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  الملحق
  

  تقرير مدير إدارة الصحة في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
  ٢٠١١الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) عن عام 

  
  األحوال الصحية لالجئين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، 

  والمساعدات المقدمة إليهم
  

  
  الحالة السكانية

  
واحــدة مــن وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) هــي   -١

مــــــن الالجئــــــين الفلســــــطينيين األفــــــراد المســــــجلين فيهــــــا قــــــد بلــــــغ تعــــــداد أكبــــــر البــــــرامج التابعــــــة لألمــــــم المتحــــــدة، و 
قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة واألردن ولبنــان والجمهوريــة العربيــة كــّل مــن فــي  )٢٠١١(فــي عــام الجــئ  ١١٦ ٠٠٠

فـي تحقيـق قـدراتهم  كامـلاالسـتفادة مـن مساعدة الالجئين الفلسطينيين علـى في مهمة هذه الوكالة مثل وتتالسورية. 
يؤلـف الشـباب قـوام هـذه الفئـة السـكانية مـا  وغالبـاً حل دائـم وعـادل لقضـيتهم.  التنمية البشرية إلى حين التوصل إلى

زاد علـى النصـف عـدد البـالغين مـن إذ ، في الشـرق األدنـىالواقعة ظ في العديد من البلدان وحِ ما لُ مثل، من الالجئين
  .٢٠١١سنة في عام  ٢٥العمر منهم 

  
فـــي األرض نيين لـــدى وكالـــة األونـــروا علـــى مليـــوني الجـــئ يزيـــد عـــدد المســـجلين مـــن الالجئـــين الفلســـطيو   -٢

مسـجل فـي الضـفة آخـر الجـئ  ٨٧٥ ٠٠٠الجئ مسجل في قطاع غزة و ١ ٢١٨ ٠٠٠الفلسطينية المحتلة، منهم 
 لالجئـين مخيمـاً  ٢٧٪ من هؤالء الالجئين يعيشـون فـي ٣٥‚٣هناك نسبة  كانت ٢٠١١بحلول نهاية عام الغربية. و 

  في الضفة الغربية. مخيماً  ١٩في قطاع غزة ومخيمات : ثمانية ليمقسمة على النحو التا
  
علــــى الخــــدمات الصــــحية التــــي تقــــدمها األونــــروا فــــي األرض  المــــؤهلين للحصــــولوارتفــــع عــــدد الالجئــــين   -٣

 عــزىتو . التــي قبلهــا ســنةالمقارنــة ب ٢٠١١) فــي ســنة الجــئ ٧٦ ٠٠٠ نحــو٪ (أي ٣‚٨الفلســطينية المحتلــة بنســبة 
الجئـين آخـرين متـزوجين مـن  شـمولاآلخـر فيرجـع إلـى  هاإلى النمو الطبيعـي للسـكان، أمـا نصـفهذه الزيادة نصف 

أفـــراد أســـر مـــن غيـــر الالجئـــين (أي أزواج وأبنـــاء النســـاء المســـجالت باعتبـــارهن الجئـــات، والنســـاء المتزوجـــات، أو 
كافــة الالجئــين نســبة ٪ ٧٢رت بنحــو ُقــدِّ ). وقــد علــى أنهــم الجئــين مســجلينغيــر الالتــي كــن متزوجــات، مــن أزواج 

  .٢٠١١على الخدمات الصحية المقدمة من األونروا في األرض الفلسطينية المحتلة في سنة  المؤهلين للحصول
  

 الصحية األحوال
  
تحســـنًا تشـــهد الحالـــة الصـــحية لألمهـــات واألطفـــال مـــن الالجئـــين الفلســـطينيين منـــذ إنشـــاء وكالـــة األونـــروا و   -٤

ومــن . الحكــوميين مقــدمي الرعايــة الصــحية الحكــوميين وغيــرومــن الوكالــة  الــدعم المقــدم إلــيهم مــن متواصــًال بفضــل
(تحســين صــحة  ٥(تخفــيض معــدل وفيــات األطفــال) والمرمــى  ٤إحــراز التقــدم فــي بلــوغ المرمــى  ذلــك مــثًال مواصــلة

فـي ه لسطينية المحتلـة معدالتـمعدل وفيات الرضع في األرض الفيضاهي . و األمومة) من المرامي اإلنمائية لأللفية
لـوالدات التـي يشـرف لمئويـة لنسـبة ااسـتمرت ال ٢٠١١، وفـي عـام إن لـم يكـن أدنـى منهـا سائر بلـدان الشـرق األدنـى

٪ فـــي الضـــفة الغربيـــة ٩٩‚٧حيـــث بلغـــت (فـــي االرتفـــاع بشـــكل كبيـــر ن يصـــحيالن يمـــوظفمتمرســـون مـــن العليهـــا 
  .٪ في قطاع غزة)٩٩‚٩و
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تفاقم معدالت الفقر (وخاصة في قطاع غـزة) و  السائدة ةالسياسي اتانعدام األمن واالضطراب حالةعلى أن   -٥
المفروضة الصارمة . وال تزال القيود الصحي وضع الالجئين الفلسطينيينعلى آثارًا سلبية تخلف شح مياه الشرب و 

تشكل عقبة ق الواقعة خارجهما والمناطداخل الضفة الغربية وبين الضفة وقطاع غزة على حركة األشخاص والسلع 
  تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وتقديم الرعاية الصحية. أمامكبرى 

  
في األمراض غير السـارية أو االعـتالالت  تكمن المشكالت الصحية الرئيسية لالجئين الفلسطينيينتزال الو   -٦

مــن  شــهدت الحالــة الوبائيــة تحــوالً . وقــد انعــدام حريــة التنقــلوالتــي يزيــد طينتهــا بّلــة  المرتبطــة بأنمــاط الحيــاةالمزمنــة 
. فـي الشــرق األدنــىالواقعــة البلـدان المجــاورة مرحلـة األمــراض السـارية إلــى تلــك غيـر الســارية، شــأنها فـي ذلــك شــأن 

أو فــرط ضــغط الــدم الــذين  دد األشــخاص المصــابين بالســكري و/عليــه فقــد تزايــد باســتمرار فــي الســنوات األخيــرة عــو 
 الصحية من األونروا.الرعاية خدمات حصلون على ي
  
في  االحتالل/ عنف المستوطنينبليقين المرتبطة حاالت انعدام االتعرض للعنف و  يخّلف ٕاضافة إلى ذلكو   -٧

ــ ١.الســكان الالجئــينجســيمة علــى  آثــاراً  قطــاع غــزةالمفــروض علــى الضــفة الغربيــة والحصــار  تــأثر طراد اويتزايــد ب
 وطأة االحـتاللقد تسببت و  ة.نفسيومشاكل الصحة الباالضطرابات الناجمة عن التوتر النساء واألطفال والمراهقين 

وقـوع حـاالت نعكاس األدوار بـين الجنسـين فـي مع ما يترتب على ذلك من تبعات الته إعالة أسر  نالرجل عوعجز 
األولويـات مـن ، وكـذلك حـاالت العنـف المنزلـي، هـي النفسـية والسـلوكية االعـتالالت معالجـةوبذا فإن منزلي. عنف 

 ألونروا في األرض الفلسطينية المحتلة.بالنسبة إلى وكالة ا الصحية الناشئة
  
 ةالسياســي اتمــن االضــطرابفبعــد ســنوات  ،انعــدام األمــن الغــذائي المســتمراألحــوال الصــحية ب تتــأثر أيضــاً و   -٨

لمــا جــاء فــي  . ووفقــاً جــداً يــزال مســتوى انعــدام األمــن الغــذائي بــين األســر الفلســطينية مرتفعــًا ال والوقــوع فريســة للفقــر
فـإن هنـاك فـاو)، البرنامج األغذية العالمي ومنظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة ( ٢٠١١في عام  دراسة نشرها

حتـى  الغـذائي أو معرضـة لخطـر انعدامـهتعاني مـن انعـدام األمـن في قطاع غزة من األسر الفلسطينية  ٪٦٠نسبة 
مـن السـكان  تقريبـاً ٪ ٢٦ نسـبة يوجـدبعد حصولها على مساعدات غذائية من األونروا ومـن غيرهـا مـن الوكـاالت. و 

اسـتهالك الفواكـه ومنتجـات األلبـان. مـن قبيـل تـدني مسـتوى "، أو يكاد يكون كـذلك سيئاً " غذائياً  الذين يتبعون نظاماً 
االقتصـادية: ائد سـلبية فـي أوقـات الشـد اسـتراتيجيات مواجهـةنـتهج بأنهـا تة من سـكان قطـاع غـزة كبير أفادت شرائح و 

 اليومية.الغذاء عدد وجبات أخرى تقّلل  ٪٣٤وعية الغذاء وتخّفض نمنها ٪ ٥٤
  

 المساعدة الصحية التي تقدمها األونروا
  
إلـى الالجئـين الفلسـطينيين  الصـحية األوليـةت الرعايـة خـدماالتـي تقـدم  ةالرئيسـيهي الجهة األونروا تزال ال  -٩

 مديـدةأكبر عملية إنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة. وتسعى األونروا إلى ضمان "حيـاة  عامًا، وهي ٦٢لمدة 
لكــي تحقــق األونــروا ذلــك فإنهــا و  مــن أهــدافها األربعــة بشــأن التنميــة البشــرية. بوصــف ذلــك واحــداً وصــحية" لالجئــين 

حتــى م و مــن مولــده لمســجلين مــن الالجئــين اعتبــاراً تلبــي االحتياجــات الصــحية لعايــة صــحية أوليــة ر خــدمات  دمتقــ
 .ةشيخوخبلوغهم سن ال

  
مـن تتـألف وتقدم األونروا خدمات الرعاية الصحية األولية في األرض الفلسطينية المحتلة من خالل شـبكة   -١٠
كمــا ي الضــفة الغربيــة. أخــرى فـ ٤٢مركــزًا فـي قطــاع غــزة و ٢١مركـزًا لخــدمات الرعايــة الصـحية األوليــة، منهــا  ٦٣

                                                           
تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة التابع لألمم المتحدة، مراقب الشؤون اإلنسانية الشـهري،  مكتب    ١

اطلـع عليـه فـي ( http://www.ochaopt.org/reports.aspx?id=118، المتاح على الموقع التـالي: ٢٠١١ ديسمبر/ األولكانون 
 ).٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٢٥
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ـــة والرعايـــة المتخصصـــة عـــن طريـــق التعاقـــد مـــع الالجئـــين حصـــول  األونـــرواســـّهل ت علـــى خـــدمات الرعايـــة الثانوي
الكـائن مباشـرة فـي مستشـفى األونـروا الرعايـة خـدمات عـن طريـق تقـديم مستشفيات في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة و 

٪ مــن جميــع الالجئــين المســجلين فــي الضــفة ٥٤‚٤ ت نســبةحصــل ٢٠١١ضــفة الغربيــة. وفــي ســنة الب ةفــي قلقيليــ
في قطاع غزة على خدمات الوقاية والعالج التي قدمتها األونـروا. منهم كافة المسجلين  أخرى من٪ ٨٤‚٢الغربية و

٪ ٥‚٣فــي المستشــفيات مــن الالجئــين فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة بنســبة  المتلقــين للعــالجوارتفــع عــدد المرضــى 
 .٢٠١٠مريضًا في سنة  ٣١ ٧٨٩بعد أن كان  ٢٠١١مريضًا في سنة  ٣٣ ٤٧٨ليبلغ 

  
قد اعتمدت األونروا في إطار تصـديها للتحـديات المتعلقـة بـاألحوال الصـحية نهـج الفريـق المعنـي بصـحة و   -١١

يتمحور حـول تزويـد نهج عبارة عن وهو  ٢٠١١في عام ه تنفيذقد بدأ ، و ةصحياتها الإصالحجوهر األسرة بوصفه 
األسـر ل أسـماء وُتسـجّ . األولية التابعة لألونرواالصحية خدمات الرعاية شاملة في مراكز أولية رعاية األسرة والفرد ب

جميـــع  لبيــةتبمســؤولية الفريـــق يتكفــل طبيــب وقابلـــة وممرضــين، و لمؤلـــف مــن معنـــي بصــحة األســرة االفريــق لــدى ال
األواصــر الرابطــة بــين قويــة تومــن عناصــر الــنهج المهمــة . لرعايــة الصــحيةااألســر المســجلة لديــه مــن احتياجــات 

وهـو أمـر يكتسـي ، ى المـدى الطويـلعلـاالسـتمرار فـي إحاطتـه بهـذه بالرعايـة و المريض والجهة التي تزوده بالرعايـة 
 .أمراض غير ساريةمصابين برضى اليد من المأهمية خاصة في إدارة العدد المتزا

  
فــي تشــرين األول/ األونــروا ، وقــد بــدأت صــحة األســرةالفريــق المعنــي بنهــج تطبيــق تقــدم كبيــر فــي وُأحــِرز   -١٢

في قطـاع غـزة واآلخـر فـي أحدهما اثنين (صحيين ن مركزيألول مرة في على نحو تجريبي  تطبيقهب ٢٠١١أكتوبر 
الذي  مذكوراللنهج مع اللغاية إيجابي بشكل ن في هذين المركزين و ن العاملو المرضى والموظفتجاوب وقد لبنان). 

الجــودة مــن تطبيقــه فيمــا يخــص  مكاســبتحقيــق لــى بــوادر تشــير إ، ولكــن ثمــة ال يــزال فــي أولــى مراحلــه التجريبيــة
نطــاق توســيع فــي الوقــت الحاضــر علــى ألونــروا . وتعكــف اقــدم المســاواةأعبــاء العمــل علــى مثــل توزيــع ، والكفــاءة

المراكــز الصــحية التــي  جمــوعبلــغ م ٢٠١٢مــارس آذار/  شــهر نهايــة. وبحلــول يبــيتجر أســاس تطبيــق الــنهج علــى 
سـتة مراكـز فـي قطـاع بمـا فيهـا  ،بخـدمات الرعايـة الجـئ فلسـطيني ٥٠٠ ٠٠٠تـزّود نحـو  مركـزاً  ١١نهج الأخذت بـ
فــي معنــي النهج الــتطبيــق  ٢٠١٥بحلــول عــام أن تســتهل ألونــروا تزمــع او  فــي الضــفة الغربيــة.مركــزان آخــران غــزة و 

 في ميادين عملها الخمسة. مركزاً  ١٣٨ البالغ عددها جميع المراكز الصحية
   

 ٢٠١١فـي عـام سـدت النهج الـذي تطبقـه األونـروا بشـأن الفريـق المعنـي بصـحة األسـرة، فقـد أوعالوة على   -١٣
الفلسـطينية المحتلـة علـى النحـو  مـراهقين فـي األرضآخـرين الجئين بـالغين و إلى طبية ماليين استشارة  ٦‚٣ حوالي
 أسـدت. وزيـادة علـى ذلـك فـي الضـفة الغربيـةاستشـارة  ١ ٩٠٠ ٠٠٠ في قطاع غزةاستشارة  ٤ ٤٠٠ ٠٠٠: التالي

فيمــــا حصــــل  ،صــــحة الفــــمبشــــأن فحــــوص جلســــة  ١٢٣ ٠٠٠وعقــــدت  استشــــارة طبيــــة ٤٠٠ ٠٠٠نحــــو األونــــروا 
 منهــامــن رضــوح وٕاصــابات بدنيــة،  يعــانون ٪٢٧علــى خــدمات إعــادة التأهيــل البــدني (مــنهم نســبة الجئــًا  ١٤ ٤٣٥

 .)رضوح وٕاصابات ناجمة عن النزاعات واالحتالل والعنف
  

ـــة جـــرى توســـيع و   -١٤ ـــل المقدمـــةنطـــاق الرعاي مـــريض  ٩٤ ٠٠٠تلقـــى نحـــو و ، أمراض غيـــر ســـاريةلمصـــابين ب
 ٦٠ ٤٣١األرض الفلســـطينية المحتلـــة علـــى النحـــو التـــالي: فـــي العـــالج الســـكري و/ أو فـــرط ضـــغط الـــدم مصـــاب ب

نطـاق التعـاون مـع المراكـز المتخصصـة  توسـعكمـا  ًا فـي الضـفة الغربيـة.مريضـ ٣٣ ٤٣٩في قطـاع غـزة و مريضاً 
تحســــين معــــدالت مكافحــــة هــــذا المــــرض ووقايــــة مرضــــاه مــــن مــــن أجــــل فــــي تقــــديم الرعايــــة إلــــى مرضــــى الســــكري 

 .مضاعفاته
  

٪ مقارنـة ١٠‚٤بنسـبة بشـكل متواصـل منـع الحمـل الحديثـة  مسـتخدمي وسـائلعـدد ازداد  ٢٠١١في عام و   -١٥
. وقـدمت األونـروا خـدمات الرعايـة السـابقة للـوالدة )مسـتخدماً  ٧٨ ٧٧٦ مجموع عددهم الجديـد ليبلغ(بالسنة السابقة 

٪ فـــي الضـــفة ٥٣‚٦٪ فـــي قطـــاع غـــزة و٩٧نحـــو دِّرت نســـبته بُقـــحوامـــل بمعـــدل تغطيـــة مـــن الامـــرأة  ٥٧ ٦٨٢إلـــى 
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لن لدى األونروا الحوامل نسبة في المتوسط ُقدِّرت الغربية. و  بين  منو  .٪٧٣بحوالي  أثناء الفصل األولالالئي ُسجِّ
فـي منهن مّمن وضعن حملهـن ٪ ٩٩‚٨جميع الحوامل الالتي حصلن على المساعدة من الوكالة كانت هناك نسبة 

  .٪٩٥‚٢على  الرعاية في الفترة الالحقة للوالدةقين منهن لفيما زادت نسبة اللواتي تمؤسسات صحية، 
  

 تقديم الخدماتسبيل التحديات والقيود التي تعترض 
  

 ال تـزال األونـروا تواجـه تحـديات فـي مجـال تقـديم خـدماتها الصـحية.الـذي سـلف ذكـره التقـدم الُمحـرز برغم   -١٦
استحصــال األذون بإحالــة فــالقيود المفروضــة علــى حركــة الفلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة والتعقيــدات التــي تشــوب 

للعــالج  ١الشــرقية الواقعــة فــي القــدسالمرضــى مــن أجــزاء أخــرى فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى المستشــفيات 
فإن معظم حاالت إحالـة المرضـى وعالوة على ذلك الرعاية الصحية. بشأن الحصول على تزال تسبب صعوبات ال

هــذه التنســيق تكــون إجــراءات ويمكــن أن للحصــول علــى الرعايــة خــارج قطــاع غــزة يلــزم تنســيقها مــع إســرائيل،  تقريبــاً 
وتواصل الفرق الصحية . في المستشفياتالمرضى فوات مواعيد عالج عن األحيان في أكثر سفر وتبطيئة ومرهقة 

كاملـة مـن طائفـة واسـعة و لتـوفير  ٢٠٠٣فبرايـر شـهر شـباط/ منـذ  في الضفة الغربيـةالجوالة التابعة لألونروا عملها 
أكثــــر مــــن  مّمــــن يعيشــــون فــــي شــــهرياً مــــريض  ١٣ ٠٠٠األساســــية لحــــوالي والوقائيــــة العالجيــــة الخــــدمات الطبيــــة 

نقـاط وٕاقامـة اإلغـالق بفعـل تـواتر عمليـات للخطـر علـى أن حركـة تلـك الفـرق الصـحية تعرضـت . منعـزالً  وقعاً م ٥٩
  .٢٠١١التفتيش في عام 

  
التـــوتر ومشـــاكل الناجمـــة عـــن إلـــى أن االضـــطرابات  ٢٠١١فـــي عـــام المحصـــلة الســـريرية تشـــير البّينـــات و   -١٧

األطفــــال صــــفوف العنــــف األســــري، والعنــــف المنزلــــي، والعنــــف بــــين هــــا فية آخــــذة فــــي التزايــــد، بمــــا نفســــيالصــــحة ال
  نطاق واسع.ذلك على كالمستشرية  ةيالصحهذه المشاكل لبنشاط التصدي على األونروا وتعكف  ٢والشباب.

  
فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. تثيــر الــذعر ضــد النســاء واألطفــال مســتويات العنــف معــدل  يبلــغ أيضــاً و   -١٨
مجمـوع ٪ مـن ٣٠نسـبة  فقد تعرضتالفلسطيني، اإلحصاءات المركزي مكتب  ٢٠١١ أجراها في عام لدراسة وفقاً ف

ثنـي خـالل اإلأزواجهن  ييدأعلى لعنف قطاع غزة لفي نظيراتهن ٪ من ٥١الضفة الغربية و في النساء المتزوجات
سـنة فـي  ١٧وسـنة  ١٢من األطفال الذين تتـراوح أعمـارهم بـين  تقريباً ٪ ٢٨ وُأِفيد بأن نسبة .المنصرمة عشر شهراً 

األطفـال هـؤالء فـي العـام الماضـي، فيمـا ارتفعـت نسـبة  إليـذاء الجسـدي علـى أيـدي والـديهمتعرضـوا لالضفة الغربية 
األطفـال نسـبة  ٪٧٠وتقتـرب مـن  .زةفـي قطـاع غـ٪ ٤٥الذين تعرضوا لإليذاء مـن الفئـة العمريـة نفسـها إلـى حـوالي 

وُيــرجح أن تكــون هنــاك . كافــة فــي أنحــاء األرض الفلســطينية المحتلــةين يتعرضــون لإليــذاء النفســي مــن والــديهم الــذ
لتشريد القسري والطـرد واالحـتالل ها اومن -الداخلية والخارجية على المجتمع الفلسطيني طائفة واسعة من المؤثرات 

 محورياً  دوراً الصحي برنامج األونروا ويؤدي . صفوفهبين بهذه المعدالت العالية استفحال العنف قد أسهمت في  -
  .والتصدي له والحد منهالعنف في الجهود التي تبذلها الوكالة لمكافحة 

  

                                                           
. بنـاء الدولـة الفلسـطينية: إنجـاز معـرض لخطـورة األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشـرق األوسـطمكتب منسق     ١

  ، المتاح على الموقع التالي:٢٠١٢كبيرة، 
 http://www.unsco.org/Documents/Special/UNSCO%20AHLC%20report%20March%202012.pdf ) اطلــــــع عليــــــه فــــــي

 ).٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٢٥

الجــئ فــي الضــفة الغربيــة خــدمات مشــورة أو شــاركوا فــي أنشــطة مجموعــة الــدعم  ٤٠٠٠تلقــى حــوالي  ٢٠١٠عــام  يفــ    ٢
. أمـا ٢٠٠٩بفضل خدمات صحة المجتمع النفسية التي تقدمها األونروا. ويمثل هـذا العـدد ضـعف عـدد المسـتفيدين فـي عـام 

مســاعدة مــن خــالل برنــامج صــحة المجتمــع النفســية علــى ال الجــئ تقريبــاً  ٦٠٠٠فــي قطــاع غــزة فقــد حصــل فــي العــام نفســه 
 الخاص باألونروا.
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عــن كثــرة زيــادة األعبــاء الناجمــة التحــديات المواجهــة فــي تقــديم الخــدمات الصــحية مــن جــراء  عاظمــتتوقــد   -١٩
تزايـد بفعـل و )، ٢٠١١ عـام فيمرضى  ١٠٤ الواحد اليوممتوسط عدد المرضى لكل طبيب في بلغ (عدد المرضى 

إلـى جنـب مـع حالـة انعـدام  ، جنبـاً الالزمة لعالجهم وارتفاع تكاليف األدويةعدد المرضى المصابين بأمراض مزمنة 
زاد طينــة هــذه  . وممــاهــاعملفــي بيئــة األونــروا التــي تواجههــا األمــن الســائدة والصــعوبات االجتماعيــة واالقتصــادية 

في سياق األزمة المالية العالمية التي  دوية ورسوم العالج في المستشفياتفي تكاليف األالكبيرة زيادات الالحال بّلة 
ألونـروا لـم ُيـزد ي تقـدمها اتمويل الخدمات الصحية التـوبذا فإن على توافر التمويل من الجهات المانحة.  تؤثر سلباً 
  .الالزمةبالوتيرة 

  
صــعوبات فــي  ٢٠١١قــد واجهــت األونــروا فــي عــام لقلــق الشــديد. و ل باعثــاً تشــكل ومابرحــت القيــود الماليــة   -٢٠

 ٢٥‚٩٠بمبلــغ  كــل الجــئ مســجلعــن نفقــات صــحية ، وتكبــدت الطــبممتهنــي بعــض الفئــات مــن واســتبقاء اجتــذاب 
منظمـة  الهـدف الـذي أوصـت بـهدوالرًا أمريكيـًا فـي الضـفة الغربيـة، أي دون  ٢٦‚٤٠دوالرًا أمريكيًا فـي قطـاع غـزة و

دوالرًا أمريكيــًا  ٥٠و ٣٠الــذي يتــراوح بــين و ، الصــحة العالميــة لتقــديم الخــدمات الصــحية األساســية فــي القطــاع العــام
  .فردلكل 

  
فـــي ُأجريـــت  الـــوالدات التـــيجميـــع المتكبـــدة عـــن تكـــاليف ســـداد الواألونـــروا عـــاجزة عـــن  ٢٠٠٩ومنـــذ عـــام   -٢١

حــاالت الحمــل أن تقصــر دعمهــا علــى وقــد اضــطرت الوكالــة إلــى  فــي الميزانيــة،حــاالت العجــز المستشـفيات بســبب 
ومـا  ةالمصـابين بـأمراض غيـر سـارية قاصـر  الرعاية الصحية المقدمة لألشـخاصوال تزال . عاليةحفوفة بمخاطر الم

 بعــض أنمــاط الرعايــة العالجيــة رد تكــاليفكن األونــروا حتــى اآلن مــن ولــم تــتم. غالــب عليهــا الطــابع العالجــيانفــك 
كما أنها لم تحّقق بعُد كامل قدراتها فيما يخص اإلبكار في الكشف ، غسل الكلىمثل المتخصصة التي تنقذ الحياة 

ـــزم مـــن تكنولوجيـــات داخـــل المجتمـــع والحصـــول علـــى التـــرويج ألنمـــاط حيـــاة صـــحية و عـــن األمـــراض  مثلـــى مـــا يل
 .مكافحتهلتشخيص المرض و 

  
 االستنتاجات

  
يقع الالجئون الفلسطينيون ضحايا للغبن في الحصـول علـى الخـدمات الصـحية ولعوامـل هـذا الغـبن ومنهـا   -٢٢

فــي  ســلبياً  والفقــر والتمييــز االجتمــاعي والمعانــاة التــي تــؤثر كلهــا ةالسياســي اتالنــزاع والعنــف واالحــتالل واالضــطراب
تخفيـف وطـأة آثـار أعلـى معـايير صـحية يمكـن بلوغهـا. وتسـعى األونـروا إلـى بـالحق فـي بلـوغ هؤالء الالجئين تمتع 
الصحة من خالل تقديم أفضـل مـا يمكـن مـن خـدمات الرعايـة الصـحية على االجتماعية واالقتصادية  التبايناتهذه 

  .الشاملة األولية
  

فــي نهــج األونــروا علــى الصــعيد الــداخلي إلــى تغييــر الصــحية قــد أدت الجهــود المبذولــة إلصــالح الرعايــة و   -٢٣
 جنبــاً ُيتوقـع منـه أن ُيحّسـن مسـتوى الكفـاءة نهـج يرّكـز علـى األمـراض إلـى آخــر محـوره األسـرة، تقـديم الخـدمات مـن 

  .الخاص بالوكالة والتدريجي لنظام المعلومات الصحيةتواصل إلى جنب مع التعزيز الم
  

ألونروا وكالة المجتمع الدولي دعمه لأن يجّدد ااألهمية بمكان هذه الجهود غير كافية لوحدها، ومن لكن و   -٢٤
ات إجـراء اإلصـالحالجهـات المضـيفة والجهـات الدوليـة صـاحبة المصـلحة أن تواصـل بالتعـاون مـع لكي يتسنى لها 

الضـائقة الماليـة والصـعوبات  جـواءأ فـي سـياقالصـحي لالجئـين الفلسـطينيين احماية وضـع تتابع الصحية الالزمة و 
 األرض الفلسطينية المحتلة.في  اي تعمل فيهتاالجتماعية واالقتصادية وعدم االستقرار السياسي ال
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