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 المحتلة، األحوال الصحية في األرض الفلسطينية

 ، وفي الجوالن السوري المحتلالشرقيةبما فيها القدس 
  
  

إلــى التقريــر المرفــق الــذي أعــده مــدير إدارة العالميــة تتشــرف المــديرة العامــة بــأن تلفــت انتبــاه جمعيــة الصــحة   
 ٢٠١٥وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونـروا) عـن عـام  الصحة في

  الملحق). (انظر
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  الملحق
  
  

  ٢٠١٥الصحة، األونروا، عن عام  تقرير مدير إدارة
  
  

  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

الجـئ فلسـطيني مـن  ٥ ٧١٦ ١٣٤ها يسـتفيد مـن خـدماتالتـي و  ،التابعة لألمم المتحـدةو  الوكاالت المعنية بالعمليات
 واألردن ولبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية. ، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية،قطــاع غــزة والضــفة الغربيــةب المســجلين

سـكانية مؤلـف مـن الشـباب، فـإن هـذه الفئـة تشـهد فـي الوقـت قـوام هـذه الفئـة الالجزء األكبـر مـن وعلى الرغم من أن 
ذاته تحوًال ديمغرافيًا مماثًال للتحول المسجل على نطاق الشرق األوسط وناجمًا عن شيخوخة السكان وزيادة متوسط 

٪ ٤٤,٩، كــان أكثــر مــن ٢٠١٥العمـر المتوقــع وهمــا أمــران يؤديــان إلــى ارتفــاع نســبة الالجئــين المســنين. وفــي عــام 
 ٪١٩‚٣بينمــا تجــاوز ســنة مــن العمــر  ٢٥ال يتجــاوزون لــدى وكالــة األونــروا المســجلين الفلســطينيين مــن الالجئــين 

  سنة من العمر. ٥٠منهم 
  
 األونــرواالمســجلين لــدى وكالــة مــن الالجئــين الفلســطينيين وغيــرهم مــن األشــخاص ويزيــد عــدد المســتفيدين   -٢

 شخصــًا مســجًال فــي قطــاع غــزة ١ ٣٨٨ ٦٦٨(بواقع المحتلــةفــي األرض الفلســطينية شــخص  ٢ ٣٥٩ ٣٠١ علــى
٪ مـن األشـخاص ٣٤‚١، كـان يقـيم ٢٠١٥نهايـة عـام فـي . و )شخصًا آخر مسجًال في الضفة الغربية ٩٧٠ ٦٣٣و
  مخيمًا في الضفة الغربية. ١٩مخيمات في قطاع غزة و ٨ مخيمًا لالجئين أي ٢٧لمسجلين في ا
  
. ٢٠١٥عــام  عــن٪ ٣فــي األرض الفلســطينية المحتلــة بنســبة  األونــرواالمســجلين لــدى وكالــة  وارتفــع عــدد  -٣

تضــمين اإلحصــاءات الســكانية التــي تعــدها األونــروا ألطفــال ٕالــى و إلــى النمــو الســكاني الطبيعــي  وتعــزى هــذه الزيــادة
الوكالـــة للحصـــول علـــى مـــن المـــؤهلين لتســـجيلهم لـــدى مـــن أفـــراد غيـــر الجئـــين  الالجئـــات الفلســـطينيات المتزوجـــات

٪ من األشـخاص المـؤهلين ٧٤. وقد ُقدِّر أن حوالي خدماتها برغم عدم تسجيلهم بوصفهم من الالجئين الفلسطينيين
  .٢٠١٥في عام  األونرواالخدمات الصحية المقدمة من استفادوا من كامل  في األرض الفلسطينية المحتلة

  
  األونروا تقدمها التي المساعدة

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

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

 والخـــدمات االجتماعيـــة وبنـــى المخيمـــات التحتيـــة وتحســـين المخيمـــات والتمويـــل البـــالغ الصـــغر والمســـاعدة الطارئـــة.
الجهة الرئيسية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية إلى الالجئين الفلسطينيين على مدى ستة  األونرواظلت و 

 األونــرواوكــاالت األمــم المتحــدة العاملــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. وتســعى وكالــة مــن بــين عقــود، وهــي أكبــر 
لتحقيـق هـذا  إلى ضمان "حياة مديدة وصـحية" لالجئـين الفلسـطينيين كأحـد أهـدافها األربعـة للتنميـة البشـرية. وتوخيـاً 

: بالصــحةتلــك األغـراض المتعلقـة  يلـي يمـاوف. االســتراتيجيةبلـوغ األغـراض  علــى ترّكـزاألونـروا  بــرامج فـإن ،الهـدف
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وتعزيزها؛ والوقاية من  األسرة صحة حمايةو  األولية؛الصحية  الرعايةجيدة وشاملة في مجال خدمات  إتاحة ضمان
  .ومكافحتها األمراض

  
الرعايــــة الصـــحية األوليــــة فــــي األرض الفلســـطينية المحتلــــة مــــن خـــالل شــــبكة تتــــألف مــــن  األونــــرواوتقـــدم   -٥
. كمــا تــوّفر )مركــزًا فــي الضــفة الغربيــة ٤٣مركــزًا فــي قطــاع غــزة و ٢٢(بواقــع للرعايــة الصــحية األوليــة  مركــزاً  ٦٥

األونـــروا خـــدمات الرعايـــة الثانويـــة والرعايـــة المتخصصـــة عـــن طريـــق شـــبكة مـــن المستشـــفيات المتعاقـــدة فـــي الضـــفة 
الكــائن فــي قلقيليــة فــي  ألونــروااة فــي مستشــفى مباشــر الالرعايــة  ها أيضــاً الغربيــة وقطــاع غــزة، باإلضــافة إلــى تقــديم

 ٪٩٢,٢ومن جميع الجئي فلسطين المسجلين في الضفة الغربية  ٪٤٧,٧حصل  ٢٠١٥الضفة الغربية. وفي عام 
الفلسـطينيين الالجئـين عـدد ارتفـع . و األونـروامن المسجلين في قطاع غزة على خدمات الوقاية والعالج التي تقدمها 

هـذا زاد حيـث  ،٪١٥,٥الرعايـة فـي المستشـفيات بنسـبة دعمـًا بخـدمات قطاع غزة الذين يتلقـون في الضفة الغربية و 
  . ٢٠١٥الجئين في عام  ٤١ ٠٠٤إلى  ٢٠١٤الجئًا في عام  ٣٥ ٥٠٩ منزيادة حادة العدد 

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

تزايـد عـدد المسـنين مـن  فـي ضـوء نـدرة المـواردب المتصـلةلمعالجـة الضـغوط  وذلـك ،التي تتمحور حـول الفـرد األسرة
اعُتِمـد هـذا الـنهج  ،٢٠١٥بحلـول كـانون األول/ ديسـمبر و  .خطرهـا وعوامـل السارية األمراض غيركذلك ان، و السك

مركــزًا موجــودًا فــي  ٢٢مركــزًا آخــر مــن أصــل  ٢٠ فــيالضــفة الغربيــة و فــي فــي جميــع المراكــز الصــحية الموجــودة 
 إلـى تطبيـق الـنهج المـذكور فـي كـل مـن األردن ولبنـان. وبـرغم صـعوبة الحالـة . واكتملـت مرحلـة االنتقـالقطاع غزة

مركـزًا صـحيًا جديـدًا وطّبـق نهـج الفريـق المعنـي  ١٢البرنـامج الصـحي بإنشـاء السـورية، فقـد قـام الجمهورية العربيـة ب
بصــحة األســرة فــي أربعــة مراكــز صــحية حتــى اآلن. وٕاضــافة إلــى ذلــك، فــإن مــن الُمتوّقــع أن توّســع األونــروا نطــاق 

  .٢٠١٦النهج ليشمل عيادات أخرى داخل الجمهورية العربية السورية في عام 
  
ـــة ككـــل وُتشـــّغل اآلن   -٧ ـــة علـــى نطـــاق الوكال  ةالصـــحي تاعـــدة بيانـــات الســـجال(قمنصـــة الصـــحة اإللكتروني

ــ ). الجمهوريــة العربيــة الســوريةالمراكــز الموجــودة فــي باســتثناء مركــزًا ( ١١٧مركــزًا مــن أصــل  ٩٧ فــية) اإللكتروني
مركــزًا يطبــق نظــام الصــحة اإللكترونيــة مقارنــة بمــا مقــداره  ٢٢مركــزًا صــحيًا مــن أصــل  ١٩فــي قطــاع غــزة  ويوجــد
  .في الضفة الغربيةعيادة موجودة  ٤٣عيادة من أصل  ٤٠
  
 األونـــرواومـــع اســـتمرار اإلصـــالحات الصـــحية المســـتندة إلـــى نهـــج الفريـــق المعنـــي بصـــحة األســـرة، قـــدمت   -٨
 ٢٠١٥ستشـــارة طبيـــة للراشـــدين والمـــراهقين فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة فـــي عـــام مليـــون ا ٥,٣ يزيـــد علـــى مـــا
أجـرت . و باإلضافة إلى ذلك، )مليون استشارة أخرى في الضفة الغربية ١,٣منها في قطاع غزة و ماليين ٤ حون(

 جلســــة لفحــــص صــــحة الفــــم، فــــي حــــين تلقــــى أكثــــر مــــن ١٢٥ ١٥٨استشــــارة لصــــحة الفــــم و ٣٥٣ ٨٨٩ األونــــروا
وٕاصـــابات  إصـــابات بدنيـــة، تشـــمل رضـــوحاً  وأمـــنهم مـــن رضـــوح  ٪٢٩,٦(يعـــاني  بـــدنياً  تـــأهيالً  اً مســـتفيد ١٦ ٣٣٠

  ).الُمسّلح ناجمة عن النزاع
  
ضــحية ُكِشــف عنهــا مــن  ٤٢٩أبلــغ برنــامج وقايــة األســرة والطفــل عــن فيمــا يتعلــق بالضــفة الغربيــة، فقــد و   -٩

على أساس الجنس والعنف المنزلي. وحـّددت الزيـارات التـي ُأجريـت فـي واالعتداءات القائمة لعنف احاالت ضحايا 
خــدمات ُأحيلــت إلــى و  حالــة خطيــرة (حــاالت طارئــة) ٤١حالــة مــن حــاالت الُمســنين المهملــين، منهــا  ٣٦٤المنــازل 

المتخصصــون بشــؤون الصــحة النفســية واالجتماعيــة االستشــاريون ، عمومــاً  ،. وقــدمتنــدرج ضــمن نطــاق األونــروا ال
، عــالوة علــى إســداء المشــورة إلــى ستشــاريةفرديــة مــن الجلســات االجلســة  ١١ ١٣٧ عــاملون فــي المراكــز الصــحيةال

شخصـًا  ٢٧٤ مـن بـين تلـك الحـاالتُأِحيـل . و فـرداً  ٧٤١١ مبلـغ عـددهفراد أل األسر والتشاور معها وزيارات المنازل
فردًا من خدمات مشورة األفرقة  ٢٠٣٣كما استفاد  شخصًا آخر إلى خدمات خارجية، ١٤٨٨إلى خدمات داخلية و

جلسة من الجلسات  ١٠٨٥فردًا من  ٢٦ ٠٢٨جلسات استشارية، فيما استفاد  ٧٠٤من خالل  الداعمة االستشارية
  المتعلقة بأنشطة التوعية واأليام المفتوحة والمخيمات الصيفية والشتوية.
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استشــاريين مــن العــاملين فــي  ٢٠٧فــي قطــاع غــزة ونــروا لــدى برنــامج صــحة المجتمــع النفســية التــابع لألو   -١٠
لـدى مركزًا. كمـا أن  ٢١البالغ عددها  الصحية هامن مراكز واحد كل ، وكذلك في مدارس األونروامدرسة من  ٢٥٧

الناجيـات مـن العنـف القـائم علـى نـوع استشاريين قانونيين مّمـن يقـدمون الـدعم فـي المقـام األول إلـى األونروا خمسة 
المشـورة الفرديـة  النفسـيةالمجتمـع برنـامج صـحة إليهم وحمايتهن. ويسدي المشورة القانونية إسداء الجنس من خالل 

قدرة الفي مجال تعزيز مدارس األونروا، إضافة إلى تنفيذ أنشطة من المداومين في ألطفال المعرضين للخطر اإلى 
ويعقـــد أيضـــًا االستشـــاريون هم الحياتيـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالتكّيف مـــع الوضـــع. ى تعزيـــز مهـــاراتتهـــدف إلـــعلـــى الصـــمود 

يؤدون الرعاية وغيرهم من أفراد المجتمع الذين دعم الوالدين ومقدمي خدمات بهدف عامة جلسات توعية ن المدرسو 
ة الفرديــخـدمات المشـورة  الصـحية اهـعياداتوتعلـيمهم. وتقـدم األونـروا أيضــًا مـن خـالل  ي تربيـة األطفـالًا هامـًا فـدور 

  .جماعيةفضًال عن عقد جلسات عقلية ونفسية واجتماعية، مشاكل يعانون من الذين لبالغين إلى ا
  

  غزة – )٢٠١٥( أنشطة برنامج صحة المجتمع النفسية  :جدول
  المستفيدين عدد  المجموع  األنشطة

  ٤ ٢١٧  ١٣ ٨٦٨  جلسات مشورة فردية في المراكز الصحية
  ٣٠ ٨٢٥  ١ ٥٤٧  جلسات إلذكاء الوعي
  ١ ٤٢٥  ٩٠٢  جلسات مشورة جماعية

  
، ٢٠١٥قـــد دخـــل الحصـــار اإلســـرائيلي المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة عامـــه التاســـع فـــي حزيـــران/ يونيـــو و   -١١

النـاس مـن األسواق وحركـة زالت مفروضة على الوصول إلى ماة، ألن هناك قيودًا مشّددة مدمر يخّلف آثارًا  برح ماو 
إلـى ، ٢٠٠٧يونيـو حزيـران/ عة بأسباب أمنية منذ إسرائيل متذرّ  هذا الحصار الذي تفرضه ويؤديقطاع غزة وٕاليه. 

أن ينســقوا مــع الســلطات اإلســرائيلية الفلســطينيون . ويلــزم ســلبية واســعة النطــاق علــى الســكان فــي قطــاع غــزة آثــار
بهــذه التصــاريح الســلطات المصــرية مطالبــة  عــالوة علــىيريــز، مــرور عبــر معبــر إللويحصــلوا علــى تصــاريح منهــا 

 ،تالميـذ الصـف السـابع فـي المتوسـط ال يغـادرو  تقريبـًا. ٢٠١٥مغلقـًا طـوال عـام  رفـح الـذي ظـلّ عبر معبـر للمرور 
عمليـات مـن  ثالثـةالمنطقـة المحاصـرة أبـدًا، وهـم يشـهدون بقطـاع غـزة، لألونـروا  تابعةمن المداومين في المدارس ال

إلنشـاء  خطـوات األونروافي حمالت القتال الُمسّلح خالل عمرهم القصير هذا. وقد اتخذت  التصعيدكبرى عمليات 
تلبيــة االحتياجــات فــي مجــال التصــدي للعنــف النفســي وذاك النفســي  شــملككــل سي وكالــةنطــاق العلــى  حمايــة إطــار

 اســتجابةتــوفير  ضــمانعلــى  األونــرواحــرص ت ذلــك، لــىإ باإلضــافةو  .الجــنس نــوع علــى القــائم العنــفواالجتمــاعي و 
ويتواصـل  .تحديـداً  والفتيـان لفتيـاتا احتياجـاتلتلبيـة  مصـممة خصيصـاً فـي مجـال وضـع البـرامج ال منسـقةمنهجية و 

، وهـــي بـــرامج سُيسترشـــد بهـــا فـــي إعــــداد ٢٠٠٢ عـــام منـــذ حمايـــةتنفيـــذ بـــرامج لل غـــزة وقطـــاع الغربيـــة الضـــفةفـــي 
  .الوكالةاالستجابات على نطاق 

  
 . حيــث حصــل٢٠١٥واتســع نطــاق تقــديم الرعايــة إلــى المصــابين بــاألمراض غيــر الســارية أيضــًا فــي عــام   -١٢
 (بواقـــع الفلســـطينية المحتلـــة األرضبـــداء الســـكري و/ أو فـــرط ضـــغط الـــدم علـــى العـــالج فـــي  اً مريضـــ ١١٥ ٢٦٤
مريضًا آخـر فـي الضـفة الغربيـة. كمـا اتسـع نطـاق التعـاون مـع  ٣٩ ٩٨٧و مريضًا منهم في قطاع غزة  ٧٥ ٢٧٧

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

  
جمـالي عـدد األشـخاص المسـتمرين فـي اسـتخدام إ ٢٠١٥فقد ازداد في عـام  فيما يتعلق بصحة األمهات،و   -١٣

). اً مستخدم ١٢ ٧٧٢ ٪ مقارنًة بالعام السابق (ليبلغ عددهم اإلجمالي الجديد٥,٩وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة 
مــن الالجئــات الفلســطينيات الحوامــل، بمعــدل تغطيــة ُقــدِّرت  ٥٥ ٣٥٤ وُقــدمت خــدمات الرعايــة الســابقة للــوالدة إلــى

لو ٪ في الضفة الغربية. ٩٦,٣٪ في قطاع غزة و٨٨,٧نسبته بنحو  حـاد فـي التغطيـة  ارتفـاع ٢٠١٤منـذ عـام  ُسـجِّ
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فـي ألونروا عوامل إحصائية أفضت إلى إجراء تقديرات أدق. وقد غّيرت ا إلى ، ُيرّد في المقام األولالضفة الغربيةب
مــن الناحيــة  مت، واســتخدســابقة للــوالدةالبشــأن معــدالت التغطيــة بخــدمات الرعايــة  ٢٠١٤الواقــع حســاباتها فــي عــام 

التاريخيــة إجمــالي عــدد الســكان المســجلين عوضــًا عــن عــدد الحاصــلين مــنهم علــى خــدمات بوصــفه قاســم الحســاب 
لُيوِجد قاسمًا مشتركًا أصغر، وأدى في نهاية المطاف إلى ارتفـاع  ٢٠١٤في عام هذا الحساب  وقد تغّير .المشترك

وقد أثر تغيير الحسابات على أساس القاسم المشـترك تـأثيرًا . دعلى وجه التحدي غربيةمعدالت التغطية في الضفة ال
كبيــرًا علــى معــدالت التغطيــة، بــالنظر إلــى أن الالجئــين المســجلين ال يســتخدمون جمــيعهم مــا تقدمــه األونــروا مــن 

اســتخدام خــدمات وزارة الصــحة أو خــدمات وربمــا يختــارون عوضــًا عــن ذلــك  –خــدمات صــحية فــي الضــفة الغربيــة 
خيــارات ســوى المســجلين  هاســكانألنــه ال تتــوفر لقطــاع غــزة، اص، علــى أن هــذا التغييــر لــم ُيلحــظ فــي الخــالقطــاع 
وقُـدِّرت فـي . ألونـروال الخدمات الصحيةهم تقريبًا ال يستخدمون إال لرعاية الصحية، و فيما يخص خدمات امحدودة 

لن لـــدى المتوســـط نســـبة الحوامـــل  ٪ مـــن جميـــع ٨١‚٨ بحـــوالي الحمـــل أثنـــاء الربـــع األول مـــن األونـــرواالالتـــي ُســـجِّ
٪ مـنهن مّمـن وضـعن حملهـن ٩٩‚٩٨الحوامل. ومن بين جميع الحوامل الالتي حصلن على مسـاعدة الوكالـة كـان 

  ٪. ٩٦,٢في مرافق صحية، وزادت نسبة الالتي تلقين منهن الرعاية في الفترة الالحقة للوالدة على 
  

  الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة 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 الصـــحية. واليـــزال 
اإلنمائيــة مــن األهــداف  ٤مــن بلــوغ الهــدف  هــو قريــبألنشــطة الوكالــة و بــين ســكان البلــدان المضــيفة  ه فيمــالمعدالتــ
 بـين الالجئـين الفلسـطينيينفيمـا معـدل وفيـات الرضـع نشرت دراسة كشفت النقاب عن أن  ، على أن األونروالأللفية

، وســجلت تلــك فــي قطــاع غــزةهــذا وفيــات تقــديرات دوريــة لمعــدل ال األونــروا. وقــد أصــدرت فــي قطــاع غــزةُعِكــس  قــد
اة وفـ ٣٣و ١٩٦٧فـي عـام وفـاة  ٨٢إلـى  ١٩٦٠فـي عـام مولود حي  ١٠٠٠ لكلوفاة  ١٢٧من  انخفاضاً المسوح 

تســّلط الضــوء علــى  ٢٠١٥الف ذلــك، فــإن نتــائج مســوح عــام وبخــ .٢٠٠٨ وفــاة فــي عــام ٢٠,٢و ١٩٩٦فــي عــام 
  مولود حي، وخصوصًا أثناء الفترة المحيطة بالوالدة. ١٠٠٠لكل وفاة  ٢٣,٧زيادة في معدل وفيات الرضع بواقع 

  
عـبء ناشـئ عـن زيـادة رض الفلسـطينية المحتلـة فـي األعدد مـن الشـواغل الصـحية الرئيسـية  اليزال هناكو   -١٥

الفلســطينية المحتلــة تحــوالت  األرضة، إذ شــهدت واألمــراض غيــر الســاري المزمنــة المرتبطــة بــنمط الحيــاة األمــراض
مصـابين بـداء عـدد ال، وارتفـع بالتـالي أمـراض غيـر سـاريةوبائية وصحية طرأت على األمراض السارية لتحيلها إلى 

بلـة االرتفـاع المقلـق المسـجل فـي  ة األمـرطينـ ة، وزادفي السنوات األخير ارتفاعًا مطردًا لسكري وارتفاع ضغط الدم ا
تبـّين مـن مراجعـة الحـاالت و . المرتبطة بأنماط الحياة المتسمة بقلة الحركـةالسلوكيات معدل انتشار عوامل الخطر و 

نســـبة تزيـــد علـــى أن الحاصـــلين علـــى الرعايـــة الالجئـــين الفلســـطينيين مـــن الســـكري لمرضـــى  ٢٠١٥لعـــام الســـريرية 
ألمـراض غيـر السـارية النـاجم عـن امتزايـد المـرض ال عـبءالـوزن أو البدانـة. ويؤكـد زيادة هم يعانون من من ٪٩٠,٩

مجربــة خــدمات تــوفير التركيــز علــى الحاجــة إلــى زيـادة تكـاليف الرعايــة الصــحية مترتبــة عليــه فيمــا يتعلــق بوالزيـادة ال
زيـادة فـرز الحـاالت مـن لصـحي وتعزيـز التوعيـة و والتثقيـف اجيدًا وعالية المردودية في مجال الوقايـة مـن األمـراض 

  األمراض ومضاعفاتها وعالجها بأدوية عالية الجودة وتدبيرها عالجيًا. تشخيصأجل اإلبكار في 
  

فــإن صــحة الســكان الالجئــين النفســية ورفــاههم النفســي معرضــان للخطــر بســبب انعــدام وعــالوة علــى ذلــك،   -١٦
عديـــد مـــن السياســـات ي مســـألة تمـــتعهم بحقـــوق اإلنســـان األساســـية جـــراء الاالســـتقرار السياســـي والتـــدخل المســـتمر فـــ

بســـبب الصـــراع صـــاعد وتيـــرة العنـــف بشـــكل مطـــرد وتالمحتلـــة، بوصـــفها الســـلطة التـــي تتبعهـــا إســـرائيل والممارســات 
فــي غــزة واســتخدام التــي ُتشــن المســلحة نــف متكــررة مــن أعمــال العيشــمل الموجــات الالفلســطيني، بمــا  -اإلســرائيلي 

لمرتبطة بـالتوتر ومشـاكل الصـحة النفسـية فيمـا االضطرابات ا. وتقدم الوكالة خدمات لعالج القوة في الضفة الغربية
ي. ويمكــن أن ُتعــزى زيــادة اإلقبــال علــى العنــف المنزلــوخــدمات الــدعم فيمــا يخــص  النســاء واألطفــال والمــراهقينبــين 
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وكــذلك تحســين آليــات اإلبــالغ والــدعوة علــى حــد الت حــاتلــك ال خــدمات العنــف المنزلــي إلــى ارتفــاع معــدالت وقــوع
  ة تامة.في ثقإليها مزيد من الناجين مجال أمام لجوء البدورها الوهي آليات تتيح ، سواء

  
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  ووفقـاً  الصحية.
٪ من األسـر المعيشـية فـي قطـاع غـزة مازالـت محرومـة مـن األمـن الغـذائي أو معرضـة للحرمـان منـه حتـى ٧١فإن 

٪ مــن الســكان علــى نظــم ٤٦ومــن الوكــاالت األخــرى. ويحصــل مــا يقــارب  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 ٣١ى غــذاء مــنخفض النوعيــة فــي حــين يقلــل ٪ منهــا علــ٥٤الصــعوبة االقتصــادية: إذ يحصــل 
وقد تفاقمت هذه األعداد في أعقـاب النـزاع المسـلح الـذي انـدلع بقطـاع غـزة فـي شـهري تمـوز/ يوليـو  الغذاء اليومية.

  .٢٠١٤وآب/ أغسطس 
  

  التحديات والقيود التي تعترض سبيل تقديم الخدمات
  

جنبـًا إلـى  لعـالج،ا مـن أمـراض غيـر سـارية ومكلفـةطـوال حيـاتهم المرضى الذين يعـانون أدت زيادة أعداد   -١٨
تفــاقم التحــديات إلــى  والتحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية،تنّقــل محدوديــة الجنــب مــع حالــة انعــدام األمــن الســائدة و 

  األعقد.حتياجات الطبية االفي تعزيز الخدمات الصحية لتلبية المجابهة 
  

تشـــير إلـــى تفـــاقم مشـــكلة كـــذلك ومازالـــت المالحظـــات الميدانيـــة فـــي المراكـــز الصـــحية والبيِّنـــات الســـريرية   -١٩
االضــطرابات الناجمــة عــن التــوتر ومشــكالت الصــحة النفســية، بمــا فــي ذلــك العنــف األســري، واالنتهاكــات المنزليــة، 

مــن الميــادين التــي تضــطلع فيهــا  وغيرهــا 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

عملهــا الخــاص  وســائل مــن بينهــابــاالحتالل المســتمر. ورغــم ســعي األونــروا النشــط إلــى معالجــة هــذه المشــكالت ب
  يمثل عقبة مستمرة. بالحماية، فإن عدم كفاية الموارد

  
يوليــو / تمــوزفــي الناشــبة المســلح القتــال  أعمــال – فــي قطــاع غــزة وقــد خّلفــت حــاالت الطــوارئ المتكــّررة  -٢٠

تراكميــة علــى  اً آثــار  -، وهــو ثالــث تصــعيد فــي أعمــال العنــف المســلح خــالل ســبع ســنوات ٢٠١٤أغســطس  /آبو 
وتفاقمـت . فعالـة آليـات تـأقلمٕانشـاء الصـمود و مزّوديهم بخدمات الرعاية، األمر الذي حّد من قـدرتهم علـى األطفال و 

قــائم وتصــّعب االســتجابة لهــا كمــا نظــام الحمايــة التعّطــل  جديــدة، بينمــا ظهــرت أخــرى المخــاطر والتهديــدات القائمــة
  . ينبغي
 تعقيــد إجــراءاتالضــفة الغربيــة و  داخــللفلســطينيين ال تنّقــوعــالوة علــى ذلــك، فــإن القيــود المفروضــة علــى   -٢١

فـــي القـــدس الموجـــودة إلــى المستشـــفيات المرضـــى مــن الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة إحالـــة الحصــول علـــى تصـــاريح 
إتاحــة فعالــة وســريعة أمــام  الرعايــة الصــحيةانفكــت تشــّكل عقبــات كــأداء تعتــرض ســبيل إتاحــة خــدمات ماالشــرقية 
تنسـيق يلزمهـا الرعاية الطبية خارج قطاع غـزة ت تقريبًا إلى خدمات جميع اإلحاالفإن ، ٕاضافة إلى ذلكو . المرضى

بطيئــة ى مــن المــرور عبــر معبــر إيريــز، وهــي عمليــة لتمكــين المرضــوالحصــول منهــا علــى تصــاريح إســرائيل مــع 
هـا حـاالت مـا فيب، المستشـفياتمراجعة مواعيد  تتسبب في أن تفوتهمالمرضى أو أحيانًا، وتسفر عن تأخير  ومرهقة

  .مثل العالج الكيميائيات المنقذة لألرواح، لعالجا

                                                           
١   Palestinian Central Bureau of Statistics, FAO, WFP and UNRWA; Socioeconomic and Food Security Survey: West 

Bank and Gaza Strip, Palestine, 2012 (http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp259657.pdf, 

accessed 11 May 2016).                                                                                                                                                         
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العجـز فـي تـوفير ويمثـل  تعبئـة المـوارد الماليـة الالزمـة. العديد مـن التحـديات فـي باستمرار األونرواوتواجه   -٢٢
وكفاءتهــا مــن خــالل اتبــاع الخــدمات الصــحية نوعيــة لجهود الراميــة إلــى تحســين المحيــق بــا الرئيســيخطــر ال المــوارد
الميزانيــة العاديــة لين مــن الُممــوَّ مــن المــوظفين الــدوليين موظفــًا  ٢١٢اســتثناء وب. الفريــق المعنــي بصــحة األســرةنهــج 

، وهـي مسـاهمات لـم مـن المـانحينمقصـور علـى المسـاهمات الطوعيـة المقدمـة تمويـل األونـروا فـإن لألمم المتحـدة، 
أمراض غيــر النــاجم عــن اإلصــابة بــبء المــرض م مــع عــأأعــداد الســكان مــع ســواًء تطــرأ عليهــا أيــة زيــادة متناســبة 

الصـــحي علـــى الُمســـّجلين مـــن الالجئـــين الفلســـطينيين يقـــّدر بمبلـــغ اإلنفـــاق يـــزال مســـتوى الو . مكلفـــة العـــالجســـارية 
لكـل دوالرًا أمريكيـًا  ٥٠و ٤٠وهو دون الغاية التي توصي بهـا المنظمـة بمبلـغ يتـراوح بـين ، دوالرًا أمريكيًا تقريباً  ٢٦
  .الخدمات الصحية األساسية في القطاع العامفيما يتعلق بتقديم  فرد
  

الرعاية الصحية المقدمة لألشـخاص  مجموعة خدماتؤثر على تالتمويل المفروضة على قيود انفكت الماو   -٢٣
مثـــل األدويـــة أخـــرى مســـندة بالبّينـــات، مـــن إضـــافة تـــدخالت  مّمـــن قـــد يســـتفيدونيـــر ســـارية، المصـــابين بـــأمراض غ

التمويـــل، تمكنـــت القيـــود المفروضـــة علـــى وبـــرغم . لمرضـــى الســـكري HbA1cاختبـــارات لشـــحوم و نســـب االخافضـــة ل
هـي تعكـف و حة النفسـية، الصالالجئين الفلسطينيين من تلبية احتياجات ميدان تعهداتها في من زيادة  أيضاً الوكالة 

وقــد ُأجِبــرت  .فــي قطــاع غــزةلمعنــي بالصــحة النفســية والصــحة العقليــة واالجتماعيــة برنامجهــا اتجريــب  علــى حاليــاً 
األونـــروا، بســــبب نقــــص األمــــوال، علـــى تعليــــق عمــــل برنامجهــــا المعنــــي بتقـــديم المســــاعدات النقديــــة دعمــــًا إلجــــراء 

ة المسـتمر  الطـوارئحاالت وفي سياق  .بإعانات اإليجارقطاع غزة بالالجئين الفلسطينيين تزويد أسر اإلصالحات و 
الجمهوريـة العربيـة  وتزايد العبء الذي يرزح تحـت وطأتـه لبنـان واألردن المجـاورين بسـبب النزاعـات الـدائرة فـي هذه

المقدمـــة لالجئـــين  الصــحيةالرعايـــة خـــدمات يكفــي لتوســـيع نطـــاق مجموعــة  التــدفق التمويـــل المتـــاح  فـــإن، الســورية
  .الفلسطينيين

  
  االستنتاجات

  
ؤثر علـى صـحة الالجئـين الفلسـطينيين يـ من عواقـب،يه غياب الحل العادل والمستدام وما يترتب عل مازال  -٢٤

. وتـؤدي الظـروف السـائدة الصـعوبات االقتصـاديةبفهم اليزالون متأثرين تـأثرًا بالغـًا  العضوية واالجتماعية والنفسية.
تمتع الالجئين الفلسطينيين بحقوق اإلنسان  تحديدًا في كل واحد من مجاالت عمل األونروا الخمسة إلى التدخل في

في التمتع بأعلى مستوى من الصـحة يمكـن بلوغـه علـى أسـاس مـن  األساسية التي هي من حقوقهم، بما فيها الحق
  عدم التمييز ومن المساواة.

  
ت مبـادرة اسـتخدام السـجال ونشـر األونـرواإصالح عملية تقديم الخدمات الصحية التي تضطلع بها ويعمل   -٢٥

مـن حيـث فعاليـة فعليـة مكاسـب  علـى تحقيـق اإللكترونية دعمـًا للـنهج الجـامع الـذي يتمحـور حـول األسـرة والمـريض
  .المرضى ومقدمي الخدمات وجودة الرعايةى تقديم الخدمات ورض

  
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  األونــرواى إلــ

تقديم الرعاية الصـحية العاليـة الجـودة وتحسـين  في ستمرارمن االمواصلة اإلصالحات الصحية الالزمة وتعزيزها، و 
الكثيـــــرة ، علـــــى الـــــرغم مـــــن التحـــــديات الفلســـــطينيونالالجئـــــون التـــــي يعيشـــــها األوضـــــاع الصـــــحية ونوعيـــــة الحيـــــاة 

  . يواجهونها تيال
  
  

=     =     =  


