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 األحوال الصحية في األرض الفلسطينية

 الشرقيةالمحتلة، بما فيها القدس 
  

  
  

إلــى التقريــر المرفــق الــذي أعــده مــدير إدارة العالميــة تتشــرف المــديرة العامــة بــأن تلفــت انتبــاه جمعيــة الصــحة   
 ٢٠١٤وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونـروا) عـن عـام  الصحة في

  الملحق). (انظر
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  الملحق
  
  

  ٢٠١٤إدارة الصحة، األونروا، عن عام تقرير مدير 
  
  

  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

شخص مسجل فيها  ٥ ٥٨٩ ٠٠٠التابعة لألمم المتحدة. ويستفيد من خدمات الوكالة و  الوكاالت المعنية بالعمليات
وعلى الرغم من أن قوام هذه الفئة السـكانية  قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان والجمهورية العربية السورية.ب

ي الوقـت ذاتـه تحـوًال ديمغرافيـًا ممـاثًال للتحـول المسـجل علـى مؤلف في الغالـب مـن الشـباب، فـإن هـذه الفئـة تشـهد فـ
نطــاق الشــرق األوســط وناجمــًا عــن شــيخوخة الســكان وزيــادة متوســط العمــر المتوقــع وهمــا أمــران يؤديــان إلــى ارتفــاع 

لـدى وكالـة المسـجلين الفلسـطينيين ٪ من الالجئـين ٤٥,٨، كان أكثر من ٢٠١٤نسبة الالجئين المسنين. وفي عام 
  سنة من العمر. ٥٠منهم  ٪١٨‚٩بينما تجاوز سنة من العمر  ٢٥ال يتجاوزون ونروا األ
  
فــي األرض الجــئ فلســطيني  ٢ ٢٩١ ٠٠٠ علــى األونــرواويزيــد عــدد المســتفيدين المســجلين لــدى وكالــة   -٢

شخصــًا آخــر مســجًال فــي  ٩٤٢ ١٨٤شخصــًا مســجًال فــي قطــاع غــزة و ١ ٣٤٩ ٤٧٣الفلســطينية المحتلــة، مــنهم 
مخيمًا لالجئين أي  ٢٧٪ من األشخاص المسجلين في ٤٠‚٧، كان يقيم ٢٠١٤الضفة الغربية. وبحلول نهاية عام 
  مخيمًا في الضفة الغربية. ١٩ثمانية مخيمات في قطاع غزة و

  
فــي األرض الفلســطينية المحتلــة بنســبة  األونــرواالالجئــين الفلســطينيين المســجلين لــدى وكالــة وارتفــع عــدد   -٣

تضــمين ٕالــى و إلــى النمــو الســكاني الطبيعــي  . وتعــزى هــذه الزيــادةالجئــين) ٢ ٢٢١ ٢٠٦( ٢٠١٣عــام  عــن٪ ٣,١
مــن مــن أفــراد غيــر الجئــين  ألطفــال الالجئــات الفلســطينيات المتزوجــات ات الســكانية التــي تعــدها األونــروااإلحصــاء

. للحصــول علــى خــدماتها بــرغم عــدم تســجيلهم بوصــفهم مــن الالجئــين الفلســطينيين المــؤهلين لتســجيلهم لــدى الوكالــة
ــدِّر أن حــوالي  الخــدمات اســتفادوا مــن كامــل  ٪ مــن األشــخاص المــؤهلين فــي األرض الفلســطينية المحتلــة٧٤وقــد ُق
  .٢٠١٤في عام  األونرواالصحية المقدمة من 

  
  األونروا تقدمها التي المساعدة

  
األردن ولبنـــان والجمهوريـــة العربيـــة الموجـــودين بـــ مهمـــة الوكالـــة فـــي مســـاعدة الالجئـــين الفلســـطينيين تتمثـــل  -٤

السورية والضفة الغربية وقطاع غزة على االستفادة من كامل قدراتهم في تحقيـق التنميـة البشـرية ريثمـا يـتم التوصـل 
والرعايـــة الصـــحية واإلغاثـــة والخـــدمات  إلـــى حـــل عـــادل لمحنـــتهم. وتشـــمل خـــدمات الوكالـــة تـــوفير مـــا يلـــي: التعلـــيم

 األونـرواظلـت و  االجتماعية وبنى المخيمات التحتية وتحسين المخيمات والتمويل البالغ الصغر والمساعدة الطارئة.
الجهة الرئيسية التي تقـدم خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة إلـى الالجئـين الفلسـطينيين علـى مـدى سـتة عقـود، وهـي 

إلــى ضــمان  األونــرواوكــاالت األمــم المتحــدة العاملــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. وتســعى ن وكالــة مــن بــيأكبــر 
، تقـدم الغرضلتحقيق هذا  "حياة مديدة وصحية" لالجئين الفلسطينيين كأحد أهدافها األربعة للتنمية البشرية. وتوخياً 
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ة لالجئـين الفلسـطينيين المسـجلين المـؤهلين هذه الوكالة خدمات الرعايـة الصـحية األوليـة لتلبيـة االحتياجـات الصـحي
  للحصول عليها من جميع األعمار.

  
الرعايــــة الصـــحية األوليــــة فــــي األرض الفلســـطينية المحتلــــة مــــن خـــالل شــــبكة تتــــألف مــــن  األونــــرواوتقـــدم   -٥
مركـــزًا فـــي الضـــفة الغربيـــة. كمـــا تـــوّفر  ٤٢مركـــزًا فـــي قطـــاع غـــزة و ٢٢للرعايـــة الصـــحية األوليـــة، منهـــا  مركـــزاً  ٦٤

األونـــروا خـــدمات الرعايـــة الثانويـــة والرعايـــة المتخصصـــة عـــن طريـــق شـــبكة مـــن المستشـــفيات المتعاقـــدة فـــي الضـــفة 
الكــائن فــي قلقيليــة فــي  ألونــروااشــفى مباشــرة فــي مستالالرعايــة  ها أيضــاً الغربيــة وقطــاع غــزة، باإلضــافة إلــى تقــديم

 ٪٩٠,٩ومن جميع الجئي فلسطين المسجلين في الضفة الغربية  ٪٥٠,٥حصل  ٢٠١٣الضفة الغربية. وفي عام 
الالجئـين فـي الضـفة عـدد ارتفـع . و األونـروامن المسجلين في قطاع غزة على خـدمات الوقايـة والعـالج التـي تقـدمها 

هــذا العــدد مــن زاد حيــث  ،٪٢١الرعايــة فــي المستشــفيات بنســبة دعمــًا بخــدمات ن الغربيــة وقطــاع غــزة الــذين يتلقــو 
  . ٢٠١٤الجئًا في عام  ٣٥ ٥٠٩إلى  ٢٠١٣في عام  الجئاً  ٢٩ ١٧٤

  
نهــج الفريــق المعنــي بصــحة األســرة، الــذي يســتند إلــى مبــادئ وممارســات طــب  ٢٠١١فــي عــام  ُأطِلــقوقــد   -٦

ان، واألمـراض غيـر المعديـة الموارد لمواجهة تزايـد عـدد المسـنين مـن السـكندرة ب المتصلةاألسرة، لمعالجة الضغوط 
مركــزًا آخــر فــي  ١٧الضــفة الغربيــة وفــي مركــزًا صــحيًا  ٣٥ويتواصــل اآلن اعتمــاد هــذا الــنهج فــي  .خطرهــا وعوامــل

زًا مركـ ١١٥مركـزًا مـن أصـل  ٩٩ويوجـد علـى نطـاق الوكالـة ككـل . ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ لغايةقطاع غزة 
 لتوسـعالتـي ُعلِّـق فيهـا تنفيـذ ا الجمهوريـة العربيـة السـوريةالعـدد هـذا مـن سـتثني صحيًا نفـذت مرحلـة االنتقـال هـذه (تُ 

الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة واألردن نفّـذ االنتقـال بالكامـل فـي كـل مـن أن يُ الوكالـة تتوقع ات). و النزاعجراء استمرار 
الفريـق المعنـي نهج . وتشتمل الخطط الموضوعة بشأن العام المذكور على إطالق ٢٠١٥ولبنان بحلول نهاية عام 

 ةالصــحي تاعـدة بيانـات السـجالالسـورية. وُتشـّغل اآلن قالجمهوريــة العربيـة بفـي سـتة مراكـز صـحية  بصـحة األسـرة
ـــ( اإللكترونيـــة ـــنطـــاق العلـــى  صـــحياً مركـــزًا  ١١٥مركـــزًا مـــن أصـــل  ٧٩ فـــية) الصـــحة اإللكتروني باســـتثناء (ة وكال

فــي الضـــفة مركــزًا آخــر  ٢١قطـــاع غــزة ومركــزًا صــحيًا فــي  ١٧)، وهــي مراكـــز تشــمل الجمهوريــة العربيــة الســورية
  .الغربية

  
 األونـــرواومـــع اســـتمرار اإلصـــالحات الصـــحية المســـتندة إلـــى نهـــج الفريـــق المعنـــي بصـــحة األســـرة، قـــدمت   -٧
 – ٢٠١٤مليــون استشــارة طبيــة للراشــدين والمــراهقين فــي األرض الفلســطينية المحتلــة فــي عــام  ٥,٤يزيــد علــى  مــا
مليون استشارة أخرى في الضفة الغربية. وُأجريت، باإلضافة إلى ذلـك،  ١,٣مليون منها في قطاع غزة و ٤,١ حون

ى أكثـــر مـــن جلســـة لفحـــص صـــحة الفـــم، فـــي حـــين تلقـــ ١٢٦ ٠٠٠استشـــارة لصـــحة الفـــم ونفـــذت  ٣٧٠ ٠٠٠نحـــو 
وٕاصابات ناجمـة عـن  منهم من رضوح وٕاصابات بدنية، تشمل رضوحاً  ٪٢٨(يعاني  بدنياً  مستفيد تأهيالً  ١٤ ٩٠٠

  النزاع واالحتالل والعنف).
  
حــاالت ضــحية ُكِشــف عنهــا مــن ضــحايا  ٤٨٥وأبلــغ برنــامج وقايــة األســرة والطفــل فــي الضــفة الغربيــة عــن   -٨
خـدمات حالـة إلـى  ٢١ خارجيـاً  ، ُأحيلـت مـن بينهـاأسـاس الجـنس والعنـف المنزلـيواالعتـداءات القائمـة علـى لعنف ا
المتخصصـــون بشـــؤون الصـــحة النفســـية واالجتماعيـــة االستشـــاريون عمومـــًا . وقـــدم تنـــدرج ضـــمن نطـــاق األونـــروا ال

بلـغ فـراد أل والتشـاورية وزيـارات المنـازل ستشـاريةفردية من الجلسـات االجلسة  ٦٣٩٧ العاملون في المراكز الصحية
شخصــًا إلــى خــدمات أخــرى  ٢٨٣أحــال استشـاريو العيــادات الصــحية . ومــن بــين تلــك الحــاالت فــرداً  ٤٦١٧م عـدده

فــــردًا مــــن خــــدمات مشــــورة األفرقــــة االستشــــارية التــــي يقــــدمها االستشــــاريون  ٣٣٣٨كمــــا اســــتفاد  داخليــــة وخارجيــــة،
، ٢٠١٤يــــــادات الصــــــحية. وفــــــي عــــــام المتخصصــــــون بشــــــؤون الصــــــحة النفســــــية واالجتماعيــــــة العــــــاملون فــــــي الع

  جلسة استشارية. ٦٩٥اجتماعًا لألفرقة االستشارية الداعمة و ٤٤٨ ُعِقد
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 ألونـروالوفي قطاع غزة يعمل برنامج صحة المجتمع النفسية من خالل البرامج األساسية الرئيسية التابعـة   -٩
يعملـــون فـــي  استشـــارياً  ٢٦، ومحـــدودة المـــدةمـــن العـــاملين بعقـــود  استشـــارياً  ٤٥استشـــاريين مدرســـيين، و ٢٠٩مـــع 

وتُقّدم أيضًا  قانونيين.استشاريين آخرين  ٥استشاريين من العاملين بعقود محدودة المدة و ٨منهم المراكز الصحية، 
 ألطفـال والشـباب واآلبـاء والمسـنين واألشـخاص المصـابين بعجـز، فضـالً ى الـإطائفة واسـعة مـن الخـدمات الموجهـة 

 .، بمــا فيهــا خــدمات التــدريب فــي مجــال التوعيــةالمحليــة والمنظمــات المحليــة والمهنيــين والطــالبعــن المجتمعــات 
  وينفذ ثالثة مدربين أساسيين تدخالت متعمقة بشأن الحاالت المرضية والرضوح الجسيمة.

  
  غزة – )٢٠١٤( أنشطة برنامج صحة المجتمع النفسية  :جدول

  المستفيدين عدد  المجموع  األنشطة
  ٢ ٥٤١  ٧ ٢٤٥  مشورة فردية في المراكز الصحية جلسات

  ٢١ ٥٥٣  ١ ٠٥٤  جلسات إلذكاء الوعي
  ١ ٧٩٢  ٢١١  جلسات مشورة جماعية

  ٢ ٧٢٩  ٢ ٧٢٩  مستشارون فرديون
  

، حيـث ال يغـادر ٢٠١٤فـي عـام  أولويـةبوصـفه  الحمايـةصـلة بالمت الشـواغلأيضـًا موضـوع تبديـد  واستجد  -١٠
بقطــاع غــزة لألونــروا  تابعــةســت ســنوات فــي المتوســط مــن المــداومين فــي المــدارس الاألطفــال البــالغون مــن العمــر 

خـالل عمـرهم القصـير  عسـكريال التصـعيدعمليـات مـن كبـرى عمليـات  ثالثـةالمنطقة المحاصرة أبدًا، وهـم يشـهدون 
فــي مجــال تلبيــة االحتياجــات  شــملسي وكالــةنطــاق العلــى  حمايــة إطــارإلنشــاء  خطــوات األونــرواهــذا. وقــد اتخــذت 

حـرص ت ذلـك، إلـى باإلضـافةو  .الجـنس نـوع علـى القـائم العنـفالتصدي للعنـف النفسـي وذاك النفسـي واالجتمـاعي و 
 احتياجـاتلتلبيـة  مصـممة خصيصـاً في مجال وضع البرامج ال منسقةمنهجية و  استجابةتوفير  ضمانعلى  األونروا

، وهـي بـرامج ٢٠٠٢ عام منذ حمايةتنفيذ برامج لل غزة وقطاع الغربية الضفةويتواصل في  .تحديداً  والفتيان لفتياتا
  .الوكالةسُيسترشد بها في إعداد االستجابات على نطاق 

  
. حيــث حصــل ٢٠١٤واتســع نطــاق تقــديم الرعايــة إلــى المصــابين بــاألمراض غيــر الســارية أيضــًا فــي عــام   -١١
 :الفلســــــطينية المحتلــــــة رضاألمــــــريض بــــــداء الســــــكري و/ أو فــــــرط ضــــــغط الــــــدم علــــــى العــــــالج فــــــي  ١٠٩ ٠٠٠
مريضـًا آخـر فـي الضـفة الغربيـة. كمـا اتسـع نطـاق التعـاون مـع  ٣٧ ٨٦٩ومريضًا مـنهم فـي قطـاع غـزة  ٧١ ٤٣٣

مراكز الرعاية المتخصصة في مجال رعاية مرضى السكري من أجـل تحسـين معـدالت ضـبط المـرض والوقايـة مـن 
  مضاعفاته المتأخرة.

  
ة لمكافحـة مؤسسـة العالميـ، بالتعـاون مـع ال٢٠١٤و ٢٠١٣ يعـامالفتـرة الواقعـة بـين فـي شرعت األونـروا و   -١٢
، وهــي حملــة ُنفِّــذت فــي "بســكر أقــلحلــي أحيــاة "تجريبيــة لمكافحــة الــداء تحــت عنــوان حملــة ، فــي شــن لســكريداء ا
مـن الضـفة الغربيـة  فـي كـلمراكـز ثمانيـة منها ، ةالوكالمركزًا إجماًال من المراكز الصحية المنتشرة على نطاق  ٣٠

دورات ُنّفذت الحملة ضمنت وت. مشارك آخر على التوالي ٤٠٠مشارك و ٢٠٠ما مجموعه شارك فيها  وقطاع غزة
مرافـق ها وفي ي مراكز األونروا الصحية ومدارسفوالطبخ وممارسة التمارين الرياضية في مجاالت كل من التثقيف 

فقــدت نســبة ، ككــل علــى نطــاق الوكالــةمشــاركًا  ١١٧٤لــغ عــددهم ومــن بــين المشــاركين الــذين ب. المحليــةالشــركاء 
وُخفِّــض منســب كتلــة . مــن أوزانهــا٪ ٥نســبة مــنهم ٪ ١٦مــن أوزانهــا، فيمــا فقــدت نســبة ٪ ٣مــنهم تقريبــًا نســبة ٪ ٣٣

مـــا ُيجـــرى مـــن  طـــرأت علـــىتحســـينات ُرِئـــي أن و فيمـــا بـــين الجنســـين كليهمـــا، الخصـــر إلـــى الطـــول الجســـم ومعـــدل 
 ألونــرواويحــدو ا. والكوليســترول فــي الـدم )2hrPPGT(اختبـارات عقــب سـاعتين مــن تنــاول الطعـام لمعــدالت السـكر 

  .في العام المقبلذه الحملة على نطاق أوسع األمل في مواصلة تنفيذ ه
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جمــالي عــدد األشــخاص المســتمرين فــي اســتخدام وســائل منــع الحمــل الحديثــة إانخفــض ، ٢٠١٤وفــي عــام   -١٣
مســتخدم). وُقــدمت خــدمات الرعايــة  ٣٤ ٣٠٠ ٪ مقارنــًة بالعــام الســابق (ليبلــغ عــددهم اإلجمــالي الجديــد١,٦بنســبة 

٪ فــي ٨٧,٣مــن الالجئــات الفلســطينيات الحوامــل، بمعــدل تغطيــة قُــدِّرت نســبته بنحــو  ٥٣ ٢١٦ الســابقة للــوالدة إلــى
عّمــا كانــت عليــه (الضــفة الغربيــة باالرتفــاع الحــاد فــي التغطيــة وُيــرّد هــذا ٪ فــي الضــفة الغربيــة. ٩٥,٥قطــاع غــزة و
بشــأن  ٢٠١٤لحســاباتها فــي عــام ألونــروا ، همــا تغييــر ااثنــينعــاملين إلــى ) ٢٠١٣عــام ٪ فــي ٧١,٧ نســبته بمقــدار

واســتخدام األونــروا مــن الناحيــة التاريخيــة إلجمــالي عــدد الســكان ، الســابقة للــوالدةمعــدالت التغطيــة بخــدمات الرعايــة 
هـذا الحسـاب  وقـد تغّيـر .المسجلين عوضًا عن عدد الحاصلين منهم على خـدمات بوصـفه قاسـم الحسـاب المشـترك

لُيوِجــد قاســمًا مشــتركًا أصــغر، وأدى فــي نهايــة المطــاف إلــى ارتفــاع معــدالت التغطيــة فــي الضــفة  ٢٠١٤فــي عــام 
وقد أثر تغيير الحسابات على أساس القاسم المشترك تأثيرًا كبيرًا على معدالت التغطية، . دعلى وجه التحدي الغربية

خدمات صحية فـي الضـفة الغربيـة بالنظر إلى أن الالجئين المسجلين ال يستخدمون جميعهم ما تقدمه األونروا من 
اص، على أن هذا التغيير الخالقطاع و خدمات استخدام خدمات وزارة الصحة أوربما يختارون عوضًا عن ذلك  –

لرعايـــة فيمـــا يخـــص خـــدمات اخيـــارات محـــدودة ســـوى المســـجلين  هاســـكانألنـــه ال تتـــوفر لقطـــاع غـــزة، لـــم ُيلحـــظ فـــي 
فـي الضـفة ُأِقيم إضراب خّلف لى ذلك، وزيادة ع. ألونروال الخدمات الصحيةهم تقريبًا ال يستخدمون إال الصحية، و 

ذلـــك العـــام، آثـــارًا علـــى اإلبـــالغ عـــن البيانـــات فـــي الربـــع األخيـــر مـــن  ٢٠١٣شـــهرين فـــي عـــام الغربيـــة ألكثـــر مـــن 
 ٢٠١٣سفر عن تدني معدالت اإلبالغ، وأثر أيضًا على أوجه التفاوت التي شـابت األرقـام المبّينـة فـي عـامي أ مما
لن لــــــدى . ٢٠١٤و أثنــــــاء الربــــــع األول مــــــن العــــــام  األونــــــرواوقُــــــدِّرت فــــــي المتوســــــط نســــــبة الحوامــــــل الالتــــــي ُســــــجِّ

٪ ٩٩‚٢٪ مــن جميــع الحوامــل. ومــن بــين جميــع الحوامــل الالتــي حصــلن علــى مســاعدة الوكالــة كــان ٨٠‚٧ بحــوالي
مــنهن مّمــن وضــعن حملهــن فــي مرافــق صــحية، وزادت نســبة الالتــي تلقــين مــنهن الرعايــة فــي الفتــرة الالحقــة للــوالدة 

  ٪. ٩٥,٤على 
  

  الفلسطينية المحتلةالصحية في األرض  األحوال
  

علـــى المرتســـمات الصـــحية لألمهـــات واألطفـــال مـــن الالجئـــين  ١٩٥٠طـــرأت تحســـينات مطـــردة منـــذ عـــام   -١٤
الفلســطينيين بفضــل الــدعم المقــدم مــن األونــروا والجهــات الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات المقدمــة لخــدمات الرعايــة 

الضـــفة الغربيـــة عنـــد مســـتويات مماثلـــة ببـــين الالجئـــين الفلســـطينيين فيمـــا معـــدل وفيـــات الرضـــع يـــزال والالصـــحية. 
اإلنمائيــة مــن األهــداف  ٤ألنشــطة الوكالــة والقــادرة علــى بلــوغ الهــدف بــين ســكان البلــدان المضــيفة  ه فيمــالمعدالتــ
معـدل ن امـًا النقـاب عـن أع ٥٠مـرة األولـى منـذ ، على أن األونروا أجرت دراسة في اآلونة األخيـرة كشـفت لللأللفية

 األونـروا. وقـد أصـدرت فـي قطـاع غـزةقد ال يكون شهد أي انخفـاض  بين الالجئين الفلسطينيينفيما وفيات الرضع 
مولـود لكـل ألـف وفـاة  ١٢٧مـن  انخفاضـاً ، وسـجلت تلـك المسـوح فـي قطـاع غـزةهـذا وفيات تقديرات دورية لمعدل ال

 ١٩٩٦اة لكــل مولــود حــي فــي عــام وفــ ٣٣و ١٩٦٧فــي عــام وفــاة لكــل مولــود حــي  ٨٢إلــى  ١٩٦٠فــي عــام حــي 
 فوفـاة لكـل ألـ ٢٢,٤قـدرها زيـادة تظهـر  ٢٠١٢عـام  نتائج، غير أن ٢٠٠٨ وفاة لكل مولود حي في عام ٢٠,٢و

  مولود حي، وهو رقم يثير الذعر ويدعو إلى إجراء المزيد من التحقيقات.
  

 عـــبء األمـــراضناشـــئ عـــن زيـــادة رض الفلســـطينية المحتلـــة فـــي األاليـــزال هنـــاك شـــاغل صـــحي رئيســـي و   -١٥
ـــاة الفلســـطينية المحتلـــة تحـــوالت وبائيـــة  األرضة، إذ شـــهدت واألمـــراض غيـــر الســـاري المزمنـــة المرتبطـــة بـــنمط الحي

لسـكري مصابين بداء اعدد ال، وارتفع بالتالي أمراض غير ساريةوصحية طرأت على األمراض السارية لتحيلها إلى 
بلـة االرتفــاع المقلــق المسـجل فــي معــدل  ة األمــرطينـة، وزاد فـي الســنوات األخيــر  ارتفاعــًا مطــرداً وارتفـاع ضــغط الـدم 

تبـــّين مـــن مراجعـــة الحـــاالت و . المرتبطـــة بأنمـــاط الحيـــاة المتســـمة بقلـــة الحركـــةالســـلوكيات انتشـــار عوامـــل الخطـــر و 
 ٪٩٠تزيـد علـى نسـبة أن الحاصلين على الرعاية الالجئين الفلسطينيين من السكري لمرضى  ٢٠١٢لعام السريرية 

 عـبءن. ويؤكـد المـدخنيمرضـى مـنهم هـو مـن  ٥ن واحدًا من أصل كل ، وأالوزن أو البدانةزيادة هم يعانون من من
تكــاليف الرعايــة الصــحية مترتبــة عليــه فيمــا يتعلــق بألمــراض غيــر الســارية والزيــادة الالنــاجم عــن امتزايــد المــرض ال
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ربـــة جيـــدًا وعاليـــة المردوديـــة فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن األمـــراض مجخـــدمات تـــوفير التركيـــز علـــى الحاجـــة إلـــى زيـــادة 
األمـــراض ومضـــاعفاتها  تشـــخيصزيـــادة فـــرز الحـــاالت مـــن أجـــل اإلبكـــار فـــي والتثقيـــف الصـــحي وتعزيـــز التوعيـــة و 

  وعالجها بأدوية عالية الجودة وتدبيرها عالجيًا.
  

الحـتالل، نزاعـات الناجمـة عـن اار والللعنف وعدم االستقر السكان الالجئين تعرض فإن وعالوة على ذلك،   -١٦
متكـررة النوبـات الفـي الضـفة الغربيـة و  المسـتوطنينالممـارس ضـدهم مـن جانـب العنـف في ذلك ارتفاع معدالت  بما

ــــات  ــــزاعالتصــــعيد العســــكري واللعملي ــــزاع فــــي قطــــاع غــــزة،  ن ــــه آخــــر ن ــــو مســــلح ومن ــــّن فــــي شــــهري تمــــوز/ يولي ُش
السكان النفسية ورفـاههم النفسـي واالجتمـاعي تـأثيرًا كبيـرًا. وعلـى مـا ُيـذكر أولئك صحة أغسطس، يؤثر على  وآب/

النســــاء واألطفــــال لمرتبطــــة بــــالتوتر ومشــــاكل الصــــحة النفســــية فيمــــا بــــين االضــــطرابات افــــإن معــــدالت اإلصــــابة ب
تلــك يــادة ز ي، وذلــك مــن جــراء العنــف المنزلــمعــدالت زيــادة فــي كمــا ُأِفيــد بحــدوث االرتفــاع، آخــذة فــي  والمــراهقين

مزيـد مجـال أمـام لجـوء البـدورها الوهـي آليـات تتـيح ، وكذلك تحسين آليـات اإلبـالغ والـدعوة علـى حـد سـواءحاالت ال
  ة تامة.في ثقإليها من الناجين 

  
وباإلضــافة إلــى ذلــك، تلحــق أيضــًا زيــادة انعــدام األمــن الغــذائي ضــررًا كبيــرًا بحالــة الالجئــين الفلســطينيين   -١٧

 ٢٠١٣،١وبرنـامج األغذيـة العـالمي فـي عـام  األونـروالدراسـة نشـرتها منظمـة األغذيـة والزراعـة مـع  ووفقاً  الصحية.
٪ من األسـر المعيشـية فـي قطـاع غـزة مازالـت محرومـة مـن األمـن الغـذائي أو معرضـة للحرمـان منـه حتـى ٧١فإن 

٪ مــن الســكان علــى نظــم ٤٦مــا يقــارب  ومــن الوكــاالت األخــرى. ويحصــل األونــروابعــد تلقيهــا مســاعدة غذائيــة مــن 
غذائية "سيئة أو محدودة النوعية"، مما يشمل، على سبيل المثال، انخفاض استهالك الفواكه ومنتجات األلبان. وقد 
أبلغـــت نســـبة واســـعة مـــن ســـكان قطـــاع غـــزة عـــن اعتمادهـــا علـــى اســـتراتيجيات ســـلبية لمواجهـــة الموقـــف فـــي أوقـــات 

٪ منهــا عــدد وجبــات ٣١٪ منهــا علــى غــذاء مــنخفض النوعيــة فــي حــين يقلــل ٥٤الصــعوبة االقتصــادية: إذ يحصــل 
وقد تفاقمت هذه األعداد في أعقـاب النـزاع المسـلح الـذي انـدلع بقطـاع غـزة فـي شـهري تمـوز/ يوليـو  الغذاء اليومية.

  .٢٠١٤وآب/ أغسطس 
  

  غزة بقطاع ٢٠١٤ أغسطس/ وآب يوليو/ تموزشهري  فيالمسلح  النزاع
  

إذ تـأوي المنطقـة المحاصـرة فـي سـكان فـي العـالم؛ اكتظاظـًا بالأكثـر المنـاطق يزال قطـاع غـزة واحـدًا مـن ال  -١٨
ســـاكن مـــن مليـــون  ١,٢ مـــنهم مليـــون ســـاكن، ١,٨مـــا يزيـــد علـــى  اً مربعـــ اً كيلـــومتر  ٣٢٠القطـــاع والبالغـــة مســـاحتها 

، يعـانون نو ن الفلسـطينيو الالجئـفـيهم ن ، بمـالمـدنيون قطـاع غـزة. ومـا انفـك سـكان على خدمات األونرواالمعتمدين 
زاد و إلــى الوقــوع أكثــر فــأكثر فــي بــراثن الفقــر قطــاع غــزة ، الــذي دفــع الكثيــرين مــنهم بمــن تبعــات الحصــار المســتمر

اعتمادهم علـى خـدمات األونـروا. وقـد سـاءت أحـوال الالجئـين الفلسـطينيين مـن جـراء النـزاع الـذي نشـب فـي شـهري 
علـــى خـــدمات ، الحصـــاراســـتمرار بســـبب ، ويتواصـــل اعتمــادهم، قطـــاع غـــزةب ٢٠١٤تمــوز/ يوليـــو وآب/ أغســـطس 

  .إلى حد كبير األونروا
  

فـي قطـاع  اً كبيـر دمـارًا  ٢٠١٤شـهري تمـوز/ يوليـو وآب/ أغسـطس اندلع خالل الذي المسلح النزاع وخّلف   -١٩
منــزل  ١٠٠ ٠٠٠فيمــا تعــّرض أكثــر مــن  –امــرأة  ٢٥٠طفــًال و ٤٨٢مــنهم  –مــدنيًا  ١٤٥٠، حيــث ُقتــل فيــه غــزة

للضـرر أو للـدمار، كمـا ُقِتـل فيـه أحـد عشـر موظفـًا مـن مـوظفي طينيين ومسكن من منازل ومسـاكن الالجئـين الفلسـ
النزاع المندلع في فصل الصيف طابع األشهر التي سبقت المرافق لهم. وقد طغى على الموظفين األونروا أو كادر 

  .٢٠١٣طوال عام قطاع غزة شهده  الذيتدهور الهدوء النسبي 
                                                           

١                   Palestinian Central Bureau of Statistics, FAO, WFP and UNRWA; Socioeconomic and Food 
Security Survey: West Bank and Gaza Strip, Palestine, 2012. 
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قـــدراتها وبحســـب توقعـــات الخطـــط القائمـــة لألونـــروا بشـــأن التأهـــب لحـــاالت الطـــوارئ فـــي قطـــاع غـــزة فـــإن   -٢٠
شخصــًا مــن األشــخاص الــذين ُيحتمــل أن ُيشــردوا داخليــًا إليــوائهم  ٥٠ ٠٠٠و ٣٥ ٠٠٠تســتوعب عــددًا يتــراوح بــين 

فـي ات، بيـد أن هـذا العـدد تضـاعف النزاعنشوب في أوقات التي ُتستخدم في أغلب األحيان كمالجئ  في المدارس
ســاكن مــن  ٢٩٠ ٠٠٠ة تجــاوزت إلــى ذرو ووصــل  ٢٠١٤/ يوليــو النــزاع فــي تمــوزانــدالع غضــون أســبوعين مــن 

صــعبة،  المالجــئألوضــاع فــي لألونــروا. وكانــت امدرســة تابعــة  ١٥٦مدرســة مــن أصــل  ٨٥ســكان المالجــئ فــي 
سعت جاهدة  األونروا. ومع أن داخلياً  المشردينشخص في المتوسط من األشخاص  ٣٠٠٠أوى كل واحد منها  إذ

سارية داخل المالجئ، فقد انطـوت الظـروف مراض الإلى الحيلولة دون انتشار الظروف التي تساعد على تفشي األ
علــى نحــو متســق. ولغايــة شــهر  والمرافــق الصــحيةميــاه الشــرب الصــحية فيهــا علــى التحــدي واقترنــت بانعــدام إتاحــة 

زالوا يعيشـون فـي واحـد مـن شـخص مـن المشـردين داخليـًا مـا ١٠ ٠٠٠كـان هنـاك أكثـر مـن ، ٢٠١٥شباط/ فبرايـر 
لشـواغل الفوريـة ملجًأ. وتتواصل معاناة الالجئين الفلسطينيين برغم تبديـد ا ١٥ة البالغ عددها المالجئ الجماعيتلك 

كـل فـي  دد المشـردين داخليـاً تقليـل عـحمـالت النظافـة العاديـة و بواسـطة التي تثيـر قلقـًا فـي مجـال الصـحة العموميـة 
  ملجأ.

  
ن الصــحيين مــوظفيالمــن فــي المتوســط ٪ ٦٨واظبــت نســبة قــدرها الظــروف، الصــعوبة البالغــة لتلــك رغم وبــ  -٢١
الصـــحية  الخـــدماتيومـــًا، ولـــم تتعـــرض خاللـــه  ٥٠لنـــزاع الـــذي دام طـــوال فتـــرة االعمـــل علـــى القـــدوم إلـــى ألونـــروا ل

المركزيــة الصــحية نقصــًا فــي مخزوناتهــا مــن الصــيدليات المنقــذة لــألرواح لحــاالت انقطــاع، كمــا لــم تشــهد  األساســية
)، ٢٥٠ ٨٨٩(حصـرًا ٪ ٢٨ بنسـبة عمـلبحدوث انخفـاض فـي عـبء الالعيادات ، أفادت يوليوتموز/ وفي األدوية. 
عـــن معـــدالتها الشـــهرية فـــي ٪ ٢٧ارتفعـــت نســـبة الزيـــارات االستشـــارية فـــي شـــهر آب/ أغســـطس بمقـــدار  فـــي حـــين

٪ ٦٥زيــارة)، وبــذا ُبِلغــت المســتويات المطلوبــة علــى الــرغم مــن أن نســبة  ٤٤٥ ٢٥٢المتوســط قبــل انــدالع النــزاع (
  أمام المراجعين في خضّم اندالع النزاع.المراكز الصحية كانت مفتوحة حصرًا من 

  
أنشـأت األونـروا مراكـز مالجئ، بـال السـكان المشـردين داخليـاً الطارئـة علـى عـدد وفي ضوء الزيادة السريعة   -٢٢

ــًا فــي كــل ممؤلفــة مــن ثالثــة مــوظفين صــحيين صــحية  ن حالــة الســكان عــأفــاد بهــا تقــارير لجــأ، وُجِمعــت فيهــا يومي
اإلصـــابة بالقمـــل حـــاالت . وبلغـــت الجـــئالمفـــي تلـــك المرضـــى أعـــداد بالتفصـــيل بّينـــت وســـجالت  ســـاكني المالجـــئ

مــن الشــهر  ٧لإلصــابة بهــا؛ وبحلــول يــوم حالــة جديــدة  ١ ١٢٦عــن  ٢٠١٤ســبتمبر أيلــول/  ٤وُأبِلــغ فــي  ،روتهــاذ
إتاحــة واســعة النطــاق وتحســين حالــة فــي أعقــاب شــن حمــالت تثقيــف صــحي  ٤٦هــذا العــدد ليصــبح انخفــض نفســه 

ة، فقــد تمّكنــت مــر  ٦,٢المالجــئ قــد فــاق القــدرات المتوقعــة بواقــع ان ســكأن عــدد رغم مــن ة. وعلــى الــالمرافــق الصــحي
الـذين يعيشـون المكتظـة بالسـكان الشائعة في المنـاطق األونروا من الحيلولة دون اندالع فاشيات األمراض السارية و 

  .ظروف صعوبةظل في 
  

  التحديات والقيود التي تعترض سبيل تقديم الخدمات
  

العديـــد مـــن التحـــديات فـــي تعبئـــة المـــوارد الماليـــة الالزمـــة. وُيعـــد قصـــور المـــوارد  باســـتمرار األونـــروا تواجـــه  -٢٣
نهـج الفريـق المعنـي  باتبـاعالجهود الرامية إلى تحسين جـودة الخـدمات الصـحية وفعاليتهـا الخطر األول الذي يتهدد 

حـــــدة العاديـــــة والبـــــالغ عـــــددهم بصـــــحة األســـــرة. وباســـــتثناء المـــــوظفين الـــــدوليين الممـــــولين مـــــن ميزانيـــــة األمـــــم المت
من خالل المساهمات الطوعية للجهات المانحة فقط. ولم تشهد هذه المساهمات زيـادة  األونرواموظفًا، تموَّل  ١٤٦

 تتناســب مــع الزيــادة الســكانية أو مــع زيــادة عــبء األمــراض غيــر الســارية ذات تكــاليف العــالج المرتفعــة. ومازالــت
دوالر  ٥٠-٤٠وتقـــل بـــذلك عـــن مبلـــغ  ،لدوالر أمريكـــي لكـــل الجـــئ فلســـطيني مســـجَّ  ٢٦النفقـــات الصـــحية تنـــاهز 

تقــديم الخـــدمات الصــحية األساســية فــي القطــاع العــام بموجــب توصـــية فــي المســتهدف وهــو المبلــغ أمريكــي للفــرد، 
  منظمة الصحة العالمية.
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ة الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة والتعقيـد الـذي يشـوب وفضًال عن ذلك ظلت القيود المفروضة على حركـ  -٢٤
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 

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

مثـــل العـــالج الكيميـــائي. وعرقـــل تـــواتر فـــي ذلـــك المرضـــى الـــذين يتلقـــون عالجـــًا ضـــروريًا إلنقـــاذ الحيـــاة  إليهـــا، بمـــا
  عمليات اإلغالق وٕاقامة نقاط التفتيش حركة الفرق الصحية الجوالة.

  
فـي تشـريد مـا يزيـد  التـي دخلـت اآلن عامهـا الخـامس الجمهورية العربية السـوريةوتسّببت األزمة المستمرة ب  -٢٥

ها المجاورة، بما فيبلدان إلى المنهم  ٨٠ ٠٠٠في فرار أكثر من و الجئ فلسطيني تشريدًا داخليًا،  ٢٨٠ ٠٠٠على 
  بـــــاقين والبـــــالغ عـــــددهمالالجئـــــين الفلســـــطينيين ال ٪ مـــــن٩٥، فيمـــــا تشـــــير التقـــــديرات إلـــــى أن نســـــبة األردن ولبنـــــان

الالجئـين الفلســطينيين فـي الجمهوريـة العربيــة حـوال تــدهور أويبـّين . مسـتمرإنســاني دعـم الجـئ يلـزمهم  ٤٦٠ ٠٠٠
  .والتشريد واالحتاللمن جراء النزاع المنطقة تهم قد تدّنت بحيانوعية أن السورية 

  
تشـــير إلـــى تفـــاقم مشـــكلة كـــذلك ومازالـــت المالحظـــات الميدانيـــة فـــي المراكـــز الصـــحية والبيِّنـــات الســـريرية   -٢٦

االضــطرابات الناجمــة عــن التــوتر ومشــكالت الصــحة النفســية، بمــا فــي ذلــك العنــف األســري، واالنتهاكــات المنزليــة، 
وغيرهــا مــن الميــادين التــي تضــطلع فيهــا  والعنــف بــين صــفوف األطفــال والشــباب فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة

تشــمل زيــادة حــدة الفقــر والتشــريد القســري والعنــف المــرتبط و  ،وهنــاك عــدد مــن العوامــل المســاعدة. الوكالــة بعمليــات
 وسـائل مـن بينهـاالفلسطينية. ورغم سـعي األونـروا النشـط إلـى معالجـة هـذه المشـكالت ب لألرضباالحتالل المستمر 

  عملها الخاص بالحماية، فإن عدم كفاية الموارد يمثل عقبة مستمرة.
  

يوليـــــو / تمـــــوزفـــــي الناشـــــب النـــــزاع المســـــلح  - فـــــي قطـــــاع غـــــزة وقـــــد خّلفـــــت حـــــاالت الطـــــوارئ المتكـــــّررة  -٢٧
مــزّوديهم تراكميــة علــى األطفــال و  اً آثــار  -، وهــو ثالــث تصــعيد عســكري خــالل ســبع ســنوات ٢٠١٤أغســطس  /آبو 

المخــاطر وتفاقمــت . فعالــة آليــات تــأقلمٕانشــاء الصــمود و بخــدمات الرعايــة كــذلك، األمــر الــذي حــّد مــن قــدرتهم علــى 
. جابة لهــا كمــا ينبغــيقــائم وتصــّعب االســتنظــام الحمايــة التعّطــل  جديــدة، بينمــا ظهــرت أخــرى والتهديــدات القائمــة
ســلوكيات ســلبية كبيــرة فــي التغييــرات  ٢٠١٤أغســطس / فــي آبقــف إطــالق النــار الالحقــة لو شــهر وُحــدِّدت فــي األ

حاجـة إلـى مزيـد وثمـة . الرعايـةخـدمات ومقـدمي ، وخصوصـًا لـدى الفتيـان زيادة اإلجهـاد النفسـي واالجتمـاعيجراء 
  .صحة النفسية والحماية كما يجبتبديد هذه الشواغل المتعلقة بالمن الموارد ل

  
كمــا أن تزايــد عــدد المرضــى المصــابين بــاألمراض غيــر الســارية المســتمرة طــوال الحيــاة والمكلفــة العــالج،   -٢٨

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

وقد ُأجِبرت األونروا، بسبب نقص األمـوال، علـى تعليـق الخدمات الصحية لتلبية االحتياجات الطبية األكثر تعقيدًا. 
الالجئــين الفلســطينيين ر تزويــد أســاإلصــالحات و عمــل برنامجهــا المعنــي بتقــديم المســاعدات النقديــة دعمــًا إلجــراء 

وتزايد العبء الذي يرزح تحت وطأته لبنان  ة هذهالمستمر  حاالت الطوارئوفي سياق  .بإعانات اإليجارقطاع غزة ب
تــدفق التمويــل المتــاح  فــإن، الجمهوريــة العربيــة الســوريةو  واألردن المجــاورين بســبب النزاعــات الــدائرة فــي قطــاع غــزة

  .تغطية جميع الالجئين الفلسطينيين بهاية وتوسيع نطاق لتوفير الخدمات الصحيكفي  ال
  

يعرقـل  غـزة قطـاعمليون دوالر أمريكي في البرنامج الخـاص بتـوفير المـأوى ب ٥٨٥مالي بمبلغ  عجزثمة و   -٢٩
فــي الفلســطينيين  الالجئــينككــل، ممــا أســفر عــن اســتمرار عشــرات اآلالف مــن  قطــاعاإلعمــار المبذولــة فــي ال جهــود
ســوء أحــوال الطقــس فــي الشـتاء القــارس التــي تقتــرب مـن درجــة االنجمــاد جــراء عــدم  رغمبـ مــدمرة،شــبه  منــازلب النـوم
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علـى نحـو  تمويـل، وتأخر تـوفير تلـك األمـوال، لـذا يلـزم تـوفير الالتقدموٕاحراز  اإلعمار عادةكفاية األموال الالزمة إل
  .من المأوى السكان من كبير زءتلبية احتياجات جلعاجل 

  
ويؤثر نقص التمويل على حزمة خدمات الرعاية الصحية المقدمـة إلـى المصـابين بـاألمراض غيـر السـارية   -٣٠

مـن قبيـل العالجـات المخفضـة لتركيـزات الذين في إمكانهم االستفادة من إضافة بعض التدخالت المسندة بالبيِّنات، 
ومع أن حملة مكافحة داء السـكري  .السكري واستخدام اختبار الهيموغلوبين الغليكوزيالتي لمرضىالدهون في الدم 

أثبتــت فعاليتهــا فــي رفــع مســتوى تعزيــز الصــحة فيمــا بــين الجماعــات الرائــدة  ٢٠١٤-٢٠١٣التــي ُشــّنت فــي الثنائيــة 
 –التــــي تحظــــى بــــالتركيز، فــــإن القيــــود المفروضــــة علــــى التمويــــل حّجمــــت قــــدرة األونــــروا علــــى تنفيــــذ هــــذه الحملــــة 

  .على نطاق أوسع –يماثلها من حمالت  وما
  

  االستنتاجات
  

واالحـتالل وغيـاب الحـل العـادل والمسـتدام ومـا يترتـب علـى ذلـك  ات المريرة التي طال أمـدهاالنزاع تمازال  -٣١
فهــم اليزالــون متــأثرين تــأثرًا  ؤثر علــى صــحة الالجئــين الفلســطينيين العضــوية واالجتماعيــة والنفســية.تــمــن عواقــب، 

االقتصادية والنزاع وعواقبه التي أصبحت تمـس ميـادين عمـل األونـروا الخمسـة، والتـي تـؤثر سـلبًا الصعوبات ببالغًا 
علـى حــق الالجئــين الفلســطينيين فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مـن الصــحة يمكــن بلوغــه علــى أســاس مــن عــدم التمييــز 

وبـاتوا مـن المحتـاجين إلـى  وتسـبب النـزاع الـدائر بقطـاع غـزة فـي تشـريد عشـرات اآلالف مـن السـكان ومن المساواة.
مع ذلك إلى التخفيف من آثار النزاع وعدم المسـاواة  األونرواوتهدف  مساعدة فورية بالخدمات المالية واالجتماعية.

االجتماعية االقتصادية على الصحة عن طريق تقديم أفضل ما يمكن تقديمه مـن خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة 
  المتكاملة.

  
بمـا فـي  األونـرواورد أعـاله فـإن إصـالح عمليـة تقـديم الخـدمات الصـحية التـي تضـطلع بهـا  وعلى نحـو مـا  -٣٢

ذلــك مبــادرة اســتخدام الســجالت اإللكترونيــة دعمــًا للــنهج الجــامع الــذي يتمحــور حــول األســرة والمــريض، بــدأ يســفر 
. وسـتكون الرعايـةبالفعل عن مكاسب من حيث فعاليـة تقـديم الخـدمات ورضـاء المرضـى ومقـدمي الخـدمات وجـودة 

الجمهوريـة العربيـة السـورية فـي بعملية توسيع نطاق اإلصالحات الصحية لتشمل المراكز الصحية التابعة لألونـروا 
  .بمثابة عملية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى تلك الفئة من السكان كذلك ٢٠١٥عام 

  
ولكن هذه اإلصالحات لن تكون كافية في حد ذاتها. فمن األهمية بمكان أن يجدد المجتمع الـدولي دعمـه   -٣٣

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 

تـــي الالكثيـــرة ، علـــى الـــرغم مـــن التحـــديات الالجئـــون الفلســـطينيونالتـــي يعيشـــها األوضـــاع الصـــحية ونوعيـــة الحيـــاة 
  . يواجهونها

  
  
  

=     =     =  


