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 األحوال الصحية في األرض الفلسطينية

 الشرقيةالمحتلة، بما فيها القدس 
  المحتلالسوري وفي الجوالن 

  
  
  

تتشــرف المــديرة العامــة بــأن تلفــت انتبــاه جمعيــة الصــحة إلــى التقريــر المرفــق الــذي أعــده مــدير إدارة الصــحة   
ـــة األمـــم المتحـــدة إلغاثـــة وتشـــغيل الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي الشـــرق األدنـــى (األونـــروا) عـــن عـــام  فـــي  ٢٠١٣وكال
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  الملحق
  
  
  ٢٠١٣األونروا، عن عام تقرير مدير إدارة الصحة، 

  
  

  األرض الفلسطينية في األحوال الصحية لالجئين الفلسطينيين
  المحتلة والمساعدات المقدمة إليهم

  
  

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

ــــة  ــــنهم  ٥ ٤٢٩ ٠٠٠البــــرامج التابعــــة لألمــــم المتحــــدة. ويســــتفيد مــــن خــــدمات الوكال شــــخص مســــجل فيهــــا مــــن بي
وتتمثل  ١الجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان والجمهورية العربية السورية. ٥ ٠٣٠ ٠٠٠

ولبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية والضــفة الغربيــة مهمــة الوكالــة فــي مســاعدة الالجئــين الفلســطينيين فــي األردن 
وقطاع غزة على االستفادة من كامل قدراتهم في تحقيق التنمية البشرية ريثما يتم التوصل إلى حـل عـادل لمحنـتهم. 
وتشــمل خــدمات الوكالــة تــوفير مــا يلــي: التعلــيم والرعايــة الصــحية واإلغاثــة والخــدمات االجتماعيــة وبنــى المخيمــات 

حتية وتحسين المخيمات والتمويل البالغ الصغر والمساعدة الطارئة. وعلى الرغم من أن قـوام هـذه الفئـة السـكانية الت
مؤلف في الغالـب مـن الشـباب، فـإن هـذه الفئـة تشـهد فـي الوقـت ذاتـه تحـوًال ديمغرافيـًا ممـاثًال للتحـول المسـجل علـى 

متوســط العمــر المتوقــع وهمــا أمــران يؤديــان إلــى ارتفــاع نطــاق الشــرق األوســط وناجمــًا عــن شــيخوخة الســكان وزيــادة 
سـنة  ٢٥٪ مـن الالجئـين المسـجلين ال يتجـاوزون ٤٦‚٥، كـان أكثـر مـن ٢٠١٣نسبة الالجئين المسنين. وفـي عـام 

  ٢سنة من العمر. ٥٠منهم  ٪١٨‚٥بينما تجاوز من العمر 
  
على مليوني شخص في األرض الفلسطينية المحتلة،  األونرواويزيد عدد المستفيدين المسجلين لدى وكالة   -٢

شخصًا آخر مسجًال فـي الضـفة الغربيـة. وبحلـول  ٩١٤ ١٩٢شخصًا مسجًال في قطاع غزة و ١ ٣٠٧ ٠١٤منهم 
مخيمــًا لالجئــين أي ثمانيــة مخيمــات فــي  ٢٧٪ مــن األشــخاص المســجلين فــي ٣٤‚٧، كــان يقــيم ٢٠١٣نهايــة عــام 
  الغربية. مخيمًا في الضفة ١٩قطاع غزة و

  
فــــي األرض  األونــــرواوارتفــــع عــــدد األشــــخاص المــــؤهلين للحصــــول علــــى الخــــدمات الصــــحية التــــي تقــــدمها   -٣

. وتعـــزى هـــذه ٢٠١٢مقارنـــة بعـــام  ٢٠١٣شـــخص) فــي عـــام  ٦٢ ٠٠٠٪ (أي نحـــو ٢‚٨الفلســطينية المحتلـــة بنســـبة 
لى شـمول عـدد مـن األشـخاص المتـزوجين الزيادة في جزء منها إلى النمو السكاني الطبيعي وفي الجزء اآلخر منها إ

مــــن أفــــراد غيــــر الجئــــين (أي أزواج وأبنــــاء النســــاء المســــجالت باعتبــــارهن الجئــــات، وهــــن نســــاء متزوجــــات أو كــــن 
٪ مــن األشــخاص المــؤهلين فــي ٧٨‚٦متزوجــات مــن أزواج غيــر مســجلين علــى أنهــم الجئــين). وقــد ُقــدِّر أن حــوالي 

  .٢٠١٣في عام  األونرواالخدمات الصحية المقدمة من استفادوا من كامل  األرض الفلسطينية المحتلة
  
  

                                                           
 .٢٠١٣ديسمبر / كانون األول ٣١في     ١
  ).عّمان( ونروا، إدارة اإلغاثة والخدمات االجتماعية، المقر الرئيسي لأل٢٠١٣النشرة اإلحصائية للتسجيل     ٢
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  األحوال الصحية
  
 األونـروااألمهات واألطفـال مـن الالجئـين الفلسـطينيين منـذ إنشـاء وكالـة تواصل تحّسن الحالة الصحية لدى   -٤

واتبع التقدم المحرز  بفضل الدعم المقدم إليهم من الوكالة ومن مقدمي الرعاية الصحية الحكوميين وغير الحكوميين.
(تحســين صــحة األمومــة) مــن األهــداف اإلنمائيــة  ٥والهــدف  (تخفــيض معــدل وفيــات األطفــال) ٤فــي تحقيــق الهــدف 

ات الرضــع فـي صــفوف الالجئــين الفلســطينيين علــى معــدل وفيــزال  ومــالأللفيـة علــى ســبيل المثــال المســار الصـحيح. 
يضـــاهي المعـــدالت اإلجماليـــة نطـــاق جميـــع ميـــادين العمليـــات الخمســـة، بمـــا فـــي ذلـــك الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، 

ـــدان المضـــيفة األخـــرى ـــوالدات ١المســـجلة فـــي البل التـــي يشـــرف عليهـــا متمرســـون مـــن المـــوظفين  وقـــد بقيـــت نســـبة ال
  .٢٠١٣في عام  فة الغربية وقطاع غزة٪ في الض١٠٠تساوي  الصحيين

  
 وضــع الالجئــين الفلســطينيين الصــحيوعلــى الــرغم مــن هــذه المكاســب واإلنجــازات الصــحية المحققــة، يتــأثر   -٥

وعــدم تكــافؤ  (خاصــة فــي قطــاع غــزة)تــأثرًا ســلبيًا بتواصــل انعــدام األمــن وعــدم االســتقرار السياســي وزيــادة حــدة الفقــر 
وال تـزال القيـود الصـارمة المفروضـة علـى حركـة األشـخاص والسـلع داخـل الضـفة ب. فرص الحصول على مياه الشر 

الغربيــــة وبــــين الضــــفة وقطــــاع غــــزة والمنــــاطق الواقعــــة خارجهمــــا تشــــكل عائقــــًا رئيســــيًا لتحقيــــق التنميــــة االجتماعيــــة 
  واالقتصادية وتقديم الرعاية الصحية.

  
بأنمـاط على أن أحد الشواغل الصحية الرئيسية يظل ينشأ عن زيادة عبء االعـتالالت السـلوكية والمرتبطـة   -٦

البلــدان المجــاورة األرض الفلســطينية المحتلــة أيضــًا علــى غــرار  وقــد شــهدتالمزمنــة واألمــراض غيــر الســارية.  الحيــاة
ونتيجــة لــذلك، ســارية إلــى األمــراض غيــر الســارية. األمــراض الوســط تحــوًال وبائيــًا وصــحيًا مــن الواقعــة فــي الشــرق األ

السـكري وفـرط بأمراض على مدى الحياة تتطلب توفير عـالج مكلـف ومكثـف (مثـل  األشخاص المصابينارتفع عدد 
. واألمر الذي في السنوات األخيرةارتفاعًا مطردًا  األونرواعلى خدمات الرعاية الصحية من ) والحاصلين ضغط الدم

يزيد الطين بلة هو االرتفاع المقلق المسجل في معدل انتشـار عوامـل الخطـر وأوجـه السـلوك المرتبطـة بأنمـاط الحيـاة 
المتســمة بقلــة الحركــة. وتبــّين مــن عمليــة تــدقيق ســريري فــي خــدمات الرعايــة المقدمــة إلــى المصــابين بالســكري فــي 

باالســــتناد إلــــى عينــــة مختــــارة مــــن المرضــــى المصــــابين بالســــكري  صــــفوف الالجئــــين الفلســــطينيين اســــتكملت مــــؤخراً 
كـانوا يعـانون مـن فـرط الـوزن ٪ من األشـخاص ٩٠أن أكثر من  األونرواالمستفيدين من خدمات الرعاية التي تقدمها 

. ويشدد عبء المرض المتنامي الناجم عن األمراض كل خمسة أشخاص من واحد بلغأو البدانة وأن عدد المدخنين 
السارية وعوامل الخطر المتصلة بهذه األمراض واالرتفاع الناتج عنه فـي تكـاليف الرعايـة الصـحية المرتبطـة بـه  غير

على ضرورة حتى تعزيز التركيز على طائفة خاضعة الختبار محكم وعالية المردودية من خدمات الوقايـة المتراوحـة 
للنهوض بالصحة وتعزيز التحري ألغراض التشخيص بين الخدمات األولية والمتخصصة والتثقيف الصحي والتوعية 

  المبكر وتوفير العالج والتدبير العالجي الجيدين لألمراض ومضاعفاتها.
  
عـــالوة علـــى ذلـــك، يخّلـــف التعـــرض إلـــى العنـــف وعـــدم التـــّيقن المصـــاحبان لالحـــتالل، بمـــا فـــي ذلـــك العنـــف  -٧

علــــى الصــــحة النفســــية للســــكان  اً غــــزة، أثــــرًا كبيــــر المتصــــل بالمســــتوطنين فــــي الضــــفة الغربيــــة والحصــــار فــــي قطــــاع 
المعانـــاة االقتصـــادية والبطالـــة. وتـــدل التقـــارير علـــى تزايـــد االضـــطرابات المتصـــلة  اً المهـــاجرين، وهـــو مـــا تخلفـــه أيضـــ

بالتوتر ومشاكل الصحة النفسـية فـي أوسـاط النسـاء واألطفـال والمـراهقين. وبالمثـل، فلقـد تـم التبليـغ عـن تزايـد أحـداث 
إلى تزايد التبليـغ نتيجـة للتوعيـة المتزايـدة، وتوسـع اإلقـرار بالحـاالت  اً ف المنزلي؛ ولكن ربما أمكن عزو ذلك أيضالعن

                                                           
مولـود حـي  ١٠٠٠. توزعت معدالت الوفيات التراكميـة علـى صـعيد الوكالـة لكـل ٢٠٠٨، بيانات غير منشورة، األونروا    ١

فــي لبنـــان؛  ٢٨‚٢فـــي األردن؛ و ١٩الخمســة علــى النحـــو التــالي: فــي صــفوف الالجئـــين الفلســطينيين فـــي ميــادين العمليـــات 
 في الضفة الغربية. ٢٢في قطاع غزة؛ و ١٩‚٥في الجمهورية العربية السورية؛ و ٢٠‚٢و
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في األرض الفلسطينية  ألونروالوالوصول إلى خدمات الدعم. لذا فإن معالجة هذه الشواغل هي أولوية صحية ناشئة 
  المحتلة.

  
علـى الحالـة الصـحية. فبعـد سـنوات  الغذائي يـؤثر هـو اآلخـر سـلبياً  يضاف إلى ذلك أّن تزايد انعدام األمن  -٨

من غياب االستقرار السياسي واإلفقار، ارتفع مستوى انعدام األمن الغذائي لدى األسـر المعيشـية الفلسـطينية. ووفقـا 
مــن  ٪٧١فــإن  ٢٠١٣،١وبرنــامج األغذيــة العــالمي فــي عــام  األونــروالدراســة نشــرتها منظمــة األغذيــة والزراعــة مــع 

األســـر المعيشـــية فـــي قطـــاع غـــزة مازالـــت محرومـــة مـــن األمـــن الغـــذائي أو معرضـــة للحرمـــان منـــه حتـــى بعـــد تلقيهـــا 
من السـكان علـى نظـم غذائيـة "سـيئة  ٪٤٦ومن الوكاالت األخرى. ويحصل ما يقارب  األونروامساعدة غذائية من 

استهالك الفواكه ومنتجـات األلبـان. وقـد أبلغـت نسـبة  أو محدودة النوعية"، مما يشمل، على سبيل المثال، انخفاض
واســـعة مــــن ســــكان قطــــاع غــــزة عــــن اعتمادهــــا علــــى اســــتراتيجيات ســــلبية لمواجهــــة الموقــــف فــــي أوقــــات الصــــعوبة 

منهـــا عــدد وجبـــات الغـــذاء  ٪٣١منهــا علـــى غـــذاء مــنخفض النوعيـــة فـــي حــين يقلـــل  ٪٥٤االقتصــادية: إذ يحصـــل 
  اليومية. 

  
  مها األونرواالمساعدة التي تقد

  
الجهة الرئيسية التـي تقـدم خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة إلـى الالجئـين الفلسـطينيين علـى  األونرواظلت   -٩

إلــى  األونــروامــدى ســتة عقــود، وهــي أكبــر وكــاالت األمــم المتحــدة العاملــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. وتســعى 
لتحقيـــق هـــذا  ضـــمان "حيـــاة مديـــدة وصـــحية" لالجئـــين الفلســـطينيين كأحـــد أهـــدافها األربعـــة للتنميـــة البشـــرية. وتوخيـــاً 

الهـــدف، تقـــدم  هـــذه الوكالـــة خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة لتلبيـــة االحتياجـــات الصـــحية لالجئـــين الفلســـطينيين 
  المسجلين المؤهلين للحصول عليها من جميع األعمار.

  
الرعايــــة الصـــحية األوليــــة فــــي األرض الفلســـطينية المحتلــــة مــــن خـــالل شــــبكة تتــــألف مــــن  األونــــرواوتقـــدم   -١٠
مركـــزًا فـــي الضـــفة الغربيـــة. كمـــا تـــوّفر  ٤٢مركـــزًا فـــي قطـــاع غـــزة و ٢٢للرعايـــة الصـــحية األوليـــة، منهـــا  مركـــزاً  ٦٤

صصــة عــن طريــق شــبكة مــن المستشــفيات األونــروا لالجئــين الفلســطينيين خــدمات الرعايــة الثانويــة والرعايــة المتخ
المتعاقـــدة فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، باإلضـــافة إلـــى تقـــديم هـــذا المســـتوى مـــن الرعايـــة مباشـــرة فـــي مستشـــفى 

ـــرواا مـــن جميـــع الجئـــي فلســـطين  ٪٥٢,٧حصـــل  ٢٠١٣الكـــائن فـــي قلقيليـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة. وفـــي عـــام  ألون
مــن المســجلين فــي قطــاع غــزة علــى خــدمات الوقايــة والعــالج التــي تقــدمها  ٪٩٧,٣والمســجلين فــي الضــفة الغربيــة 

الالجئين في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة الـذين يتلقـون الرعايـة فـي المستشـفيات عـن طريـق عدد  . وانخفضاألونروا
دد في الضفة الغربية) حيث انخفـض هـذا العـ ٪١٠و في قطاع غزة ٪٣( ٪٨،٣شبكة المستشفيات المتعاقدة بنسبة 

. ويعزى هذا االنخفاض إلى اسـتمرار ٢٠١٣في عام  مريضاً  ٢٩ ١٧٤إلى  ٢٠١٢في عام  مريضاً  ٣١ ٥٩٨من 
ّن إضـراب أعـن  تقييد اإلحاالت خارج قطاع غزة، وتزايد حاالت اإلغالق في حدود رفح الطرفية مع مصـر. فضـالً 

للعـالج  األونـروافي إعاقة المستفيدين عن االستفادة مـن خطـة  في الضفة الغربية ربما ساهم أيضاً  األونرواموظفي 
  في المستشفيات.

  
بإصــالح الخــدمات الصــحية التــي تقــدمها لمعالجــة التحــديات المتزايــدة  ٢٠١١فــي عــام  األونــرواوقــد بــدأت   -١١

ة اإلصـــالح الناجمـــة عـــن تزايـــد عـــدد الســـكان المســـتفيدين وكـــذلك تزايـــد األمـــراض غيـــر المعديـــة. وتتـــألف اســـتراتيجي
الذي يركز على األسرة والمريض،ويستند إلـى تقـديم رعايـة شـاملة  –الرئيسية من نهج الفريق المعني بصحة األسرة 

لكترونيــة. إللكترونيــة، التــي يســتعاض فيهــا عــن الســجالت الطبيــة الورقيــة بملفــات المرضــى اإلوالصــحة ا –ومتكاملــة
                                                           

١    Palestinian Central Bureau of Statistics, FAO, UNRWA and WFP. Socio-economic & food security survey: 

West Bank and Gaza Strip, Palestine 2012.                                                                                                                  
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إلـى مبـادئ وممارسـات طـب األسـرة، هـو نهـج اعتمدتـه منـذ عهـد ونهج الفريق المعني بصحة األسـرة، والـذي يسـتند 
طويــل البلــدان الصــناعية لمعالجــة الضــغوط المماثلــة التــي تفرضــها نــدرة المــوارد لمواجهــة تزايــد عــدد المســنين مــن 

  السكان، واألمراض غير المعدية وعوامل الخطر ذات الصلة.
  

تحقيـق تقـدم واسـع فـي تنفيـذ نهـج الفريـق المعنـي بصـحة األسـرة. وبعـد تجربـة هـذا الـنهج  األونرواوواصلت   -١٢
فــي مركــزين صــحيين، يقــع أحــدهما فــي قطــاع غــزة والثــاني فــي لبنــان، تــم اآلن  ٢٠١١أكتــوبر  فــي تشــرين األول/

ي كـــانون مليـــون الجـــئ فلســـطيني فـــ ١,٨يخـــدم نحـــو  صـــحياً  مركـــزاً  ٦٩بنجـــاح توســـيع نطاقـــه بشـــمول التغطيـــة فـــي 
 عيـادة فـي قطـاع ٢٢مـن أصـل  ١٧. ويجري تنفيذ نموذج الفريق المعني بصحة األسرة في ٢٠١٣ديسمبر  األول/

توسيع نطاق هذا الـنهج إلـى جميـع المراكـز  األونرواالضفة الغربية. وتعتزم  عيادة في ٤٢من أصل  ١٧غزة، وفي 
  .٢٠١٥عام مركزًا على صعيد الوكالة بحلول  ١٣٧الصحية البالغ عددها 

  
 األونـــرواومـــع اســـتمرار اإلصـــالحات الصـــحية المســـتندة إلـــى نهـــج الفريـــق المعنـــي بصـــحة األســـرة، قـــدمت   -١٣
حو ن – ٢٠١٣مليون استشارة طبية للراشدين والمراهقين في األرض الفلسطينية المحتلة في عام  ٥,٨يزيد على  ما

الضفة الغربية. وُأجريت، باإلضافة إلى ذلك، نحـو  مليون استشارة أخرى في ١,٥مليون منها في قطاع غزة و ٤,٣
 ١٤ ٨٠٠جلسة لفحص صحة الفـم، فـي حـين تلقـى أكثـر مـن  ١٣٠ ٠٠٠استشارة لصحة الفم ونفذت  ٣٦٤ ٠٠٠

وٕاصــابات ناجمــة عــن النــزاع  مــنهم مــن رضــوح وٕاصــابات بدنيــة، تشــمل رضــوحاً  ٪٢٩(يعــاني  بــدنياً  مســتفيد تــأهيالً 
حاالت للعنف البدني الخطير،  ٤٠٧برنامج وقاية األسرة والطفل في الضفة الغربية عن واالحتالل والعنف). وأبلغ 

حالـة إلـى مهنيـين  ١٥حالـة إلـى مستشـارين اجتمـاعيين و ٢٢حالة إلى مستشارين صـحيين، و ١٧ُأحيلت من بينها 
ستشــارية لحــاالت جلســة ا ٢٣٥٠. وقــدم االستشــاريون العــاملون فــي المراكــز الصــحية األونــروايعملــون خــارج نطــاق 

حالــة وُأحيلــت  ٨٣١حالــة قديمــة. ومــن بــين تلــك الحــاالت تحســنت  ١٠٩٠حالــة، وٕالــى  ٣٣٥٠جديــدة بلــغ عــددها 
حالــة أخــرى. وفــي قطــاع غــزة يعمــل برنــامج صــحة المجتمــع النفســية مــن خــالل البــرامج األساســية الرئيســية  ٢٨٤

ـــروالالتابعـــة  ـــاً  استشـــارياً  ١٣استشـــاريين مدرســـيين، و ٢٠٣مـــع  ألون ـــون فـــي المراكـــز  استشـــارياً  ٢٢، ومجتمعي يعمل
للـــدعم يقـــدمون طائفـــة واســـعة مـــن الخـــدمات الموجهـــة لألطفـــال  وموظفـــاً  مـــديرًا ومشـــرفاً  ٢٢الصـــحية، إلـــى جانـــب 

ـــاء والمســـنين واألشـــخاص المصـــابين بعجـــز، فضـــالً  ـــة  والشـــباب واآلب ـــة والمنظمـــات المحلي عـــن المجتمعـــات المحلي
  والمهنيين والطالب.

  
  ٢٠١٣غزة،  –أنشطة برنامج صحة المجتمع النفسية  –جدول 

  
  زيارات منزلية  توجيه جماعي (توعية)  مشورة جماعية  مشورة فردية  

  ١٢٤٧  ١٠ ٥٢٢  ١٠ ٥٢٢  ٥٠ ٠٥٢  جلسات
  ٥٤٢٤  ٩٠ ١١٣  ١٤ ٩٨٩  ١٥ ٢٣٧  مستفيدون

  
. حيــث حصــل ٢٠١٣واتســع نطــاق تقــديم الرعايــة إلــى المصــابين بــاألمراض غيــر الســارية أيضــًا فــي عــام   -١٤
 ٦٧ ٩٨٨ الفلسـطينية المحتلــة، األرضمـريض بـداء الســكري و/ أو فـرط ضــغط الـدم علــى العـالج فــي  ١٠٤ ٠٠٠

التعــاون مــع مراكـــز مريضــًا آخــر فــي الضــفة الغربيــة. كمــا اتســع نطــاق  ٣٦ ٥١٨مريضــًا مــنهم فــي قطــاع غــزة و
الرعايـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال رعايـــة مرضـــى الســـكري مـــن أجـــل تحســـين معـــدالت ضـــبط المـــرض والوقايـــة مـــن 

  مضاعفاته المتأخرة.
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جمــالي عــدد األشــخاص المســتمرين فــي اســتخدام وســائل منــع الحمــل الحديثــة إ انخفــض ٢٠١٣وفــي عــام   -١٥
مســتخدم). وُقــدمت خــدمات الرعايــة  ١٣ ١٠٨ إلجمــالي الجديــد٪ مقارنــًة بالعــام الســابق (ليبلــغ عــددهم ا٥‚١بنســبة 

٪ فــي ٨٩‚٢مــن الالجئــات الفلســطينيات الحوامــل، بمعــدل تغطيــة قُــدِّرت نســبته بنحــو  ٥٤ ٤٠٨ الســابقة للــوالدة إلــى
لن لـدى ٧١‚٧قطاع غزة و أثنـاء الربـع  األونـروا٪ في الضفة الغربية. وُقدِّرت في المتوسط نسبة الحوامل الالتي ُسجِّ

٪ من جميع الحوامل. ومن بين جميع الحوامـل الالتـي حصـلن علـى مسـاعدة الوكالـة ٨٠‚١األول من العام بحوالي 
٪ مــنهن مّمــن وضــعن حملهــن فــي مرافــق صــحية، وزادت نســبة الالتــي تلقــين مــنهن الرعايــة فــي الفتــرة ٩٩‚٩كــان 

ـــوالدة علـــى  علقـــة بضـــعف إمكانيـــة الحصـــول علـــى الخـــدمات ٪. ومـــن أجـــل معالجـــة المشـــكالت المت٩٧الالحقـــة لل
الصـــحية، شـــكلت األونـــروا أيضـــًا فرقـــًا صـــحية جوالـــة تقـــدم طائفـــة كاملـــة مـــن الخـــدمات الطبيـــة العالجيـــة والوقائيـــة 

  من المرضى والزبائن بمعرفة فرقة صحية جوالة. ١٥٠ ٠٠٠األساسية؛ ويجري الكشف سنويًا على أكثر من 
  

  تــــأثر بهــــا أكثــــر مــــنقــــد ي الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية اآلن عامهــــا الرابــــع و وتــــدخل األزمــــة المســــتمرة فــــ  -١٦
مــن هــؤالء إلــى اإلغاثــة العاجلــة فــي حــين الذ  ٢٥٠ ٠٠٠الجــئ فلســطيني داخــل هــذا البلــد. ويحتــاج  ٥٠٠ ٠٠٠ 

ريــة بــالفرار إلــى البلــدان المجــاورة. ويســلط الوضــع المتــدهور لالجئــين الفلســطينيين فــي الجمهو  ١٥٠ ٠٠٠أكثــر مــن 
اإلقلـيم ويزيـد مـن  داخـل نو ن الفلسـطينيو الالجئـالتـي يعـاني منهـا سرعة التـأثر الشـديدة الضوء على العربية السورية 

فـي سـعيها إلـى التخفيـف مـن آثـار النـزاع  األونـروااإلحساس باليأس واإلحباط المنتشر بالفعل بين السكان. وتستمر 
وعدم المساواة االجتماعية االقتصـادية علـى الصـحة عـن طريـق تقـديم أفضـل مـا يمكـن تقديمـه مـن خـدمات الرعايـة 

  الصحية األولية المتكاملة.
  

 ر نهـجوفي إطار اإلصالحات الصحية المسـتمرة التـي تسـتند إلـى نهـج الفريـق المعنـي بصـحة األسـرة، تغيَّـ  -١٧
األونــروا فــي تقــديم الخــدمات مــن الــنهج الرأســي الــذي يتمحــور حــول المــرض إلــى نهــج جــامع شــامل يتمحــور حــول 
األسرة والمريض. وبدأ هذا النهج الجديد مـدعومًا بمبـادرة السـجالت اإللكترونيـة (الصـحة اإللكترونيـة) يسـفر بالفعـل 

  الخدمات وجودة الرعاية الصحية. في فعالية تقديم الخدمات ورضاء المرضى ومقدمي تحسن مطردعن 
  

  التحديات والقيود التي تعترض سبيل تقديم الخدمات
  

، تواجــه الوكالــة األونــرواعلــى الــرغم مــن تزايــد أعــداد الالجئــين الفلســطينيين الــذين يعتمــدون علــى خــدمات   -١٨
حتـــى النهايـــة واســـتدامة  العديـــد مـــن التحـــديات فـــي تعبئـــة المـــوارد الماليـــة الالزمـــة الســـتكمال اإلصـــالحات الجاريـــة

الجهـــود الراميـــة إلـــى تحســـين جـــودة الخـــدمات . وُيعـــد قصـــور المـــوارد الخطـــر األول الـــذي يتهـــدد المقدمـــة الخـــدمات
نهــج الفريــق المعنــي بصــحة األســرة. وباســتثناء المــوظفين الــدوليين الممــولين مــن ميزانيــة  باتبــاعالصــحية وفعاليتهــا 

مـن خـالل المسـاهمات الطوعيـة للجهـات المانحـة  األونرواموظفًا، تمـوَّل  ١٤٦م األمم المتحدة العادية والبالغ عدده
فقط. ولم تشهد هذه المساهمات زيادة تتناسب مع الزيـادة السـكانية أو مـع زيـادة عـبء األمـراض غيـر السـارية ذات 

وتقــل  ،لي مســجَّ دوالر أمريكــي لكــل الجــئ فلســطين ٢٦تكــاليف العــالج المرتفعــة. ومازالــت النفقــات الصــحية تنــاهز 
تقــديم الخــدمات الصــحية األساســية فــي فــي المســتهدف وهــو المبلــغ دوالر أمريكــي للفــرد،  ٥٠-٣٠بــذلك عــن مبلــغ 

  القطاع العام بموجب توصية منظمة الصحة العالمية.
  

وفضًال عن ذلك ظلت القيود المفروضة على حركـة الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة والتعقيـد الـذي يشـوب   -١٩
عملية الحصول على تصاريح إحالة المرضى مـن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة إلـى المستشـفيات الواقعـة فـي القـدس 
الشـرقية للعــالج، تطــرح عقبـات كبــرى فــي سـبيل الحصــول علــى الرعايـة الصــحية الفعالــة فـي وقتهــا المالئــم. وعــالوة 

الرعايــة خــارج قطــاع غــزة يلــزم تنســيقها مــع  علــى ذلــك فــإن جميــع الحــاالت تقريبــًا التــي تتعلــق بإحالــة المرضــى إلــى
تتســبب فــي تأجيــل مواعيــد زيــارة المرضــى للمستشــفيات أو عــدم ذهــابهم إليهــا،  ثقيلــةإســرائيل، وهــي عمليــة بطيئــة و 

فــي ذلــك المرضــى الــذين يتلقــون عالجــًا ضــروريًا إلنقــاذ الحيــاة مثــل العــالج الكيميــائي. وعرقــل تــواتر عمليــات  بمــا
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مـن أجـل  ٢٠٠٣اط التفتيش حركة الفرق الصحية الجوالة التي تعمل في الضفة الغربية منذ عام اإلغالق وٕاقامة نق
موقعـًا منعـزًال. وتقـدم هـذه الفـرق الجوالـة  ٥٩تحسين إتاحة الخـدمات الصـحية للسـكان الـذين يعيشـون فـي أكثـر مـن 

مــن المرضــى والزبــائن  ١٥٠ ٠٠٠طائفــة كاملــة مــن الخــدمات الطبيــة العالجيــة والوقائيــة األساســية إلــى أكثــر مــن 
  سنويًا.  

  
ومازالت المالحظات الميدانية في المراكز الصحية والبيِّنات السريرية تشير إلى تفاقم مشـكلة االضـطرابات   -٢٠

الناجمــة عــن التــوتر ومشــكالت الصــحة النفســية، بمــا فــي ذلــك العنــف األســري، واالنتهاكــات المنزليــة، والعنــف بــين 
  اب في الضفة الغربية وقطاع غزة.  صفوف األطفال والشب

  
تشــمل زيــادة حــدة الفقــر والتشــريد القســري والعنــف المــرتبط بــاالحتالل و  ،وهنــاك عــدد مــن العوامــل المســاعدة  -٢١

عملهــا  وســائل مــن بينهــاالفلســطينية. ورغــم ســعي األونــروا النشــط إلــى معالجــة هــذه المشــكالت ب لــألرضالمســتمر 
  ة الموارد يمثل عقبة مستمرة.الخاص بالحماية، فإن عدم كفاي

  
كمــا أن تزايــد عــدد المرضــى المصــابين بــاألمراض غيــر الســارية المســتمرة طــوال الحيــاة والمكلفــة العــالج،   -٢٢

إضــافة إلــى انعــدام األمــن الســائد والقــدرة المحــدودة علــى الحركــة والتحــديات االجتماعيــة االقتصــادية والقيــود الماليــة 
ت جميعهـــا إلـــى مضـــاعفة التحـــديات التـــي تواجههـــا الوكالـــة فـــي ســـعيها إلـــى تحســـين ، أداألونـــرواالمفروضـــة علـــى 

الخـــدمات الصـــحية لتلبيـــة االحتياجـــات الطبيـــة األكثـــر تعقيـــدًا. وفـــي ســـياق النـــزاع المســـتمر فـــي الجمهوريـــة العربيـــة 
قتصـــادية علـــى الســـورية واالحـــتالل اإلســـرائيلي للضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة وزيـــادة عـــدم االســـتقرار والصـــعوبات اال

ـــة  ـــوفير الخـــدمات الصـــحية وتوســـيع نطـــاق تغطيتهـــا عـــن مواكب ـــدفق التمويـــل المتـــاح لت الصـــعيد اإلقليمـــي، عجـــز ت
  االحتياجات. 

  
ويؤثر نقص التمويل على حزمة خدمات الرعاية الصحية المقدمـة إلـى المصـابين بـاألمراض غيـر السـارية   -٢٣

تدخالت المسندة بالبيِّنات، وبالتحديـد االسـتخدام الوقـائي للسـتاتينات الذين في إمكانهم االستفادة من إضافة بعض ال
مــن الناحيــة الصــيدالنية، واســتخدام اختبــار الهيموغلــوبين الغليكــوزيالتي لمرضــى الســكري مــن الناحيــة التشخيصــية 

مبـررات، فهـي ال والمتعلقة بالتدبير العالجي للمرض. ورغم استناد هـذه التـدخالت إلـى قاعـدة صـلبة مـن البيِّنـات وال
تنفـــذ حاليـــًا علـــى نحـــو روتينـــي نظـــرًا لغيـــاب التمويـــل. وبالمثـــل فـــإن الحمـــالت واســـعة النطـــاق للكشـــف المبكـــر عـــن 
األمراض وتعزيز الصحة في المجتمعات المحلية قد أثبتت فوائدها ومردوديتها، إال أنها ال تنفذ علـى نحـو روتينـي. 

التمويـــل، مازالـــت األونـــروا غيـــر قـــادرة علـــى رد تكـــاليف العـــالج  وفضـــًال عـــن ذلـــك فنتيجـــة للقيـــود المفروضـــة علـــى
  المتخصص الالزم إلنقاذ حياة المصابين باألمراض القاتلة، مثل الغسيل الكلوي.

  
  االستنتاجات

  
مــازال اســتمرار النــزاع واالحــتالل وغيــاب الحــل العــادل والمســتدام ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب، يــؤثر   -٢٤

فهـم اليزالــون متـأثرين تــأثرًا بالغـًا بعــدم المســاواة  الفلســطينيين العضـوية واالجتماعيــة والنفســية. علـى صــحة الالجئـين
فــي إتاحــة الخــدمات الصــحية وتغطيتهــا، ويــزداد األمــر تعقيــدًا بســبب الصــعوبات االقتصــادية والنــزاع وعواقبــه التــي 

حــق الالجئــين الفلســطينيين فــي التمتــع  أصــبحت اآلن تمــس ميــادين عمــل األونــروا الخمســة، والتــي تــؤثر ســلبًا علــى
بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه علــى أســاس مــن عــدم التمييــز ومــن المســاواة. وقــد أثــرت األزمــة الســورية 

ـــة العربيـــة الســـورية، يحتـــاج  ٥٠٠ ٠٠٠المســـتمرة تـــأثيرًا مباشـــرًا علـــى أكثـــر مـــن    الجـــئ فلســـطيني داخـــل الجمهوري
بـالفرار إلـى البلـدان المجـاورة، مـا زاد مـن  ١٥٠ ٠٠٠لة في حـين الذ أكثـر مـن منهم إلى اإلغاثة العاج ٢٥٠ ٠٠٠

ومــن عجــز المــوارد التــي كانــت بالفعــل شــحيحة.  لألونــرواالعــبء الواقــع علــى هيكــل الخــدمات الصــحية األساســي 
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حة عــن مــع ذلــك إلــى التخفيــف مــن آثــار النــزاع وعــدم المســاواة االجتماعيــة االقتصــادية علــى الصــ األونــرواوتهــدف 
  طريق تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات الرعاية الصحية األولية المتكاملة.

  
بمـا فـي  األونـرواوعلى نحـو مـا ورد أعـاله فـإن إصـالح عمليـة تقـديم الخـدمات الصـحية التـي تضـطلع بهـا   -٢٥

ذلــك مبــادرة اســتخدام الســجالت اإللكترونيــة دعمــًا للــنهج الجــامع الــذي يتمحــور حــول األســرة والمــريض، بــدأ يســفر 
  بالفعل عن مكاسب من حيث فعالية تقديم الخدمات ورضاء المرضى ومقدمي الخدمات وجودة الرعاية.

  
ولكن هذه اإلصالحات لن تكون كافية في حد ذاتها. فمن األهمية بمكان أن يجدد المجتمع الـدولي دعمـه   -٢٦

ويزيــد مــن هــذا الــدعم بحيــث تــتمكن الوكالــة بالتعــاون مــع الجهــات المضــيفة وأصــحاب المصــلحة مــن  األونــرواإلــى 
عاية الصـحية العاليـة الجـودة وتحسـين تقديم الر  في ستمرارمن االمواصلة اإلصالحات الصحية الالزمة وتعزيزها، و 

  ، على الرغم من التحديات المطروحة. الالجئون الفلسطينيونالتي يعيشها األوضاع الصحية ونوعية الحياة 
  
  
  

=     =     =  
 


