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مت تأسيس مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق سنة  2005كأحد مشاريع
قطاع العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) ،ويعمل املركز وفق قوانني وأنظمة اليونسكو .يستجيب املركز للحاجة
املاسة لوجود مؤسسة قادرة على ترسيخ حقوق املرأة والنهوض بها وتفعيل دور النساء
الفلسطينيات في احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
مالحظة :املادة املنشورة ليست بالضرورة تعبر عن وجهة نظر املركز /اليونسكو وإمنا تعبر عن وجهة نظر
الباحثني وهم املسؤولني بالكامل عن ما ورد بها.

التصميم واإلخراج الفني :شركة بيلسان

بدعم من:

تقدمي

في كل عام يعمد املركز إلى حتديد عدد من احملاور الجراء البحوث .من هذا املنطلق ،نفذ املركز مجموعة
من الدراسات ضمن محور “املرأة :قضايا صحية واجتماعية” حيث ضمت اجملموعة اربع دراسات؛ تقرير
رصد صحة املرأة :نحو نظرة متعددة األبعاد إلى صحة املرأة الفلسطينية ،نفذتها د .سلوى مسعد
من مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي متوز/يوليو  ،2009والدراسة الثانية كانت حول الفحص
الطبي بعد الوالدة نفذتها وئام حمودة وسماح بركات من معهد الصحة العامة واجملتمعية-
جامعة بيرزيت ،والدراسة الثالثة حول احتياجات النساء املسنات ووضعهن الصحي والنفسي
نفذتها د .أسماء اإلمام من جامعة القدس ،أما الدراسة الرابعة فكانت بعنوان اآلثار والتحديات
التي تواجه األسر الفلسطينية أو أحد أفرادها في اإلقامة في األراضي الفلسطينية نفذها مركز
دراسات التنمية -جامعة بيرزيت.
إن تقرير رصد صحة املرأة ميثل مبادرة يقودها مركز املرأة الفلسطينية للبحوث والتوثيق وتنفذها
مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي .اعتمدت الدراسة على املؤشرات التي جمعها جهاز
اإلحصاء املركزي الفلسطيني ضمن املشروع العربي لصحة األسرة الذي وفر مجموعة من املؤشرات
االجتماعية واالقتصادية والدميوغرافية والصحية الالزمة لرصد تطورات صحة األسرة وأثر التدخالت
والسياسات الصحية على األسرة على مستوى قطري .حيث مت مراجعة تقرير رصد صحة املرأة والبيانات
املتضمنة فيه وحتليلها بعمق بهدف حتديد امكانية االستفادة من البيانات املتاحة حاليا ً للبحث في
صحة املرأة من منظور النوع االجتماعي ،وتقدمي املعلومات الالزمة لصياغة السياسات وتصميم
التدخالت الرامية إلى حتسني صحة النساء الفلسطينيات ،إضافة إلى توفير األساس ملواصلة تطوير
مؤشرات تتجاوز معدالت الوفاة واملرض والعمر املتوقع حلياة اإلنسان إلى مؤشرات الصحة والرفاه،
وتقدم معلومات مفصلة وال يقتصر تركيزها على الصحة اإلجنابية للنساء ومدى االنتفاع من اخلدمات
خالل سنوات اإلجناب .كما تقدم الدراسة توصيات بشأن استخدام مؤشرات صحية إضافية حساسة
للنوع االجتماعي لتحقيق رصد شمولي لصحة املرأة ومراقبة التقدم في اجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية.
إننا في مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق نتقدم بالشكر واالمتنان إلى مؤسسة جذور لإلمناء
الصحي واالجتماعي التي قامت بتنفيذ هذه الدراسة ،وإلى اخلبراء وأعضاء اللجنة الفنية الذين
شاركوا في عملية املراجعة كنظراء ،ونخص بالذكر كل من د .سلوى مسعد التي نفذت الدراسة ،ود.
سلوى جناب املدير التنفيذي ملؤسسة جذور.
والشكر موصول إلى د .سوزان عبده من وزارة الصحة ،والسيد خالد أبو خالد من اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،والسيدة سريدة حسني من مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،والسيدة
سناء عاصي من صندوق األمم املتحدة للسكان ،ود .أمية خماش من وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل
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أنشى مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق عام  2005كأحد مشاريع قطاع العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ليكون مصدرا رئيسيا
للمعلومات املتعلقة باملرأة وتعزيز حقوقها .ومنذ بدأ عمله الفعلي عام  ،2006عكف املركز على انتاج
البحوث التي تسلط الضوء على واقع املرأة في اجملاالت احلياتية اخملتلفة والتحديات التي تواجهها،
واقتراح اإلجراءات الكفيلة مبواجهة هذه التحديات.

الالجئني الفلسطينيني – األونروا ملشاركتهم في ورش العمل اخملتلفة التي مت فيها مناقشة الدراسة
مبراحلها اخملتلفة .وكل الشكر إلى منسقة البحث في مركز املرأة لألبحاث والتوثيق الباحثة شرين
عساف ملتابعتها احلثيثة والدقيقة للبحث في مراحله اخملتلفة .كما نشكر الدكتور مالك قطينة
لقيامه بترجمة الدراسة إلى اللغة العربية ،والشكر موصول للمؤسسات الصحية والبحثية
والنسوية واجملتمعية وقادة اجملتمع الذين شاركوا في ورشة العمل ملناقشة نتائج الدراسة وتقدمي
املالحظات والتوصيات التي من شأنها حتسني الصحة في اجملتمع الفلسطيني عامة وللمرأة خاصة.
زهيرة كمال
مديرة مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق

شكر وتقدير:

إن صحة املرأة ال تعني خلوها من أمراض أو ربط الصحة بدورها الوظيفي ،إمنا تعتمد على دورها في
اجملتمع .وحتسني صحة املرأة ووضعها االجتماعي يعكس مستوى العدالة االجتماعية في اجملتمع ،وهو
املدخل إلى مشاركتها العادلة والفعالة في التنمية.
لقد أدت األوضاع السياسية الصعبة للشعب الفلسطيني حتت االحتالل اإلسرائيلي إلى تدهور الوضع
الصحي بشكل عام وإلى تدني مستوى اخلدمات .وال شك أن النساء هن أكثر الفئات السكانية تأثرا ً
وضرراً ،وتكون اآلثار الناجتة عن ذلك طويلة األمد ومتتد من جيل إلى جيل.
لهذا كان اهتمام مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق بصحة املرأة انعكاسا ً لعمل املركز الدؤوب
لتلبية احتياجات اجملتمع الفلسطيني واملساهمة في وضع استراتيجيات عمل وطنية تدعم احلقوق
والسياسات الصحية ،وتعزز إنشاء حتالفات بني املنظمات النسوية والتنموية ومؤسسات حقوق
اإلنسان .إال أن الطريق مازال طويال ً لضمان احلقوق الصحية على املستوى الوطني والعاملي.
كما تعرب مؤسسة جذور ومركز املرأة عن امتنانهما لعدد من األفراد واجملموعات واملؤسسات ملساهمتهم
في إعداد هذا التقرير .ونود أيضا ً أن نشكر اخلبراء الذين شاركوا في عملية املراجعة كنظراء .ونوجه
الشكر بشكل خاص إلى اللجنة الفنية التي ساعدت في تشكيل رؤية واسعة وفي توجيه التحليل
بأكمله :السيدة زهيرة كمال من مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث التوثيق ،ود .سوزان عبده من وزارة
الصحة ،والسيد خالد أبو خالد من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،والسيدة سريدة حسني من
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،والسيدة سناء عاصي من صندوق األمم املتحدة للسكان ،ود.
أمية خماش من وكالة األمم املتحدة الغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني – األونروا.
كما ونتقدم بالشكر اجلزيل لفريق العمل من مؤسسة جذور ،وخصوصا ً السيدة رحاب صندوقة
ملساهمتها الفعالة في وضع نهج التقرير والتأكيد على املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي ،مبا في
ذلك إطار املعلومات الصحية ووضع املرأة الصحي املبني على دورة احلياة ومحددات الصحة وأداء النظام
الصحي ونظام الرعاية االجتماعية ،والباحثة الرئيسية د .سلوى مسعد ملا بذلته من جهد في جمع
وحتليل املؤشرات وكتابة التقرير ومراجعته بصورة نهائية ،وكذلك د .مالك قطينة لدوره في ترجمة
التقرير وإثرائه.
كما ونشكر الباحثة شرين عساف من مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ملساهمتها في
نقاش التقرير ومتابعتها ودعمها الفعال.
د .سلوى النجاب
مديرة مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي
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إن مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي تعبر عن سرورها للقيام بإعداد هذا التقرير عن رصد
صحة املرأة بنا ًء على طلب من مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ،وذلك للتعرف على املؤشرات
التي تعكس وضع املرأة الصحي لرصد هذه املؤشرات واستخدامها في قياس مدى وصول املرأة إلى
مواقع اتخاذ القرار وزيادة تأثيرها على السياسات التي تدعم تنميتها.
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مـوجـز

إن تقرير رصد صحة املرأة ميثل مبادرة يقودها مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق وتنفذها
مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي .ومؤسسة جذور عبارة عن مؤسسة أهلية فلسطينية
معنية بتحسني صحة ورفاه األسرة الفلسطينية وتعزيز الصحة كحق أساسي من حقوق اإلنسان.
تتمثل رسالة جذور في تعزيز تبني نهج متماسك يجمع بني القطاعات اخملتلفة نحو حتسني الصحة
والرفاه االجتماعي لألفراد والعائالت واجملتمعات بنا ًء على املؤشرات الصحية وما يتم حتديده من
احتياجات.
إن املؤشرات الصحية ذات أهمية لرفع الوعي وحتسني قاعدة البراهني الالزمة لدعم عملية اتخاذ القرار
( .)2وتركز غالبية املؤشرات املتعلقة بالصحة على معدالت الوفاة واملرض وليس على الصحة والرفاه،
وقلما تقدم معلومات مفصلة حسب اجلنس .أما املؤشرات الصحية احملددة حسب اجلنس واخلاصة
باإلناث فيكاد يقتصر تركيزها على الصحة اإلجنابية للنساء ومدى االنتفاع من اخلدمات خالل سنوات
اإلجناب (.)2
سعى املشروع العربي لصحة األسرة لتوفير مجموعة من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية
والدميوغرافية والصحية الالزمة لرصد تطورات وأثر التدخالت والسياسات الصحية على مستوى
قطري .مت جمع البيانات خالل الفترة تشرين الثاني/نوفمبر  – 2006آذار/مارس  2007وشملت عينة
عشوائية من  13000أسرة معيشية .ومتثل الهدف الرئيسي من املشروع في متكني وزارة الصحة
واملؤسسات الصحية الوطنية األخرى في املنطقة العربية من احلصول على معلومات حديثة وموثوقة
عن الوضع الصحي بحيث تكون صاحلة لصياغة سياسات وبرامج صحة األسرة والصحة اإلجنابية
وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها (.)3
من أجل حتليل تقرير دراسة املشروع العربي لصحة األسرة  )4( 2006وبياناتها اخلام ،استخدم التقرير
إطار املعلومات الصحية املعدل بنا ًء على أطر سابقة أعدتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDومنظمة املقاييس الدولية ( )ISOوغيرهما (الصفحة  ،)14إذ وجدنا أن هيكلية هذا اإلطار مرنة
مبا يكفي لتتأقلم مع احلاجة لتغطية املؤشرات احملددة حسب اجلنس (.)2

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

تؤثر مختلف العوامل في صحة املرأة ،ومنها الفقر والطبيعة والبطالة والتوتر النفسي والتمييز بني
اجلنسني واإلعاقة .وتتضمن أهم التحديات أمام حتسني صحة املرأة :احلد من اآلثار السلبية للعوامل
النفسية-االجتماعية-السياسية-االقتصادية التي تتفاعل في حياتها ،وتقدمي الرسائل ذات الفاعلية
في تشجيع السلوكيات املعززة للصحة ،وإجراء البحوث التي تعطي التوجيهات املناسبة لتوفير
الرعاية الطبية بغية حتسني صحة املرأة ،وصيانة املرافق وتدريب املهنيني القادرين على تلبية االحتياجات
الصحية للفئات اخملتلفة من النساء ،وحتسني جمع البيانات إلتاحة الرصد الصحي السليم وجسر
الفجوات في البيانات املتوفرة عن وضع النساء.
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ملخص تنفيذي
في آب/أغسطس  ،2008وقعت مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي اتفاقية مع مركز املرأة
الفلسطينية لألبحاث والتوثيق إلعداد تقرير عن رصد صحة املرأة يعتمد على مراجعة وحتليل التقرير
والبيانات اخلام من املشروع العربي لصحة األسرة .2006
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يستعرض الفصل األول في هذا التقرير وصفا ً موجزا ً لنهج الدراسة .أما الفصل الثاني فيقدم خلفية
عن مجتمع الدراسة ،والتفاوت بني اجلنسني ،والوضع الصحي للمرأة الفلسطينية ،والرصد واملؤشرات
الصحية ،واألهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بصحة املرأة .ويغطي الفصل الثالث املكون اخلاص بصحة
الطفل ( 4-0سنوات) ،فيما يتناول الفصل الرابع قضايا صحة الشابات (الشابات غير املتزوجات :عمر
 24-15سنة) ،ويصف الفصل اخلامس ويلخص وضع النساء في سن اإلجناب ( 54-15سنة) .ويراجع
الفصل السادس الوضع الصحي للنساء املسنات (فوق عمر  60سنة) ويلخص محددات السلوكيات
الصحية والعوامل األسرية .وأخيراً ،يناقش الفصل السابع الفجوات الرئيسية في البيانات في املسح
الوطني للمشروع العربي لصحة األسرة  2006ويلخص التوصيات التي وضعها فريق البحث.
يراجع تقرير رصد صحة املرأة بيانات املشروع العربي لصحة األسرة ويبحث فيها بعمق .وهو يسعى
إلى:
•حتديد إلى أي مدى ميكن االستفادة من البيانات املتاحة حاليا ً للبحث في صحة املرأة من منظور
النوع االجتماعي،
•تقدمي املعلومات الالزمة لصياغة السياسات وتصميم التدخالت الرامية إلى حتسني صحة النساء
الفلسطينيات،
•توفير األساس ملواصلة تطوير املؤشرات.
يتضمن تقرير رصد صحة املرأة مؤشرات حساسة للنوع االجتماعي عبر دورة احلياة :األطفال (4-0
سنوات) ،والشباب ( 29-15سنة) ،والنساء في سن اإلجناب ( 54-15سنة) ،واملسنون ( 60سنة فأكثر)،
للتوصل إلى أفكار حول كيفية تفاعل العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية لتؤثر في صحة
املرأة .وتتضمن مؤشرات صحة الطفل معدل الوفيات ،والوالدة بوزن منخفض ،والتغذية ،وضبط سلوك
األطفال ،وعمالة األطفال .فيما تشمل مؤشرات صحة الشباب التعليم ،والتشغيل ،والزواج املبكر،
واملعرفة عن متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) والعدوى املنقولة باجلنس ،والتدخني .وتتضمن
املؤشرات الصحية للنساء في سن اإلجناب :معدالت املرض ،والرعاية أثناء احلمل والوالدة وما بعد الوالدة،
واستخدام موانع احلمل ،والعنف األسري .وتتضمن مؤشرات صحة املسنني واملسنات معدالت املرض،
واإلعاقة ،والتعليم ،والتشغيل .يقدم الفصل األخير توصيات بشأن استخدام مؤشرات صحية إضافية
حساسة للنوع االجتماعي لتحقيق رصد شمولي لصحة املرأة ومراقبة التقدم في اجتاه حتقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية.
يتبنى تقرير رصد صحة املرأة التعريف املوسع لصحة املرأة الذي مت تبنيه في املؤمتر العاملي الرابع
للمرأة للعام ( 1995مؤمتر بيجني)« :صحة املرأة تشمل سالمتها عاطفيا ً واجتماعيا ً وبدنياً ،وهي تتحدد
بالسياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي حلياتها ،وكذلك بتكوينها البيولوجي اخلاص» .اتبع تقرير
رصد صحة املرأة نهجا ً حساسا ً للنوع االجتماعي جتاه املعلومات الصحية حيثما أمكن .وهو يساعد

في مراقبة التقدم في صحة املرأة والرعاية الصحية املقدمة لها وإتاحة قاعدة املعارف الضرورية لبناء
سياسات فعالة في التعزيز الصحي والوقاية من األمراض والسيطرة عليها .إلى جانب ذلك ،سيساعد
في توفير املعلومات الالزمة إلجراء املزيد من التحليالت القائمة على النوع االجتماعي .كما يوفر التقرير
املعلومات واإلحصاءات الوصفية حول محددات الصحة والوضع الصحي والنواجت الصحية للنساء
الفلسطينيات باالستفادة من تقرير املشروع العربي لصحة األسرة  2006وبياناته اخلام.

ومع ذلك ،أظهر التقييم وجود نواقص في املؤشرات املستخدمة حاليا ً من ناحية جودتها الفنية (قياس
الرضا والكفاءة واجلدوى االقتصادية) وتغطيتها لكافة طبقات إطار املعلومات الصحية .وكان القصور
الرئيسي في املبنى الفني لغالبية املؤشرات التي يبلغ عنها بشكل روتيني يتمثل في أنها افتقرت إلى
اخلصوصية الكافية لكي تساهم في حتليل الصحة ونظم الرعاية الصحية حسب النوع االجتماعي
واملساواة بني اجلنسني.
كانت املعلومات عن أداء النظام الصحي فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني والصحة محدودة ،مما يشير
إلى وجود ضعف كبير في هذا اجملال على املستوى الوطني .وقد كانت بعض املؤشرات املهمة غائبة عن
تقرير املشروع العربي لصحة األسرة ولكن كان باإلمكان استخالصها من البيانات اخلام للمشروع .من
األمثلة على هذه املؤشرات :العوائق أمام احلصول على الرعاية أثناء احلمل ،وأسباب عدم تلقي الرعاية
بعد الوضع ،واجلهة املقدمة للرعاية بعد الوضع ،ونسبة الوالدات التي أشرفت عليها كوادر صحية
مؤهلة ،ومعدل استخدام موانع احلمل ،واحلاجة غير امللباة لتنظيم األسرة ،ومعدل الوالدات بني األمهات
املراهقات ،والتغطية بالرعاية أثناء احلمل ( 4زيارات على األقل) ،ومعدل انتشار األمراض املزمنة حسب
العمر واجلنس ،والعنف األسري ،وعمل األطفال.
حتى يتم فحص التقدم جتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وبهدف ضمان إجراء مسح شمولي
لصحة األمومة ،ينبغي أن تشمل املؤشرات الصحية األساسية التي يجب قياسها في املستقبل ما
يلي :مؤشرات الصحة اإلجنابية (فحص التقدم في حتقيق الهدف اإلمنائي رقم  :5حتسني صحة األمومة)،
وما إذا كان يجري قياس متانة الرحم وارتفاع قعر الرحم خالل الرعاية بعد الوضع ،ومعدل وفيات
األمهات ،وتوفر الرعاية التوليدية احليوية األساسية.

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

يغطي تقرير املشروع العربي لصحة األسرة مجموعة واسعة من املؤشرات الصحية احلساسة للنوع
تبي من حتليل هذا التقرير أن املؤشرات الصحية التي كانت أكثر
االجتماعي عبر دورة حياة املرأة .وقد نّ
الرضع ،والتشغيل ،والتدخني .ومن الناحية
األطفال
وفيات
معدل
انتشارا ً بني الذكور مقارنة باإلناث هي:
ّ
األخرى ،كانت املؤشرات الصحية األكثر انتشارا ً بني اإلناث مقارنة بالذكور :الوالدة بوزن منخفض،
والتسرب من املدرسة في املرحلة الثانوية ،وارتفاع ضغط الدم ،والروماتزم ،والقرحة ،والسرطان ،وفقر
الدم ،والسكري ،وهشاشة العظام ،وآالم الظهر املزمنة بني الفئة العمرية  54-15سنة ،والسرطان
والسكري بني الفئة العمرية  70-40سنة ،واألمراض املزمنة بني املسنني واملسنات (باستثناء االكتئاب
والربو والسكتة الدماغية) وعدم اإلملام بالقراءة والكتابة بني املسنني واملسنات .أما املؤشرات الصحية
التي لم تظهر تفاوتا ً ملموسا ً بني اجلنسني فقد شملت :سوء التغذية بني األطفال ،وحصول األطفال
على فيتامني أ  +د ،وضبط سلوك األطفال الصغار ،ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني الشباب ،ومعرفة
الشباب عن فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز والعدوى املنقولة باجلنس ،والرضا عن الصحة ،واإلعاقة
بني املسنني واملسنات.
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الفصل األول :نهج التقرير
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مت تأسيس جلنة فنية للعمل على إعداد هذا التقرير ،وضمت اللجنة في عضويتها ممثلني عن عدد
من املنظمات احمللية والدولية ،وهم بالتحديد :السيدة زهيرة كمال من مركز املرأة الفلسطينية
لألبحاث التوثيق ،ود .سوزان عبده من وزارة الصحة ،والسيد خالد أبو خالد من اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،والسيدة سريدة حسني من مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،ود .سلوى جناب
والسيدة رحاب صندوقة ود .سلوى مسعد من مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي ،والسيدة
سناء عاصي من صندوق األمم املتحدة للسكان ،ود .أمية خماش من وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني – األونروا .متثل الهدف الرئيسي للجنة الفنية في إتاحة اجملال للمتابعة
واإلشراف على عملية إعداد التقرير وتقدمي الدعم الفني واإلسناد لفريق البحث .وقد ساعدت اللجنة
الفنية في تكوين الرؤية العريضة للتقرير وقدمت مالحظاتها ومساهمتها العامة على مدى املشروع.
كما عقدت اللجنة الفنية عددا ً من ورش العمل بهدف:
•مراجعة إطار التقرير وخطوطه العريضة وخطة العمل وإقرارها،
•حتليل نتائج البحث وتقدم املالحظات الفنية،
•تقدمي التوصيات املناسبة.
متت مراجعة واستخدام األدبيات املتيسرة ذات العالقة ،مبا في ذلك مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية،
ومؤشرات الصحة اإلجنابية ملنظمة الصحة العاملية ،ودراسات وتقارير أخرى عن السكان الفلسطينيني.
وقد خضع تقرير املشروع العربي لصحة األسرة  2006ملراجعة متفحصة للبحث عن املؤشرات الصحية
احملددة حسب اجلنس عبر دورة حياة املرأة .كما مت حتليل البيانات اخلام للمشروع العربي لصحة األسرة
( PAPFAM) 2006للوصول إلى املزيد من املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي والتي غابت عن تقرير
املشروع العربي.
يستخدم تقرير رصد صحة املرأة إطار املعلومات الصحية املعدل بنا ًء على أطر سابقة أعدتها منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDومنظمة املقاييس الدولية ( )ISOوغيرهما ،إذ وجدنا أن هيكلية
هذا اإلطار مرنة مبا يكفي لتتأقلم مع تغطية املؤشرات احملددة حسب اجلنس ( .)2إن هذا اإلطار ينسجم
مع منوذج منظمة الصحة العاملية حملددات الصحة .وبالتالي فقد كان مبثابة أداة مرشدة ملا قمنا به من
حتليل وقياس لألسباب اجلذرية العتالل الصحة عبر دورة حياة املرأة .يتكون إطار املعلومات الصحية من
أربع طبقات:
.1
.2
.3
.4

1الوضع الصحي :املؤشرات عن الرفاه واملرض واإلصابات والعمر املتوقع والوفيات.
2محددات الصحة :العوامل االجتماعية-االقتصادية (مثل التعليم ،الدخل) ،والنفسية-االجتماعية
(مثل تقدير الذات) ،والعوامل االجتماعية (مثل شبكة األمان االجتماعي ،التشغيل ،ظروف العمل)،
والعوامل اجملتمعية أو املنزلية (مثل االكتظاظ ،منطقة السكن).
3أداء النظام الصحي :التكلفة املقبولة ،وسهولة الوصول ،والفاعلية ،واملؤشرات احملددة حسب
اجلنس بالتركيز على صحة املرأة عبر دورة حياتها.
4اجملتمع والصحة ونظام الرفاه االجتماعي :اإلنفاق الصحي ،والناجت احمللي اإلجمالي.

إطار املعلومات الصحية – نظرة عامة
الوضع الصحي
الرفاه

املرض واإلصابة واألوضاع
املتعلقة بالصحة

العمر املتوقع والوفيات

الوظائف اإلنسانية
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قضايا اإلنصاف الرئيسية
محددات الصحة
العوامل البيئية

العوامل
االجتماعية-
االقتصادية

العوامل
االجتماعية
واجملتمعية

العوامل
املنزلية

أداء النظام الصحي
سهولة الوصول
التوافر
التكلفة املقبولة
الوصول إلى اخلدمات
التقبل/االستجابة

التكلفة
الكفاءة الفنية
الكفاءة في توزيع املوارد
االستدامة

قضايا اإلنصاف الرئيسية
خصائص اجملتمع والصحة ونظام الرعاية االجتماعية
املوارد االقتصادية

التوطن البشري

احلكم

قضايا اإلنصاف الرئيسية

1

وصف طبيعة العالقة بني اثنني من املتغيرات أو أكثر.

الصحة ونظام الرعاية
االجتماعية

االنـصـــاف

العوامل
الوسيطة
املتعلقة
بالصحة:
السلوكيات
الصحية
والعوامل
النفسية-
االجتماعية

العوامل
البيولوجية-
الطبية

قضايا اإلنصاف الرئيسية
الفاعلية
فاعلية اخلدمات/البرامج
السالمة
املالءمة
االستمرارية
الكفاءة/القدرات

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

مت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSالنسخة  ،14للتحليل الوصفي وحتليل
االنحدار ( 1)regression analysisالالزم لفحص العوامل املرتبطة ببعض املؤشرات الصحية التي
يعرضها هذا التقرير .ومت استخدام االنحدار املنطقي متعدد املتغيرات (multivariate logistic
 )regressionللمتغيرات الثنائية (املتغير الثنائي تكون قيمته صفر أو واحد لكل مشاهدة ،مثال ً واحد
للذكر وصفر لألنثى) ،فيما مت استخدام حتليل االنحدار اخلطي ( )linear regression analysisللمتغيرات
املتصلة (املتغير املتصل ،مثل العمر ،هو حيثما يكون باإلمكان تسجيل أية قيمة ،مبا في ذلك الكسور).
ومت استخدام  P-valueأقل من  0.05لتحديد األهمية اإلحصائية.

الفصل الثاني :خلفية
أ .نظرة عامة إلى مجتمع الدراسة
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حسب بيانات املسح الصحي الدميوغرافي الفلسطيني لسنة  ،2007بلغ حجم السكان الفلسطينيني
 3.7مليون نسمة ،منهم  2.3في الضفة الغربية و 1.4في قطاع غزة ( .)5ويشكل الالجئون حوالي 68%
من مجموع السكان في قطاع غزة ،باملقارنة مع  28%من سكان الضفة الغربية ( .)6يبلغ معدل
الكثافة السكانية في األرض الفلسطينية احملتلة ككل  626نسمة لكل كيلومتر مربع ،إذ يتراوح
من  416نسمة للكيلومتر املربع في الضفة الغربية إلى  3,881نسمة للكيلومتر املربع في قطاع غزة
( .)7ويبلغ التناسب بني اجلنسني  103ذكور 100/أنثى .ويقدر بأن  28%من النساء املتزوجات جتمعهن
بأزواجهن صلة قرابة من الدرجة األولى (أبناء عمومة) ،وتتراوح هذه النسبة من  26%في الضفة الغربية
إلى  32%في قطاع غزة (.)5
يبلغ معدل اخلصوبة في فلسطني  4.6طفل/امرأة ،بواقع  4.2في الضفة الغربية و 5.4في قطاع غزة
( .)5ويصل معدل النمو السكاني إلى  ،3.0%بواقع  2.6%في الضفة الغربية و 3.3%في قطاع غزة (.)6
فتي بالنظر إلى أن  45.5%من السكان هم دون عمر  15سنة ،فيما أن
إن اجملتمع الفلسطيني مجتمع ّ
 3.0%فقط هم في عمر  65سنة فأكثر ( .)6ويبلغ معدل العمر املتوقع منذ الوالدة  71.7سنة للذكور
و 73.2لإلناث (.)6

ب .التفاوت بني اجلنسني في مناطق النزاع
يشير مصطلح النوع االجتماعي إلى الفروق االجتماعية بني اإلناث والذكور عبر دورة احلياة والتي حتدد
األدوار والنفوذ واملوارد لكل من اإلناث والذكور في أية ثقافة ( .)8وال ميكن اعتبار دراسة التفاوت بني اجلنسني
في أوضاع احلياة واملوت نوعا ً من الكماليات .إن النزاع املسلح يزيد من إمكانية حدوث العنف ومن مدى
تقبله ،ويعيق جهود النساء للوصول إلى التمكني واملساواة .في الوقت ذاته ،تتحمل النساء مسؤوليات
إضافية ،مثل القيام بدور معيل األسرة في غياب الرجل ( .)10إن لقضايا النوع االجتماعي أهميتها في
أوضاع النزاع لألسباب األربعة التالية ( :)1أوالً ،تستجيب النساء والرجال بشكل مختلف في مقاومة
العنف والنجاة منه وفي دعم األشخاص الذين يعيلونهم .ثانياً ،تتغير أدوار النوع االجتماعي حسب
العمر ومع مرور الوقت؛ وفي أوقات النزاع ،كثيرا ً ما يجد الرجال صعوبة في التعامل مع فقدانهم لدورهم
في إعالة األسرة ،فيما تصبح النساء ضحايا بشكل متعمد في الغالب ويتعرضن العتداءات جسدية
وجنسية .ثالثاً ،تتعرض ديناميكية النفوذ إلى تغيير ،وميكن أن يشعر الرجال باملذلة لعدم قدرتهم على
حماية عائالتهم من األذى .رابعاً ،تختلف القضايا التي يثيرها كل من الرجال والنساء ،وكثيرا ً ما تختلف
االعتبارات التي يبرزها كل طرف ،وتختلف األفكار والتجارب واحللول التي يطرحونها بشأن القضايا (.)1

ج .النوع االجتماعي والصحة
يؤثر النوع االجتماعي على مدى اإلنصاف في الصحة والرعاية الصحية .ويهدف التركيز على اإلنصاف
إلى احلد من مظاهر عدم اإلنصاف املمكن جتنبها أو غير الضرورية في الصحة وفي تقدمي اخلدمات
الصحية ( .)1ويتطلب ذلك العمل بنشاط على حتديد ومعاجلة األطر والعمليات التي تزيد من التفاوت
بني اجلنسني.

د .العنف القائم على النوع االجتماعي
إن استمرار االضطراب السياسي وتواصل النزاع املسلح ،يضاف إليه القيود املفروضة على حرية احلركة
وعدم قدرة غالبية احملاكم الفلسطينية على تنفيذ قراراتها وبطء عملية سن التشريعات اجلديدة ،كل
هذه العوامل جتعل النساء الفلسطينيات يعانني من نقص احلماية القانونية وعدم الثبات في تنفيذ
القوانني ( .)1ويتفاقم العنف القائم على النوع االجتماعي بسبب غياب القانون وضعف ثقة السكان
في اجلهاز القضائي والشرطة واألطباء واملنشآت الصحية ( .)14 ،13باإلضافة إلى ذلك ،يتصف اجملتمع
الفلسطيني بأنه مجتمع أبوي يقوم فيه التمييز بني الرجال والنساء بدور أساسي في العنف املمارس
من الرجال ضد النساء ( .)9ويعتبر العنف القائم على النوع االجتماعي في شكل الزواج املبكر خطيرا ً
بشكل خاص ألنه يحظى بتغطية نصوص القانون التي تسمح بتزويج األطفال قبل بلوغهم عمر 18
سنة ( .)14كما أن هناك غيابا ً ألية قوانني خاصة مبعاجلة العنف األسري ،سوا ًء اجلسدي أو اجلنسي (.)13
وبالنتيجة ،فإن هناك تناميا ً في اللجوء إلى التقاليد واإلحالة إلى النظم العشائرية كأسلوب بديل
للمحافظة على االستقرار االجتماعي وحفظ النظام (.)15

هـ .األهداف اإلمنائية لأللفية
أعاد قادة العالم التأكيد ،في قمة األلفية املنعقدة في أيلول/سبتمبر  ،2000على التزامهم بالعمل
نحو بناء عالم تعطى فيه األولوية األولى للتنمية املستدامة والقضاء على الفقر .وأدى إعالن األمم
املتحدة لأللفية ،الذي تبنته  187بلدا ً في القمة ذاتها ،إلى حتديد األهداف اإلمنائية لأللفية والغايات
املرتبطة بها ( .)16تتكون األهداف اإلمنائية لأللفية من ثمانية أهداف و 18غاية و 48مؤشرا ً يتم السعي
لتحقيقها بحلول سنة .2015
الهدف األول:

القضاء على الفقر املدقع واجلوع.

الهدف الثاني:

حتقيق تعميم التعليم االبتدائي .الغاية املوضوعة لهذا الهدف هي ضمان متكن
األطفال في كل مكان ،الذكور منهم واإلناث على حد سواء ،من إمتام مرحلة
التعليم االبتدائي بحلول عام  .2015ومت اختيار ثالثة مؤشرات لتتبع التقدم نحو
هذه الغاية :صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي ،ونسبة التالميذ الذين
يباشرون الدراسة في الصف األول ويبلغون الصف األخير من التعليم االبتدائي،
ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 24-15
سنة ،من النساء والرجال.

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

إن االختالفات بني اجلنسني في الوضع الصحي ومدى التعرض لألمراض وعبء املرض وجودة الرعاية
حتددها عوامل بعيدة عن التكوين البيولوجي .فالصحة تتأثر بقدر ملموس بعوامل مثل الدخل
والسياسة والثقافة والتغير البيئي واملكانة االجتماعية واإلسكان والتشغيل واخلدمات الصحية
واملمارسات الصحية الشخصية والبيئة املادية ( .)1وحسب البيانات التي جمعها اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،ارتفعت نسبة النساء الفلسطينيات الالتي يعشن حتت خط الفقر من 35.1%
إلى  38.4%في الفترة من  2006إلى  .)11( 2007وفي مسح أجري سنة  2004على  10,000شخص من
الالجئني املسجلني في األرض الفلسطينية احملتلة ،تبني وجود اختالفات واضحة بني اجلنسني في الدخل
الفردي ،من  160دوالرا ً للذكور إلى  28دوالرا ً لإلناث في الشهر (.)12

15

الهدف الثالث:

يسعى إلى تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .الغاية املرتبطة بهذا الهدف
هي إزالة التفاوت بني اجلنسني في التعليم االبتدائي والثانوي ،ويفضل أن يكون
ذلك بحلول عام  ،2005وإزالته في جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام
.2015

الهدف الرابع:

تخفيض معدل وفيات األطفال.

الهدف اخلامس:

يسعى إلى حتسني صحة األمهات .والغايتان املوضوعتان لهذا الهدف هما:
«تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع في الفترة من  1990إلى »2015
و»تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية بحلول عام  .»2015ومت اختيار ستة
مؤشرات للمساعدة في تتبع التقدم نحو هاتني الغايتني :معدل وفيات األمهات،
ونسبة الوالدات التي جتري بإشراف كوادر صحية مؤهلة ،ومعدل استخدام وسائل
منع احلمل ،ومعدل الوالدات لدى املراهقات ،واحلصول على الرعاية الصحية أثناء
احلمل (أربع زيارات على األقل) ،واحلاجة غير امللباة في مجال تنظيم األسرة.
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الهدف السادس :مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغيرهما من األمراض.
الهدف السابع:

كفالة االستدامة البيئية.

الهدف الثامن:

إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية.

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية
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الفصل الثالث :املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي عبر
دورة حياة املرأة – األطفال ( 4-0سنوات)
أ .الوضع الصحي/الرفاه
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أ .1.الوالدة بوزن منخفض (الوزن عند الوالدة أقل من  2.5كيلوغرام)
يولد في العالم  30مليون طفل بوزن منخفض سنويا ً ( 23.8%من مجموع الوالدات) ،وكثيرا ً ما يعاني
هؤالء من تبعات صحية شديدة على املدى القصير والطويل .وتعد الوالدة بوزن منخفض من احملددات
الرضع وفي مرحلة الطفولة ،كما أنها تترك أثرا ً
الرئيسية للوفيات واألمراض واإلعاقات لدى األطفال
ّ
طويل املدى على محصلة الوضع الصحي في مرحلة الرشد ( .)19ويكمن أحد احملددات الرئيسية للوالدة
بوزن منخفض في البلدان النامية في نقص تغذية األم حسب ما تدل عليه حاالت النقص الغذائي
التالية :انخفاض الوزن املكتسب أثناء احلمل ،وانخفاض مؤشر كتلة اجلسم قبل احلمل ،وقصر قامة
األم ،ونقص املغذيات الدقيقة ( .)20 ،19كما أن العوامل األخرى املرتبطة بالوالدة بوزن منخفض تشمل
الزواج املبكر وتدخني األم أثناء احلمل ( .)20وقد تبني في دراسة لألونروا أجريت سنة  2005أن معدل
انتشار فقر الدم بني النساء الالتي ترددن على مراكز الرعاية الصحية األولية لألونروا لتلقي خدمات
رعاية احلمل في قطاع غزة قد بلغ  35.7%للنساء احلوامل و 45.7%األمهات املرضعات (.)21
يولد في األرض الفلسطينية احملتلة حوالي  7.3%من األطفال بوزن منخفض ( 7.5%في الضفة الغربية
و 7.0%في قطاع غزة) ،وتتراوح هذه النسبة بني  6.1%للذكور و 8.3%لإلناث .ويجدر الذكر أن معدل الوالدة
بوزن منخفض قد ال يكون دقيقا ً ألنه يعتمد على اإلفادة الشخصية وليس على مراجعة السجالت
الطبية .وباالعتماد على االنحدار املنطقي ،ال يرتبط جنس الطفل بالوالدة بوزن منخفض .ومن بني
العوامل األسرية التي مت تفحصها (املنطقة ،تعليم األم ،دخل األسرة) ،كان دخل األسرة فقط يرتبط
بشكل ملموس إحصائيا ً بوالدة طفل بوزن منخفض .فعند ضبط النتائج من ناحية عمر الطفل
وجنسه ،يالحظ انخفاض معدالت الوالدة بوزن منخفض مع ارتفاع الدخل ( – ORنسبة األرجحية:
 – CI 95% ،0.84فترة الثقة اإلحصائية بنسبة  95%لنسبة األرجحية( )0.91 ،0.77 :اجلدول رقم .)1
اجلدول رقم  :1العوامل املرتبطة بوالدة الطفل بوزن منخفض ،املشروع العربي لصحة األسرة 2007
*OR

املتغير

**95% CI

اجلنس (أنثى)

1.03

1.20 ،0.88

العمر (شهر)

1.001

1.006 ،0.997

املنطقة (غزة)

0.92

1.08 ،0.78

سنوات الدراسة التي أكملتها األم بنجاح

0.996

1.02 ،0.97

***0.91 ،0.77
0.84
دخل األسرة (يقاس بعالمة مؤشر الثراء)
بنا ًء على االنحدار املنطقي الثنائي ،باعتبار وزن الوالدة الطبيعي (أكثر من أو يساوي  2.5كيلوغرام) كفئة مرجعية.
* نسبة األرجحية ** ،فترة الثقة اإلحصائية
*** P < 0.05

وفقا ً للمشروع العربي لصحة األسرة  ،2006بلغ انتشار قصر القامة في األرض الفلسطينية
احملتلة  7.9%( 10.2%في الضفة الغربية و 13.2%في قطاع غزة) (الشكل رقم  .)1ولم يوجد فرق بني
الذكور واإلناث في انتشار قصر القامة (الشكل رقم  .)2فحسب االنحدار املنطقي ،ال يوجد ارتباط
بني اجلنس وقصر القامة .ولكن باملقارنة مع األطفال الذين يعانون من سوء تغذية متوسط ،تبني
أن لقصر القامة عالقة ملموسة إحصائيا ً بتعليم األم ودخل األسرة واملنطقة .فعند ضبط عمر
الطفل وجنسه ،ينخفض احتمال قصر القامة بنسبة  4%مع كل سنة إضافية في سنوات التعليم
التي أكملتها األم بنجاح ( .)OR: 0.96, 95% CI: 0.94, 0.98وكلما ازداد الدخل ،انخفض احتمال قصر
القامة ( .)OR: 0.84, 95% CI: 0.78, 0.90وعند ضبط عمر الطفل وجنسه ،يتبني أن األطفال في قطاع
غزة أكثر احتماال ً لإلصابة بقصر القامة بنسبة  180%باملقارنة مع األطفال في الضفة الغربية
(.)OR: 1.8, 95% CI: 1.5, 2.1
اجلدول رقم  :2العوامل املرتبطة بقصر القامة بني األطفال دون اخلامسة ،املشروع العربي لصحة األسرة
2007
*OR

املتغير

**95% CI

اجلنس (أنثى)

0.99

1.13 ،0.87

العمر (شهر)

1.04

1.094 ،0.999

املنطقة (غزة)

1.78

***2.08 ،1.55

سنوات الدراسة التي أكملتها األم بنجاح

0.96

***0.98 ،0.94

0.84
دخل األسرة (يقاس بعالمة مؤشر الثراء)
بنا ًء على االنحدار املنطقي الثنائي ،باعتبار ذوي التغذية املعتدلة ( )HAZ<0<-2كفئة مرجعية.
* نسبة األرجحية ** ،فترة الثقة اإلحصائية
*** P < 0.05

***0.90 ،0.78

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

أ .2.الوضع التغذوي
يستخدم تقييم النمو بشكل واسع لقياس الوضع الصحي والتغذوي لألطفال وكثيرا ً ما يعتبر أفضل
وسيلة لذلك .ويساهم سوء التغذية ،غالبا ً في شكله البسيط أو املتوسط ،في أكثر من نصف
الوفيات التي حتدث سنويا ً بني األطفال دون اخلامسة من العمر في البلدان النامية ،وعددها  11مليون
وفاة .باإلضافة إلى ذلك ،يعاني األطفال الذين يعيشون مع سوء التغذية من انخفاض في قدراتهم
اجلسدية والعقلية .ومن الشائع قياس سوء التغذية املزمن من خالل قصر القامة ،والذي يعرف بأنه
انخفاض الطول بالنسبة للعمر .إن قصر القامة يضعف املناعة ويعرقل قدرات التعلم واألداء في
العمل ويؤثر على جودة احلياة بشكل إجمالي .وهو يسبب لدى اإلناث زيادة اخملاطرة للتعرض للوالدة
املتعسرة ويزيد احتمال وفيات األمهات .وقد ارتفع معدل قصر القامة بني األطفال دون اخلامسة من
العمر بني العامني  2000و 2006بنسبة  33%في األرض الفلسطينية احملتلة إجماالً ،فيما وصل االرتفاع
إلى  59%في قطاع غزة (.)22

19

الشكل رقم  :1نسبة األطفال دون اخلامسة وفقا ً لوضعهم التغذوي حسب املنطقة ،املشروع العربي
لصحة األسرة 2006
الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع

13.2

10.2
7.9

2.9

2.4

3.2
1.4
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انخفاض الوزن

1.2

1.7

قصر القامة

الهزال

الشكل رقم  :2نسبة األطفال دون اخلامسة وفقا ً لوضعهم التغذوي حسب اجلنس ،املشروع العربي
لصحة األسرة 2006
ذكور
إناث
اجملموع

2.9

10.2

3.1

10

10.4

2.7
1.4

انخفاض الوزن

1.5

الهزال

1.4

قصر القامة

أما الهزال ،والذي يعرف بأنه انخفاض الوزن مقابل الطول ،فيعكس سوء التغذية احلاد ويؤثر على بقاء
الطفل .وقد بلغ معدل انتشار الهزال  1.7%( 1.4%في الضفة الغربية و 1.2%في قطاع غزة) .إن الهزال
أقل انتشارا ً إذا قيس بقصر القامة ،وذلك كونه يخفض من فرص بقاء الطفل على قيد احلياة (اجلدول
رقم .)3

اجلدول رقم  :3العوامل املرتبطة بالهزال بني األطفال دون اخلامسة ،املشروع العربي لصحة األسرة 2007
*OR

املتغير

**95% CI

العمر (شهر)

1.1

***1.30 ،1.03

1.8

***2.6 ،1.2

املنطقة (غزة)
نوع املوقع السكاني (باملقارنة مع اخمليمات)
حضري مقابل مخيم

2.0

***3.0 ،1.3

ريفي مقابل مخيم

2.2

***3.7 ،1.3

1.007

1.06 ،0.95

سنوات الدراسة التي أكملتها األم بنجاح

0.90
دخل األسرة (يقاس بعالمة مؤشر الثراء)
بنا ًء على االنحدار املنطقي الثنائي ،باعتبار ذوي التغذية املعتدلة ( )WHZ<0 <-2كفئة مرجعية.
* نسبة األرجحية ** ،فترة الثقة اإلحصائيةP < 0.05 *** ،

1.10 ،0.74
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كما بلغ معدل انتشار انخفاض الوزن لدى األطفال (يعرف بأنه انخفاض الوزن مقابل العمر) 2.9%
في األرض الفلسطينية احملتلة ( 3.2%في الضفة الغربية و 2.4%في قطاع غزة) .يستخدم هذا املعدل
في األهداف اإلمنائية لأللفية كمؤشر لقياس انتشار اجلوع .يعاني من قصر القامة وانخفاض الوزن
األطفال في عمر  23-12شهرا ً في الغالب ( 15.9%و 3.7%على التوالي) ،فيما ينتشر الهزال في الغالب
بني األطفال في عمر  11-6شهرا ً ( .)2.5%وحسب االنحدار املنطقي ،ال يرتبط اجلنس بانخفاض وزن
الطفل .أما العوامل التي ترتبط بانخفاض وزن األطفال فهي تعليم األم والدخل واملنطقة .فعند
ضبط عمر الطفل وجنسه ،جند أن احتمال انخفاض الوزن عند األطفال ينخفض بنسبة  5%مع كل
سنة إضافية في سنوات تعليم األم ( .)OR: 0.95, 95% CI: 0.93, 0.98وكلما ارتفع الدخل ،انخفض
احتمال معاناة الطفل من انخفاض الوزن ( .)OR: 0.83, 95% CI: 0.77, 0.91كما أن األطفال في قطاع
غزة أكثر احتماال ً لإلصابة بانخفاض الوزن بنسبة  180%باملقارنة مع األطفال في الضفة الغربية
(.)OR: 1.80, 95% CI: 1.50, 2.10
اجلدول رقم  :4العوامل املرتبطة بانخفاض الوزن بني األطفال دون اخلامسة ،املشروع العربي لصحة
األسرة 2007
*OR

املتغير

**95% CI

اجلنس (أنثى)

1.03

1.42 ،0.75

العمر (شهر)

0.996

1.12 ،0.97

املنطقة (غزة)

1.8

***2.1 ،1.5

نوع املوقع السكاني (باملقارنة مع اخمليمات)
حضري مقابل مخيم

2.7

3.8 ،0.73

ريفي مقابل مخيم

0.88

1.11 ،0.70

سنوات الدراسة التي أكملتها األم بنجاح

0.95

***0.98 ،0.93

0.83
دخل األسرة (يقاس بعالمة مؤشر الثراء)
بنا ًء على االنحدار املنطقي الثنائي ،باعتبار ذوي التغذية املعتدلة ( )WAZ <0 <-2كفئة مرجعية.
* نسبة األرجحية ** ،فترة الثقة اإلحصائيةP < 0.05 *** ،

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

اجلنس (أنثى)

1.04

1.43 ،0.75

***0.91 ،0.77

ب .الوضع الصحي/الوفيات
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الرضع إلى معدالت بقاء األطفال على قيد احلياة ويتم قياسه على أنه عدد
يشير معدل وفيات األطفال ّ
الوفيات التي حتدث خالل السنة األولى بعد الوالدة لكل  1000والدة حية .وهو يعكس أيضا ً األوضاع
املعيشية وجودة الرعاية الصحية والقدرة على الوصول إليها .حتدث على مستوى العالم  3.4مليون
الرضع) خالل األسبوع األول من احلياة ،إلى جانب أن
رضع (قرابة  50%من وفيات األطفال
ّ
وفاة ألطفال ّ
ً
حوالي  4.3مليون وفاة لألجنة حتدث سنويا قبل الوالدة أو أثناءها ( .)18 ،17إن غالبية وفيات املواليد
ميكن الوقاية منها في حال حصول األم على خدمات صحية عالية اجلودة ( .)18وفي الواقع ،باإلمكان
إنقاذ حياة األطفال من خالل الوصول إلى التدابير الصحية األساسية مثل الرعاية أثناء احلمل ،والوالدة
حتت إشراف كوادر مدربة تستطيع التعرف على املضاعفات وحتويلها أو عالجها ،والرعاية بعد الوضع
خالل الساعات واأليام األولى احلرجة بعد الوالدة ،مبا يشمل اإلرشاد بشأن رعاية املولود مثل االقتصار
على الرضاعة الطبيعية واحملافظة على دفء الطفل وطلب املساعدة في حال مالحظة عالمات املرض
وضمان توفير العالج في حال اإلصابة بااللتهاب الرئوي واإلسهال (.)19
الرضع في األرض الفلسطينية احملتلة 25.3
كما يظهر في الشكل رقم  ،3يبلغ معدل وفيات األطفال ّ
وفاة لكل  1000والدة حية ( 22.9في الضفة الغربية و 28.8في قطاع غزة) ،ويتراوح هذا املعدل من
 27.1بني الذكور إلى  23.4بني اإلناث .أما معدل وفيات األطفال دون اخلامسة فقد بلغ  28.2وفاة لكل
 1000والدة حية ( 25.8في الضفة الغربية و 31.8في قطاع غزة) ،وبواقع  30.1بني الذكور و 26.1بني
الرضع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب
اإلناث .وحتدث قرابة  67%من وفيات األطفال
ّ
الرضع منذ الوالدة وحتى عمر  28يوماً) .وحتدث غالبية وفيات املواليد في
وفيات املواليد (وفيات األطفال ّ
األسبوع األول من احلياة (وفيات املواليد املبكرة) (الشكل رقم )4
الرضع واألطفال لكل  1000والدة حية ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
الشكل رقم  :3وفيات ّ

معدل الوفيات %

وفيات األطفال دون اخلامسة
فلسطني

الضفة الغربية

وفيات األطفال الرضع
غزة

ذكور

إناث

الرضع ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
الشكل رقم  :4نسبة وفيات املواليد ضمن وفيات األطفال ّ
وفيات املواليد املتأخرة
وفيات املواليد املبكرة
سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية
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إناث

ذكور

غزة

الضفة الغربية

فلسطني

الرضع في األرض
كما يظهر في الشكل رقم  ،5تتمثل األسباب الرئيسية لوفيات األطفال
ّ
الفلسطينية احملتلة في الوالدة قبل األوان والوالدة بوزن منخفض ،واألمراض التنفسية ،والتشوهات
الرضع .أما
اخللقية .وستساعد معاجلة األمراض املعدية في الوقاية من حوالي  25%من وفيات األطفال ّ
التشوهات اخللقية فهي مسؤولة عن  20%من وفيات هؤالء األطفال في األرض الفلسطينية احملتلة
(أهم العوامل التي تزيد اخملاطرة باإلصابة بالتشوهات اخللقية ارتفاع عمر األم وزواج األقارب (.))21
الرضع في فلسطني ،املشروع العربي لصحة األسرة
الشكل رقم  :5األسباب الرئيسية لوفيات األطفال ّ
2006
26 %

الوالدة قبل األوان والوالدة بوزن منخفض
األمراض التنفسية
التشوهات اخللقية
وفيات الرضع املفاجئة
التهاب الرئة
غير ذلك

25 %

4%
5%
20 %
20 %

ج .محددات الصحة/العوامل املنزلية
ج .1.ضبط سلوك األطفال (صغار األطفال  2-4سنوات)
مت قياس هذا املتغير من خالل سؤال األم كيف تضبط سلوك طفلها عندما يقوم بفعل خطأ :هل
تضربه ،أم تصرخ فيه ،أم تشتمه ،أم توضح له ما اخلطأ الذي فعله .وقد تبني أن حوالي  70%من األطفال
مت ضبط سلوكهم باستعمال العقاب البدني ،فيما أن  93%مت ضبط سلوكهم باستعمال العقاب
النفسي (أي الصراخ أو الشتم) .وقد كانت االختالفات غير ملموسة بني اجلنسني واملناطق بخصوص
ضبط السلوك .إال أنه ينبغي االنتباه إلى قصور هذا املتغير ،إذ قد تكون األمهات أقل احتماال ً لإلفادة
مبمارستهن العقاب البدني بسبب الوصمة املرافقة لهذا النوع من العقاب.
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ج .2.عمل األطفال ( 5-17سنة)
إن لعمل األطفال عالقة مباشرة بالفقر والبطالة والتدمير اإلسرائيلي للبنية االقتصادية وسبل العيش
للفلسطينيني 2.كما أن تدهور الوضع األمني وتصاعد العنف الذي يتعرض له األطفال (بشكل مباشر
وغير مباشر) يساهمان في توليد مشاعر اإلحباط وفقدان األمل في املستقبل ،مما يشجع األطفال على
دخول سوق العمل .إن هذه العوامل ال تؤدي إلى زيادة الطلب على تشغيل األطفال فحسب ،بل جتبر
األطفال أيضا ً على قبول األعمال األكثر خطرا ً عليهم (.)19
إن قانون العمل الفلسطيني الساري منذ سنة  2000يحظر تشغيل األطفال قبل أن يبلغوا عمر
 15سنة .ويعتبر القانون األطفال بني  18-15سنة أحداثا ً عاملني ،وبالتالي ينص القانون على حظر
تشغيلهم في وظائف تشكل خطرا ً على سالمتهم أو صحتهم أو في األعمال الليلية أو في أيام
العطل الرسمية .كما يحظر القانون تشغيلهم في ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة اإلنتاج
أو إجبارهم على العمل في مناطق نائية .وينص القانون أيضا ً على ضرورة تقليل ساعات العمل اليومية
لألحداث ،وأن تتضمن ساعات العمل استراحة واحدة أو أكثر ،بحيث ال يقل مجموع فترات االستراحة
عن ساعة واحدة .كما يتطلب القانون أن ال يعمل احلدث ألكثر من أربع ساعات بشكل متواصل.
مت في سنة  2006قياس نسبة األطفال الفلسطينيني في سوق العمل من خالل سؤال األم ما إذا كان
أي من أطفالها يعمل خارج املنزل خالل األسبوع السابق .وقد تبني أن نسبة األطفال في سوق العمل
في الضفة الغربية كانت أعلى مما هي في قطاع غزة ( 6.0%مقابل  .)1.7%وكان األطفال الذكور أكثر
انخراطا ً في أنشطة عمل األطفال باملقارنة مع اإلناث ( 5.4%مقابل ( )3.2اجلدول رقم .)5

2

في املناطق على طول احلدود بني إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية ،ينسل األطفال في عمر  5-14سنة عبر
احلدود إلى إسرائيل على أمل أن يعثروا على عمل ويجنوا بعض املال .يبقى بعض هؤالء قريبني من احلدود ويتجولون على
تقاطعات الطرق ،يتسولون أو يبيعون سلعا ً بسيطة ،مثل العلكة ووالعات السجائر .ويعثر آخرون على أعمال عرضية
في األسواق حيث يقدمون ألرباب العمل عمالة رخيصة ويتعرضون ألوضاع صعبة إن لم تكن مؤذية .إن العدد الدقيق
لهؤالء األطفال غير معروف ولكن يقدر بأن يكون ما بني ألف وأربعة آالف .والعديد منهم ال يتمكنون من العودة إلى
املنزل ليال ً فينامون في مكان عملهم أو في أماكن أخرى غير مناسبة البتة .والبعض يجنحون إلى تعاطي العقاقير
أو يلجئون للعمل في الدعارة .إن أغلب األطفال الذين يعبرون احلدود يكونون من الصبيان ،فيما تشكل الفتيات أقلية
ضمن هذه الفئة (يتراوح عمر الفتيات بني  8إلى  17سنة ،واألغلبية من  10إلى  15سنة) ()22
Sadot A N. M . Children of a Twilight Zone –Palestinian Children Working in Israel; 2006.

اجلدول رقم  :5نسبة األطفال في عمر  14-5سنة املنخرطني في أنشطة عمل األطفال حسب نوع
العمل ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
يعملون خارج األسرة

الضفة الغربية

0.4

0.8

0.4

4.7

6.0

قطاع غزة

0.3

0.4

0.4

0.9

1.7

ذكور

0.5

0.8

0.1

4.3

5.4

إناث

0.1

0.5

0.7

2.1

3.2

اجملموع

0.3

0.6

0.4

3.2

4.3

د .أداء النظام الصحي/سهولة الوصول
وفقا ً ملسح الوصول إلى الرعاية الصحية لسنة  ،2003كانت العوائق األكثر تصريحا ً بها في أوساط
متلقي الرعاية الصحية تتمثل في فترات االنتظار الطويلة ( ،)30%ونقص األدوية ( ،)29%وعدم وجود
طبيب ( ،)14%واملواصالت ( ،)11%واإلغالقات اإلسرائيلية ( .)11%وقد أفاد األشخاص الذين لم يتمكنوا
من تلبية حاجتهم للرعاية الصحية بعوائق مماثلة أمام حصولهم على الرعاية :ارتفاع التكلفة (،)33%
وفترات االنتظار الطويلة في العيادة أو املركز الصحي ( ،)22%وعدم توفر اخلدمة الصحية في منطقة
سكنهم ( ،)20%وعدم وجود مقدمي الرعاية الصحية (.)23( )14.3%
د .1.املكمالت الغذائية لألطفال :فيتامني «أ» و»د»
يعد كل من فيتامني «أ» وفيتامني «د» أساسيني لنمو األطفال وصحتهم .ففيتامني «أ» أساسي
لعمل جهاز املناعة والنمو التطور السليم لألطفال .ويق ّدر على مستوى العالم أن  250-140مليونا ً
من األطفال دون اخلامسة من العمر يعانون من نقص فيتامني «أ» ( .)24ويواجه هؤالء األطفال ارتفاعا ً
شديدا ً في خطر الوفاة والعمى واملرض ،وخاصة بسبب احلصبة واإلسهال (.)24
تركز إرشادات منظمة الصحة العاملية على ضرورة أن يبدأ األطفال الذين يعتمدون اعتمادا ً كليا ً على
الرضاعة الطبيعية بتلقي مكمالت فيتامني «د» في األيام القليلة األولى من حياتهم ألن العديد من
النساء قد ال يحصلن على القدر الكافي من هذا الفيتامني وقد ال يكون متاحا ً بالقدر الكافي في
حليب الثدي لديهن .كما ينبغي إعطاء املكمالت لألطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية
واألطفال األكبر سنا ً الذين ال يشربون أربعة أكواب من احلليب املدعم بفيتامني «د» في اليوم .وقد أوصت
األكادميية األمريكية لطب األطفال مؤخرا ً مبضاعفة كمية فيتامني «د» التي يتلقاها األطفال ،إذ ينبغي
الرضع واألطفال والفتية في مرحلة املراهقة على  400وحدة دولية من فيتامني «د» كل يوم،
أن يحصل ّ
بعد أن كانت اجلرعة املوصوفة في السابق  200وحدة دولية فقط ( .)25تهدف التوصية اجلديدة إلى
الوقاية من مرض الكساح الذي يسبب لني العظام عند األطفال .إال أن احلصول على مدخول كاف من
فيتامني «د» ميكن أن يساعد أيضا ً في الوقاية من اإلصابة بهشاشة العظام وغيرها من األمراض في
املستقبل .فقد أظهرت األبحاث لدى البالغني أن فيتامني «د» يلعب دورا ً بارزا ً في الوقاية من األمراض
املعدية وأمراض املناعة الذاتية والسرطان والسكري (.)25
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املنطقة واجلنس

عمل مدفوع
األجر

عمل غير
مدفوع األجر

أعمال منزلية ألكثر
من  28ساعة في
األسبوع

يعملون في
مصلحة عائلية

إجمالي عمل
األطفال
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إن مستوى احلصول على فيتامني «أ» وفيتامني «د» في األرض الفلسطينية احملتلة منخفض للغاية.
ففي سنة  ،2006تلقى  27%فقط من األطفال الفلسطينيني في عمر  12-0شهرا ً هذين النوعني من
الفيتامينات ( 39.1%في الضفة الغربية مقابل  9.3%في قطاع غزة) 3.وكانت الفروق بني اجلنسني في
احلصول على الفيتامينني غير ملموسة .ويرجح أن يكون الوضع أسوأ مما يفاد به إذ أن أولئك الذين
يتلقون املكمالت رمبا يحصلون على أقل من اجلرعات املوصى بها.

26
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في دراسة أجريت على  1130طفال ً فلسطينيا ً في عمر  12-60شهراً ،بلغ معدل انتشار نقص فيتامني "أ"  16.5%بعد
ضبط العينة من ناحية املرض (.)26
Maram Project. Assessment of Vitamin A prevalence among Children aged 12-60 months. 2003.

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

27

الفصل الرابع :املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي عبر
دورة حياة املرأة – الشابات غير املتزوجات ( 29-15سنة)
أ .الوضع الصحي/الرفاه
مبا أن مشكالت الصحة النفسية-االجتماعية لدى الفتيان والفتيات ميكن أن تكون لها نتائج كبيرة
الشأن بالنسبة للمرض والوفاة في مرحلة الرشد ،فإن تفحص تصورهم الشخصي ملستواهم الصحي
جدير بأن ينال األولوية .وفي غياب أي مرض محدد ،تكتسب متغيرات الصحة النفسية-االجتماعية،
يقيم
مثل الشكاوى النفسجسدية أو السلوكيات الصحية ،أهمية حاسمة في حتديد الكيفية التي ّ
فيها الفتيان والفتيات مستوى صحتهم (.)27
28

يعتبر حوالي  87%من الشباب الفلسطينيني أن صحتهم جيدة ،بواقع  84%في الضفة الغربية و91%
في قطاع غزة .وال يوجد فرق بني اجلنسني في الصورة عن الصحة الشخصية .ومن جانب آخر ،يرى 11%
أن صحتهم متوسطة ،بواقع  14%في الضفة الغربية و 8%في قطاع غزة .ويرى  2%من الشباب أن
صحتهم سيئة ،بواقع  2%في الضفة الغربية و 1%في قطاع غزة.

ب .محددات الصحة/العوامل االجتماعية-االقتصادية
ب .1.التعليم
يعود تعليم الفتيات بأعلى الفوائد ضمن كافة أشكال االستثمار التنموي األخرى ،إذ يفيد الفتيات
أنفسهن وعائالتهن واجملتمع ككل ( .)28ومن الفوائد املرتبطة بتعليم الفتيات :تخفيض وفيات األطفال
واألمهات ،وحتسني تغذية األطفال وصحتهم ،وحتسني اإلنتاجية والنمو االقتصادي ،وحماية الفتيات من
اإلساءة واالستغالل ( .)28ومن شأن القضاء على التباين بني اجلنسني على كافة مستويات التعليم أن
يساهم في متكني النساء ويساعدهن على املطالبة بحقوقهن.
تعد معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني الشباب في عمر  24-15سنة في األرض الفلسطينية احملتلة
من بني األعلى في املنطقة ،إذ تبلغ  99.1%بني الذكور و 99%بني اإلناث .ويبلغ التناسب بني اإلناث والذكور
في التعليم األساسي  98.3%ويصل في التعليم الثانوي إلى  ،113.3%وفي التعليم بعد الثانوي إلى
 .117.0%إن األرض الفلسطينية احملتلة تسير في االجتاه الصحيح فيما يتعلق بتحقيق غاية القضاء
على التباين بني اجلنسني في التعليم بحلول سنة  .2015بيد أن هذا املؤشر يعد مقياسا ً قاصرا ً ملدى
تيسر التعليم املدرسي للفتيات ألنه ال يتيح التأكد مما إذا كانت التحسينات في هذا التناسب تعكس
زيادة في انتظام الفتيات بالتعليم املدرسي أم انخفاضا ً في انتظام الذكور .كما أنه ال يبني ما إذا كان
أولئك امللتحقون بالتعليم ينهون املراحل التعليمية ذات العالقة أم ال.

ب .2.التشغيل
ً
ً
إن االستثمار في الشباب الفلسطيني الذي يشكل أكثر من ربع السكان يعد أمرا حاسما من أجل
متهيد األرضية لبناء اقتصاد فلسطيني قادر على احلياة .لقد أظهر مسح القوى العاملة للجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني سنة  2005أن النساء العامالت يتركزن بشكل رئيسي في قطاع اخلدمات :في
الرعاية الصحية ،والتعليم ،واإلدارة العامة ( .)29وقد عملت قرابة ثلث النساء الفلسطينيات ()32.5%
في قطاع الزراعة ،وعملت  8.3%في التجارة و 0.6%في النقل و 0.3%في البناء و 8.1%في التصنيع (.)29
حسب دراسة املشروع العربي لصحة األسرة  ،2006كان حوالي  36%من الشباب الفلسطينيني
نشطني اقتصادياً ،بواقع  58%من الذكور و 13%من اإلناث .إن نسبة اإلناث العامالت ال تزال منخفضة
على الرغم من أن نسبة اإلناث في الكليات واجلامعات أعلى من نسبة الذكور .ومن التفسيرات التي
تعطى لهذه النسبة املنخفضة ملشاركة النساء في سوق العمل ما يالحظ أن هناك مزيدا ً من فرص
العمل للنساء ذوات التحصيل التعليمي املتدني واحلاصالت على شهادات عليا باملقارنة مع اللواتي
أنهني مرحلة الدراسة الثانوية 5.ثمة تفسير آخر هو ارتفاع معدل اخلصوبة ،والذي يترك أثرا ً عكسيا ً
على مشاركة النساء في القوى العاملة.

ج .محددات الصحة/العوامل الوسيطة املتعلقة بالصحة
ج .1.املعرفة عن متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) واألمراض املنقولة باجلنس
حسب ما يورده البنك الدولي ،ال تتوفر بيانات موثوقة عن معدل االنتشار واإلصابة بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز في الضفة الغربية وقطاع غزة ( .)30والبيانات املتاحة تعتمد على تقارير فردية.
وفقا ً ملا صرح به د .أسعد رمالوي رئيس اللجنة الوطنية لإليدز ،اكتشفت وزارة الصحة  64حالة من
فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في الفترة  ،2008-1988وقد توفي  29مريضا ً من هؤالء واملعروف عن
4
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بينت دراسة أجرتها جامعة بيرزيت واليونيسف أن  70%من حاالت التسرب من املدرسة بني الفتيان كانت بسبب
تعرضهم لإلساءة على أيدي املعلمني وزمالء الدراسة أو ضعف األداء األكادميي أو االضطرار للعمل .غير أن  64%من
حاالت التسرب بني الفتيات كانت بسبب الزواج املبكر (.)19
BirZeit University and UNICEF. The Children of Palestine in the Labour Market (A qualitative participatory
study) November 2004.
في مسح لألونروا في سنة  ،2004أوردت النساء الزواج والرعاية املنزلية باعتبارهما السببني الرئيسيني لترك املدرسة
مبكرا ً (.)12
Zureik E . Brunner M. Husseini J. Lapeyre F. The Living Conditions of The Palestine Refugees Registered
with UNRWA in the west Bank. the Gaza Strip. Jordan. the Syrian Arab Republic. and Lebanon. A synthesis Report 2007 January 2007.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،املرأة والرجل في فلسطني ،العدد .2008 ،3
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ومع أن أعداد اإلناث امللتحقات بالتعليم الثانوي تفوق أعداد الذكور ،إال أن عددا ً أكبر من اإلناث يتسربن
من الدراسة الثانوية باملقارنة مع الذكور ،بواقع  3.8%مقابل  3.0%على التوالي 4.وبنا ًء على دراسة
املشروع العربي لصحة األسرة  ،2006فإن العوامل الرئيسية التي جتعل كال ً من الذكور واإلناث يفقدون
التصميم على مواصلة تعليمهم إلى ما بعد املرحلة الثانوي هي الفقر ( 78%لدى اجلنسني) واالضطرار
للعمل ( 52%و 41%على التوالي) .وكانت العقبات األقل ذكرا ً بالنسبة للذكور واإلناث هي بعد املسافة
( 8%و 12%على التوالي) والتعرض لإلساءة ( 11%و 12%على التوالي) .وقد أورد حوالي خمس الطالب
والطالبات سوء معاملة املعلمني واملعلمات باعتباره السبب من وراء عدم رغبتهم مبتابعة الدراسة،
وهو ما يعد مؤشرا ً جديا ً على انتشار العنف في املدارس.

29

اخلمسة والثالثني الباقني أنهم على قيد احلياة .ومن إجمالي حاالت نقص املناعة البشرية/اإليدز املعروفة
في األرض الفلسطينية احملتلة ،كانت وسيلة االنتقال الغالبة هي االتصال اجلنسي بني اجلنسني ()55%
ونقل الدم ومنتجات الدم ( ،)18%حيث أنه جرى النقل في غالبية هذه احلاالت خارج البالد (.)31
حسب مسح املشروع العربي لصحة األسرة  ،2006سبق ملا نسبته  89%من الذكور و 85%من اإلناث
في عمر  29-15سنة أن سمعوا عن فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 6.وعرف  84%من الذكور و86%
من اإلناث ثالثة سبل على األقل للوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز .وكان  90%من الذكور
و 85%من اإلناث على دراية باألمراض املنقولة باجلنس.

30

ج .2.التدخني
ميكن لتدخني السجائر ،حتى ملدة خمس سنوات فقط ،أن يتسبب بأذى دائم في الرئتني والقلب والعينني
واحللق واجملرى البولي واجلهاز الهضمي والعظام واملفاصل واجللد .ويؤدي تدخني السجائر أثناء الطفولة
واملراهقة إلى زيادة عدد األمراض التنفسية وتكرارها وشدتها .كما يسبب التأخر في منو الرئتني
أثناء الطفولة ويعد سببا ً رئيسيا ً لسرطان الرئة .ويسبب أيضا ً اإلصابة بأمراض القلب التاجية في
عمر مبكر والوفاة املفاجئة .إن املدخنني معرضون الرتفاع في درجة اخملاطرة باإلصابة بإعتام عدسة
العني (كتراكت) باملقارنة مع غير املدخنني ويرتفع خطر إصابتهم بضمور البقعة الصفراء (macular
 – degenerationشكل من العمى ال ميكن عالجه) مبقدار ضعفني إلى ثالثة أضعاف .فضال ً عن ذلك،
ميكن أن يؤدي التدخني إلى سرطان الفم أو احللق أو املريء .كما ميكن أن يسبب السرطان في املثانة
والكلى والبنكرياس واملصران الغليظ .وأخيراً ،يسبب التدخني ظهور جتاعيد مبكرة على الوجه (.)33
هناك عدد من العوامل التي ترتبط باستخدام الشباب للتبغ ،أهمها :الفقر ،وسهولة الوصول إلى
السجائر ،ووجود مدخنني في األسرة ،وغياب اإلشراف والدعم من جانب األهل ،وشيوع ممارسة التدخني
بني العامة ،وضغط األقران ،وانخفاض تقدير الذات ،واعتبار التدخني كممارسة جذابة ومرغوبة
اجتماعيا ً وليس كسلوك ضار يهدد الصحة (.)34
أظهر مسح املشروع العربي لصحة األسرة  2006أن  18%من الشباب مدخنون معتادون ،بواقع 21%
في الضفة الغربية و 13%في قطاع غزة .وكانت نسبة املدخنني بني الذكور  28%باملقارنة مع  1%بني
اإلناث 7.وكان أعلى معدل من التدخني بني الشباب في الفئة العمرية  29-25سنة بواقع  .28%وعلى
األرجح أن يكون هناك نقص في اإلفادة عن ممارسة التدخني كون البيانات تعتمد على اإلفادة الذاتية.
6
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في دراسة أجريت على  1047أنثى فلسطينية في عمر  15-49سنة ،ذكرت  12%فقط من اجمليبات أن املهنيني الصحيني
هم مصدر معلوماتهن عن اإليدز ،فيما كان التلفزيون هو املصدر لدى  94%منهن .وعرفت  5%فقط من اإلناث املبحوثات
أين ميكن إجراء فحص فيروس نقص املناعة البشرية بشكل سري (.)32
Al Rifai A. Knowledge of Palestinian Girls & Women about HIV/AIDS - Behavioral Policy-Oriented Approach for Health Promotion: UNIFEM; 2006.
بناء على املسح العاملي الستخدام التبغ بني الشباب والذي أجرته األونروا في أوساط أطفال املدارس الفلسطينيني في
عمر  13-15سنة ،ضمن إقليم شرق املتوسط ،كانت أعلى نسبة للمدخنني في الضفة الغربية .ففي سنة  ،2008كان
 22%من الطلبة قي الضفة الغربية يدخنون ( 33%للفتيان و 12%للفتيات) ،وأفاد  41%بأنه سبق لهم أن دخنوا السجائر
( 59%للفتيان و 28%للفتيات) ،واستخدم  46%أي نوع من منتجات التبغ ( 58%للفتيان و 35%للفتيات) ،فيما دخن 31%
من الطلبة النارجيلة ( 39%للفتيان و 22%للفتيات) .أما في قطاع غزة ،فقد كانت نسبة املدخنني  8%( 6%للفتيان و3%
للفتيات) ،وأفاد  14%بأنه سبق لهم أن دخنوا السجائر ( 21%للفتيان و 7%للفتيات) ،واستخدم  24%أي نوع من منتجات
التبغ ( 26%للفتيان و 19%للفتيات) ،فيما دخن  13%من الطلبة النارجيلة ( 16%للفتيان و 8%للفتيات).)35(.
Khader A SY. Turki Y. Fact Sheets on the Results from the Global School Personnel Survey (GSPS) Conducted in UNRWA Schools in the Five Fields UNRWA. World Health Organization. CDC; July 2008.

وقد يكون النقص في اإلفادة أكثر احتماال ً بني اإلناث بسبب وجود نظرة سلبية جتاه النساء املدخنات
في الثقافة السائدة.

إن خطر الوفاة أثناء والدة الطفل يرتفع مبقدار الضعف لدى الفتيات في عمر  19-15سنة باملقارنة
مع النساء في العشرينيات من العمر ،ويرتفع هذا اخلطر مبقدار خمسة أضعاف إذا كانت الفتاة دون
اخلامسة عشرة من العمر ( .)37ويساهم اإلجهاض غير اآلمن وأمراض ارتفاع الضغط الناجت عن احلمل
وفقر الدم الشديد إلى حد كبير في ارتفاع معدالت وفيات األمهات في فترة املراهقة .كما ميكن للزواج
املبكر أن يعيق فرص املرأة في التعليم والعمل .وفيما يلي ما مت حتديده من عوامل تأخير في الوصول
إلى الرعاية واحلصول عليها تساهم في حدوث وفيات األمهات واألطفال الرضع عندما تكون األم في
فترة املراهقة (:)37
1 .1التأخير في اتخاذ القرار بطلب الرعاية من قبل الفرد أو األسرة أو كليهما.
2 .2التأخير في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية املناسبة .وتشكل جملة األسباب من وراء ذلك
عدم القدرة على الوصول إلى املرافق الصحية بسبب نقاط التفتيش وارتفاع تكلفة املواصالت
والقيود املالية األخرى.
3 .3التأخير في احلصول على الرعاية املناسبة في املرفق املتوفر .وتشمل أسباب ذلك عدم توفر املهارات
الكافية لدى مقدمي الرعاية ،والنقص في أعداد مقدمي الرعاية ،وخاصة اإلناث منهم ،وعدم
كفاية التجهيزات واللوازم ،والنقص في نظام التحويل.
بنا ًء على بيانات املشروع العربي لصحة األسرة ،بلغت نسبة النساء اللواتي أصبحن أمهات وهن ما
يزلن في الفئة العمرية  19-15سنة  4.3%في األرض الفلسطينية احملتلة ،بواقع  3.5%في الضفة
الغربية و 5.6%في قطاع غزة .ومع أن نسبة الوالدات بني املراهقات ال تزال عالية ،فقد مت إحراز تقدم جيد
باجتاه حتقيق الهدف اإلمنائي اخلامس لأللفية ،واملتعلق بتخفيض نسبة وفيات األمهات بنسبة ثالثة
أرباع.

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

ج .3.الزواج املبكر
ال زال الزواج املبكر ميارس في األرض الفلسطينية احملتلة مبعدالت عالية نسبياً .وقد كان العمر الوسيط
لإلناث عند الزواج في سنة  2006يبلغ  18سنة وكانت  14%من النساء في عمر  19-15سنة متزوجات
( .)4إن الفتيات في سن املراهقة يواجهن مخاطر صحية كبيرة الشأن أثناء احلمل والوالدة ،إذ يتحملن
 15%من عبء األمراض املتعلقة بأوضاع األمومة على مستوى العالم و 13%من مجموع وفيات األمهات
( .)36وقد بني استطالع للرأي أجرته وزارة التخطيط سنة  2006أن  75%من املبحوثني كانوا يعارضون
الزواج املبكر ،فيما أيد  62%سن قانون ضد الزواج املبكر (.)36
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الفصل اخلامس :املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي عبر
دورة حياة املرأة – النساء في سن اإلجناب ( 54-15سنة)
أ .الوضع الصحي/الرفاه
أ .1.املراضة
حتدث  20%فقط من الوفيات الناجمة عن األمراض املزمنة في البلدان ذات الدخل املرتفع ،فيما حتدث
 80%منها في البلدان ذات الدخل املنخفض أو املتوسط حيث تعيش غالبية سكان العالم ( .)38تقول
منظمة الصحة العاملية:
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إن االنتشار الواسع واملتقدم لألمراض املزمنة تستحثه عوامل دميوغرافية واقتصادية واجتماعية،
ومن ضمنها يعتبر التحضر والتصنيع والعوملة مبثابة احملددات الرئيسية .ومع ارتفاع العمر املتوقع،
يسود التوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تخطوا عمر  35سنة في العقود املقبلة .ويعمل التحضر
والتصنيع على تغيير أمناط املعيشة بطرق تزيد من مستويات عوامل اخملاطرة السلوكية والبيولوجية
لدى السكان (.)38
كثيرا ً ما يسود االعتقاد أن بعض األمراض املزمنة ،وخاصة أمراض القلب واألوعية ،تصيب الرجال
باألساس .ولكن احلقيقة أن األمراض املزمنة ،مبا فيها أمراض القلب ،تؤثر في النساء والرجال بقدر
متكافئ تقريبا ً ( .)38إن فلسطني على غرار البلدان النامية األخرى متر في مرحلة انتقال سريع من ناحية
الوضع الصحي ،حيث تشهد ارتفاعا ًُ في عبء األمراض املزمنة ( .)39فقد ارتفع معدل انتشار األمراض
املزمنة بنسبة  31.1%في الفترة  .)40( 2006-2004وفي غياب البيانات املناسبة التي تشير إلى معدل
االنتشار العام أو معدل اإلصابة بأمراض مثل أمراض القلب واألوعية ،أو ارتفاع الضغط ،أو السكري،
وفي ظل عدم توفر سجالت لألمراض املزمنة ،يتم في العادة استخدام البيانات املتاحة من مختلف
املراكز الصحية لتقدير أثر هذه األمراض على اجملتمع (.)39
تعتبر أمراض القلب واألوعية والسرطان في مقدمة مسببات املرض والوفاة في فلسطني ( .)41ففي
سنة  ،2004جاء مرض ارتفاع الضغط في املرتبة السابعة في قائمة األسباب الرئيسية للوفاة لدى
السكان عامة ،وكذلك لدى الرجال ( 4.1%من إجمالي الوفيات بني الرجال) ،فيما جاء في املرتبة الرابعة
بني أسباب وفيات اإلناث ( 8.3%من الوفيات بني اإلناث) .وجاءت أمراض القلب واألوعية في املرتبة الرابعة
بني األسباب الرئيسية للوفاة لدى السكان عامة ( ،)8.3%فيما كانت السبب السادس بالنسبة للرجال
( )6.7%والثالث للنساء ( .)39( )10.5%وحسب مركز تسجيل السرطان في غزة ،بلغ معدل اإلصابة
بسرطان الثدي  60لكل  100.000نسمة ،مما يجعله أكثر أنواع السرطان انتشارا ً ( )16.4%بني عامة
السكان ( .)39ومن ضمن الوفيات الناجتة عن السرطان ،كان سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفاة من
السرطان بني الرجال ( ،)12.7%وكان سرطان الثدي السبب الرئيسي للوفاة بني النساء (.)41( )31.0%

ومن امللفت للنظر أن االنتشار املرتفع لدى النساء كان ملحوظا ً في األعمار الشابة .فمثال ً كان معدل
انتشار مرض ارتفاع الضغط لدى النساء في العشرينيات من العمر أعلى بثماني مرات مما هو لدى
الرجال (الشكل رقم  ،)6فيما كان معدل االنتشار للروماتزم والقرحة ثالثة أضعاف املعدل لدى الرجال.
وكانت أمراض القلب واألوعية أعلى انتشارا ً بني الرجال في األربعينيات واخلمسينيات من العمر مقارنة
بالنساء في الفئة العمرية ذاتها ،ولكنها كانت أكثر انتشارا ً لدى النساء في عمر  60سنة فأكثر
باملقارنة مع الرجال في تلك الفئة العمرية بالتحديد (الشكل رقم  .)7وكان السرطان والسكري أكثر
انتشارا ً لدى النساء مما هو لدى الرجال في الفئة العمرية  70-40سنة (الشكل رقم  8والشكل رقم .)9
ومع ذلك ،على املرء أن يدرك القصور في هذا املتغير كونه يعتمد على اإلفادة الذاتية.
الشكل رقم  :6انتشار مرض ارتفاع الضغط بني الرجال والنساء في فلسطني ،املشروع العربي لصحة
األسرة 2006
ذكور
إناث

51 - 60

31 - 40
41 - 50
العمر (بالسنوات)

21 - 30
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باإلضافة إلى ما سبق ،شكّل السكري  3.6%من إجمالي الوفيات بني السكان .وقد بلغ معدل الوفاة
السنوي من السكري  12.4لكل  100,000نسمة باملتوسط خالل فترة السنوات اخلمس السابقة (.)39
مت في مسح املشروع العربي لصحة األسرة قياس املراضة من خالل نسبة النساء الالتي أفدن بأنهن
يعانني من مرض مزمن .ومت ذلك من خالل سؤال املرأة عما إذا سبق وأن أخبرها طبيب أو طبيبة أو ممرضة
أن لديها األمراض املزمنة التالية وما إذا كانت تتناول العالجات في الوقت احلالي .بنا ًء على اجلدولني
رقم (1أ) و(1ب) في امللحق ،كان ارتفاع الضغط والروماتزم والقرحة والسرطان وفقر الدم والسكري
وهشاشة العظام وآالم الظهر املزمنة أكثر انتشارا ً بشكل ملموس بني النساء باملقارنة مع الرجال.
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الشكل رقم  :7انتشار أمراض القلب بني الذكور واإلناث ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
ذكور
إناث

34
51 - 60

31 - 40
41 - 50
العمر (بالسنوات)

21 - 30

الشكل رقم  :8انتشار السرطان بني الذكور واإلناث ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
ذكور
إناث

51 - 60

31 - 40
41 - 50
العمر (بالسنوات)

21 - 30

الشكل رقم  :9انتشار مرض السكري بني الذكور واإلناث ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
ذكور
إناث
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51 - 60

31 - 40
41 - 50
العمر (بالسنوات)

21 - 30

ب .محددات الصحة/العوامل االجتماعية واجملتمعية
ب .1.العنف األسري
ً
وفقا ً لتقرير لألمم املتحدة صدر سنة  ،2007شهد العنف األسري ارتفاعا مع تصاعد العنف السياسي
8
( ،)15إذ يلجأ الرجال الستخدام النساء للتنفيس عن غضبهم وإحباطهم وعجزهم.
مت في مسح املشروع العربي لصحة األسرة قياس العنف األسري من خالل سؤال النساء في سن
اإلجناب إذا ما كان من املبرر أن يضرب الزوج زوجته (إذا خرجت من املنزل بدون إذنه ،أو أهملت رعاية
األطفال ،أو جتادلت معه ،أو رفضت ممارسة اجلنس معه ،أو إذا حرقت الطعام) .وقد تبني أن نسبة أعلى
بشكل ملموس من النساء في قطاع غزة مما في الضفة الغربية وجدن أن من املبرر للزوج أن يضرب
زوجته لتلك األسباب ،باستثناء رفض ممارسة اجلنس مع الزوج (الشكل رقم  .)10وكان السبب األكثر
قبوال ً كمبرر للعنف األسري ضد النساء الفلسطينيات عدم رعاية األطفال واخلروج بدون إذن.

8

في دراسة صدرت سنة  ،2007أفادت  33%من النساء في فلسطني بتعرضهن إلساءة جسدية ،وأفادت  27%بتعرضهن
إلساءة جنسية من قبل شخص حميم ،وأفادت  52%بتعرضهن إلساءة نفسية .وكانت النساء احلاصالت على تعليم
عال والنساء العامالت أقل احتماال ً للتعرض لإلساءة اجلسدية واجلنسية .وكانت النساء الالتي يعشن
ثانوي وتعليم ٍ
في أسر كبيرة احلجم يتعرضن لإلساءة النفسية بدرجة أعلى بشكل ملموس من سواهن ويتعرضن لإلساءة اجلسدية
بقدر أعلى أيضا ً (.)9
Kuttab E. Social and Economic Situation of Palestinian Women 2000-2006. Beirut: Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA); 2007.

الشكل رقم  :10نسبة النساء في عمر  54-15سنة الالتي يبررن ضرب الزوج للزوجة لألسباب التالية،
املشروع العربي لصحة األسرة 2006
الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع

66.7

38.4 40.7

16.7
36

43.2

38.6

72.2
60.4

63.3
55
46.2

44
32.5

21.8
11

حرق الطعام

رفض العالقة
اجلنسية

اجملادلة مع
الزوج

عدم رعاية
األطفال

اخلروج بدون إذن

ج .محددات الصحة/العوامل الوسيطة املتعلقة بالصحة
ج .1.الزواج واخلصوبة
حسب بيانات املشروع العربي لصحة األسرة ،بلغ العمر الوسيط عند الزواج للنساء  18سنة ( 19سنة
في الضفة الغربية و 18سنة في قطاع غزة) .وكان معدل اخلصوبة الكلية يساوي  4.6في فلسطني،
بواقع  4.2في الضفة الغربية و 5.4في قطاع غزة .وميكن القول عموما ً أنه ال توجد فروق بني املنطقتني
في نسبة النساء العزباوات واملتزوجات كما يظهر في الشكل رقم  .11ولكن كلما تقدم العمر،
تصبح نسبة النساء العزباوات في الضفة الغربية أعلى .فهناك حاليا ً  10%من النساء العزباوات في
األربعينيات من العمر في الضفة الغربية باملقارنة مع  5%في قطاع غزة .وقد وجد مسح أجري على
 10.000من الالجئني املسجلني أن حوالي  75%من النساء الالتي يرأسن أسرهن كن أرامل (.)12
الشكل رقم  :11التوزيع التكراري للنساء حسب احلالة الزواجية ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
فلسطني
الضفة الغربية
غزة

منفصلة

أرملة

مطلقة

متزوجة

عزباء

د .محددات الصحة/العوامل االجتماعية واجملتمعية

الشكل رقم  :12تفضيل جنس املولود لدى األمهات املبحوثات ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
فلسطني
الضفة الغربية
غزة

سلسلة الدراسات الصحية واإلجتماعية

د .1.تفضيل جنس املولود
ال توجد فروق بني املنطقتني في تفضيل اآلباء واألمهات الفلسطينيات جلنس املولود (الشكل رقم .)12
وحوالي  36%من النساء املبحوثات يفضلن إجناب املزيد من الصبيان باملقارنة مع  16%ممن يفضلن إجناب
املزيد من البنات .وال يوجد تفضيل ألي من اجلنسني لدى حوالي  33%من النساء .ومع ذلك ،فقد يكون
هناك نقص في اإلفادة بتفضيل األهالي جلنس املولود ،وخاصة الرغبة بإجناب املزيد من الصبيان.
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ال يوجد تفضيل
ألي من اجلنسني

يرغنب بإجناب
املزيد من البنات

يرغنب بإجناب
املزيد من
الصبيان

ال رغبة بإجناب
اإلناث

ال رغبة بإجناب
الذكور

هـ .أداء النظام الصحي/الوصول إلى الرعاية
هـ .1.الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل عام
ً
كما يظهر في الشكل رقم  ،13يعتبر نقص املال أكثر األسباب املصرح بها شيوعا لعدم الوصول إلى
بينة بني املنطقتني فيما يخص
الرعاية الصحية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .وتوجد فروق ّ
عدم معرفة إلى أين ميكن التوجه لتلقي الرعاية ،وبعد املسافة ،واملواصالت ،وعدم رغبة املرأة بالذهاب
مبفردها ،وعدم توفر إناث يقدمن الرعاية 9،حيث كان انتشار هذه العوائق في قطاع غزة أخفض بقدر
ملموس.

9

حسب بيانات  ،2007وجدت في الضفة الغربية  823طبيبة فقط من اصل  6389طبيبا ً عاماً ،و 63أنثى من أصل 1033
أخصائياً .ومن ضمن األخصائيات الثالث والستني ،كانت هناك  28طبية نساء .ويوجد في كل من الضفة الغربية
وقطاع غزة  466قابلة فقط ،ويوجد  4355ممرضة أنثى و 3590ممرضا ً من الذكور .وتبلغ نسبة القابالت إلى عدد النساء
في فلسطني  0.01قابلة لكل  10آالف امرأة ،بواقع  0.02في الضفة الغربية و 0.01في غزة ،فيما أن النسبة املوصى بها
دوليا ً تبلغ  10قابالت لكل  10آالف امرأة ( .)11اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد العام للسكان واملساكن
واملنشآت ،2007 ،النتائج األولية .2008 ،ومع ذلك ،يتوقع أن تشهد نسبة اإلناث ضمن املمارسني الصحيني تغييراً ،حيث
تتبع في كلية الطب في جامعة القدس ومستشفى املقاصد كوتا تكفل متثيال ً متساويا ً للذكور واإلناث في كلية
الطب وفي برامج تدريب األطباء.

الشكل رقم  :13العوائق املصرح بها أمام تلقي الرعاية الصحية ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع

ال توجد
إناث لتقدمي
اخلدمات

ال تود
الذهاب
مبفردها

املواصالت

بعد املسافة

نقص املال

حتتاج إلى
إذن

ال تعرف أين
تتوجه
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هـ .2.الرعاية أثناء احلمل
فيما يخص الهدف اإلمنائي اخلامس لأللفية ،واملتعلق بتحسني صحة األمهات ،يتمثل أحد املؤشرات
اخملتارة في نسبة الوالدات التي يشرف عليها كادر صحي مؤهل (أطباء أو ممرضات أو قابالت) واملؤشر
الثاني في نسبة التغطية بالرعاية أثناء احلمل (أربع زيارات على األقل) .وفقا ً لبيانات املشروع العربي
لصحة األسرة ،تلقت حوالي  99%من النساء الرعاية أثناء احلمل ،والتي قدمت غالبيتها على يد
أخصائي (اجلدول رقم  .)6إن أغلب األحمال ال حتتاج إلى تلقي الرعاية من أخصائي ،فاألرجح أن تكون
القابلة قادرة على أداء املهمة بشكل أفضل من ناحية قضاء الوقت الكافي مع املرأة احلامل وتزويدها
بالتثقيف الصحي .توضح البيانات أن  0.3%من النساء احلوامل تلقني الرعاية أثناء احلمل مبساعدة
من داية .أما القابالت فأشرفن على حوالي  11%من زيارات رعاية احلوامل في الضفة الغربية ،باملقارنة
مع  60%في قطاع غزة .إن هذا الفرق بني املنطقتني في نسبة رعاية احلوامل التي تقدمها القابالت
ميكن تفسيره ،جزئيا ً على األقل ،بوجود نسبة أعلى من الالجئني في قطاع غزة (تزود األونروا  65%من
سكان قطاع غزة و 28%من سكان الضفة الغربية بخدمات الرعاية الصحية) ،إذ تعتبر القابالت الكادر
الرئيسي املقدم للرعاية أثناء احلمل للنساء الالتي لديهن حمل منخفض اخملاطرة في عيادات األونروا.
فالقابالت يقدمن الرعاية أثناء احلمل لصالح  44%من النساء الالجئات و 18%من غير الالجئات في
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .ثمة تفسير آخر محتمل وهو أن بعض النساء احلوامل يعتقدن أن
الفحص باألمواج فوق الصوتية ضروري في أغلب الزيارات ،ولذا يتوجهن إلى األخصائيني لتلقي الرعاية
أثناء احلمل .ومع ذلك ،ينبغي إدراك حدود هذا املتغير ألنه ال يقيس ما إذا كان مقدم اخلدمة املصرح به
هو الكادر الوحيد املسؤول عن تقدمي الرعاية للمرأة احلامل عند قدومها إلى العيادة.

اجلدول رقم  :6نسبة النساء الالتي تلقني الرعاية أثناء احلمل حسب مقدم اخلدمة واملنطقة وحالة
اللجوء ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
طبيب عام

أخصائي

داية

ممرضة/قابلة

املنطقة
قطاع غزة

20.5

83.5

60.4

0.2

حالة اللجوء
الجئات

18.5

86.6

44.4

0.3

غير الجئات

14.0

90.6

17.9

0.2

اجملموع

15.9

88.8

29.5

0.3

قامت حوالي  90%من النساء احلوامل بأكثر من أربع زيارات لرعاية احلوامل أثناء حملهن األخير ،بواقع
 88%في الضفة الغربية و 94%في قطاع غزة .ومع أن األرض الفلسطينية احملتلة قد أحرزت تقدما ً جيدا ً
في حتقيق الهدف اإلمنائي لأللفية بهذا اخلصوص ،فإن هذا املؤشر يدل على العدد فقط ،وال يعكس
جودة الرعاية بالضرورة .وفقا ً لالنحدار اخلطي املتعدد ،وعند ضبط عمر األم ،تبني أن العوامل التي
ترتبط إيجابا ً بعدد الزيارات لرعاية احلوامل تتضمن مواجهة مضاعفات للحمل باملقارنة مع عدم وجود
مضاعفات ،وارتفاع الدخل ،والسكن في قطاع غزة باملقارنة مع الضفة الغربية ،وتعليم األم (اجلدول
رقم  .)7بكلمات أخرى ،فإن وجود مضاعفات أثناء احلمل ،ودخل أعلى ،وتعليم أقل ،والسكن في قطاع
غزة وليس في الضفة الغربية ،عنى زيادة في عدد الزيارات للرعاية أثناء احلمل.
اجلدول رقم  :7العوامل املرتبطة بعدد الزيارات لرعاية احلمل بنا ًء على االنحدار اخلطي املتعدد ،املشروع
العربي لصحة األسرة 2006
P-value

Standardized
)Coefficient (β

عمر األم

0.84

-0.03

مضاعفات أثناء احلمل (نعم/ال)

0.016

*0.042

الدخل

0.00

*0.123

تعليم األم

0.042

*-0.037

0.107

0.107

املنطقة (الضفة الغربية)
* :ملموس إحصائيا ً ()P-value <0.05
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الضفة الغربية

13.2

92.1

10.7

0.3
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بنا ًء على بيانات املشروع العربي لصحة األسرة ،أوردت النساء الالتي تلقني الرعاية أثناء احلمل التأخير
على احلواجز باعتباره أكثر العوائق العسكرية التي أفيد بها أمام تلقي الرعاية أثناء احلمل (،)14.3%
يلي ذلك إغالق احلاجز (( )5.1%الشكل رقم  10.)14أما العوائق البيئة أمام تلقي الرعاية أثناء احلمل فكان
أبرزها الوقت الالزم للسفر إلى مكان الفحص .فقد بلغ وقت السفر أكثر من ساعة لدى  18.8%من
احلوامل في الضفة الغربية و 3.8%في قطاع غزة (الشكل رقم  .)15ومتثل أحد العوائق األخرى املفاد
بها أمام السعي للحصول على الرعاية أثناء احلمل في وقت انتظار الفحص .فقد اضطرت  35.1%من
النساء في الضفة الغربية النتظار الفحص ألكثر من ساعة ،باملقارنة مع  25.5%من النساء في قطاع
غزة (الشكل رقم .)16
الشكل رقم  :14نسبة النساء في الضفة الغربية الالتي واجهن عوائق عسكرية أثناء التوجه لرعاية
احلمل ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
14.3
40

5.1
3.2

2.4

0.6
غير ذلك

حظر التجوال

اجلدار الفاصل

إغالق احلاجز

التأخير على
احلاجز

 10حسب دراسة أجريت في غزة والضفة الغربية سنة  ،2002أدى اإلغالق احملكم والقيود الشديدة على احلركة إلى
تخفيض القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية لكل من الطاقم واملرضى .وأدى ذلك ،بالنسبة للنساء احلوامل ،إلى
انخفاض القدرة على الوصول إلى الرعاية أثناء احلمل وبعد الوالدة وارتفاع عدد الوالدات املنزلية والوالدات املستحثة
والوالدات على احلواجز العسكرية (.)42
Bosmans M. Nasser D. Khammash U. Claeys P. Temmerman M. Palestinian Women’s Sexual and reproductive Health Rights in a Longstanding Humanitarian Crisis. Reproductive Health Matters 2008;16 (31):
103-11.

الشكل رقم  :15التوزيع التكراري للنساء الالتي تلقني الرعاية أثناء احلمل حسب وقت السفر إلى مكان
آخر فحص ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
77.4
64.5
56.7

18.8

13.2

22.4

18.8

24.5
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الشكل رقم  :16التوزيع النسبي للنساء الالتي تلقني الرعاية أثناء احلمل حسب وقت االنتظار للفحص،
املشروع العربي لصحة األسرة 2006
الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع
30.5
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30.5

32.8
29.2
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الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع

30.3
23.2

30 - 59
الوقت بالدقائق

0 - 29

من بني النساء الالتي لم يتلقني الرعاية أثناء احلمل ،كان ارتفاع التكلفة أكثر عوائق احلصول على
رعاية احلمل ذكرا ً في الضفة الغربية ،فيما كان غياب اخلدمات السبب األكثر ذكرا ً في قطاع غزة .ولم
تسع نسبة أعلى من النساء في قطاع غزة ،باملقارنة مع الضفة الغربية ،للحصول على رعاية احلمل

داع لطلب الرعاية طاملا أنهن ال يشكني من أية مشكلة صحية .بلغت
بسبب املفهوم اخلاطئ بأنه ال ٍ
هذه النسبة  56%من مجموع النساء غير احلاصالت على الرعاية في قطاع غزة مقابل  38%في الضفة
الغربية (الشكل رقم  .)17من الواضح أن هناك حاجة لرفع وعي النساء احلوامل حول أهمية الرعاية
أثناء احلمل لكل من األم والطفل.
الشكل رقم  :17نسبة للنساء الالتي لم يتلقني الرعاية أثناء احلمل حسب السبب ،املشروع العربي
لصحة األسرة 2006
الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع

56.3
43.2

44

43.3

38.6

37.8

42
25.0
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10.8

7.5
0
ارتفاع التكلفة

غياب اخلدمات

13.5

التجربة السابقة

ال يوجد مشكلة صحية

و .أداء النظام الصحي/الفاعلية
و .1.املكمالت الغذائية للنساء احلوامل
تكتسب التغذية اجليدة أثناء احلمل أهمية بالغة لصحة كل من األم وطفلها .وتزداد حاجة املرأة إلى
املغذيات أثناء احلمل للمساعدة في منو اجلنني واحلفاظ على صحة األم .وتشير املراجع العلمية إلى أن
حاجة املرأة احلامل للحديد تصل إلى ما يقارب ضعفي حاجة املرأة غير احلامل له بسبب زيادة حجم
الدم أثناء احلمل ،وتزايد حاجة اجلنني ،والدم الذي تفقده املرأة أثناء الوالدة ( .)43وإذا لم حتصل املرأة على
مدخول من احلديد يلبي احلاجة الزائدة ،فيمكن أن تصاب بفقر الدم الناجت عن نقص احلديد ،والذي ميكن
أن يسبب لها مشكالت صحية جدية مثل الوالدة قبل األوان ووالدة طفل بوزن منخفض (.)43
توضح البيانات أن  29%من النساء احلوامل في األرض الفلسطينية احملتلة تناولن احلديد أثناء حملهن،
فيما تناولت  58%منهن احلديد مع الفيتامينات املتعددة (الشكل رقم  .)18ومع ذلك ،فهذه األرقام ال
تعكس بالضرورة مدى االلتزام باجلرعات املوصى بها ومواظبة النساء على تناول احلديد أثناء حملهن
11
في األرض الفلسطينية احملتلة.
 11وجدت دراسة لألونروا حول انتشار فقر الدم الناجت عن نقص احلديد بني األطفال في عمر  6-36شهرا ً أن معدالت فقر
الدم في قطاع غزة بلغت  54.7%بني األطفال و 35.7%بني النساء احلوامل و 45.7%بني األمهات املرضعات .أما في الضفة
الغربية فكانت هذه املعدالت  34.3%بني األطفال و 29.5%بني النساء احلوامل و 23.1%بني األمهات املرضعات (.)44
WHO. Health conditions of. and assistance to. the Arab population in the occupied Arab territories. including Palestine; 2005.

الشكل رقم  :18التوزيع النسبي للنساء الالتي تلقني احلديد/الفيتامينات أثناء احلمل ،املشروع العربي
لصحة األسرة 2006

57.6

60.3
53.1

28.6

8.9

9.8

8.8

لم يتلقني أي منهما

5
كالهما

33.8
25.4
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الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع

72.2

أقراص احلديد

و .2.الوالدة
الوالدات املنزلية
حسب مسح املشروع العربي لصحة األسرة ،حدثت ثالثة باملائة من الوالدات في املنزل .وكانت الوالدة
املفاجئة السبب الذي ذكر بأكبر تكرار .وعزيت ربع الوالدات املنزلية لالعتقاد بأن الوالدة في املنزل أفضل
(الشكل رقم  .)19قد يعكس ذلك ضعف الثقة في النظام الصحي ونقص الوعي ،نظرا ً ألن الوالدة بدون
إشراف كادر صحي مؤهل قد تهدد صحة كل من األم والطفل في حال حدوث مضاعفات أثناء الوالدة.
وكانت التدابير اإلسرائيلية مسؤولة عن  23%من الوالدات املنزلية في الضفة الغربية .وال شك أن هذه
التدابير حترم النساء من حقهن في الوالدة بأمان 12.ومن األسباب األخرى التي أعطيت لتفسير الوالدة
في املنزل حظر التجوال ،ومعارضة الزوج للوالدة في املستشفى ،وصعوبة اإلجراءات في املستشفى،
وعدم توفر طبيبات إناث ،وتفضيل املرأة نفسها للوالدة في املنزل.

" 12منذ بداية انتفاضة األقصى في سنة  ،2000وضعت  68امرأة على األقل مواليدهن على احلواجز العسكرية اإلسرائيلية،
مما أدى إلى إجهاض  35امرأة ووفاة خمس نساء .باإلضافة إلى ذلك ،أمضت  10%من النساء احلوامل  2-4ساعات على
الطريق إلى أن وصلن إلى مرفق للرعاية الصحية ،فيما قضت  6%أكثر من  4ساعات على الطرق ،بينما كان الوصول
قبل االنتفاضة ال يستغرق سوى  15-30دقيقة .ويقدر أن هذه املصاعب قد ساهمت بزيادة الوالدات املنزلية بنسبة
.)45( "8.2%
UNFPA. Palestinian Children in Armed Conflict; 2007.
حسب ما تورده وزارة الصحة الفلسطينية" ،من ضمن  117ألف امرأة حامل في األرض الفلسطينية احملتلة ،يقدر أن 18
ألف سيعانني من نتائج سيئة حلملهن بسبب نقص الرعاية املناسبة والعاجلة أثناء احلمل والوالدة وفي فترة النفاس"
(.)10
UNFPA. State of the World Population 2008 Reaching Common Ground: Culture. Gender and Human
Rights; November 2008.

الشكل رقم  :19األسباب وراء الوالدات املنزلية ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع

44
غير ذلك

التدابير
اإلسرائيلية

والدة مفاجئة

إرتفاع التكلفة

غياب اخلدمات

املنزل أفضل

الوالدة القيصرية
إن معدالت الوالدات القيصرية آخذة في االرتفاع في كل من البلدان املتطورة والبلدان النامية (.)46
والوالدة القيصرية ،إذا قورنت بالوالدة املهبلية ،تزيد مخاطر املضاعفات والوفاة لكل من األطفال
واألمهات ( .)46باإلضافة إلى ذلك ،تزيد الوالدات القيصرية األعباء املالية في بلدان ذات اقتصاد محدود
املوارد ( .)46حسب ما تشير إليه مسوح وطنية مختلفة ،كانت نسبة الوالدات القيصرية في سنة
 2004في اليمن وموريتانيا والسودان واجلزائر أقل من  ،5%فيما كانت في األرض الفلسطينية احملتلة
وعمان واملغرب وليبيا وتونس والسعودية واإلمارات ومصر واألردن والكويت وسوريا تتراوح بني .15%-5
ومن بني  18بلدا ً عربيا ً أجريت فيها هذه املسوح ،كانت املعدالت أعلى من  15%في لبنان وقطر والبحرين
فقط ( .)46أما منظمة الصحة العاملية فترى أن معدالت الوالدة القيصرية ينبغي أن تتراوح بني حوالي
 5%إلى  15%في أي مرفق ،اعتمادا ً على مستواه (.)47
حسب نتائج املشروع العربي لصحة األسرة  ،2006كانت  76%من الوالدات مهبلية طبيعية ،فيما
شكلت الوالدات القيصرية نسبة ( 15.4%الشكل رقم  .)20وفيما توجد فروق غير ملموسة بني الضفة
الغربية قطاع غزة في نسبة الوالدة القيصرية ،فإن هناك تباينات ملموسة من محافظة إلى أخرى
(اجلدول رقم  ،)8حيث توجد أعلى نسبة في أريحا ( )26%وأخفض نسبة في سلفيت وخانيونس ()12%
(الشكل رقم  .)21بنا ًء على اختبار األهمية اإلحصائية لعينة واحدة ( ،)t=0.589. P<0.56يتبني أن معدل
انتشار الوالدات القيصرية في األرض الفلسطينية احملتلة قريب من احلد األعلى للمعدالت املقبولة
حسب منظمة الصحة العاملية ،وبالتالي ،تعتبر الوالدات القيصرية مصدر قلق محتمل بخصوص
الصحة العامة في األرض الفلسطينية احملتلة.

اجلدول رقم  :8التباين اجلغرافي في معدالت الوالدات القيصرية* ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
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**OR

***CI 95%

احملافظة ()p-value= 0.01
1.21

جنني

1.82 ،0.81

طولكرم

1.21

نابلس

1.30

1.92 ،0.88

قلقيلية

1.02

1.76 ،0.59

سلفيت

0.98

1.71 ،0.56

رام اهلل والبيرة

1.01

1.55 ،0.66

أريحا

****1.92

3.17 ،1.16

1.39

2.17 ،0.90

0.74

1.18 ،0.47

بيت حلم

0.83

1.23 ،0.53

اخلليل

0.95

1.83 ،0.66

شمال غزة

****1.50

2.19 ،1.03

القدس
القدس 1-
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غزة

1.05

1.52 ،0.72

دير البلح

0.92

1.40 ،0.56

خانيونس

0.88

1.33 ،0.59

رفح
* :بنا ًء على حتليل االنحدار املنطقي
** :نسبة األرجحية
*** :فترة الثقة اإلحصائية  95%لنسبة األرجحية
**** :ملموسة إحصائيا ً ()P-value<0.05

 13اجلزء من منطقة القدس الواقع داخل اجلدار.
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الشكل رقم  :20نوع الوالدة حسب املنطقة ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
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الكادر املشرف على الوالدة
يقوم بالوالدات األخصائيون بشكل رئيسي ،تليهم القابالت .ويوجد تباين جغرافي ملموس في نسبة
الوالدات التي ساعد فيها أخصائيون ،ما بني  56%في الضفة الغربية و 89%في قطاع غزة (الشكل
رقم .)22
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الضفة الغربية
قطاع غزة
اجملموع

78.1 80.1

89.2
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1.1
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9.1
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و .3.الرعاية بعد الوضع
يجب أن تتلقى األمهات زيارتني على األقل من العاملني أو العامالت الصحيات احملليات خالل فترة
النفاس (خالل  48ساعة بعد الوالدة وبعد  7-3أيام من الوالدة) حسب ما تورده اإلرشادات الوطنية
لرعاية األمومة 14.وينبغي تنفيذ برامج توعية حول عالمات اخلطر لدى األم والطفل كجزء من الرعاية
بعد الوضع ،بحيث تكون موجهة إلى النساء واحلموات واألزواج.
تتلقى  30%فقط من مجموع النساء احلوامل في فلسطني الرعاية بعد الوضع .وتتحمل القابالت
مسؤولية تقدمي هذه الرعاية حلوالي  44%من النساء الواضعات في قطاع غزة و 9%فقط في الضفة
الغربية ( 32%من الالجئات باملقارنة مع  13%من غير الالجئات) .وكما هو احلال في الرعاية أثناء احلمل،
يقوم األخصائيون أيضا ً بغالبية الرعاية بعد الوضع .قد يعكس ذلك نقص الوعي عند النساء احلوامل،
ونقص التمكني والثقة في القابالت ،وقلة عدد القابالت في األرض الفلسطينية احملتلة .يوضح الشكل
رقم  23اخلدمات التي تتلقاها النساء بعد الوضع .وقد كانت اخلدمة األكثر ذكرا ً بخصوص الرعاية بعد
الوضع تتمثل في قياس مستوى الدم ،فيما كانت اخلدمة األقل ذكرا ً التثقيف الصحي حول تنظيم
األسرة .وقد أفادت نصف النساء املبحوثات فقط بأنه مت فحص مستوى الهيموجلوبني في الدم لديهن
أو أجري لهن كشف طبي أو مت قياس وزنهن .إن ذلك يعكس انخفاض جودة الرعاية بعد الوضع .ومن
جانب آخر ،أفادت  86%من النساء بأنهن لم يسعني للحصول على الرعاية بعد الوضع لتصورهن
أنهن لسن بحاجة لها لعدم مواجهتهن ألية مشكلة صحية (الشكل رقم  .)24إن هناك حاجة لرفع
مستوى الوعي بني النساء عن أهمية الرعاية بعد الوضع بالنسبة لألم والطفل معاً .وعلى مقدمي
الرعاية الصحية الذين يشرفون على الوالدة أن يثقفوا األمهات عن أهمية الرعاية بعد الوضع.

14 Ministry of Health. National Unified Reproductive Health Guidelines and Protocols. UNFPA cycle 20012004.
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بنا ًء على االنحدار املنطقي ،ال يبدو وجود عالقة لعمر األم ومستوى تعليمها باحتمال تلقيها للرعاية بعد
الوضع .وعند ضبط عمر األم ومستواها التعليمي ،يظهر أن الرعاية بعد الوضع ترتبط تصاعديا ً بارتفاع
مستوى الدخل ( ،)OR: 1.2, 95% CI: 1.13, 1.36والوالدة القيصرية ( )OR: 6.02, 95% CI: 4.90, 7.41باملقارنة
مع الوالدة الطبيعية) ،وبتلقي األم ملعلومات عن الرعاية بعد الوضع أثناء حصولها على الرعاية حلملها
(( )OR: 1.37, 95% CI: 1.17, 1.61اجلدول رقم .)9
اجلدول رقم  :9العوامل املرتبطة بتلقي الرعاية بعد الوضع ،املشروع العربي لصحة األسرة 2007
املتغير

48

**95% CI

*OR

عمر األم

1.08

1.27 ،0.92

دخل األسرة (يقاس بعالمة مؤشر الثراء)

***1.24

1.36 ،1.13

تعليم األم

0.81

1.16 ،0.57

الوالدة القيصرية

***6.02

7.41 ،4.90

1.61 ،1.17
***1.37
تلقي معلومات عن الرعاية بعد الوضع أثناء رعاية احلمل
بنا ًء على االنحدار املنطقي الثنائي ،باعتبار النساء الالتي لم يتلقني رعاية بعد الوضع كفئة مرجعية.
* نسبة األرجحية ** ،فترة الثقة اإلحصائية
*** P < 0.05
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ال يوجد
مشكلة صحية

و .4.استعمال موانع احلمل
يعد معدل استعمال موانع احلمل ضمن املؤشرات التي تفيد بالتقدم نحو حتسني صحة األمومة
(الهدف اإلمنائي اخلامس لأللفية) .فالوصول إلى تنظيم األسرة يقلل املشكالت الصحية ويقي من
األحمال غير املرغوبة واإلجهاض غير اآلمن .تقدم األونروا خدمات تنظيم األسرة ملا يعادل  60%من
النساء الالتي يستعملن موانع احلمل في قطاع غزة و 72%من أولئك الالتي يستعملن موانع احلمل
ويعشن في اخمليمات .وال يشمل النظام الصحي لألونروا استعمال أقراص منع احلمل الطارئة ،لذا فهي
غير متوفرة جملتمع الالجئني (.)48
ارتفع معدل استعمال موانع احلمل في الفترة بني  1996و 2006بنسبة  30%في قطاع غزة و 10%في
الضفة الغربية .وحسب مسح املشروع العربي لصحة األسرة ،كانت  50.2%من النساء املتزوجات في
سن اإلجناب يستخدمن نوعا ً أو آخر من موانع احلمل ،بواقع  54.9%في الضفة الغربية و 41.7%في قطاع
غزة .وكان القرار النهائي باستخدام وسائل تنظيم األسرة مشتركا ً بني الزوج والزوجة لدى  70.8%من
املبحوثات ،وفي احلاالت األخرى كان القرار بيد الزوج مبفرده في  18.6%من احلاالت أو بيد الزوجة دون سواها
في  9.4%من احلاالت .وقد أفادت  38.9%فقط ممن يستعملن موانع احلمل بأنهن يستعملن موانع حمل
عصرية ،بواقع  41.7%في الضفة الغربية و 33.8%في قطاع غزة .ومن ضمن األسباب وراء اإلخفاق في
استعمال موانع احلمل :الرغبة في احلمل ( ،)46%واخلوف من التأثيرات اجلانبية ( ،)8.3%والشعور بعدم
الراحة ( 15.)16%إن هذه النتائج تبرز احلاجة لرفع مستوى الوعي حول األشكال اخملتلفة ملوانع احلمل
وخصائصها بهدف تزويد النساء مبزيد من اخليارات املبنية على دراية والتي تكون مناسبة لهن .وال تعد
التكلفة عائقا ً مهما ً أمام استخدام موانع احلمل (ذكرت  1.2%فقط من األمهات املبحوثات أن ارتفاع
التكلفة كان السبب وراء عدم استعمالهن ألية وسيلة لتنظيم األسرة).
 15في دراسة عن األحمال غير املقصودة في األردن ،أظهر التحليل أن األحمال سبقها توقف عن استعمال موانع احلمل
ألسباب ذات عالقة بالوسيلة املستعملة ،مثل فشل الوسيلة ،أو االعتبارات الصحية ،أو عدم الراحة ،أو عدم املالءمة ،أو
االستخدام اخلاطئ ،وأنها كانت أكثر احتماال ً بشكل ملموس من بقية األحمال ألن توصف بأنها لم تكن في التوقيت
املناسب أو كانت غير مرغوبة (.)49
Jurdi R. Unintended Pregnancies Remain High in Jordan: Population Reference Bureau; 2008.

يقصد بالنساء الالتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم األسرة أولئك الالتي ميارسن النشاط اجلنسي
ويفدن بأنهن ال يرغنب بإجناب املزيد من األطفال أو يرغنب بتأجيل الطفل التالي ،ولكنهن ال يستعملن أية
وسيلة ملنع احلمل .ويشر مفهوم احلاجة غير امللباة إلى وجود فجوة بني مقاصد املرأة اإلجنابية وسلوكها
بخصوص موانع احلمل .إن نسبة النساء املتزوجات في سن اإلجناب الالتي لديهن حاجة غير ملباة
16
لتنظيم األسرة تكاد تبلغ .12%
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 16على الرغم من ارتفاع معدل استعمال موانع احلمل ،يظل معدل اخلصوبة مرتفعاً .وحسب دراسة حديثة العهد
لألونروا ،تسعى  27%من النساء املتزوجات إلى احلصول على إجهاض متعمد خالل فترة حياتهن .يثير هذا األمر التساؤل
عن دقة املعدل املصرح به بخصوص احلاجة غير امللباة لتنظيم األسرة.
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الفصل السادس :املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي
عبر دورة حياة املرأة – النساء املسنات ( 60سنة فأكثر)
أصبح السكان في كل من البلدان املتطورة والبلدان النامية يعيشون عمرا ً أطول .وبحلول سنة ،2050
سيعيش في البلدان النامية حوالي  75%من األشخاص في عمر  65سنة فأكثر ،والذين يتوقع أن يبلغ
عددهم  1.5مليار نسمة ( .)50يعرّف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني املسنني بأنهم كل من في
عمر  60سنة فأكثر ،وينسجم ذلك مع العمر الذي حتدده األمم املتحدة وكذلك اجلامعة العربية ،كما مت
حتديده باعتباره سن التقاعد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية (.)4

أ .الوضع الصحي
52

أ .1.التقييم الذاتي للصحة
في األرض الفلسطينية احملتلة ،حيث يسود النزاع واالضطرابات املدنية وانعدام األمان وحيث تشح
املوارد ،يعتبر التقدم في السن مصدر قلق لألفراد املتقاعدين بسبب فقدانهن ملصدر الدخل وبسبب
حالة االعتمادية التي ينطوي عليها التقاعد .ويكون الوضع أسوأ في غياب اخلدمات الصحية
واالجتماعية األساسية ،وكذلك في احلاالت التي يعيش فيها الفرد املسن مبفرده دون أن يكون لديه أبناء
وبنات أو شبكة أمان ،فيعيش في حالة من اخلوف املتصاعد من اإلعاقة واملرض والعزلة (.)50
إن لتصور الشخص لوضعه الصحي أثرا ً مباشرا ً ومهما ً على معدل الوفيات بالنسبة للمسنني بعد
أخذ العوامل األخرى في احلسبان ( .)51لذا فثمة مراجع تفيد بأن الرجال الذين يرون أن صحتهم سيئة
والنساء الالتي يرين أن صحتهن متوسطة أو سيئة يكون احتمال وفاتهم أعلى مما هو بالنسبة ملن
يعتبرون أن صحتهم ممتازة (.)51
حسب مسح املشروع العربي لصحة األسرة ،كان حوالي خمس املسنني املبحوثني يرون أن صحتهم
سيئة ،بواقع  22.3%في الضفة الغربية و 16.8%في قطاع غزة .وكان  13%من الرجال و 8%من النساء
راضني جدا ً عن صحتهم ،فيما كان  50%تقريبا ً من الذكور واإلناث غير راضني عن صحتهم.
أ .2.اإلعاقة
يعاني حوالي  15%من املسنني من إعاقة واحدة على األقل ،وتبلغ هذه النسبة  15.0%بني الذكور و14.6%
بني اإلناث ( 15.4%في الضفة الغربية و 13.3%في قطاع غزة) .وقد وجدت تباينات طفيفة بني اجلنسني في
أنواع اإلعاقات ،إذ تبني أن حوالي  18%من املسنني الذكور يعانون من عجز في اإلبصار ،مقابل  10%من اإلناث.
أ .3.األمراض املزمنة
ً
ً
إن لغياب نظام للضمان االجتماعي والتأمني الصحي الوطني تأثيرا معاكسا على الصحة وعلى
الوصول إلى الرعاية الصحية في األرض الفلسطينية احملتلة .فضال ً عن ذلك ،يساهم غياب الرعاية
الصحية للمسنني بشكل مباشر في تدهور وضعهم الصحي ( .)50تشير التوقعات إلى أنه بحلول
سنة  ،2020سيكون هناك أكثر من  172ألف شخص مسن في األرض الفلسطينية احملتلة .ومع أنه
ال يتوقع أن تزيد نسبتهم عن  ،4%فيظل من واجبنا أن نتعامل مع احتياجاتهم الصحية ونساعدهم
على أن يبقوا أصحاء (.)52

الشكل رقم  :25معدل انتشار األمراض املزمنة بني املسنني ،املشروع العربي لصحة األسرة 2006
ذكور
إناث

االنتشار %

السرطان

أمراض القلب

السكري

ارتفاع ضغط الدم

ب .محددات الصحة/السلوكيات املتعلقة بالصحة
ب .1.احلالة الزواجية
في العادة يكون عدد النساء املسنات أكبر من عدد الرجال .كما أن احتمال أن يكون الفرد املسن متزوجا ً
أعلى بني الرجال مما هو بني النساء ،وهو ما ميكن تفسيره بالفرق بني اجلنسني في مدى العمر املتوقع
وكذلك مبدى معاودة الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة ،إذ متيل األرامل املسنات ألن يبقني دون زواج .إن
احلقائق أعاله تنطبق على األرض الفلسطينية احملتلة أيضاً ،إذ تبني أن  55.9%من النساء املسنات كن
عزباوات ( 52.2%كن أرامل و 3.7%لم يسبق لهن الزواج) ،باملقارنة مع  9.7%من الرجال املسنني (8.7%
أرامل و 1%لم يسبق لهم الزواج).
ج .محددات الصحة/العوامل املنزلية
في أغلب البلدان النامية ،يعتمد املسنون على أفراد األسرة للحصول على الدعم املالي والعاطفي
( .)53وقد تبني أن حوالي  14%من املسنني الفلسطينيني يشكون من أن أبناءهم ال يعتنون بهم (12.6%
في الضفة الغربية و 15.4%في قطاع غزة) .وتبلغ هذه النسبة  12.8%للذكور و 14%للنساء .ويفيد 4%
من املسنني بأن أبناءهم ال يحترمونهم ( 3.6%في الضفة الغربية و 4.3%في قطاع غزة ،وكذلك 3%
للذكور و 4.5%لإلناث) .ويتلقى حوالي  66%من املسنني معونات مالية من أبنائهم (بواقع  65.6%في
الضفة الغربية و 67.5%قي قطاع غزة) ،وتنخفض هذه النسبة إلى  60.4%للذكور وترتفع إلى 70.8%
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يعاني حوالي  64.5%من املسنني من مرض مزمن واحد على األقل ،بواقع  55.1%بني الذكور و72.1%
بني اإلناث ،وتتراوح هذه النسبة بني  66%في الضفة الغربية و 61.6%في قطاع غزة .ويعتبر مرض
ارتفاع ضغط الدم األكثر انتشارا ً بني هؤالء املسنني ،يليه السكري فأمراض القلب (الشكل رقم .)25
ومع أن هذه األرقام تبدو مرتفعة ،فاألرجح أنها تعاني من نقص في اإلفادة ،ألنها اعتمدت على اإلفادة
الشخصية .وقد كان ارتفاع الضغط والسكري وأمراض القلب أكثر انتشارا ً في أوساط اإلناث املسنات
باملقارنة مع الذكور.
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لإلناث .فضال ً عن ذلك ،لم يكن  44%من املسنني يحصلون على الدخل الكافي ،بواقع  50.2%للذكور
و 38.8%لإلناث .إن هذه النتائج تؤكد على أهمية توفير الضمان االجتماعي للمسنني الفلسطينيني.

د .محددات الصحة/العوامل االجتماعية-االقتصادية
د .1.التشغيل
يتعرض األمن االقتصادي لألفراد املسنني للتهديد بسبب عاملي التقاعد والبطالة في السن املتقدمة.
ويالحظ أن مشاركة املسنني في القوى العاملة ترتفع لتصل إلى  50%في البلدان النامية ،فيما
تنخفض في البلدان املتقدمة إلى  2%فقط ( .)53أما في احلالة الفلسطينية ،فتكشف بيانات املشروع
العربي لصحة األسرة أن  32%من الذكور املسنني يعملون ،مقابل  5%من اإلناث املسنات.
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د .2.التعليم
توضح بيانات املشروع العربي لصحة األسرة أن نسبة اإلناث املسنات الالتي ال يجدن القراءة والكتابة
تبلغ ضعفي نسبة الذكور ،بواقع  76%مقابل  30%على التوالي.
بالنظر إلى التحليل السابق ،من الواضح أن النساء الفلسطينيات املسنات يتعرضن خملاطر اعتالل
الصحة وانخفاض جودة احلياة .فواقع أن غالبية النساء املسنات فقيرات وغير ملمات بالقراءة والكتابة
وغير عامالت وعزباوات ينطوي على تهديد لسالمتهن.
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الفصل السابع :الفجوات والتوصيات
الفجوات
مت استخدام البيانات التي راجعناها وحللناها في هذا التقرير لتقدمي نظرة معمقة إلى التباينات في
توزيع محددات الصحة والسلوكيات الصحية والنواجت الصحية واستخدام الرعاية الصحية فيما
يخص النساء الفلسطينيات .ولم يتم متثيل بعض أبعاد أداء نظام الرعاية الصحية ،مثل املالءمة
واالستمرار والقبول ،ولكن سيكون من املمكن البحث فيها بسهولة.
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إن االستراتيجية األساسية في استعمال مؤشرات حساسة للنوع االجتماعي تستلزم اجلمع بني
األساليب الكمية والكيفية من أجل قياس التغييرات املتعلقة بالنوع االجتماعي في اجملتمع عبر
الوقت .وميكن تعريف املؤشرات الكمية بأنها مقاييس الكم ،مثل عدد األطفال املولودين بوزن منخفض،
ويتم جمعها بشكل روتيني في املسوح الوطنية .أما املؤشرات الكيفية فيمكن تعريفها بأنها حكم
الناس وتصوراتهم إزاء موضوع ما ،ويتم جمعها في العادة من خالل بيانات تكميلية.
حسب إطار املعلومات الصحية املستخدم في هذا التقرير ،كان استعراض أبعاد الرفاه واألوضاع
املتعلقة بالصحة والوظيفة البشرية ضعيفا ً في تقرير املشروع العربي لصحة األسرة .فقد هيمنت
مؤشرات العوامل االجتماعية-االقتصادية (مثل التعليم ،والدخل) على محددات املؤشرات الصحية،
فيما كان هناك القليل من املؤشرات املتعلقة بالعوامل النفسية-االجتماعية أو االجتماعية أو
اجملتمعية أو املنزلية .وكانت املؤشرات اجملتمعية والصحية ومؤشرات نظام الرعاية االجتماعية غائبة
تقريبا ً (مثل اإلنفاق على الصحة وقيمة الناجت احمللي اإلجمالي لكل فرد).
ومع أن تقرير املشروع العربي لصحة األسرة قد غطى عددا ً من املؤشرات الصحية احلساسة للنوع
االجتماعي عبر دورة حياة املرأة ،إال أن تقرير الرصد احلالي قد حدد فجوات رئيسية في البيانات في املسح
الوطني التابع للمشروع العربي لصحة األسرة  ،2006وهذه الفجوات بحاجة إلى أن تتم معاجلتها حتى
يتوفر نظام فعال لرصد صحة املرأة يتيح مراقبة كل من مدى اإلنصاف والصحة.
فيما يلي بعض املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي التي كانت غائبة عن تقرير املشروع العربي
لصحة األسرة ولكن مت فحصها وعرضها في تقرير رصد صحة املرأة باستخدام البيانات اخلام من مسح
املشروع العربي لصحة األسرة :2006
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1العوائق أمام تلقي الرعاية أثناء احلمل
2الوقت املقضي في السفر للوصول إلى مرفق الرعاية الصحية
3وقت انتظار إجراء الفحص
4األسباب وراء عدم تلقي الرعاية أثناء احلمل
5الطرف املقدم للرعاية بعد الوضع
6نسبة الوالدات التي أشرف عليها كادر صحي مؤهل
7معدل استخدام موانع احلمل
8احلاجة غير امللباة لتنظيم األسرة
9معدل الوالدات لدى األمهات املراهقات

1010التغطية بالرعاية أثناء احلمل (زيارة واحدة على األقل وأربع زيارات على األقل)
1111معدل انتشار األمراض املزمنة حسب العمر واجلنس
1212العنف األسري
1313عمل األطفال

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1ما إذا كان يجري قياس متانة الرحم وارتفاع قعر الرحم خالل الرعاية بعد الوضع .يعتبر ارتفاع قعر
الرحم ومتانة الرحم جزءا ً من مؤشرات جودة الرعاية بعد الوضع (.)54
2اجلوع (ملراقبة التقدم نحو القضاء على الفقر واجلوع – الهدف اإلمنائي األول لأللفية).
3تلقي األطفال للحديد وحمض الفوليك.
4نسبة حاالت والدة طفل ميت.
5الصحة النفسية لألم.
6العنف في مكان العمل.
7استخدام أقراص منع احلمل الطارئة.
8الرعاية بعد اإلجهاض.

فيما يلي بعض مؤشرات الصحة اإلجنابية التي توصي بها منظمة الصحة العاملية ملراقبة الصحة
عامليا ً والتي ينبغي إدراجها في املسوح الوطنية:
•معدل وفيات األمهات
•توفر الرعاية التوليدية احليوية األساسية (على مستوى الرعاية الصحية األولية حلاالت احلمل
الطبيعي)
•توفر رعاية التوليد احليوية الشمولية (على مستوى املستشفى ،حلاالت احلمل التي تصاحبها
مضاعفات ،مبا في ذالك اجلراحة ونقل الدم والتخدير)
•نسبة حاالت اإلدخال إلى أقسام الوالدة واألمراض النسائية بسبب اإلجهاض

التوصيات
فيما يلي بعض التوصيات التي متت صياغتها بنا ًء على التحليل الذي قام به هذا التقرير ،والتي يتوقع
منها أن تكون مبثابة محددات ممكنة لسياسة صحة املرأة في األرض الفلسطينية احملتلة:
•حتسني البيانات لتتبع مؤشرات صحة املرأة من ناحية اإلتاحة والوصول واجلودة .ينبغي تخصيص
املوارد املالية الكافية لكي تصبح «عملية التتبع» هذه فاعلة.
•تفحص متغيرات املؤشرات الصحية مع األخذ باالعتبار الوضع السياسي والعنف والتهجير.
•التأكيد على أهمية تعليم األمهات ،إذ يتضح من هذه الدراسة أن انخفاض تعليم األم ارتبط
بشكل ملموس بزيادة نسبة سوء التغذية لدى األطفال عند ضبط عمر الطفل واجلنس ودخل
األسرة.
•توفير سبل حماية للنساء احلوامل الداخالت إلى سوق العمل .وتعزيز سبل احلماية القائمة حالياً،
مثل إجازة األمومة ،للنساء الالتي يشاركن في القوى العاملة .وحتسني فرص العمل للنساء
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وفيما يلي بعض املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي التي ينبغي قياسها في املسوح الصحية
الوطنية التي ستجرى مستقبال ً بهدف ضمان بناء نظام كفؤ لرصد صحة املرأة :
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املتزوجات ،خاصة من خالل توفير املزيد من الوظائف بدوام جزئي .فمن شأن الوظائف بدوام جزئي
أن متكّن األم اجلديدة من دعم أسرتها فيما تكون قادرة على رعاية أطفالها في الوقت ذاته.
•رفع مستوى الوعي في أوساط مقدمي الرعاية الصحية بشأن زيادة تعرض النساء لألمراض املزمنة،
وخاصة أمراض القلب واألوعية .فوفقا ً ملركز مراقبة األمراض ،تعاني ثلث النساء الراشدات من شكل
أو آخر من أمراض القلب واألوعية ( .)55وقد كانت أمراض القلب واألوعية مسؤولة عن وفيات اإلناث
بقدر أكبر من السرطان وأمراض الرئة املزمنة ومرض الزهامير واحلوادث والسكري مجتمعة .من البرامج
التي ميكن أن تكون منوذجا ً لالستخدام في األرض الفلسطينية احملتلة برنامج  WISEWOMANالذي
يدار من خالل قسم الوقاية من أمراض القلب والسكتات في مركز مراقبة األمراض .يزود هذا البرنامج
النساء ذوات الدخل املنخفض احلاصالت على تأمني صحي غير كامل أو غير املشموالت بالتأمني في
عمر  64-40سنة بفحوص لتقصي عوامل اخملاطرة باإلصابة باألمراض املزمنة ،والتدخالت بشأن منط
احلياة ،وخدمات التحويل سعيا ً للوقاية من أمراض القلب واألوعية (.)55
•وضع أنظمة تؤكد على ضرورة احلصول على الرعاية بعد الوضع ،وخاصة في األسبوع األول الذي
يعتبر حرجا ً لكل من األم والطفل .توضح هذه الدراسة أن النساء الالتي تلقني التثقيف الصحي
أثناء حملهن بخصوص الرعاية بعد الوضع كن أكثر احتماال ً لطلب الرعاية بعد الوضع .باإلمكان
إدماج الرعاية بعد الوضع في الرعاية الصحية األولية ،وخاصة مع برامج التطعيم .كما ينبغي
أيضا ً تنفيذ زيارات منزلية خالل األسبوع األول بعد الوضع .إن احلاجة قائمة لتبني إرشادات وأنظمة
تكفل وصول جميع النساء للرعاية بعد الوضع بنا ًء على احلقائق التالية:
الرضع في فلسطني في أول ستة أيام بعد الوالدة ،مما
•حتدث حوالي  50%من وفيات األطفال
ّ
يبرز أهمية الرعاية بعد الوضع ،خصوصا ً في األسبوع األول واحلرج من حياة الطفل .وينبغي
أن تتضمن خدمات الرعاية بعد الوضع ،وبشكل أساسي ،تعليم األم التعرف على العالمات
احلرجة.
•باإلمكان إنقاذ حياة األطفال من خالل إتاحة الوصول إلى التدابير الصحية األساسية
(مثل توفير الرعاية أثناء احلمل ،والوالدة حتت إشراف كادر صحي مؤهل وقادر على اكتشاف
املضاعفات وحتويلها أو عالجها ،والرعاية بعد الوضع خالل الساعات واأليام األولى احلرجة
بعد الوالدة ،مبا في ذلك اإلرشاد بشأن رعاية املولود مثل االقتصار على الرضاعة الطبيعية
واحملافظة على دفء الطفل وطلب املساعدة في حال مالحظة عالمات املرض وضمان توفير
العالج في حال اإلصابة بااللتهاب الرئوي واإلسهال) (.)19
•بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية من خالل تزويدهم بالتدريب على رعاية املواليد ،وخاصة أن
الرضع حتدث في األسبوع األول من حياة الطفل.
نصف وفيات األطفال ّ
•توفير الرعاية النفاسية لألمهات .فبما أن أغلب وفيات األمهات حتدث في الفترة النفاسية املبكرة،
يكون من الضروري واحليوي تقدمي الرعاية النفاسية من أجل اكتشاف أية مشكلة صحية وعالجها
في حينه .كما أن الرعاية النفاسية تتيح الفرصة لدعم اإلرضاع الطبيعي وتقدمي اإلرشاد بشأن
تنظيم األسرة (.)56
•تعزيز توزيع فيتامني «أ» وفيتامني «د» مع برامج التطعيم.
•تنويع وتوسيع وسائل منع احلمل العصرية املتاحة وتقدمي اإلرشاد بخصوص الوسائل األنسب
لكل امرأة ،بالنظر إلى الفترة التي متر بها في دورة حياتها .ومواصلة اجلهود التثقيفية وبرامج
االتصال للمساعدة في معاجلة العديد من العوائق أمام استخدام تنظيم األسرة ،مبا في ذلك
املعتقدات اخلاطئة واخلرافات املتعلقة مبختلف وسائل تنظيم األسرة .هذا باإلضافة إلى أن توسيع
القدرة على الوصول إلى موانع احلمل الطارئة من خالل إدخال إصالحات على سياسات األونروا
وإجراء حمالت تثقيفية موجهة نحو املمارسني اإلكلينيكيني والصيادلة سيساهم على األرجح
في خفض عدد حاالت اإلجهاض املتعمد الذي يهدد حياة األم.
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•تطبيق قانون العمل وأحكامه التي حتمي األطفال .يجب إيالء اهتمام خاص باألطفال في سوق
العمل ،حيث تشكل اإلناث  3.2%من األطفال العاملني .إن احلاجة قائمة ،في هذا السياق ،لفرض
تطبيق القوانني من أجل حماية األطفال.
•وضع السياسات التي حتسن من رفاه النساء املسنات الفلسطينيات .يجب أن تهدف هذه
السياسات إلى تعزيز الرعاية االجتماعي وتقدمي اخلدمات الصحية معقولة التكلفة التي
تستجيب الحتياجاتهن الصحية احملددة .إن احلاجة خلدمات الرعاية االجتماعية ملحة ،وخاصة أن
املسنني كثيرا ً ما ينفصلون عن أفراد عائالتهم بسبب الوضع السياسي.
•هناك حاجة أيضا ً لتدريس مساقات أخالقيات املهنة في كليات الطب وكليات ومعاهد التمريض
التي تخرّج املهنيني الصحيني ،بحيث يتم تناول أخالقيات التعامل مع املسنني وأهمية احترامهم،
إلى جانب احلساسية جتاه احتياجاتهم العاطفية والصحية والقدرة على التعرف عليها.
•ينبغي إنشاء مراكز رعاية نهارية للمسنني إلضافة احلياة إلى أعوامهم من خالل األنشطة
الترفيهية والرياضة وإشراكهم في الرعاية اجملتمعية ملساعدتهم على اإلحساس بأنهم ال يزالون
قادرين على العطاء.
•متكني القابالت حتى يتولني القيام بالرعاية أثناء احلمل وبعد الوضع واملشاركة بقدر أكبر في
الوالدات الطبيعية.
•وضع األنظمة التي تتيح للكادر التمريضي والقابالت تقدمي خدمات تنظيم األسرة وتركيب اللولب
للنساء .إن األونروا تشجع الكادر التمريضي والقابالت على تقدمي خدمات تنظيم األسرة ،فيما
أن القطاع احلكومي يسمح لألطباء فقط بتركيب اللولب .وبسبب النقص في أعداد اإلناث في
الطواقم الصحية ،فإن هذا التقييد يضيف إلى العوائق أمام تنظيم األسرة التي مت تفحصها في
هذا التقرير.
•دمج تنظيم األسرة في كافة مرافق الرعاية الصحية األولية لتخفيض مستوى احلاجة غير امللباة
لتنظيم األسرة.
•على خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية أن تنظر بجدية في تدخالت صحة املرأة التي تعزز
الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والقضاء عليه وتتناول الكشف عن العنف
وتدبيره من خالل املؤسسات الصحية احلكومية.
•حتسني جودة اخلدمات وتيسرها في برامج صحة املرأة عبر دورة حياتها ،مع التركيز بشكل خاص
على النساء الفقيرات في املناطق احملرومة.
•زيادة القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية بتكاليف مقبولة.
•على وزارة التربية والتعليم أن تفتح املزيد من مراكز التعليم والتدريب املهني للفتيات في
فلسطني باعتبار ذلك من التدخالت التي ميكن أن تساعد في رفع مساهمة املرأة في سوق العمل.
•تصميم وتطبيق تدخالت ملكافحة التدخني في أوساط الشباب ،وخاصة في الضفة الغربية ،حيث
تعتبر نسبة املدخنني من األطفال في عمر  15-13سنة األعلى في اإلقليم .ومن التوصيات األخرى
رفع سعر السجائر.
•إجراء بحوث في املستقبل لتفحص العوامل املرتبطة بالوالدة القيصرية ،وخاصة في أريحا،
ودراسات لفحص احتياجات النساء املسنات للرعاية الصحية ،ودراسات أخرى لتفحص العوائق
أمام احلصول على الرعاية بعد الوضع ،وبحوث كيفية لتفحص جودة الرعاية أثناء احلمل وبعد
الوضع.
•فيما يلي أسئلة يوصى بإضافتها إلى املسح الصحي الوطني الفلسطيني:
تقيم صحتك اليوم :ممتازة ،جيدة جداً ،جيدة ،مقبولة ،سيئة.
1 .1أسئلة عن نوعية احلياة :كيف ّ
2 .2سؤال النساء في األربعينيات من العمر إذا ما سبق لهن أن قمن بالفحص الشعاعي للثدي
للكشف عن سرطان الثدي ،والذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعا ً بني النساء ،وسؤال
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النساء في عمر  50سنة فأكثر إذا ما سبق لهن أن تعرضن لتنظير القولون للكشف عن
سرطان القولون واملستقيم .فقد جاء سرطان القولون واملستقيم ،سنة  ،2005في املرتبة
الثانية ضمن أكثر أنواع السرطان شيوعا ً لدى النساء الفلسطينيات (.)41
3السؤال عن عدد فحوص األمواج فوق الصوتية التي تلقتها املرأة طوال حملها (مقياس ملدى
مالءمة الرعاية أثناء احلمل).
4ملاذا اختارت النساء احلوامل الذهاب إلى أخصائي للحصول على الرعاية أثناء احلمل وبعد
الوضع ،بدال ً من الذهاب إلى قابلة.
5سؤال املرأة إذا ما كانت راضية عن الرعاية أثناء احلمل والرعاية بعد الوضع.
6إذا ما كان مت قياس ارتفاع قعر الرحم ومتانة الرحم خالل الرعاية بعد الوضع.
7سؤال النساء املتزوجات إذا ما كن يعرفن عن أقراص منع احلمل الطارئة أو يستخدمنها.
8سؤال النساء املتزوجات إذا سبق لهن أن سعني لإلجهاض املتعمد طيلة حياتهن.
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