج الغ تفيدين من ب ن الجنسين في أوساط المس فضل بي
 .)5(العمل

ود     و  -25 برنامج نرحب بجه لقد صمم برنامج الغذاء مقابل     .  الغذائية آجسر نحو التنمية    المعونة من أجل ضمان استخدام       ال
يحقق العمل    يدة    ل ذاء       .  مخرجات مف رنامج الغ نما يهدف ب ق رأسمال بشري     بي ى خل ابل التدريب إل ولكن تأثيراتهما على .  مق

ة      ية العريض بارات السياس ن االعت ة م ى مجموع توقف عل يد ت دى البع اهمة  و ،الم م مس يكون حج برنامجس ي ال ية ال ف تنم
 .  في ظل انعدام تحوالت سياسية إيجابية وسريعةالممتدة لإلغاثة واإلنعاشعملية المستدامة من خالل ال

ريق وهو عدم إدراك العوائل التي التقى بهم الفريق ألهمية خدمات التخطيط العائلي             -26 ق الف ار قل ناك أمر أث ويبدو أن . ه
بر أمرا خارجا عن سيطرتهم              م يعت تعلق بحجم عوائله ا ي  مع  والبرنامجإن العالقات التي تقيمها وآالة اإلغاثة الكاثوليكية        . م

ن المزار ن السكان                      عي ية ونشر الوعي بي ة لتنم ر فرصة مهم راء توف ال الفق تاح       والعم ا يمكن أن ي أمل في أن تكون    . عم  ون
ونتمنى أن يدعم صندوق األمم المتحدة للسكان توفير خدمات التخطيط العائلي           . حدودها القصوى باالستفادة من هذه الفرصة     

 . وتحديد النسل إلى آل من يحتاج إليها

يق القمح              -27 يما دق ة والس ية من األغذي  على تخفيف المشاآل اللوجستية في أشدود ومعبر قارني تساعد المشتريات المحل
ى غزة    ر   . إل برنامج ويوف ا فيها الحبوب ولكن قليل منها منتج محليا في                    ال ية، بم ية من المصادر المحل ياجاته الغذائ  ثلث احت

يقة األمر    نه       أ وهو . حق ر م ر   . مر ال مف برنامج ويوف  الفلسطينيين الذين يقدرون    المزارعين مصادره من زيت الزيتون من       ال
يا    ك عال ا يثمن وزير الزراعة الدآتور وليد ربوح هذا األمر أيضا           . ذل إذ  رغم الكلفة العالية لزيت الزيتون المنتج محليا،      . آم

ة أضعاف آل       بلغ أربع إن هذا         ف ت نات المستورد، ف  البرنامج يوفر تحويالت نقدية إلى المشارآين الفلسطينيين الذين         ة زيت الب
ر ويساعدهم ذلك على                   ن يعيشون دون خط الفق تهدفهم المشروع والذي عبر الفريق عن دعمه و. صيانة مصادر معيشتهم يس

 .في المشروع الخاص بزيت الزيتون البرنامج لنهج

إال أن العمليات اللوجستية      إسرائيل، والجزء األآبر من األراضي الفلسطينية المحتلة بحالة جيدة،         رغم أن الطرق في        -28
برنامج  جباري للبضائع ونقلها إلى عربات أخرى، والتأخير المستمر على المعابر           بسبب التصاريح الكمرآية والتفريغ اإل       لل

ناك نقطة دخول        يقة أن ه يش فضال عن حق اط التفت ة ونق ى قطاع غزة   الحدودي دة إل برنامج وضع  و.  رسمية واح إدارة ال  ب
Mirjana Kavelj ،)1 (    ن نظر ع ت المناسب بصرف ال ي الوق تفيدين ف ى المس ة إل ي تضمن وصول األغذي ائل الت الوس
ق،      بات والعوائ ثال، إعادة                         ) 2(العق ى سبيل الم نفقات، وعل أنها اإلسراع في اإلجراءات وتخفيض ال ي من ش بات الت الترتي

نظ  ويعمل نظام تحليل المعلومات وحرآة     . ر في الترتيبات المتعلقة بالمستودعات وعمل عقود مرنة مع المجهزين األتراك          ال
 .  إلدارة بضائعه وسلعهالبرنامجالبضائع بفعالية في الوقت الحاضر ويساعد 

توفر الوقت الكافي لدراسة أهداف               -29 م ي برنامج ل نا وقا. ال ة ورسم الخرائط ذات              بل نقص األغذي تعرض ل يل ال ريق تحل  ف
ذي يجري دراسات منتظمة في مجال األمن الغذائي،       لتقديم العون إلى البرنامج وخلق اآلليات لمساعدة والهشاشةالصلة وال

ة نقص األغذي ثر عرضة ل ة وانسجام المعطيات اإلحصائي. السكان األآ ي دق نا ف د شكك بعض محدثي ة  عن حالةلق ة تغذي
ية وقطاع غزة           ا  ومنظمة البرنامج سيقدم آل من وفي إطار العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش    . لفلسطينيين في الضفة الغرب

ي        ن الغذائ دام األم ن انع ات ع ام المعلوم تطوير نظ الزم ل م ال طينية الدع لطة الفلس تحدة والس م الم زراعة لألم ة وال األغذي
ة ورسم الخ          نقص األغذي تعرض ل عمليات لويمكن من خالل ذلك توفير أحدث المعلومات الضرورية           . رائط ذات الصلة   وال

 . البرنامج

د   -30 زراعة        وق ري التخطيط وال نا بوزي يعة   .  التقي ات والتنسيق بين   وطب  والسلطة الفلسطينية جيدة بصورة البرنامجالعالق
يانا ب    ولكن يصيبها اإل    . واضحة  اك أح تها في االستفادة من تجربة               رب درات المحدودة للسلطة ورغب  خالل  البرنامجسبب الق

يبدو أن الفريق الوزاري الجديد أقوى من الفريق السابق وأآثر ميال للتعامل مع القضايا التي تؤثر في                 و. عملية بناء القدرات  
 .على التسليم البرنامجقدرة 

 .، وهي سمة بارزة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاشلسلطة الفلسطينيةاوة عملية بناء قدرات بقونؤيد   -31

ن يستطيعون والمالحظ أن   -32 ئك الذي توفرة ألول ة م ة . شراءهااألغذي ية مساعدات نقدي ع وزارة الشؤون االجتماع وتدف
دا      يرة ج ل الفق إذا ما تمكنت  و.  أيضا للبرنامج الغذائية   المعونةت يستفيد المتلقون لتلك الرواتب من       وفي بعض الحاال    . للعوائ

دى،  نموية متوسطة الم تها الت يذ خط ل وتنف نقدية من المحتمل أن فالسلطة الفلسطينية من تموي يتوسع نطاق المساعدات ال
ة    را       المقدم ثر فق ى السكان األآ أن يواصل         . إل ريق ب برنامج ويوصي الف تعا  ال بادل مع وزارة الشؤون االجتماعية          ال ون المت

يقة أن         تأآد من حق ة لل ية    المعون برنامج  الغذائ نقدية للوزارة يجب أن تكمل أحداهما األخرى          لل يتمنى الفريق أن   .  والدفعات ال

                                                      
 ه النسبةذ هتتحققو. من المشارآين في برامج الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب من النساء% 70 ضرورة أن تكون نسبة البرنامجيحدد دليل  )5(

 . الرجالمن% 78تصل إلى المشارآين في برنامج الغذاء مقابل العمل ولكن نسبة في برنامج الغذاء مقابل التدريب 
 



WFP/EB.A/2005/14-B 7 

 

تمد  برنامجيع يقات  ال تابع تطب نفذ وي ندما ي الم ع ناطق أخرى من الع ي م ي العمل الخالق ف ه ف ى تجارب ية الم عل تدة العمل م
 .  في األراضي الفلسطينية المحتلةلإلغاثة واإلنعاش

 رأس المال العامل تمویل مبادرة 
وتهدف . آانت دراسة وتقويم مبادرة رأسمال العامل في األراضي الفلسطينية المحتلة تدخل أيضا في نطاق صالحياتنا            -33

ى        بادرة إل ذه الم تفادة الق  ) 1(ه تحقيق توزيع األغذية في أوقاتها المناسبة      ) 2(، و صوى من المصادر المتوفرة للمشاريع     االس
وال الالزمة                     ). WFP/EB.1/2005/5-C: أنظر ( ر األم يات توف بادرة في دراسة احتماالت وإمكان ذه الم ية ه تلخص ماه وت

يات و   اذ اإل  اللعمل ومن شأن هذا أن يقلل     .  المصادق عليها  اهماتالمسلبدء بالتنفيذ دون انتظار     لحتياطية المالية   جراءات اال تخ
بدء  ند ال روفة ع ير المع يات التأخ ن عمل الزم  م تمويل ال ة ال ى دراس ة عل ات المانح ث تعكف الجه ية، حي يذ أي عمل ي تنف ف
 . والتعامل مع الرصيد المتبقي في نهايتها

امل باإلمكان              -34 ل رأسمال الع د جعل تموي ، قبل تلقي أية    2004يوليو  /  مليون دوالر أمريكي في تموز     9.6توفير مبلغ   لق
ذه الطريقة     . مساهمات من الجهات المانحة        نع تأجيل بدء العملي       ) 1(وبه  من  البرنامجتمكين  ) 2( لمدة شهرين،    اتجرى م

ع ضعف آمية األغذية التي آان عليه أن يوزعها خالل األشهر األربعة األولى،            من الوصول إلى البرنامج ينتمك) 3(توزي
ولوال ذلك لتحولت تلك األشهر إلى  .  في المائة من المستفيدين المستهدفين في الوقت المحدد خالل الشهور الثالثة األولى             80

، وتم من السلف المقدمة% 80 آان قد تم دفع 2004وعند نهاية عام    .  وآذا للمستفيدين أيضا   للبرنامجأشهر عصيبة بالنسبة       
د تلقي مساهمات الجهات المانحة             تسديد    ة السلف بع ل     . آاف زايا تموي بر م يرة ولكن هناك ثالثة           وتعت امل آب ال الع  رأس الم

 : شروط ضرورية
آفاية  دقيقة ومتدبرة للتقليل إلى الحد األدنى من مخاطر عدم  للبرنامجاالحتياجات التي يتوقعها يجب أن تكون  �

 البرنامج تتوقف على رغبة واستعداد المانحين إلعالم   التوقعاتإن دقة   .  على دفع وإطفاء السلف األولية المساهمات
 عليها أو يستقر الرأي عليها وعندما تتعلق بالسنوات تتم المصادقة التي ينون دفعها حتى قبل أن المساهماتعن 
 .المقبلة

  متاحة،  الضرورية لذلك  األدوات والوسائل   قوية، وأن تكونالبرنامج نظم المعلومات المالية لدى  يجب أن تكون  �
 .ويتم تدريب موظفي المكاتب القطرية واإلقليمية عليها

 الحافظة  الفارقة على األآياسيجب أن يتسم المانحون بالمرونة فيما يتعلق باستخدام أموالهم والقضايا مثل العالمات  �
  .نسبوالتقارير المتعلقة ب

ذه الشروط     و  -35 توفرة وواضحة في        آانت ه رائد في      م  بما يمكن الشروع من      األراضي الفلسطينية المحتلة     المشروع ال
نجاح    يق ال ا          تحق ى هديه اد عل بادرة       .  لكي يكون اإلرش وة م ريق بق ل  يدعم الف ال العامل ويشجع المانحين لكي         تموي  رأس الم

 .  من تحقيق أآبر الفوائدالبرنامجيكونوا مرنين بصورة آافية ليتمكن 

  العاملينون شؤ
ن الذين التقيناهم               -36 ن العاملي ية بي نوية العال روح المع يدرآون بصورة جيدة بأن ما معززة من جانب قيادة حكيمة، وهم   ال

ه هو أمر مهم وهناك إحساس عالي بروح العمل الجماعي              هم عبر العاملون في بعض المنظمات الدولية عن قلق       و. يقومون ب
يرات في صالحياتهم                     ى تغي ية إل نظر الحال ادة ال ؤدي إع يق نظام بدالت          من أن ت د يكون تطب م، حيث ق وفي ظروف عمله

 . وسيثيرون ذلك مع المدير اإلقليميالمعيشة للعمليات الخاصة في األمم المتحدة مرًا بمصالحهم، 

 ستنتاجات اال
اه      -37 ان زرن نا بانطباع واحد يتلخص في تفاني وآفاءة فريق    في آل مك و Jean-Luc Siblot تحت قيادة البرنامج خرج

William Hart .   اهدنا التناسب المعقول بين الكادر د ش وآان آل واحد منهم منغمسا في .  شخصا55 البالغ عددهم المحليلق
ية          اءة عال ية وآف تمام وبحرف ه باه يادة روحية الع         . عمل نا عن قرب س عمل وال بد من اإلشارة إلى      . مل الجماعي القوية  ولمس

برنامج  اء                ال ل وبق رفاه ب ا ل ا بحزن، يشكل أساس تقويمنا لعملية الطوارئ يتلخص في أنها      .  أحياءً شخص  500 000، ونقوله
رئ مع المقترحة هي في جوهرها استمرار لعملية الطواوإن العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   . أديرت بصورة جيدة وفعالة     

درات          ناء الق ى ب بر عل يز أآ ا التوصية إلى المجلس        ونحن . ترآ رفع به على مواصلة المساهمة في     البرنامجنشجع أعضاء    و . ن
 . العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش



8 WFP/EB.A/2005/14-B 

 

بادرة     و  -38 وة م ل  ندعم بق امل ونشجع المانحين لتزويد          تموي ومات الضرورية لتمكينه من رفع  بالمعلالبرنامج رأسمال الع
 . آما ندعوهم إلى التقليل من الشروط التي يرفقونها بمنحهم. إلى أقصى درجة ممكنةوذلك حجم المستفيدين 

لة وآذلك  نود أن نسجل قلقنا حول الظروف الصعبة التي يواجهها الفقراء الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحت              و  -39
ن أسباب الحياة المستدامة وجعلهم آمنين غذائيا                ل، لتأمي ى األق ى المدى القصير عل امهم، عل اق المحدودة أم ن التنمية إ. األف

تدامة يمكن أن تحدث فقط في ظل ترتيبات سياسية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة       لحين ذلك وفي ظل غياب . المس
ب الق ن جان ارات م ة إش يف واضح  أي وم بتخف تلة أو تق كان األراضي المح ى س ؤولياتها إل تخلى عن مس ا ت تلة بأنه وة المح

ى                       لإل ة للحاجة إل رى نهاي ن ن نا ل يق النشاط االقتصادي، فإن ي تع  والمجتمع الدولي لدعم السكان الذين      البرنامججراءات الت
 . يصبحون يوما بعد آخر أآثر فقرا وأآثر افتقارا إلى األمن الغذائي

 موجز االستنتاجات والتوصيات 
 أهمية واستمرارا لعملية الطوارئ، لذلك نوصي بها المجلس مع ترحيبنا العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاشتشكل  -(1)

 . بترآيزها األآبر على بناء القدرات
 .العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش إلى مساهماتالتفكير في تقديم على  البرنامج أعضاء نشجع -(2)
 . بصورة جيدة وآفوءةتدارية الطوارئ الحالية عمل -(3)
 عدد والتي تمكنه من رفع البرنامجنشجع المانحين على تقديم المعلومات إلى و. بقوة مبادرة رأس المال العاملنؤيد  -(4)

 رأس المال العامل والحد آلما آان ذلك ممكنا من الشروط التي يرفقونها وتمويل القصوى االمستفيدين إلى حدوده
 . مبمنحه

التنمية المستدامة واألمن الغذائي في األراضي الفلسطينية المحتلة على السالم والترتيبات السياسية التي تتوقف  -(5)
 . تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

التنسيق بين العديد من هيئات األمم المتحدة والمانحين اآلخرين أمر حيوي، وسيكون ذلك مهما جدا وخصوصا في  -(6)
 .  االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزةسياق

 ونرحب وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الموحد التقييم القطري سياسة األمم المتحدة في مجال نؤيد -(7)
 . فيهاالبرنامج بمشارآة

يستفيدون  وآذلك أولئك الذين ال البرنامج مراقبته لحالة التغذية بين المستفيدين من البرنامجيواصل ضرورة أن  -(8)
 .منه

 . لتحقيق توازن أفضل بين الجنسين في برنامج الغذاء مقابل العملالبرنامجضرورة أن يسعى  -(9)
نقر بضرورة إتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى خدمات تخطيط األسرة، وهو مجال يلعب في  -(10)

 .إطاره صندوق األمم المتحدة للسكان دورًا رئيسيًا
 . لشراء زيت الزيتون المحلي رغم تكاليفه العاليةرنامجالبندعم سياسة  -(11)
 .  في أسباب تضارب المعلومات الخاصة بالحالة الغذائية للفلسطينيينالبرنامجفي يجب أن تدقق وحدة التغذية  -(12)
 . للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش بناء القدرات آمهمة أساسية نحوندعم بقوة توجه الترآيز  -(13)

 التعاون المتبادل مع وزارة الشؤون االجتماعية والمانحين اآلخرين لتجنب االزدواجية رنامجالبيجب أن يواصل  -(14)
 .  البعض وسائل الحماية االجتماعية بعضها تكملولضمان أن
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