
حياة مديدة وصحية

نهج دورة احلياة في الصحة



األونروا حتيي ذكرى 60 سنة في

حمايـة
و

رعـايـة
صحة الجئي فلسطني

© دائرة الصحة في األونروا، 2009

هذه الوثيقة عبارة عن إصدار رسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا(، وكل احلقوق محفوظة للوكالة. ومع 
ذلك، فيمكن مراجعة هذه الوثيقة وتلخيصها وإعادة طباعتها وترجمتها بحرية، سواًء بشكل جزئي أو كلي، على أن ال يكون ذلك ألغراض البيع أو االستخدام 

في مجاالت تتعلق بغايات جتارية.

صادرة عن دائرة الصحة في األونروا، مكتب الرئاسة، عمان / إعداد د. ف. ريكاردو / األشكال البيانية حسب الوضع السائد في 22 تشرين األول/أكتوبر 2009.

تصميم: بيلسان للتصميم والطباعة



احملتــويــاتحـيــاة مـديـدة وصحيــة

متهيد
صحة الالجئني: سابقاً وحاضراً
األهداف والسياسات
من الطوارئ إلى التنمية
نهج دورة احلياة
رعاية ما قبل اإلخصاب
رعاية احلمل والوالدة
صحة الرّضع واألطفال
صحة املراهقني والراشدين
الشيخوخة النشطة
التعامل مع محددات الصحة
الوصول إلى اخلدمات الصحية
حماية ضحايا العنف
أبرز محطات برنامج الصحة في األونروا
نظرة إلى األمام

4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32



4

متهيد

إن ذكرى مرور 60 سنة على إنشاء االونروا يعطينا فرصة ألن نعود بأنظارنا إلى 
ما جنحت جهودنا في إجنازه في مجال الصحة.

اجتماعية- أوضاع  ظل  في  اليوم،  يعيشون،  فلسطني  الجئي  أغلب  يزال  ال 
اقتصادية صعبة، يشيع فيها التعرض لبيئة العنف والتفاوت في الوصول إلى 
الرعاية الصحية. وفي هذا السياق حتديداً، يأتي التزام األونروا الثابت بحماية 
في  الصحة  فبرنامج  الفارق.  ليحدث  فلسطني  وتعزيز صحة الجئي  ورعاية 
األونروا يعمل على تقدمي الرعاية األولية الشاملة، فيما يعمل برنامجا التعليم 
واإلغاثة في الوكالة على تخفيف أثر التراجع في احملددات االجتماعية للصحة 

على مجتمعات الالجئني.

بسبب  احلزن  واالعتزاز.  احلزن  من  مبزيج  لألونروا  الستني  الذكرى  نحيي  نحن 
أن املأساة اإلنسانية التي ابتليت بها أجيال من الجئي فلسطني ال يوجد ما 
يدل على أنها تقترب من نهايتها، ومع ذلك فهناك اعتزاز بجهودنا الراسخة 
بعملية   2009 سنة  بدأت  لقد  صحتهم.  على  املأساة  هذه  أثر  لتخفيف 
على  النزاع  هذا  تأثير  من  الرغم  وعلى  غزة.  قطاع  في  إسرائيلية  عسكرية 
في  امللحة، حتى  الصحية  اخلدمات  بتقدمي  التزامها  أظهرت  أنها  إال  األونروا، 

أحلك األوقات.

القوي  الوكالة  التزام طاقم  اليوم تتضح مالمحه من خالل  األونروا  إن وضع 
والرؤية التي ميتلكها قادتها. يعني ذلك في دائرة الصحة االنتقال من التركيز 
الذي  الشمولية  األولية  الصحية  الرعاية  نهج  إلى  واإلغاثة  الطوارئ  على 

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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يتعامل مع الالجئني عبر »دورة حياتهم«. لقد ورثنا هذا النهج اجلديد عن مدراء الصحة الذين سبقوني: 
د. ج. س. ماكنزي بولوك حتى سنة 1961، ثم د. س. فالتش حتى سنة 1963، ثم د. م. شريف حتى سنة 
1974، ثم د. ج. هـ. بويت حتى سنة 1979، ثم د. ج. ميالند حتى سنة 1981، ثم د. م. ك. مزيّن في سنة 
1982، ثم د. هـ. ج. هيدلستون حتى سنة 1988، ثم د. ر. كوك حتى سنة 1992، ثم د. م. عبد املؤمن حتى 

سنة 1996، ثم د. ف. موسى حتى سنة 2006. وال يسعني إال أن أقدر عالياً عمل هؤالء األطباء.

تتتبع هذه الوثيقة رحلة برنامج الصحة في األونروا من الشكل الذي كان عليه في البدايات إلى مجموعة 
الصحي  الوضع  على  طرأ  الذي  التحسن  إبراز  جانب  إلى  وهي  حالياً.  تتوفر  التي  الشمولية  اخلدمات 

للمستفيدين من البرنامج، تستعرض اخملاطر القدمية واجلديدة التي ال يزال يواجهها الجئو فلسطني.

وكلي ثقة أن هذه الوثيقة ستكون مبثابة شهادة حية على قوة هذه الوكالة وقدرتها على التحمل عبر 
الزمن وقدرتها على تلبية االحتياجات املتغيرة لالجئي فلسطني.

د. جويدو ساباتينيلي
مدير برنامج الصحة في األونروا
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صحة الالجئني: سابقاً وحاضراً

عندما بدأت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا( 
الفلسطينيني  من  املليون  أرباع  لثالثة  الصحي  الوضع  كان   ،1950 أيار/مايو  من  األول  في  عملها 
الذين كانوا حتت رعايتها سيئاً للغاية. فقد كانت أوضاع االكتظاظ وانخفاض مستوى النظافة في 
التغذية  تخفيض مستوى سوء  وكان  واملاء.  بالهواء  احملمولة  العدوى  انتقال  على  تساعد  اخمليمات 
للتغذية  بارزة. لذا قد أطلقت األونروا برنامجاً  أولوية  ونقص التغذية لدى الرضع واألطفال يشكل 
اإلضافية، قدمت من خالله وجبات غداء طازجة لألطفال، إلى جانب تقدمي مخصصات شهرية من 
األغذية اجلافة واحلليب وزيت كبد السمك. ومن أبرز االبتكارات التي نفذتها األونروا في امليدان أنها 
أدخلت سنة 1957 أمالح النجار، وهي تركيبة خاصة ملكافحة اجلفاف عن طريق الفم ملعاجلة الرّضع 
املصابني باإلسهال واجلفاف. وقد جرى الحقاً تبني هذا العالج واستخدامه بشكل موسع من قبل 

اليونيسف.

يتمثل أحد التحديات الصعبة التي واجهت األونروا في مكافحة األمراض السارية. وقد أدخلت األونروا 
في أعوام اخلمسينيات خدمات التطعيم الروتيني، إلى جانب تنفيذ حمالت تطعيم عام. كما مت أيضاً 
القضاء على املالريا في منطقة األغوار. وساهمت هذه التدخالت مجتمعة، مع التحسن الكبير الذي 

طرأ على األوضاع املعيشية، في التمهيد حلدوث انخفاض ثابت في معدالت الوفيات في اخمليمات.

الصحة حق
وليست امتيازاً

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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واليوم، تقوم األونروا بتقدمي املساعدة إلى عدد متزايد من الالجيئني يصل إلى 4,7 مليون 
الجئ في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع  غزة. إن اخلصائص الدميوغرافية 
لهؤالء السكان آخذة في التغير في ظل ارتفاع معدل العمر املتوقع. فحوالي 40 باملائة 
من الالجئني تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويطرأ تزايد في أعداد املسنني. إن هذه التطورات 
والبطالة.  الفقر  انتشار  بسبب  العبء  هذا  ويتفاقم  األسر،  على  اقتصادياً  عبئاً  تفرض 
نسبة  تصل  تكاد  حيث  خاص،  بشكل  غزة  قطاع  في  حاداً  مستوى  الوضع  هذا  ويبلغ 

الالجئني الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أو تزيد أعمارهم عن 65 سنة إلى %90.

إن مؤشرات إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية بالنسبة للصحة في أوساط الالجئني تتشابه 
كثيراً مع مثيالتها في البلدان املضيفة. بيد أن معدل وفيات الرضع واألمهات في قطاع 
غزة يبدو أعلى نسبياً، فيما يبدو معدل العمر املتوقع عموماً أخفض مما هو في الضفة 
األولى  السنوات  في  االنتشار  شائعة  كانت  التي  السارية  األمراض  أن  وفيما  الغربية. 
السكري  مثل  جديدة،  أمراضاً  ثمة  فإن  السيطرة،  حتت  اآلن  أصبحت  قد  األونروا  لعمل 
وارتفاع ضغط الدم والسمنة، آخذة في النشوء ومتثل تهديداً جدياً لقدرة الالجئني على 

أن يعيشوا حياة مديدة وصحية.
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األهداف والسياسات

ال ميكن أن توجد تنمية إنسانية دون توفر الصحة اجليدة. فالصحة تؤثر على إنتاجية الفرد ودخله 
ومستوى معيشته. كما أنها تؤثر في الوضع االجتماعي-االقتصادي لألسرة وفي مستويات التعليم، 

وبالتالي في احلراك االجتماعي.

ميثل الجئو فلسطني فئة سكانية محرومة اجتماعياً خضعت حياتهم على مدى أجيال لتأثير قوى 
اآلن  هم  الالجئون  وهؤالء  كبير.  حد  إلى  سيطرتهم  عن  خارجة  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية 
ضحايا التفاوت في الصحة ألنهم الجئون. ويأتي جهد األونروا لتزويد الجئي فلسطني بأفضل رعاية 
صحية ممكنة جزءاً من الرسالة املشتركة األعم لألمم املتحدة واحلكومات الوطنية ملعاجلة احملددات 
الصحية  الرعاية  مرافق  من  األونروا  إن شبكة  الصحة.  في  اإلنصاف  وحتقيق  للصحة  االجتماعية 
األولية والعيادات املتنقلة تشكل األساس الذي تقوم عليه مساعداتها الصحية لالجئني، إذ تقدم 
اخلدمات الوقائية وخدمات الطب العام والرعاية التخصصية املصممة حسب كل مرحلة من مراحل 

احلياة.

الصحة مفتاح 
التنمية اإلنسانية 

واألمن اإلنساني

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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متكني الجئي فلسطني من أن يعيشوا حياة مديدة وصحية

ومع ذلك فالصحة ال تقتصر على تقدمي الرعاية الصحية. لهذا السبب، فإن مجال عمل األونروا ميضي إلى أبعد من املعاجلة املباشرة 
لألمراض ليشمل توفير »شبكة أمان اجتماعي« تتضمن برامج التعليم واملساعدات الغذائية وخلق فرص عمل والقروض البسيطة. 

اإلمنائية لأللفية حول الصحة ومبعايير منظمة الصحة  باألهداف  األونروا في تقدمي اخلدمات الصحية األساسية يسترشد  إن عمل 
العاملية، وتتحمل األونروا مسؤولية املساهمة في توفير بيئة معيشية صحية لالجئي فلسطني. يتمثل أحد أهداف األونروا العامة 
للتنمية اإلنسانية في متكني الالجئني من أن يعيشوا حياة مديدة وصحية. وفي نطاق هذا الهدف العام، حتدد األونروا لنفسها ثالثة 

أهداف استراتيجية على املدى املتوسط، هي:

 ضمان الوصول املعمم إلى خدمات شاملة عالية اجلودة،
 الوقاية من األمراض والسيطرة عليها،

 حماية وتعزيز صحة العائلة.

إن األونروا حتافظ على التزامها الراسخ والطويل األجل بالعمل من أجل الفئات التي تخدمها، إال أنها تواجه اليوم حتديات جدية.

فثمة مجموعة من العوامل اجملتمعة التي تضع برنامج الصحة في األونروا حتت الضغط، والتي تتمثل في النمو السكاني املتسارع، 
وارتفاع الطلب على اخلدمات، والطبيعة املتغيرة للرعاية الصحية األولية، وتعاظم القيود املالية. وبالنتيجة، فإن الوكالة تصبح أقل 

قدرة على تلطيف اآلثار املترتبة على صحة الفئات املستفيدة بسبب البيئة االجتماعية-االقتصادية الصعبة التي يعيشون فيها. 

ضمان الوصول املعمم 
إلى خدمات شاملة 

عالية اجلودة

الوقاية من األمراض 
والسيطرة عليها

حماية وتعزيز 
صحة العائلة
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بدأت األونروا عملياتها سنة 1950 في وضع يتسم بظروف ما بعد النزاع. ومنذ ذلك احلني، كان لزاماً 
على األونروا أن توازن ما بني اإلغاثة الطارئة والتنمية اإلنسانية بسبب الظرف األمني املتقلب على 
الدوام الذي يسود العديد من مناطق نشاطها. فاألونروا تسعى إلى ضمان استمرار خدماتها في ظل 

أوضاع االحتالل واإلغالق، وكذلك أثناء فترات التصعيد احلاد في النزاعات.

تشكلت األوضاع املعيشية لالجئي فلسطني، عبر السنوات، وفقاً لوضعهم االجتماعي-االقتصادي 
والقانوني في كل بلد مضيف ومستوى وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية احلكومية. لذا فإن 
االحتياجات الصحية لالجئني التي تسعى األونروا إلى تلبيتها تتنوع وتتفاوت من إقليم إلى آخر من 

أقاليم عملها.

تستضيف لبنان حالياً أكثر من 400 ألف الجئ، يعيش أكثر من نصفهم في اخمليمات. إن الالجئني 
في لبنان غير مخولني باحلصول على اخلدمات االجتماعية للدولة، مبا فيها الرعاية الصحية، وهم 
إليها  التشغيل، يضاف  ناحية  الالجئون قيوداً من  العنف بشكل متكرر. يواجه  إلى أحداث  عرضة 
ارتفاع تكلفة احلصول على رخص العمل، مما يعمق من تبعيتهم املالية. وتقتصر فرص وصول هؤالء 
الذي  اخلاص  القطاع  وكذلك  الدولية  واملنظمات  األونروا  على خدمات  الصحية  الرعاية  إلى  األفراد 
يتقاضى رسوماً مرتفعة مقابل خدماته. ومن املبادرات املميزة في هذا اإلقليم أن األونروا قد دخلت في 
اتفاقيات مع مستشفيات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني لضمان أن يجد الالجئون اإلنصاف في 
الوصول إلى الرعاية الصحية املتقدمة. في املقابل، تتبع كافة األقاليم األخرى نظام تعويض الالجئني 

عن تكاليف الرعاية الثانوية واملتخصصة التي يتكبدونها.

تعمل األونروا منذ 
60 عاماً على تقدمي 

الرعاية الصحية 
لالجئي فلسطني 

في بيئة من 
النزاع والضائقة 

االجتماعية-
االقتصادية

من الطوارئ إلى التنمية

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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األردن قرابة مليوني الجئ فلسطيني، ومينح أغلبهم املواطنة بناًء على معايير، مثل موطنهم األصلي وسنة وصولهم  يستضيف 
إلى البالد. ومع أن الالجئني يظلون ميثلون شريحة سكانية هشة، إال أنه يسمح لهم بدخول سوق العمل، ويستطيعون االستفادة من 
اخلدمات الصحية في البالد، ويتمتعون بقدرة واضحة على احلراك االجتماعي. ومع ذلك فالالجئون الذين نزحوا عن قطاع غزة خالل نزاع 
سنة 1967 أو ما بعده يواجهون قيوداً من ناحية القدرة على الوصول إلى التعليم العالي والوظائف. ولذا فهم يعتبرون الفئة األكثر 

انكشافاً.

وفي سوريا، يوجد قرابة نصف مليون الجئ فلسطيني، وهم ميلكون قدرة كاملة على االستفادة من اخلدمات  احلكومية، مبا في ذلك 
الرعاية الصحية، والوصول إلى سوق العمل، ويتمتعون باحلماية القانونية ذاتها تقريباً التي يتمتع بها املواطنون السوريون مع أنهم 

نحون املواطنة. ال ميمُ

يقيم حوالي مليوني الجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعاني هذه الفئة السكانية بشكل خاص من التأثيرات البعيدة 
املدى للضائقة االجتماعية-االقتصادية. يعود ذلك في جزء كبير منه إلى نظام اإلغالقات الراهن والذي يقيد حركة الناس والبضائع 
داخل املناطق اخملتلفة وما بينها. إن تقطيع أوصال الضفة الغربية بواسطة املستوطنات واملنشآت العسكرية يوجد تفاوتاً في قدرة 
عموم السكان على الوصول إلى الرعاية الصحية، فيما تزداد صعوبة وصول الالجئني إلى اخلدمات املتواجدة في القدس الشرقية من 
األجزاء األخرى للضفة الغربية. أما في قطاع غزة، فيواصل احلصار التسبب بأوضاع حرجة من خالل إعاقة وصول املستلزمات الطبية 
األساسية وتأخير أعمال إعادة اإلعمار وتقييد القدرة على حتويل املرضى. إن النزاع والفقر الشديد يعمقان من تراجع محددات الصحة، 
فيما تنشأ حالة متنامية من التباين في الوضع الوبائي بني الالجئني في األراضي الفلسطينية احملتلة. ويواجه الالجئون املقيمون في 
قطاع غزة أوضاعاً صحية متردية على الرغم من أنهم ميلكون القدرة على الوصول إلى اخلدمات الصحية لكل من السلطات احمللية 

واألونروا.
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نهج دورة احلياة

احلياة الصحية عبارة عن سلسلة متصلة من املراحل من الطفولة وحتى الشيخوخة. ولكل من 
هذه املراحل احتياجاتها اخلاصة التي ال بد من تلبيتها للمحافظة على صحة جيدة. لذلك ينبغي أن 
تصمم الرعاية الصحية بحيث تقدم اخلدمات الوقائية واإلكلينيكية األكثر تناسباً مع كل مرحلة 

في حياة املرء. ولهذا السبب بالتحديد مت تطوير نهج دورة احلياة في مجال الصحة.

يجري العمل على مساعدة الالجئني من مرحلة ما قبل اإلخصاب إلى مرحلة الشيخوخة النشطة 
من خالل تقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية. وتتضمن هذه اخلدمات املتابعة الصحية للنساء 
واالستشارات  والتطعيمات(،  الطبية،  والفحوص  النمو،  منحنى  )مراقبة  الرّضع  ورعاية  الواضعات 
الطبية في العيادات اخلارجية، وتنظيم األسرة، والرعاية الصحية للنساء احلوامل، وصحة الفم. كما 

تتعامل األونروا مع 
االحتياجات الصحية 

لالجئني من  مرحلة 
ما قبل اإلخصاب إلى 

مرحلة الشيخوخة 
النشطة

متكني الجئي فلسطني من أن يعيشوا حياة مديدة وصحية، من مرحلة ما قبل اإلخصاب إلى مرحلة الشيخوخة النشطة

الرعاية أثناء الوالدة

رعاية ما قبل اإلخصاب البيئة الصحية صحة الرّضع واألطفال

الشيخوخة النشطة
صحة املراهقني والراشدين

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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يتم تقدمي الوقاية الثانوية وتدبير أمراض السكري وارتفاع الضغط لالجئني الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة. ويتم حتقيق السيطرة 
على األمراض السارية من خالل التغطية العالية بالتطعيمات، إلى جانب االكتشاف املبكر لهذه األمراض والسيطرة على انتشارها 
بني السكان من خالل نظام رصد وبائي يعتمد على املراكز الصحية. كما يعمل برنامج صحة البيئة على ضبط جودة مياه الشرب 

ويقدم خدمات الصرف الصحي والسيطرة على احلشرات والقوارض الناقلة لألمراض في اخمليمات، مما يحد من خطر األوبئة.
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رعاية ما قبل اإلخصاب

إقرار واسع بأهمية رعاية ما قبل اإلخصاب كمكون حساس في صحة األم والطفل. وميكن  هناك 
تعريف هذه الرعاية بشكل عام على أنها تشمل التدخالت الطبية والسلوكية التي تقدم قبل أن 
يتم اإلخصاب بهدف حتسني صحة املرأة وحتقيق النتيجة املثلى للحمل. يتلقى األزواج اإلرشاد لدى 
األونروا عند تخطيطهم للحمل، ويتم نصحهم بتجنب احلمل املتكرر أو املبكر أو املتأخر من خالل 
األزواج  زوج من  ألف  أكثر من 23  بالبرنامج  التحق  استخدام وسائل عصرية لتنظيم األسرة. لقد 
لتنظيم  العصرية  الوسائل  يواصلون استخدام  ملن  اإلجمالي  العدد  وازداد  الشابة في سنة 2008، 
األسرة بنسبة سبعة باملائة باملقارنة مع السنة التي سبقتها. ومع تزايد دور تنظيم األسرة، شهدت 
معدالت اخلصوبة في أوساط الجئي فلسطني انخفاضاً ثابتاً )من 4,7 إلى 3,2( على مدى السنوات 

العشر املاضية.

تعمل األونروا على 
تشجيع تنظيم 

األسرة بشكل 
صحي

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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العدد اإلجمالي للنساء املتلقيات خلدمات تنظيم األسرة ورعاية احلمل من األونروا، 2008-1995

ف(
آلال

)با
ت 

ئا
ج

لال
ء ا

سا
لن

ا

متلقيات خدمات تنظيم األسرةالنساء احلوامل
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رعاية احلمل والوالدة

حتدث حوالي أربعة ماليني وفاة بني املواليد عبر العالم كل سنة، وتكون غالبيتها خالل األيام القليلة 
األولى بعد الوالدة. وتقترح أبحاث منظمة الصحة العاملية أنه باإلمكان إحداث تخفيض جوهري في 
وفيات املواليد، وخاصة في اجملتمعات ذات الدخل املنخفض، باتباع عدد صغير من التدخالت املنفذة 
املتزايدة  االنكشاف  حالة  إن  مباشرة.  الوالدة  بعد  ما  وإلى  اإلخصاب  قبل  ما  مرحلة  من  بفعالية 
والقيود على الوصول إلى الرعاية الصحية جتعل الجئي فلسطني أكثر اعتماداً على األونروا باعتبارها 
اجلهة الوحيدة التي تزودهم بالرعاية الصحية. ويتضح هذا األمر بشكل خاص بالنسبة لصحة األم 
والطفل، وقد أدى هذا إلى ارتفاع بارز منذ أعوام التسعينيات في مدى التغطية بخدمات صحة األم 

والطفل التي تقدمها األونروا.

زيارة إلى عيادة احلوامل باملتوسط. ويتم خالل هذه  حتصل كل امرأة حامل ترعاها األونروا على 7,4 
املناسبة  باملتابعة  احلامل  املرأة  تزويد  بهدف  اخملاطرة  درجة  ناحية  من  احلمل  تقييم  الفحوصات 
فحوص  جترى  وكذلك  الكزاز،  ضد  النساء  تطعيم  ويجري  الشخصي.  وضعها  حسب  واملصممة 
على  األونروا  تعمل  الطبي،  الكشف  إلى  وباإلضافة  الضغط.  وارتفاع  احلمل  سكري  عن  الكشف 
تلبية االحتياجات الغذائية املتزايدة للنساء احلوامل واألمهات املرضعات من خالل تزويدهن بحصص 
من الزيت النباتي واألرز والسكر والبقول اجلافة بدءاً من الشهر الثالث للحمل إلى ما بعد الوالدة 
بستة أشهر. كما تتم حماية النساء احلوامل من نقص املغذيات الدقيقة ويتم تزوديهن مبكمالت 

احلديد طيلة فترة احلمل.

في سنة 2008، 
شكلت الوالدات 
في املستشفى 
نسبة 96 باملائة 

من مجموع النساء 
احلوامل املتلقيات 

للرعاية من األونروا 

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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نسبة الوالدات في املستشفى مقابل الوالدات املنزلية بني النساء الالجئات اللواتي يتلقني خدمات الرعاية أثناء الوالدة لدى 
األونروا، 2008-1971

للوالدة في  املالي  الدعم  الوالدة من خالل  والوقاية من وفيات  اآلمنة  األونروا األمومة  تعزز 
املستشفيات في حاالت احلمل اخلطر. ثم تتم متابعة األمهات واملواليد بعد الوالدة، إما في 
املرافق الصحية لألونروا أو من خالل الزيارات املنزلية. وقد استفادت قرابة 90 ألف امرأة من 

خدمات الرعاية النفاسية لألونروا في سنة 2008.

تفيد منظمة الصحة العاملية أن 1500 امرأة متوت كل يوم بسبب مضاعفات في احلمل 
لذلك  وأن عدداً مساوياً  وأن 10 آالف طفل ميوتون في عمر أقل من شهر واحد،  الوالدة،  أو 
من األطفال يولدون ميتني. إن باإلمكان تخفيض عدد هذه الوفيات من خالل توفير الرعاية 

املؤهلة في الوقت احمليط بالوالدة.

املتوقعة  األحمال  من  باملائة   80 من  أكثر  مبتابعة  األونروا  لدى  احلمل  رعاية  تقوم خدمات 
في أوساط الجئي فلسطني. وتبدأ غالبية هؤالء النساء بإجراء الكشف الطبي في الثلث 
األول من احلمل، مما يتيح لألطباء التعرف على املضاعفات وعوامل اخملاطرة وهي ما تزال في 
مراحلها املبكرة. وحتصل 99 باملائة من النساء احلوامل اللواتي يتلقني الرعاية لدى األونروا 
للكزاز  حالة  أية  عن  التبليغ  يتم  لم  وبالفعل،  األملانية.  واحلصبة  الكزاز  من  حماية  على 

الوليدي واحلصبة األملانية اخللقية في العقد األخير.

األمومة اآلمنة

الوالدات في املستشفى الوالدات املنزلية
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صحة الرّضع واألطفال

األطفال ميثلون املستقبل. وينبغي أن يكون ضمان منوهم وتطورهم الصحي في قائمة االهتمامات 
الرئيسية ألي مجتمع. وبسبب الوضع الصحي الهش للطفل، خاصة في األشهر األولى من حياته، 
وألن األطفال أكثر عرضة خلطر سوء التغذية واألمراض املعدية باملقارنة مع الفئات العمرية األخرى، 
فال بد من تزويدهم بشبكة عالية الكفاءة واألهلية من اخلدمات الوقائية والعالجية في طب األطفال. 
والرعاية  التغذية  ممارسات  حول  لألمهات  الصحي  واإلرشاد  التثقيف  من  األونروا  لدى  الوقاية  تبدأ 
املناسبة لألطفال. ويحصل الرّضع واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهراً على الرعاية الوقائية 
والتطعيم*،  النمو،  ومراقبة  الدقيق،  الطبي  الكشف  تشمل  والتي  الصحية،  األونروا  مراكز  في 
والكشف عن اإلعاقات. كما يتم تزويدهم مبكمالت احلديد وفيتامني أ وفيتامني د للوقاية من نقص 

املغذيات الدقيقة.

الوقائية لعيادات األطفال في  ألف رضيع وطفل من اخلدمات  في سنة 2008، استفاد حوالي 300 
األونروا. وفي العيادات ذاتها، يحصل األطفال املرضى على الرعاية الصحية من األطباء العامني وأطباء 
األطفال وأطباء القلب. وعندما يتم قيد الطفل في إحدى مدارس األونروا، فإنه يخضع لكشف طبي 
دقيق يتضمن التطعيم والكشف عن اإلعاقات. ويولى اهتمام خاص باألمراض واإلعاقات التي ميكن 
أن تؤثر سلباً على قدرة الطفل على التعلم، مثل صعوبات السمع أو اإلبصار. وتعطى األولوية أيضاً 
لصحة الفم والتزويد بالفيتامينات والتثقيف الصحي. وحاملا يتم الكشف عن أية إعاقة، يتم تقدمي 
مت  وقد  األخرى.  التعويضية  واألجهزة  والسماعات  بالنظارات  تزويدهم  لألطفال من خالل  املساعدة 
خالل السنة الدراسية 2007-2008 الكشف عن احتياجات صحية خاصة لدى حوالي 2500 طفل في 

سن املدرسة، ومتت مساعدتهم طبياً أو تزويدهم باألجهزة التعويضية كل حسب احتياجه.

واحلصبة  واحلصبة  والسل  الديكي  والسعال  والدفتيريا  الكزاز  الالجئني  لألطفال  الكامل  التطعيم  جدول  يتضمن   *
األملانية والنكاف والشلل )البوليو( والتهاب الكبد والسحايا.

في الفترة
 ،2008-2007

ساعدت األونروا 
حوالي 2500 طفل 

في سن املدرسة 
من ذوي االحتياجات 

الصحية اخلاصة

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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تخفيض وفيـات الرّضع:
األهداف اإلمنائية لأللفية

في أيلول/سبتمبر 2000، اجتمع قادة 189 بلداً في األمم املتحدة في نيويورك وصادقوا على إعالن األلفية، والذي هو مبثابة التزام رسمي 
ببناء عالم أكثر أمناً وازدهاراً وإنصافاً. ومت حتويل اإلعالن إلى خارطة طريق تتضمن ثمانية أهداف محددة زمنياً وقابلة للقياس للعمل 
على بلوغها بحلول سنة 2015. وهي تعرف باألهداف اإلمنائية لأللفية، ومنها ثالثة تتعلق بالصحة. يسعى الهدف الثالث حتديداً إلى 

تخفيض وفيات األطفال والرضع في كل بلد مبقدار ثلثي املعدل لسنة 1990.

اليوم، وبعد مرور أكثر من نصف املدة باجتاه املوعد النهائي احملدد بسنة 2015، يطرأ انخفاض ثابت على وفيات الرّضع واألطفال في 
أوساط الجئي فلسطني. ويأتي ذلك نتيجة التحسن العام في املياه والصرف الصحي، والتغطية بالتطعيمات بنسبة تتراوح بني 98-

100 باملائة، ووجود شبكة محكمة لرصد األمراض السارية والسيطرة عليها، وتوفر الغذاء الكافي.

مثل  املبتكرة،  التدخالت  أدت  وقد  الفلسطينيني.  لألطفال  العامة  والصحة  املناعة  حالة  لتحسني  مواتية  أعاله  العوامل  كافة  إن 
استخدام محاليل اإلماهة ملعاجلة األطفال الذين يعانون من اإلسهال واجلفاف واالستمرار في تقدمي خدمات عالية اجلودة، إلى انخفاض 
في الوفيات في كافة الفئات العمرية. إن هدف تخفيض وفيات الرضع بني الجئي فلسطني قد مت حتقيقه في وقت مبكر في لبنان 
واألرض الفلسطينية احملتلة، فيما ال يزال بلوغ هذا الهدف في األردن في املتناول. أما في سوريا، فيلزم بذل املزيد من اجلهد في هذا 

اخلصوص.

معدل وفيات الرّضع بني الجئي فلسطني )لكل ألف والدة حية(

معدل وفيات الرّضع )لكل ألف والدة حية(
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صحة املراهقني والراشدين

أيضاً  بقدر ما هي  اإلنسان، ومتثل حتدياً  الفريدة في عمر  املراحل  والشباب من  املراهقة  فترة  تعتبر 
فرصة لتمهيد الطريق نحو حياة صحية ومنتجة في مرحلة الرشد. إن الالجئني املراهقني والبالغني 
يستفيدون بشكل كبير من اخلدمات الوقائية والعالجية املتاحة في عيادات األونروا. فيقدر أن كل 
فتى أو فتاة أو شاب أو شابة يترددون على عيادات الوكالة ست مرات في املتوسط خالل السنة، وذلك 
في العادة ملعاجلة االلتهابات البسيطة في املسالك التنفسية العليا ومشكالت املفاصل. لقد أجرى 
طاقم األونروا 9,6 مليون استشارة طبية في سنة 2008. ويقدم كل مركز من مراكز الوكالة الصحية 
خدمات تشخيصية مجانية ويستفيد من وحدات األشعة واخملتبرات. فضالً عن ذلك، متلك األونروا 
القدرة لتقدمي خدمات الفحوص البكتيرية بحيث تغطي احتياجات كل مركز صحي، سواًء بشكل 
مباشر أو من خالل اتفاقيات التحويل إلى املستشفيات مع البلدان املضيفة. وقد مت في سنة 2008 
إجراء أكثر من 80,000 صورة أشعة و4,7 مليون فحص مخبري في عيادات األونروا. كما يوفر كل مركز 

صحي األدوية بوصفات طبية دون مقابل.

ومع ذلك، فاألونروا ال تقدم خدمات الطب العام فحسب، بل تقدم كذلك خدمات االختصاص الوقائية 
والعالجية. وتتضمن هذه اخلدمات الكشف عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي عند النساء ما 
الفم  الغربية، وخدمات صحة  والضفة  النفسية في قطاع غزة  الصحة  وبرامج  البلوغ،  بعد سن 
الوقائية والعالجية، والتأهيل الطبي في األرض الفلسطينية احملتلة ملعاجلة اإلعاقات، والتي يتعلق 

بعض منها بالنزاع.

تعتبر املراهقة حتدياً 
بقدر ما هي فرصة 

حلياة مديدة وصحية

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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في سنة 2008:

أجريت أكثر من 760 ألف استشارة في صحة الفم وحوالي 250 ألف نشاط للكشف   
عن األمراض.

أجريت فحوص للكشف عن سرطان الثدي لدى حوالي 3000 امرأة من خالل التصوير   
الشعاعي للثدي و/أو فحص الثدي باألمواج فوق الصوتية.

أجريت فحوص للكشف عن سرطان عنق الرحم حلوالي 2000 امرأة من خالل فحوص   
مسحة عنق الرحم في لبنان وسوريا.

استفاد أكثر من 12 ألف الجئ والجئة من جلسات اإلرشاد النفسي الفردي، وحضر   
الزيارات  ألف من  أكثر من 11  اإلرشاد اجلمعي، واستفاد  ألف جلسات  أكثر من 40 

املنزلية التي قام بها طاقم الصحة النفسية.

وحدات  في  العالج  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  مريض  ألف   11 من  أكثر  تلقى   
العالج الطبيعي التي تديرها األونروا.
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الشيخوخة النشطة

الشيخوخة هي امتياز وإجناز اجتماعي. وهي أيضاً تشكل حتدياً سيؤثر على كافة مناحي مجتمع 
النامية بشكل خاص، على  البلدان  في  املسنني،  أن تساعد  التي من شأنها  التدابير  إن   .21 القرن 

احملافظة على صحتهم ونشاطهم تعد من الضروريات وليس من الكماليات.

التي طرأت على أمناط  التغييرات  إلى جانب  أدى انخفاض معدالت اإلصابة باألمراض السارية،  لقد 
العيش وارتفاع معدالت العمر، إلى تغيير في صورة األمراض بني الجئي فلسطني، حيث يطرأ ارتفاع 
عادات  في  التغيرات  تؤدي  ذلك،  عن  والسرطان. فضالً  والسكري  واألوعية  القلب  أمراض  في حاالت 
النشاط  ونقص  احلرارية  السعرات  مدخول  ارتفاع  إلى  العالم  مستوى  على  احلياة  وأمناط  الطعام 
بوجود  ويفاد  األكبر سناً.  الالجئني  الغالب على  في  مؤثرة  واسع،  السمنة بشكل  وتنتشر  البدني. 
أعلى مستويات من السمنة بني النساء الالجئات في األردن )53,7 باملائة(، فيما يوجد أدنى مستوى 

من االنتشار في لبنان )23,6 باملائة بني الرجال، 40,6 باملائة بني النساء(.

تقدم األونروا املساعدة لالجئني املسنني لكي يعيشوا شيخوخة نشطة وصحية من خالل عدد من 
اخلدمات الوقائية والعالجية اخملصصة لهم، مثل فحوص الكشف عن حاالت مرض السكري وارتفاع 

الضغط وعن املضاعفات املرتبطة بها ومعاجلتها ومتابعتها.

تشكل األمراض 
الناشئة، مثل 

السمنة، حتدياً خاصاً 
للمسنني

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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عبء األمراض املزمنة:

تنتشر اليوم مجموعة واسعة من األمراض غير السارية، مبا فيها الربو وفقر الدم الوراثي والسرطان، في أوساط الالجئني. ومع ذلك، ال 
يزال من غير املمكن تخصيص جزء من املوارد احملدودة املتاحة لبرنامج الصحة للتأكد من عبء هذه األمراض من ناحية معدالت املرض 
واإلعاقة والوفاة، أو لتبني تدخالت للتصدي لها بالقدر الكافي. ويتم التعامل مع هذه األمراض من خالل تزويد املرضى الذين يترددون 

على عيادات األونروا باملساعدة املناسبة، مبا في ذلك العالج الطبي والتحويل إلى املستشفى.

أما الوضع بالنسبة ملرض السكري وارتفاع الضغط فهو على العكس من ذلك، إذ يتم تنفيذ أنشطة محددة للوقاية من هذين املرضني 
األربعني من  املرضى فوق  باملائة من   16,4 السكري يصيب  بأن مرض  الالجئني. فيقدر  الواسع بني  انتشارهما  إلى  بالنظر  وعالجهما، 
العمر، ومرض ارتفاع الضغط يصيب 10,7 باملائة من املرضى في الفئة العمرية ذاتها. لقد تلقى حوالي 180 ألف الجئ والجئة الرعاية 
بخصوص مرض السكري وارتفاع الضغط في سنة 2008. ومبا أن املسنني يحتاجون إلى مراقبة مستمرة وميكن أن يكونوا أكثر عرضة 
إذ يتردد الشخص املسن على  لهذه األمراض، فإن هذه الشريحة احملددة من املرضى تراجع العيادات بتكرار أكبر من عموم السكان، 

العيادات ثماني مرات باملتوسط خالل السنة الواحدة.

مرضى السكري و/أو ارتفاع الضغط الذين يتلقون الرعاية من األونروا، 2008-2000
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التعامل مع محددات الصحة

تكتسب الصحة أهمية مركزية بالنسبة للتنمية اإلنسانية. ومع ذلك، يقع العديد من محددات 
لالجئي  الصحي  الوضع  لتحسني  سعيها  في  األونروا  إن  الصحة.  قطاع  خارج  الرئيسية  الصحة 
من  ممكن  مستوى  بأعلى  ومدهم  لهم،  وصحية  آمنة  معيشية  بيئة  توفير  على  تعمل  فلسطني 
الضمان االجتماعي. لتحقيق ذلك، عمل برنامج الصحة في الوكالة بالتعاون مع برنامجي التعليم 
واإلغاثة واخلدمات االجتماعية لتنفيذ عدد من األنشطة الرامية إلى تخفيض الفقر، ورفع مستوى 
هذه  ضمن  من  األمراض.  انتشار  على  تساعد  التي  البيئية  الظروف  ومكافحة  الصحي،  الوعي 
األنشطة املبادرة اجملتمعية التي هي مبثابة استراتيجية قائمة بذاتها وذات توجه محلي تهدف إلى 

التصدي الحتياجات التنمية األساسية للسكان. 

يعد الفقر من القضايا الرئيسية التي يواجهها ساكنو اخمليمات. وهو ميثل مشكلة متعددة األبعاد 
من  نهج  استخدام  من  ثبت  وقد  الالجئني.  في مجتمعات  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تعيق 
تعبئة  املمكن  من  أنه  احملليني،  للسكان  الكاملة  واملشاركة  االنخراط  يراعي  القمة،  إلى  القاعدة 
إن  بخصوصها.  واملناصرة  األساسية  احتياجاتها  حتديد  أجل  من  ومتكينها  وتشجيعها  اجملتمعات 
املبادرة اجملتمعية تهدف بشكل صريح إلى احلد من الفقر من خالل تصميم وتنفيذ أنشطة مدرة 

للدخل. ويجري اآلن جتريب هذا البرنامج استطالعياً في مخيمني في األردن وسوريا.

بإمكان البيئة اآلمنة 
والصحية أن تكون 
من أكبر محددات 

الصحة

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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إن كفاح األونروا لتخفيض معدالت اإلصابة باألمراض السارية 
النجاح، وذلك بفضل حتسني  بني الجئي فلسطني قد حقق 
بالتطعيم.  التغطية  وارتفاع  اخمليمات  في  البيئية  األوضاع 
املياه  جودة  مراقبة  على  الوكالة  في  البيئة  برنامج  يعمل 
والصرف الصحي والسيطرة على القوارض واحلشرات الناقلة 
لألمراض في اخمليمات. ويتم تقدمي هذه اخلدمات إلى حوالي 1,4 
مليون شخص من الجئي فلسطني يقيمون في 58 مخيماً 
رسمياً. وحتى سنة 2008، امتلكت 100 باملائة من املساكن 
في اخمليمات القدرة على الوصول إلى مياه مأمونة، وارتبطت 

83 باملائة من املساكن مبرافق تصريف مياه اجملاري.

عشرة  ضد  التطعيم  الوكالة  في  التحصني  برنامج  يقدم 
والسل،  الديكي،  والسعال  والدفتيريا،  الكزاز،  هي:  أمراض 
)البوليو(،  والشلل  والنكاف،  األملانية،  واحلصبة  واحلصبة، 
التغطية  معدل  يقترب  واليوم  الكبد.  والتهاب  والسحايا، 
لهذا البرنامج من 100 باملائة. وقد أدى هذا اإلجناز االستثنائي 
والوفاة  واملرض  اإلصابة  معدالت  في  ملموس  انخفاض  إلى 

املرتبطة باألمراض السارية.

تبني حزمة التطعيم األساسية ومعدالت اإلصابة باألمراض املستهدفة

مكافحة األمراض السارية:

احلصبة                      الكزاز الوليدي                         الدفتيريا                                 السل            الشلل )البوليو(                  سعال الديكي
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والدفتيريا 	  الكزاز  ضد  حتصن  األونروا  
والسعال الديكي واجلدري

احلصبة 	  ضد  التحصني  إدخال 
والشلل )البوليو( والسل
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الوصول إلى اخلدمات الصحية

ميكن أن يكون حتقيق اإلنصاف في الوصول إلى الرعاية الصحية صعباً بشكل خاص في مناطق عمل 
األونروا. ويعود هذا األمر إلى مستوى العنف املرتبط بالنزاع والقيود على احلركة واحلقوق املمنوحة 

لالجئني من قبل حكومات البلدان املضيفة.

في أعوام اخلمسينيات، أقامت األونروا 91 مركزاً صحياً بإدارة 75 طبيباً وطبيبة في مناطق عملها. 
واليوم يتم تقدمي خدمات الرعاية الطبية من خالل شبكة من 137 مرفقاً للرعاية الصحية األولية 
يعمل فيها 480 طبيباً وطبيبة. وقد أدى هذا التواجد امللموس على أرض الواقع إلى تخفيض احلواجز 

املادية واالقتصادية التي متنع الجئي فلسطني من الوصول إلى الرعاية الصحية.

تيسير  بهدف   2003 منذ شباط/فبراير  متنقلة  فرق صحية  الغربية خمس  الضفة  في  تعمل  كما 
العازل.  واجلدار  التفتيش  ونقاط  اإلغالقات  من  املتضررة  املناطق  في  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول 
يتكون كل فريق من طبيب وممرضة وفني مختبر ومساعد صيدلي وسائق. وهم يقدمون مجاالً كامالً 
من اخلدمات الطبية العالجية والوقائية األساسية حلوالي 13 ألف مريض في الشهر في أكثر من 150 
موقعاً معزوالً. إن أعداد الالجئني الذين متدهم العيادات املتنقلة بالعالج آخذة في التزايد منذ أن بدأت 
هذه العيادات بالعمل، إذ ارتفع الرقم من حوالي 70 ألفاً في سنة 2003 إلى 140 ألفاً في سنة 2008.

ومع أن األونروا تركز في الغالب على الرعاية الصحية األولية، إال أنها تساعد الفئات املستفيدة أيضاً في 
الوصول إلى خدمات الرعاية الثانوية واخملتصة. وفي سنة 2008، قدمت املساعدة لقرابة 85 ألف الجئ 
والجئة في تغطية تكاليف العالج في املستشفى سواًء في مرافق الرعاية الثانوية التي تتعاقد األونروا 
معها أو في املستشفى الذي تديره في قلقيلية في الضفة الغربية بسعة 63 سريراً. مستشفى 
قلقيلية هو املستشفى الوحيد الذي تديره الوكالة، ويضم قسماً للجراحة يحتوي على 14 سريراً 
وقسماً باطنياً يحتوي على 12 سريراً وقسماً لطب األطفال يحتوي على 20 سريراً وقسماً للتوليد 
واألمراض النسائية يحتوي على 15 سريراً ووحدة للرعاية املركزة بسعة سريرين، باإلضافة إلى قسم 

للطوارئ بسعة خمسة أسرة. وقد استقبل املستشفى أكثر من 6000 مريض خالل سنة 2008.

يواجه الجئو 
فلسطني حواجز 
مادية واقتصادية 

تعيق وصولهم إلى 
الرعاية الصحية

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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ً سنة 1955: 64 مركزاً صحيا سنة 2009: 134 مركزاً صحياً

التوسع في مرافق الرعاية الصحية لألونروا منذ سنة 1950
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حماية ضحايا العنف

تنتهي  ال  تواجه حتديات  مزمن،  بشكل  غير مستقرة  بيئة  في  تعمل  منظمة  بصفتها  األونروا،  إن 
بسبب التصعيد الذي يطرأ على مستوى العنف من وقت آلخر. فقد فرض النزاع في لبنان وكذلك 
يضمن  لكي  بسرعة  يستجيب  أن  الوكالة  في  الصحة  برنامج  على  غزة  قطاع  في  األخير  النزاع 
استمرار اخلدمات. كما مت تأسيس خدمات جديدة مثل الرعاية الصحية النفسية والعالج الطبيعي 
أمد  السائد منذ  األمن  وانعدام  العنف  تتعامل بشكل محدد مع عواقب  والتأهيل. وهذه اخلدمات 

طويل.

إن برنامج الصحة في األونروا يتمتع بقدر كبير من الالمركزية ويستطيع أن يتكيف بسرعة حسب 
االعتبارات األمنية والعوائق اللوجستية اخملتلفة. ويساعد ذلك على احلد من التعطل في األنشطة 

التي يصعب في العادة تنفيذها في أوقات النزاع، مثل الرصد الوبائي ومعاجلة األمراض املزمنة.

تكفل األونروا 
استمرار اخلدمات 
الصحية لالجئي 

فلسطني وتستجيب 
إلى احتياجات 

ضحايا النزاع

حياة مديدة وصحية
نهج دورة احلياة في الصحة
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... في قطاع غزة

أدت العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة املعروفة باسم »عملية الرصاص املصبوب«، في الفترة بني 27 كانون األول/ديسمبر 
2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009، إلى مقتل ما بني 1380 و1480 شخصاً. وتضمنت قائمة القتلى أكثر من 310 أطفال وأكثر من 100 

امرأة. كما تعرض إلصابات ما ال يقل عن 5380 شخصاً، من بينهم 1872 طفالً و800 امرأة.1

الوكالة اإلقليمي في غزة. وأدى القصف  وأصيبت 55 منشأة لألونروا بأضرار في االقتتال، مبا في ذلك سبعة مراكز صحية ومكتب 
املكثف إلى تدمير مخازن األونروا الرئيسية مبحتوياتها. إن التكلفة التقديرية إلصالح ما تعرضت له منشآت الوكالة من أضرار تفوق 
3,5 مليون دوالر أمريكي. ويقدر أن تكلفة تعويض اللوازم تصل إلى 5,8 مليون دوالر، مبا فيها 3,3 مليون دوالر من األدوية واللوازم الطبية.

القيود األمنية قد حدت من  أن  الوكالة. ومع  املؤقت ألكثر من 50 ألف فلسطيني احتموا مبدارس  املأوى  النزاع،  أثناء  األونروا،  قدمت 
حركة الطاقم بشكل شديد، إال أن األونروا واصلت تقدمي خدماتها الصحية، وكيفت نشاطها بشكل يتيح تلبية احتياجات األشخاص 
املهجرين ويستجيب للتردي في املعايير احمللية للصحة البيئية. كما رفعت الوكالة مستوى تنفيذها لرصد األمراض السارية طيلة 
فترة ما بعد النزاع. وبالتالي لم يسجل أي انتشار وبائي لألمراض في أوساط السكان الالجئني في قطاع غزة، والذين يشكلون 70 باملائة 

من مجموع السكان.

Photo courtesy of AFP

إليها بتكرار: 1166 )اجليش اإلسرائيلي(، 1387  التي يشار  إلى آخر. ومن األمثلة  الفترة تتفاوت من مصدر  القتلى الفلسطينيني خالل تلك  إن تقديرات عدد   1
)بتسيلم(، 1471 )املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان(.
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أبرز محطات برنامج الصحة في األونروا 

:1959-1950

1950: بدأت األونروا عملياتها	 

1951: بدأ تطبيق برنامج التغذية اإلضافية 	 

1953: انطلقت خدمات صحة األم والطفل	 

التطعيم 	  برنامج  األونروا  تبنت   :1954
املدرسية  الصحة  برنامج  وأنشأت  املوسع، 

وبرنامج التثقيف الصحي

ملكافحة 	  خاصة  تركيبة  تبني  مت   :1957
بهدف  النجار  أمالح  باسم  تعرف  اجلفاف 

معاجلة اإلسهال

:1969-1960

1962: بدأ العمل في ثمانية مراكز ملعاجلة 	 
وسوريا  األردن  في  األطفال  لدى  اجلفاف 
توازن  واستعادة  صيانة  بهدف  غزة  وقطاع 

األمالح والسوائل في اجلسم 

ثالثي 	  )البوليو(  الشلل  لقاح  أدخل   :1964
التكافؤ

1967: نفذت األونروا عملية ضخمة لإلغاثة 	 
تعرضوا  الجئ  ألف   150 ملساعدة  الطارئة 

للتهجير بسبب حرب العام 1967

:1979-1970

املوهن 	  احلي  احلصبة  لقاح  إدخال  مت   :1970
كجزء من برنامج التطعيم

:1989-1980

1982: نفذت األونروا عملية ضخمة لإلغاثة 	 
اإلسرائيلي  االجتياح  أعقاب  في  الطارئة 
للبنان في حزيران/يونيو 1982. وفي السنة 
اخملتبرات  خدمات  دمج  األونروا  بدأت  ذاتها، 

في مرافق الرعاية الصحية األولية

1985: مت تبني نهج اخملاطرة في رعاية صحة 	 
األمومة في الضفة الغربية

موسع 	  برنامج  في  الشروع  مت   :1988
املعيشية  األوضاع  حتسني  في  للمساعدة 
في اخمليمات في أعقاب اندالع االنتفاضة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة

مع 	  بالتعاون  األونروا،  أسست   :1989
في  الطبيعي  للعالج  برنامجاً  اليونيسف، 
ذوي  ملعاجلة  احملتلة  الفلسطينية  األرض 

اإلصابات املتعلقة بالنزاع

:1999-1990

1990: مت تبني برنامج “التدابير االستثنائية” 	 
احملتلة  الفلسطينية  األرض  وفي  لبنان  في 

لتلبية االحتياجات الطارئة

حوالي 	  تدفق  إلى  اخلليج  حرب  أدت   :1991
واألقاليم  األردن  إلى  فلسطيني  ألف   400
هؤالء  من  العديد  كان  حيث  األخرى، 
مخولني باحلصول على خدمات األونروا. في 
النمو  لوحات  استخدام  بدأ  ذاتها،  السنة 
الصادرة  جنس  بكل  واخلاصة  القياسية 
محل  لتحل  العاملية  الصحة  منظمة  عن 
تعديل  ومت  السابقة،  األطفال  منو  لوحات 
برنامج التغذية اإلضافية بحيث يركز على 
توفير احلليب واملؤن اجلافة لالجئني املعرضني 
للخطر، ونفذت األونروا خطة جديدة لتدبير 
ما  سن  في  األطفال  بني  الدم  فقر  حاالت 
ومت  اإلجناب،  سن  في  والنساء  املدرسة  قبل 
دمج استراتيجية جديدة للوقاية من مرض 
أنشطة  ضمن  عليه  والسيطرة  السكري 

الرعاية الصحية األولية

1992: مول صندوق األمم املتحدة لألنشطة 	 
سنوات  ثالث  مدته  مشروعاً  السكانية 
األونروا  في  األمومة  صحة  برنامج  لتطوير 
النفاسية  الرعاية  إدخال خدمات  من خالل 

وتنظيم األسرة

حياة مديدة وصحية
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1993: مت توسيع خدمات صحة األم والطفل 	 

رعاية  في  والتواصل  التكامل  على  بناًء 

التوليد والرعاية النفاسية وخدمات تنظيم 

األسرة، ومت تأسيس “برنامج تطبيق السالم” 

األوضاع  وحتسني  التحتية  البنية  لتطوير 

خاص  برنامج  وأنشئ  لالجئني،  املعيشية 

للصحة البيئية لتلبية االحتياجات احلرجة 

في قطاع غزة

السلطة 	  التنسيق مع  األونروا  بدأت   :1994

الفلسطينية الناشئة

“ب” 	  الكبد  التهاب  لقاح  إدخال  مت   :1995

والنكاف  احلصبة  ضد  املدمج  واللقاح 

واحلصبة األملانية 

املستشفى 	  بناء  األونروا  أكملت   :1996

وكلية  غزة  في  232 سريراً  بسعة  األوروبي 

غزة للتمريض التابعة له

السالم” 	  تطبيق  “برنامج  قام   :1999

للرعاية  مرفقاً   11 باستبدال/تأهيل 
الصحية األولية وبناء 21 مركزاً إضافياً

:2009-2000

املساعدات 	  برنامج  األونروا  أطلقت   :2000

األوضاع  مع  للتعامل  الطارئة  اإلنسانية 

الفلسطينية  األرض  الناشئة في  الصعبة 

احملتلة نتيجة االنتفاضة الثانية

اإلرشاد 	  برنامج  األونروا  أسست   :2001

الفلسطينية  األرض  في  النفسي  والدعم 

احملتلة، ومت إدخال لقاح السحايا

والتطوير 	  التوسيع  أعمال  أجنزت   :2002

وفي  قلقيلية.  في  األونروا  مستشفى  في 

للكشف  برنامج  تأسيس  مت  ذاتها،  السنة 

عن مرض السكري وارتفاع الضغط موجه 

نحو الالجئني فوق سن األربعني

األمومة 	  لصحة  نظام  إدخال  مت   :2003

وتنظيم األسرة إلى جانب برنامج ملكافحة 

الديدان املعوية لدى أطفال املدارس

للمعلومات 	  جديد  نظام  إدخال  مت   :2005

الطبيعي  العالج  برنامج  وتبنى  الصحية. 

الوضعية  مشكالت  عن  الكشف  تدابير 

التأهيلية  األدوات  األونروا، وقدم  في مدارس 

املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقات، وأسس 

القدمني  عن مضاعفات  للكشف  برنامجاً 

لدى مرضى السكري. كما متت زيادة إنتاجية 

إدخال  خالل  من  األونروا  مختبرات  وكفاءة 

جتهيزات مخبرية مؤمتتة

2006: مت إدخال برامج للكشف عن سرطان 	 

السنة  وفي  الرحم.  عنق  وسرطان  الثدي 

األمهات  لتزويد  برنامج  تنفيذ  مت  ذاتها، 

املرضعات واألطفال الرضع وأطفال املدارس 

بفيتامني أ

اجلغرافية 	  املعلومات  نظام  إدخال  مت   :2007

لبناء خرائط متعلقة بالبيانات الوبائية

2008: مت تبني كتيب صحة األم والطفل في 	 

استخدامه  في  والتوسع  الغربية  الضفة 

الالحقة.  األعوام  في  األخرى  األقاليم  إلى 

ذاتها، مت تعديل خدمات صحة  وفي السنة 

الفم بحيث يزيد التركيز على الوقاية

الذي 	  النمو  مراقبة  نظام  تبني  مت   :2009

حديثاً  العاملية  الصحة  منظمة  أعدته 

بحيث مت تغيير فترة املراقبة من 0-3 إلى 5-0 

اإلخصاب  قبل  ما  رعاية  تبني  ومت  سنوات، 

كافة  في  األمومة  صحة  خدمات  في 

األقاليم، وانطلقت املبادرة اجملتمعية بدعم 

تشكيل  ومت  العاملية،  الصحة  منظمة  من 

اجلدوى  ملراقبة  العالجية  الدوائية  اللجنة 

االقتصادية للرعاية وجودتها
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نظرة إلى األمام

إلى  وبالنظر  أنه،  إال  املاضية.  الستني  السنوات  نتائج استثنائية في  األونروا  الصحة في  برنامج  حقق 
منوذج الصحة العامة التقليدي الذي بني البرنامج على أساسه في األصل، والذي اعتمد في الغالب 
على األصول الثابتة وتوفر طاقم ثابت وتقدمي مباشر للخدمات، فإن أداء البرنامج الراهن يشارف على 

بلوغ حده. فالبيئة التي تعمل األونروا فيها أصبحت تشهد اليوم تغيرات شديدة األثر.

أعداد  ارتفاع  مقابل  الشاملة  الرعاية  تقدمي  على  احملافظة  منها:  هائلة،  حتديات  تواجه  الوكالة  إن 
املستفيدين وارتفاع التكاليف، وتوسيع خدماتها، وخاصة تلك املتعلقة بالكشف عن األمراض املزمنة 
وحتى  املستشفيات.  في  اجلودة  عالية  عناية  إلى  الوصول  القدرة على  وزيادة  ومعاجلتها،  السارية  غير 
تتم صيانة بنية البرنامج التحتية الواسعة االنتشار واالستثمار في االحتياج املتزايد للطاقم، ال بد من 
توفير زيادة سنوية ثابتة ومضمونة في التمويل. فليس بإمكان األونروا احلفاظ على منوها املثير لالنطباع 

إلى األبد.

أسف.  بكل  تتضاءل  اإلنسانية  الهيئات  دعم  في  ثابت  استثمار  ضمان  على  الدولي  اجملتمع  قدرة  إن 
فاألموال تصبح أكثر شحاً من أي وقت مضى وتزداد املنافسة على كيفية توظيفها. إن هذا الوضع ال 
يتماشى مع منوذج لتقدمي اخلدمات يتطلب مستوى عالياً من التكاليف اجلارية على غرار النموذج القائم 
حالياً. وبسبب مجموعة من العوامل اخملتلفة مجتمعة، مبا فيها ارتفاع التوقعات، والقيود على املوارد، 
وعادات اإلدارة املتزمتة، وانتشار ممارسات نقص الكفاءة، فإن االستثمارات الضخمة التي بذلتها الوكالة 

في املاضي قد أصبحت اآلن تتعرض إلى ضغط ملموس.

من األسئلة الرئيسية التي تواجه البرنامج اليوم: كيف ميكنه أن يتحرك نحو تبني منوذج أكثر حيوية 
وقدرة على االستدامة في تقدمي الرعاية الصحية؟ من الواضح أنه ال بد من القيام باختيارات صعبة. 
لقد مت بالفعل الشروع في عملية حتول في نوع املساعدات التي تقدمها األونروا من اخلدمات العالجية 
باألساس إلى الرعاية الوقائية، مما ميكّن الوكالة من خدمة املزيد من الالجئني والوقاية من حدوث األمراض 
للبلدان  الصحية  الرعاية  نظم  في  االندماج  زيادة  شأن  ومن  كثيراً.  أعلى  بتكلفة  عالجها  من  بدالً 
املتاحة  املوارد  الوكالة من تقدمي خدمات أفضل جودة واالستفادة من  املضيفة، حيثما أمكن، أن ميكن 

بشكل أفضل وجتنب االزدواجية.

وأخيراً، ينبغي التوجه نحو االبتعاد عن النهج املعمم الذي ال مييز بني الالجئني املعوزين وسائر الالجئني. 
فبإمكان برنامج الصحة أن يتبع نهج إنصاف عمودي، بحيث يتم تخصيص املوارد بشكل غير متكافئ 
لتلبية االحتياجات الصحية غير املتكافئة، مما يتيح للبرنامج أن يقدم خدمة أفضل للفئات التي في 
فهماً  تتطلب  اإلنصاف  اعتبارات  حسابها  في  تأخذ  جديدة  استراتيجية  صياغة  إن  لها.  حاجة  أمّس 
أفضل للهيكلية االجتماعية-االقتصادية جملتمع الالجئني وسكان البلد املضيف، ولكن ما أن يتم بناء 

هذا النهج فإنه سيتيح لألونروا أن حتقق نتائج أكبر بتكاليف أقل حجماً.

على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها األونروا اليوم، فإنها لن تغفل واجبها في حماية صحة 
الجئي فلسطني. ولهذا السبب، ستستمر األونروا في التأقلم بحيث حتقق التوازن املناسب بني مواردها 
واحتياجات املستفيدين امللحة. وإلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي، ستظل األونروا موجودة في خدمة 
الجئي فلسطني لتحمي حقهم في الصحة والتعليم والضمان االجتماعي ومتكنهم من أن يعيشوا 

حياة مديدة وصحية.
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