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  مقدمة

 وقـد  ،إن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، هي واحدة من أهم وأشهر وكاالت األمم المتحدة
ويض الممنوح لهـا مـن   ، وفقاً للتف1950عملت في صفوف الالجئين الفلسطينيين منذ األول من أيار 

  .8/12/1949والصادر في  302 ة لألمم المتحدة رقمالجمعية العام
إن تنكر اسرائيل لحق عودة الالجئين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم، أبقى الباب مفتوحاً أمام هـذه  

ح تبرعات المجتمع الـدولي فـي   ، حيث نجحت رغم شُللقيام بما أوكل لها منذ النكبةالمؤسسة الدولية 
لفلسطينيين في مجاالت التعليم والصـحة والخـدمات   توفير اإلحتياجات اإلنسانية األساسية لالجئين ا

اإلجتماعية، باألضافة إلى توفير مساعدات طارئة في ظل مراحل تعرض فيها الالجئون الفلسطينيون 
إلى ظروف صعبة بسبب إجراءات اإلحتالل، مثل برنامجي الطوارئ في اإلنتفاضة األولى وإنتفاضة 

يضة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها األونـروا فـي إنجـاح    األقصى، وقد ساهمت البنية التحتية العر
مهمتها اإلنسانية، ولكن عجز موازنتها المتراكم ترك مؤخراً أثراً سلبياً على جـودة هـذه الخـدمات    

  .األساسية
ر عملها على بـرامج تطويريـة   أن يقتصو ت التصفية،تعرضت األونروا ومنذ تأسيسها لمحاوال لقد

لكنها استمرت فـي أداء مهامهـا التـي    التوطين والدمج لالجئين الفلسطينيين، ووتحسينية على قاعدة 
إنجازات كبيرة على صـعيد التعلـيم والصـحة واإلغاثـة      أنشئت على أساسها، ونجحت في تحقيق

اإلجتماعية والتشغيل وغيرها، ورغم الموازنة المتواضعة القائمة على التبرعات، استطاعت األونروا 
  .ت المتزايدة لالجئين الفلسطينيين في ظل المعاناة المستمرة لهمتلبية اإلحتياجا

المحاوالت التي تستهدف الالجئين واألونروا ال زالت مستمرة، ولكننا نتمسك بدور األونروا وفقاً لقرار 
  .إنشاءها، وارتباطها بحق العودة، على قاعدة قرارات الشرعية الدولية

قامة عالقة تنسيق وتعاون قوية ومتينة مع األونروا أكثر مـن أي  ننشد إفي دائرة شؤون الالجئين  إننا
وقت مضى وخاصة في ظل تفاقم مأساة الالجئين في لبنان وخاصة في مخيم نهر البـارد، والعـراق   

، وندعوها إلى مضاعفة جهودها وتطوير برامجها وتوسيعها للتخفيف الضفة الفلسطينية المحتلةووغزة 
  .سطينيين المتفاقمةمن معاناة الالجئين الفل

على توجيهات رئيس دائرة شـؤون الالجئـين    اًفي ظل الحاجة الملحة لزيادة التعاون والتنسيق، وبناء
نحو تعزيز عالقات التنسـيق  "زكريا األغا، تم اإلعداد لهذه الورشة، والتي عقدت  تحت شعار .األخ د

، آملين "يم خدمات أفضل لالجئين الفلسطينيين، لتقدواالونروادائرة ، واللجان الشعبية ، الوالتعاون بين 
رفـع مسـتوى   في التوفيق والنجاح في أن يتم ترجمة نتائج الورشة إلى خطوات عملية مثمرة تساهم 

  .الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين
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الغوث في الضفة، ، وشؤون وكالة ر عام ادارة الدراسات والمعلوماتقائم بأعمال مدي/ سعيد سالمة

  .ق ورشة العملمنس

السيدة باربرة شينستون، القائم بأعمال  تلبية الدعوة، خصوصاً أهالً وسهالً بكم جميعاً، شكراً لكم على
الذي يضم إلى  ،على تعاونها ورغبتها في إنجاح هذا اللقاء ،مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية

اللجان الشعبية للخـدمات فـي مخيمـات     ودائرة شؤون الالجئين، األخوة رؤساء جانب وكالة الغوث
حيث باإلضافة إلى دورها الضفة الغربية، هذه اللجان التي تعتبر العنوان أو البوابة لمخيمات الالجئين، 

في الدفاع عن حقوق الالجئين، تقوم بالتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل تقديم الخدمات في مجاالت 
  .ئين في منظمة التحرير الفلسطينيةعيتها دائرة شؤون الالجفي ظل مرجمتعددة في المخيمات، وذلك 

واللجـان  دائرة شؤون الالجئين إن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز العالقة والتعاون والتنسيق بين 
ت أفضل ، وذلك من أجل تقديم خدمامن جهة أخرى اواألونرومن جهة للخدمات في المخيمات الشعبية 

  .الجئين الفلسطينيينل
  .ي الضفة الغربيةنبدأ هذه الورشة بكلمة الدائرة يقدمها األخ أسامة الشنار مدير عام الدائرة ف وفس
  

  :في الضفة الغربية عام دائرة شؤون الالجئينمدير /  الشنار أسامة

سمي شخصـياً بالسـيدة   وبإ ،األغازكريا .باسم رئيس دائرة شؤون الالجئين األخ د أرحب أخرىمرة 
مدير عام عمليات االونروا في الضفة الغربية وبالسادة مدراء ورؤساء  بأعمالقائم لا/ باربره شنستون

 بـاإلخوة بالترحيـب   أتوجهفي هذه الورشة ، كما معنا  برامج وكالة الغوث الدولية المشاركين أقسام
التي تنعقـد تحـت   رؤساء وممثلي اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات المشاركين في هذه الورشه 

دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسـطينية،  التنسيق والتعاون بين  نحو تعزيز عالقات"ار شع
 أفضـل لتقـديم خـدمات   ، )االونروا(الدولية غوث الواللجان الشعبية للخدمات في المخيمات، ووكالة 

إن وكالـة   . مثمرةفي أعمالكم والتوصل إلى نتائج لكم التوفيق والنجاح  متمنياً ،"لالجئين الفلسطينيين
عملت في  غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، هي واحدة من أهم وأشهر وكاالت األمم المتحدة والتي

، ووفق التفويض الممنوح لها مـن الجمعيـة   1950صفوف الالجئين الفلسطينيين منذ األول من أيار 
  .8/12/1949والصادر في  302العمومية لألمم المتحدة رقم 

رغـم  إن تنكر اسـرائيل   "هو وكالة الغوث بنظر الفلسطينيين"الذي سأتناوله في كلمتي  إن الموضوع
لحـق عـودة   ق قرار األمم المتحدة يتطببالمتحدة لألمم العامة  للجمعيةالتعهد الذي قطعته على نفسها 

قيام بما أوكل لل األونرواأبقى الباب مفتوحاً أمام لقاء اإلعتراف بنشوئها  194 رقم الالجئين الفلسطينيين
مأسـاة ونكبـة الشـعب    ، أكبر مأساة في القرن العشرينوقعت عاماً، حيث  سبعة وخمسينها منذ يلإ

حقه في الحرية واإلسـتقالل   أنكرواالفلسطيني الذي سلب المحتلون الصهاينة وطنه بالقوة العسكرية و
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واإلستيالء على مدنه وقراه  وإقامة دولته العربية في فلسطين وإجالئه وطرده وتشريده بفعل اإلرهاب،
وممتلكاته وأرضه وتحويل أكثر من نصف هذا الشعب إلى الجئين في وطنهم وفي الـدول العربيـة   
المجاورة، وفي شتى أنحاء العالم ال يملكون شيئا، ويواجهون الفقر والجوع والمرض وفقدان األمـان  

  .والحماية وبدون مأوى أو مسكن أو رعاية طبية
الدول التأثير في دور األونروا وحرفها عن المهمات المكلفة بها، وذلك مـن أجـل    لقد حاولت بعض

   .تصفية قضية االالجئين والعمل على توطينهم ودمجهم في مجتمعات اللجوء
األونروا ال تمتلك مصدر تمويل ثابت، بل تعتمد على تبرعات من الدول األعضاء في المنظمة الدولية 

كان دائمـاً  التطوعي ، الذي ات غير حكومية، وهذه اآللية في التمويل وعلى تبرعات جمعيات ومنظم
الدولية واالقليمية وانعكاساتها على الـدول  بالتطورات السياسية واالقتصادية  عرضة للتذبذب، والتأثر

مما يترك أثراً سلبياً على حياة الالجئـين  الة عجز دائم لغياب ميزانية ثابتة تبقي الوكالة في حالمانحة 
  .الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم

إن برامج الوكالة الرئيسية وخدماتها في مجاالت التعليم والصحة والخدمات اإلجتماعية تتسم باألهمية 
الالجئين على مـدى العقـود    وأثرت بشكل فعال في تخفيف معاناة بالنسبة إلى الالجئين الفلسطينيين،

تعاني من عجز التمويل مما ترك أثراً سلبيا على جودة هـذه   الماضية، إال أن هذه البرامج كانت دائما
  .الخدمات األساسية

إلـى الضـفة    ، والذي وجه أساسا1993ًوفيما يتعلق ببرنامج السالم الذي أطلقته األونروا في اكتوبر 
الغربية وقطاع غزة، كان يهدف إلى التهيئة للعملية السـلمية وتعزيـز البنيـة األساسـية والمـوارد      

  .تصادية المتاحة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية تمهيداً للتسليم النهائي للخدماتاإلق
لقد كانت العالقة دائما بين وكالة الغوث والالجئين الفلسطينيين عبارة عن  مزيج مركب مـن الحـب   

ألونروا ، والرفض والقبول، حيث الرفض لتقليص الميزانيات والخدمات، والقبول بما تقدمه اوالكراهية
 لمجتمع الدولي بالمسؤولية عن قضية تشـريد الماسة إليه، وبما ترمز إليه من إعتراف ابسبب الحاجة 

الفلسطينيين وسلب وطنهم وديارهم وممتلكاتهم والتنكر لحقهم في العـودة  الالجئين الصهاينة  المحتلين
  .وكونها شاهداً على ذلك

بحق العودة،  ومرتبطبتنفيذ القرار المتعلق بإنشائها،  تبطب الفلسطيني يفهم دور األونروا، بأنه مرالشع
فلم يكلف المجتمع الدولي األونروا بحماية الالجئين الفلسطينيين، وكذلك خسر الالجئين الفلسـطينيين  

  .تكليف المفوضية العليا لالجئين بحماية الالجئين
ومنذ تأسيسها عرضت األونروا لقد تعرضت قضية الالجئين الفلسطينيين لمحاوالت التصفية، وكذلك ت

علـى قاعـدة   ينية ر عملها على برامج تطويرية وتحسوإقتصا وحل وكالة الغوث لمحاوالت التصفية
األونـروا   المجتمع الدولي حرفطراف في ض األعوحاولت بالتوطين والدمج لالجئين الفلسطينيين، 
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راف الدولية لتحويلها لمجـرد أداة  بعيداً عن مهمتها، وال زالت هذه المحاوالت مستمرة من بعض األط
لتصفية القضية الفلسطينية، ولكننا نسجل أن العالقة التاريخية بين األونروا والالجئـين الفلسـطينيين   

ة على صعيد التعليم قد قدمت إنجازات كبيرو، إيجابيات هامة  لهاورغم محاوالت حرفها عن مسارها 
 ن األونروا تُركت بدون موازنة مـن األمـم  ، رغم أاوغيرهوالتشغيل والصحة واإلغاثة اإلجتماعية 

ورغم هذه الموازنة  مليون دوالر سنويا، 300حوالي التي تبلغ موازنتها  المتحدة منذ تاريخ تأسيسها،
ظـل المعانـاة   لالجئين الفلسـطينيين فـي   المتواضعة استطاعت األونروا تلبية اإلحتياجات المتزايدة 

  .المستمرة لهم
لقرار  نتمسك بدور األونروا وفقاً، ولكننا تستهدف الالجئين واألونروا ال زالت مستمرة التيالمحاوالت 

سواء بالنسبة لبنيتها، وهيكليتهـا  دور األونروا هذا النطمح لتطوير إنشاءها، وارتباطها بحق العودة، و
ونتطلع ينيين، في موضوع حماية الالجئين الفلسطاالونروا ونظامها الداخلي، لربط هذه الهيكلية بدور 

لالجئين  حق العودة للعب دور مهم في عملية السالم، على قاعدة قرارات الشرعية الدولية وتأمين إليها
  .الفلسطينيين

وإبقائها مجرد أداة وتحويلها إلى هيئة اقليمية عربية، ، حرف األونروا عن مسارها نحن ال نوافق على
ها مرتبطاً استمرارأن يكون ت من أجله، والذي أنشئ ، بل استمرار دورهااقتصادي في المنطقة تطوير

  .بتنفيذ حق العودة
في ظل أكثر من أي وقت مضى  متينة مع األونرواتنسيق وتعاون قوية وننشد إقامة عالقة اآلن نحن 

وفي الضـفة الفلسـطينية   وغزة وخاصة في مخيم نهر البارد، والعراق تفاقم مأساة الالجئين في لبنان 
تصفية توطين ودمج الالجئين الفلسطينيين بهدف حاوالت مفي ظل وأيضاً،  لدول المضيفةالمحتلة ، وا

وندعوها إلى مضاعفة جهودها وتطوير برامجها وتوسيعها للتخفيف من معانـاة الالجئـين   ، قضيتهم
  .على قاعدة الشرعية الدوليةأن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم الفلسطينيين المتفاقمة، إلى 

  

  ):قائم بأعمال مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية(رة شينستونبارب
لتطوير العالقة  ، نتطلعزمالئي الموجودين بينكموأشكر دائرة شؤون الالجئين، على هذه الورشة، فأنا 

ومناقشـة قضـايا أكثـر     ،بتفصيل أكثـر شرح برامجنا و ،مع دائرة شؤون الالجئين واللجان الشعبية
، وكما قال السيد الشنار أن األوضاع ال تزال سيئة ل سويا بعالقة أوثق في المستقبلنعمأن و اً،تخصص

بسـبب وجـود   المتـردي  الوضع اإلقتصادي و، المحتلة في أوساط الالجئين في األراضي الفلسطينية
الفلسطيني بسبب استمرار األوضـاع  الداخلي واإلحباط  ، والعنف الناجم عن وجود اإلحتالل،اإلحتالل

تجعـل الحيـاة   والتـي   لى تصريح من أجل التنقلحواجز العسكرية والحاجة إهنة، والحصار والالرا
  .أصعب وتحرم المواطن من ممارسة حياته الطبيعية
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هذه الظروف الصعبة تجعل حياة الفلسطينيين صعبة وحياة الالجئين أكثر صعوبة، وتعمل األونـروا  
  .محدودةالخدماتنا  لى مساعدة الالجئين في الضفة في ظلع

، ولكن أحب اإلشارة لبعض النقاط بشكل عام، في وكالة الغوث البرامجمسؤولي  سوف تستمعون إلى
البرامج العادية، والبرامج الطارئة أو : كبيرين من ناحية التمويل والهيكلية فبرامج األونروا لها بعدين

  .شبه الطارئة
 ولدينا ألف طالب، 58ارس الوكالة يوجد ألف الجئ مسجل، وفي مد 760في الضفة الغربية حوالي ف

آالف حالة عسر شديد يحصلون  10ألف الجئ، ولدينا حوالي  767يزود حوالي  ،برنامج صحة ضخم
والتـدريب المهنـي   والشباب والطفولة سرة واألعلى مساعدات خاصة، ولدينا برامج خاصة بالمرأة 

فـرص  الطوارئ يوجد برنامج رنامج بفي والمشاريع الصغيرة الممولة من خالل قروض صغيرة، و
  .آالف شخص 6العمل الذي يوظف حوالي 

تزويد أصحاب برنامج نقدية، والمساعدات برنامج الغذائية، والألف عائلة تتلقى المساعدات  94يوجد 
  .عاجلة كالبطانيات وغيرهاالبيوت المهدومة بمعونات عينية 

ألف الجـئ، وبرنـامج    68ة المتنقلة لخدمة حوالي إلى برنامج الصحة العادي، لدينا العياد باإلضافة
  .مليون دوالر 16وميزانيتها حوالي  ، ومشاريع البنية التحتيةلمساعدة المرضى العالج الطبيعي

هـو   ، والمشكلة األساسية حالياًلدينا أكثر ما نستطيع بالميزانيات المتوفرة لدينا إشكاليات، ولكننا نبذل
  .ن يطلبون المزيد من خدمات األونرواازدياد أعداد الالجئين الذي

ولكن تكمن المشكلة في ازدياد الطلب على خدمات ولم تتقلص الميزانية، ونروا لم تقلص خدماتها، األ
  .األونروا

، والطلب في المخيمات م خدماتها الكبيرة، وتقدال أريد التحدث بالسياسة، ولكن األونروا سوف تستمر
تـوفير خـدمات   ، وتحرص األونروا علـى  اتعلى اإلحتياج بناءالزم المن الممولين توفير التمويل 

  .وطلب من الالجئين على هذه الخدمات تياجحإد ووجتناسب مع اإلحتياجات المطلوبة، فيت
، وسنظل نعمـل  نرحب أن نناقش معكم البرامج واإلشكاليات مع الالجئين، فقد عملنا في السابق سوياً

  .ة الالجئينفي المستقبل حتى حل مشكل سوياً
الالجئـين، وعلـى   دائرة شؤون وقد تم إعالمي بالعالقة القوية بين األونروا و ،ة في األونرواأنا جديد

  .الشنار في مؤسساتنا إال أننا نتطلع لعالقة قويةزميلي الرغم من حداثتي أنا و
  

اش مدير برنـامج  والدكتور أمية خم، اليوم من األونروا الدكتور مهند بيدس مدير التعليم معي يشارك
برنـامج   ةمـدير  ة جين جقمـان مدير برنامج الخدمات اإلجتماعية، والسيدزياد فرج الصحة، والسيد 

، والسـيد  مديرة برنامج المساعدات اإلنسانية الطارئـة  ة ماريون توبيانكيوالسيد ،المشاريع الصغيرة
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 ، والسـيد و مدير منطقة نابلسوالسيد محمود حم ،التحتيةمدير برنامج مشاريع البنية  ناصر جار اهللا
  .والسيد أمجد اللبن مدير منطقة الخليل ،مدير منطقة القدسيوسف حوشية 

  

  :مدير دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث/  مهند بيدس. د
بسم اهللا الرحمن الرحيم، في البداية نسجل الشكر العميق للتعاون الوثيق بين دائرة التربية والتعليم في 

 تم التعاون في معالجـة العديـد مـن    السابقة، فقد الغوث، واللجان الشعبية على مدى السنوات وكالة
والتخطيط والتنسيق لمعالجتها أيضاً، وهـذا   ،التطويرية والتحسينية المشاكل، وإنجاز العديد من المهام

ـ    كل مباشـر،  تعاون صادق نسجله في هذه الجلسة بيننا وبين اللجان الشعبية التي تعاملنـا معهـا بش
  .تجاوز العديد من المشكالتمعها واستطعنا 

التعليم اإللزامي المجاني  ، وهو يشملكما تعلمون فإن برنامج التعليم هو أكبر برنامج في وكالة الغوث
، ونؤمن الكتـب المدرسـية مجانـاً،    حيث ال نتقاضى أي رسوم دراسيةطينيين، ألبناء الالجئين الفلس

طلبة من أبناء األسر ذات الحاالت اإلجتماعيـة، وقـد كانـت التبرعـات     وكذلك نؤمن القرطاسية لل
شيكل للمرحلـة اإلعداديـة، وهـذه     10شيكل للمرحلة اإلبتدائية، و  5المدرسية خالل السنة السابقة 

تدخل مـن دائـرة    صرف على نشاطات تتعلق بالطلبة بدونالتبرعات المدرسية تبقى في المدرسة لل
  .ألونرواالتربية والتعليم في ا

الطالب غيـر الالجئـين   كذلك كل طالب الجئ يوجد له حق في التعليم ضمن إطار نظام الفترتين، و
إلتفاقيـة  كم، كـذلك ووفقـاً ل   2من موقع سكنهم ضمن مسافة  والذين ال يوجد مدرسة حكومية قريبة

ن عـن تعلـيم   ولي، فإننا مسـؤ الموقعة مع الحكومة األردنية والتي تم تجديدها مع السلطة الفلسطينية
، والسلطة مسؤولة عن تـوفير  سواء كن الجئات أو غير الجئات الطالبات في مدارس القرى األمامية

  .التعليم للطالب من الفئتين في نفس المنطقة
ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية في مرحلـة التعلـيم    58في العام الدراسي المنصرم، كان لدينا 

حيث أن طلبة الصـف   ،خصوصية هذا المخيمصف العاشر في مخيم شعفاط لال اإللزامي، وتم إدخال
العاشر في مخيم شعفاط ال يوجد لهم مقاعد دراسية، وإذا التحقوا في أي مدرسة مثـل عناتـا فـإنهم    

وتـم   ،سـنوات  3ضمن مشاريعنا ولمـدة  الصف العاشر أدخلنا  لهوية المقدسية، لذلكيفقدون الحق با
  .العامة اعتماده ضمن الميزانية

في ثالث مراكز للتدريب المهني، مركز تدريب قلنديا، ومركـزي التـدريب المهنـي     ونقدم الخدمات
للفتيات والشبان في رام اهللا، وكلية العلوم التربوية التي تقدم الشهادة الجامعية للمعلم حيث الدراسة لمدة 

قاً لمعايير معروفة ومعلنة، القبول وفيتم فقط، وأربع سنوات، وهي أيضاً تعليم مجاني ألبناء الالجئين 
ن ضمن كوتة موزعة حسب توزيع الالجئين في الضفة الغربية وحسب عالمـات التـوجيهي،   الجئو
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ولكل شخص الحق في رؤية هذه  ،حيث تصنف وترتب عالمات التوجيهي تنازلياً وتعلن قوائم القبول
  .تقبل أي احتجاج أو مراجعةسن، واالمنصوص عليه القوائم والتعامل مع أي مشكلة ضمن المعايير

ال بد من اإلشارة في هذه المرحلة إلى بعض اإلنجازات، فنحن ملتزمون بالتعليمات التربوية والتعليمية 
في السلطة الفلسطينية، وذلك ال يمنع إدخال أية مبادرات وتحسينات تطويرية، فعلى سـبيل المثـال،   

 لديهم ضـعف  اص بتقوية الطلبة الذينخالتعليم المستمر الكالة برنامج يوجد لدينا اآلن في مدارس الو
، ويوجد تقريبا فـي كـل   )اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم(رئيسية في التحصيل في ثالث مواد 

معلم أو معلمة متخصص في إحدى الموضوعات، وهذا البرنامج يعمـل علـى   مدرسة ثالث معلمين، 
الطلبـة   لذين يعانون من بطء التعلم، بـل ال نقصد الطلبة ا ، نحنتقوية ومعالجة الضعف لدى الطلبة

ألف طالب وطالبة شهرياً، ويوظف هذا البرنامج  15بشكل عام حيث يستفيد من هذا البرنامج حوالي 
  .معلم ومعلمة باإلضافة إلى سبعة من الكادر الداعم لهم 222

الية، وأدخلناه بشكل سريع، وهـو  برنامج الطوارئ الناجم عن األوضاع الح ولدينا برنامج كجزء من
برنامج الدعم النفسي، حيث يوجد في كل مدرسة تقريباً مرشد نفسي، وأعتقد بأن الزميلـة مـاريون   

  .سوف تتطرق لهذا البرنامج بشكل تفصيلي
وضمن المشاريع التي نحاول إدخالها والتي تمهد لتعليم المواطنة الصالحة وتعليم حقوق اإلنسان والتي 

برنامج المدرسة اآلمنة والتي نحاول من خاللها أن نخلق البيئة التعليمية اآلمنة ألبنائنـا،   تأتي ضمن
  .وهذا البرنامج أنتم على إطالع عليه ويظهر حجم التعاون بين المجتمع المحلي والبيئة المدرسية

مدرسـية  يوجد اآلن في جميع المخيمـات أبنيـة   مات مشاريع البناء المدرسية، كذلك لمستم في المخي
ونروا جميع المواصفات والشروط في الغرف التخصصية لألونروا بحيث ينطبق على بناء مدارس األ

خلنـا فـي   د، وقد أجهاز حاسوب 2200مختبر حاسوب تضم  69فيوجد لدينا  ،ومختبرات الحاسوب
نولوجيا والنصـف  المدارس للصفوف من الخامس إلى التاسع نظام جديد حيث نصف الصف يتعلم تك

يتم اآلن تعليم الحاسوب بمبادرة من وكالة الغوث لجميع الطلبة بدءاً مـن الصـف   خر حاسوب، واآل
  .الخامس

أخوتنا في مخيم الجلزون يعلمون حاجتنا للحصول على موافقة من بيت إيل للبناء، ومشكلتنا في عدم 
ـ  الحصول على دارس فـي جميـع   الترخيص الالزم، لقد كانت األولوية في السنوات السابقة لبناء الم

  .المخيمات بشكل كامل وسريع
 23مليون دوالر تم صرفها ضمن مشاريع بناء فـي حـوالي    13في السنة السابقة، كان لدينا حوالي 

  .موقع
درات طبعا كانت تمثل عبئاً على الميزانية الخاصة بالتعليم، وحاولنا أن نسـتوعبها ضـمن   اهذه المب

ع، ال ننكر وجود صعوبات، ومن خالل التمويل الذي نحصل عليه الميزانية العامة وندخلها في المشاري
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مسـتوى  نعمل على المحافظه على المشاريع التي أدخلناها، ونعمل من أجل اإلستمرار في تحسـين  
هنا مشكالت في بعض األماكن بسبب تدخالت من المجتمع المحلي، ونكرر ج، وقد واالعلمي التحصيل

نتواصل معهم للحد من هذه  نياعدة في معالجة هذه المشكالت والذلمسالشكر إلى اللجان الشعبية على ا
  .التدخالت، فقد تكون بعض التدخالت شخصية أو قد تكون في شؤون العمل

في بعض األحيان نشهد نوع من العبث باألبنية والممتلكات، مما يسبب صعوبات لوضـعنا المـادي   
  .في حماية هذه المؤسساتمعنا لتعاون جميع ل، لذلك نناشد الاستبدال التالفعلى  نفاقاإلبسبب 

  .توظيف األبنية المدرسية في أنشطة كالمخيمات الصيفيةأيضاً، من أوجه التعاون و
بصورة عامة، هذا هو برنامج التعليم الذي نتطلع إلى تعزيزه، ففي مناطق عمليات األونروا الخمـس  

ـ  ةالمسـؤول  الرقم مع الطلبة وإذا قارنا هذا ألف طالب وطالبة الجئ، 500يوجد لدينا  ن تعلـيمهم  ع
  .أهمية دور األونروا في تقديم التعليم للمجتمع الفلسطيني السلطة الفلسطينية، ندرك

أكتفي بهذا القدر، وبالتأكيد سوف يكون لكم اقتراحات ومناقشات، شكراً للجميع، وأدعوكم إلسـتمرار  
  .التعاون بيننا

  

س، مدير دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث، وشـكراً علـى   شكراً للدكتور مهند بيد: سالمةسعيد
دقيقة المخصصة، وأدعو الدكتور أمية خماش مدير دائرة الصـحة فـي األونـروا،     15اإللتزام بأل 

  .تفضل
  

  :أمية خماش مدير دائرة الصحة في األونروا .د

صياً أؤمن بشدة بأهمية التواصل يعطيكم العافية، هذه حقيقة فرصة طيبة أن يكون هذا اللقاء، وأنا شخ
معنـا   شركاء ف، ووزارة الصحة، جميعهم.ت.المستمر بين الشركاء، وأعتقد أن لجان المخيمات و م

في العمل من أجل رفد صحة الالجئين، وأعتقد أن هذا اللقاء سوف يساهم في تجسـير الكثيـر مـن    
ثير من األمور، ونحن دائمـاً نحتـاج   ويساهم في توضيح الك ،الفجوات فيما إذا كانت موجودة وقائمة

  .تعاونهمإلى لإليجابية الكبيرة الموجودة عند األخوة الموجودين في المواقع المختلفة و
برنامج الصحة هو أحد البرامج المميزة، ليس فقط في وكالة الغوث، بل على صعيد المنطقة وعلـى  

مـت  ومؤخراً منظمة الصحة العالميـة قي  ،ةأصعدة عالمية مختلفة، وذلك وفقاً لمقاييس البرامج العالمي
المراكز األولى بين البرامج الصحية العالمية، إن لم يكن أحد لبرنامج الصحي في وكالة الغوث ضمن ا

البرامج المتقدمة في المنطقة العربية على اإلطالق، وهذا بفضل تراكم سنوات طويلـة مـن الخبـرة    
  .هذا البرنامج ارب المختلفة التي استطاعت أن تطوروالتج
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تبرات األسنان وخدمات ، ومخةساسين الخدمات الطبية األوكما تعلمون يقدم مجموعة مالصحة برنامج 
وبعض القضايا التي لها عالقـة   ،والتغذية واألمراض المعدية ،وبرامج صحة األم والطفل ،اإلستشفاء

  .ج الطوارئباألمراض المستحدثة المتعلقة بصحة البيئة والصحة المدرسية وبرنام
مختبـر   25و  x-rayمراكز  8مركز صحي،  36في الضفة الغربية تشرف وكالة الغوث على إدارة 

وحسب  من إنجاز خالل هذه السنوات،متقدم وحديث ومتميز على مستوى المنطقة، وبعض ما حققناه 
 ،ال الرضعمعايير منظمة الصحة العالمية لقياس الوضع الصحي، أحد هذه المؤشرات في وفيات األطف

أيضاً مجموعة األمراض المختلفة التي تم القضاء عليها خالل السنوات السابقة مثل شـلل األطفـال   
 ، تم القضاء عليهاوالحصبة وأمراض الكزاز عند األطفال، هذه األمراض التي كانت تؤدي إلى وفيات

مشاكل أخرى سـوف  وهي غير موجودة وال تواجهنا على اإلطالق، نواجه اآلن  ، اآلن بشكل أساسي
أمراض تمت السيطرة عليها بشـكل   9-8اإلنجازات  من هذهأذكرها ولكنها أصبحت تحت السيطرة، 

  .كبير، مثل وفيات األطفال في الضفة الغربية
أحد اإلنجازات المهمة أن معظم الوالدات في أوساط الالجئين تحصل بوجود طاقم طبي أو مستشفيات 

نوات انتقلت الوالدة من المنزل إلى الوالدة في المؤسسات الصـحية  أو أماكن مخولة، ومع مرور الس
  .وتحت اإلشراف الصحي بشكل كامل

إلنجازات تعكس الفاعلية القصوى التي يقوم بها البرنامج الصحي، وال شك أن برنامج الصـحة  هذه ا
 حيـث  ،ألولـى تلفة أحدها خالل اإلنتفاضة ايواجه الكثير من التحديات التي تندرج أصال ألسباب مخ

ارتفعت معدالت الفقر ومشكالت سوق العمل، فكما تعلمون بإن هذه األوضاع ليسـت خاصـة فقـط    
في ظل المقاطعة  بالالجئين وإنما مجمل الشعب الفلسطيني تعرض لهذه األوضاع المتعاظمة خصوصاً

لتـالي أصـبح   وباعلى الخدمات بشكل عام،  صعباً وأعطت وضعاً ،الدولية منذ اإلنتخابات التشريعية
وأيضاً الذين لديهم  اآلن، الالجئون الذين لديهم بطاقات الجئين وال يستخدمونها، أصبحوا يستخدمونها

بطاقات غير منسوخة أصال عن عائالتهم وأعمارهم كبيرة عادوا لتجديد بطاقات األونروا للحصـول  
 كم يظهر تعاظم نسـبة على الخدمات بسبب الظروف الصعبة، وفي هذ الرسم البياني المعروض أمام

فمثال الحظوا الرسم البياني حيث ارتفعـت   ،المرضى والمراجعين للخدمات الصحية في وكالة الغوث
 ارتفعت نسبة الزيارات إلى المراكز الصحية بـأكثر مـن   2006ولغاية العام  2000النسبة منذ عام 

لسكانية وهي عادة في فلسـطين  ، وهو يفوق التوقعات، وحساباتنا في العادة تتناسب مع الزيادة ا50%
2.7.%  

  .ونرى أن معدل المرضى ارتفع بشكل هائل مما يعني أنه مخيف بالنسبة لقدراتنا المالية
% 35-30وبالنسبة للمستشفيات، مقارنة بين العام الماضي والحالي، فلغاية شهر أيار لـدينا شـهريا   

ولـيس  % 5-4لعادية عادة نتوقع زيادة زيادة عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما في األحوال ا
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 108شديد في العيادات، فمثال لدينا في عيادات الضفة الغربية الضغط ، مما يمثل تحديا كبيرا، ف35%

مريض لكل طبيب، وهذا من أعلى المعدالت حتى بالمقارنة مع عيادات وكالة الغـوث فـي األقـاليم    
موظف جديد فـي   150رئ قمنا بتشغيل أكثر من المختلفة، في الفترة السابقة وفي ظل ظروف الطوا

 إلستيعابتعيين هؤالء الموظفين واألطباء  طبيب، وتم 17برنامج الطوارئ منهم برنامج الصحة على 
  .مرتفعةيحتاج إلى تكاليف وهو الزيادة في عدد المراجعين، 

الجئين يقيمون في من ال% 35قمنا بالوصول إلى الالجئين في مناطق تواجدهم المختلفة، فقط حوالي 
 المخيمات والباقين موزعين على مناطق مختلفة نحاول الوصول إليهم أينما كان تواجـدهم، ونظـراً  

لـدينا خمسـة   ف روا بدأنا بالعيادات المتنقلـة، لصعوبة وصولهم إلى مناطق تواجد خدمات صحة األون
  .ألف مريض 150أكثر من الل الفترة السابقة موقع عالجت خ 140عيادات متنقلة تصل إلى أكثر من 

  .ابة على جميع اسئلتكم، وشكرا لكمليس لدي المزيد من الوقت، وأنا على استعداد لإلج
  

أمية خماش، السيد زياد فرج مدير برنـامج الخـدمات اإلجتماعيـة    . يعطيك العافية د :سالمه  سعيد
  .تفضل

  

  :في األونروا الخدمات اإلجتماعية مدير دائرة/  زياد فرج

ثة والخـدمات  فة لألونروا بما فيها دائرة اإلغاإلى الالجئين عبر الدوائر المختل ن الخدمات تُقدمكثير م
عتقد أننا لسنا في موقف استعراض اإلنجازات وإثبات ية، ومعظمكم يعرف هذه الخدمات، وأاإلجتماع

ربـع دوائـر   تقديم الخدمات بقدر ما هو عرض ومناقشة هذه الخدمات، فلدينا خدمات نقدمها عبـر أ 
  :رئيسية
قضـية   10400يقدم البرنامج المساعدة لحـوالي  ، )القضايا اإلجتماعية(برنامج العسر الشديد - 

، تزداد سـنويا بحـوالي   2005، وذلك لغاية نهاية )ألف حصة مساعدة 33حوالي (اجتماعية
اد ، وبسبب التقليصات لم يزداد هذا العدد، وتضم المساعدة في إطار هذا البرنامج مـو 2.5%

منهـا أن يكـون    غذائية ونقدية، والفئات المستفيدة من هذه الخدمات لديها شروط حد أدنـى 
مجموع مداخيل األسرة أقل من ثلثي راتب موظف وكالة الغوث من الدرجة األولى بنفس عدد 
األفراد، وهذا المعيار مبني على عدد األنفار وليس على اإلحتياج، واليـوم نتوجـه لدراسـة    

ثر من توجهنا لعدد األنفار، ومنذ سنتين توجهنا كذلك لتقديم خدمات إضافية أخرى اإلحتياج أك
غير المساعدات الغذائية بما فيها الخدمات المتعلقة ببناء وتعـديالت المسـاكن واإلحتياجـات    
النفسية واإلجتماعية ومساعدات قطاع التعليم بقدر المستطاع عبر التشبيك مـع المؤسسـات   

عبر المراكز المجتمعية المختلفة التي لنـا  وفة وخدمات اإلستشارات القانونية الفلسطينية المختل
  .شراكة معها
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هذا البرنامج،  تي يقدمهاال هذا البرنامج من أجل تحسين الخدماتيتم الكثير من التطوير على 
عائلة، أما اليوم  600-400فمثالً اإلخصائي اإلجتماعي كان يقدم الخدمة منذ ستة شهور إلى 

  .عائلة حتى يكون قادراً على تقديم خدمات أفضل 200د نزل العدد ليكون مسؤوالً عن فق
يقدم خدمات عبـر  ، ومركز تأهيل في المخيمات 15مع حوالي والذي يتعاون  برنامج اإلعاقة - 

عبر مراكزنا في الضفة الغربية أو عبـر  فراد مباشرة الذين يتقدمون لنا البرنامج الفرعي لأل
ر مباشر، والخدمات األساسية المقدمة عبر هذا البرنامج متنوعة مثل تقـديم  اللجان بشكل غي

األجهزة والتدريب المهني والتشغيل وخدمات متخصصة أخرى، ونساعد المراكز أيضاً مـن  
أصبح لدينا سب الحاجات السمعية والبصرية، وخالل برامج متخصصة كالتعليم الخاص أو ح

عم الفني كالتدريب واإلستشارات الفنية وتطوير القدرات وحدات للتشخيص والعالج وتقديم الد
ممـولين   تشبيك هذه المؤسسات المجتمعيـة مـع  ، ورية في المراكز لتكون أكثر نجاعةاإلدا

  .الوصول إلى أكبر عدد من الالجئين معنية وذلك بهدفوجهات متخصصة في الخدمات ال
ي فـي مخيمـات الضـفة    ركز نسوم 16والذي يعمل مع  المرأة البرنامج الثالث هو برنامج - 

نعمل على تطوير القدرات اإلدارية من أجل استقاللية المراكز وتشبيكها مع الجهات الغربية، ف
داخل الدائرة لتغطية التكاليف ومساعدة  قدراتناألنشطة ضمن لالدعم  ، وتقديمالممولة المختلفة

، أشخاص لـديهم   JCPالمراكز للحصول على فرص عمل من خالل برنامج العمل المؤقت 
قدرات فنية ونحن نسهل العملية مع القسم اآلخر، من خالل هذا البرنامج نقدم خدمات توعيـة  
للنساء تستهدف النساء األقل حظاً من توعية أو مساعدة قانونية أو استشارة نفسية أو تـدريب  

اخيلهم، لمساعدة في الحصول على فرص عمل تساهم في تحسين مدوتطوير الكفاءات المهنية ل
من خالل هذا البرنامج يتم مساعدة النساء القياديات في أسرها وذلك لتنميـة قـدراتهن فـي    

ضمن البرامج الفرعيـة فـي    ،المساعدة اآلنية أو الطارئةفقط اإلستثمار طويل األجل وليس 
الخدمات اإلجتماعية أيضاً، لدينا برنامج األطفال والشباب والذي يركز على التوعية في حقوق 
األطفال والشباب بالمشاركة مع كافة المراكز الشبابية ومراكز األطفال في مجتمع الالجئـين  

نقوم بتنظيم أنشـطة مجتمعيـة مـن خـالل     ير مباشر لتغطية أنشطتهم، وبشكل مباشر أو غ
لتعزيز مكانة ودور وأهمية الشباب واألطفال فـي المجتمـع،    ،اإلخصائيين اإلجتماعيين لدينا

رفيهية ومحاضرات إرشادية لتطوير قـدرات األطفـال والشـباب وأهـاليهم     وتقديم خدمات ت
 .نقدمها باإلمكانيات المحدودة لهذا البرنامج وأسرهم

يقدم خدمات أساسية للشباب فـي سـن   ، برنامج اإلقراض المجتمعي وتنمية قدرات المجتمع - 
ون على التدريب ويحصل ،سنة الغير مندمجين في سلك التعليم الرسمي 24-16التأهيل المهني 

المهني لدعمهم في البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص أو العام، وحققنا نجاح كبير في 
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هذا المجال لحاجة أعداد كبيرة من الشباب لهذه الخدمة، ويوجد أعداد كبيـرة مـن الشـباب    
  .2أو غير مباشر 1يحصلون على إقراض فردي أو جماعي مباشر

، فالدور األساسي ليس تقديم خدمات مباشرة ستحقاق والتسجيلالبرنامج الثالث هو برنامج اإل - 
بمعنى خدمات، وإنما يقدم تسهيل لعملية استحقاق لالجئ الغير مسجل ليحـول إلـى الجـئ    
مسجل، وبالتالي يستحق خدمات وكالة الغوث بما فيها خـدمات دائـرة اإلغاثـة والخـدمات     

على حفظ وتحديث المعلومـات الخاصـة    يقوم ، وهذا البرنامجاإلجتماعية والتعليم والصحة
أحد أفرادها أو المواليد  والتحديث يعني أنه عندما تكبر العائلة أو يتزوج ،بالالجئين المسجلين

يتم إضافتها وحفظ ملفات الالجئين في مكان آمن لمواكبة النمو الطبيعـي فـي حجـم     الجدد،
دم من مراكز الخـدمات األساسـية   وينعكس ذلك على اإلحتياجات التي تق ،العائلة الفلسطينية

المختلفة إذا توفر لذلك امكانيات، وضمن هذا القسم يوجد مشروع من سنتين إلى خمس سنوات 
مكاتـب  تصوير الوثائق وحفظها في مكان آمـن فـي   جئين حيث يتم وهو توثيق إرشيف الال

وله  ،النكبة تاريخ ذتصوير أي ورقة في ملف أي عائلة الجئة من حيث يتم الوكالة في عمان،
لحقوق الالجئين وإستحقاقاتهم في المستقبل، وأعتقد أن هذا البرنـامج سيسـتمر   أهمية خاصة 

ال بد من مواكبة احتياجات الالجئين مـن حيـث   ولمواكبة النمو الطبيعي في أعداد الالجئين، 
 فإن البرامج الطارئـة ،  2000ت ولهم حق سياسي، ومنذ عام ولهم حق في الخدما ،التوقيت

  .منتظمة وحتى اآلن
ومتزايدة من  البرنامج الرابع من برامج الطوارئ، هو تقديم الدائرة لمساعدات نقدية طارئة - 

ألف عائلة تقريباً، وفـي   36كان عدد المستهدفين  2006حيث عدد المستفيدين منها، في عام 
ألـف   92ت ألف عائلة، كذلك المساعدات الغذائية الطارئة استهدف 42بلغ عددهم  2007عام 

الذين هم بحاجة إلى مساعدات غذائية والتي ال يمكن لها أن توفر ما يلزمها من قوتهـا  (عائلة 
من خـالل الطـواقم    وصعباً ، في هذه المساعدات فنحن نبذل جهداً مضنياً)اليومي من غذاء

م ليس على أساس عدد األنفار، بل ندرس اإلحتياج قدر المستطاع ويـتم تقـدي   ،المتوفرة لدينا
والمساعدات األخرى مثل تحويل خدمات من خالل تشبيك مـع  المساعدة النقدية أو الغذائية، 

 . المؤسسات المحلية

لدينا  2007إخصائي اجتماعي واليوم وفي العام الحالي  100حوالي  2006كان لدينا في عام  - 
في عام  ع الموظفين في هذا البرنامج كانإخصائي اجتماعي في الضفة الغربية، ومجمو 273

موظف، بحيث نستطيع الوصول الى المناطق  450موظف، واليوم يوجد لدينا  150 ،2006

                                                
1 ����� .$%()'! -,+* %()'!ة %$ ا#"!اد وا
���,.7 ا��785�9 ا�(!ا6% �4�5ه.2 ا�,)م: /.! %()'! 2�� .%? <=ل ا��!اآ: ا
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 4-3علينا، وكـان يوجـد لـدينا     وضةفرزيادة في الطلب على الخدمات المالمختلفة وتلبية ال
مكتب مستأجرة رسميا للدائرة غيـر   16مكاتب رئيسية في الضفة الغربية ولدينا اليوم حوالي 

لمحلية والمكاتب المستخدمة، وذلك من أجل الوصول إلى أعداد أكبر في المخيمات، جالس االم
مثال على ذلك لم يكن متوفرا للدائرة مكتباً في العيزرية أو حتى للوكالة ففتحنا مكتب للـدائرة  

لم تكن طقة العيزرية من بدو وغيرهم، فألف الجئ إضافي في من 15واستطعنا الوصول إلى 
إيصال الخدمات لهم، وبالتالي نحاول وبطاقتنا القصوى تغطية ما أمكن مـن   الوكالة تستطيع

بفعـل   ،واإلقتصادية المتدهورة ،اإلحتياجات المتزايدة في الظروف السياسية واألمنية الصعبة
الفلسطينيون كسلطة وعملية التحول في اإلحتالل بشكل أساسي، وبفعل األزمات التي يمر فيها 

ن األونروا كجهة محايدة تحاول قدر اإلمكان أن تلعب الدور األساسي فـي  اإلرادة السياسية أل
دعم األسرة الالجئة من أجل البقاء في مستوى الكرامة والحصول على خدماتها بأفضل طريقة 

 .ممكنة، وشكرا لكم جميعا
  

رة شكرا أخ زياد فرج، كان من المفترض أن تكون اآلن ورقة األخت جين جقمان مدي: سالمه  سعيد
الذي يتضمن الورقة التي ستقدمها، بالتالي نـدعو  وبرنامج القروض الصغيرة، ولكنها تنتظر سي دي 

  .األخ ناصر جار اهللا مدير المشاريع لتقديم ورقته، تفضل
  

  :مدير المشاريع في األونروا/ اهللا جارناصر 
مانحـة،  من الدول الطبعاً فإن مصادر تمويل وكالة الغوث تأتي من تبرعات طوعية وليست إجبارية 

  :الوكالة ثالث ميزانيات إلدارة برامجها وأعمالها فلدى
  الميزانية العامة - 
 المشاريع - 

 برنامج الطوارئ - 

هذه الميزانيات الثالث تعتمد على مصادر التمويل، حيث أن تمويل أي من هذه البرامج يـؤثر سـلبياً   
ى تمويل يذكر للمشاريع في الضـفة  لم نحصل عل 2004على تمويل البرامج األخرى، فمثال منذ سنة 

  .الغربية بسبب اهتمام الدول المانحة ببرنامجي الطوارئ والميزانية العامة
 ،وفي العام الماضي، وبسبب اإلهتمام بالالجئين في قطاع غزة ولبنان نظراً للظروف القـاهرة هنـاك  

لـى األثـر علـى    ة إن في لبنان وقطاع غزة، باإلضافحيث تم طرح نداءات طوارئ لصالح الالجئي
  .البرامج األخرى

مليون دوالر، وهو رقم صغير مقارنة مع غزة بسبب  15في الوقت الحالي ننفذ مشاريع تعادل حوالي 
ئيلي من غزة في العام عم مرحلة ما بعد اإلنسحاب اإلسراوإهتمام المانحين لدهناك الظروف الموجودة 
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يل في الضفة الغربية، كذلك بسبب اإلجتياحات الماضي، حيث حصلوا على تمويل يمثل أضعاف التمو
  .في غزة حيث تضررت أجزاء واسعة من المخيمات هناك

وإعادة تأهيل مسـاكن  ن دوالر، مليو 10مدرسة بقيمة  20اريع بناء أكثر من على كل حال، لدينا مش
مثـل ثلـث   ألف الجئ، وهذا الـرقم ي  540مليون دوالر تخدم  2.5لدينا سبعة منح بقيمة الالجئين، ف

  .ياجات الحقيقية لهذه العائالت التي نوفر الحد األدنى لهااإلحت
  .وبرنامج التطوير المهني للطالب الذين لم يكملوا تعليمهم األساسي

  .ومشروعين لبناء وإعادة تأهيل المباني المدرسية
في نهاية  إن طريقة عمل الوكالة ومن حيث األولويات تحكمها الخطة الخمسية للتطوير والتي وضعت

، فاألقاليم الخمس تتنافس فيما بينها في اإلستحواذ على دعـم الـدول المانحـة،    2009ولغاية  2004
ويوجد في الوكالة تنافس مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في العالم إلثبـات أن احتياجـات   

  .بالفلسطينيين لها أولوية على اإلحتياجات اإلنسانية لآلخرين كالكوارث والحرو
  : إن من أولويات الوكالة

تطوير الخدمات المقدمة لالجئين لتصبح بمستوى الدول المضيفة أو المستويات العالميـة، ممـا   : أوالً
  .يتطلب إعادة تأهيل مؤسسات التعليم والصحة وباقي المنشآت

التـي   المسـاعدات  لشديد واألوضاع الخطرة وتشـمل تلبية احتياجات الالجئين كحاالت العسر ا: ثانياً
  .ذكرها األخ زياد فرج

تقوية اإلمكانيات المادية لالجئين في التعليم ما بعد المدرسة وبرنـامج اإلقـراض والمشـاريع    : ثالثاً
  .الصغيرة مما يقيد أولوياتنا
حتى اآلن ومليون دوالر،  19-18ضافة مباني مدرسية بكلفة إلمشروع  22بالنسبة للتعليم، لدينا حاليا 

  .2005و 2004ت لم ننهي التزاما
مسـكن،   540أهيل مركز صحي، وإعادة ت 20ماليين دوالر لتأهيل  5وفي قطاع الصحة نحتاج إلى 

  .مليون دوالر 7.5حيث نحتاج  التمويلنتظر مسكن ت 470ولدينا 
بسـبب   مل لدينا، حيث أغلب المشاريع تتحققأرجو أن أكون قد قدمت صورة بسيطة عن أسلوب الع

المحلي والبلديات ولجان المخيمات، ومدارسنا خارج المخيمـات تحتـاج إلـى     مشاركتنا مع المجتمع
  .أراضي تم التبرع بها من األهالي والبلديات

سنة ال نستطيع الحصول على أراضي لبناء مدارس في القدس، وينطبق ذلك على باقي المدن  20منذ 
  .اضيبشكل أقل، ولكن والحمدهللا فإن الكثير من البلديات وفرت لنا األر
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شكرا أخ ناصر جار اهللا، األخت ماريون توبيانكي مديرة برنامج المساعدات اإلنسانية : سالمه  سعيد
  .تفضلي

  

    :في األونروا الطوارئ \مديرة برنامج المساعدات اإلنسانية/  ماريون توبيانكي

داثه بعد عن البرامج األخرى، وسوف أتحدث عن برنامج الطوارئ الذي تم استح سمعت من الزمالء
اإلنتفاضة لتلبية الحاجة للمساعدات اإلنسانية، حيث أن لبرنامج الطوارئ أهداف قصيرة المدى ويركز 

  .على اإلرتفاع المتزايد في حاالت الفقر بسبب األوضاع الناشئة وعدم القدرة على التنقل في المناطق
ت الناشئة والطلب على المساعدات ، أطلقت األونروا نداءات سنوية بناءاً على اإلحتياجا2000منذ عام 

ويتضمن المساعدات الغذائيـة والنقديـة    ،وهو األضخم 2007عام ل 10اإلنسانية، وآخرها نداء رقم 
  .امج الدعم النفسي والبيئةوالصحية والتوظيف المباشر وغير المباشر وبرن

دوالر للضـفة الغربيـة،   مليون  78مليون دوالر، منها  246تبلغ  2007الميزانية التي طلبناها للعام 
مليون دوالر، ولكن لحسن الحظ تم تنفيذ العديد من المشاريع في الضفة  110ولغاية اليوم استلمنا فقط 

  .،الغربية بناء على أموال متوفرة لدينا من الميزانية السابقة
ض أن يوجد األنشطة وتكاليف هذه األنشطة، وهذه المبالغ من المفتـر المعروض أمامكم، في الجدول 

وقد تم تقليص الفقر المدقع بنسـبة   ،المعايير والمقاييس الدوليةمها من المانحين، والبرنامج يلتزم بنتسل
 دوالر 27.260.890ذائيـة بقيمـة   برنـامج المسـاعدات الغ  ، وفيما يتعلق بتفاصيل البرامج، 24%
لمسـاعدات  عف الطلب علـى هـذه ا  دورات، وقد تضا ةألف عائلة في أربع 102يستهدف مساعدة و

فر كنا من خالل المبلغ المتولطة بسبب ظروفهم الطارئة، وقد تمالغذائية ألن البرنامج شمل موظفي الس
  .تنتهي الدورة الثانية في مطلع شهر اكتوبرإنجاز دورتين لتوزيع الغذاء، و

الجئ نصفهم للعمل فـي مرافـق    240.400هو برنامج التوظيف المباشر لتشغيل  البرنامج الثاني
من العـاملين،  % 30ألونروا، والنصف اآلخر في البلديات، وكان أحد األهداف أن تمثل النساء نسبة ا

هذه األهداف حتى نهاية العام، وإن التوظيف غير المباشر يقع في إطار صحة  ومن المفترض تحقيق
ـ  البيئة ويهدف إلى تحسين ظروف الصحة البيئية في المخيمات، وجزء صغير من هذا البرنـامج  تم ي

ألف عائلة  42والذي يشمل البرنامج األضخم هو برنامج المساعدات النقدية العاجلة ه في القرى، وذينفت
وذلك  2007عيادات متنقلة في عام  5حتى نهاية العام، كذلك تم تعديل برنامج الصحة حيث تم توفير 
ض للعالج في مري 600نفقات تغطية لللوصول إلى الالجئين في المناطق النائية، باإلضافة إلى موازنة 

تم تمويل توظيف طواقم من األونـروا  خدمة عدد أكبر، ورفع الميزانية من أجل المستشفيات، وينتظر 
لم يتم تطبيق برنامج دعم هذه المؤسسات لعـدم تـوفر التمويـل،    تمع المدني، ولدعم مؤسسات المج
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كـان مـن   نامج دعم البيئة الفاعلـة و و بره م يتم تطبيقه بسبب نقص التمويلوالبرنامج اآلخر الذي ل
  .المفترض استخدام أحد مخيمات نابلس كنموذج

  .شكرا لكم، وسوف أكون مستعدة لإلجابة على اسئلتكم
  

مع الورقة األخيرة حول برنامج تمويل ....  مة،ترجمشكرا للسيدة توبيانكي، وشكرا لل: سالمه  سعيد
  .المشاريع الصغيرة، واألخت جين جقمان

  

  في األونروا مديرة برنامج المشاريع الصغيرة/ مانجين جق
أشكر الحضور، وأشكر القائمين على إعداد هذه الورشة إليجاد هذا التنسيق والتعـاون بـين منفـذي    

  .برامج الوكالة وممثلي الفئة المستهدفة، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وتفهم أفضل لإلحتياجات
هو برنامج إقراض بـدأ فـي عـام    ، و2003رة إلى دائرة في عام غيتم تحويل برنامج المشاريع الص

وذلك بسبب ارتفاع معدالت البطالة وحدة الفقـر علـى أثـر     ،في الضفة الغربية وقطاع غزة 1991
  .صغيرة ريع،  لتوفير قروض استثمارية لمشا1987 انتفاضة

وتهـدف   ،الة الغـوث ، تطور البرنامج ليصبح دائرة تمويل متفرعة عن وك2007ولغاية  1991منذ 
خالل تقديم خمس منتجات إقراضية في قطاع  ، منلتنمية اقتصادية والحد من الفقر وخلق فرص عمل

  .فقط غزة، بينما في الضفة الغربية يوجد منتجين
 70-5تترواح قيمتها من المنتجات اإلقراضية هي عبارة عن تمويل مشاريع صغيرة برنامج  - 

   .الظروف التي نعايشها اآلنه بسبب ألف دوالر وقد تم تجميد
 .والبرنامج الثاني هو تمويل للمشاريع الصغيرة لسد حاجات المشاريع اإلنتاجية - 

منتج اإلقراض األسري في الضفة الغربية لمساعدة العائالت الفقيرة في مواجهة األزمات لدينا  - 
  .مدارس والجامعات والزواج والوفاةوالتحديات التي تواجهها األسرة، كدخول ال

وهو حاليا تحت التجربة وسوف  ،غزة والمنتج الرابع لقروض اإلسكان والذي انطلق في قطاع - 
  .2007 عام ينفذ في الضفة الغربية في نهاية

والمنتج الخامس إلقراض النساء ضمن مجموعات حيث ال تملك النساء ضمانات مما يتطلـب   - 
  .هذه المجموعات تكفل العضوات فيهاوضعهن في مجموعات، و

  

 ،في الضفة الغربية يوجد ستة فروع في كل من نابلس وجنين وطولكرم ورام اهللا وبيت لحم والخليـل 
في النظام القانوني لدينا مشكلة  يبا، وندرس فتح فرع في القدس حيثفي قلقيلية قر اًح فرعتوسوف نفت

للمحاكم اإلسـرائيلية   فرع القدس يتطلب تطبيق القوانين اإلسرائيلية ونحن غير معنيين بالتبعيةفيها، ف
  .والنظام القانوني السائد هناك، ولكننا ندرس تقديم خدمات ألهل القدس في مجال القروض
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مليون دوالر، ويقدم البرنامج الخدمة إلتبـاع   31ألف قرض بمبلغ  27منذ تأسيس البرنامج تم تمويل 
رق لتنفيذ اإلقراض وسعة أفضل األساليب في المشاريع متناهية الصغر، والمقصود تطبيق أفضل الط

إنتشار البرنامج وإيصال الخدمة ألكبر عدد من المنتفعين والمحافظة على تغطية التكـاليف الخاصـة   
، فالبرنامج جزء من الوكالة ولكن ليس جزءاً من ميزانيتها مـن حيـث   بالبرنامج وضمان استمراريته

امج يغطي تكاليفه الكاملـة  رية، والبرنتغطية تكاليف البرنامج، كالموظفين وأجورهم والمصاريف اإلدا
  .الفوائد التي يدفعها المقترضين من

رنـامج  في ظل األوضاع الحالية التي نعايشها كعدم اإلستقرار والوضع السياسي الحـالي يواجـه الب  
النقل للمـواد   يمكن أن تهدد استمراريته، فاإلغالقات والحواجز تؤدي إلى زيادة تكاليفتحديات كبيرة 

والمنتجات، أو عدم وصول المنتجات والمواد الخام، مما يزيد سعر السلعة فـي الوقـت الـذي    الخام 
انخفض فيه دخل المستهلك مما يؤثر على استمرارية وجود المنتج في السوق والعجز عـن تغطيـة   
تكاليف المنتج وتسديد أقساط القرض، فالديون عبارة عن التزامات، وإذا لم يسدد المقتـرض ديونـه   

  .توفير تمويل للمقترضين اآلخرين لن نكون قادرين على فنحن
يوجد مشكلة في تسديد المقترضين لديونهم بسبب الوضع اإلقتصادي وغياب البيئة القانونية التي تلزم 

مما يجبرنا على التعامل من خالل الضـغط اإلجتمـاعي والمعـارف والكفـالء      ،المقترض بالتسديد
موظف في البرنـامج   100تسديد قروض البرنامج، لدينا  مراره فيعاملين في المخيمات لدعم استوال

دينارا كحد أدنـى لفـتح أي    50، حيث أن البنك يشترط وندرس إمكانية إدخال خدمة التوفير البسيط
كـذلك النسـاء واألطفـال،     ،حساب جديد، والفقير ال يستطيع الشروع في التوفير في ظل هذا الشرط

ا يوفر مجال للتوفير في الحاالت الطارئة، نحن لسـنا بنـك وال نرغـب    وندفع على التوفير فوائد مم
  .بالتسجيل كبنك، بل خدماتنا مقتصرة على الفقراء كخدمة اجتماعية

لقد تم اإلعتراف بنا كدائرة رابعة لتقديم الخدمات لالجئين وإنشاء اهللا نستمر في تقديم هذه الخـدمات،  
  .وشكرا لكم

  

وسـوف نبـدأ    تراحة نتناول خاللها وجبة الغداء،ن، معنا ربع ساعة اسشكرا سيدة جي:  سالمه سعيد
داخالت وأسئلة، ومن أجل استغالل الوقت بشكل صحيح، فـإن دقيقتـين   ماآلن بالجزء األهم، نقاش و

ئلة سوف تكون كافية لكل شخص من أجل إيصال السؤال المطلوب أو الفكرة، بعد اإلستماع إلى األس
  .سوف نأخذ اإلقتراحات والتوصيات بعين اإلعتباروت في النهاية، نستمع إلى اإلجابا سوف

أن يتم إصدار بيان مشـترك  في الضفة الغربية، اقترحت السيدة القائم بأعمال مدير عمليات األونروا 
المخيمات، طبعا  الوكالة فيلمؤسسات والحماية من األأهمية توفير من الوكالة واللجان والدائرة حول 

  .مطلب بالنسبة لنا وإنشاء اهللا سوف يكون توصية بالنسبة لهذه الورشة فإن ذلك يمثل



 21

بفتح باب النقاش لما تم عرضه من برامج من السادة القائم بأعمال مـدير عمليـات   واآلن سوف نبدأ 
وبالتسلسـل  األونروا في الضفة الغربية، ومدراء ورؤساء األقسام فـي وكالـة الغـوث األونـروا،     

  .األخوة في اللجان الشعبيةبالمداخالت من قبل 
  

  

  مداخالت ومالحظات وأسئلة رؤساء اللجان الشعبية للخدمات
  

  )مخيم عين السلطان(اسماعيل أبو خربيش

  :لدي أكثر من سؤال
باإلضافة إلى سكان المخيم، إلى قطاع الوكالة خدمات ين السلطان، يتم تقديم نحن في مخيم ع - 

مما يعني من المخيم، وال يوجد لدينا في المخيم مختبر  ع من الالجئين في المناطق القريبةواس
أن من يحتاج لفحص مخبري يحمل عينته ويتوجه بها إلى مختبر عيادة مخيم عقبة جبر، وذلك 
على الرغم من أننا توجهنا بطلب إلى األونروا وأبدينا اإلستعداد للمساهمة في تجهيز المختبر 

  .ضت وقالت بأن المختبر من مسؤولية الوكالةاألونروا رفآالف دوالر، ولكن  10بمبلغ 
السؤال الثاني، في األردن تم تحويل الصف العاشر إلى الوكالة، ونحن نطالب بفـتح الصـف    - 

 .العاشر في الضفة من قبل الوكالة

وسؤال لألخ مهند بيدس، حول التعيينات في مخيم عين السلطان والعوجا من غير الالجئـين،   - 
دثنا مع األخ بيدس الذي وعد بتصويب األمور ولكنه لم يف بوعده ولدي أسماء مطروحة، وتح

حيث أن التعيينات وبعد هذا الوعد ال زالت من غير الالجئين مـن أريحـا ومالكـين آلالف    
الدونمات يعينهم األخ بيدس في الوكالة، وأتوجه بالسؤال إلى األخوة في المخيمـات فيمـا إذا   

ن غير الالجئين على الرغم من وجود الجئين مـؤهلين  كانوا يواجهون نفس المشكلة في تعيي
ويحملون نفس التخصص، ففي عقبة جبر وبقوة السالح تم إلغاء قرار تعيين مدرس لصـالح  

ننزع علم األونروا ونرفع علم السلطة بدال منه، فالمطلوب موقف  لمسلحين، فهلبنات بعض ا
 .ثابت

  

  .إخوان أن ينتظر كل منكم دورهشكرا لك، وصلت الفكرة، أرجو يا : سالمه  سعيد
  

  .قلقيليةب عزبة طبي: سائد طبيب

الجئ، وال يوجد فيها خدمات كالمدارس ورياض األطفال  250عزبة طبيب قرية صغيرة عدد سكانها 
وشوارعها غير معبدة، حيث يدرس األطفال في مدارس النبي الياس قرب عزون، ال يوجد أي اهتمام 
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تي يوجد قرار بهدمها من قبل اإلحتالل لفتح طريق مستوطنات، في القريـة  من الوكالة بهذه القرية ال
ـ  منزل مغطاة بالزينكو، 35منزل منها  40 ورعايـة   رميم القريـة لذا نأمل من الوكالة العمل على ت

  .المعاقين واإلعتراف بهذه القرية التي جميع سكانها من الالجئين
  

  مخيم دير عمار /ة كل شرايجم

لع عليها بعض المسؤولين فـي  البيئي والظروف الصحية في المخيم والتي اطَّالتلوث  :الصحة - 
، ورفعنا كتاب للسيدة باربرة نناشدها بزيارة وإيجاد حل سريع عبر السيد أمية خمـاش  الوكالة

ويعود ذلك  ،مدير الدائرة الصحية، يوجد أمراض تؤكدها التقارير في عيادة الوكالة في المخيم
  .الذي حصل في المخيم بسبب المجاري وإهمال الوكالة الى التلوث البيئي

بيدس إلى غياب الرقابة والمفتشين على التعليم والذين كنا نشاهدهم في . ألفت إنتباه د: التعليم - 
فاءة اف على آلية التدريس والتدريب وكالماضي، التفتيش على المعلمين في المدارس واإلشر

أدنى كفاءة، مما يتطلب إعادة تأهيل هؤالء المدرسين  المعلمين، حيث يوجد معلمين ليس لديهم
 .وإختبار كفاءتهم وقدراتهم، وشكرا لكم

  

  مخيم عايدة /عدنان عجارمة 

اكتظاظ الصفوف، وال نعرف النظام المطبق والذي يتم على أساسة تشـعيب الوحـدة   : التعليم - 
للتعامـل مـع هـذا    ، وبالتالي نحتاج إلى إجابة شـافية  )1+40أو  1+50(الصفية المكتظة 

 .الموضوع

نظام الفترتين في المدارس، صباحي ومسائي، وعدم وجود مدير لمدرسة الفترة المسائية حيث  - 
 .يتم تكليف أحد المدرسين بإدارة المدرسة

لإلسـتمرار   ان إرتباط تأخير الكتب المدرسية ليس مبرراً وليس ذريعة للوكالة: تأخير الكتب - 
ى السلطة إشكالية معينة فمن المفترض أن نبحث عن حلول تكون في تأخير الكتب، فإذا كان لد

 .واضحة وشافية

، وتعتمـد  ال يتم تغطية هذا الجانب في الكثير مـن المـدارس  : األدوات المكتبية والقرطاسية - 
 .المدارس في كثير من الجوانب على المجتمع المحلي

شهور من وصـول   4-2فبعد  التأخير في األبنية المدرسية هو النمط البيروقراطي الموجود، - 
الميزانية يتم البدء بالتنفيذ، بدال من استغالل العطلة الصيفية في تنفيذ األبنية، ولكن لألسف يتم 

 .البناء مع بداية العام الدراسي

 .الصيانة الدورية للمدارس شبه معدومة - 
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  :الصحة

اء برامج األونـروا  المرضى، لقد أكد مدر ةالتقليص في التحويالت الطبية ورفع نسبة مساهم - 
جميعا في مداخالتهم على الظروف الصعبة التي نعيشها، وعلى الرغم مـن هـذه الظـروف    

، %30بـدال مـن   % 35الصعبة يتم رفع نسبة مساهمة المريض، سمعنا أنها سوف تصـبح  
 ةوبعض األمراض مثل اإلجهاض وغيرها مما لها عالقة بالنسوية يتم فرض نسـبة مسـاهم  

الالجئ، كذلك لم نعد نشاهد تغطية لفحوص المختبرات واألشعة وتلـك  على % 50تصل إلى 
 .الفحوصات باهظة التكاليف ال تغطيها الوكالة

  

  :اإلغاثة والخدمات

برنامج العسر الشديد يفتقر للفعالية في دعم الالجئين وال يشمل نسبة كبيرة مـن الالجئـين     - 
 .ر من الحاالت اإلجتماعيةبذريعة عدم وجود ميزانية، والمطلوب أن يشمل عدد أكب

يمنع البناء أكثر من طابقين في المخيمات في ظل عدم توفر الفرصة للتوسع األفقي أو شراء  - 
 .وإستئجار أراضي

بب إيقاف برنامج خلق فرص العمل في المخيمات وتحويل جزء منه إلى تجمعـات  ال نعلم س - 
 .بصحة البيئة في المخيمات نا مشاريع تتعلقين في األغوار، حاليا ال يوجد لديغير الجئ

فيما يتعلق بالمقاولين طلبنا أن تسلم هذه المشاريع في مجال البنية التحتية للجان وذلك حتـى   - 
 .نتمكن من تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل

والبلديات ال تقدم خدمات في مجال إنارة الشوارع  ،أخيرا فالمخيمات تقع ضمن حدود البلديات - 
 .الطرق والترميموتعبيد 

نحن نأمل أن تساعد البلديات في إنجاز بعض المسائل، نأمل بوجود إنارة في شوارع المخيمات بحيث 
  .تتحمل الوكالة جزء والبلدية تتحمل جزء آخر

  

  مخيم بالطة /أحمد ذوقان 

زمـة بتمويـل   الوكالة ملزمة بالقيام بواجباتها تجاه الالجئين، والدول المانحة التي هي سبب مأساتنا مل
احتياجات الوكالة، لنا حقوق يجب توفيرها، كل التقدير واإلحترام لهذه المؤسسة التي تقدم الخـدمات،  

وربما لم نتمكن من  ،فيها ربما لم نتمكن من الحصول على خدمة التعليملوال الوكالة والتعليم المجاني و
وفيما الوكالة ال نستطيع أن نفهمها، الحصول على شهاداتنا، ولكن من الواضح بأنه يوجد سياسة لدى 

  .أو من سياسات عليا إذا كانت من رؤساء األقسام
في السنة الماضية، مرت ثالث شهورعلى الطالب بدون كتب، وفي كل سنة يتـأخر وصـول كتـب    
لمنهاج أو إثنين مما يؤثر على مستوى تحصيل الطلبة، كذلك فإن عدد األذنة ال يتناسب مع حجم هذه 
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وعدد الغرف الصفية فيها، والصيانة محدودة فرغم مرور عدة فصول لـم يـتم حتـى اآلن    المدارس 
  .إستبدال زجاج الشبابيك المكسور

وفيما يتعلق بتوظيف غير الالجئين، فأعتقد بأن الوضع غير مقبول، فيوجد لدينا الكثير من العـاطلين  
، ومعظـم  وع من اإلنصاف لتشغيلهمعن العمل ممن يحملون المؤهالت العلمية المناسبة، مما يتطلب ن

  .رؤساء األقسام في المخيمات هم من غير الالجئين
يبدو أن من حق المريض أن يمرض ما بين الساعة الثامنة صباحا والثانيـة بعـد   : في قطاع الصحة

، كذلك فإن عدد الموظفين غير كاف، حيث يطلب من الظهر، أما بعد الثانية فليس من حقه أن يمرض
مريض يوميا، فيجب توفير العدد الكافي من الموظفين واألطباء بما  120ن يوفر العالج الى الطبيب أ

  .فيهم األخصائيين
قسم الشؤون اإلجتماعية، أصبحت الخدمات المقدمة لهم متدنية بسبب المحظورات عليهم، فعالوة على 

البطالـة وممنـوع   شهور، فمن المحظور عليهم العمل ضمن بـرامج   3أن المساعدة تصلهم مرة كل 
  .الحصول على مساعدات نقدية وممنوع زيادة عدد حاالت العسر الشديد

اإلنطباع السائد بأن المساعدات تتدفق بشكل هائل على الالجئين وسكان المخيمات، فحجم المساعدة كل 
شيكل فقط، وفي كل مرة يتم فيها التوزيع يتم الطلب منا تقليص قـوائم التوزيـع    200شهور هو  3
حجة عدم توفر مساعدات كافية، ثم يتم تقديم هذه المساعدات إلى الشؤون اإلجتماعية فـي السـلطة،   ب

تساعدون السلطة والسلطة ال تساعدنا على اعتبار أننا من مسؤولية الوكالة وال تقدم لنا الماء والكهرباء 
ة أو البلـديات، فلمـن   أو تعبيد الطرق، فيوجد الكثير من الخدمات ال تعترف فيها الوكالة أو السـلط 

  نتوجه؟
جئـين، ويشـعر   نحن محرجين أمام السكان في ظل التقصير في تقديم بعض اإلحتياجات الملحـة لال 

صعبة في الدفاع  هم األساسية، مما يجعل من مهمتناإجحاف في حق بعض احتياجاتالالجئون بأن هناك 
  .عن دور األونروا وحماية مؤسساتها

مويل المشاريع الصغيرة عاجزون عن تسديد هذه القـروض بسـبب   بعض الحاصلين على قروض لت
  .األوضاع اإلقتصادية والسياسية المتردية

نعتبر وجود السيدة باربرة معنا فرصة لتستمع إلى حديثنا وهمومنا، ونعلـم بجهـودكم لـدى الـدول     
مج المختلفـة،  وعالقتنا جيدة مع رؤساء األقسام، ولكننا نأمل بجهود أكبر في مجـال البـرا   ،المانحة

  .وشكرا لكم
  

  :مخيم عسكر :عبد الناصر الصيرفي 
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نرحب بطاقم الوكالة جميعا، وعلى الجانب الشخصي كل اإلحترام لهم جميعـا، أمـا علـى الجانـب     
يجب توفير الخدمات بأفضل شكل منَّه يتحكم بها صاحب الخدمة،  الرسمي، فإن مساعدة الوكالة ليست

  .التأثير على مجتمعنا في أوساط الالجئين ممكن حتى ال نفقد القدرة في
ت المختلفة على الرغم من توفر الالجئين بل توظيف غير الالجئين في القطاعاكذلك ال نستطيع أن نتق

  .المؤهلين
رفع تقارير إلدارة األونروا حول حاجة المخيمات للمشاريع وتوظيف أمـوال لمسـاعدة   تم كذلك لم ي
  .الالجئين

  

  يم الفارعةمخ /ياسر أبو كشك 

نشكر األونروا على هذه اللفتة الطيبة التي تعطي مؤشر إيجابي في العالقة، يوجد أزمة غير طبيعيـة  
في الثقة مع الوكالة ويمثلها مسؤولي البرامج وفقا للدور المطلوب منها، واضح أن برنامج الطـوارئ  

ح برنـامج الطـوارئ، تعتقـد    رامج العادية، حيث تراجعت البرامج العادية لصالبيقدم على أنقاض ال
برنامج العادي هو األهم، فقد الاألونروا بأن برنامج الطوارئ مهم مع العلم بأن الالجئين يعتقدون بأن 

جاءت على حساب خدمات أساسية لالجئين من خالل دراسات علمية وحديثـة نحـن ال نسـتوعبها،    
ن ولكن من جانب واحد فقـط هـو   الدكتور بيدس تحدث عن تعاون وثيق مع اللجان، نعم يوجد تعاو

 من قبل األونروا مع اللجان الشعبية، فمثال في موضوع التشعيب جان الشعبية، ولكن ال يوجد تعاونالل
في الصفوف تقرر وكالة الغوث آلية معينة لمدة أربع سنوات ثم تكتشف خطأ في هذه اآللية فتغيرهـا،  

، فـنحن ال  س سياسة الوكالة بإيقاف التشعيبليالدكتور بيدس يتخذ قرار وأعتقد بأنه قرار شخصي و
نطلب من الوكالة أن تقدم خدمات خارج إطار سياساتها، رؤساء األقسام ومسؤولي البرامج يقـدمون  
مواقف بعيدة عن سياسة وكالة الغوث، وأتحدث بالذات عن الصحة والتعليم وليس عـن المسـاعدات   

عليم والصحة، فأنتم تتحدثون عن الخدمات بأنها يجـب  النقدية للناس، نحن ندافع عن حق الناس في الت
أن تتوافق مع مثيلتها في الدول العربية المضيفة، مدارسنا ال تتوافق مع مدارس السلطة، نقص شـديد  

سنوات ولم يتم  3رسالة للوكالة عن شبابيك مدارس محطمة منذ  20في الوسائل داخل المدارس، بعثنا 
ج التعليم لزيارة المدارس ليشـاهد وضـع السـاحات والحمامـات،     إصالحها، متى جاء مدير برنام

فالساحات محطمة وبحاجة لصيانة، إنه يجلس في القدس ويقول بأن الوضع ممتاز ولدينا مواصـفات  
عالمية مثل الدول األوروبية، إذهب لزيارة المدارس التي ال يوجد فيها رقابة على البرامج، ال يوجـد  

وإذا تم إرسال المراقب أو المفتش فهو مجرد إجراء روتيني لمصالح وكالة، رقابة جدية على برامج ال
  .متبادلة بين الموظفين
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تعيين غير الالجئين سياسة متعمدة، لقد تم تعيين الجئين غير مؤهلين في الوكالة في الوقت الذي لم يتم 
ت ومزاجيـات  تعيين الجئين مؤهلين ومعهم بكالوريوس، وظائف بدون إعالنات ومن خـالل عالقـا  

  .رؤساء األقسام في المنطقة ومدراء البرامج في القدس
يتم تطوير وسائل التعليم فقط من خالل برامج الطوارئ، والصف العاشر تم اإللتزام به فـي األردن  
بينما في مدارسنا يتسرب الطلبة من المدارس بسبب اإلضطرار إلى اإللتحاق بالعاشر فـي مـدارس   

عبر الحواجز بما فيها الطالبات من أسر محافظة، مما يتسبب فـي تسـرب    الحكومة في بلدات أخرى
الكثير من الطلبة، كل ذلك بأعذار عدم توفر إمكانيات وأموال كافيـة وبالتـالي ال تسـتطيع البنـات     
اإللتحاق بالمدارس وأنتم من دعاة حقوق المرأة في برامجكم اإلنسانية، ها أنتم تنتهكون حق أساسـي  

  .طينية في وكالة الغوث من خالل تفويت فرصة التعليم عليها في الصف العاشرللمرأة الفلس
يجب أن يكون للوكالة تعليمات واضحة، فأنا ال أتحدث في قضية عنصرية، فالباحث غيـر الالجـئ   

بأن مالكه أصبح اآلن  بأن مالكه غير محتاج، ال يدرك ني منذ عدة سنواتيعتقد بأن هذا المنزل الذي ب
على توفير اإلحتياجات األساسية ألسرته، فالالجئ في المخـيم ال يملـك أرض أو زيتـون     غير قادر

، ومصدره الوحيد في ضائقته هو إعانات وكالة الغوث، أما غير الالجئ فعنده أرض وزيتـون  وغيره
  .وقمح وبالتالي يستطيع توفير احتياجاته األساسية على خالف الالجئين

للدكتور أمية خماش، فيجب توفير عالج يوم األحد، كذلك عمـال  في موضوع الصحة أوجه رسالتي 
يوم األحد الذي تتراكم فيـه   انتداب بعض العمال من باقي األيام للعملصحة البيئة فليس صعبا أن يتم 

النفايات، كذلك خصوصا في ما يتعلق باألطفال يجب توفير أطباء متخصصين في العيادات حتـى ال  
  .لتشخيص، وشكراًتتكرر حاالت الخطأ في ا

  

  :العروب/ خضر أحمد ذياب

الكل يعلم بأن مجتمعنا الفلسطيني مجتمع فتي يشكل منه الشباب واألطفال نسبة عالية، في حديث األخ 
أقسام أحـدها خـاص   زياد فرج عن برنامج الخدمات اإلجتماعية، قال بأن لديه قسم يتفرع منه أربع 

لمظلة األساسية لمراكز الشباب في المخيمات منذ تأسيسها سنة باب، كل الشكر للوكالة التي كانت ابالش
، تفاجأنا في الفترة األخيرة بسحب البساط لمبررات ال نفهمها وصيغت لنـا كسياسـة عامـة،    1959

مهددة باإلغالق بسـبب الـديون   % 60وأصبحت المؤسسات التي يجب أن تخدم المجتمع الفتي بنسبة 
دارية، نريد توضيح من المسؤولين فيما إذا كنتم ترضون عن النتيجة كالماء والكهرباء والمصاريف اإل

بأن يتسرب الشباب إلى الشوارع بما فيها من نتائج على غياب اإلنضباط األمني على المؤسسات، فقد 
الوكالـة توضـيح   المطلوب من تم إنشاء هذه المؤسسات لتكون ثقافية رياضية ترويحية للشباب، لكن 

  .التي أسستها الوكالة أن تقاريركم اإلحصائية تخلوا من أي إشارة لهذه المراكز ، حتىأسباب تخليها
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لقد سمعنا عن مبررات تتعلق بدواعي أمنية ونحن نرفض هذه الدواعي التي ال تسـتند إلـى أسـس    
  .والمرأة عاقينصحيحة ونطالب بتوفير المظله لها أسوة بمراكز الم

  

  العروبمخيم  /خيران أبو أحمد 

  .السيدة باربرة أن تتفضل بإستالم هذا الكتاب وهو باللغة اإلنجليزية أرجو من
، 2007تحدث األخ زياد فرج عن قضايا الخدمات اإلجتماعية والعسر الشديد والتي تم إيقافها في عام 

على الرغم من تصاعد نسبة الفقر بشكل كبير، نطالب السيدة باربرة إعادة النظر فـي هـذا القـرار،    
  .ى قرار إيقاف المساعدات النقدية لحاالت الشؤون اإلجتماعية، فاألربعين شيكل ال تكفيإلضافة إلاب

وإذا اطلعت عليه المؤسسـات الصـحية    نوعية المواد الغذائية ردئية، فيتم تخزين الطحين لمدة طويلة
  .فإنها تتلفه

مع باحثين ورؤساء   تحدث األخ زياد عن األنشطة الشبابية والنسوية، فقد كنت في إجتماع قبل أسبوع
حيث نظموا ورشة عمل لمدة ست ساعات لمخيم صيفي في مخيم  ،أقسام في دائرة الشؤون اإلجتماعية

آالف شيكل وكل يوم مهمة لباحث ومشـرف، وفـي    10العروب، يصرف بنزين ومواصالت بمبلغ 
  .آالف شيكل فقط للمخيم الصيفي 3النهاية يبقى 

  .ز النسوية وبرامج الطفولة وغيرهاكذلك ال يتم توفير أنشطة للمراك
توظيف غير الالجئين، تم اإلعالن عن وظائف لباحثين اجتماعيين في منطقة الخليل، عدد المتقـدمين  

غير  45الجئ من خريجي جامعات بير زيت وبيت لحم، و 15شخص منهم حوالي  60لهذه الوظائف 
  .تصرف بنزين بحجم راتبها بسيارات فورد وبي أميتنقلن الجئ، فتم توظيف غير الجئات 

  :بالنسبة لماريون وبرنامج الطوارئ، نشكركم على هذا البرنامج وأطالب بثالث قضايا رئيسية
  .دوالر 500دوالر إلى  350رفع األجور من  - 
شهور، أي العمل لدورتين ولـيس دورة   3شهور بدال من  6تمديد فترة العمل بالبرنامج إلى  - 

 .واحدة فقط

أفراد وليس  3مكن من العاطلين، وأن يكون المعيار المتعلق بحجم األسرة تشغيل أكبر عدد م - 
 .أفراد 5

  

وعالقتـه مـع   .... الوكالة تابعة لألمم المتحدة، ولألسف يوجد فساد إداري ومالي، بخصوص غسان 
حول الموضوع لكل من باربرة وناصر جاراهللا والدكتور أمية خمـاش،  تقرير الهيدرولوجيين، وبعثنا 

تم الرد على كتبنا، كنت أعتقد بعدالة الوكالة اتجاه جميع موظفيها وأن تطـرد الفاسـدين، هـذا    ولم ي
، ويجب عليه الحضور لرؤيـة اآلفـات الصـحية فـي     الشخص مدير صحة البيئة في وكالة الغوث

  .المخيمات، ومعرفة مشاكلها
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  .على مشاكلها كذلك حبذا لو يوثق مدراء المناطق عالقتهم بالمخيمات ويزوروها ويطلعوا
  

    مخيم الدهيشة /مأمون اللحام 

نشكر دائرة شؤون الالجئين، ونشكر رؤساء األقسام في وكالة الغوث واستعدادهم لإلجابة على أسئلتنا، 
ونبارك للسيدة باربرة على منصبها الجديد، وأعانها اهللا على المسؤوليات التي سـتواجهها، ونتمنـى   

بين الوكالة واللجان الشـعبية بأنهـا دافئـة     مل وتطوره، لقد تحدثتم عن العالقةعليها أن تتقدم في الع
تم سحب عمال الطوارئ من اللجان، ونأمـل   وجيدة، والحقيقة أنها غير دافئة وغير جيدة، فاليوم مثالً

إعادة هذا المشروع للجان الموجودة كجسم تكاملي لوكالة الغـوث لمسـاعدة الالجئـين فـي جميـع      
، من زاوية أخرى يوجد تراجع في خدمات الوكالة، وفي برنامج البنية التحتية الممول بأموال المجاالت

طائلة إلعادة هيكلة المخيمات، ونرفض أن توضع األموال في األقسام الرئيسية أيضا فنحن نعتقد بأن 
من المـدن،   لهذا البرنامج بعد سياسي يهدف إلعادة توطين الالجئين، وإعادة هيكلة المخيمات كأجزاء

  .مما يعني بعدا خطيرا جداً
فيما يتعلق بتشغيل عمال الطوارئ، حيث يتم إحاللهم بدل الموظفين المنتظمين الـذين يتغيبـوا عـن    

  .عملهم، وبالتالي فإن غياب الرقابة يسبب خلل
رواتب ى ما هو حجم التي تعود على الالجئ، بمعنسؤال حول الموازنة العامة ونسبة الفائدة المباشرة ال

وكم هي نسبة الفائدة التـي يسـتفيد منهـا     ،والمصاريف اإلدارية في مقابل الخدمات المقدمة لالجئين
  .الالجئ بشكل مباشر، وشكرا

  

  مخيم طولكرم /فيصل سالمة 

يعطيكم العافية، وشكرا على شرح رؤساء األقسام والبرامج، ومن الجيد أن نسـتثمر هـذه األفكـار،    
نـة  أن تشـكل الوكالـة لج  مشترك بين الجميع، ونأمل  مات نفس المشاكل، فالهمفبالتأكيد تواجه المخي

  .هالتطوير المقترحات التي نطرح
دين، ودواء الضغط يعلى المستوى الصحي، يوجد نقص في األدوية في العيادات مثل األسبرين والرات

مـع العلـم بـأن     ،باءوالسكري، وال يوجد موتورات كهرباء لحاالت الطوارئ التي تنقطع فيها الكهر
العيادات تخدم الالجئين في المحافظة وليس في المخيم فقط، يجب صرف األموال في المكان المناسب، 

فـي أبنيـة عيـادات    حالياً توفر المتسع الكافي وفير جهاز أشعة في كل عيادة حيث يكذلك من المهم ت
حيـث يلجـأ    ،م الصورة الطبقيةالوكالة، ومن المهم توفير الخدمات لمرضى األنف والحنجرة، ورسو

المريض إلى المختبرات الخاصة للحصول على هذه الصورة المكلفة جدا، كـذلك رعايـة الحوامـل    
  .والرضع حيث تم تخفيض الحصة من أربع مرات إلى مرتين وتقليص الكميات الموزعة

  .نحن نطالب بتوسيع برنامج القضايا اإلجتماعية وليس تقليصه
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ت ألن الذي تنظمه األونروا، غير فعال فسوف تلمسون عدم الدقة فـي المعلومـا  البرنامج اإلحصائي 
  .وا الباحثين بمعلومات صحيحة خصوصا فيما يتعلق بالدخلالالجئين في معظمهم ال يزود

نأمل تكرار اللقاءات، وتشكيل لجان متابعة ومتخصصة وحل المشاكل العالقة، بدال من التعامـل مـع   
  .مباالة، فالوكالة أنشئت لهدف إنساني بحت الكثير من القضايا بال

  

  مخيم قلندية /جمال الفي 

لن أكرر ما تحدث به األخوان، ولكني أؤكد على أهمية الصيانة في المدارس ومتابعـة اإلحتياجـات   
اليومية لموظفي التعليم، فالمدارس هي األساس واألهم بالنسبة لالجئين مما يتطلب توسيع هذه المدارس 

  .حتياجات المساندة لهاوتوفير اإل
وبالنسبة للصحة، أركز على موضوع التحويالت للمستشفيات، والتي معظمها إلى مستشفيات القـدس  

فنرجـو أخـذها   في مستشفيات أخرى، المحظور دخولها على أبناء الضفة الغربية، يوجد بدائل كثيرة 
  .بعين اإلعتبار
تخلي األونروا عنها، على الرغم مـن أهميتهـا   والتي تعاني من أزمات مالية بسبب : مراكز الشباب

للمجتمع الفلسطيني الفتي، فال يوجد للشباب متنفس بديل، لذا نأمل أن توفر الوكالة الرعاية والتغطيـة  
  .لهذه المراكز

برامج البطالة والتشغيل، والتي توقفت رغم أهميتها في تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية والمهمة في 
  .المخيمات

وبنية تحتية وخدمات عامـة، علـى    ،في العديد من المشاريع ولم يتم تنفيذها مثل تعبيد الطرق االبنط
  .نا بالحد األدنى ولم يتم اإلستجابة لمطالبناباألقل صيانة الشوارع المهملة، فنحن طال

يث يقول أشهر فقط فيوجد عزوف عن اإللتحاق بهذا العمل، ح 3عمال النظافة والذين يتم تعيينهم لمدة 
  .زبال ل عليسجأشهر فقط وي 3العالم ال أريد أن أعمل لفترة 

في مخيم قلندية بسبب تراكم النفايات في الشوارع مما يتسبب بمشـكلة بيئيـة    كان لدينا مشكلة واليوم
وصحية خطيرة، والحمدهللا عالجناها وانتهت، نحن في اللجان الشعبية لسنا موظفين بل عملنا تطوعي 

منا الكثير من الجهد، ونحن سعداء بهذا التطوع في خدمة قضايا شعبنا ولكننا بالتأكيد نحتاج الى يستنفذ 
  .المساندة حتى نتمكن من أدائنا لمهامنا في خدمة المخيمات على أكمل وجه

  
  

  مخيم قدورة / عمر صبحي الحايك 



 30

على الالجئين، حيث ال سؤالي لألخت جين جقمان حول برنامج المشاريع الصغيرة، والذي ال يقتصر 
من الالجئين فقط يعرفون عن هـذا  % 15-10 ن هذا البرنامج لالجئين، ربماتتوفر معلومات كافية ع

  .1991م من أنه أنشئ كما قلت منذ البرنامج مما يتطلب التعريف بهذا البرنامج على الرغ
ضافة الى الالجئين في المدينة، عيادة مخيم األمعري تقدم الخدمات للعديد من المخيمات في رام اهللا باإل

  .مثل جدري الماء ويوجد نقص في األدوية وطُعم بعض األمراض
يتواجد الالجئون في مخيمات معترف بها وأخرى غير معترف فيها وتجمعات يعيش فيها الالجئـون،  

جـد أي  ال يو ئ،آالف الج 5فيما يتعلق بالمخيمات غير المعترف فيها مثل مخيم قدورة الذي يقيم فيه 
مؤسسة للوكالة في المخيم، استضفنا طواقم للوكالة لمدة سنتين في المخيم، وعندما طلبنا منهم المساعدة 

   .  سحبوا من المخيمنمرة واحدة فقط ا
شهور، أما في المخيمات  3وفيما يتعلق ببرامج التشغيل، يتم التشغيل في المخيمات المعترف بها لمدة 

وأعتقد بأن هذا اإلجراء غير منصف، خصوصاً بالنسبة إلـى  واحد فقط  غير المعترف فيها لمدة شهر
أشهر زبال ويطلق عليه زبال، فما قولكم فيمن سيعمل فقط لشهر واحـد ويسـمى    3عمال التنظيفات 

زبال، فليسمى زبال عندما يعين رسميا في الوكالة، خصوصاً في مخيم قدورة الذي ال تصـرف فيـه   
يصرفوا كم من موظف نظافة رسميين مثبتيين في الوكالة يحافظون علـى  يعني  الوكالة شيكل واحد،

وظفوا لنـا عـدة    ،مابين الوكالة والبلدية اومان اقعين بين حاناو بأنناالنظافة تحديدا القضية التي قلتها 
موظفين رسميين للتنظيفات ومثبتين في الوكالة ويحافظون على النظافة، كذلك نحن ضـائعين إلننـا   

 ،نا نوعا ما مخيمنالنواحي إلهذه البلدية تقصر كثيرا من معترف فيه بين البلدية والوكالة،  مخيم غير
أي أحد يمر فترة العصر من مخيم قدورة يشوف الحاوية كم هـي  ، واوجه رسالة مع اإلحترام للجميع

ـ     ها،داخلذي في الموجود خارجها اكثر من ال ،طافحة ة فحاويات النفايـات تمتلـئ دون أن نجـد جه
، فيمكن أن يضـاف لهـا سـيارة    مسؤولة، فالحاوية تنتظر سيارة البلدية المشغولة في مخيم األمعري

وبئة في المخيم، كذلك لـدينا  أو أن تعمل هذه السيارة لفترة إضافية، فنحن نخشى من إنتشار األ أخرى
لم يتم تمويـل أي   حيثالتي ال تعتبرها البلدية شوارع في الممرات الضيقة المهملة في المخيم  مشكلة

اللجنة الشـعبية لتعبيـد هـذه     ذه الممرات، لذلك نأمل التعاون معمشروع من أجل العناية وصيانة ه
  .الممرات، وشكرا لكم

  

  مخيم الفوار/ محمد الصوص 

 حـول األخ مهند ل سأمسلسل التنازالت في الوكالة مستمر، وأصبح معتاداً توظيف غير الالجئين، وأ
  .ين تم إيقافهم وعدم استيعابهم وحتى عدم قبول طلباتهم للتوظيفحاملي الدبلوم الذ
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  لجنة الجئي بالطة البلد /رائد أبو حاشية 

الجميع تحدث عن هموم المخيمات، أما نحن فنتعامل مع الالجئين على اعتبار أنه ال يوجد الجئ درجة 
مات أو خارجها مما يتطلب أولى والجئ درجة ثانية، فقضية الالجئين قضية واحدة سواء داخل المخي

التعامل معها بنفس المستوى واإلهتمام بشؤونهم من قبل وكالة الغوث ودائرة شؤون الالجئين بـنفس  
، فنحن مخيم قدورة منالحايك  رعمففيما يتعلق ببرنامج التشغيل وكما ذكر األخ المعيار ودون تمييز، 

إلجراءات المتعلقة بنا تابعة عترف فينا، حيث ااً الجئين غير ملسنا فقط مخيم غير معترف فيه، بل أيض
لبرنامج التشغيل في البلدية، وذلك للتشغيل فقط لمدة شهر والذي ال يغني وال يسمن من جوع، والمبلغ 

، وهذا المبلغ أقل من معاش بدل البطالة في إسـرائيل والـذي يبلـغ    دوالر 360الذي نتقاضاه وقدره 
  .ر، وبالتالي العامل ال يحصل على راتب بدل البطالةدوال 700شيكل، أي ما يعادل  3000

كذلك أشهر للجميع،  3نحن نطالب بتطبيق نفس المعيار على جميع الالجئين إما شهر واحد للجميع أو 
أشهر ال يوفر نفقات لمدة سنة كاملـة،   3من المهم تقليص فترة الحرمان والتي هي سنة، فالعمل لمدة 

مما يزيد مـن  % 12غير مالئمة بسبب إرتفاع فوائدها والتي تصل إلى  أما فيما يتعلق بالقروض فهي
األعباء بدال من كونها لدعم ومساعدة الالجئ وهو الكادح أصالُ وال يعمل وبحاجة لتطوير نفسه وقـد  

ة علـيهم، ألن  تمكنوا من تسديد األقساط المتراكمذكرت األخت جقمان بأن الكثير من المقترضين لم ي
تطيع تحقيق الربح الذي يمكنه من تغطية األقساط وفوائد القرض المرتفعة والتي هـي  المقترض ال يس

على األقل حتـى يصـبح    شهور 6الذي يجب أن يكون له فترة سماح  تكاليف المشروع+ دينار  12
والملـزمين    مؤهال إلدرار الدخل، وكذلك الطلبة من خارج المخيمات والملتحقين بالمدارس الحكومية

سواء كانت مملوكـة أو  يتطلب تقديم إعانات لهم، ومنازل الالجئين خارج المخيمات  م ممابدفع رسو
سواءاً الصرف الصحي أو المياه ويعاني  الصحية المناسبة مستأجرة، والتي في معظمها تخلو من البنية

إقامتهم أصحابها بسبب الظروف اإلقتصادية والبطالة، لذا أرجو عدم التفريق بين الالجئين على أساس 
  .وشكرا لكم. ج.ب.الجئ ال يصنف الفاة أو المخيم، في المدينة أو القري

  
  مخيم الجلزون /خالد 

كرت ولم يركز عليها أحد هو برنـامج  نقطة ذُ يلفتت إنتباه ،النقطة التي أبدا بها هي برنامج اإلغاثة
كومي مدرس حاصل انا موظف ح، اريد إعطاء مثال صغير، 2007 عام في وقفأر الشديد الذي سالع

دينار اجرة بيـت يعنـي    150من مخيم الجلزون وادفع ، شيكل 2400ر راتبي يعلى شهادة الماجست
ووفقا لمعايير الشؤون اإلجتماعية ينطبق علي  ،إذا حسبناه يكلش 1400الباقي  ،شيكل 1000مايعادل 

الشديد، فراتب موظـف  حاالت العسر الشديد، أي يحق لي أن أكون من المستفيدين من برنامج العسر 
شيكل، قريبا من راتبي، ال يحق لي اإلنتفاع من  2300دينار وتعادل  360الوكالة من الدرجة األولى 
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، فكرتي األساسية هو أن جميع الالجئين تقريبا يصـنفون حـاالت   برنامج العسر الشديد ألنني موظف
امج، فأنا لست مالكـا لمنـزل فـي    عسر شديد، وبالتالي يجب أن يستفيد جميع الالجئين من هذا البرن

 15بنات، يعنـي   5شباب و  10الجلزون وليس لدي مكان أبني فيه منزل في الجلزون، فوالدي لديه 
طابق لكي نتمكن جميعا من العيش في نفس المنزل، وبالتالي ال بد أن أستأجر  15شخص، فهل نبني 

السكن، والمخيم مساحته ضيقة ويسـكنه  أو أشتري قطعة أرض، فمن يوفر السكن إذا الوكالة لم توفر 
ألف الجئ، وال تعترف الوكالة بمن هو خارج الجلزون، حيث اشترى الـبعض فـي المنـاطق     14

المحيطة بالمخيم، وهذا ينطبق على جميع المخيمات وأصبحوا ال يعتبرون جزءا من المخيم والوكالـة  
  .تطبق عليهم ما تطبقه على الالجئين خارج المخيمات

تحدث الدكتور مهند بيدس عن إنجازات التعليم، وهو إنجاز جيد وقد اطلعت عليه، ولكن هـذا  : مالتعلي
، أشار األخ جمال إلى قضية مهمة وهي تدني مستوى اإلنجاز تاريخي، فنريد التحدث عن شيء عملي

هنـد  ، الذي يتحمل المسؤولية مسؤول التعلـيم الـدكتور م  يةالتعليم في المخيمات، من يتحمل المسؤول
طالب في التوجيهي، مما يعني أن نسـبة النجـاح    113طالب من  38بيدس، في مخيم الجلزون نجح 

، يا إخوان من يتحمل المسؤولية، هذا عائد إلى عملية البناء والمواظبة في المدارس، وذلك لعدة 32%
ف آيـل  نها غياب الراحة النفسية للطالب في الصف حيث السقمطالب في الصف، و 50أسباب منها 

للسقوط فوق رأسه، باإلضافة إلى المقاعد واللوح والكرسي المكسور، يجـب مراقبـة التخصصـات    
التعليمية عند كل الطالب، ومن المعروف بأن الطالب إذا لم يدرسوه أهله فإنه سوف يكون ضعيفا في 

المسـؤولية   المدرسة، أي أن الطالب يعتمد في التحصيل العلمي فقط على عائلته التي يجب أن تتحمل
  .في تعليمه

الذي يمنح  كذلك معاهد الوكالة التي يفتخر بها الدكتور بيدس وأنا أفتخر بها كذلك، لكن معهد المعلمين
، والبـاقين  90من الالجئين، ويشترط معدالت فوق % 10شهادة البكلوريوس ال يستوعب إال أقل من 

  .من سيستوعبهم، فلماذا ال يتم توسيع هذا البرنامج
يفتخر الدكتور أمية بالتطور الصحي الموجود عند الالجئين، وهذا التطور ال يعزى لعيـادات  : ةالصح
عي الصحي لدى الالجئين أنفسهم، أنا زرت عيادة الجلزون، ال ة في المخيمات بل إلى التقدم والوالوكال

ا عن غيب، ليس تعاين الطبيبة المريض ألكثر من دقيقة وتكتب الروشيته، والروشيته أصبحنا حافظينه
ألن الطبيب ال يفهم عمله بل بسبب كثرة المرضى والحاالت التي يجب أن يعاينهـا، والطبيـب هـو    

، يبدأ دوامه في الثامنة حيث يبدأ جولة على األقسام تنتهـي  المشرف على العيادة وعلى جميع أقسامها
أخرى على األقسـام، ممـا   في التاسعة أو التاسعة والنصف، ثم وفي منتصف الدوام يحتاج إلى جولة 

 14يعني أن الوقت الباقي لمعاينة المرضى ساعات قليلة، يوجد لدينا في مخيم الجلزون الذي يقيم فيه 
  .ألف الجئ طبيب ونصف طبيب، عالوة على عدم توفر أطباء متخصصين مثل األطفال
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وليس كل الفحوصات  ر في العيادات أجهزة تصوير أشعة،كذلك أستغرب أن الوكالة وحتى اآلن لم توف
إلجـراء الفحوصـات    رضى التوجه إلى مختبر األمعريممتوفرة في المختبر حيث يضطر بعض ال

% 60وبالنسبة للتحويالت إلى القدس المحظور علينا دخولها بسبب اإلحتالل إال بتصاريح و ،المخبرية
الجئ الوصول إليها، أنا ال يمكنهم الحصول على تصاريح، مما يتطلب التعاقد مع مستشفيات يستطيع ال

رفعت كتاب باسم اللجنة الشعبية إلى الدكتور أمية، إمرأة وحيدة لديها قضية اجتماعية ودواءها شهريا 
شيكل وهو غير متوفر في عيادة الوكالة مما يترتب عليها شراءه، ومعها تقرير طبي من  640يكلف 

أمية بأنه ال يستطيع صرف ثمن الدواء . دالطبيب بأنها ال تستطيع أن تستخدم عالج بديل، ورد على 
رغم أنها حالة اجتماعية، إذن فمن يمكنه أن يصرف، إمرأة عجوز تعـيش وحـدها ولـديها قضـية     

  .اجتماعية وال تستطيع الحصول على العالج
ألف عائلة، مع أنه تم إيقـاف البرنـامج    42وبالنسبة لبرنامج الطوارئ ذكرتم بأنه يوجد تغطية إلى 

حـاالت   7وجود ميزانية، الباحثون اإلجتماعيون في المخيم قالوا بأنه مسموح لهم رفـع   بحجة عدم
باحثين الموجودين شهريا لمخيم الجلـزون الـذي    حالة لألربع 28احث اجتماعي، يعني شهريا لكل ب

، أنا أستغرب عنـدما يكـون    42000رقم  ، وعندناحالة 380ألف الجئ، وفي السنة رفع  14يسكنه 
فـي   ألف 42فسوف أصل إلى  ألف الجئ 14حالة في الجلزون الذي فيه  300وأرفع  42000لدي 

وأنكم تعيلـون   2007، في الوقت الذي ورد في تقريركم بأنكم وصلتم إلى هذا الرقم في عام  2010
  .تقيدون الباحثين اإلجتماعيين في العدد المسموح لهمهذا العدد، وهذا ليس صحيح، وأنتم 

أنا أتساءل كيف سيستفيد الالجئون من هذا البرنامج في ظل الفوائـد والضـمانات    برنامج القروض،
، وبالتالي هو فقط مشروع استثماري %11وأنتم أكثر من % 7وهي أكثر منها في البنوك، في البنك 

  .وليس برنامج تنموي
عادته للمشـاريع  المشاريع للتعليم والصحة، والمبلغ الفائض يتم إ فهمت منكم بأنه يتم وضع ميزانيات

  .مما يعني أن المشاريع تعتاش على الخدمات األساسية، أرجو التوضيح
 

  :مخيم الجلزون/ يوسف الخالدي

شكرا لمنسق الورشة في دائرة شؤون الالجئين، ونشكر الدكتور مهند بيدس واألخ يوسف حوشية على 
رة المسائية ونأمـل أن تحـل   طالب وطالبة في الفت 600جهودهم معنا، بقيت لدينا قضية واحدة وهي 

  .مشكلتهم مع بداية العام الدراسي الجديد
يوجد لدينا قائمة نريد تسليمها للوكالة وأريد عرضها على الجميع حتى ال يتفاجأ أحد، تحـدثتم عـن   
التحويالت الطبية واألنف واألذن والحنجرة وهي خدمات غير متوفرة في الوكالة، ونطالب بأن تكون 



 34

، كذلك من الضروري توفير سيارة لجمـع النفايـات مـن    مستشفى الهالل في رام اهللا التحويالت إلى
  .المخيمات، كذلك نأمل من المسؤولين في الوكالة زيارة المخيمات، وشكرا لكم

  
  :مخيم شعفاط/ عبد الكريم شلودي

صـل  مخيم شعفاط هو المخيم الفلسطيني الوحيد الواقع ضمن حدود بلدية القدس مـا لـم ينتهـي الف   
العنصري الذي يتم من خالل الجدار، والحقيقة أن مخيم شعفاط ال يتلقى أي خدمات صحية فهو بؤرة 
إجتماعية يسكنها الكثير من الالجئين وغير الالجئين في ظل معاناة نفسية تـنعكس علـى السـكان،    

الوكالـة ال  آالف الجئ يحملون بطاقات الجئـين و  5والقضية األساسية أنه يوجد لدينا ما ال يقل عن 
، يعني يوجد سكان في المخيمات غير معترف بهـم، فيـا   ه مشكلة في كل المخيماتتعترف بهم، وهذ

اإلعتبار ويتم إعطاء كود معين لكل مخيم وهذا الكود موجود في سـجالتكم   نحبذا أن يتم أخذهم بعي
  .لهذا يحدث نقص في كل الخدمات إن كانت صحة أو تعليم

 11000ساكن يعطوه عامل صحة عمليا إذا كان للالجئـين هـذا النظـام     1000عتبار أن كل على ا
الجئ لكن معهم كرت وأنا أتحدث عن مخيم شعفاط، كل المخيم وهي أكثر المشكلة في  6000ويمكن 

مخيم شعفاط ألنه ملتقى كثيرا من الناس ومشكلة المدارس مثلما ذكر األخوة سلفاً، والصحة والشوارع 
فـي حـين كانـت     1988في المخيمات األخرى، لم يتم عليها صيانة منذ سنة خيم كأي شارع في الم

  .مسؤولية قسم الهندسة عندنا في الوكالة وكانت توضع على ميزانية قسم الهندسة
المتزوجات من غير الالجئين شكلت عبء كبير علينا وعلى وكالة الغوث وأنتم تقولـون أنـه   : تدخل

ن ال يوجد موازنة وتسجلوهن كالجئات تقدم خدمات بـدون  وتقولو 6000أو  8000وصل العدد إلى 
  .إضافة على الموازنة العامة للوكالة

ي اللجان الشعبية وذلك لمساعدتنا، لمدة سنة أو ستة شهور بما فيهم سكرتيرة فنطالب بإعتماد موظفين 
  .إنجاز الخدمات ات وحارس مما يسهل علينا كثيراًوآذن وعامل خدم

  
  :م بير زيتمخي /ناصر شرايعة 

عدل يومين أو ثالثة أسبوعيا في مال أريد تكرار ما قاله األخوة، فيما يتعلق بالعيادة المتنقلة أن تكون ب
  .التجمعات

وكذلك قضية مهمة فيما يتعلق باإلستمارة التي طرحتها الوكالة في المخيمات والتي طرحـت تحـت   
تثير اإلستغراب مثل مقدار استهالك البنزين  عنوان تحسين خدمات الوكالة، وقد كانت أسئلة اإلستمارة

والمكالمات الهاتفية الدولية والعزائم ومقادير استهالك اللحوم والدجاج المجمـد أو الطـازج، فنرجـو    
  .توضيح الغرض من هذه اإلستمارة
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  :سالمة سعيد

  .أعتقد أن من المناسب وقبل أن نبدأ بردود مدراء البرامج أن نبدأ بالسيدة بربارة
  
  .قائم بأعمال مدير عام عمليات الوكالة  في الضفة الغربية / ربارة شنستون ب

  .نشكركم على اقتراحاتكم وكل مسؤول دائرة سوف يجيب على اإلستفسارات المتعلقة به
  
  :دائرة الصحة /أمية خماش . د

ي ال وسوف نعمل عليهـا، والـذ   أشكركم على المالحظات، وأنا بدوري تحدثت عن الكثير من النقاط
نقدر عليه وفوق طاقتنا وليس مدرجا في الميزانية فمن الصعب معالجتهافي العام الماضي تم تخصيص 

مليون دوالر تقريبا لدائرة الصحة، وقد تعرض قسم الصحة لضغط كبير جدا وغير متوقع فـي   15.5
 العام الماضي، وذلك بسبب اإلضراب الذي حصل لموظفي السلطة وشـل دوائـر الصـحة ووزارة   

، وذلـك  %35والمستشفيات إلـى  % 100أشهر، فقد قفز عدد المراجعين أكثر من  4-3الصحة لمدة 
اجه الكثير من الصـعوبات،  بدون تغطية مالية ومخصصات في الميزانية وبالتالي من الطبيعي أن نو

أنا سعيد جدا بهذا اإلجتماع وهذه المساءلة فنحن مفتوحين أمامكم وبشكل شـفاف ونتحـدث   بصراحة 
ـ  700بطريقة علمية وبإحترام وأقول بأن لدينا عجز في المستشفيات  وفرت هـذه  ألف دوالر، وإذا ت

المبالغ فإننا نستطيع تنفيذ كثير من القضايا التي تحدثتم عنها، وإذا لم تتوفر فلن يكـون مـن السـهل    
سياسـة تقـول أن   تتبـع  تنفيذها، وبالتالي ال بد أن نبحث عن األولويات، بالمناسبة فإن وكالة الغوث 

، 1950نامج الصحة في الوكالة يعتمد على الرعاية الصحية األولية بشكل أساسي وذلك منذ سـنة  رب
وأنا أتحدى تماما في الوقت الذي أحترم هذا الكالم الذي تحدثتم فيه ونحن جديين وسوف نعمل علـى  

ت، يوجد قضايا تتجاوز قـدرتنا  دراسة قسم منها وبقدر اإلمكانيات المتوفرة لدينا لنلبي هذه اإلحتياجا
  .ورسالتنا ألننا نخضع للبند األول وهو الصحة األولية

ضمن العمل في فلسطين يوجد لدينا التزامات مع الحكومة، فكثير من البرامج ضمن هذه اإلتفاقات مثل 
أمراض السرطان والكلى وزراعة األعضاء والحمى المالطية، فيوجـد مجموعـة مـن األمـراض     

الصحية التي نحن أصال ال نتناولها في برنامج الصحة في الوكالة وبالتالي ال تتوفر أدويتها والمشاكل 
عندنا وال خدماتها ولسنا مخولين بالتحويل لهذه الحاالت، لذلك تحصل مشاكل في بعض األدوية التـي  

اض تخرج عن نطاق الرعاية الصحية األولية أو بعض األدوية التي تخرج عن هذه الـرزم واألمـر  
ويبعث على وزارة الصحة وهـذه   المذكورة، وبالنسبة للتطعيمات فنحن ملتزمين بسياسة تطعيم الطفل

السياسة التي تفرضها علينا ضمن اتفاق مع منظمة الصحة العالمية وكل المنطقة العربية والذي يقرر 
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ى أنواع التطعيم التطعيمات لنا هي مكتب منظمة الصحة العالمية في اإلسكندرية ونحن نتفق معهم عل
التي تعطيها لنا الدول التي نشترك معها ما عدا إسرائيل فهي تخضع ألوروبا ، صحيح يوجد تطعيمات 

تطعيمات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية يوجـد لـدينا ثـالث    الغير موجودة عندنا ولكن عن 
لتهاب السحايا وهي الكبد وا مطاعيم زيادة عن ما وضعته منظمة الصحة العالمية، وأخيرا أدخلنا تطعيم

  .دخلت تطعيمات جديدة
، إلنصاف إتهام وكالة الغوث بعـدم اإلنصـاف  ود إلى القضية المالية ومن عدم االقضية األساسية تع

والذي تفضل به األخ من الجلزون وإنكار الجهد الذي يقوم به إخـوانكم وأبنـائكم والـذين يعملـون     
وفي نفس الوقت أشعر بإحباط من هذا  أسمع مالحظات نقدية بإخالص لساعات طويلة، أكون سعيدا أن

  .النقد واألتهام بالتقصير ونحن غير مقصرين
عندما يريد أن يتحدث أي أحد عن وجود تراجع فيجب عليه أن يستخدم مؤشرات صحية، والمؤشرات 

خبـراء   ويوجد في البلدالتي أتحدث عنها ليست من عندي بل هي مؤشرات منظمة الصحة العالمية، 
أشهر  10ونستطيع أن نستعين بأي منهم لتقييم برامج وكالة الغوث، وأنا جديد جئت على الوكالة ولي 

وبرامجنا تتصدر البرامج الصحية في كل  وأنا على دراية تامة بكثير من البرامج الصحية في المنطقة،
مشاكل ونحن نعرفها وتمثـل   المنطقة العربية واإلسالمية، هذا ال يعني أنه ال يوجد مشاكل، بل يوجد

تحديات بالنسبة لنا، ونعمل بكل جد على مواجهتها، وقد ذكرتم أنتم جزءاً منها، وبكل صدق أتعـاطف  
مع زمالئنا في العيادات الذين يعملون بشكل مرهق وتعليمات شديدة وصارمة وظروفهم صعبة، ولكن 

كم فيها، وكلنـا داخـل نظـام األونـروا     أعيد وأكرر المالحظات التي وردت منكم لها قيمة وأنا أؤيد
ورؤساء األقسام الموجودين هنا ومديرة الوكالة في الضفة الغربية، كلنا نعمل جاهدين أمام الممـولين  

ذُكرت مشاكل لكي نؤمن ىهذه القضايا ونحاول توفير التمويل لهذه البرامج والتي فيها نقص ومشاكل، 
ول أعمالنا، فمثال األمعري مدرج من أول لحظة على هنا ومختبر هناك وأشعة وهي مدرجة على جد

وعملنا مخططات لكي نهدم كل العمارة ونبني عمارة جديدة يتوفر فيها كل الذي ذكرتم، عين السلطان 
هـو أن  نفس الشيء وأنا أقدر كل هذه األمور، ولكن اإلنجاز لن يكون سريعا، إن قيمة هذا اإلجتماع 

بإجتماعات مثل هذه، جيد أن تكون المسألة  دائم ولكن المهم ال تحبطونابشكل  تستمر المسألة اإليجابية
ولكن المسألة الحقيقية هو أن تقول لي توجد نية للتراجع بالخدمات الصحية، قل لي ما هو التراجع في 
هذه الخدمات وأنا مستعد لإلطالع عليه ودراسته، مذلك ليس صحيح أن أي رسالة أسـتقبلها أجيـب   

ي أشرتم إليها، فقد فتحتها في إجتماعات عديدة معكم، تلرة الصحة بما فيها قضية غسان ادائعليها من 
وقد أخذنا مجموعة من اإلجراءات في الوكالة، وهي تدرسها وهي تأخذ قرارضمن النظام اإلداري لها 

ة ونحن كلنا موجودين في الوكالة وال نسمح بوجود خروقات إدارية وسوف نتصدى لها بأساليب مختلف
اتخذناها معا، مع العلم بأننا ذا نفعل أو ما هي القرارات التي وليس صحيح أن نأتي ونخبر كل منكم ما
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 وكل واحد فينا يقف أمـام المسـاءلة،  نتخذ قرارات حازمة وعادلة ويوجد نظام إداري قوي ومساءلة 
الوحيد هو النسـاء   توجد قضية رفع األسعار، فال يوجد عندنا رفع أسعار بالنسبة للتحويالت، فالشيء

 لدينا فقط حـق  ،معلن عنهاهو كما الحوامل التي تذهب إلى العيادة ضمن القانون واألنظمة واللوائح 
ؤشرات طبية مختلفة تحصـل علـى   الحوامل المعرضات للمخاطر ضمن م من النساء %30تحويل 

أن نغطـي هـذا   نريد  ية،فقط تغط% 30د الدراسة ونقول بدل صدبونحن  ،من تغطية الوالدة% 70
عنـدنا   ،%30ألنظمة تقول االف لالنظمة التي نعمل بها ألن التحويل لجميع النساء وهذا بصراحة مخ

 ، وهـذا فقـط  نحـول يتي لواصفات المعينة التي هي فقط النساء المعرضات للخطر هن الاضمن المو
ولكن  ،ت للوالدةونحول كل النساء إلى المستشفيا نحن نعطي شيئ إضافي أكثرو ،سنة 50موجود منذ 

او نقطع  ايعني انن السبب هذا ال ،%50نضع جزء من عندنا وجزء منهن حتى يصبح ونحن قلنا نقسم 
النه كثير مـن   ،لكي نحقق بعض المطالب ،نالديحة ضمن النظام الذي ارإحنا نحاول نلعب بص ،نزيد

كن الميزانية ول، % 100 تأمينياريت نستطيع  ،النساء تريد الوالدة وهذا حقهمن كل مها االمطالب نتلق
نفتح البـاب  وأما  ،وخالص% 30نرجعها ، % 30بدنا نرجع إلى  وإذا أنتم تقولون اليوم ما ،ال تسمح

 م المصـادر اسـتطيع اسـتخد  نهنا نوع من اإلدارة داخل كل نظام الذي  ،عيه وكل النساءاعلى مصر
ـ م) الرتدين ن واسبري( حبوبأن مثال ذكرتم  ،اكبربشكل لإلستفادة  المسموحة صـحيح هـي    ة،دوفق

 ،كن إخواني اخواتي إكتشفنا انها كانت سيئة وال تصلح وسحبناها مـن كـل الصـيدليات   ول ة،دوفقم
نحن  ،حبة او حبتين ىنحن ال نتكلم عل ،ومشكلتنا انه صعب توفير كميات كبيرة في قطاع مثل الصحة

 وبالمناسبة أريد قول كلمة ،لدينا مشكلة صحيح انه ،من الحبوب التي تستخدم مئات اآلالفنتكلم على 
موجودة في عيادات ومن األدوية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية % 90نحن لدينا  ،واحدة لكم

ذ كل مجموعة األدوية لـدينا  تأخ ،ى وتدرسحدى ومستعد اي مجموعة تريد ان ترأنا ات ،وكالة الغوث
هنا  هولكن يبقى في حاالت شاذ ،من األدوية موجودة% 90ث وكالة الغو ، فيوتبحثوا في كل العيادات

 ،بعض القضايا الصحية مثل أمـراض القلـب   ،مثل بعض االمراض التي تخرج عن نطاقنا ،وهناك
خدم نست ناان اتكلم كيف تخضع ال ألن اريد يوجد أدوية مختلفة يكتبها وكل دكتور له دواء وال الدكتور

فإذا كتب الدكتور  ،ة التي هي متوفرة فقط في عيادة وكالة الغوثعام) جيراكلين(أدوية معروفة تسمى
التي تخضع للعالمات التجارية ) جنيرال كليمس(لنأخذ فقط  ،عندنا في الوكالة دواء ثاني أكيد ال يوجد

نعم وقفناه النه يهمنا في الوقت الحالي لمـا   كلكم سألتم لماذا وقفناه) نستي سكا(ة بالنسبة لي المختلف
استطيع ان اوقف احد عنده الزائدة الدودية واقول  ألعرف من أين أجيبهم ال$  700000عندي  يتوفر
طبقية واقول انه الصورة الو )نستي سكا(هو فقط  ...أستطيع أن ابعثك النك عندك زائدة دودية له ال

حن في تتم بأي قيمة طبية على اإلطالق ن ،هذه الصورة الطبقية لألسفعلى من الطلبات % 80يوجد 
بالدنا ونحن ضحية مش بس ضحية في قيمة طبية على اإلطالق نحن في بالدنا ونحن ضحية مـش  
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ة في حياتها أن تعملهـا  بحاج والسيدة الحامل) وند الترا ساأل( في البالد يإستغالل قو يبس ضحية ف
عليها مبلـغ   وكل مرة) ونداس لتراا(ي بلدنا يعمل للسيدة كل أسبوع إحنا ف ،تين عندما تكون حاملمر

للسيدة فهذا يعني أنه لـم يقـدم   ) اولترا سوند(في عقلية اإلنسان الفلسطيني إذا لم يقدم  لهذا خل ،مالي
لذي نفرض فيـه  الخدمة الالزمة لها وصحيح أننا وقفنا صورة الطبقية ألنه لدينا اولويات في الوقت ا

ع وكلنا نعمل على الموضـوع  ت السيدة باربرة وحكينا لها على الموضواءمن وقت ماج$ 700000
وأنا اشعر بكل ماتطالبون فيه وهذا  ،ونحن كذلك مصطدمين مع الدول المانحة والممولة ونطالب بشدة

واحـب أن   ،ل بحماس ونستطيع أن نعمـل ظن كن البد ان نكون علميين وموضوعيين حتىول ،حقكم
تركونا نستمر بهـذا  اماذا حققتم وتطالبون وتأتون بعد سنة  ة،الحوار ألنه مساءلة إجتماعيا نضل بهذ

عين  مؤتمر ثاني ولكنفي الحوار البناء وانا اوعدكم أن كل هذه المالحظات تاتون إلي وتطلبون مني 
  .وشكرا ةمعري كذالك وقضايا االشعة وهي كلها قضايا حقيقيالسلطان سوف نحل مشكلة األ

  
 إلىالتي وجهها اإلخوة في اللجان الشعبية ه قد سجل كل اإلنتقادات أمية واضح أن: إن د: سالمةسعيد 

موازنة ) $مليار  نصف( في الموازنة لقطاع الصحة يعني بداية يقودنا سؤال في$ 700000العجز ب
ونعرف أن الدول المانحة تتبرع وتقدم لوكالة الغـوث   ،كالةمناطق الولسنة الجارية في لوكالة الغوث 

فـي إعتقـادي    ،لمقترحة من قبـل إدارة وكالـة الغـوث   على اإلحتياجات المنصوص عليها وا اًبناء
لنقطة ا ،خوةالمهمة جدا التي طرحت من طرف اإل في القضايا ااو عائق الن تكون مبرر $ 700000

لة عن بعض وان الوكالة غير مسؤدوالر،  700000والجانب االخر  األخرى وهي موضوع السياسات
، صحيالتأمين ال وأعطي مثال بسيط ،حاجة للمناقشةت بلي بإعتقادي أن موضوع السياساالبرامج وبالتا

ن لدى الصحة مواطنيين غير متوفر لهم تامي يوجدلكن  ،السلطة يهم تأمينين لدطناكثير من المو يوجد
تحويالت الصحية في الهل من حقهم أن يعيشوا ويحصلوا على  ،ئين ومعدمينخصوصا إذا كانوا الج

وفعال والـزمالء   ،يموتون الحصول على هذا التحويل بالتالي مليس من حقه ومن ،أحدى المستشفيات
عون الحصول علـى  ييوجد الكثير اليستط هيعرفون انه عشنا هذه الحاالت وموجودة في المخيمات ألن

  .التحويلة الطبية ألسباب وهذا موضوع بحاجة لمراجعة من قبلكم
  

    .مهند بيدس، وإيضاحات الدكتور موضوع التعليم ننتقل لموضوع أخر وهو
  

     :الدكتور مهند بيدس

وامتداد لالجئين ، على العكس أنا الجئ فلسطيني بأننا نعمل ضد الالجئين الفلسطينيين تهاماإلأستغرب 
نحن الموجود يمثل قضية حساسة، ، وهذا اإلحباط مطلوبة، وهذه مساءلة إيجابية والمساءلة عم لهماود
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أثمن عمل اللجان الشعبية وعملكم بدون راتب، ولكن في الوقـت  بدون تقصير، وأنا ونعمل ليال نهارا 
ة في األسبوع، أي جهد ساع 60أسبوعيا، فنحن نعمل بمعدل عمل ساعة  37الذي تدفع لنا الوكالة بدل 

، على العكس ، وال نعمل إال كواجب وطنينعمل طوال األسبوع دون أي يوم إجازة مضاعف، وأحياناً
  .ننحن نعمل لمصلحه الالجئي
، مثل األردن ومصـر  خذ الميادين الثانية من حولنا، البد أن نأبنية المدرسيةواذا أردنا التحدث عن األ

، وهذا شي جيد ،% 20 ةبنس فهيلضفة الغربية ، اما باالنسبة ل%80ئية تتجاوز ن الفترة المساحيث أ
 ، وعندنا وثائقير منهانجاز كثسوف تعمل على فترة واحدة بسبب إنجازها والمدارس التي نعمل على إ

   .ضوعية حول هذا الموكاف
 بأكملهـا وازم نشتريها لجميع النشتري على العكس  ،هو عدم وجود لوازم مدرسية ،والموضوع الثاني

كل مدرسة جهاز غيـر  ، اي لمدرسة 60لى جهاز حاسوب إ 60، ومثال على ذلك قدمنا من الوزارات
 ،الميزانيةعن و بناءوتكلمنا عن مشاريع ال نجازها،يا تم إيوجد كثير من القضاو ،جود في المدرسةوالم
مليـون دوالر   7والر مـنهم  مليـون د  48وضعنا احتياجاتنا والبالغة   2007، للعام يوجد عجز نعم

ـ في هـذة الحالـة   و ،قل بكثير من هذا المبلغنا ألألغراض التطويرية، لكن الدول المانحة أعطت نحن ف
، ومثال أننا بدأنا بالصـفوف  وقمنا بمتابعة هذة االولوياتعين اإلعتبار، بخذ االولويات مجبرين على أ

، نقوم بتقسيم ذا نفعل في هذة الحالةاوم ،لكي ننشئ كل سنة صف حتى نصل للصف التاسعية ئبتدااإل
إذا ، ونتفـرج عليهـا   مختبرات الحاسوب التي نشتريها فقط لنراهانترك و بعض الصفوف الى اجزاء

مدرس، وإذا حافظت على التكنولوجيا أوفر الفرصة للطلبة  15ابع أوفر وظائف إلى قسمنا الصف الر
 ،خذ القرارنفكر فيها مرات عديدة ألكل خطوة وظيفة،  64حتى الصف التاسع لتعلم التكنولوجيا وأوفر 

 اليخطئ، أمـا بالنسـبة  حد ، إن أصاب وإن أخطأ، ال يوجد أويوجد عندنا اجتهاد ولكل مجتهد نصيب
، وكثيـر مـن   نسبة التحصـيل  فيوجد في كل مدرسة ثالث مدرسين لرفع ،وى تحصيل الطالبمستل

 ن إرسال أوالدهم إلى المدارس حتى ال يقال عن ابنهم بأنه متخلف، ولكن الحقيقة انهيريدو هالي الاأل
ة فطلب، ولىنتفاضة األعدم انتظام الدوام بسبب االنتفاضة واوضاعها واالضرابات وخصوصا االبسبب 

اإلنتفاضة األولى والذين هم خريجي اإلنتفاضة الثانية أصبحوا معلمي الطلبة في اإلنتفاضة الثانية مما 
أكتوبر ونقاتل مـن  نحن نطالب من شهر فما موضوع الكتب المدرسية وأيؤثر على مستويات الطلبة، 

اصدار الكتب وال يمكن ولة عن ؤجل توفيرها للسنة القادمة ونطالب وزارة التربية والتعليم وهي المسأ
ة ان تصدر كتب وهذا ممنوع والكل يعرف هذا الموضوع، في الصفوف األولى كانت الكتـب  للوكال

 ذلك قمنا بتصـوير  وبعد ، أما كتب الفصل الثاني فتكون غير متوفرة،وال في مدارس الوكالةمتوفرة أ
خ جمـال الفـي   وكـان األ  ،يذيولى وتوزيعها على الطالب باالتنسيق مع المكتب التنفكل الوحدة األ

، وعندما حاولنا أن نحافظ على لغيت وقطعت هذة الكتب والغيتها من الميزانيةأنني ، واتهمت أموجود
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ـ    ،تعال تعال ،وان ال نقول الي معلم روح روح كل التشعبات، ، دينووابقينا على كـل معليمنـا موج
   .مر اتهمنا بتقليصهموكذلك األ

ويجب أن نسير علـى   اً،حد، أنا ال أعين أينيلتعانظام  احه هذا موضوعبصر ،ناتيما موضوع التعيأ
وتوزع على المناطق حسب كل  ،يحصل على تصنيف معين ء مقابالت والكلجراهذا النظام حيث يتم إ

ويتم توزيع المدرسين على النحو التالي بحاجه الى مدرس علوم من الذي حصل على  ،واحد وترتيبه
مدير وللمدرسه التي هي بحاجه الى مدرس علـوم ويـتم   للوم نقوم برفع كتابه لالترتيب االول في الع

ييز بـين الجـئ   ين او التميتعالنا ال يوجد لي صالحيه بثم الى االداره تدقق في اموره وأ نه ومنيتعي
ذا كان يحمل بطاقه إال إ ين اي شخصيحيث انه ال يمكن تع ،داره الوكالهوغير الجئ، وهذا قرار من إ

ء كـان  النظام يجب ان يقدم المدرس سوا ،في اريحا رت الوكاله وهذه قضيه كانت مشكلهاله او كالوك
يـتم  ال  أننظام الوكاله اصدر هذا من زمان  اً،بات اًدبلوم ممنوع منعالن مثال الجئ او غير الجئ، اآل

عـين   مـثالً  ،في بعض المنـاطق  يين وقضيه مياومه،ن نميز بين قضيه تع، اآلن نريد أن دبلوميتعي
ن نـأتي بمـدرس   أ ال يمكـن و درسـه، ي مه والده مثالً ألمنطقه يوجد فيها حالأي او في السلطان 

ال  او طالب سنه ثانيه او ثالثه حتى ، هل أطرده وآتي بمدرس دبلوممياومه بكالوريس ونقول له داوم
ونعود الى قضيه الكتـب   ،يائوهذا ال يحق تثبيته نها ،الى ان يعود ، وهذا فقط بديل للمعلمنقطع الدوام

  ا،توجه كل مدير مدرسه الستالم الكتب في حاله نهايه طباعتهن في جميع المدارس يالقانو ،المدرسيه
، نعـم يوجـد   موضوع التالي قضيه الصيانه المدرسيهالو ،ها الى الوكالهومننتظر حتي يسلاما نحن ف

ن بـاب انكسـر او   عاديه مثل ما يقولون بأتقصير ومن ثم تخفيض للمبالغ المطلوبه وكذلك األمور ال
الشـعب   أمـا قضـية   ،ن يقوم برفع كتاب للوكاله فـورا ، هذا تقصير من المدير فال بد أانكسر باكش

، الننـا  ول والثاني والثالثطالب في صف لوحدهم إال في مراحل األ 25ستطيع وضع ال نفالمدرسيه 
ولكن انا قـدمت   ،ان يكون العدد كبير ادس فيمكنوالساما الباقي مثل الخامس  يجب ان نحافظ عليهم،

، ول عن كالمـي ؤنا مس؟ ال شي  وأدفع ماذا افعلالوان لم يقوموا ب ،تي من صفوف ومدرسينااحتياج
كدوا ان قضيه المراكـز  ، وتأول والثاني والثالث ال يوجد اعداد باالربعينفي كل المدارس الصف األ

   .وعدد الشعب تعود الى الميزانيه
ادرات منح بمبالتي ب، كنا نأعلى سبيل المثال ،بسبب الميزانيه ء كبير من التقصير هوالمشاكل وجزكل 

ع دخول اي منح عـن  ممنو ،ي منح تدخل ضمن ميزانيتنا، وأعطوني أسساتشخصيه عن طريق مؤ
، 93ت الوكاله هذا الموضوع مـن سـنه   لغأوكذلك  ،عطوني مثال واحد على ذلكطريق الميزانيه، أ

   .أدخلناها ضمن برنامج الطوارئ ولكن
نعمل على حل هذه المشكله بعد  في الفترة المسائية، فنحنطالب  600لى الجلزون وقصه النسبه إما بأ

 في رفضالمشكلة ، ولكن الوكالهء وولكن المشكله لم تكن في البنا ،ناثمدرسه اإلء الموجود لاتمام البنا
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اي ء، ساحه لمثل هـذا البنـا  ربع اضعاف المعطيكم ضمن أن وقالوا لنا ء،نا تصريح للبنابيت ايل منح
وانا عمري ما دخلت بيت ايل دخلت سجن المسكوبيه اما بيت  ،هذا كان على عده مراحل، والتقليص
قلتها لكم مـن   انا الجئ هذا واجب علي، ، بللي هذا شكراًليس ، مخيم الجلزون من أجلال ، إايل ال
   .ونتعاون وشكرا لكم دنا سوية،خلينا نحط اي ، واخيراًالبدايه

  
  

  

  : سعيد سالمه
مـن أجـل    ، وذلـك وااليجـابي  ءنتقاد البناباإلنثمن موقفه الذي يرحب و ،سديشكرا للدكتور مهند ب

ووفقاً لما أشار اليـه  أن توظيف غير الالجئين وهي  ،لى نقطه هامهريد أن أشير إ، وألمصلحه العامها
 إقتصار التوظيف علىعدم  ينص على ،مطلع التسعينياتفي  صادرقرار هو بموجب الدكتور بيدس، 

هـذا  ن فـإ وبصراحه  آلثاره السلبية على الالجئين، كدت على هذا الموضوعأ معظم اللجان ،ينئالالج
 ،نـروا واال لسطنةف حيث يهدف إلى لوكاله وهو موضوع غير بريءياساتي لسالموضوع يمثل توجه 

 الذي ينص على إغاثةنروا وتكليف االعن قرار خروج العني يو ،302يعني الخروج عن القرار مما 
، ويتزامن هذا القرار مع مدريد واسلو، أي أن األونروا بهذا القـرار تخطـو نحـو    ينئجالوتشغيل ال

   .تصفية دورها ومسؤوليتها تجاه الالجئين بحجة تطبيق برنامج السالم
  . واآلن مع األخ مدير اإلغاثة، تفضل

  

   دائرة برنامج االغاثة  مدير/ زياد فرج 

وانـا ادعـم    ،اتالمالحظي على االستفسارات و، اريد ان أرد بدورالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ها حثأطالب وكاله الغوث واو ،وندعم الحصول عليها ،من المطالب التي قدمتموها %95الى  90نسبه ب

أعتقد بأنه يوجد تقصـير اتجـاه    ،ينئجاللتجاوب مع احتياجات االتقصير وال اتها لعدمكل امكانيلبذل 
، من ناحيه ثانيـه  انيات بل تقصير في االجراءات هذا صحيحليس فقط في اإلمك احتياجات الالجئين،

بدأت عملية لإلصالح سواء بمبادرات فرديـة مـن   سنه ونصف تقريبا  ذمنونصاف وكاله الغوث ولإل
البحـث عـن مـوارد    من أجل ص اإلجراءات والدوائر أو بمبادرات على مستوى وكالة الغوث لتقلي

ارضيه  التفصيل ألنه ال يوجد لهاريد ان ابحثها بالتي طرحت ال أيوجد جزء من المالحظات إضافية، 
ونتمني ان يكون هناك عقول مفتوحه  والتي يوجد عقل مفتوح الستيعابها ،صحيحهو واضحه معلوماتيه

عنـدما   ،بشـفافيه وروح عاليـه  والمعلومـة  ضـوع  وتقبلوا المو يعاب الرد عليها بصدر مفتوحستإل
، ماذا قول لكم اين نحنفهذه مكاشفه لكي ن ،قامت بكذاو وكاله الغوث اوقفت كذا نصارحكم ونقول أن
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بعـض  فـي  تقصير المعاً، المصارحه في نسير الى االمام لكي تساعدونا او تتعاونوا معنا لو عندنا أ
   .طرفين ه واحده او طرف واحد وليسجماعباننا  األمور هو في صميم المكاشفه

، من حقي أن أقول عنها وأنا موجـود  وعملهاوالخدمات اإلجتماعية، غاثه برنامج اإل وأ ئرة اإلغاثهدا
ذ اشهر عملنا من خـالل وكالـه   ولكن من اً، كان يوجد بها تراكمات كثيرهشهرفيها منذ ثمانيه عشر 

كاله الغوث لرفع جوده ما يقدم مـن خدمـه ويقـدم    واعاده بناء وهيكلة ووإصالح  الغوث على ترميم
 ئره وإرساء قواعـد هذه الدا ، ولذلك قمنا باعادة هيكلةرهئوهذا كان توجه الدا ورقابة ومساءلة، بكرامه

ه تحدثتم شخصيا معي او تبعثـون  ، وأكثر من مرهاالمساعده في ، وهذه العمليه مستمره، وأرجولرقابها
 واحيانا كان يتصل فاعل خير ويقول ان ،جابه عنها بقدر المستطاعاإلب وتتكلمون عن قضايا ويتم كت
نه الزم نبحث وندقق في ، ولكن كنا نتابع مش ألنه فاعل خير ألسم الفالني ال يعمل ومش في محلهاإل

، اتجاه الخدمات ها بكل حفاوهلبه اتجاه كل الشكاوي او النقد ونتقونحن نعمل بكل حساسي ،هذه القضايا
  . وسنواصل التحسين على اعلى مستوى ومتلقيها
اسمه و يوجد أحد األخوة، جابه عليها وتوضيحهاا سريعا وسنحاول اإليهمر علنالتي طُرحت س القضايا

حتـى  عـن حيـاتهم    حتـى  ذى كان في البيوت واألسئلةناصر تكلم عن موضوع المسح الميداني ال
فهـو   ،من برنامج االغاثـه  اًهو ليس جزءن اإلستبياهذا ف ،تكاليفالليه والمصاريف وئالشخصيه والعا

ـ يقوم على تحديث  لتوفير قاعدة بيانات مستقلعلى مدى ثالث سنوات، برنامج  ه المعلومات عن العائل
يوجد  ، نعمره االحصاء المركزيئدا لدىحتى  الغير متوفرةوخدماتها  ،ومؤشراتها معيشتها ومستوى

 نيئياخصـا  اجتهاد ومن يعمل في هذا ليسـوا  وجد بهوي معلومات صائبه،به اخطاء كثيره ويوجد به 
   .بالخدمات العلميه
ريم من شعفاط  تحدث عن وقف بعض الخدمات االجتماعيه، هذا صـحيح  كد الخ عبثانيا وبالنسبة لأل

وذلك بسبب القرار الصادر في الثمانينات بخصوص القضايا اإلجتماعية، ألسباب تتعلق في الوكالـة  
والتي تتعلق بالمواطن الفلسطيني الموجود داخل حدود البلديه مقنعة أو غير مقنعة، وال أدري إذا كانت 

انينات ولكن وما نعرفه بعض الخدمات مثل المركز النسوي او وهذا القانون كان في الثم الى ما غيره،
وط شر الما انطبق عليهاهذه الخدمه ط فهي مستمره ولم نوقفالمعاقين ونشاطات االطفال تأهيل مركز 

ومنذ أسبوعين توفر تمويل من مانحين لبناء مؤسسة فـي المخـيم    ،ساسيهاصفات هذه الخدمه األومو
  . وذلك من خالل تشبيكنا وعالقتنا مع هذه المؤسسات

عائلـه مسـتهدفه مـن     42000فيه االخ من الجلزون حول  ثدحت ذيموضوع المساعدات النقديه ال
 ألـف  42 ،غير صحيحهالتي قدمها األخ ت ان الحسابإ: يالنقدية، والذي حصل بها ما يلالمساعدات 

هذا متروك لالجتهاد بين المناطق مـثال  و ، لم توزع أبداً بعدالة بين المناطق،2007عائله على مدار 
صـالح  ، اإلقـل أنشط من الموظف في الخليل فتحصل الخليل على حصه أفي نابلس الموظف يكون 
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مساعده قمنا بتوزيعها في الضفه الغربيه حسب النسـبه  صة ح 42000الذي قمنا فيه في هذا المجال 
طقه وتم توزيعها حسب االصول حتي في لمساعدات في كل مناتناسب لوجود الالجئين وحدد سقف الو

 غيـر صـحيح  الذي ذكـره  رقم هذا ال، ووتمت بنسبه وتناسب المخيمات وخارج المخيمات والقرى،
قه يجب توزيعها على كل منط قضية في السنة، 10000 هاإذا كان نصيبمثال منطقه القدس ف وجزافي،

المتخصص اإلجتماعي  أن الثاني هو المستوى التناسب،حسب النسبه والقدس بما فيها خارج القدس و
من أجل إقـرار  منه يقع تحت طائلة المحاسبه والمسائله ومطلوب  ؤوليه كامله وغير ذلكول مسمسؤ

وبعد ذلـك  فقط البيت عشره دقائق  زياره واحده حيث يذهب الى ثالث زيارات وليس ةالنقدي المساعدة
 ن تعود بعـد ذلـك  أ ؤوليه األخصائيه اإلجتماعيهذلك مسوك ،ان هذا البيت يستحق او ال يستحق يقرر

من وكاله الغوث او غيـر   ءسوا إلحتياجاتاما هي ولدى األسرة  عرف ما هو النقصلت بثالثة شهور
من الذين يتلقون %   95الى  90حيث نسبه  مع المساعده الغذائيه اطالقا افيال يتن هذاو، وكاله الغوث

ان هـذا   عـروب رح فـي بالطـه وال  طُ، وهناك موضوع المساعدات الماليه ياخذون مساعده غذائيه
ا للضفه الغربيه وهذه نسبه صغيره خاصه بالضفه الغربيه النها ال تعطـي  بعضه%  3.5الموضوع 

 قضـية  400قضية أي حـوالي   10500من % 3.5 ،يجب ان يتم توزيعهاولكن هذا استحقاق  الكثير
 8منـذ   دائرةوال اولكن سوف اشاركم به اضروره انكم تعرفوهبال قضية أخرى ليستللضفة الغربية، 

انه يوجد  م تعرفونوانت انكم انتم مطالبين بمساندتنارغم  ،10400ى لإضايا االجتماعيه شهور تعيد الق
ومـن   اق منذ عشر سنوات واآلن لديهم عشر عمارات علـى دوار المنـاره،  اخذون استحقي اشخاص

ال تسـتطيع الـدائره ان   و وسيله النه يوجد لديهم نفوذ قويي الدائره أمامهم، وال بأالصعب ان تقف 
   .توقفهم او تحاسبهم
مج وان هذا البرنا حيحالكالم غير صهذا هي وقف برنامج العسر الشديد حيث ان ووالقضيه االخرى 

ايضا هـذا   طارئه تم وقفه هذا كالم غير صحيح،رنامج المساعدات الهذا برنامج دائم وبو لم يتوقف،
وتـم   ،2007ى ال  2006اي  اًقتمؤ هفقد تم تجميد يتوقف بأول السنه وال في نصف السنه البرنامج لم

قدس لم يكـن  من ال مال وكان هناك طلبات متراكمه حتى توقيف صرف المساعدات ألنه لم يكن هناك
وهذه كانت فتره  بينهم شهور حتى يتساوى 6الطلبات من  ذلك قمنا بترتيب لمقدميهناك صرف وبعد 

   .اي خطوه تنظيميه ثالثهاو  ، اي تكون بشهر او اسبوعيناشهر 6محدوده اي بدل 
ترتيب   هذه الطريقة لن يكون مجدياً، باإلمكانيرجى عدم المقاطعة ألن الجدال ب مداخله سعيد سالمه،

  .والخدمات اإلجتماعية للبحث في هذه التفاصيل وغيرهاغاثه ء مع مدير اإللقا
  ..رد  عليها  دون الكالم الغير مجديالقوم بان يكون هناك اوراق رسميه  لكي ن ويجب: مدير اإلغاثة

اث واحـد  تم وقف هذا البرنامج في فتره احداث غزه االخيـره  :مداخله من اياد الروم  مخيم قدوره
   ؟رد هل هذا السببامخيم نهر الب
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هي قضيه مقلقه وقضيه التوظيف لنعود إلى  ،صحيح وال توجد له عالقه نهائياًمدير االغاثه هذا غير  
وانا أضم صوتي الى صوت الدكتور مهند بيدس يجب ان يكون هناك قرار وسياسه من وكاله الغوث 

ه رصه التوظيف ويجب البحث عن الكفاءحيث فالجئ من غير اي ال يوجد فرق بين الجئ و الدوليه،
ـ   في العروب ث عن الصفه وحكى في اجتماع سابقوليس البح ان انه يوجد مشكله في التوظيـف وك

في القدرات العلميـه   غير الجئ إالنه ال يوجد فرق بين الجئ والموضوع غير صحيح وتستند على أ
   .ن االمر مختلفوالمهنيه ليكو

لكن المدير ينفـي   ن مخيم العروب بعدم صحه كالم مدير االغاثه ومثال عليهمداخله من االخ أحمد م
   ..ذلك

    ...ريخ معروفهاوؤول عنها باوراق وتنا مساي شكوى أ: مدير االغاثه
غير جيده وغير  كانت معادلهيوسف حوشية، نوقش مع مدير المنطقه  موضوع مخيم قدوره وخدماته

غير مسجل مع االمعري اي ربطه  يم على انه غير مخيم وحتىحسب المخالذي قدم  عادله واالقتراح
   .بحجم االمعري رفض هذا اجحاف بحق المخيم

يوجد هناك طرق كثيره تعمل على حل المشكله باكثر من مخرج  علي اي مسمى  اياد الـروم مداخلة 
   ..االمعري او قلنديا ءمن المخيمات سوا

  .مختلف وموجود وضوع االستحقاق، ممدير االغاثه موضوع االعتراف غير موجود
  

  

  الختامكلمة 

  مدير عام الدائرة/ ألخ أسامه الشنار ا 

  

القائم بأعمـال مـدير عـام    / في ختام هذه الورشة ، أجدد ترحيبي بالسيدة باربره شنستون  - 
عمليات الوكالة في الضفة الغربية ، والسادة المدراء ورؤساء برامج االونروا الذين شـاركوا  

ورشة المثمرة ، اشكركم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم ومساهمتكم الفعالة ، في في هذه ال
تقديم عروض شاملة وتفصيلية لبرامج الوكالة وبـروح ايجابيـة وبنـاءة بينـت باألرقـام      
وباإلحصائيات حجم الجهد الذي تبذله كافة هذه الدوائر وموظفي الوكالة في تقـديم الخـدمات   

  . نيين وبخاصة سكان المخيمات المختلفة لالجئين الفلسطي
لقد شاركت اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات بنقاش هام وأبدت مالحظات نقديـة بنـاءة    - 

على أداء الوكالة والتطبيق العملي لبرامجها في مخيمات وتجمعات الالجئـين الفلسـطينيين ،   
دمها الوكالة ، وتساهم وتقدمت بعدد من المقترحات والتوصيات لتطوير برامج الخدمات التي تق
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في معالجة المشكالت الموجودة على أرض الواقع وإيجاد حلول ناجحة وهذا من شأنه إرساء 
عالقات متينة للتعاون البناء والقائم على التفاهم واالحترام المتبادل ، بـين الوكالـة وممثلـي    

 . الالجئين اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات ، ودائرة شؤون الالجئين

دائرة شؤون الالجئـين واللجـان   (شكل لجنة من األطراف الثالثة من الضروري أن تتانه لو - 
التوصيات وتنفيذها بما يخـدم االجئـين وسـكان    متابعة لقيام ب، ل)الشعبية للخدمات والوكالة

 .المخيمات

لقد تحدثت معي السيدة باربره شينستون مقترحة أن نتوجه نحن جميعاً المشاركين في ورشـة   - 
علـى مؤسسـات وكالـة     العمل بنداء عاجل الى الالجئين في المخيمات ، ومناشدتهم بالحفاظ

، وتوفير األمن والحماية لهم حتى يتمكنوا من من أجانب وفلسطينيين ها، وموظفيالغوث الدولية
االستمرار في ممارسة تقديم الخدمات وممارسة دورهم اإلنساني وأنا أؤيدها في ذلك وأدعـو  

واللجان الشعبية للخدمات ووكالة الغوث  مشترك بين دائرة شؤون الالجئين  بيانإلى صدور 
الدولية بهذا الخصوص امالً أن يصدر فوراً وعدم االكتفاء بصدور بيان فقط ، بـل أن يـتم   
متابعة هذا الموضوع مباشرة من اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات ، والتدخل لوقف أي 

ة والمدارس في المخيمات ، ووقف ومنع اية اعتداءات أمنية جسدية عبث في مؤسسات الوكال
أو لفظية أو معنوية على موظفي الوكالة وإطالق التهديدات ضدهم من أشخاص خارجين عن 
القانون يهدفون إلى االبتزاز والتدخل لتحقيق مصالح شخصية وذاتية بقوة السالح والعنف مما 

دورهم اإلنساني وتقـديم الخـدمات لسـكان المخيمـات     يؤدي إلى منع قيام موظفي الوكالة ب
 .والالجئين 

وسـكان المخيمـات الالجئـين    ) االونروا(بالتأكيد تبرز في العالقة بين وكالة الغوث الدولية  - 
وممثليهم اللجان الشعبية أثناء تطبيق الوكالة لبرامجها وخدماتها المختلفة مشـكالت ، وهـذا   

لمشكالت ، األسلوب الوحيد لحل المشكالت هـو مـن   شيء طبيعي ، ولكن كيف نحل هذه ا
اع كل طرف لألخر ، واستمءات المباشرة وعن طريق الحوار البناء وااليجابيخالل تنظيم اللقا

، وعلى قاعدة االحترام المتبادل ، والتوصل لحلول تلبي احتياجات ومصالح وتفهم وجهة نظره
 .الالجئين

والتنسيق  ى طريق تعزيز عالقات االتصال والحوارورشة العمل هذه خطوة إضافية جديدة عل - 
ستمرار وتكرار ورش نحن في دائرة شؤون الالجئين حريصون على ا، ووالتعاون بيننا جميعاً

العمل واللقاءات والمناقشات سواء على الصعيد العام والجماعي ، أو على صعيد االتصـاالت  
وعات متخصصة والتوصل إلـى نتـائج   واللقاءات واالجتماعات الثنائية ، وايضاً لبحث موض

 .ايجابية ومفيدة تساعد وتخدم الالجئين 
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  اسمحوا لي ان احيي السيدة باربره شنستون على ما جاء في كلمتها الختامية ، حول استعدادها - 
للقيام بزيارات للمخيمات والوقـوف   هي شخصياً ، ومدراء ورؤساء أقسام البرامج في الوكالة

، وحصر المشكالت الموجودة والعمل على حلها بالتنسيق والتعاون مع على اوضاعها مباشرة 
اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات ، ومع دائرة شـؤون الالجئـين ، واسـتعدادها لعقـد     

بيننا لمساعدة  جديدة أشكركم وأحييكم جميعاً ، والى لقاءات. اجتماعات ثنائية ومتخصصة معها
  . المعيشية الصعبةقتصادية واإلاوضاعهم  متزايدة وتحسينية احتياجاتهم الالالجئين وتلب
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  توصيات استخالصات و

أكد المشاركون في ورشة العمل على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث الدوليـة والتمسـك   لقد 
المسـاعدات   وتشغيل وتقديم إلغاثة من أجله من قبل األمم المتحدة،ت رار دورها الذي أنشئباستم

 أوضـاعهم للتخفيف من معانـاتهم وتحسـين    ،لالجئين الفلسطينيين األساسية اإلنسانيةوالخدمات 
حل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق  إلىن يتم التوصل ، إلى أجتماعية والمعيشيةاالقتصادية واإل

أكـد  ، و194قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تطبيق القرار الخاص بحـق العـودة رقـم    
لدول المانحة لوكالة الغوث الدولية على االستمرار فـي  لالمشاركون، على مطالبتهم وحثهم الدائم 

تهم زيادة دعمها وتمويلها وبما يتناسب مع النمو الطبيعي لالجئين الفلسـطينيين وزيـادة احتياجـا   
لمناطق الفلسـطينية  االقتصادية والمعيشية لسكان ا األوضاعلتفاقم وطلبهم على خدمات الوكالة، و

، اإلسـرائيلي بسبب استمرار االحـتالل العسـكري    ، وازديادها سوءاًالالجئين محتلة خصوصاًال
 قتصادي،لحصار اإلجدار الفصل العنصري، وا وإقامة، واالستيطانية األمنية وإجراءاته وسياساته

 األضـرار  أفدح إلحاقإلى القات الشاملة، والجزئية، ونقاط التفتيش، وهذا يؤدي باستمرار واإلغ
لالجئين الفلسـطينيين  وبا ية والمعيشية بالشعب الفلسطيني عموماًجتماعوالخسائر اإلقتصادية واإل

 .بوجه خاص

تصال والحوار وبناء عالقات تنسيق وتعاون قوية بين كد المشاركون على أهمية تعزيز اإلأكذلك 
ـ    دائرة شؤون الالجئين واللجان الشعبية للخدمات في المخي وث الدوليـة  مـات وبـين وكالـة الغ

امج وتطبيقاتها العمليـة  لوجهة نظره تجاه هذه البرجل شرح وتوضيح كل طرف ، من أ)األونروا(
سـتعداد  مـع اإل الفلسطينيين، جودة لالجئين  وأفضل وأوسعتطوراً  أكثرنحو تقديم برامج خدمات 

  .في المستقبل لبناء عالقة أوثقتخصصاً، والعمل المشترك  أكثرقضايا لمناقشة 
  

قائم باعمال مدير عام عمليات األونـروا فـي    –، فقد أكدت باربرا شينستون على صعيد األونروا
  :النقاط التالية الضفة الغربية، والمشاركون من مدراء ورؤساء أقسام برامج الوكالة،

 وكالة الغوث الدولية مع دائرة شـؤون الالجئـين بمنظمـة التحريـر     تطلعهم لتطوير عالقة - 
شرح وتوضيح بـرامج الوكالـة   أهمية الفلسطينية، واللجان الشعبية للخدمات في المخيمات، و

عالقة أوثـق فـي   لمشترك، وبالتفصيل، والحوار والمناقشة لقضايا أكثر تخصصاً، والعمل ا
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، ومناقشة برامجها واإلشكاليات مع الالجئين التي تبرز في التطبيق العملي، مع دائرة المستقبل
الجئين واللجان الشعبية للخدمات في المخيمات، وأكدت على أنها عملت في السـابق  شؤون ال

  .مع الدائرة ومع اللجان الشعبية سوياً، وستظل تعمل معها حتى حل مشكلة الالجئين
أن األوضاع ال تزال سيئة في أوساط الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة،  - 

 ،د تردياً وتفاقماً بسبب وجـود االحـتالل واعتداءاتـه المتواصـلة    والوضع االقتصادي يزدا
واإلحباط الداخلي الفلسطيني بسبب استمرار األوضاع الراهنة، والحصار والحواجز العسكرية 
وصعوبة التنقل من منطقة إلى أخرى، مما يجعل الحياة أصعب وتحرم المواطن من ممارسة 

لفلسطينيين، هـذه الظـروف الصـعبة تجعـل حيـاة      حياته الطبيعية بما في ذلك الالجئين ا
الفلسطينيين صعبة وحياة الالجئين الفلسطينيين أكثر صـعوبة، وهـذا يسـتدعي دوراً اكبـر     
لألونروا في مساعدة الالجئين الفلسطينيين في الضفة وفي األراضي الفلسطينية المحتلة عموماً 

 .في ظل خدمات الوكالة المحدودة

 واجهه األونروا في المرحلة الحالية وبسبب األوضاع الصـعبة، هـو  التحدي الرئيس الذي ت - 
ازدياد أعداد الالجئين الذي يطلبون المزيد من خدمات االونروا، وتؤكد الوكالة أنها تبذل مـا  

، وأن األونـروا لـم تقلـص    تلبية اإلحتياجات المتزايـدة تستطيع بالميزانيات المتوفرة لديها ل
 .في ازدياد الطلب على خدمات األونرواتكمن ولكن المشكلة ية، خدماتها، ولم تتقلص الميزان

أكدت االونروا استمرارها في تقديم خدماتها لالجئين، والطلب من الممولين تـوفير التمويـل    - 
الالزم بناءاً على االحتياجات، وأبدت حرصها على توفير خدمات تتناسب مـع اإلحتياجـات   

 .المطلوبة
  

عمليات الوكالة في الضـفة   القائم بأعمال مدير/ ينستوندة باربره شسيمة النت الوكالة في كلبي

سيين مـن  بعدين رئيمن خالل تنفذها الوكالة في الضفة الغربية التي واألنشطة الغربية الخدمات 
 :ناحية التمويل والهيكلية

ألف الجئ مسـجل يتلقـون خـدمات     760البرنامج العادي، يوجد في الضفة الغربية حوالي  - 
ألف حالة عسر شديد في الضفة الغربية،  35فة، وتوفر األونروا مساعدات إجتماعية إلى مختل

ويوجد برامج خاصة بالمرأة واألسرة والطفولة والشـباب، والتـدريب المهنـي والمشـاريع     
الصغيرة الممولة من خالل قروض صغيرة، باإلضافة إلى برنامج الصـحة العـادي، تـوفر    

ى الالجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق نائية من خالل العيادة الوكالة الخدمات الصحية إل
ألف الجئ، وبرنامج العالج الطبيعي لمساعدة المرضى، ومشاريع  68المتنقلة لخدمة حوالي 
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مليون دوالر، كذلك برنامج التعليم والذي يقتطع  16البنية التحتية والتي تبلغ موازنتها حوالي 
 .ألف طالب وطالبة 60األونروا ويوفر التعليم األساسي إلى الحصة األكبر من موازنة 

فـرص  خلـق  برنامج  يوظففي إطار برنامج الطوارئ فالبرنامج الطارئ او شبه الطارئ،  - 
، ويـوفر المسـاعدات   أالف عاطل عن العمـل  6في إطار برنامج الطوارئ، حوالي العمل 

نقديـة،   مسـاعدات عينية عاجلـة و  معوناتتقديم باإلضافة إلى ، ف عائلةأل 94الغذائية إلى 
  .وإعادة إعمارها ةأصحاب البيوت المهدمإعانة وبرامج 

  

  جان الشعبية للخدمات في المخيمات وتجمعات الالجئين ممثلي اللرؤساء وتوصيات ات، ومالحظ

والتزام مدراء  ،لتزام بسياستهايمات في إطار اإلمطالبة الوكالة أن تقدم خدمات لالجئين وسكان المخ
لى مواقف بعيدة عن سياسة الوكالة وبخاصة هاب إوعدم الذ ،البرامج ورؤساء األقسام بهذه السياسة

ثيلتها في الدول العربية م ن ترقى هذه الخدمات إلى مستوىوأ ،واإلغاثة الصحة والتعليم تفي مجاال
  .ضيفةالم

  

  :برنامج التشغيل )1

هلين والتوقف عن تعيين غير الالجئـين  وتعيين الالجئين المؤ ينات في األونروا،يتصويب التع  - أ
واإلبتزاز لموظفين  ينات تحت التهديدوبخاصة غير المحتاجين منهم، ورفض الموافقة على التعي

 . غير مؤهلين، والمطالبة بتوظيف الجئين ممن يحملون مؤهالت علميه مناسبة

ورياض  ت لهم كالمدارس، وتوفير الخدماجئين في المناطق الريفية الفقيرةهتمام بتجمعات الالاإل  - ب
، والقيام بأعمال الترميم والصيانة للمساكن وخاصة لالجئـين  االطفال، وشق الشوارع وتعبيدها

 .، ورعاية المعاقينتضررين منهم من إجراءات االحتاللالم

 ، حيث تراجعت البـرامج العاديـة  لطوارئ على حساب البرامج العاديةأن ال يتم تنفيذ برنامج ا  - ت
 أهـم ن البرنامج العادي ، حيث أبرنامج الطوارئ لصالح دمات أساسية لالجئينوالتي تتضمن خ

 .من برنامج الطوارئ

وتمديد فتـرة   ،دوالر 500 إلىدوالر  350المطالبة برفع األجور ضمن برنامج الطوارئ من   - ث
عمل لدورتين وليس دورة واحدة فقـط،  ، أي الشهور 3شهور بدالً من  6نامج الى العمل بالبر

 األسـرة ن يكون المعيار المتعلـق بحجـم   أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، وأ وتشغيل
 . أفراد 5أفراد وليس  3للتشغيل 

، وأن تمـارس  والمـالي  اإلداري، ومعالجة الفسـاد  لوكالة باإلصالح اإلداري والماليمطالبة ا  -  ج
المناطق عالقتهم  دراء، وأن يوثق مالة العدالة تجاه جميع موظفيها وأن تطرد الفاسدين منهمالوك
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فـي   قدموا المسـاعدة عون على مشاكلها ويل، ويطَّبالمخيمات ويزوروها بانتظام وبشكل دوري
 .إيجاد الحلول

  

  :برنامج التربية والتعليم) 2

النظام المطبق والذي يتم  وتعديل ،األونرواحل مشكلة اكتظاظ الصفوف في مدارس ضرورة  )1
مشكلة نظـام الفتـرتين فـي     وبناء مدارس للتخلص منالوحدة الصفية،  تشعيب أساسهعلى 

حـد  أ تكليـف  بدالً من مدير للمدرسة في الفترة المسائية ، وتعيينالمدارس، صباحي ومسائي
 .المدارس إلدارةتوفير عدد كافي من المدراء  ما يتطلب، مالمدرسة بإدارةالمدرسين 

في القدس، مخيم شعفاط و باألردنالوكالة أسوة  فتح الصف العاشر في الضفة الغربية من قبل )2
لتزام بالصف مسؤولية الوكالة، حيث أن اإلشر للطلبة الالجئين إلى حيث تم تحويل الصف العا

لطلبة من المدارس بسبب االضـطرار  تسرب ا الوكالة يساهم في تخفيضالعاشر في مدارس 
ر الحواجز بمـا  وعبتتطلب أحياناً خرى عاشر في مدارس الحكومة في بلدات ألتحاق بالإلى اإل

يعتبر ذلك خطوة ، ويتسبب في تسرب الكثير من الطالبات سر محافظة ممافيهن الطالبات من أ
ـ  في دعم  ي الصـف  حقوق المرأة في التحصيل العلمي وعدم تفويت فرصة التعليم عليهـا ف

 . العاشر

رات السـلبية  لتالفي التـأثي في الوقت المناسب،  وتوفيرها للطلبة الكتب المدرسية، تأخير عدم )3
 .على مستوى التحصيل العلمي

، و توفير األدوات المكتبية والقرطاسية للطلبة في مدارس الوكالةتعمل الوكالة على تغطية أ أن )4
معيشية  أزمةالمجتمع المحلي الذي يعاني من  وعدم اعتماد المدارس على حل هذه المشكلة من

 .متفاقمة

، مما يؤثر سلباً تنفيذها مع بداية العام الدراسي وتالفي المدرسية األبنيةعدم تأخير تنفيذ أعمال  )5
ضرورة تنفيـذ أعمـال   تنفيذ خالل العطلة الصيفية، وتم الن يمية، وأعلى انتظام العملية التعلي

 .بالسرعة الممكنةالصيانة الضرورية للمدارس 

 ،س والتـدريب على آلية التدري واإلشراف ،المعلمينو التعليمتوفير رقابة وتفتيش فاعلين على  )6
 .كفاءة بعض المعلمين تدني لمعالجةورفع كفاءة العاملين، 

بما يتناسب مـع حجـم المـدارس فـي      في مدارس الوكالة، ذنةاألعدد من بتوفير المطالبة  )10
  .الحالي في معظم المدارس محدود وال يتناسب مع حجمها ذنةاألعدد  أنالمخيمات، حيث 

عليم من خالل برنامج التعليم وتوفير اإلمكانيـات والتمويـل   يتم تطوير وسائل الت أنيجب )  11
   .وليس فقط من خالل برامج الطوارئالكافي 
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  :برنامج الصحة) 3

، الدوام الرسمي لعيـادات المخيمـات   توفير الرعاية الطبية لسكان المخيمات وتمديد ساعات )1
ة النقص الحاصل فـي  بما فيهم االختصاصين لتغطي واألطباءوتوفير عدد كافي من الموظفين 

 ،توفير عالج يوم األحد في عيـادات المخيمـات  و المراجعين،تلبية احتياجات هذه العيادات ل
، األحد الذي تتراكم فيه النفايـات  للعمل يوم األياموانتداب بعض عمال صحة البيئة من باقي 

 .خيصفي التش الخطأفي العيادات لتالفي حاالت  األطفالمتخصصين بطب  أطباءوتوفير 

ضى بسـبب الظـروف   لمرلويالت الطبية مشكلة التقليص في التحأن تعمل الوكالة على حل  )2
، وان تقوم الوكالـة  وخاصة اإلجهاض واألمراض النسوية، االقتصادية التي يعيشها الالجئون

 .الةال تغطيها الوكوهذه الفحوصات باهظة التكاليف ، فواألشعةبتغطية فحوص المختبرات 

 .الناجم عن شبكات الصرف الصحييعة للتلوث البيئي إيجاد حلول سر )3

في العيادات مثل األسبرين والراتدين، ودواء الضغط والسكري،  مطالبة الوكالة بتوفير األدوية )4
لكـل   جهاز أشعةوتوفير  ،كهرباء لحاالت الطوارئ التي تنقطع فيها الكهرباء وتوفير مولدات

حالياً في أبنية عيـادات الوكالـة،    احات كافية، حيث يوجد مسعيادة وجهاز التصوير الطبقي
المرضى من الالجئـين   يلجأ مات لمرضى األنف واألذن والحنجرة، حيثتوفير الخد وأهمية

، كذلك رعايـة الحوامـل   المكلفة جداً برات الخاصة للحصول على هذه الفحوصاتإلى المخت
 . النصف، حيث تم تخفيض الحصة إلى والرضع

، وقبول مسـاهمة  بهذه المختبراتمختبرات طبية  مات التي ال يوجد فيهاتزويد عيادات المخي )5
  .اللجان الشعبية وسكان المخيم في إنشاء مثل هذه المختبرات، رغم كونها من مسؤولية الوكالة

  

  :برنامج الخدمات االجتماعية ) 5

صرف  ترةتقليص ف، والخدمات ورفع مستوى ،العسر الشديد توسيع الفئة المستفيدة من برنامج )1
 .شهور 3بدالً من كل لتصبح شهرية المساعدات النقدية 

فـي   لدورها الذي استمر لسنوات طويلةاستعادة الوكالة وأهمية  ،تفعيل القسم الخاص بالشباب )2
، التي طالما كانت تخدم مجتمع الشباب الفلسـطيني  وتأسيس مراكز الشباب في المخيماتدعم 

، وإنقاذ مراكز الشباب التي باتت مهددة باإلغالق جتمعمن الم% 60يمثل الذي وفي المخيمات 
، ودعوة الشـباب فـي   اإلداريةبسبب الديون المتراكمة عليها كالماء والكهرباء والمصاريف 

الثقافيـة   األنشـطة ، مـن خـالل   سة دورهم البناء في مجتمع المخيممخيمات الالجئين لممار
رع بما يترتب عليها من نتائج سلبية تنعكس الشوا إلى، وتفادي تسربهم ويحيةوالرياضية والتر

 .على سلوكهم وعلى المؤسسات
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 .لمراكز النسوية وبرامج الطفولةا أنشطة تطوير )3

  . ، حيث يالحظ عدم الدقة في المعلوماتحصائياإلبرنامج الدقة في الونروا تراعي األ أن )4
  

  

  

  

  :برنامج المشاريع ) 6

من طابقين في المخيمات في ظل عدم  أكثرببناء  المطالبة بأن تسمح الوكالة لسكان المخيمات )1
 . أراضيار استثج أوشراء  أو األفقيتوفر الفرصة للتوسع 

فالمخيمات تقع ، الشوارع وتعبيد الطرق والترميم إنارةفي مجاالت  بالمساهمةمطالبة الوكالة  )2
تقـوم   أن ، وتأمل اللجان الشـعبية هذه الخدماتال تقدم للمخيمات  ضمن حدود البلديات التي

البلديات بالمساعدة في إيجاد حل لبعض هذه المشكالت بحيث تتحمل الوكالة جزء والبلديـة  
 .آخرتتحمل جزء 

تتمكن مـن تشـغيل   لالمخيمات تنفيذ المشاريع في للجان الشعبية للخدمات في ا إشراك أهمية )3
 .ر عدد ممكن من العاطلين عن العملاكب

 

  :برنامج المشاريع الصغيرة ) 7

 األوضـاع بسـبب   الصغيرةجدولة تسديد قروض تمويل المشاريع  إعادة أوالبة بتيسير المط )1
هذه  أقساطتسديد  الصغيرة وعدم قدرتها على تغطيتة االقتصادية المتردية، وتراجع المشاريع

 .القروض

 .مخيمات ببرنامج المشاريع الصغيرةخاصة سكان الالوكالة بتعريف الالجئين ومطالبة  )2
 

نسبة  اإلداريةالرواتب والمصاريف  حيث تمثللل الحاصل في الموازنة العامة للوكالة تصويب الخ) 8
ى الالجئين من المباشرة التي تعود عل حجم المنفعة، حيث أن مقابل الخدمات المقدمة لالجئين فيكبيرة 

  .إداريةعلى غير الالجئين كرواتب ومصاريف  النفقاتقل من نسبة الخدمات أ
  

أسـوة  ، معترف بها وتقديم المساعدات لها لة بإيجاد مؤسسات لها في المخيمات الغيرمطالبة الوكا) 9
ل صـيانة  المساعدة في تمويو، غيلخاصة فيما يتعلق ببرنامج التشبالمخيمات الرسمية المعترف بها، و

  .  هذه الممرات إهمالالمخيمات بسبب هذه في  األوبئة، لتفادي انتشار الممرات الضيقة وتعبيدها
تشكيل لجنة من الوكالة ودائرة شؤون الالجئين واللجان الشعبية للخدمات في المخيمات لتطـوير  ) 10

  .العملالمقترحات والتوصيات التي تم طرحها في ورشة 
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 .قاءات وتشكيل لجان متابعة متخصصة، ومعالجة القضايا العالقةتكرار اللأهمية )11

  
  
  
  
  

  :المشاركون
 ئرة شؤون الالجئينمدير عام دا: أسامة الشنار -

  مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية. أ.ق: باربرة شينستون -
 وكالة الغوث–مدير الصحة : امية موسى الخماش -

 وكالة الغوث–مدير التعليم : مهند بيدس -

 وكالة الغوث–مديرة برنامج المشاريع الصغيرة: جين جقمان -

 غوثوكالة ال–مديرة برنامج الطوارئ: ماريون توبياانكي -

 وكالة الغوث–مدير قسم المشاريع إقليم الضفة: ناصر جار اهللا -

 مدير دائرة اإلغاثة والخدمات اإلجتماعية: زياد فرج -

 وكالة الغوث–مدير منطقة الخليل: أمجد أبو لبن -

 وكالة الغوث–أريحا\مدير منطقة القدس : يوسف حوشيه -

 وكالة الغوث–مدير منطقة نابلس: محمود حمو -

 مخيم نور شمس: عليان رائد محمد خالد -

 مخيم دير عمار: جميل حسن شراكة -

 مخيم عايدة: حدنان عجارمة -

 مخيم بالطة:  أحمد ذوقان -

 مخيم عسكر: عبد الناصر الصيرفي -

 مخيم الفارعة: ياسر أبو كشك -

 مخيم العروب: خضر أحمد ذياب -

 مخيم العروب: أحمد ابو خداية -

 مخيم الدهيشة: مأمون اللحام -

 م الدهيشةمخي: نمر يوسف ملش -

 مخيم عسكر الجديد: جمال ابو كشك -

 مخيم الفوار: محمد الصالح الصوص -

 مخيم طولكرم: فيصل سالمة -

 لجنة خدمات بالطة البلد: رائد عبد الغفورابوحاشية -

 محافظة قلقيلية: سائد فهمي حسين -

 مخيم سلواد: اسماعيل محمد السراج -

 مخيم الجلزون: يوسف عيسى الخالدي -

 بير زيت مخيم: ناصر شرايعة -

 مخيم قدورة: عمر صبحي الحايك -

 مخيم شعفاط: عبد الكريم شالودي -

 مخيم قلنديا: جمال الفي -

 مخيم عين السلطان: إسماعيل ابو خريشة -

 وزارة التخطيط -مدير دائرة المنظمات الدولية : هشام قدومي -

 مدير عام شؤون المخيمات في دائرة شوؤن الالجئين. أ.ق: غازي ابو شاهين -

 مدير شؤون المخيمات في دائرة شوؤن الالجئين: يانمحمد عل -

 مدير الشؤون اإلدارية في دائرة شوؤن الالجئين: أحمد خلة -

 دائرة شوؤن الالجئينشؤون المخيمات في : جاد سلمان -

  في دائرة شوؤن الالجئين والمعلوماتمدير عام الدراسات . أ.ق: سعيد سالمة -


