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  ةـــــمقدم

في هذه الورقة سنحاول أن نتطرق لموضوع مهم وهو الصحة النفسية 
, والديموغرافية, في فلسطين و عليه سوف سنتناول المعلومات الجغرافية

و يشمل ذلك , و الصحة النفسية, و الصحة العامة, و اإلعاقة, و السكانية
و يشمل ذلك الخدمات , الخدمات المقدمة في الضفة الغربية و قطاع غزة

و من ثم سنتناول بعض الدراسات المسحية , و التدريب, األولية و الثانوية
  .عن الوضع النفسي في فلسطين

  ةـــفيات جغراـــمعلوم

هي أرض تشغل الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي  فلسطين أرض 
 الشرق األوسطتقع في قلب  و, نهر األردنحتى  للبحر االبيض المتوسط

 ياآس، وتصل بين غربي بالد الشاميث تشكل الجزء الجنوبي الغربي من ح
 [1] .عند نقطة التقاء القارتين سيناءبوقوعها وشبه جزيرة  أفريقياوشمالي 

تحوي فلسطين على عدد كبير من المدن الهامة تاريخياً ودينياً بالنسبة 
تقوم عليها اليوم عدة  .القدسللديانات التوحيدية الثالث، وعلى رأسها 

 1948حرب التي اُقيمت في ) دولة إسرائيل(كيانات سياسية متراكبة هي 
بعد تهجير مئات األف الفلسطينيين من وطنهم  والتي تسيطر أيضا 

  باإلضافة إلى سيطرة مدنية  الضفة الغربيةعسكريا على 
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قطاع في مدن الضفة الغربية باإلضافة إلى  لسلطة حكم ذاتي فلسطيني
انقسام ومن بعده  2005عام  انسحاب إسرائيل من قطاع غزةحتى  غزة

أدى إلى نشوء سلطة  2007عام  السلطة السياسية في مناطق الحكم الذاتي
   [6][5][4][3][2] .في قطاع غزة وأخرى في مدن الضفة

من ناحية جغرافية، تمتد فلسطين بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب 
و  29,30على نحو أربع درجات عرض، حيث تمتد بيـن دائرتي عرض 

 26,990شرقاً، بمساحة  35,40و  34,15شماالً وبين خطي الطول  33,15
البحر يحدها من الغرب  .البحر الميتونصف  بحيرة طبريا، بما في ذلك 2كم

، ومن الشمال واألردن سوريةكم، ومن الشرق  224بساحل طوله  المتوسط
وفلسطين مستطيلة الشكل طولها من  وخليج العقبة مصر، ومن الجنوب لبنان

 70 -  51ح بين راوتكم، أما عرضها ففي الشمال ي 430الشمال إلى الجنوب 
، أما في الجنوب فإن العرض يتسع القدسكم عند  95 -  72كم، وفي الوسط 

وتمتلك المنطقة  .يتالبحر المحتى  وخان يونس رفحكم عند  117ليصل إلى 
أرضاً متنوعة جداً، وتقسم جغرافياً إلى أربع مناطق، وهي من الغرب إلى 

وجبال  وجبال نابلس جبال الجليل) السهل الساحلي، والتالل، والجبال(الشرق 
في أقصى الجنوب هناك  . غور األردن) واألغوار (وجبال الخليل القدس

ويقطع  مرج بن عامريقع  وجبال الجليل جبال نابلسبين  . النقبصحراء 
تتراوح . ، الذي يمتد من جبال نابلس شماال غربا، السهل الساحليجبل الكرمل

وهي أخفض   البحر الميتفي (متراً تحت مستوى البحر  417االرتفاعات من 
متراً فوق مستوى البحر في قمة  1204إلى ) نقطة على سطح اليابسة في العالم

  [7] .   جبل الجرمق

من ناحية سياسية، تعتبر فلسطين من أكثر مناطق العالم توترا أمنيا 
  كثير من منظمات حقوق اإلنسان الدولية انتهاكات  جراء ما تعتبره

� �
� �
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إسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين إلى جانب العمليات االستيطانية 
ي تزيد من تأزم الوضع إضافةً إلى المعاملة العنصرية كجدار الفصل الت

اإلسرائيلي الذي أقامته في الضفة الغربية والذي اعتبره الكثيرون 
منذ تأسيس . عنصريا، كل هذه األمور تسببت في خلق مناخ أمني سيء

قد يستخدم دولياً  ، فإن اسم فلسطين1993عام  السلطة الوطنية الفلسطينية
ضمن بعض السياقات لإلشارة أحياناً إلى األراضي الواقعة تحت حكم 

، 1948أما لقب فلسطيني فيشير اليوم، وخاصة منذ  [8] .السلطة الفلسطينية
بينما يفضل السكان اليهود (ن العرب في جميع أنحاء المنطقة إلى السكا

   .(9) ) عدم استخدام هذا اللقب إشارة إلى أنفسهم
 67، اعترفت الدورة  2012من شهر تشرين الثاني  29و بتاريخ 

بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من " األمم المتحدة"للجمعية العامة لـ 
دولة  138بتأييد   19/67رار الذي حمل الرقم في الق ،1967حزيران للعام 

وفيما يلي نص  دولة، وإصدار شهادة ميالد دولة فلسطين 193من أصل 
 :مسودة قرار انضمام فلسطين لألمم المتحدة

تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واالستقالل؛  .1
 .١٩٦٧في دولته فلسطين على األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

تقرر أن تمنح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في األمم  .2
المتحدة، دون مساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة 

ا ودورها في األمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، ه�وامتيازا
 .وفقا للقرارات والممارسة ذات الصلة

للطلب الذي قدمته تعرب عن أملها في أن يستجيب مجلس األمن  .3
من أجل الحصول على  ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢٣دولة فلسطين في 

  .العضوية الكاملة في األمم المتحدة

� �
� �
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  فلسطين خريطة 1شكل

  
  ةـــــــــــات الديموغرافيــــالمعلوم

 مـــالعال في نــالفلسطينيي دادـــأع

 11.22 حوالي العالم في 2011 عام نهاية في المقدر الفلسطينيين عدد بلغ 
 في مليون 4.23 بواقع مكان اإلقامة حسب يتوزعون فلسطيني، مليون

  % 37.7 نسبته ما أي )الضفة الغربية و قطاع غزة) الفلسطينية األراضي
� �
� �
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الضفة  في مليون 2.6 العالم منهم في الفلسطينيين عدد إجمالي من
  .غزة قطاع في  (% 38.2)     دافر مليون 1.6 و ، (% 61.8)الغربية 
 أن إلى البيانات المحافظات تشير على الفلسطينيين السكان توزيع وحول
 من % 14.9 بلغت حيث السكان لعدد نسبة أعلى سجلت الخليل محافظة
 ما سجلت حيث غزة محافظة ثم الفلسطينية، في األراضي السكان إجمالي
 كما، 9.3%القدس محافظة في نالسكا نسبة بلغت حين في ،% 13.3 نسبته
 لعدد نسبة أدنى سجلت واألغوار أريحا محافظة أن إلى البيانات تشير

 في السكان إجمالي من % 1.1 حيث بلغت 2011 عام نهاية في السكان
 أن إلى ، 2011 لعام المتوفرة التقديرات و تشير .الفلسطينية األراضي
 الجئون حيث هم فلسطينيةال األراضي في الفلسطينيين السكان من 44.1%

 عددهم بلغ حين في ، 2011 عام نهاية الجئ مليون 1.9 بنحو عددهم يقدر
 سكان مجمل من % 29.7 بنسبة ألف الجئ  777 حوالي الغربية الضفة في

 % 67.4 بنسبة الجئ مليون 1.1 حوالي غزة قطاع في أما الغربية، الضفة
  .غزة قطاع سكان من مجمل

 12.2 بنسبة  أي إسرائيل في فلسطيني مليون 1.37 و هناك حوالي 
 أي مليون فلسطيني 4.99 العربية الدول في الفلسطينيين عدد وبلغ ،%

 حوالي األجنبية الدول في الفلسطينيين عدد بلغ حين في ،% 44.4 بنسبة
و   .العالم في الفلسطينيين عدد من إجمالي % 5.7 نسبته ما أي ألفًا  636
 بحوالي الفلسطينية األراضي في 2011    عام نهاية يف السكان عدد يقدر
 )10(فرد  مليون 4.2

  ة ـــات السكانيـــالمعلوم

في هذا الملخص  ( الفلسطينية األراضي في الفلسطيني المجتمع يمتاز
).  الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية و قطاع غزة األراضيسنتكلم عن 

  
� �
� �
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 15عن  أعمارهم تقل الذين األفراد نسبة قدرت حيث فتي، مجتمع بأنه
 الضفة بين واضح اختالف وجود مع ،% 40.7 ب 2011 عام نهاية سنة

 مقابل الغربية الضفة في  38.6%النسبة لغتب فقد غزة، وقطاع الغربية
 عن أعمارهم تزيد الذين األفراد نسبة قدرت كما .غزة قطاع في  % 43.8

 بين اختالف وجود مع ،% 2.9 ب  الفلسطينية األراضي سنة في 65 
 الغربية في الضفة % 3.3   النسبة بلغت حيث غزة، وقطاع الغربية الضفة

  .غزة قطاع في % 2.3
  ي ــــم السكانرـــاله

 األراضي في المقيم الفلسطيني المجتمع السكاني أن الهرم يبين
 باألفراد السكاني  متمثلة الهرم قاعدة تتسع حيث فتي، مجتمع الفلسطينية

 مرتفعة نسبة يشكلون والذين العمر من عشرة الخامسة دون السن صغار
 المجتمع أن البيانات أظهرت حيث  .العمرية األخرى بالفئات مقارنة

الضفة  في عليه هو مما أكبر بشكل فتيا غزة قطاع في المقيم الفلسطيني
 عام منتصف في العمر من الخامسة دون األطفال نسبة قدرت فقد الغربية،
 بواقع السكان، مجمل من 14.7%بحوالي  الفلسطينية األراضي في 2011

 بةنس وقدرت .غزة قطاع في % 16.3 و الغربية الضفة في % 13.7
 السكان مجمل من % 40.8 بحوالي نفسه للعام سنة  ( 14 %)في  األفراد

 و الغربية الضفة في العمرية الفئة % 38.9 بواقع الفلسطينية، في األراضي
 تبلغ الذين األفراد نسبة انخفاض ويالحظ .غزة قطاع في % 44.1
 2011 عام منتصف في نسبتهم حيث قدرت فأكثر سنة (65) أعمارهم
الغربية  الضفة في % 3.3 بواقع الفلسطينية، األراضي في % 2.9 يبحوال

 التركيب على عامة نظرة إلقاء عند ويتضح . غزة قطاع في % 2.4 و
 كما السن صغار من األراضي الفلسطينية سكان معظم أن للسكان العمري
  الضفة بين الوسيط العمر اتجاهات في واضحة فروقًا هناك أن يظهر

� �
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 في 2011 عام المتوقع الوسيط العمر يبلغ حيث وقطاع غزة الغربية
 و الضفة الغربية في سنة 19.7 بواقع سنة، 18.8 الفلسطينية األراضي

  )10(غزه  قطاع في ةسن 17.5

الهرم السكاني في األراضي الفلسطينية 2شكل   

 
  اديـــي االقتصــــع االجتماعـــالواق

 للفقر الرسمي التعريف إلى يستند والذي للفقر الوطني لًلمفهوم وفقا
 تستند ونسبية مطلقة التعريف مالمح ويضم 1997 العام في وضعه تم الذي
 بالغين( أفراد  خمس من تتألف ألسرة سيةاألسا االحتياجات موازنة إلى
 االستهالك ألنماط وفقًا فقر خطي إعداد تم وقد هذا ،) أطفال وثالثة اثنين

 ألنماط االستهالك وفقا السكان بين الفقر معدل قدر فقد لألسر، الحقيقية
 و الغربية الضفة في % 18.3 بواقع) 2010 عام خالل % 25.7 الحقيقية

 في األفراد من % 14.1 حوالي تبين أن كما .(زةغ قطاع في  % 38.0
 الضفة في % 8.8 بواقع) المدقع الفقر من يعانون الفلسطينية األراضي
 لالسرة الفقر خط ان العلم مع هذا .(غزة قطاع في % 23.0 الغربية و
 1,783 بلغ قد الفقر المدقع وخط اسرائيلي شيكل 2,237 بلغ قد المرجعية

)10(  
� �
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  ة ــالفلسطيني يـاألراض في ةــالصحي اتــالخدم عــواق

قطاع غزة (الفلسطينية  األراضي في الصحية الخدمات قطاع يتكون
 :هي و (11) رئيس قطاعات مسةخ من )والضفة الغربية

 ةــــــالصح وزارة .1

 وعلى المستشفيات، من % 33.0 على حاليا الصحة وزارة تشرف
 الرعاية من  عيادات % 64.1 وعلى األسرة، مجموع من % 58.8
 2010 العام في األولية الصحية
 )االونروا(  ةــــالدولي وثــالغ ةـــوكال .2

 من % 1.3 على تشرف الدولية الغوث وكالة كانت 2010 العام في
 عيادات من % 8.4 وعلى األسرة، مجموع من % 1.2 وعلى المستشفيات،

 .األولية الصحية الرعاية
 ةــالحكومي رـــغي اتـــالمنظم .3

 الرعاية خدمات تقديم في كبيرا دورا الحكومية غير المنظمات لعبت
 في خاصة الصحية، على الخدمات اإلسرائيلية السيطرة فترة أثناء الصحية
 الخدمات قدمت حيث والفقيرة، المهمشة وللفئات النائية الريفية المناطق
 خالل المنظمات هذه دور برز وقد .رمزية مقابل رسوم الصحية

 من اغالقات صاحبهما وما ( 2000 ) والثانية ( 1987 ) األولى االنتفاضة
 الرعاية خدمات ةتنمي أمام عائقًا وقفت والتي الفلسطينية، للمدن وحصار
 العامين األطباء من عدد بأعلى هذا القطاع تميز وقد .للفلسطينيين الصحية

 القطاع هذا اشرف .عليها يشرف التي العيادات عدد إلى نسبة والمختصين
 من % 29.3 وعلى الفلسطينية، األراضي في المستشفيات من 36.8%على 

 العام في األولية الرعاية عيادات من % 27.5 وعلى األسرة، مجموع
2010  
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 اصــــالخ اعــــالقط .4

 المستشفيات، من % 26.3 على الخاص القطاع اشرف 2010 العام في
 .األسرة مجموع من % 9.3 وعلى
 ريـــالعسك اعـــــالقط .5

 في يعمل آخر قطاع هناك فان أعاله المبينة للقطاعات باإلضافة
 اإلدارية السيطرة الفلسطينية السلطة استالم بعد توفر الفلسطينية األراضي
 حيث العسكري القطاع وهو لسيطرتها الخاضعة المناطق في واألمنية
 أسرة مجموع من % 1.4 وعلى ت،المستشفيا من % 2.6 على يشرف

  .2010 العام  في الفلسطينية األراضي في المستشفيات
 القطاع حسب الفلسطينية األراضي في الصحية الرعاية مؤسسات توزيع: 1جدول رقم 

  2010 المشرف  الصحي
 ا����ع
 ا
	�ف

د� 
 ا
��	���ت

د� 
 ا���ة

 ا������ ���دات
 ا�و���

 453 3,002 25 ا	��� وزارة

 ا	��ث وآ�	�
 ا	�و	��

1 63 59 

 �� ا�����ت
 ا������

28 1,495 194 

��ع� 0 476 20 ا �ص ا	

��ع� ا	
 ا	%$�#ي

2 72 0 

 706 5,108 76 ا���ع

  

 المعلومات مركز ، 2010 الصحة وزارة تقرير الصحة، وزارة :المصدر
  http://www.moh.ps/attach/441.pdf فلسطين -نابلس .الصحية

  نــــي في فلسطيـــع الصحـــضالو

فيما يلي سنركز علي اإلعاقات المختلفة و التي تشمل اإلعاقة الجسدية 
  و النفسية
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 ةـــــاإلعاق

 ؛ فرد ألف 113 الفلسطينية حوالي األراضي في إعاقة يبلغ عدد ذوي
 الضفة في مجمل السكان من   2.7% أي الغربية، الضفة في ألف 75 منهم

 في السكان مجمل من % 2.4 أي غزة؛ قطاع في ألف 38 و الغربية؛
 بين % 2.5 مقابل الذكور بين 2.9%النسبة  هذه وبلغت  .غزة قطاع
 .الفلسطينية األراضي مستوى ىعل اإلناث
 تليها إعاقة، ذوي هم  4.1%جنين محافظة في األفراد مجموع من 

 محافظة في  1.4%النسبة  هذه وبلغت  % 3.6 بنسبة الخليل محافظة
 محافظة في لإلعاقة انتشار نسبة أعلى كانت غزة قطاع في أما  .القدس
 بنفس البلح ودير ورفح غزة شمال محافظات . %تلتها ، % 2.5غزة

 الحركية اإلعاقةو .%2.2خانيونس محافظة في وأدناها ،% 2.4  النسبة 
 معاقون هم اإلعاقة ذوي األفراد من % 49.0 حوالي انتشارا؛ األكثر هي

 49.5% , الغربية الضفة في  % 23.6 الفلسطينية؛  األراضي في حركيا
, التعلم بطء عاقةإ تليها .غزة قطاع في % 47.2 مقابل الغربية الضفة في
  .3شكل  )10( غزة قطاع في % 26.7 مقابل 24.7 %

  2011 والمنطقة، اإلعاقة نوع حسب المعاقين بين اإلعاقة انتشار نسب: 3شكل رقم 

 
 لمسح األولي التقرير . 2011 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز :المصدر  

  فلسطين –اهللا رام . 2011 اإلعاقة،
� �
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  نـــي فلسطيـــة فــة النفسيــات الصحــخدم

الصحة   فيما يلي عرض ووصف القطاعات المختلفة التي تقدم خدمات
تقديم الخدمة  االولية و الثانوية و الثالثية  النفسية في فلسطين والتي تشمل

بما فيا ذلك الدعم النفسي االجتماعي في خالل و بعد الحروب المتكررة و 
  - :االجتياحات و الحصار

  :تقدم خدمات الصحة النفسية من خالل عدة وزارات منها
    ةــــة الفلسطينيـــوزارة الصح: اوال

الرعاية النفسية : في اطارين االول ت الصحة النفسية تقدم خدما
والثاني الرعاية  االولية من خالل مراكز الصحة النفسية المجتمعية 

مستشفى االمراض العقلية في بيت لحم " : المستشفيات" النفسية الثانوية 
وهو مستشفى حكومي متخصص في تقديم  ,  ومستشفى النصر في غزة

ي أنشأ ف, شارع العيون حي النصر مدينة غزةع في يق, خدمة الطب النفسي
قطاع يخدم جميع مناطق ومحافظات ,  2م6000على مساحة  م 1980العام 
كونه المستشفى التخصصي الوحيد في مجال الصحة النفسية   ,غزة

وخدمات تخطيط الدماغ , حريمويوجد به قسم رجال وقسم , بالقطاع
و فيما يلي جدول يبين الطواقم الفنية في االدارة العامة  .والعضالت

   2جدول رقم . )11(للصحة النفسية في قطاع غزة 
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  الطواقم الفنية في االدارة العامة للصحة النفسية في قطاع غزة:  2جدول 

  2013وزارة الصحة الفلسطينية غزة - االدارة العامة للصحة النفسية: المصدر

. تم إنشاء دائرة الصحة النفسية المجتمعية بقرار من وزير الصحة د
عبد العزيز ثابت مدير للصحة النفسية في . يين درياض الزعنون و تم تع

بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة و  1994فلسطين في مارس 
وقام بانشاء مركزين للصحة النفسية في غزة  1997اريحا حيث عمل لغاية 

بسام األشهب في الضفة الغربية لنقل نفس التجربة في . و بدأ بالعمل مع د
و األن مراكز الصحة النفسية المجتمعية موزعة في كل  .الضفة الغربية

مراكز صحة  6من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي الضفة العربية يوجد 
في رام اهللا، الخليل، نابلس، جنين، سلفيت (نفسية مجتمعية 

وتعتبر (مركز حلحول يعتبر متخصص لفئة لألطفال والمراهقين  )وحلحول
فيها اخصائيين نفسيين وعاملين اجتماعيين  جميع المراكز  )كتجربة اولى

بشكل   هناك بعض المراكز ال يوجد بها طبيب وطبيب نفسي وممرض 
وفي ثالثة مراكز  سلفيت الطبيب النفسي بوظيفة غير كاملة  دائم مثل 

، اما مركز حلحول فباإلضافة )نابلس، سلفية، جنين( يتواجد معالج وظيفي 
مراكز  7وفي قطاع غزة يوجد    . ئية نطقللطاقم المذكور يوجد به اخصا

 و , في جباليا، وخان يونس، و اثنان في مدينة غزة  نفسية مجتمعية 

ة 
%*
دا
 ,
 -
�.
ا�

	�
&/
��
 ا
	

��
 ا

ض 
%ا
�1
 ا
2/
34
&�

	�
&/
��
 ا

 	

�
ا�
ت 
دا
�
5

	�
&/
��
 ا

آ%
 ذ

27
ا8

 

�م
:;
 د

�س
ر=
��
�
; 

>
5 
�م
:;
 د

�4
&?
�

 

@=%A 23 25 30 20 13 7 0 30 
ءCD10 4 8 0 2 20 8 13 أ 

F5*F ا?�4�G10 13 4 0 14 13 18 8 أ 
F&/8 F*�G0 1 17 0 13 5 13 5 أ 

>��H 3 9 5 7 9 2 0 1 

� �
� �

 2א�ـــ�د�א�ـــ�د�א�ـــ�د�א�ـــ�د�����:���:���:���:���א���ــــ���א���ـــ����א�ــــ��א��ــــ�م�א�����ــــ�� 15



��دو������������ط������ن�������� א� ��������א���������������

 

بالنسبة . و ومركز نفسي مجتمعي لألطفال في غزة, ورفح , الزوايدة
للرعاية الثانوية هناك محاوالت لدمج خدمة الطب النفسي في المستشفيات 

فسيين اسرة خاصة بهم، لكن هناك العامة وذلك بان يكون للمرضى الن
صعوبة في ايجاد مختصين مؤهلين للعمل مع المرضى النفسيين داخل 
المستشفيات العامة و رفض الطاقم العاملة في المستشفيات وجود مرضى 

والعمل على تغيير توجهات الطاقم الطبي حول ,  نفسيين في األقسام
  . المرضى النفسيين

أسرة  4للمرضى النفسيين مكون من  ويوجد في مستشفى نابلس قسم
من خالل مستشفيان واحد في   وتقدم الخدمات الثانوية. وكذلك في طولكم

غزة واألخر في بيت لحم وتشتهر بيت لحم بوجود مستشفى األمراض 
كملجأ  1886النفسية الوحيد في األراضي الفلسطينية الذي أسس عام 

د العربية مثل مستشفى العباسية لأليتام، وهو من أقدم المستشفيات في البال
وتناقص عدد النزالء الدائمين في هذا  .قي مصر والعصفورية في لبنان

ويضم  .نزيال هذا العام 90إلى نحو  2000عام  230المستشفى من 
  المستشفى مرضى من دول عربية    

فإن ) عاشور. د(على حسب المعلومات المتوفرة من وزارة الصحة 
 .سياً فقط يعلمون في وزارة الصحة في الضفة الغربيةطبيباً نف 12هناك 

طبيباً نفسياً مسجلين في  24 وفي األراضي الفلسطينية جميعها هناك 
  .جمعية األطباء النفسيين الفلسطينيين

و بلغ عدد المرضى النفسيين الجدد في الضفة الغربية الذين سجلوا في 
من  421ريضا، منهم م  774العيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة 

وكان أعلى عدد من  ؛%)45.6(من اإلناث  353و %)54.4(الذكور 
  سنة؛ حيث بلغ عدد المرضى الجدد  20- 29المرضى في الفئة العمرية 
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إذ بلغ  ؛10– 19، يليها الفئة العمرية %)21.3(مريضا  165في هذه الفئة 
على عدد وسجل أ   %).20.5( 159عدد مرضى االمراض النفسية الجدد 

يليها ، %23.5مريضا  182للمرضى الجدد في محافظة نابلس وبلغ 
فيما  ،%)18.1( مريضا نفسيا جديدا 140محافظة جنين التي تم فيها تسجيل 

وكان  .لم يبلغ عن تسجيل أي مريض نفسي جديد في محافظة بيت لحم
حالة جديدة  191حيث تم تسجيل  التشخيص األكثر تسجيل هو العصاب

من الحاالت الجديدة المسجلة لالمراض النفسية؛ وسجل أعلى عدد  24.7%
. حالة جديدة 58لحاالت العصاب الجديدة في محافظة طولكرم وبلغ 

، %)23.3(حالة جديدة  180الجديدة المسجلة  وبلغت حالت التخلف العقلي

وسجل أعلى عدد لحاالت التخلف العقلي الجديدة في محافظة نابلس وبلغ 
وسجلت حالتي إدمان جديدتان فقط، واحدة في محافظة  .ة جديدةحال 60

  .  )11(نابلس، واالخرى في محافظة رام اهللا والبيرة 
  يــم العالــة والتعليــوزارة التربي: اــثاني

تقدم الوزارة االرشاد النفسي والتربوي من خالل المرشدين في المدارس  
المرشد في المدرسة االرشاد يقدم    . 1996حيث بدأ االرشاد بالمدارس في عام 

الفردي والجماعي والمهني كما ويعملون على تحويل الحاالت التي تعاني من 
مشاكل واضطرابات نفسية التي تحتاج لتدخل متخصص اكثر الى مؤسسات 

تهدف اإلدارة العامة لالرشاد النفسي والتربوي إلى تحسين العملية    .خارجية
سة بيئة محببة لكل الطلبة وتنفيذ مبدأ المدرسة التعليمية والتربوية وجعل المدر

الصحة النفسية للطلبة وحماية الطلبة من العنف وتقديم خدمة  للجميع وتحقيق
التربية الخاصة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في كافة أمكان تواجدهم، وتكييف 

 ية والدراسيةومعنوياً ومساعدة الطلبة على حل مشاكلهم النفس البيئة المدرسية مادياً
  :الخاصة و من مهام وواجبات اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية. واالجتماعية
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 .تقديم خدمات نفسية واجتماعية إرشادية للطلبة واألهالي •
 .العمل على رفع كفاءة المرشدين •
التنسيق مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية لتقديم الدعم  •
 .النفسي
 النفسي مع تنفيذ البرنامج إعداد دليل المعلمين للدعم •
 .القيام بالمهام اإلدارية والفنية الخاصة باإلرشاد التربوي •
إعداد الخطط السنوية في دائرة اإلرشاد وتنفيذ ومتابعة المشاريع  •

 .الصحة النفسية للطلبة الهادفة لتحقيق
متابعة التقارير الفصلية والسنوية الواردة من المديريات وإعداد  •

جميع المديريات وكتابة التقارير الفصلية والسنوية  لتقرير موحد يشم
 .التربوي الخاصة بالوزارة بشأن قسم اإلرشاد

العمل على رفع كفاءة المرشدين التربويين وإكسابهم مهارات  •
 .وخبرات جديدة

توفير المتابعة واإلشراف المهني لرؤساء األقسام وللمرشدين في  •
 .المدارس

 .والتقنيات المستخدمة في عملية اإلرشاد رصد وتطوير النماذج واآلليات •
المشاركة في األنشطة والفعاليات وورش العمل في مجال  •

 اإلرشاد التربوي
 .دعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة •
تنفيذ الزيارات الميدانية للمديريات والمدارس لمتابعة رؤساء  •

 .في المدارس األقسام والمرشدين
عدتهم في حل مشكالتهم تقديم خدمات نوعية للطلبة ومسا •

 .للمؤسسات المختصة وتحويل بعض مشكالت الطلبة
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تحسين  -خفض نسبة التسرب (تحسين مستوى العملية التربوية  •
 .توفير اإلرشاد المهني -التحصيل األكاديمي

تمثيل الوزارة في االجتماعات واللجان المختلفة ذات العالقة  •
 .للطلبة على المستوى المحليالنفسية والتربية الخاصة  باإلرشاد والصحة

رصد احتياجات المرشدين في المدارس والمديريات والعمل على  •
 .الجهات المختصة توفيره بالتعاون مع

العمل على تطوير العمل اإلرشادي من خالل االجتماعات  •
 .التدريبية والزيارات الميدانية والنشرات واللقاءات والدورات

ألكاديمية والتربوية والحد من التغلب على الكثير من المشاكل ا •
 .السلبية الموجودة في المدارس المشاكل والظواهر

مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على تنمية قدراتهم إلى  •
 .وتحقيق شخصيتهم أقصى حد ممكن

مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على التكيف واالنخراط  •
 .المحلي في المجتمع

ربوية التي تعمل على دمج الطلبة ذوي اقتراح البرامج الت •
 .بأقرانهم االحتياجات الخاصة أسوةً

التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحسين  •
 .المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس نوعية الخدمات

إعداد وتطوير الخدمات البيئية التربوية لذوي االحتياجات  •
 .التي تُكمل دمجهم في التعليم العام راح البرامجالخاصة واقت

وضع سياسات واستراتيجيات التخطيط التي تؤدي إلى نهوج  •
ونفقات محتملة وذات مصداقية تهتم بذوي  تربوية فعالة ذات تكلفة

 .االحتياجات الخاصة
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إعداد دراسة ودليل إحصائي سنوي عن أعداد الطلبة ذوي  •
 .دارس الحكوميةالم االحتياجات الخاصة في جميع

تخطيط ومتابعة برامج تدريب المعلمين الذين يعملون مع الطلبة  •
 .الخاصة ذوي االحتياجات

 .متابعة عمل مشرفي التربية الخاصة •
 .وغرف المصادر/ متابعة عمل مركز المصادر •

تتكون من مدير عام عام اإلرشاد والتربية الخاصة في : الهيكلية
ة  و يتبعه العديد من النواب في مختلف الضفة الغربية وآخر في قطاع غز

قسم التربية , قسم الصحة النفسية, االقسام مثل قسم اإلرشاد التربوي
ومشرف اإلرشاد التربوي , قسم مؤسسات التربية الخاصة, الخاصة

المرشدين التربويين , مشرف التربية الخاصة بالمديريات, بالمديريات
المرشدين في الضفة الغربية  في قطاع غزة وعدد )420عدد (بالمدارس 

   )12(مرشداً  440

خدمات العالج   التي تقدم  الفلسطينية  ويضم مجموعة من المؤسسات
و معظم هذه المؤسسات تعمل على عدة , في الصحة النفسية  و الوقاية
المستوى األول والتوعية  في الصحة النفسية و هي أوال على مستويات 

   ويشمل العالج   وعلى المستوى الثاني وهو العالجي, في الصحة النفسية
الطب النفسي وعلى المستوى الثالث وهو   الجماعي،  الفردي، العالج

تقدم بعض هذه المؤسسات ). قليل من المؤسسات يعملون بالتأهيل(التأهيل 
, خالل الزيات المنزليةالخدمات اإلرشادية خارج إطار المراكز من 
التي تعمل في الصحة  والبعض األخر يعملون في بناء قدرات للطواقم

    . النفسية بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة 
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  ة  ــة الغربيــة في الضفـر حكوميــات الغيــالمؤسس
هناك العديد من المؤسسات التي تقدم الدعم النفسي من خالل استهداف 

و النساء المعنفات ومن , و األطفال, عض الفئات مثل المعتقلين السياسيينب
خدماته لجميع الفئات  يقدم    هذه المراكز المركز الفلسطيني لإلرشاد
وتأهيل، مركز عالج وتأهيل   العمرية ارشاد نفسي ،طب نفسي، وقائي 

ابحاث بالصحة / توعية/ ارشاد نفسي/ ضحايا التعذيب تأهيل طب نفسي
الفئة المستهدفه هم المتعرضين للعنف والتعذيب سواء بشكل / نفسية ال

  . مباشر أو غير مباشر
و هناك جمعيات أخرى مثل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 
ارشاد نفسي، مركز المراة لالرشاد القانوني واالجتماعي العمل بشكل 

الل األحمر خاص ارشاد نفسي اجتماعي قانوني للنساء، جمعية اله
تقدم ارشاد نفسي وعالج نفسي،   الفلسطيني و هي مؤسسة شبه حكومية

بناء قدرات األطباء في  ومؤسسة جذور لإلنماء الصحي تعمل على 
  .الصحة النفسية ومركز اإلرشاد النفسي لألطفال في بيت لحم

  زة ــاع غـة في قطــر حكوميــات الغيــالمؤسس

  ةــسية النفــزة للصحــج غــبرنام

برنامج غزة للصحة النفسية منظمة أهلية فلسطينية، تأسست في أبريل 
بهدف تقديم خدمات الصحة النفسية الشاملة للمواطنين في  م1990عام 

. قطاع غزة بما فيها خدمات العالج والتوعية والتدريب وإصدار األبحاث
هتم ي  و. وهي من المنظمات الرائدة في مجال الصحة النفسية في فلسطين

البرنامج بتقديم الخدمات النفسية ومعالجة اآلثار النفسية المترتبة على 
   .التعرض للصدمات والتوتر والعنف المنظم من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي
 حيث يقوم البرنامج بتقديم أنواع مختلفة من العالج النفسي عن طريق 
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ي طواقم طبية متخصصة والعالج باللعب لألطفال والعالج الوظيف
يهتم البرنامج بشكل   .وكذلك معالجة حاالت اإلدمان على المخدرات

رئيسي بتقديم خدماته لضحايا التعذيب من المعتقلين السياسيين المحررين 
ولألطفال المتعرضين للصدمات النفسية وكذلك النساء المتعرضات للعنف 

االساس ويتبنى البرنامج فلسفة الخدمة القائمة على أسلوب .  بكافة أشكاله
المعرفي  للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة من خالل 
حمالت توعية جماهيرية لزيادة وعي الجمهور حول قضايا الصحة النفسية 
وللتغلب على مشاكل الجهل والخجل المصاحبة للمرض النفسي وذلك عن 
  .طريق المحاضرات واللقاءات الجماهيرية والمنشورات والمقاالت

ر عن البرنامج مجلة دورية متخصصة في الصحة النفسية والعمل وتصد
كما يقوم البرنامج بإصدار    .المجتمعي باسم أمواج بواقع عدد كل شهرين

. العديد من األفالم والمقاالت والمواد اإلعالمية والتثقيفية للمجتمع المحلي
ية عبر ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة موظفيه وقدراتهم العلمية والعمل  

برامج تدريبية مختلفة، كما ويدرب البرنامج مهنيين وأخصائيين يعملون 
في المجتمع في مجاالت الصحة والتربية والمرأة والطفولة وتنفيذ القانون 

ويدير   .لزيادة وعيهم حول قضايا الصحة النفسية وحقوق اإلنسان
لوم عالي البرنامج برنامج تدريبي لمدة عامين يمنح بموجبه الخريجين دب

وللبرنامج مركز متخصص لألبحاث . في الصحة النفسية المجتمعية
والتوثيق في مجال الصحة النفسية هو األول من نوعه في قطاع غزة وقد 
قام المركز بإصدار العديد من الدراسات حول التأثيرات المختلفة للخبرات 

لألطفال الصادمة والعنف المنظم بأشكاله المتعددة على الحالة النفسية 
األول في , و للبرنامج ثالث مراكز لتقديم  الخدمة   .والعائالت الفلسطينية

  و الثالث في الجنوب في خان , والثاني في منطقة دير البلح, مدينة غزة
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 8و , أطباء نفسيين 5ويقوم بالخدمة مجموعة من المهنيين تشمل , يونس 
أخصائي عالج , نممرضي 7, أخصائيين اجتماعيين 3و, أخصائيين نفسيين

 ويساندهم مجموعة من الموظفين اآلخرين, معالجين وظيفيين 3و , طبيعي

)13(   
بجانب ذلك هناك العديد من المؤسسات الغير حكومية التي تقدم الخدمة 
في مجاالت الصحة النفسية مثل مركز الطفل واالسرة لألرشاد و التدريب 

ركز االمل للصحة م, مركز فلسطين للصدمة, جمعية حل النزاعات, 
, ومركز االزمات و التدريب المجتمعي, الهالل االحمر الفلسطيني, النفسية

  .وغيرها, وجمعية الوداد
  ن ــل الالجئيــوث وتشغيــة غــوكال

  الصحة النفسية المجتمعية

دعم آليات التكيف لدى  الالجئين من خالل معالجة وهي تعمل على 
ي يسببها العنف السائد والمصاعب االجتماعية الت -الضائقة النفسية

االقتصادية وانعدام األمن على األطفال والشباب الالجئين في األرض 
و ذلك عن طريق تقديم العالج . الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية

طالب وطالبة من الالجئين في غزة من خالل اإلرشاد  7,000لحوالي 
طالب وطالبة م الالجئين من خالل  25,000الفردي ومساعدة ما يصل إلى 

الجئ من خالل أنشطة التوعية العامة  40,000اإلرشاد الجمعي وحوالي 
أما في الضفة الغربية فهناك  األنشطة المجتمعية واألسرية لدعم . األخرى

عيادة وفي شراكة مع  32مدرسة لألونروا وفي  93الصحة النفسية في 
لتسعة عشر من خالل اإلرشاد الجمعي المنظمات المجتمعية في المخيمات ا

والفردي والتدريب وبرامج التوعية وتقديم أنشطة ترفيهية أيام السبت 
 .آالف فتى وفتاة 10لحوالي 
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عمل برنامج األونروا للصحة النفسية المجتمعية على  2002منذ سنة 
للتعامل  -وخاصة النساء واألطفال والشباب -تمكين الالجئين الفلسطينيين 

ابية مع البيئة غير الطبيعية التي يعيشون فيها من خالل تعبئة الموارد بإيج
المجتمعية الداعمة في المدار والعيادات والمراكز المجتمعية داخل وخارج 
مخيمات الالجئين وعملت األونروا على وجه الخصوص على تقديم 
اإلرشاد الفردي والجمعي والتحوالت الطبية وحمالت التوعية وتوفير 

نفذت  2011وفي سنة . ترفيهية واسعة النطاق لألطفال والشباب فرص
األونروا برنامج الصحة النفسية المجتمعية من خالل العامالت والعاملين 
المجتمعين والمرشدات والمرشدين الذين يتم توظيفهم خصيصاَ لهذا 
الغرض وتدريبهم على مؤسسات أهلية مختصة تتعاقد معها األونروا في 

مرشداَ ومرشدة في مراكزها الصحية  233عمل لدى األونروا قطاع غزة ي
ومدارسها داخل المخيمات وخارجها وفي مراكز الخدمات االجتماعية 

امرأة وهم يسعون في عملهم  133والمراكز المجتمعية يضم هذا العدد 
االجتماعية لألسر في حياتها اليومية وتمكين  -للتصدي لالحتياجات النفسية

ة للتعامل بإيجابية مع البيئة التي يحيون فيها مع إيالء اهتمام األسر الالجئ
خاص للكشف عن حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي ومعالجتها 
يتم تنفيذ األنشطة من خالل الجمع بين اإلرشاد الجمعي واإلرشاد الفردي 

  .والتحويالت الطبية والزيارات المنزلية
وفي الضفة الغربية قدمت األونروا التدريب لطاقم المنظمات المجتمعية 

 )في المدارس 77مرشداَ ومرشدة في العيادات و  21( وموظفي األونروا 
االجتماعية والنفسية مع التركيز بشكل  - على تقديم خدمات الصحة النفسية

جتماعي خاص على الصحة المجتمعية الوقائية والعنف القائم على النوع اال
 والتعامل مع تبعات انتهاكات حقوق اإلنسان وستقوم الوكالة أيضاَ بتنظيم 
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بالمائة من مجموع  20أنشطة ترفيهية في المدارس أيام السبت لصالح 
وأنشطة ترفيهية  )آالف فتى وفتاة 10حوالي  (الطلبة في الضفة الغربية

وبرامج ومخيمات صيفية وشتوية لألطفال وفعاليات رياضية وترفيهية 
للتعليم غير النظامي في المراكز المجتمعية مثل نوادي ما بعد ساعات 
المدرسة واألنشطة الفنية والموسيقية والرياضية في أيام العطل األسبوعية 
وسيقوم المرشدون في عيادات األونروا ومدارسها والمنظمات المجتمعية في 

   )14(األسر والجماعات المخيمات بتقديم اإلرشاد المباشر للطلبة واألفراد و
www.unrwa.org/sites/default/files/2011012551824.pdf 

طباء الذين يعملون في المؤسسات المختلفة و يقومون بالخدمة هناك األ
من خالل العيادات التابعة للجمعيات مثل الهالل األحمر و العيادات 

  .الخاصة
 نــي فلسطيـة فــراض النفسيــار االمــة انتشــنسب 

يتبين من الدراسات المرتبطة بواقع الصحة النفسية في المجتمع 
ت التي يواجهها قطاع العاملين في المجال، خاصةً الفلسطيني مدى الصعوبا

فيما يتعلق بسهولة توفر المعلومات واإلحصاءات التي تتعلق بمستوى انتشار 
وقد يعود ذلك لحداثة البحث في مجال . األمراض النفسية في فلسطين

الصحة النفسية في فلسطين، وشح البيانات المتعلقة بمستوى االنتشار ارتباطا 
االجتماعية التي يواجهها القطاع والمتعلقة بالوصمة  بالصعوبات
وفي مراجعة االدبيات المحلية والعالمية حول واقع الصحة .االجتماعية

  - :النفسية في فلسطين، يمكن تلخيص النتائج على النحو التالي
 17-5اشار مسح الصحة النفسية االجتماعية لألطفال من عمر  
ل  يعانون من العصبية الزائدة من االطفا %11ان  )15( 2004 عام

 من االطفال % 8.4   .والصراخ، الخوف من الظالم والخوف من الوحدة
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العصبية   يعانون من المزاج السيء والكوابيس، وكانت أعراض
أما اإلناث فارتفعت لديهن اعراض , الزائدة، والكوابيس أعلى عند الذكور
ا نسبة الذين يعانون وتساوت معه,  الخوف من الوحدة والخوف من الظالم

من البكاء بدون سبب كما واشار المسح الى بعض االعراض السلوكية 
   لألطفال مثل اشعال الحرائق والضرب والشتم والتكسير حيث يعاني منها

يعانون من %  2.2اما االنعزال واالبتعاد عن العائلة . من االطفال % 5.8
باألهل، ويتضح من  تتعلق بصورة زائدة %7.1و % 9.9فقدان التركيز 

النتائج الخاصة بالمشكالت السلوكية أنها مرتفعة اكثر عند الذكور ما عدى 
  . عرض التعلق الزائد باألم كانت لدى االناث اعلى

بيت لحم   في منطقة   )16( Zakrison, 2004)( كما وتشير دراسة  
عاطفية (من االطفال يعانون من مشاكل نفسية  %42بالضفة الغربية ان 

  . على حسب مقياس رتر للوالدين) وسلوكية
 )2004سحويل ، (أما عن دراسة مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 

توتر %   3.1يعانون من اعراض ما بعد الصدمة و  % 38.1بينت ان  )17(
حاد، وفي تقييم نفسي اجرته مؤسسة انقاذ الطفل بالتعاون مع سكرتارية 

من  %93أن  تشير إلى )18( )2003عرفات كايرو، (الخطة الوطنية 
االطفال يشعرون بعدم االمان ويشعرون بالخوف ليس فقط على أنفسهم بل 

    .وعلى أهلهم
ولعل أهم االنعكاسات والتي يعيشها الشباب في ظل الحرب والعنف 
السياسي هو انخراطهم في النضال الوطني، فقد شاهد هؤالء األطفال كما 

ة من الخبرات الصادمة، من القتل والتدمير سبق وأن ذكرنا أنواعا مختلف
وضرب الوالدين أو أحد أفراد األسرة كما شاهدوا تدمير مؤسساتهم 

 وفي ظل األوضاع . الوطنية والتي كانت ترمز لهم بالحرية واالستقالل
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الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والتي تتمثل في التعرض 
الغاز وإصابة األطفال إلطالق الرصاص وقصف البيوت واستنشاق 

والبالغين بالرصاص ومشاهدة المصابين والشهداء على شاشات التلفاز إذ 
أصبح األطفال الفلسطينيين هم األكثر عرضة للمعاناة والخبرات النفسية 
الصادمة والتي توصف بأنها أحداث مفاجئة وغير متوقعة، تكون خارج 

ر صحة الفرد أو حياته، حدود الخبرة اإلنسانية العادية، تتهدد أو تدم
وغالباَ ما تكون . يستجيب لها الفرد بالخوف الشديد، العجز أو الرعب

خبرات الصدمة النفسية مصحوبة بانطباعات حسية شديدة وهي تناقض 
وتهز االفتراضات األساسية التي يحملها الناس تجاه استفزاز حياتهم 

ويصحب خبرات  .وإمكانية التبوء بها وتوفر الخير في الجنس البشري
الصدمة النفسية في الغالب انطباعات حسية شديدة  تلتصق بالذاكرة لألبد، 
وال تؤثر الصدمة النفسية على جميع الناس بنفس الطريقة إذ يعتمد التأثير 
على شدة ومدة ومقدار تعرض األفراد لألحداث المسببة للصدمة، إدراك 

ضج، والشخصية، والخبرات األفراد وتقييمهم وتفسيرهم للحدث، العمر والن
  . )19)(2012ثابت، (السابقة، والدعم االجتماعي 

و في دراسة لتأثير الصدمات النفسية لالحتالل وأثرها على الصحة 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى . النفسية للطلبة في قطاع غزة

ي الخبرات الصادمة وأنواعها التي تنشأ عند طلبة الجامعات الفلسطينية ف
قطاع غزة جراء ممارسات االحتالل وعالقتها ببعض متغيرات الصحة 

واشتملت عينة . القلق واالكتئاب, كرب ما بعد الصدمة: النفسية مثل
من الجامعات ) إناث 165, ذكور 195(من الطلبة  )360(الدراسة على 

واستخدم الباحث عدة مقاييس غزة للخبرات , األربعة في قطاع غزة
 اس كرب ما بعد الصدمة لدافيدسون ومقياس أعراض القلق ومقي, الصادمة
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وقد أظهرت النتائج إن نسبة الطلبة الذكور الذين ) لهو بكنز(واالكتئاب 
بينما بلغت نسبة الطلبة من اإلناث  , 51.4قد تعرضوا للصدمة بلغت 
من  % 56.4كما أشارت النتائج إلى أن ,  48.6اللواتي تعرضن للصدمة 

 ,%52.4بينما اإلناث بنسبة , لديهم خبرات صادمة متوسطةالطلبة الذكور 
من الطلبة الذكور لديهم خبرات صادمة  % 34.9أظهرت الدراسة أن 

من اإلناث لديهم خبرات صادمة شديدة، كما % 24.4في حين أن , شديدة
وجدت النتائج فروق دالة في مستوى الخبرات الصادمة تعزى للجنس 

  .)20( )2007, صيدم  و ثابت (ادالعينة وذلك لصالح الذكور من أفر
لعينة عشوائية مكونة    )21( (Thabet et al, 2009)و في دراسة     

طالباً وطالبة في المرحلة اإلعدادية ، كان من  أهم النتائج التي  434من 
أن األحداث الصادمة األكثر شيوعا بين األطفال كانت : أظهرتها الدراسة
  %)93(هدة الجرحى و الشهداء عبر شاشة التلفازمشا: علي النحو التالي

وجدت  % )91 (من األطفال، مشاهدة تدمير البيوت من خالل شاشة التلفاز
من الذكور طوروا أعراض % 36.6من البنات و % 41الدراسة بأن حوالي

كرب ما بعد الصدمة، كما أظهرت الدراسة أن التدعيم الوالدي له دور 
 .ظهور أعراض كرب ما بعد الصدمة النفسية كبير و فعال في الحد من 

التأثير  2009و  يناير  2008وكان للحرب على غزة في ديسمبر   
المباشر على االطفال و البالغين و اجريت العديد من الدراسات في هذا 

  .المجال
بعد الحرب علي غزة على   )22(  2012)(و في دراسة ثابت و آخرين 

يعانون من  %39.3ال في قطاع غزة، تبين أن طفالً من األطف 410عينة من 
و , يعانون من كرب ما بعد الصدمة %9.8, كرب بعد الصدمة بدرجة جزئية

 .يعانون من كرب ما بعد الصدمة و اضطراب تشتت االنتباه% 5.1أن 
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على عينة من  )23() تحت الطبع. أ  2013(في دراسة ثابت و آخرين 
ين من أنتهاء الحرب على غزة من انحاء قطاع غزة  بعد اسبوع 374

 %47.3من العينة ، بينما شكلن اإلناث % 52.7بحيث شكل الذكور نسبة 
سنة ،وبمتوسط  16سنة إلى  6من العينة ، حيث  تراوحت أعمارهم بين 

من األطفال قالوا بأن الحرب  % 86.1سنة، و تبين أن   11.12عمري 
هم في سنك ، ويليه على غزة  شيء يضايق ويقلق كثيراً معظم الذين 

, من األطفال يخافون ويصابون بالهلع عندما يفكرون فيما حدث 64.4%
هل ترى صوره الحدث في رأسك أو هل (ويدور في رأسهم ما حدث 

من األطفال %  61.2و  ,% 63.1) تسمع في رأسك أصوات عن الحدث
يرون أنه هناك مواقف تحدث لهم حاليا تجعلهم يفكرون بأن من المحتمل 

( , لديهم القدرة على االنتباه  %53.3حدوث الحدث مرة أخري ، و 
فقط ينامون جيدا بعد الحرب  %8.46, مثلما كان لديهم قبل الحدث) التركيز

من األطفال ال يعانون من ردود فعل  %)1.3(و لوحظ أن . على غزة
من األطفال يعانون بدرجة بسيطة %) 7.2(و ,  نفسية ناتجة عن الصدمة

من األطفال يعانون بدرجة متوسطة من الردود ، في حين  %)29.9( ،و 
من األطفال يعانون بدرجة شديدة من ردود فعل نفسية ناتجة عن %) 61.5(

 . الصدمة
على عينة  )24() ب تحت الطبع 2013(و في دراسة ثابت و آخرين 

طفالً من األطفال في قطاع غزة ،  لوحظ أن نسبة الشعور  410من 
ويليه  ،% 66.6رعة واالستفزاز بمجرد سماع صوت عالي هي بالتهيج بس

من األطفال يخافون ويصابون بالهلع والقلق و التوتر والحزن عندما % 30
كثيراً ما يشعرون بالغضب الشديد و  %28.3يذكرهم أحد بالحدث ، و 

 يرون انه كثيراً ما يشعرون بالقشعريرة في جسمهم  %25.6التهيج ،و  
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و الصداع عندما يذكرهم , ووجع في المعدة, القلبوسرعة في دقات 
ووجد أن المتوسط العام لدرجات االضطراب النفسي الناتجة . أحد بالحدث

درجة،  11.5درجة و بانحراف معياري  25.0عن الصدمة لدى األطفال 
درجات،  8.6درجات، ومتوسط التجنب  9.0ومتوسط استعادة الحدث بلغ 
أما بالنسبة .درجة 7.3بلغ ) اليقظة الزائدة(ة و كذلك متوسط بعد االستشار

لنسبة انتشار ردود الفعل النفسية الناتجة عن الخبرات الصادمة فقد لوحظ 
من  %)25.9(من األطفال ال يعانوا من اضطرابات نفسية و  %)25.1(أن 

من األطفال يعانون بدرجة %) 39.3( األطفال يعانون بدرجة بسيطة ، و 
من األطفال لديهم  كرب ما بعد الصدمة  %)9.8(متوسطة ، في حين 

  .  حسب التشخيص االمريكي الرابع
قامت  2012نوفمبر  14و تستمر المعاناة للشعب الفلسطيني و في 

إسرائيل بشن حرب جديدة على قطاع غزة استمرت لمدة ثمانية أيام خلف 
ة و في دراس, ورائها العشرات من الشهداء و الجرحى و البيوت المهدمة

هدفت لمعرفة تأثير الحرب على األطفال في قطاع  2013في شهر يناير 
و , و القلق, غزة و خصوصا على ظهور أعراض كرب ما بعد الصدمة

أطفال  502من لعينة ) تحت الطبع 2014و آخرين , ثابت(الصمود النفسي 
وتم استخدام طريقة . مناطق في قطاع غزة 16اختيارهم عشوائيا من تم 

وشملت جمع البيانات عن األحداث الصادمة الناتجة . انات الكميةجمع البي
و ومقياس األمن، و كرب ما بعد الصدمة، و , عن حرب األيام الثمانية

 65.7و أظهرت النتائج أن  . مقياس المرونة للمراهقين , و, قلق الطفولة 
من األطفال  لم يشعروا باألمان في المنزل خالل الحرب على غزة ،  ٪
غير  ٪ 83.5أنهم غير قادرين على حماية أنفسهم ، وكان  ٪ 71.3ل وقا

 أن اآلخرين كانوا قادرين على  ٪ 45.4قادرين على حماية أسرهم وقال 
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سماع صوت  : كانت التجارب المؤلمة األكثر شيوعا  هي. . حماية أنفسهم
وت و ص ،)٪  98.6( و قصف المنطقة بالمدفعية  ،)٪  98.8( الطيارة بدون طيار
، ومشاهدة الجثث المشوهة للفلسطينيين في  )98.4(%الطائرات الحربية 

و تبين  أن األوالد عانوا من ذكريا ت األحداث المؤلمة   (%98.2 ), التلفزيون
٪ من األطفال أظهروا  35.9أكثر من البنات ، وأظهرت هذه الدراسة أن 

أكثر في اضطراب كرب ما بعد الصدمة و كان اضطراب ما بعد الصدمة 
أيضا ، واألطفال القادمين من األسر التي لديها دخل األسرة أقل من . الفتيات
و بالنسبة ألعراض القلق ، فقد كانت . دوالر، و التي تعيش في المدينة 300

من العينة مع عدم وجود فروق في اضطرابات القلق بين  %31نسبة القلق 
الذين يعيشون في مخيمات من  كان القلق أكثر في األطفال. الفتيان والفتيات

و . دوالر 300الذين يعيشون في مدينة أو قرية ، و مع دخل األسرة أقل من 
استخدام األطفال الفلسطينيين بطرق مختلفة للتعامل مع التوتر و الصدمات 

أنهم يشعرون بالفخر بأنهم  ٪ 94.6قال : النفسية، و كانت بنود المرونة كما يلي 
أنهم يشعرون باألمان عندما كانوا مع األهل ، وقال  ٪ 92.4فلسطينيون ، وقال 

أنهم  ٪ 91٪ أن الوازع الديني و اإليمان باهللا هو مصدر القوة لهم، و قال  91.4
  )25() تحت الطبع ج 2013ثابت , ثابت (يشعرون بالفخر من االنتماء للعائلة 

  نــــي فلسطيـــي فـــم النفســالتعلي

اهم البرامج المتعلقة بالتعليم في مجال الصحة  قبل البدء في إستعراض
  .النفسية فكان من الواجب التحدث عن منظومة التعليم في الجامعات الفلسطينية

 ةــــات الفلسطينيــــذة عن الجامعـــنب

نشأت مؤسسات التعليم العالي في ظل االحتالل اإلسرائيلي وبمبادرات 
 صل عدد الجامعات علىمحلية وطنية، ونمت وتطورت بسرعة حتى و

   9خاصة، و  3حكومية،  2(جامعة  )14( 2011األرض الفلسطينية عام 

� �
� �

 2א�ـــ�د�א�ـــ�د�א�ـــ�د�א�ـــ�د�����:���:���:���:���א���ــــ���א���ـــ����א�ــــ��א��ــــ�م�א�����ــــ�� 31



��دو������������ط������ن�������� א� ��������א���������������

 

وبذلك يبلغ  ،)20(والكليات المتوسطة  ،)15(وعدد الكليات الجامعية ) عامة
مؤسسة ينخرط فيها حوالي  )49(عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 

الب في برامج ماجستير ط )6600(ألف طالب وطالبة ، منهم حوالي  )214(
الف طالب وطالبة في التعليم المفتوح موزعين جميعاً على  65، وحوالي 

. تخصص وبرنامج أكاديمي )1000(تخصصات يقرب عددها من حوالي 
موظف موزعين على كادر أكاديمي وإداري  )14600(ويعمل فيها حوالي 

بالتعليم  وقد بلغ معدل االلتحاق). منهم غير متفرغين %21( وخدماتي
قاعدة بيانات التعليم % (30سنة حوالي  )24–18(العالي للفئة العمرية 

   ).2011العالي،
ما يميز مؤسسات التعليم الفسطيني عن غيرها في الدول المجاورة هو 
وجود مفهوم الجامعة العامة الذي هو ليس حكوميا وليس خاصا، فهي ال 

اللية في اإلدارة والتعيين تهدف إلى الربح وفي الوقت نفسه تتمتع باستق
هذه . والتوظيف وتتحمل مسؤولية الرواتب والمصاريف التشغيلية األخرى

الميزة انفردت فيها معظم الجامعات الفلسطينية بحكم نشأتها في ظل 
ولتخفيف حدة . احتالل إسرائيلي وغياب وجود سلطة وطنية فلسطينية

أعضاء هيئة التدريس المنافسة بين هذه الجامعات في مجاالت استقطاب 
وأسس التعيين وما شابه ذلك من أمور ، تم في بداية التسعينيات بلورة ما 
يمسى كادر موحد، من قبل مجلس التعليم العالي المسئول في حينه عن 
اإلشراف على قطاع التعليم العالي حيث توحد سلم الرواتب والعالوات و 

 . اإلجازات وتعويض نهاية الخدمة والتوفير
عد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في أوائل التسعينات ُأنشئت وب

لتشرف وتدعم وتُوجه نمو  1996وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 
 التعليم العالي الفلسطيني من خالل مجالسها وهيئاتها وإدارتها ووحداتها 
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دد ، الذي ح1998عام  )11(المختلفة، وصدر قانون التعليم العالي رقم 
أهداف التعليم العالي ودور الوزارة وصالحياتها ومستويات التعليم العالي 

، 2002وفي عام .  وشهاداته الممنوحة وأنماط التعليم وأنواع مؤسساته
دمجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم في 

لي لرسم السياسات وزارة واحدة، وبعد عام ُأعيد تفعيل مجلس التعليم العا
العامة، وكذلك تم تفعيل مجلس البحث العلمي لرسم السياسات البحثية 
ضمن إطار مؤسسات التعليم العالي، وتم إنشاء هيئة االعتماد والجودة 
لترخيص وتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج أكاديمية جديدة وقديمة، إضافة 

تغطية نفقات  إلى إنشاء صندوق إقراض الطالب، لمساعدة الطلبة في
 ).(www.mohe.panaتعليمهم 

، ُأعيد فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية 2012وفي عام 
والتعليم، واستمرت بتنفيذ كافة أعمالها وتطوير برامجها ووسائل إشرافها 

وهيئاتها  من خالل مجالسها 2013-2011وفق خطتها المتوسطة المدى 
وإداراتها العامة وفريق الوزارة الفني واإلداري لمواجهة التحديات العديدة 
وتذليلها وتحقيق رسالتها وتقديم أفضل الخدمات ذات الصلة للمجتمع 

 . الفلسطيني
  ة ــة النفسيــال الصحــم في مجـب والتعليـالتدري

أما بشأن التدريب والتعليم في مجال الصحة النفسية ، فإنه يخصص 
من التدريب لطالب الطب في الصحة النفسية، ) ٪1(واحد في المئة فقط 

من حيث التدريب لتجديد . في المائة لطالب التمريض ٪9بالمقارنة مع 
المعلومات، ال يتلقوا أطباء الرعاية الصحية األولية وال الممرضين 

من  ٪27في حين أن . التدريب لتجديد المعلومات في مجال الصحة النفسية
 هناك هيئات . ممرضين في الرعاية الصحية األولية تلقوا هذا التدريبال
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تنسق و تشرف على حمالت التوعية والتثقيف العام عن اضطرابات 
وزارات الصحة والتعليم والمنظمات غير . الصحة النفسية والعقلية

الحكومية الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية والوكاالت الدولية ما فيها 
يسيف ومنظمة الصحة العالمية، التعاون اإليطالي، والتعاون الفرنسي، اليون

وغيرها عززت جميعها حمالت التثقيف والتوعية العامة في خالل 
)   2006منظمة الصحة العالمية، (الماضية  3السنوات ال 

http://www.who.int/countryfocus/resources/ccsbrief 
west_bank_and_gaza_en.pdf .(  

ديد من المنظمات في القطاع األهلي تقدم خدمات اإلرشاد النفسي كجزء الع
وال يوجد نظام رسمي ). الصحة غير العقلية(من الخدمات األخرى 

وتقدم . لإلحالة بين قطاعي المنظمات غير الحكومية االهلية والحكومة
اليونيسف الخدمات والمواد التعليمية وتعزيز اللعب والقراءة والتعلم 

تقوم المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم . بير عن الذات لألطفالوالتع
بالتعاون مع الوزارات بعقد دورات تدريبية ) وخاصة اليونيسيف(المتحدة 

قصيرة وطويلة األجل وعلى تقديم االرشاد، والتدخل في األزمات، 
والعمل االجتماعي لكل ما يتعلق بالصحة العقلية للمهنيين ,  والتمريض

منظمة الصحة (حيين والمعلمين واآلباء والمراهقين، والقانون الص
  ).2005العالمية، 
  ةــة النفسيــال الصحــا في مجــات العليــالدراس

, التعليم في مجال الصحة النفسية المجتمعية، والتمريض النفسي
 : واالرشاد النفسي في العديد يتم من خالل ما يلي

ا في القدس و غزة تقوم كلية الصحة العامة بفرعيه–جامعة القدس 
بادراة برنامج ماجستير في الصحة النفسية المجتمعية لالطباء و 

 و االخصائيين االجتماعيين منذ العام , و االخصائيين النفسيين, الممرضين
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و الذي قام باعداده مع مجموعة من المختصين الدكتور عبد  1999
مجتمعية في الضفة العزيز ثابت وبرنامج الماجستير في الصحة النفسية ال

ساعة معتمدة لمدة سنتين مع مسارين  40الغربية وقطاع غزة  يشمل 
وتمثل رسالة هذا البرنامج في تخريج ). أطروحة وغير أطروحة (

الخريجين المؤهلين للعمل كمهنيين في مجال الصحة النفسية كمستشارين، 
تغيير في باحثين، مثقفين، ودعاة مدافعين عن الصحة النفسية، وعناصر لل

مجال الصحة العقلية، والذين من شأنهم أن يسهموا في تطوير حقل الصحة 
وهذا البرنامج يحضر العاملين . النفسية والخدمات في المجتمع الفلسطيني

المهرة في مجال الصحة العقلية والمجهزين للهمل في المجال الوقائي 
مواقع والتدخل لخدمة مجموعة واسعة من المنتفعين، في مختلف ال

المجتمعية العاملة في مجال الصحة النفسية مع تركيز خاص على 
 100ما مجموعة وحتى األن تم تخريج   .المهارات السريرية واإلكلينيكية

  في قطاع غزةخريجاً  81,  في الضفة الغربية

قسم علم النفس  - تقدم الجامعة األسالمية من خالل كلية التربية 
و المرشدين ويسجل في , معية للمدرسينبرنامج الصحة النفسية المجت

  .طالب و طالبة كل عام 40البرنامج عدد 

قامت كلية التمريض في الجامعة االسالمية بالتعاون مع منظمة الصحة 
العالمية بتنفيذ مشروع لمدة سنتين لتدريب الممرضين العاملين في وزارة 

النفسي الصحة الفلسطينية في غزة للحصول على ماجستير في التمريض 
  .2013خريج و خريجة عام  30و تم تخريج دفعة تتكون من 

كما تم تخريج دفعة أخري بدرجة دبلوم في العالج االدراكي من كلية 
  .2012شخص سنة  26التربية و التمريض و كان العدد 
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من خالل تواصل إدارة التعليم في غزة والضفة الغربية وجامعة 
من الجامعات المختلفة في مجال  بيرزيت تم استهداف الخريجين حديثا

 . أشهر 9االرشاد النفسي و هو عبارة عن دبلوم لمدة 
يقدم برنامج غزة للصحة النفسية، بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية في 
غزة دبلوم الدراسات العليا في الصحة النفسية المجتمعية  و كل عام يتم 

رى في قطاع غزة والجامعات األخ .خريجا  15أخذ مجموعة من  حوالي 
  . والضفة الغربية تدير برامج ماجستير مماثلة في اإلرشاد والتعليم

  ةـــــالخالص

نخلص من هذه الورقة إلي أن معاناة الشعب الفلسطيني مازالت 
و الضغوط النفسية الناتجة عن الحرب و ,مستمرة و الصدمات النفسية 

عاناة الحصار المفروض علي قطاع غزة على وجه الخصوص أدت إلى م
شريحة واسعة من الفلسطينين و أن الخدمات المقدمة في مجال الصحة 

و المهني لتفي بإحتياجات الشعب , النفسية تحتاج إلى المزيد الدعم المالي
  .الفلسطيني
من جميع المؤسسات العاملة في مجال  الخدماتمن تقديم  بالرغم

ة الصحة التي الدور االساسي ملقى على كاهل وزار يبقى, الصحة النفسية
و هناك حاجة لفتح برامج , تقدم معظم الخدمات النفسية الثانوية و التأهيلية

, و االطفال, و األسري المحررين من السجون, لتأهيل المرضى النفسيين
  .و النساء و هم الشريحة الواقعة تحت الخطر
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<½^´ù<^ÏÊæ<á^ÓŠÖ]

<íéÏéÏ£]<Õøãj‰÷]25.7<<A
<Ý^Â<Ùø}2010<E<ÄÎ]çe
18.3<<A<íË–Ö]<»

<æ<íée†ÇÖ]38.0<<<A<»
ìˆÆ<Å^ŞÎ 

< <
< <
 

<êÖ]çu<á_<°fi14.1<<A
•]…ù]<»<�]†Êù]<àÚ<ê

<†ÏËÖ]<àÚ<áçÞ^Ãè<íéßéŞŠ×ËÖ] 

 <�è…^je29<<àè†�i<†ã�<àÚ
<êÞ^nÖ]2012<<kÊ�Â]<H

<ì…æ‚Ö]67<<{Ö<íÚ^ÃÖ]<íéÃÛr×Ö
>ì‚vj¹]<ÜÚù]<><íÖæ‚Ö^e

<�æ‚u<î×Â<íéßéŞŠ×ËÖ]
<Ý^Ã×Ö<á]†èˆu<àÚ<Äe]†Ö]

1967<ë„Ö]<…]†ÏÖ]<»<H
<ÜÎ†Ö]<Ø·19K67<<<‚éè`je

138<<Ø‘_<àÚ<íÖæ�193<
<�øéÚ<ì�^ã�<…]‚‘cæ<HíÖæ�
°ŞŠ×Ê<íÖæ� 

< <

< <
 
<°éßéŞŠ×ËÖ]<�‚Â<È×e
<Ý^Â<íè^ãÞ<»<…‚Ï¹]

2011<<êÖ]çu<�^ÃÖ]<»
11.22<<H�éŞŠ×Ê<áçé×Ú

<íÚ^Îý]<á^ÓÚ<gŠu<áçÂ‡çjè
<ÄÎ]çe4.23<<»<áçé×Ú

íéßéŞŠ×ËÖ]<ê•]…ù]<D<íË–Ö]
ìˆÆ<Å^ŞÎ<æ<íée†ÇÖ]<D<^Ú<ë_< <
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^Âý]<áçÎ^ÃÚ<Üâ<íÎ
<ê•]…ù]<»<^⁄éÒ†u

íéßéŞŠ×ËÖ] 

< <
< <
 

<ív’Ö]<l^Ú‚}<Ý‚Ïi
Ùæ÷]<àè…^�]<»<<íéŠËßÖ]<V

<Ùø}<àÚ<íéÖæ÷]<íéŠËßÖ]<íè^Â†Ö]
<íéŠËßÖ]<ív’Ö]<ˆÒ]†Ú

<íè^Â†Ö]<êÞ^nÖ]æ<<íéÃÛj�]
<íèçÞ^nÖ]<íéŠËßÖ]<>l^éË�jŠ¹]<>

<V<íé×ÏÃÖ]<š]†Ú÷]<îË�jŠÚ
<îË�jŠÚæ<Ü£<kée<»

<»<†’ßÖ]ìˆÆ   

< <
< <
 

<íÚ‚}<sÚ‚Ö<l÷æ^¦<Õ^ßâ
<»<êŠËßÖ]<gŞÖ]

<á^e<ÔÖƒæ<íÚ^ÃÖ]<l^éË�jŠ¹]
<ì†‰]<°éŠËßÖ]<î•†Û×Ö<áçÓè

<Õ^ßâ<àÓÖ<HÜãe<í‘^}
<°’j§<�^«]<»<íeçÃ‘
<î•†¹]<ÄÚ<ØÛÃ×Ö<°×âöÚ
<l^éË�jŠ¹]<Ø}]�<°éŠËßÖ]

<í×Ú^ÃÖ]<ÜÎ^ŞÖ]<˜Ê…<æ<íÚ^ÃÖ]
<�çqæ<l^éË�jŠ¹]<»

<»<°éŠËÞ<î•†ÚÝ^ŠÎù] 

 <ÄÎ‚¹]E<ÄÎ]çe8.8<<A<»
<æ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]23.0<<A

ìˆÆ<Å^ŞÎ<» 

< <
< <
 
<^⁄éÖ^u<ív’Ö]<ì…]‡æ<Í†�i

<î×Â33.0<<A<àÚ
<î×Âæ<Hl^éË�jŠ¹]58.8<<A

<î×Âæ<Hìfl†‰ù]<ÅçÛ¥<àÚ
64.1<<A<l]�^éÂ<<àÚ

<»<íéÖæù]<íév’Ö]<íè^Â†Ö]
<Ý^ÃÖ]2010 

< <
< <

<ëæƒ<�‚Â<È×fè<»<íÎ^Âc
<êÖ]çu<íéßéŞŠ×ËÖ]<ê•]…ù]

113<<ÜãßÚ<W<�†Ê<ÌÖ_75<
<ë_<Híée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ÌÖ_

A2.7<<<<á^ÓŠÖ]<ØÛ¥<àÚ
<æ<Wíée†ÇÖ]<íË–Ö]<»38<

<ë_<WìˆÆ<Å^ŞÎ<»<ÌÖ_
2.4<<A<á^ÓŠÖ]<ØÛ¥<àÚ

ìˆÆ<Å^ŞÎ<» 

< <
 
<êâ<íéÒ†£]<íÎ^Âý]
<êÖ]çu<W]⁄…^�jÞ]<†nÒù]

49.0<<Aëæƒ<�]†Êù]<àÚ 
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<àÚ<‚è‚ÃÖ]<Õ^ßâ
<Ý‚Ïi<�Ö]<l^Š‰ö¹]

ßÖ]<ÜÂ‚Ö]<Ùø}<àÚ<êŠË
<l^òËÖ]<˜Ãe<Í]‚ãj‰]

°é‰^éŠÖ]<°×ÏjÃ¹]<ØnÚ<z<æ
Ù^Ë�ù]<zl^ËßÃ¹]<ð^ŠßÖ]<æ  

< <
< <
 

<�éŞŠ×ËÖ]<ˆÒ†¹]
<äi^Ú‚}<<Ý‚Ïè<<�^�…þÖ

<íè†ÛÃÖ]<l^òËÖ]<ÄéÛ¢
<g�H<êŠËÞ<�^�…]

<HØéâ`iæ<<êñ^Îæ<HêŠËÞ
<^è^v•<Øéâ`iæ<tøÂ<ˆÒ†Ú

<g�<Øéâ`i<gè„ÃjÖ]
êŠËÞ<KêŠËÞ<�^�…]<K
íéÂçi<K]<ív’Ö^e<p^|

<íéŠËßÖ]<K<äÊ‚ãjŠ¹]<íòËÖ]
<ÌßÃ×Ö<°•†Ãj¹]<Üâ

<ØÓ�e<ð]ç‰<gè„ÃjÖ]æ
†�^fÚ<�Æ<æ_<†�^fÚ 

< <
< <
 

<íéŠËßÖ]<ív’×Ö<ìˆÆ<sÚ^Þ†e
<HíéßéŞŠ×Ê<íé×â_<íÛ¿ßÚ
<Ý^Â<Øè†e_<»<kŠ‰`i

1990<Üè‚Ïi<Í‚ãe<Ý 

 <»<Œ…]‚¹^e<�^�…÷]<_‚e
<Ý^Â1996<<<J<‚�†¹]<Ý‚Ïè

<�^�…÷]<í‰…‚¹]<»
<�ã¹]æ<êÂ^Û¢]æ<ë�†ËÖ]
<Øèç�<î×Â<áç×ÛÃèæ<^ÛÒ

Ö]<l÷^£]<àÚ<êÞ^Ãi<�
<íéŠËÞ<l^e]†Ş•]æ<ØÒ^�Ú
<“’~jÚ<Ø}‚jÖ<t^j�<�Ö]
íéq…^}<l^Š‰öÚ<±]<†nÒ] 

< <
< <
 
<íÚ^ÃÖ]<ì…]�ý]<Í‚ãi
<ëçe�Ö]æ<êŠËßÖ]<�^�…øÖ
<íéÛé×ÃjÖ]<íé×ÛÃÖ]<°Š�<±c
<íòée<í‰…‚¹]<ØÃqæ<íèçe�Ö]æ
<„éËßiæ<íf×ŞÖ]<ØÓÖ<íff¦
<ÐéÏ�æ<ÄéÛr×Ö<í‰…‚¹]<_‚fÚ

Ş×Ö<íéŠËßÖ]<ív’Ö]<íè^·æ<íf×
<Üè‚Ïiæ<ÌßÃÖ]<àÚ<íf×ŞÖ]
<íf×Ş×Ö<í‘^¤]<íée�Ö]<íÚ‚}
<í‘^¤]<l^q^éju÷]<ëæƒ
<HÜâ‚q]çi<á^ÓÚ_<íÊ^Ò<»
<íé‰…‚¹]<íòéfÖ]<ÌééÓiæ
<ì‚Â^ŠÚæ<ğ̂èçßÃÚæ<ğ̂è�^Ú
<Üã×Ò^�Ú<Øu<î×Â<íf×ŞÖ]
íéÂ^Ûjq÷]æ<íé‰]…‚Ö]æ<íéŠËßÖ] 
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<sÚ^Þ†e<sÚ^Þ�Ö]<†è‚è
<xßµ<°Ú^Â<ì‚¹<�è…‚i

<äfqç²<êÖ^Â<Ýç×e�<°«†¤]
íéÃÛj�]<íéŠËßÖ]<ív’Ö]<»< <

< <
 
 

<“’~jÚ<ˆÒ†Ú<sÚ^Þ�×Ö
<Ù^¥<»<ÐémçjÖ]æ<p^|úÖ
<àÚ<Ùæù]<çâ<íéŠËßÖ]<ív’Ö]
<‚Îæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<äÂçÞ

<…]‚‘de<ˆÒ†¹]<Ý^Î
<Ùçu<l^‰]…‚Ö]<àÚ<‚è‚ÃÖ]
<l]�~×Ö<íË×j~¹]<l]�m`jÖ]
<Ü¿ß¹]<ÌßÃÖ]æ<íÚ�^’Ö]

×Â<ì�‚Ãj¹]<äÖ^Ó�`e<î
<Ù^Ë�úÖ<íéŠËßÖ]<íÖ^£]
íéßéŞŠ×ËÖ]<løñ^ÃÖ]æ< <

< <
< <
 

<àÚ<íÂçÛ¥<íÚ‚¤^e<ÝçÏè
<ØÛ�i<°éßã¹]5<<ð^f�_

°éŠËÞ<z<æ8<°éŠËÞ<°éñ^’}_<z
æ3<°éÂ^Ûjq]<°éñ^’}_<z7<

°•†º<z<tøÂ<êñ^’}_
êÃéf�<z<æ3<<°¢^ÃÚ
°éËé¾æ<z<íÂçÛ¥<Üâ‚Þ^Šèæ

àè†}û]<°Ë¾ç¹]<àÚ < <

 <íéŠËßÖ]<ív’Ö]<l^Ú‚}
<Å^ŞÎ<»<°ß�]çÛ×Ö<í×Ú^�Ö]

øÃÖ]<l^Ú‚}<^ãéÊ<^²<ìˆÆ<t
<…]‚‘cæ<gè…‚jÖ]æ<íéÂçjÖ]æ
p^|ù]< <

< <
< <
< <
<êŠéñ…<ØÓ�e<sÚ^Þ�Ö]<Üjãè
<^è^v–Ö<äi^Ú‚}<Üè‚Ïje
<°×ÏjÃ¹]<àÚ<gè„ÃjÖ]
<Ù^Ë�úÖæ<àè…†�]<°é‰^éŠÖ]
<íéŠËßÖ]<l^Ú‚’×Ö<°•†Ãj¹]
<l^•†Ãj¹]<ð^ŠßÖ]<ÔÖ„Òæ
äÖ^Ó�_<íÊ^Óe<ÌßÃ×Ö 

< <
< <
 
<í×¥<sÚ^Þ�Ö]<àÂ<…‚’i
<ív’Ö]<»<í’’~jÚ<íè…æ�
<êÃÛj�]<ØÛÃÖ]æ<íéŠËßÖ]
<ØÒ<�‚Â<ÄÎ]çe<t]çÚ_<Ü‰^e

àè†ã�<<J<sÚ^Þ�Ö]<ÝçÏè<^ÛÒ
<ÝøÊù]<àÚ<‚è‚ÃÖ]<…]‚‘de
<íéÚøÂý]<�]ç¹]æ<l÷^Ï¹]æ
ê×�]<ÄÛjrÛ×Ö<íéËéÏnjÖ]æ 

< <
< <

< <
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ì‚uçÖ]<<J8.4<A<Ù^Ë�÷]<àÚ
<ðêŠÖ]<t]ˆ¹]<àÚ<áçÞ^Ãè

‹ée]çÓÖ]æ 

< <
< <
 

<tøÂ<ˆÒ†Ú<í‰]…�<àÂ<^Ú_
<gè„ÃjÖ]<^è^v•<Øéâ`iæ

E<H<Øèçv‰2004E<D17<D
<á]<kßée38.1<<A<áçÞ^Ãè

<íÚ‚’Ö]<‚Ãe<^Ú<š]†Â]<àÚ
<æ3.1<<<Aiçi�^u<† 

< <
< <
 
<93%< <Ù^Ë�÷]<àÚ

<á^Ú÷]<Ý‚Ãe<áæ†Ã�è
<¼ÏÊ<‹éÖ<Íç¤^e<áæ†Ã�èæ

<î×Âæ<Øe<ÜãŠËÞ_<î×Â
Üã×â_ 

 
< <
< <
 

<…çÒ„Ö]<íf×ŞÖ]<ífŠÞ
<íÚ‚’×Ö<]ç•†Ãi<‚Î<àè„Ö]

<kÇ×e51.4<<z<kÇ×e<^Ûßée
<p^Þý]<àÚ<íf×ŞÖ]<ífŠÞ

<íÚ‚’×Ö<à•†Ãi<êi]ç×Ö]
48.6 < <

 <íß‰<„ßÚ2002<<sÚ^Þ†e<ØÛÂ
<íéŠËßÖ]<ív’×Ö<]æ†Þæù]
<°Ó³<î×Â<íéÃÛj�]

<°éßéŞŠ×ËÖ]<°òqøÖ]<I<<í‘^}æ
h^f�Ö]æ<Ù^Ë�ù]æ<ð^ŠßÖ]<I<

<�Æ<íòéfÖ]<ÄÚ<íée^«de<ØÚ^Ãj×Ö
<^ãéÊ<áç�éÃè<�Ö]<íéÃéfŞÖ]
<�…]ç¹]<íòfÃi<Ùø}<àÚ
<…]‚¹]<»<íÛÂ]‚Ö]<íéÃÛj�]
<ˆÒ]†¹]æ<l]�^éÃÖ]æ

íéÃÛj�] …^}æ<Ø}]�<t
°òqøÖ]<l^Ûé§< <

< <
< <
<äqæ<î×Â<]æ†Þæù]<k×ÛÂ
<�^�…ý]<Üè‚Ïi<î×Â<”ç’¤]
<l÷çvjÖ]æ<êÃÛ¢]æ<ë�†ËÖ]
<�Êçiæ<íéÂçjÖ]<lø·æ<íéfŞÖ]
<Ñ^ŞßÖ]<íÃ‰]æ<íéãéÊ†i<”†Ê
h^f�Ö]æ<Ù^Ë�úÖ 

< <
 
<íéŠËßÖ]<ív’Ö]<xŠÚ<…^�]
<†ÛÂ<àÚ<Ù^Ë�úÖ<íéÂ^Ûjq÷]

5I17<<Ý^Â2004<E15<D<á]
11<A]<àÚ<àÚ<áçÞ^Ãè<<Ù^Ë�÷

<H�]†’Ö]æ<ì‚ñ]ˆÖ]<íéf’ÃÖ]
<àÚ<Íç¤]æ<Ýø¿Ö]<àÚ<Íç¤] 

< <
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< <
< <
< <

<î×Â<l^ÃÚ^¢]<�‚Â<Ø‘æ
<Ý^Â<íéßéŞŠ×ËÖ]<š…ù]

2011<E14<D<íÃÚ^qE2<
<HíéÚçÓu3<<æ<Hí‘^}9<

íÚ^Â<D<l^é×ÓÖ]<�‚Âæ
<íéÃÚ^¢]E15D<l^é×ÓÖ]æ<H

<íŞ‰çj¹]E20D<ÔÖ„eæ<H
<Üé×ÃjÖ]<l^Š‰öÚ<�‚Â<È×fè

<°ŞŠ×Ê<»<êÖ^ÃÖ]E49<D
<êÖ]çu<^ãéÊ<½†~ßè<íŠ‰öÚ

E214<D^�<ÌÖ_ífÖ^�æ<gÖ< <
< <
< <
  
 

<Œ‚ÏÖ]<íÃÚ^qI<íé×Ò
<»<^ãéÂ†Ëe<íÚ^ÃÖ]<ív’Ö]
<ì]…�^e<ÝçÏi<ìˆÆ<æ<Œ‚ÏÖ]
<ív’Ö]<»<�jŠq^Ú<sÚ^Þ†e
<æ<ð^f�úÖ<íéÃÛj�]<íéŠËßÖ]

°•†Û¹]<z<°éñ^’}÷]<æ
°éŠËßÖ]<z<°éñ^’}ù]<æ

<Ý^ÃÖ]<„ßÚ<°éÂ^Ûjq÷]
1999  

 
 

 <»<ìˆÆ<î×Â<h†v×Ö<á^Ò
�ÛŠè�<2008<<†è^ßè<<æ2009<

<æ<Ù^Ë�÷]<î×Â<†�^f¹]<�m`jÖ]
<àÚ<‚è‚ÃÖ]<kè†q]<æ<°ÇÖ^fÖ]
Ù^�]<]„â<»<l^‰]…‚Ö] 

< <
< <
 
<àè†}a<æ<ke^m<í‰]…�<»

EE2012<<E22<<D<h†£]<‚Ãe
<àÚ<íßéÂ<î×Â<ìˆÆ<ê×Â410<

<Å^ŞÎ<»<Ù^Ë�ù]<àÚ<ğøË�
<á_<°fi<HìˆÆ39.3<A<áçÞ^Ãè

<íÚ‚’Ö]<‚Ãe<h†Ò<àÚ
ñˆq<íq…‚eíé<z9.8<A<áçÞ^Ãè

íÚ‚’Ö]<‚Ãe<^Ú<h†Ò<àÚ<z<æ
<á_5.1<A<^Ú<h†Ò<àÚ<áçÞ^Ãè

<h]†Ş•]<æ<íÚ‚’Ö]<‚Ãe
å^fjÞ÷]<kj�i 

< <
 
<gÃ�×Ö<ì^Þ^Ã¹]<†ÛjŠi

<»<æ<�éŞŠ×ËÖ]14<
<�ÛÊçÞ2012<<Øéñ]†‰c<kÚ^Î

<î×Â<ì‚è‚q<h†u<à�e
<ì‚¹<l†Ûj‰]<ìˆÆ<Å^ŞÎ
<^ãñ]…æ<Ì×}<Ý^è_<íéÞ^�
<æ<ð]‚ã�Ö]<àÚ<l]†�ÃÖ]

¢]íÚ‚ã¹]<lçéfÖ]<æ<îu†< <
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<î×Â<Ùç’v×Ö<ìˆÆ<»
<˜è†ÛjÖ]<»<�jŠq^Ú

<íÃÊ�<sè†¡<�<æ<êŠËßÖ]
<àÚ<áçÓji30<<æ<sè†}
<Ý^Â<í«†}2013 

< <
< <
< <
 

<ív’×Ö<ìˆÆ<sÚ^Þ†e<Ý‚Ïè
<ÄÚ<áæ^ÃjÖ^e<HíéŠËßÖ]

<ìˆÆ<»<íéÚø‰ý]<íÃÚ^¢]
<^é×ÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<Ýç×e�

<íéŠËßÖ]<ív’Ö]<»
<Üjè<Ý^Â<ØÒ<æ<<íéÃÛj�]

„}_<<êÖ]çu<<àÚ<íÂçÛ¥
15<^«†}< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

 

 <àÚ<íéÚø‰ù]<íÃÚ^¢]<Ý‚Ïi
]<íé×Ò<Ùø}<íée�Ö<I<<Ü×Â<ÜŠÎ

<íéŠËßÖ]<ív’Ö]<sÚ^Þ†e<‹ËßÖ]
°‰…‚Û×Ö<íéÃÛj�]<z<æ

<»<ØrŠèæ<àè‚�†¹]
<�‚Â<sÚ^Þ�Ö]40<<æ<gÖ^�

Ý^Â<ØÒ<ífÖ^�. 

< <
< <
< <
 
<»<˜è†ÛjÖ]<íé×Ò<kÚ^Î
<ÄÚ<áæ^ÃjÖ^e<íéÚø‰÷]<íÃÚ^¢]
<íé¹^ÃÖ]<ív’Ö]<íÛ¿ßÚ
<°jß‰<ì‚¹<Åæ†�Ú<„éËßje
<°×Ú^ÃÖ]<°•†Û¹]<gè…‚jÖ

]‡æ<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<ív’Ö]<ì…< <
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