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 مقدمـــة
 

ام  ن ع سان م هر ني ي ش ريكية 2006ف تحدة األم واليات الم يهم ال ا ف سيون بم رعون الرئي ام المتب  ق
ح     وز الكاس يجًة للف سطينية نت سلطة الفل ومة ال ية لحك ساعدة الدول يق الم ندا بتعل ية وآ وعة األوروب والمجم

تخابا ي االن رلمانيةلحماس ف رادات  . ت الب ك تحويل اإلي بل ذل د علقت ق رائيلية ق ومة اإلس د آانت الحك وق
 .الضريبية والجمرآية التي تقوم بتحصيلها نيابًة عن السلطة الفلسطينية

 
د صرح آل من المتبرعين وإسرائيل أن إجراءاتهم هذه جاءت ردًا على رفض حماس االعتراف                   ذا وق ه

نف وا  بذ الع رائيل ون ة إس تج     بدول د اح ريق، وق ة الط يها خارط ا ف سابقة بم سياسية ال يات ال بول باالتفاق لق
شعب     بة ال يس معاق وقفها ول ر م اس لتغيي ى حم ضغط عل و ال ك ه ن ذل دفهم م رائيل أن ه رعون وإس المتب

 .الفلسطيني
 

تعل           رار ب إن الق ى أي حال، ف سلطة الفلسطينية وحجز اإليرادات الضريبية قد       يوعل ساعدات لل ق الم
سبب ف    (ي الكثير من المعاناة، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يعانون من الفقرة خالل سنة واحدة بنسبة ت

ذلك تعرضت الشوارع الفلسطينية لموجات                    %)30 راجع، وآ ى الت ، حيث تعرضت الخدمات األساسية إل
ذي تت                                 إن الخطر ال ذا الوضع ف ا استمر ه بل، وإذا م ا من ق سبق أن تعرضت له م ي عرض له   من العنف ل

األراضي الفلسطينية المحتلة قد يؤدي إلى انهيار الدولة وتدمير الفرص للوصول إلى حل الدولتين، وتعتقد               
رعين وإسرائيل استئناف تقديم التمويالت المالية على وجه السرعة للسلطة                     ى المتب سفام أن عل نظمة أوآ م

 .الفلسطينية
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شعب الف              تحدة أن ال م الم رر الخاص لألم سطيني يتعرض لعقوبات اقتصادية، وهي المرة   ويصرح المق ل
ذا األسلوب ة به يها شعب محتل للمعامل ذي يتعرض ف ى ال تهاك . األول د قامت بان ين أن إسرائيل ق د تب وق

 .التزاماتها آسلطة محتلة بتوفير الرعاية للشعب الفلسطيني
 

سطينية، قامت المج                    سلطة الفل ساعدة لل يق الم ى تعل ة أشهر عل د مرور ثالث موعة األوروبية بتأسيس   وبع
تة     " ية المؤق ية للدول دعم المباشر للفلسطينيين دون المرور في القنوات                 " اآلل ر ال م استخدامها لتوفي والتي ت

ية الدولية المؤقتة الدعم للشعب األآثر فقرًا، فقد عجزت عن                         ذه اآلل ذي وفرت ه وقت ال ية، وفي ال الحكوم
 . جمة عن المقاطعة المالية والعنفالحيلولة دون تنامي المحنة اإلنسانية النا

 
ذا   سالم، وه م ال ر له سطينيين، وال توف نه الفل ي م ذي يعان ر ال ة الفق ي لمعالج دها ال تكف ساعدة وح إن الم
بحث عن حل يقوم على تأسيس دولتين، وعلى أي                             ة األطراف لل بل آاف ثفة من ق ود المك ذل الجه تطلب ب ي

سارع     ادة مت سفام زي نظمة أوآ ت م د الحظ ال فق سلطة     ح ة ال يجة لمقاطع ن نت دان األم اة وفق ي المعان ة ف
سطينية، حيث تم تعريض العديد من البرامج التي تديرها منظمة أوآسفام وشرآاؤها في مجاالت المياه           الفل

 . والصحة والزراعة للخطر
 

تئناف       ى اس ياض إل الم ف سطيني، س ية الفل ر المال ى وزي د دع ية، فق دة وطن ومة وح يام حك ر ق ى أث وعل
ية للسلطة الفلسطينية، حيث وافقت النرويج على استئناف تقديم هذه المساعدة، بينما تفكر                ال ساعدات الدول م

ية في تقديم تحويالت مالية للسلطة الفلسطينية بهدف تحسين         ومات األوروب سا وعدد من الحك يا وفرن روس
 . لسير على نهج هؤالءالمستوى المعيشي للفلسطينيين، ويتوجب على إسرائيل والمتبرعين اآلخرين ا

 
 : المساعدة المشروطة

 
ام           شرق األوسط              2006في شهر آذار من ع رباعية لل م اللجنة ال م تق المجموعة األوروبية والواليات   ( ل

تحدة        م الم يا واألم ريكية وروس تحدة األم شكل صحيح للسلطة الفلسطينية التي     ) الم ساعدة ب ديم الم بحظر تق
ى النقيض من ذ           اس، وعل تنادًا لثالثة                     ترأسها حم ساعدة اس ذه الم راجعة ه ى م ذه اللجنة إل د دعت ه ك فق ل

بادئ هي    راف بإسرائيل، ونبذ العنف والقبول باالتفاقيات السابقة        : م وقد حاول بعض المتبرعين بما    . االعت
ديم المساعدة المباشرة                      ربية مواصلة تق دول الع د من ال ى العدي سويد باإلضافة إل يكا وال يا وبلج يهم روس . ف

سياسية والتهديدات من قبل الواليات المتحدة األمريكية                       وع د أدت مجموعة من الضغوط ال ة حال فق ى أي ل
ية    تحويالت المال اف ال ى إيق ية، إل ساعدات المال ديم الم ية تق ى عمل ي تتول نوك الت وبات ضد الب بفرض عق

 .للسلطة الفلسطينية
 

سفام بوجوب تقديم المساعدة الدولية بواسطة           نظمة أوآ ؤمن م  المؤسسات الفلسطينية والسلطات المحلية     ت
يم بغض النظر عمن يتولى                              رعاية الصحية والتعل ك ال ا في ذل ديم الخدمات األساسية بم المسؤولة عن تق
ي  تمع الدول دعم من المج رائيليين ب سطينيين واإلس بل الفل سطينية من ق سلطة الفل شاء ال م إن د ت سلطة، وق ال

ين المدني    ات المواطن ية حاج دف تلب ر      به شرعية لتوفي ناة ال سلطة الق ذه ال ر ه سطينيين، وتعتب ن الفل ين م
 . األموال

 
بلدان      سفام أن ال نظمة أوآ ؤمن م نة، وت روط معي ق ش ية وف ساعدة الدول ر الم تم توفي ه ي ب فإن ي الغال وف
رعة تملك الحق في التأآد من صرف األموال التي تقدمها بطريقة شفافة وأن تكون هنالك مساءلة عن               المتب

ذ  سطينيين توقع                                ه يهم الفل ا ف الم بم ة أنحاء الع ر في آاف شعوب التي تعاني من الفق وال، ومن حق ال ه األم
ك المساعدة في تحسين نوعية الحياة التي يعيشونها، وعلى أي حال فإنه يتوجب تقديم المساعدة                    استخدام تل
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تحت ظروف قاهرة تدعو منظمة أوآسفام الدولية إلى تعليق المساعدة، على سبيل المثال إذا آان القصد                 

هاب أو في حالة تفشي الفساد، وقد تورطت حماس في عمليات           من استخدام األموال الممنوحة لتمويل اإلر       
ة مع إسرائيل لمدة سنة حال انتخابها آحكومة، ووفقًا           ى الهدن ا لجأت إل ين اإلسرائيليين، إال أنه ضد المدني

ام                 ون األول من ع يان صدر في شهر آان ية البريطاني          2006لب ر التنم ، فإنه ال   "هيالري بين " عن وزي
ى ا       يل عل وجد دل ا بخصوص استخدام األموال                       ي اب، أم ويل اإلره وال دعم في تم ة أم ستخدام حماس ألي

د تم انتخاب حماس بناءًا على رفعها شعار محاربة الفساد وتعتبر بشكل عام أقل                      ر مشروعة فق بطريقة غي
 . فسادًا من منظمة فتح

 
رات ا     داث التغيي ي إح ة ف درة المقاطع ى ق ن عل يل واه نالك دل ة ه ذه الحال ي ه ة  وف ي سياس صودة ف لمق
 .حماس، ولعله من الصعب أيضًا تبرير الثمن الباهظ الذي تكبده الشعب الفلسطيني

 
ا ادعت مجموعة الكوارث الدولية، أن االلتزام الغربي بالديموقراطية في الشرق                    دم، وآم ا تق وإضافًة لم

 .األوسط قد تعرض لضعف الثقة بشكل صريح داخل المنطقة
 

 :  الفلسطينيةدور وإمكانية السلطة
 

ام          شاؤها في ع نذ إن ر على الدوام في حياة الفلسطينيين     1994م سطينية دورًا أآب سلطة الفل فقد . ، لعبت ال
تثمر المجتمع الدولي الباليين من الدوالرات في إنشاء السلطة الفلسطينية آداعم رئيسي للخدمات، وهي                اس

ن   ام ع ذه األي سؤولة ه ة و) 1600(م شفى باإل) 22(مدرس ى مست ة صحية،  ) 416(ضافة إل يادة رعاي ع
 .وآذلك عن تقديم دفعات للشؤون االجتماعية لما يقارب ربع مليون فرد

 
ديدة على حرآة الفلسطينيين فقد                         يود إسرائيلية ش سه ضمن ق ر نف ة القطاع الخاص تطوي يجة لمحاول ونت

وقد أصبحت  . سطينية المحتلة أصبحت السلطة الفلسطينية المشغل األآبر والممول األقدر في األراضي الفل          
ثابة        ال بم شكل فع فردًا، والذين بدورهم يوفرون الدعم لما ) 161000(وتشغل " شبكة لألمن االجتماعي"ب

 .مليون من المعالين) 1(يقارب 
 

ام      وقد جاء  . بليون دوالرًا أمريكياً  ) 1.92( قبل استالم حماس للسلطة، آانت المصروفات        2005وفي ع
دخل األساسي من      ى مبلغ          ال ارك التي وصلت إل مليون دوالرًا أمريكيًا والتي يتم ) 814( الضرائب والجم

سلطة الفلسطينية باإلضافة إلى مبلغ                    يابًة عن ال بل إسرائيل ن مليون دوالرًا أمريكيًا  ) 349(تحصيلها من ق
 .يرادات محليةمليون دوالرًا أمريكيًا آإ) 394(آمساعدة دولية تم تقديمها آدعم للميزانية وآذلك مبلغ 

 
تلمت   ام اس س الع ي نف تلة (وف سطينية المح سلطة لألراضي الفل بلغ ) ال ريكيًا ) 500(م يون دوالرًا أم مل

ى          سانية، باإلضافة إل ساعدة إن مليون دوالرًا أمريكيًا آدعم فني، حيث تم تسليم بعض هذا الدعم    ) 450(آم
 .سلطة، إال أنه لم يتم إدراجه ضمن إيراداتهاعبر قنوات السلطة الفلسطينية أو تم تخصيصه لتطوير هذه ال

 
ساد، وعلى أي حال، ووفقًا للبنك الدولي، فقد حققت            رة طويلة من الف سطينية ولفت سلطة الفل د عانت ال وق

سلطة نجاحًا ملحوظًا في معالجتها للفساد وتحسين الحكم في السنوات األخيرة، ويشمل هذا إنشاء                 حسابًا "ال
زينة  رديًا للخ يث" ف رز      بح د أب ية، وق رادات الحكوم صيل اإلي ية وتح دفعات المال ديم ال ه تق ن خالل تم م  ي
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 :الضريبية الفلسطينية من قبل إسرائيلأثر تعليق المساعدات الدولية وحجز اإليرادات 

 
تم تحويلها من قبل إسرائيل فقد الحظت السلطة الفلسطينية              رادات التي ي ية واإلي ساعدات الدول دون الم ب

سبة        راداتها بن بوط إي ذلك فقد عجزت عن دفع الرواتب الشهرية بشكل منتظم للعاملين      %). 60(ه يجة ل ونت
ديها وتعرضت خدماتها للتراجع      فًة لما تقدم، فقد أوقف المتبرعون برامج المساعدة اإلنسانية والفنية          إضا. ل

تم تقديمها عن طريق السلطة الفلسطينية، وهذا أدى إلى المزيد من التراجع في تقديم الخدمات، على                    التي ي
د قامت مؤسسة            ثال، فق ي      (سبيل الم اء الدول تحدة لإلنم واليات الم ة ال حها بتعليق المساعدة التي تقتر) وآال

 .لبرنامج الغذاء العالمي الذي وفر الدعم عن طريق وزارة الشؤون االجتماعية
 

سبة  يقة أن ن رز حق تحدة وأب م الم تابعة لألم ذاء ال ئات الغ شترك عن هي ر م د صدر تقري من %) 46(وق
د وصل عدد األشخاص الذين يعانون من فقر                         اتهم، وق سد حاج ذي يكفي ل ذاء ال سطينيين ال يملكون الغ الفل

م الذين يعيشون على أقل من         ش   حيث تجاوز هذا    2006سنتًا في اليوم، إلى الضعف في عام        ) 50(ديد، وه
UNRWA ).(العدد المليون شخصًا وفقًا لوآالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئين 
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 :تفاقم الفقر
 

ام  ن ع شرين األول م ي شهر ت ون شخصي 2006ف ل موظف دي ى آ رتب عل د ت ه ق نوك أن ادت الب ة ، أف
دل    ريكياً  ) 2000(بمع ام               . دوالرًا أم شرين الثاني من ع ول شهر ت ًا للبنك الدولي، فإن      2006ومع حل  وفق

ى     صل إل ى لي د تدن سطينية ق سلطة الفل دى ال ال ل ل العم سابقة،  %) 40(دخ سنة ال الل ال ستوياتها خ ن م م
رأي   تطالعات ل د أدت االس يون دوالر، وق صف بل تجاوز ن ور لت ستحقات األج دى وارتفعت م ين ل  العامل

%) 35( وجود ارتفاعًا في نسبة الفقر من        2006الحكومة التي تم إجراؤها في شهر تشرين الثاني من عام           
 %).71(ليصل إلى 

 
نظمة أوآسفام ألرباب عائالت عددهم                  ه م د أظهر استطالع قامت ب في الضفة الغربية وغزة    ) 677(وق

منهم في الضفة الغربية، %) 81(منهم في غزة و%) 87( ، تم مقابلة 2007في أواسط شهر آذار من عام   
د أفاد                    د انخفض، وق ائالتهم ق ادوا أن دخل ع د أف ذين ق من الذين تمت قابلتهم في غزة أن دخل   %) 53(وال

اد                  نما أف ر من النصف، بي د انخفض أآث ائالتهم ق أن دخل عائالتهم قد انقطع تمامًا، وقد لجأت         %) 21(ع ب
ي       راض وب ى االقت ائالت إل تلكاتها وتخفيض الرعاية الصحية واستهالك الغذاء وحرمان أبناءهم من  الع ع مم

 .االلتحاق بالمدارس
 

م الوحيدون الذين تعرضوا للتأثير المباشر، فقد قامت منظمة أوآسفام          ومة ه دى الحك ين ل م يكن العامل ول
ة في الصفة الغربية في بإجراء مقابلة مع أمل ناصر، إحدى متلقي المساعدة الوطنية من سكان قرية المدام    

ام  ران ع بلغ 2006شهر حزي تالم م ى اس تادت عل د اع سة أمل ناصر ق ريكيًا ) 99(، إذ أن اآلن دوالرًا أم
شهريًا من وزارة الشؤون االجتماعية إال أنها لم تستلم أية دفعة خالل الفترة الواقعة بين شهر نيسان وشهر                  

 : بما يلي وقد أبلغت منظمة أوآسفام 2006حزيران من عام 
 

إن المشكلة األآبر بالنسبة لنا هو عدم توفر العالج، وبالنسبة لوضعنا فإننا ال نملك المال لنشتري الدواء                  (
ذي آانت توفره السلطة الفلسطينية      " ، وقد أصبح سعر الوقود باهظًا فأنا استخدم الحطب اآلن ألغراض           "ال

 ).طعامالطبخ، وهذا يتطلب ثالث إلى أربع ساعات إلعداد وجبة 
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 :انهيار المؤسسات
 

رواتب          ياب ال ي غ ية، وف ة األساس ي األدوي ود نقص ف شفيات وج ادت المست ية، أف ة المال وال األزم ط
د تعرض                         م، فق ع عمله سفر لمواق ى موظفي الصحة ال شهرية، أصبح من الصعب عل طبيب في  ) 400(ال

 .غزة لفقدان وظائفهم لعدم توفر األموال لتغطية رواتبهم
 

د قامت    ضًا باستطالع     وق سفام أي نظمة أوآ مديرًا عامًا ومدراء صغارًا في القطاع العام في شهر ) 67( م
ام     ك في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، ومن بين الذين تم إجراء مقابالت معهم أفاد                 2007آذار ع ( وذل

اد   %) 86 نما أف لبي، بي شكل س رت ب د تأث ساتهم ق دمات مؤس أن خ نهم ب يامه%) 54(م نهم ق يض م م بتخف
 . خدماتهم بأآثر من النصف

 
سفام نوفيب، المرآز النسائي للمساعدة واالستشارة القانونية، أن الشرطة قد عجزت          اد شريك أوآ د أف وق

 .عن تطبيق الخطط الخاصة بوحدات خاصة تتعامل مع العنف الداخلي بسبب المقاطعة المالية
 

ام       لموظفون الحكوميون اآلخرون باإلضراب العام ، قام موظفوا الصحة يساندهم ا2006في شهر آب ع
رواتب لهم، وقد استمر هذا اإلضراب في بعض القطاعات لغاية شهر آانون الثاني عام                      ع ال سبب عدم دف ب

ى دفع الرواتب المستحقة، وقد آان                       2007 نقابات الصحية عل سلطة وال ين ال اق ب م التوصل لالتف ندما ت ، ع
رًا مدمرًا على تق         ذا اإلضراب أث ديم الخدمات مع النقص في توفير الرعاية الصحية مما تسبب في العديد    له

ان من الممكن تجنبها، وقد تم إغالق العديد من المدارس والمرافق الصحية أثناء فترة                 يات التي آ من الوف
ام              ربيع ع ة ل ان من الصعب على السلطة الفلسطينية            2007اإلضراب، ونظرًا الستمرار المقاطع د آ ، فق

 . لمستحقات المطلوبة منها، مما أدى إلى اللجوء إلى اإلضرابات الجزئية نتيجة لذلكتغطية ا
 

 : التدهور االقتصادي
 

د تعرضت المحالت والمشاريع التجارية الصغيرة لإلفالس، وقد أفاد                     سطيني، فق دخل الفل ي ال نظرًا لتدن
سانية                شؤون اإلن ين ال سيق ب تحدة للتن م الم ر في مبيعات      وجود ان  ) UNOCHA(مكتب األم خفاض آبي

 .المواد األساسية
 

ام            ون الثاني ع وط وهو صاحب بقالة في قرية المدامة منظمة              2007في شهر آان سيد شكري ق ر ال  أخب
 : أوآسفام ما يلي

 
ي     ( رة الت ون الكبي سبب الدي تمرار ب ستطيع االس م أت ي ل ي إذ أنن إغالق بقالت هر ب ة أش بل ثالث د قمت ق لق

ي، وال  ى زبائن راآمت عل و الحصار  ت ذا ه ن ه سؤول ع ية"م وبات المال ومة  " العق ى الحك المفروضة عل
يع        د اضطررت لب يهم، وق ستحقة عل ون الم سديد الدي رية ت كان الق ن س ية م ستطع الغالب م ت سطينية، ل الفل

 ).مجوهرات زوجتي لتشغيل بقالتي، إال أنني فقدت آل شي اآلن
 

سبة  ي بن ي اإلجمال ناتج الوطن ى ال د تدن ي%) 10(لق تب اإلحصائيات ف ر مك ام الماضي، حيث أظه  الع
سبة            سطيني وجود انخفاض بن ة مع نفس الفترة من عام              %) 21(المرآزي الفل ر مقارن ربع األخي خالل ال

2005. 
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سببت به القيود اإلسرائيلية على حرآة الفلسطينيين،              ا ت صاد مم ى االقت ر عل ر أآب ة أث د يكون للمقاطع وق
ر حدوث االنتفاضة الف         ى أث  إذ قامت إسرائيل بتكثيف شبكتها من نقاط التفتيش         2000لسطينية في عام    وعل

ط، وقامت ببناء سور غير شرعي يمتد لمسافة            ستوطنين فق 700وحواجز الطرق وتخصيص الطرق للم
م  ر من الفلسطينيين الوصول إلى                          . آ ى الكثي د أصبح من الصعب عل ى الحرآة، فق يود عل ذه الق يجة له ونت

صادر م  يهم أو م ناتج      أراض د انخفض ال سوق، وق ي ال ضائعهم ف يع ب م أو ب ع عمله سفر لموق ياههم أو ال
بالمقارنة %) 30(وارتفعت نسبة الفقر بنسبة     . 2004 و 1999بين عامي   %) 30(الوطني اإلجمالي بنسبة    

 .2006في عام %) 30(مع االرتفاع بنسبة 
 

 : اآللية الدولية المؤقتة
 

OPT ياجات اإل        راف بتنامي االحت سانية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة        إن االعت ، فقد صادقت   )(ن
ام   ران ع ن حزي سابع عشر م ي ال تة ف ية المؤق ية الدول ى اآلل رباعية عل نة ال ئة 2006اللج د رأت الهي ، وق

سلطة     ر ال رور عب سطينيين دون الم رة للفل ساعدة مباش صال الم يلة إلي ية وس ذه اآلل ي ه ية ف األوروب
ن ا ان م سطينية، وآ ل    الفل زمنية، والعم دة ال ال والم يث المج ن ح يدة م ية مق ذه اآلل ون ه روض أن تك لمف

 .بشفافية ومساءلة تامة وضمان توفير المساعدة القائمة على االحتياجات بشكل مباشر للرعايا الفلسطينيين
 

 :وقد تم تصنيف التمويل عن طريق اآللية الدولية المؤقتة إلى ثالث بنود
 . اعات الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية والمياه عدم الدعم لرواتب قط-1
 .  دعم المحروقات لقطاعات الصحة والمياه-2
 .  الدفعات المالية المباشرة لموظفي السلطة الفلسطينية والمنتفعين من الشؤون االجتماعية-3

 
ذا المشروع على قطاع الصحة               ر، اقتصر ه ادئ األم اآللية  شرعت   2006وفي شهر تموز عام     . وفي ب

ام                     شفيات، وفي شهر آب ع ود للمست ر الوق تة في توفي ية المؤق بدًال " عالوة اجتماعية " تم دفع    2006الدول
ى                دد من موظفي الصحة يصل إل رواتب لع موظفًا، وبعد القيام بسلسلة من المفاوضات، ) 11894(من ال

شكل تدريجي حيث تم تقديم مخصصات لعدد يصل إلى              ذا المشروع ب م توسيع ه مستفيدًا من ) 73000(ت
ود    ن الوق رات م ن الليت ين م ر المالي ية بتوفي ذه اآلل ت ه د قام ذلك، فق افًة ل ية، إض شؤون االجتماع ال
ى وجه الخصوص في غزة على أثر قيام الجيش اإلسرائيلي بتدمير شبكة             ياه عل شرآة الم شفيات ول للمست

 .الطاقة الكهربائية
 

ام    ول ع هر أيل ي ش ي ف نك الدول ن الب د أعل ات   2006 وق راتب للقطاع يس ال دعم ول ديم ال نوي تق ه ي  بأن
م          ند رق سية بموجب الب د شمل هذا تقديم المساعدة الغذائية لوزارة                 ) 1(الرئي تة، وق ية المؤق ية الدول من اآلل

بارًا من شهر آانون األول عام               شؤون االجتماعية اعت  باإلضافة إلى األدوية للمستشفيات اعتبارًا      2006ال
 .2007 الثاني عام من شهر آانون

 
ولتطوير اآللية الدولية المؤقتة، فقد سعت اللجنة األوروبية بشكل خالق إلى تلبية احتياجات الفلسطينيين،               

يود السياسة الضعيفة التي حددتها الدول األعضاء              ًا لق ا تعمل وفق وبينما قامت اآللية الدولية المؤقتة . إال أنه
بعض            ر ضرورة ل ساعدة األآث تقديم الم يلولة دون تدني                 ب ستطع الح م ت ا ل رًا، إال أنه ر فق سطينيين األآث الفل

 . الوضع اإلنساني بشكل عام
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ام   هر آذار ع ي ش سفام ف نظمة أوآ رته م ذي أج تطالع ال د توصل االس يقة أن 2007لق ى حق ) 356(، إل
تة                  ية المؤق ية الدول ية من اآلل ة استلمت دفعات مال ادت    )TIM(عائل نها أن    %) 10(، وأف هذه الدفعات  م

ادت   نما أف ية، بي ياتها العائل ة حاج ياتها   %) 27(غطت آاف صف حاج ن ن ر م دفعات غطت أآث نها أن ال م
 .منها أن الدفعات غطت أقل من نصف حاجياتها%) 63(العائلية، آما أفادت 

ي قلقان حول انحالل أنظمة المال العام ا                     نقد الدول ي وصندوق ال نك الدول إن الب ا سبق، ف لناجم  إضافًة لم
يق الدفعات المالية المباشرة للحكومة        وقد أوضحت المراجعة األخيرة للمصروفات العامة من قبل        . عن تعل

نك الدولي أنه قد تم التراجع في االنجازات و األعمال الباهرة التي آانت تقوم بها السلطة الفلسطينية في                    الب
 :السنوات األخيرة

 
سياسية األخيرة          " تطورات ال د وقفت ال بشكل شديد في وجه العديد من هذه االنجازات، حيث تم تطوير       لق

شعب الفلسطيني دون المرور في العديد من اآلليات التي بذل المتبرعون                     ة لتوصيل المصادر لل يات بديل آل
 ".للسلطة الفلسطينية الجهد الكبير إلنشائها

 
TIM تع بها اآللية الدولية                 ساءلة التي تتم ة والم رعون الدق رز المتب د أب والتي تضم العديد   ) ( المؤقتة   لق

دفعات المالية التي يتم توصيلها لألفراد                ى تعقب ال در عل نات الخاصة باإلرهاب والق وعلى أي . من المعاي
سطينيين ال يعلمون متى تم تقديم هذه الدفعات أو في معظم األحيان من أين أتت             إن الفل وفي السابق . حال ف

عون من المساعدة الوطنية على علم بالمبالغ التي قد تصل إليها دخولهم            آان الموظفون الفلسطينيون والمنتف   
 . ومن الذي يقدم الدفعات ومن المسؤول في حال عدم تقديم هذه الدفعات

 
 : وإيجازًا لما سبق، آما يصرح الدآتور مورييل اسيبرغ من المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمنية

 
ية الم        " ية الدول د ساعدت اآلل تة في الحيلولة دون حدوث آارثة إنسانية في األراضي الفلسطينية          فق إال . ؤق

ربية واإلسرائيلية وقطع الدعم من الميزانية األوروبية                       سياسات الغ سبب ال توقعة ب ة آانت م ذه الكارث أن ه
 ". وإيقاف تحويالت مبالغ الضريبة المضافة والجمارك للسلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل
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 : عم الدول وتفاقم الفقرتنامي الد
 

على الرغم من تعليق الدعم للسلطة الفلسطينية، فإن الدعم لألراضي الفلسطينية المحتلة تنامى خالل عام                
، حيث تم تقديم المساعدة عبر القنوات خارج نطاق السلطة الفلسطينية، وبشكل خاص وآالة الغوث                2006

ين    شغيل الالجئ ية لت ر بعض ا )UNRWA(الدول ه     ، وتظه م تقديم ذي ت دعم ال ل ال رات أن مجم لتقدي
ن   د ازدادت م تلة ق سطينية المح ى ) 1(لألراضي الفل صل إل ريكيًا لي يون دوالرًا أم يون دوالرًا ) 1.2(بل بل

ام    ي ع ريكيًا ف ديم       2006أم م تق د ت ه ق ي أن نقد الدول ندوق ال در ص ريكيًا  ) 747(، ويق يون دوالرًا أم مل
ام        ررة ع ية المتك ، أي أآثر من ضعف قيمة الدعم المقدر في الموازنة الذي قد     2006 للمصروفات الحكوم

ام        دم في الع نك الدولي أن الناتج الوطني اإلجمالي آان من الممكن أن ينخفض بنسبة             2005ق در الب (، ويق
 . إضافية في حال عدم الحصول على هذه المساعدة اإلضافية%) 10

 
 فترة؟ لماذا إذًا تفاقم الفقر بشكل حاد خالل نفس ال

 
ناجمة عن حجز ما ال يقل عن                  :أوًال دخل ال ي ال يغطي الخسارة الجسيمة في ال دعم الدول ) 475( ألن ال

سطينية من قبل حكومة إسرائيل، وبالفعل فقد                      ارك الفل ضريبة والجم رادات ال ريكيًا من إي يون دوالرًا أم مل
ارب   ا يق رادات م ذه اإلي كلت ه سلطة الفل %) 50(ش شهري لل دخل ال ن ال ام م ي ع د 2005سطينية ف ، ولق

ضريبية والجمرآية التي تم حجزها               ) 100(أفرجت إسرائيل عن        رادات ال ريكيًا من اإلي يون دوالرًا أم مل
ام      رًا من هذه األموال سوف يستخدم حسب التقارير لدعم العمليات األمنية                . 2006في ع . إال أن جزءًا آبي

سلطة ا                 دعم المباشر لل اف ال إن إيق ه ف ا يؤسف ل لفلسطينية من قبل المتبرعين الغربيين يقلل من الضغط        وم
صياع التفاقياتها الموقعة في أوسلو مع السلطة الفلسطينية وااللتزام بمسؤوليتها                  ومة إسرائيل لالن ى حك عل
رفاه العام للفلسطينيين القابعين تحت االحتالل                        ية حاجات ال ي لتلب ساني الدول ون اإلن يها القان التي ينص عل

  .من قبلها
 

ياً  سطينيون والمنتفعون من المساعدة الوطنية أشهرًا عديدة دون الحصول           :ثان ون الفل د أمضى الموظف  لق
ية الدولية المؤقتة قد تم العمل على تشغيلها فقط                   د من عناصر اآلل نالك العدي ساعدة مباشرة، فه ة م ى أي عل

تلم بعض الموظفين مخصصاتهم المالية للمرة األولى عن             يًا، حيث اس  طريق اآللية الدولية المؤقتة فقط      حال
 .2007 وبداية عام 2006في نهاية عام 

 
ثاً  ي يتم احتسابه من خالل المساعدة اإلنسانية التي ال تحقق                        :ثال دعم الدول زيادة في ال نالك جزء من ال  ه

نافع طويلة األمد آدعم للتنمية، وقد تم في                              ة م ر أي راد أو توف ونها ضرورية، إي إي رغم من آ ى ال عام عل
سبته        2005 ا ن من الدعم المقدم من المجموعة األوروبية على المساعدة اإلنسانية، وفي %) 16( صرف م

ام    سبة لتصل إلى           2006ع ذه الن ، فقد وجد المتبرعين أن من الصعب تنفيذ مشروعات         %)56( ارتفعت ه
 .تنموية دون التعامل مع السلطة الفلسطينية

 
ًا ز   :رابع ي مج دعم الدول بح ال د أص ى        لق صعب عل ن ال ل م ا يجع زايد، مم شكل مت سب ب ر محت ءًا غي

بعوث    تب الم ن مك تي م ساندر آوس اد أليك ا أف دف، وآم و اله ال نح شكل فع ساعدة ب يه الم رعين توج المتب
الدعم المقدم ليس له    "الخاص لألمم المتحدة، فقد تم توفير الدعم بشكل متزايد خارج أي إطار أو اجراءات                

 ".ية طويلة األجلعالقة على مشاريع التنم
 

 :التعقيدات األمنية

9 2007التكلفة اإلنسانية للمقاطعة المالية، ملخص تقرير أوآسفام ، نيسان : الفقر في فلسطين  



ة في إثارة                               دعم عواقب وخيمة أخرى، إذ ساعدت المقاطع يق ال ان لتعل د آ ر فق اقم الفق ى تف باإلضافة إل
ئوي نف الف ي   الع سات الت م المؤس ربيين دع رعين الغ ساعدات المتب ا وأن مواصة م سطينيين، آم ين الفل  ب

 .دت في زيادة التوتر بين منظمتي فتح وحماسترؤسها منظمة فتح مثل مكتب الرئيس قد ساع
 

د تم استثناء ما يقارب        رجل أمن فلسطيني من اآللية الدولية المؤقتة مما دفع لجوئهم للعنف           ) 80.000(لق
رواتبهم، وقد أفادت منظمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية               بة ب في ) UNOCHA(للمطال

ام        ار ع وع    2006شهر أي  هجومًا منفصًال على المؤسسات العامة من قبل رجال األمن، ويشمل            )64( بوق
 . ذلك مهاجمة المباني

 
إن   ين، ف د المحلل ا أوضح أح رمان "وآم واقب  ) 80000(ح ه ع بت أن ل ال أث ن الم ن م ال األم ن رج م

ية  ية          "آارث سياسة الدول د أوجدت ال ثقاب   "، لق هر الذي أدى إلى إشعال العنف بشكل سريع لغاية ش        " عود ال
 عندما اتفقت منظمتي فتح وحماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنذ شهر أيار عام               2007شباط عام   

ام          2006 ة شهر شباط ع سطيني للقتل في ظروف استطاعت منظمة مكتب        ) 243( تعرض    2007 لغاي فل
سانية  شؤون اإلن سيق ال تحدة لتن م الم صر) UNOCHA(األم شكل مباشر بال تعلق ب ا ت رر بأنه اع أن تق

 .الداخلي
 

ية لألزمات أن األراضي الفلسطينية               د أوضحت المجموعة الدول ر حول الوضع فق رها األخي وفي تقري
 . حتى قبل أن تصبح دولة"المحتلة في احتمالية غير أآيدة بتحولها إلى دولة منهارة

 
 : الحكومة الجديدة والمسؤوليات الجديدة

 
ام     17في    سطي      2007 آذار ع رلمان الفل ام الب وحدة الوطنية الجديدة على             ق ومة ال ى حك ني بالتصويت عل

تئناف       رويج الس سا والن يا وفرن ن روس ل م ت آ د دعم اس، وق تح وحم ين ف ت ب ي تم ة الت ية مك ر اتفاق أث
 . العالقات الدبلوماسية في بداية هذا الشهر عندما تم اإلعالن عن اتفاقية مكة ألول مرة

 
واليات      صل ال ام قن د ق ة فق ك اللحظ نذ تل ال      وم ر الم زيارة وزي يس ب وب وال دس جاآ ي الق تحدة ف  الم

د سالم الفياض، بينما التقى الممثل الخاص للمجموعة األوروبية السيد مارك أوتيه بوزير                 سطيني الجدي الفل
و عمرو، و قد التقت حكومات أخرى مثل السويد وفرنسا وبلجيكا                 اد أب د زي ر الخارجية الجدي ية ووزي المال

 . طة الفلسطينيةأيضًا بوزراء السل
 

تئناف النشاط الدبلوماسي هذا لم يصاحبه استئناف تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية،          إن اس ى أي حال، ف عل
شكل عام فإن الدول األعضاء في المجموعة األوروبية تحتفظ بنفس الموقف حول السياسية المشروطة،                وب

ر من الواليات ا                 رونة أآب يحات بوجود م رغم من التلم ى ال لمتحدة األمريكية، وقد صرحوا بأنهم سوف عل
ينتظرون للحكم على اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة الجديدة، وفي أحد أطراف الطيف، فرنسا وايرلندا                
تعادة الدعم المباشر، إال أن بلدانا أخرى مثل هولندا                        ر الس سرعة أآب سويد تفضل أن تتحرك ب بانيا وال وإس

ن            ذا ال ى ه نع عن التصرف عل حو، ولعل من الضروري أن يقوم المشارآون الرئيسيون وعلى رأسهم            تتم
رونة في اجتماع وزراء خارجية المجموعة األوروبية الذي                        ر م وقفًا أآث ي م يا بتبن تحدة وألمان ة الم المملك

 .2007 نيسان عام 23سينعقد في 
 

ام   هر آذار ع ي ش ت   2007وف ية المؤق ية الدول تمديد اآلل رباعية ب نة ال ت اللج افية   قام هر إض ثالثة أش ة ل
يات دعم            دة آلل ين عروض جدي ستدام (لتمك إن المزيد من التأخير في                ) م ى أي حال ف تطور، وعل من أن ت
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ة     م ورعاي ة تعل ر أنظم ي توفي سي ف ثل الرئي ة أن تلعب دور المم ى الدول سفام أن عل نظمة أوآ تقد م وتع

ة في الدول الفقيرة، وفي األراضي الفلسطينية               صفة وفاعل المحتلة تبقى السلطة الفلسطينية اآللية   صحية من
سلطة الفلسطينية، فقد تعرضت عملية                 ة تخطي ال يجة لمحاول ية، ونت تقديم الخدمات األساس ية ل ر فاعل األآث

 . تقديم الخدمة للتدهور بشكل سريع آما أظهرت األحداث التي وقعت في السنة الماضية
 

دم، يجب أن يكون للسلطة الفلسطيني            ا تق ة دورًا مرآزيًا في تنسيق التعاون وأن يكون لها حرية        إضافًة لم
ي وزارة    يًا ف ود حال ردي الموج زينة الف ر حساب الخ نظامها الديموقراطي، يوف ًا ل د مصروفاتها وفق تحدي
ا توصيل المساعدة إال أن هذا يتطلب من                          سطينية أفضل الوسائل التي يمكن من خالله سلطة الفل ية لل المال

 . مريكية رفع عقوباتها المفروضة على التحويالت البنكيةالواليات المتحدة األ
 

بة الدبلوماسية التي تكلفهم الكثير                       ين محصورون وسط اللع سطينيين العادي ساء الفل رجال والن زال ال ا ي م
نهم االنتظار لرؤية ماهية اإلجراءات التي ستقوم بها حكومة الوحدة              صعيد الشخصي، حيث ال يمك ى ال عل

ية ألن الو وم    الوطن د ي ومًا بع ردى ي يه يت شون ف ذي يعي ن   . ضع ال ة م نعموا بالحماي ين أن ي ق للمدني ويح
ية آحق أساسي ة للحاجات األساس ر الحماي ك توفي شمل ذل ي، و ي وال يجوز أن . إسرائيل والمجتمع الدول

لى ولسوء الحظ، فإن تردي األنظمة المالية جعل من الصعب ع         . يكون ذلك بمثابة جائزة عن السلوك الجيد       
وزير المالية الفلسطيني الجديد إيصال الدعم عن طريق السلطة الفلسطينية، وعلى المتبرعين أن يلبوا نداء                
وزير المالية الفلسطيني لرفع العقوبات وتقديم مساعدة عاجلة للسلطة الفلسطينية لتمكينها من تقديم الدفعات              

ومة إسرا                  أن حك ضًا سوف يطم ذا أي دعم، وه ية الخاصة بال وال الفلسطينية التي تحتجزها   المال ئيل أن األم
 .سوف يتم إنفاقها بطريقة مناسبة

 
راف بمدى هشاشة الوضع، حيث يستمر العنف بين                    ي االعت ومة اإلسرائيلية والمجتمع الدول ى الحك وعل

سيطرة ارج نطاق ال صاعد المخاطر خ زة وتت ي غ ومة . التنظيمات ف ون أن حك راقبون المطلع تقد الم ويع
وحدة الو   ى دعم مالي، مما يؤدي إلى                         ال يار دون الحصول عل د يتعرض لالنه وقًا ضعيفًا ق ية تبقى مخل طن

 .فقدان األمن بدرجة أآبر
 

سات         ذه المؤس إن إدارة ه يويًا، ف رًا ح سطينية أم سات الفل دعم للمؤس ر ال نما يعتب ك، بي ى ذل افًة إل وإض
ى حرآة ال                  ومة اإلسرائيلية عل يود التي تفرضها الحك ناس، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ      محصورة بالق

دعم وعدم تخريب                          ديم ال اف تق سطينيين بالحرآة وعدم إيق ضمان سماح إسرائيل للفل ة ل الخطوات الالزم
ام جيش الدفاع اإلسرائيلي بإطالق اآلالف من الصواريخ على غزة               ام الماضي ق دعم، وفي الع شاريع ال م

ين               تها للمالي دعم التي تصل قيم شاريع ال دوالرات، ويشمل هذا تدمير البنية التحتية الحيوية   ودمر م من ال
ا عواقب إنسانية وخيمة ويحتاج المشارآون في هذه العملية، الفلسطينيون                    ان له رباء، والتي آ ياه والكه للم
اف  ى إيق سطينية إل يادة الفل تاج الق ا تح بعض، آم ناع عن العنف ضد بعضهم ال ى االمت واإلسرائيليون، إل

 .  والضرر الذي ينجم عن ذلك للناس العاديينالصراع الداخلي
 

رحب منظمة أوآسفام بالجهود اإليجابية الحالية التي تبذلها ألمانيا والواليات المتحدة والجامعة العربية         وت
إلنعاش العملية السلمية ووضع رؤيا سياسية واضحة للدولة الفلسطينية، إال أن هذه الجهود ال تبشر بالخير                 

ة لال     ر قابل ي عالجًا لهذا                         وغي دعم الدول ر ال ية، وال يعتب وبات المال يه العق ستمر ف ذي ت وقت ال تدامة في ال س
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 : التوصيات

 
م إلطالق النار وحوار سياسي دائم،                        � ضمان وقف دائ ود الدبلوماسية ل يف الجه تم تكث يجب أن ي

نطقة                   ة األطراف في الم ك آاف شارك في ذل ك منظمة حماس   (ويجب أن ي ا في ذل في الترآيز ) بم
 . على حل الدولتين، ويجب أن يكون استئناف تقديم الدعم مشروطًا بحدوث ذلك

نة من الناحية                 عل  � سرعة الممك سطينية بال سلطة الفل دعم المباشر لل تئناف ال ي اس ى المجتمع الدول
دم الخدمات األساسية، ويشمل                وزارات التي تق دعم لل تقديم ال وية ل ية، ويجب أن تعطي األول العمل

 . ذلك الصحة والتعليم، و مع المجالس المحلية
ومة اإلسرائيلية أن تفرج عن آافة اإل          � ى الحك يرادات الضريبية والجمرآية التي تحتجزها عن  عل

 . السلطة الفلسطينية وفقًا التفاقياتها الدولية السابقة
نها من تلقي                     • سطينية لتمكي ية الفل وزارة المال دعم الفني العاجل ل دم ال ي أن يق ى المجتمع الدول عل

 . الدعم الدولي والتحويالت المالية من إسرائيل دون أي تأخير
ومة ال      • ى حك ريكية أن تزيل العقوبات البنكية المفروضة على التحويالت            عل تحدة األم واليات الم

 .المالية للسلطة الفلسطينية
ية المؤقتة، باإلضافة إلى                        • ية الدول ستقل لآلل يم م ي إجراء تقي نك الدول ية والب ئة األوروب ى الهي عل

ر لهذه اآللية      يم األث لمساهمة في هذا التقييم خاصة ويجب أن يتم توفير الفرصة لكافة المعنيين ل    . تقي
 .الفلسطينيين والمؤسسات التابعة لهم

سيق للدعم الدولي         • ية التن تم تحسين عمل ويعتبر حساب الخزينة الفردي الحالي أفضل . يجب أن ي
 . الوسائل لتحقيق ذلك

اع     � ي القط ستحقة لموظف رة الم رواتب المتأخ ة ال ع آاف ن دف تأآد م رائيل ال رعين وإس ى المتب عل
اص  افية        الخ ية إض ة مال وا دفع سطينية وأن يقدم سلطة الفل ية لل ساعدة الوطن ن الم ين م والمنتفع

 . للسلطة الفلسطينية لتغطية الدين الشخصي
 

 : مالحظات
 

 .2006 نيسان 7" واشنطن تقطع الدعم المباشر عن الفلسطينيين"أنظر وايجينس فرانس بريس،   -1
دس ريس     : الق رانس ب نس ف ي وايجي ه اف ب سلطة     الم"اي تمويل لل ف ال ية توق وعة األوروب جم

سطينية   1994لقد تم تأسيس السلطة الفلسطينية في عام        . ، القدس، ايه اف بي    2006 نيسان   7" الفل
ا ال تستطيع                      تلة، إال أنه سطينية المح سلطة االسمية لألراضي الفل ية أسلو األم، وهي ال ًا التفاق وفق

رائي   تالل اإلس ط تحت االح ي فق شكل جزئ ل ب ن   العم ل م دعم لك اف ال م إيق د ت لي المتواصل، وق
 .2006الحكومة المحلية والمرآزية منذ شهر نيسان عام 

 
ة     -2 رباعية نفس المبادئ الثالث، فإن العديد من         : نفس المقابل ومة إسرائيل واللجنة ال بت حك نما تث بي

س                   رآية الفل ضريبية والجم دات ال يام إسرائيل بحجز العائ بلون بق رعين ال يق طينية وقد أصدر   المتب
 . االتحاد األوروبي بيانات بشكل متكرر يدعو فيها إلى تحويل تلك األموال
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ثال         -3 ى سبيل الم يمة الدعم للفلسطينيين في عام              : "أنظر عل ه النجر، اس، ارتفعت ق  على  2006اي
 .، نيويورك تايمز، نيويورك2007 آذار عام 21، "الرغم من الحظر الدولي

 
 شباط  6،  "وم خبراء الشرق األوسط بمراجعة الرد الدولي على الحاجات الفلسطينية         يق. "آوستي أ    -4

 . الجمعية العامة لألمم المتحدة/، الدوحة2007عام 
 

سانية              -5 شؤون اإلن سيق ال تحدة لتن م الم تب األم يس مك ارير، رئ يد ش ن ديف شفوي م يل ال (الدل
UNOCHA (   ي دس ف ي الق ام   28ف ي ع شرين الثان نة2006 ت رلمانية    للج ية الب يار التنم  اخت

ريطانية، أنظر      ية       "الب يار التنم ام       (لجنة اخت ون الثاني ع ساعدة التمنية واألراضي    )" 2007آان م
 .مجلس العموم البريطاني/، لندن2الفلسطينية المحتلة، المجلد رقم 

 
يه    -6 ارد، ج ام   (دوغ ي ع ون الثان ي     ) 2007آان سان ف وق اإلن ع حق اص لوض رر الخ ر المق  تقري

 .مجلس حقوق اإلنسان التابع لهيئة األمم المتحدة: ، جنيف1967األراضي الفلسطينية منذ عام 
 

رباعية،    -7 نة ال يان اللج ام  17ب ران ع ي  2006 حزي ع اإللكترون ى الموق  عل
www.state/gov/r/PA/prs/ps/2006/68003.htm            راجعته من قبل المؤلف في م م  التي ت

 .2007 نيسان 1
 

ياض، اس  -8 سطينية   "ف وحات الفل ن الطم ام  31" ره ز  2007 آذار ع وس تايم وس انجل وس  /، ل ل
 . انجلوس

 
تحدة   -9 واليات الم يا وال ية وروس وعة األوروب شكلة من المجم شرق األوسط، الم رباعية لل نة ال اللج

سالم  ية ال يق اتفاق ي تطب ساعدة األطراف ف تحدة لم م الم ئة األم ريكية وهي " خارطة الطريق"األم
وقع  ام      الم رباعية حول الشرق األوسط،          . 2003ة في ع يان اللجنة ال  على 2006 آذار 30أنظر ب

ي  ع اإللكترون ي       "www.fco.gov.uk: الموق رة ف ر م راجعته ألخ م م ذي ت ام 15ال  آذار ع
2007." 

 
ران      -10 دس، حزي ي الق دعم ف سؤولي ال ع م سفام م نظمة أوآ ثات م ضًا م2006مباح ر أي . ، أنظ

سمهوري    ا  (ال ار ع سانية في األراضي الفلسطينية، التوقعات القصيرة     ) "2006م أي الظروف اإلن
 . هوستون، جيمس ايه بيكر المعهد الثالث للسياسة العامة" والطويلة األجل ألزمة التنمية

 
، 2006 نيسان عام 22البنوك تتلكأ في إرسال األموال لحماس،       " إنتوس، ايه وإم عصيدي   "انظر     -11

رز، وآذ     ندن، رويت ، "العقوبات البنكية تحجز الدعم عن مجلس الوزراء الفلسطيني     "لك رويترز،   ل
 . القدس، رويترز2007 آذار عام 15

 
يه    -12 ويس، ج ين    "ه رعين الدولي رباعية والمتب نة ال ضاء اللج توحة ألع الة مف ام  6، "رس سان ع  ني

 .أوآسفام الدولية: ، اوآسفورد2006
 

سفام   -13 ام       : "أوآ شرين الثاني ع ادة      2006ت ي عن الع زال البنك الدولي وصندوق النقد     ": ، التخل ا ي م
 .أوآسفام الدولية: الدولي معتادان على فرض شروط اقتصادية على الدعم، اوآسفورد
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م         -14 سؤال رق ، الدليل الشفوي المقدم من وزير التنمية البريطاني هيالري بين، في لجنة            284أنظر ال
نموي  يار الت ي (االخت ون الثان ام آان تلة) "2007ع سطينية المح ية واألراضي الفل ساعدة التنم " م

م   د رق ندن2المجل رات     : ، ل رى بتفجي سطينية أخ نظمات فل ت م ي إذ قام وم البريطان س العم مجل
 .انتحارية داخل إسرائيل وتشمل آتائب شهداء األقصى التابعة لمنظمة فتح

 
ية،    -15 ات الدول وعة األزم ام (مجم باط ع د  ) "2007ش ا بع ةم ر مك ر  " مؤتم اس، تقري راك حم إش

 . مجموعة األزمات الدولية: ، بروآسل62الشرق األوسط، رقم 
 

دتس إن،   -16 لو) "2005(روب ي أوس ية ف ي  ": دروس قاس بت ف ي ارتك اء الت ي واألخط دعم األجنب ال
سعينات    تاب ام    "الت نغ   . في آ دعم والحقائق على األرض، لندن، تشاثام          ) الطبعة (آيت دبلوماسية ال

 . هاوس
 

رز،   -17 ق "رويت ندوق الحقائ سطينيين،    " ص يم للفل صحي والتعل اع ال ول قط ق ح ام  23حقائ ار ع  أي
شين، الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية، أنظر الموقع        2006 روز فاوندي ، القدس رويت

   www.mph.gov.ps/pdffiles/Hospital05.pdf: اإللكتروني
www.moh.gov.ps/pdffiles/PHco5.polf والموقع اإللكتروني :

 )2007 آذار عام 27الذي تم زيارته ألخر مرة في (
 

ية         -18 ة       ) "2007(مجموعة األزمات الدول د مؤتمر مك ا بع ، أنظر أيضًا البنك  "إشراك حماس  "، "م
ي  ام (الدول باط ع دس   ) 2007ش زة، الق ربية وغ صفة الغ ة، ال صاريف العام راجعة الم نك : م الب
 .الدولي

 
UNOCHA سانية  ) (  -19 شؤون اإلن سيق ال تحدة لتن م الم تب األم نظمة مك األراضي "، )2007(م

تلة سطينية المح وحدة"، "الفل نداءات الم ية ال سيق  "عمل تحدة لتن م الم تب األم نظمة مك دس، م ، الق
سانية   شؤون اإلن ية    )UNOCHA(ال ات الدول وعة األزم ضًا مجم ر أي ر   "، أنظ د مؤتم ا بع م

 . إشراك حماس": مكة
 

ي       -20 نك الدول ام      (الب شرين الثاني ع تأقلم مع األزمة ) 2006ت األداء المؤسسي للسلطة الفلسطينية، : ال
 . القدس، البنك الدولي

 
تثمار الفلسطيني                         -21 يع موجودات صندوق االس دخل من جراء ب ى ال سطينية عل سلطة الفل حصلت ال

تجارية، ومن تحويالت العائدات الض            نوك ال تمويل من الب ريبية السابقة التي ُتحصلها إسرائيل،     وال
 ".التأقلم مع األزمة: "أنظر البنك الدولي

 
 .البنك الدولي: القدس" التحديث االقتصادي والنظرة المستقبلية) "2006آذار عام : (البنك الدولي  -22

 
 ".مراجعة المصاريف العامة للضفة الغربية في غزة) 2007شباط عام (أنظر البنك الدولي "  -23

 
ين،   . سي   -24 2007 آذار عام    14،  "حان الوقت للحكم على فلسطين بناء على النتائج التي تحققها         "بات

 . فاينانشال تايمز، لندن" 
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 ". التأقلم مع األزمة"البنك الدولي   -25
 

دم من برنامج الغذاء العالمي لهيئة األمم المتحدة للجنة االختيار الت         -26 يل الخطي المق : نمويأنظر الدل
 ".مساعدة التنمية واألراضي الفلسطينية المحتلة"لجنة االختيار التنموي، 

 
ينتاير      -27 ربية وغزة من سوء التغذية          "دي ماس ضفة الغ سطينيين في ال  شباط 22، "يعاني نصف الفل

ام    ندن، أي ار أي اس           2007ع ندنت، ل سطينيين ال يحصلون على الغذاء       "، ذي اندب  22" ثلث الفل
 .  جنيف أي ار أي إن2007آذار عام 

 
تحدة               -28 م الم تابعة لألم شغيل ال ة والت ئة اإلغاث شرين الثاني عام     (هي األزمة المتواصلة في   ) "2006ت

تلة      سطينية المح ية      " "األراضي الفل صادية الحال رات االجتماعية االقت ، القدس وآالة الغوث  "التأثي
 ).UNRWA(الدولية لتشغيل الالجئين 

 
ورتالند   -29 ت، ب ام (تراس شرين األول ع سطينية) 2006ت صادية الفل شرة االقت د : الن ندن1المجل : ، ل

 . بورتالند تراست
 

 ".التأقلم مع األزمة"البنك الدولي،   -30
 

 . نفس المقالة  -31
 

اب العائالت واألفراد البالغين اآلخرين في الضفة الغربية                  -32 سفام ألرب نظمة أوآ بما في  (استطالع م
ك الق    شرقية  ذل ذي أجراه المرآز الفلسطيني الستطالع الرأي العام             ) دس ال  آذار  19-12وغزة، ال

 .2007عام 
 

ام في الضفة                      -33 صغار في مالك القطاع الع دراء ال ين والم دراء العام سفام للم نظمة أوآ استطالع م
ربية  شرقية(الغ دس ال ك الق ي ذل ا ف سطيني الستطالع ) بم ذي أجراه المرآز الفل رأي وغزة، ال ال

 .2007 آذار عام 19-12العام 
 

صليب األحمر         -34 ية لل ة الصحية الحكومية في الضفة الغربية      . "اللجنة الدول ديم الخدم ردي تق  15" ت
 .، جنيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر2006تشرين الثاني عام 

 
UNOCHA سانية                   -35 شؤون اإلن ين ال سيق ب تحدة للتن م الم نظمة مكتب األم ، 2007ر عام   آذا) (م

سانية     شؤون اإلن ين ال سيق ب تحدة للتن م الم تب األم نظمة مك دس، م ساني، الق رقيب اإلن (ال
UNOCHA.( 

 
سطيني لإلحصاءات           -36 ام     (المكتب المرآزي الفل ية للحسابات ربع       2007شباط ع رات األول ، التقدي

 . ، رام اهللا)الربع الرابع(السنوية الوطنية 
 

شار  -37 رأي االست ية، أنظر ال دل الدول ة الع ي األراضي "ي لمحكم دار ف ناء الج ية لب واقب القانون الع
 . ، هيغ، محكمة العدل الدولية2004 تموز عام 9، "الفلسطينية المحتلة
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ي   -38 نك الدول ام (الب ون األول ع ه) "2005آان سطيني وفرص انتعاش صاد الفل دس" االقت نك : الق الب
 . الدولي

 
 .2006 حزيران عام 17 حول الشرق األوسط، بيان اللجنة الرباعية  -39

 
ي   -40 نك الدول ر الب نك     : "أنظ ين للب تعددين التابع رعين الم تمان المتب ندوق ائ ن ص ة م نحة المقدم الم

ية     ية األساس ية واالجتماع صحية والتعليم دمات ال ر الخ ي لتوفي ام  18، "الدول ول ع ، 2006 أيل
ي، مكتب اآللية الدولية ال       نك الدول دس، الب  آانون الثاني 12، 2006 حزيران عام 26مؤقتة في الق

 . المجموعة األوروبية: ، القدس2007عام 
 

 .2007استطالع أوآسفام ألرباب العائالت آذار عام   -41
 

ام    -42 يا الوسطى، آذار ع شرق األوسط وأس رة ال ي، دائ نقد الدول ربية 2007صندوق ال ضفة الغ ، ال
 . القدس، صندوق النقد الدولي،2006وغزة، األداء المالي في عام 

 
 . البنك الدولي، الضفة الغربية وغزة، ومراجعة المصاريف الفلسطينية  -43

 
يبيرغ . أ. أم  -44 ام (س باط ع م   ) 2007ش ية رق ي المحل الح العرب شرة اإلص م 5ن دد رق ) 1(، الع

 . آارنينغيه، المساهمة في السالم العالمي: واشنطن
 

ية صندوق ا        -45 البيان الخاص بمهمة صندوق النقد     ) 2006آانون األول عام    (لنقد الدولي   مكتب ممثل
 . صندوق النقد الدولي: الدولي للضفة الغربية وغزة، القدس

 
مسؤولوا الواليات المتحدة والبنك الدولي والدول المتبرعة يعتبرون أن العديد من أرقام الدعم هي                 -46

ى صورة إج رات، ويصعب الحصول عل م مجرد تقدي تب األم در مك د ق ذلك، وق ية واضحة ل مال
سطينية      دم لألراضي الفل دعم المق رى ال ات أخ افة لجه سانية باإلض شؤون اإلن سيق ال تحدة لتن الم

 .  بليون دوالرًا أمريكيًا، اس إيرالنغر، نيويورك تايمز1.3 بما يقارب 2005المحتلة في عام 
 

ي،         -47 نقد الدول شرق األوسط وأ      "صندوق ال رة ال يا الوسطى     دائ ام    (س الضفة الغربية  ) 2007آذار ع
 .صندوق النقد الدولي: ، القدس2006وغزة، األداء المالي في عام 

 
ي       -48 نك الدول ام    (الب مطالعة للتطورات االقتصادية   : أخر أخبار الضفة الغربية وغزة      ) 2007آذار ع

 .األخيرة، القدس، البنك الدولي
 

 . ايرالنغر، نيويورك تايمز. أس  -49
 

يار التنموية بهذا الرقم من قبل البنك الدولي أثناء أحد االجتماعات                      -50 الغ رئاسة لجنة االخت م إب د ت لق
دس، أنظر لجنة االختيار التنموية               دت في الق مساعدة التنمية  ) "2007آانون الثاني عام    (التي عق

 . البريطاني، لندن، مجلس العموم 2، 1، المجلد رقم "واألراضي الفلسطينية المحتلة
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توس واتش   . أ  -51 وات عباس الفلسطينية تجمع مصادر السالح "التميمي،  . إن  آانون الثاني عام 28" ق
 . ، القدس، رويترز2007

 
م المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الرقيب اإلنساني             -52 تخفيض تمويل المشروع أيضًا    " مكتب األم

ريكيًا إلى       ) 330(من    يون دوالرًا أم صندوق /أنظر البنك الدولي  . مليون دوالرًا أمريكياً  ) 180(مل
ي      نقد الدول ام         "ال صادية في ع تطورات االقت يم األولي   "2006ال  26الضفة الغربية وغزة،   : ، التقي

 . صندوق النقد الدولي/، القدس، البنك الدولي2007آذار عام 
 

 ).2007(آوستي . أ  -53
 

 . عملية النداءات الموحدة) 2006(ن اإلنسانية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤو  -54
 

 ).2006أيار عام (السمهوري . ام  -55
 

ت . ال  -56 ام   (فاس ي ع شرين الثان غط   ) "2006ت اء ض ي وع ساعدة ف ي   ": الم سانية ف ال اإلن األعم
 . األراضي الفلسطينية المحتلة، مرآز فينشتاين الدولي

 
شباط عام (نسانية، حماية قاعدة البيانات الخاصة بالمدنيين     مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإل        -57

ام    ) "2007 ي ع ون الثان شهرية، آان صائيات ال ام  2005ملخص االح باط ع تب 2007، ش ، مك
 . األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 
 ).2007شباط عام (مجموعة األزمات الدولية   -58

 
رز     -59 سطيني زي       "رويت ر الفل نوي الوزي ات مع المجموعة األوروبيـة         ي " ارة بروآسل إلجراء محادث

 .هاأرتيز: ، القدس2007 آذار عام 22
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 2007 نيسانأوآسفام الدولية،    ©
 

ذه المقالة من قبل ريتشارد ستانفورت، وتقدر  منظمة أوآسفام المساعدة التي قدمها آل من                      داد ه م إع د ت لق
يال لويد و       ر وداني ا آولينت ي، وأن يليامز وهي تشكل جزءًا من سلسلة من المقاالت التي تم إعدادها مايكل بيل

 .إليصال رأي الشارع حول مسائل التنمية والسياسة اإلنسانية
 

تم   بحث، شرط أن ي تعلم وال دعم وشن الحمالت وال ل ألغراض ال نص دون مقاب تخدام ال ن اس ومن الممك
راف بالمصدر بالكامل       تسجيل آافة االستخدامات لديهم ألغراض    ويطلب مالك حقوق الطبع أن يتم      . االعت

 . تقييم التأثير لهذا النص
 

ي    تخدامه ف ادة اس ة ظروف أخرى أو إع نص تحت أي ساخ ال وافقة الستن ى م تم الحصول عل ويجب أن ي
:  البريد اإللكتروني  عنواننشرات أخرى أو ألغراض الترجمة أو التحرير، مع دفع الرسوم الالزمة لذلك،             

uk.org.oxfam@publish. 
 

ومات        زيد من المعل ال            حول   لم ذا المق م طرحها في ه ضايا التي ت البريد عنوان االتصال على  ، يرجى  الق
 . org.oxfaminternational@advocacy : االلكتروني

 
سفام الد   ية أوآ نظمة تعمل سويا في                    ول ة عشر م اد ثالث بارة عن اتح  بلد 100داخل ما يزيد عن هي ع
ى     ر     للتوصل إل ة للفق ول دائم اد حل أوآسفام أمريكا، أوآسفام أستراليا، : ، وهذه المنظمات هيوالتعسفإيج

سفام  سفام فرنسا        –أوآ ندا، أوآ سفام آ يكا، أوآ  أوآسفام هونغ ،المملكة المتحدةأوآسفام ألمانيا، أوآسفام    –بلج
سفام  رمون أوآ غ، إنت بانيا(آون يب )إس سفام نوف ندة، أوآ سفام نيوزيل رلندا، أوآ سفام إي ندا(، أوآ ، )هول

يك و سفام آيوب ن     . أوآ ى أي م تابة إل صال أو الك ى االت سات  يرج ذه المؤس ن    ه زيد م ى م صول عل للح
org.oxfam.www: المعلومات، أو زيارة الموقع االلكتروني
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 أوآسفام هونغ آونغ

  شارع ماربل28، مرآز الصين االتحادي، 17الطابق 
 نورث بوينت، هونغ آونغ

 +852 2520 2525: هاتف
hk.org.oxfam@info
hk.org.oxfam.www

  أمريكاأوآسفام
  شارع آوزواي، الطابق الخامس226

شوستس   طن، ماسات واليات 2206-02114بوس ، ال
 المتحدة
  +180077: تلكس- +1211-482-617

org.oxfamamerica@info : بريد إلكتروني
ي  ع إلكترون : موق

org.oxfamamerica.www
 )إسبانيا(إنترمون أوآسفام 
 ، برشلونة، إسبانيا08010، 15روجر دي لوريا 

 +34 902 330 331: هاتف
org.intermonoxfam@info
org.intermonoxfam.www

  أسترالياأوآسفام
توريا   156 زروي، فيك ورج، فيت ارع ج ، 3065 ش

 أستراليا
 +61 3 9289 9444: هاتف

au,org.oxfam@enquire
au.org.oxfam.www

 أوآسفام إيرلندا
 دا، إيرلن2 بورغ آواي، دبلن 9: مكتب دبلن

 +353 1 672 7662: هاتف
تب بلفاست ي115: مك ي ت تريت، بلفاست ب ورث س  1  1 ن

 إن دي
 +44 28 9023 0220: هاتف
org.oxfamireland@communications
org.oxfamireland.www

  بلجيكا– في –فام أوآس
  بروآسل1080، 60ري ودي آواتر فينتس 

 بلجيكا
 +32 2 501 6700: هاتف

be.oxfamsol@oxfamsol.www
be.oxfamsol.www

 أوآسفام نيوزيلندا
 يوزيلندا، ن1145، أوآالند 68357: ب. ص

 + 64 9 355 6500: هاتف
 )0800 400 666هاتف مجاني (

nz.org.oxfam@Oxfam
nz.org.oxfam.www

 أوآسفام آندا
 ، أوتاوا، أونتاريو400 سيتي سنتر أفينيو، جناح 250
 ، آندا7آيه6آر  1آيه

 +1 613 237 5236: هاتف
ca.oxfam@info / ca.oxfam.www
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 )هولندا(أوآسفام نوفيب 

  جي إآس2500، 30919، بوستباس 9موريتسكادا 
 +31 70 342 1621:  هاتف-الهاي، هولندا 

nl.oxfamnovib@info
nl.oxfamnovib.www

  أجير إيتشي–أوآسفام فرنسا 
  باريس، فرنسا75011 ريو أوبرآامبف، 104
 +33 1 56 98 24 40: هاتف
org.oxfamfrance@info
org.oxfamfrance.www

 أوآسفام آيوبيك
 ، 200 ريو نوتردام آويست، بيرو 2330

 مونتريال، آيوبيك
 +1 514 937 1614: ، آندا، هاتف2واي2جيه  3إتش
ca.qc.oxfam@info
ca.qc.oxfam.www

 أوآسفام ألمانيا
  برلين، ألمانيا10405أ، 33شارع جريفسوالدر 

 +49 30 428 50621: هاتف
de.oxfam@info
de.oxfam.www

 المملكة المتحدةأوآسفام  
 يف، آووليأوآسفام هاوس، جون سميث درا

 جيه واي، المملكة المتحدة2   4أوآسفورد، أو إآس 
 +44) 0(1865 473727: هاتف

uk.org.oxfam@enquiries
uk.org.oxfam.www

 
كرتارية يةس سفام الدول م : أوآ ناح رق سفورد، أو إآس ش266، 20 الج ري، أوآ دي إل،  7  2ارع بونبي

 المملكة المتحدة
 +. 44)0(1865 339100: هاتف

 ، org.oxfaminternational@information: البريد االلكتروني
 .org.oxfam.www: الموقع االلكتروني

 
ب  سفام مكات تابعة ألوآ دعم ال يةال ي:الدول ريد االلكترون :  الب

org.oxfaminternational@advocacy
نطن م  1100 :واش شارع رق ي إي  15 ال يو، إس ت ي  600، إن دبل نطن دي س ، 1759-20005، واش

 +1 202 496 1170:  هاتف:يكيةالواليات المتحدة األمر
 +322 502 0391:  بروآسل، بلجيكا، هاتف1000 ريو دي آوميرس، 22 :بروآسل
 +41 22 321 2371:  جنيف، سويسرا، هاتف1205 ريو دي سافوي، 15 :جنيف

يويورك يويورك، إن واي 355: ن ثالث، ن ق ال يو، الطاب سنغتون أفين تحدة 10017 ليك واليات الم ، ال
 +1 212 687 2091: هاتفاألمريكية، 

 
 : المنظمات التالية هي منظمات مرتبطة بأوآسفام الدولية:وآسفامالتابعة ألمنظمات ال

يابان    سفام ال ناية ماروآو، الطابق الثاني،       :أوآ  0015-110آو، طوآيو -يونو، تايتو-، هيجاشي6-20-1 ب
 اليابان، 
 . jp.oxfam@info: ، البريد االلكتروني+81-3-3834-1556: هاتف

jp.oxfam.www: الموقع االلكتروني
 ، الهند17-1100، الطابق األول، شيفاليك، نيودلهي، 55 بي:أوآسفام الهند
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  in.oxfamint@info: ، البريد االلكتروني+91 11 26693 763: هاتف
in.org.oxfamint.www: الموقع االلكتروني

 
المنظمات التالية تعتبر حاليا أعضاء مراقبين في أوآسفام الدولية، وتعمل حاليا           : وآسفامالعضو المراقب أل  

 :ينضم إليها بشكل آاملمن أجل أن 
ستروس  يون ري سيك(ي فوسيس فونداس م ):المك ا رق سوري (105 أالبام ون مي سكوينا آ ي ، آول)إي ون

 .إف. ، المكسيك، دي03810 .:ب. نابوليس، ص
 + 52 55 5687 3002: فاآس/هاتف

   org.restrosyvoces@communicacion: البريد االلكتروني
org.restrosyvoces.www: ونيالموقع االلكتر
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