
نحن في األونروا نؤمن بأنه ينبغي أن تتوفر لجميع األفراد سبل الحصول على رعاية صحية نوعية. وتقوم خدمات األونروا الصحية والبيئية بالتركيز على توفير رعاية 
صحية وقائية وعالجية. وتعد الصحة الجيدة حجر الزاوية للعيش حياة ذات نوعية جيدة. ولدى اإلبقاء على األفراد بصحة جيدة، فإن األونروا تساعدهم على تحقيق 

كامل إمكاناتهم البشرية. إننا نؤمن بأن االستثمار في خدمات صحية جيدة لالجئين الفلسطينيين يعني االستثمار في السالم؛ فالسالم يبدأ هنا.

حياة مديدة وصحية

لالجئين  صحية  معيشة  بيئة  توفير  عن  مسؤولة  وهي  األولية،  الصحة  خدمات  من  تشكيلة  األونروا  تقدم 
المتنقلة للوكالة بتوفير األساس لخدمات  الرعاية الصحية األولية والعيادات  الفلسطينيين. وتقوم شبكة مرافق 
الوكالة الصحية، وهي تعمل على تقديم الرعاية الوقائية والطبية العامة والرعاية المتخصصة لكل مرحلة من 

مراحل الحياة.

على  الالجئين  تساعد  أيضا  أنها  إال  األولية،  الصحية  الرعاية  على  رئيسي  بشكل  تركز  األونروا  أن  من  الرغم  وعلى 
الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية والثلثية.

عملت الوكالة طيلة ما يزيد عن ستين عاما وبشكل بارز على تحسين صحة الالجئين الفلسطينيين؛ وقد تم التخلص 
تقريبا من األمراض التي يمكن منع اإلصابة بها من خالل التطعيم عالوة على األمراض السارية، وانخفضت معدالت 

وفيات الرضع واألطفال واألمهات.



حياة مديدة وصحية
السالم يبدأ مع ...

دائرة الصحة في األونروا
• تعمل على ضمان الوصول العالمي لخدمات شاملة نوعية.	
• تعمل على منع وضبط األمراض.	
• تعمل على حماية وتعزيز صحة األسرة	

لمحة
• 137 مرفق رعاية صحية أولية	
• 3,700 موظف صحي	
• الصحية 	 المرافق  من  يستفيدون  الجئ  ماليين  ثالثة 

لألونروا
• أكثر من 11 مليون استشارة طبية في عام 2010	

األرقام كما هي في كانون األول 2010

نهج دورة الحياة
• يعمل على مساعدة الالجئين في كل مرحلة من مراحل حياتهم.	

رعاية الحوامل
• تعمل على تحسين صحة المرأة قبل الحمل.	
• تعمل على تقديم النصيحة حول تنظيم األسرة.	

األمومة اآلمنة
• رعاية ما قبل الوالدة بدءا من المرحلة األولى للحمل.	
• مجتمع 	 بين  الحمل  حاالت  من   %80 عن  يزيد  لما  الوالدة  قبل  ما  رعاية 

الالجئين.
• الكشف المبكر عن المضاعفات وعن عوامل الخطر.	
• التطعيم ضد الكزاز والحصبة األلمانية، والكشف عن سكري وارتفاع 	

ضغط الدم المرافقين للحمل.
• تقديم العون المالي للوالدة في المستشفيات.	
• متابعات األمهات والمواليد الجدد بعد الوالدة.	

صحة الرضع واألطفال
• تعليم وإرشاد صحي لألمهات حول الطرق المالئمة لإلرضاع والرعاية 	

بالطفل.
• اإلعاقات 	 عن  والكشف  والتحصين  النمو  ومراقبة  الطبي  الفحص 

لألطفال دون سن الثالثة.
• التحاقهم 	 لدى  شامل  طبي  فحص  على  األونروا  طالب  يحصل 

بالمدارس.

صحة المراهقين والبالغين
• رعاية طبية عامة.	
• عن 	 الكشف  ذلك  في  بما  متخصصة،  وعالجية  وقائية  خدمات 

واألسنان  الفم  صحة  وخدمات  العقلية  الصحة  وبرامج  السرطان 
والعالج الطبيعي.

• خدمات تشخيصية مجانية.	

• وصفات أدوية مجانية.	
• وحدات أشعة ومختبرات	

الشيخوخة النشطة
• خدمات موجهة لالجئين األكبر سنا بما في ذلك الكشف عن أمراض 	

السكري وارتفاع ضغط الدم والمضاعفات المصاحبة لها إضافة إلى 
تقديم العالج والمتابعة لها.

بيئة آمنة وصحية
• العمل من أجل بيئة صحية وآمنة.	
• الحشرات 	 على  والسيطرة  والتصحاح  الشرب  مياه  نوعية  ضبط 

والقوارض في مخيمات الالجئين.

التحديات
• تواجه الوكالة تحديات هائلة في تقديم خدماتها الصحية، وتشمل 	

تلك التحديات:

الوصول إلى الخدمات الصحية
• نزاعات عنيفة وقيود على الحركة وعلى استحقاقات الالجئين في ظل 	

الخدمات  على  المختلفة  المضيفة  الحكومات  تفرضها  التي  القيود 
الصحية.

• 137 مركز صحي في أقاليم العمليات كافة تعمل وبشكل كبير على 	
التقليل من الحواجز المادية واالقتصادية في وجه الرعاية الصحية.

• المناطق 	 في  الغربية  الضفة  في  تعمل  متنقلة  صحية  فرق  خمسة 
المتأثرة من اإلغالقات ونقاط التفتيش والجدار العازل.

• لحوالي 	 األساسية  الطبية  الخدمات  من  كاملة  تشكيلة  الفرق  توفر 
13,000 مريض شهريا وذلك في أكثر من 150 موقع منعزل.

حماية ضحايا العنف
• أعمال 	 في  السريعة  الزيادة  بسبب  مستمرة  تحديات  األونروا  تواجه 

العنف كما حدث في لبنان ومؤخرا في قطاع غزة.
• وإعادة 	 الطبيعي  والعالج  العقلية  الصحة  رعاية  مثل  قائمة  خدمات 

التأهيل من أجل التعامل مع عواقب العنف وانعدام األمن التي طال 
أمدها.

صحة األسرة
إحاالت مدعومة 

للمستشفيات

الصحة العقلية منع المرض
وصحة المجتمع

العيادات

حياة
مديدة 
وصحية

الفلسطينية  واألراضي  وسورية  ولبنان  األردن  في  لديها  مسجل  فلسطيني  الجئ  مليون   5 لحوالي  التأييد  وكسب  والحماية  المساعدة  بتقديم  األونروا  تقوم 
والدعم  المخيمات  وتحسين  التحتية  والبنية  واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  على  الوكالة  خدمات  وتشتمل  لمحنتهم.  لحل  التوصل  يتم  أن  إلى  المحتلة 

المجتمعي والتمويل الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

ومن خالل هذه الخدمات، تسعى الوكالة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في تحقيق مستوى الئق من المعيشة وفي العيش حياة صحية مديدة وفي اكتساب 
المعرفة والمهارات وفي التمتع الكامل بحقوق اإلنسان. إن هذه األهداف قد تمت صياغتها استنادا لمعايير األمم المتحدة الخاصة بالتنمية البشرية.

www.unrwa.org/arabic

تعتمد األونروا على 
التبرعات. تواجه الوكالة 
حاليا عجزا غير مسبوق 

في األموال المطلوبة 
من أجل تقديم خدماتها 

األساسية.

ميزانية 2010 العادية

حياة صحية ومديدة: 117,826,000 دوالر
إجمالي األنشطة األساسية: 654,911,000 دوالر *

* بما في ذلك الخدمات المساندة والمتطلبات غير المتوقعة واستحقاقات الموظفين المحلين المنفكين عن العمل واحتياطيات زيادة الرواتب واحتياطيات الصيانة باستثناء المشاريع.

$117,826,000


