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شكر وتقدير

"يتقدم اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�صطيني بال�صكر والتقدير اإىل كل اأ�رسة فل�صطينية �صاهمت يف 
اإجناح جمع بيانات امل�صح، واىل جميع العاملني يف هذه الدرا�صة ملا اأبدوه من حر�س منقطع النظري اأثناء 

تاأدية واجبهم".

"لقد مت تخطيط وتنفيذ هذه الدرا�صة حول احتياجات ال�صباب من اخلدمات ال�صحية ال�صديقة 
لل�صباب2011 ، يف ال�صفة الغربية الفل�صطينية بقيادة فريق فني من اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�صطيني 

".(UNFPA) وزارة ال�صحة، وبدعم مايل وفني من �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان
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تنويه للمستخدمين

ميكن اأن يلحظ بع�س الختلفات الطفيفة بني مفردات املتغري واملجموع الكلي والتي جنمت عن  «

التقريب.

الإ�صارة 0.0 تعني اأن الن�صبة �صفر اأو تقرتب من ال�صفر، اأي اأنها اأقل من  %0.05 «
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نفذ اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�صطيني بالتن�صيق والتعاون وب�رساكة مع �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان 

لل�صباب  ال�صديقة  ال�صحية  اخلدمات  من  ال�صباب  احتياجات  حول  درا�صة  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة 

2011 يف ال�صفة الغربية. بهدف درا�صة  اخلدمات ال�صحية املقدمة لل�صباب ، الفئة العمرية 24-15، 
واحتياجاتهم واأولوياتهم من تلك اخلدمات من وجهة نظر ال�صباب ومقدمي اخلدمة واملخت�صني يف هذا 

املجال، ودرا�صة املجتمع املحلي فيما يتعلق ب�صحة املراهقني وال�صباب واخلدمات املقدمة لهم، وكيف 

ميكن تكييف اخلدمات ال�صحية لتلبية احتياجات ال�صباب. 

 

ا�صتندت هذه الدرا�صة على الأ�صلوبني الكمي والنوعي لدرا�صة احتياجات ال�صباب من اخلدمات ال�صحية 

النوعي مت  الدرا�صة،  ففي اجلانب  لل�صباب، مما �صاهم ب�صكل كبري بالإحاطة بجميع جوانب  ال�صديقة 

تنفيذ 8 جمموعات بوؤرية وقد روعي يف تنفيذ هذه املجموعات التوزيع اجلغرايف لل�صفة الغربية وجن�س 

املبحوثني، كما مت عقد لقاءات مع مقدمي اخلدمة ال�صحية يف خمتلف مناطق ال�صفة الغربية، كما عقدت 

10 لقاءات مبا�رسة مع �صخ�صيات وموؤ�ص�صات ذات علقة مبا�رسة بق�صايا ال�صباب .

ويف اجلانب الكمي فقد مت تنفيذ م�صح ميداين خا�س لدرا�صة احتياجات ال�صباب من اخلدمات ال�صحية 

من وجهة نظرهم حيث مت ا�صتيفاء بيانات 4004 �صابا و�صابة يف الفئة العمرية 15-24 �صنة، ا�صتنادا اىل 

التعريف الدويل لل�صباب. و قد مت توزيع العينة ح�صب اجلن�س، الفئة العمرية )15-27 و 18-24) و 

املنطقة )�صمال، جنوب و و�صط ال�صفة الغربية(. 

ملخص تنفيذي
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وفيما يلي ابرز نتائج الدرا�سة:

يرى ال�صباب ان اهم الق�صايا ال�صحية التي يعاين منها ال�صباب يف ال�صفة الغربية جاءت المرا�س ««

الناجتة عن ال�صلوكيات غري ال�صليمة )كالتدخني والدمان..الخ( ومن ثم امل�صاكل النف�صية والمرا�س 

املزمنة بواقع %41.9، و%25.9 و%17.0 على التوايل.

البحث: «« قيد  اخلدماتي  الطار  لت�صكل  الباحثون  اقرتحها  التي  للخدمات  ا�صا�صية  �صلة  و�صع  مت  لقد 

التغذية/ ال�صحة اجللدية/ ال�صحة النف�صية/ ال�صحة اجلن�صية والجنابية/ ال�صحة اجل�صمية. وقد ا�صتهدف 

خلدمات  الفعلية  ال�صباب  احتياجات  حول  و  امل�صتقبل.  يف  اخلدمات  مكونات  اقرتاح  التق�صيم  هذا 

�صحية خلل �صنة 2011، فقد تبني حوايل الن�صف تقريبا )%47.5( من اجمايل ال�صباب 15-24 �صنة 

يف ال�صفة الغربية احتاجوا هم اأو اأي من ا�صدقائهم املقربني اىل خدمات �صحية ج�صمية ، واأن 29.4% 

%21.5 من  %21.4  احتاجوا اىل خدمات تغذوية، يف حني ان  احتاجوا اىل خدمات جلدية بينما 

اجمايل ال�صباب احتاجوا اىل خدمات نف�صية و %11.7 اىل خدمات �صحة اجنابية و جن�صية.  و قد تبني 

اأن ن�صبة الناث ال�صابات اكرث حاجة للخدمات ال�صحية امل�صار اليها �صابقا مقارنة بال�صباب الذكور. 

اإىل خدمات «« احتاجوا  والذي  الغربية  ال�صفة  �صنة يف   24-15 ال�شباب  %42.6 من  اأن  افاد  اي�صا 

�صحية بغ�س النظر عن نوعها خلل عام 2011 توجهوا اإىل عيادات �صحية خا�صة  يف حني توجه 

عيادات �صحية حكومية، بينما %4.5 توجهوا لعيادات تابعة لوكالة الغوث.  اإىل  منهم   21.5%
يف حني بلغت ن�صبة ال�صباب 15-24 �صنة الذين احتاجوا اإىل خدمة �صحية خلل عام 2011 مل 

اإىل خدمة �صحية يف  ال�صباب الذين احتاجوا  اأو مركز �صحي اكرث من خم�س  اإىل عيادة  يتوجهوا 

ذلك العام، ومن امللحظ  ان الناث اأكرث توجه للمراكز ال�صحية لتلقي اخلدمة التي احتجن اإليها. 

يعتقد ن�صف ال�صباب 15-24 �صنة يف ال�صفة الغربية ان اخلدمات ال�صحية املتوفرة ل تلبي احتياجات ««

ال�صباب ، وحول ا�صباب اعتقاد ال�صباب بان اخلدمات ال�صحية املوجودة يف ال�صفة الغربية ل تلبي 

وعدم   ،30.5% بن�صبة  ندرتها  اأو  اخلدمات  تلك  توفر  عدم  هو  الهم  ال�صبب  كان  احتياجاتهم 

لنحو  الطبية  الخطاء  الهمال وكرثة  ثم   ،15.7% بن�صبة  ال�صباب  والتفهم لحتياجات  الهتمام 

%15.3 وذلك من اإجمايل ال�صباب 15-24 �صنة يف ال�صفة الغربية.
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و قد مت درا�صة اأراء ال�صباب فيما قد تعني لهم خدمات �صحية �صديقة لل�صباب من خالل درا�صة موا�صفات اخلدمات 

ال�صحية لتلبي احتياجاتهم، حيث تبني ما يلي:

 يف�صل ال�صباب 15-24 �صنة يف ال�صفة الغربية ان يكون موقع مركز اخلدمات ال�صحية اخلا�س بهم ««

قريب من مكان ال�صكن وبن�صبة بلغت %87.2 من اإجمايل ال�صباب، مع ارتفاع وا�صح يف ن�صبة 

الإناث اللواتي يف�صلن ان يكون املركز قريب من اماكن �صكناهن وبن�صبة %90.0 مقابل 84.6% 

لل�صباب الذكور.

وحول طبيعة هذه املراكز ال�صحية ال�صديقة لل�صباب ف�صل نحو %40 من ال�صباب ان يكون مركز ««

�صحي مدمج مع خدمات �صحية اأخرى، فكانت بني ال�صابات %46.6 وبني الذكور ال�صباب نحو 

الثلث )%33.2(، يف حني ف�صل نحو %23 من ال�صباب ان تكون هذه اخلدمة ال�صحية على �صكل 

عيادة اأو مركز �صحي م�صتقلة لل�صباب، وبدون فروق وا�صحة بني ال�صباب الذكور والناث، كما 

ف�صل نحو %18 ان تلقى ال�صباب اخلدمة ال�صحية ال�صديقة لل�صباب �صمن مركز اأو نادي ريا�صي 

مع فرق وا�صح ما بني الناث والذكور فبلغت هذه الن�صبة نحو %24 للذكور مقارنة بحوايل 13% 

للناث. 

انق�صم ال�صباب حول املكان املف�صل لتلقي اخلدمة ال�صحية فا�صار نحو %47 منهم انهم يف�صلون ««

%41 تلقيها يف مركز �صحي حكومي ومن  تلقيها يف مركز �صحي خا�س، يف حني ف�صل نحو 

اخلا�صة  ال�صحية  املراكز  ال�صحية يف  اخلدمة  تلقي  يف�صلن  اللواتي  ال�صابات  ن�صبة  ارتفاع  امللحظ 

مقارنة بال�صباب الذكور فبلغت هذه الن�صبة نحو %44 للذكور مقابل نحو %49 للإناث. 

كما اعترب نحو %76.5 من ال�صباب يف ال�صفة الغربية ان مو�صوع ال�رسية مهم عند ح�صولهم على ««

الإناث  قبل  اهتماما من  ال�رسية كما هو متوقع اكرث  ال�صحية اخلا�صة بهم، فكان مو�صوع  اخلدمة 

ال�صابات مقارنة بالذكور فبلغت %79.6 للإناث مقارنة %73.6 للذكور. كما جاء يف الدرا�صة 

%70.2 من  اأن تكون �صاعات تقدمي اخلدمة منف�صل لل�صباب وال�صابات بواقع  اأن الناث تف�صل 

اإجمايل ال�صابات، يف حني ف�صل ذلك من بني الذكور ال�صباب 61.1%. 
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انه «« وحول اجلن�س املنا�صب ملقدم اخلدمة ال�صحية التي يف�صلها ال�صباب اجاب نحو %52.6 منهم 

ل يهم جن�س مقدم اخلدمة، %56.3 لل�صباب الذكور و%48.7 لل�صابات الإناث، يف حني ف�صل 

ما ن�صبته %37.4 من الذكور ان يكون مقدم اخلدمة ذكرا، وف�صلت %47.4 من ال�صابات الإناث 

ان يكون مقدم اخلدمة انثى.

بها  يتعاطى  التي  والإ�صكاليات  التحديات  عند  التوقف  الدرا�صة  حاولت  فقد  النوعية  اجلانب  ويف 

النظام ال�صحي الفل�صطيني فيما يتعلق باحتياجات ال�صباب وال�صابات من ناحية اخلدمات واملعلومات 

العوامل والظروف  الوقوف على خمتلف  اإىل  الدرا�صة  املرتبطة ب�صحتهم وجودة حياتهم، كما هدفت 

والتحديات التي يواجهها ال�صباب وتوؤثر ب�صكل مبا�رس وغري مبا�رس على واقعهم ال�صحي، �صمن الو�صع 

العام الفل�صطيني، والظروف القت�صادية والجتماعية و�صول اإىل حماولة اخلروج بتوجهات عامة �صمن 

توجهات الأطراف املختلفة لر�صم روؤية م�صتقبلية يتم على ا�صا�صها بلورة منظومة خدمات �صحية �صديقة 

لل�صباب.وقد خرجت الدرا�صة بعدد من ال�صتنتاجات ابرزها: 

�صلبا على ظروفهم وحياتهم  توؤثر  امل�صكلت والتحديات والتي  الكثري من  ال�صباب وال�صابات  يواجه 

الظروف  �صعوبة  �صواء  بالكثري،  ارتبطت  الفل�صطيني  العام  بال�صياق  املنوطة  فالتحديات  ال�صحية، 

�صواء من خلل  الحتلل  ممار�صات  نتيجة  احلركة  وال�صعوبات يف  املكاين،  احليز  القت�صادية، و�صيق 

الآثار  يزداد معه  ال�صباب والذي  املهدور لدى  الفراغ  اإىل ذلك وقت  اأ�صف  اأو اجلدار،  املناطق  ف�صل 

ال�صلبية يف ظل غياب املوؤ�ص�صات التي تهتم بال�صباب.

ل ميكن من خلل الدرا�صة الو�صول اىل املوؤ�ص�صة الف�صل لحت�صان اخلدمات ال�صحية ال�صديقة لل�صباب، 

خم�ص�صة  خدمات  على  احتواءه  عدم  )اي  احلايل  ب�صكله  ال�صحية  الرعاية  نظام  ان  املرجح  من  ولكن 

لل�صباب( ي�صتلزم ا�صتثمارا جديا يف الكوادر الطبية  لبناء منوذج عملي ي�صتقطب املنتفعني من ال�صباب.

ومع �صح املوؤ�ص�صات والن�صاطات ذات العلقة التي تفعل دور ال�صباب يف احلياة العامة، ينحو ال�صباب نحو 

ممار�صة ن�صاطات �صلوكية �صارة والتوجه نحو ق�صاء وقت الفراغ على النرتنت والتدخني وال�صهر...... 

وغريها. وفيما يتعلق بتاأثريات هذا ال�صياق �صمن علقات النوع تختلف بالن�صبة لل�صابات �صمن الواقع 

الجتماعي حيث تبقى ال�صابات حبي�صات احليز اخلا�س مع التلفاز والنرتنت اأو يف الل�صيء.
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ت�صكل ق�صايا ال�صحة النف�صية، اجل�صمية واجلن�صية اهم حماور اهتمام ال�صباب وبالتايل املحاور التي يجب 

ان ت�صكل منظومة اخلدمات. هذا بال�صافة اىل ق�صية اأ�صا�صية وهي الوقاية، حيث هناك حاجة اىل املزيد 

من اجلهود فيما يتعلق بال�صحة الوقائية لل�صباب مع الرتكيز  و التعمق يف مفهوم منط احلياة ال�صحي  مبا فيه 

من توفري املعلومة و و �صائل الوقاية. حيث اأكد الهل يف جمموعات النقا�س على �رسورة توفري خدمات 

�صحية لل�صباب تت�صمن التوعية على اعتبار اأن التوعية توؤ�ص�س لواقع �صحي ح�صا�س لل�صباب، وبالخ�س 

فيما يتعلق ب�صحتهم اجلن�صية والنف�صية.

ان نظام ال�صحة يف فل�صطني لي�س موجه جيدا مبا يكفي  للح�صول على خدمات تتلءم مع احتياجاتهم 

املتنامية واملتاثرة ب�صكل كبري بالبيئة ال�صيا�صية والجتماعية التي ميرون بها. ويف حال ا�صتخدام اي من 

اخلدمات ال�صحية احلالية ب�صكلها وحمتواها املوجود، فان جتربة هذه اخلدمات مل تكن مب�صتوى توقعات 

ال�صباب من حيث اجلودة.

اإن تعاطي املوؤ�ص�صات ال�صحية والفاعلة مع احتياجات ال�صباب ال�صحية تتم من منظور فردي ولي�صت 

الجتماعي  للواقع  نتاج  ولي�صت  فردية  �صيا�صات  نتاج  وهي  �صمولية،  جمتمعية  ق�صية  اأنها  اأ�صا�س  على 

وال�صحي والثقايف. 

كما مت الرتكيز على دور املجتمع املحلي واأهميته، حيث مت الإ�صارة اإىل اأن دور املجتمع املحلي حمدود، 

مع غياب اخلطط والربامج ب�صكل عام، كما اأفادوا باأن اأولويات املجتمع املحلي غري واردة على اأجندتها 

ق�صايا ال�صباب، حيث يرتبط بذلك غياب الوعي لدى املجتمع املحلي، مع التاأكيد على �رسورة توعية 

مع   ، ال�صحية،  اخلدمات  اإىل  ال�صباب  دعم و�صول  دوره يف  يوؤدي  اأن  ي�صتطيع  املحلي حتى  املجتمع 

تطلعاتهم  عن  ال�صباب  لتعبري  قنوات  فتح  يف  املحلية  واملجال�س  الهيئات  دور  اأهمية  اإىل  اأي�صا  التنويه 

واحتياجاتهم ال�صحية.





15

وال�صيا�صية  والقت�صادية  الجتماعية  النواحي  خمتلف  يف  ال�صيا�صات  ور�صم  التخطيط  عمليات  تعتمد 

اأ�صا�صا على البيانات واملعطيات الإح�صائية املوثوقة والدقيقة. ت�صكل فئة ال�صباب �رسيحة هامة وحيوية 

يف كافة املجتمعات نظرا للقوة والعطاء املتميز يف هذه الفئة العمرية، كما ي�صكلون عن�رس التنمية والعطاء 

احلالة  يف  خا�صة  ال�صكان  اإجمايل  من  عالية  ن�صبة  متثيلها  اإىل  بالإ�صافة  امل�صتقبلية  والقيادة  والتخطيط 

الفل�صطينية، اذ بلغ عدد ال�صباب يف الفئة العمرية  15- 24 �صنة حوايل 927 - الف �صاب ي�صكلون ما 

ن�صبته نحو 22% من اجمال �صكان الأرا�صي الفل�صطينية يف نهاية عام2011 . كما تعترب فئة ال�صباب 

لتداخل  بالعوامل الجتماعية والقت�صادية والبيئة املحيطة، ذلك  الفئات الأكرث ح�صا�صية ولتاأثرها  من 

وت�صابك عدة مراحل عمرية خمتلفة ف�صيولوجيا واجتماعيا ونف�صيا بالإ�صافة للإهمال والتق�صري من قبل 

ال�صباب اأنف�صهم بالهتمام ب�صحتهم انطلقا من متتعهم بالقوة اجل�صدية واحليوية.

�صمن خطة �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان لل�صنوات القادمة دعم وزارة ال�صحة الفل�صطينية وغريها من 

ال�رسكاء الوطنيني لو�صع منوذج وطني خا�س باخلدمات ال�صحية امللئمة لل�صباب �صمن نظام اخلدمات 

الفل�صطينية  للحالة  الأن�صب  اخلدمات  من  جمموعة  حتديد  على  العمل  �صيتم  حيث  العامة.  ال�صحية 

لتقييم  اللزمة  امليدانية  الدرا�صات  اإجراء  ال�صباب وتطلعاتهم، من خلل  ت�صتجيب لحتياجات  والتي 

من  التي  العوامل  وا�صتك�صاف  لل�صباب  املقدمة  ال�صحية  باخلدمات  املتعلقة  والت�صورات  الحتياجات 

�صاأنها اأن توؤثر على مدى الو�صول وال�صتفادة من هذه اخلدمات املتاحة داخل نظام الرعاية ال�صحية.

من  ال�صباب  احتياجات  لدرا�صة  نفذتا  اللتني  والكمية  النوعية  الدرا�صتني  نتائج  التقرير  هذا  ي�صتعر�س 

اأن  وال�رسكاء  الفل�صطيني  للإح�صاء  املركزي  اجلهاز  ياأمل  حيث  لل�صباب،  ال�صديقة  ال�صحية  اخلدمات 

ال�صيا�صات  وتقييم  ومتابعة  ر�صم  القرارات يف  متخذي  مل�صاعدة  اأ�صا�صية  معلومات  امل�رسوع  هذا  يوفر 

املتعلقة باحتياجات ال�صباب من اخلدمات ال�صحية، و حتديد �صلة من اخلدمات ال�صحية ال�صديقة لل�صباب 

وبالتايل و�صع برامج لتقوية قدرات مقدمي اخلدمات ال�صحية ل�صمان توفر اخلدمة بجودة عالية وزيادة 

الوعي املجتمعي ب�رسورة توجه ال�صباب وا�صتخدامهم لهذه اخلدمات.

المقدمة
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أهداف الدراسة

الأمم  �صندوق  مع  ومالية  فنية  وب�رساكة  والتعاون  بالتن�صيق  الفل�صطيني  للإح�صاء  املركزي  اجلهاز  نفذ 

ال�صحية  اخلدمات  من  ال�صباب  احتياجات  حول  درا�صة  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  لل�صكان  املتحدة 

واأولوياتهم  واحتياجاتهم  لل�صباب  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  درا�صة  بهدف   2011 لل�صباب  ال�صديقة 

من تلك اخلدمات من وجهة نظر ال�صباب ومقدمي اخلدمة واملخت�صني يف هذا املجال، و درا�صة وتقييم 

تكييف  ميكن  وكيف  لهم،  املقدمة  واخلدمات  وال�صباب  املراهقني  ب�صحة  يتعلق  فيما  املحلي  املجتمع 

اخلا�صة  املوؤ�رسات  من  جمموعة  قيا�س  خلل  من  وذلك  ال�صباب،  احتياجات  لتلبية  ال�صحية  اخلدمات 

باخلدمات ال�صحية املقدمة لل�صباب.

المنهجية

ا�صتندت هذه الدرا�صة على الأ�صلوبني الكمي والنوعي لدرا�صة احتياجات ال�صباب من اخلدمات ال�صحية 

ال�صديقة لل�صباب، مما �صاهم ب�صكل كبري بالإحاطة بجميع جوانب الدرا�صة، ففي اجلانب النوعي مت تنفيذ 

8 جمموعات بوؤرية )اثنتني لل�صباب اأنف�صهم، واأربع جمموعات بوؤرية للآباء وجمموعتني للمعلمني(، وقد 
اأربع  اإذ عقدت  املبحوثني،  الغربية وجن�س  لل�صفة  التوزيع اجلغرايف  تنفيذ هذه املجموعات  روعي يف 

جمموعات بوؤرية للذكور ومثلها للإناث.

كما مت عقد لقاءات مع مقدمي اخلدمة ال�صحية يف خمتلف مناطق ال�صفة الغربية، كما عقدت 10 لقاءات 

مبا�رسة مع �صخ�صيات وموؤ�ص�صات ذات علقة مبا�رسة بق�صايا ال�صباب وهم:

 ، UNRWA د. ا�صعد رملوي وال�صيدة لبنى ال�صدر من وزارة ال�صحة الفل�صطينية، د. اأمية خما�س

ال�صيدة اأمينة �صتفريد�س جمعية تنظيم الأ�رسة الفل�صطينية، د. حممد الرمياوي وزارة الرتبية والتعليم، �صحر 

برغوثي وزارة ال�صوؤون الجتماعية، ال�صيد وليد عطاطرة ال�صباب والريا�صة، د. خديجة جرار من الإغاثة 

الطبية، د. علي ال�صعار من �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، د. �صمر م�صمار جامعة النجاح الوطنية.

ويف اجلانب الكمي فقد مت تنفيذ م�صح ميداين خا�س لدرا�صة احتياجات ال�صباب من اخلدمات ال�صحية 

من وجهة نظرهم اأنف�صهم وفق املعطيات التالية:



17

جمتمع الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�صة من جميع الأفراد الفل�صطينيني املقيمني ب�صفة اعتيادية مع اأ�رسهم يف ال�صفة الغربية 

يف العام  2011 من الفئة العمرية 15 -24 �صنة.

اإطار املعاينة

2007 وهي مناطق  ال�صكان وامل�صاكن واملن�صاآت  تعداد  قائمة مناطق عد من  املعاينة من  اإطار  يتكون 

جغرافية متقاربة احلجم يف معظمها )متو�صط عدد الأ�رس فيها 124 اأ�رسة(، وهي عبارة عن مناطق العد 

امل�صتخدمة يف التعداد، وقد مت ا�صتخدام هذه املناطق كوحدات معاينة اأولية )PSUs( يف املرحلة الأوىل 

من عملية اختيار العينة.

حجم العينة

بلغ حجم العينة الجمايل للم�صح 5،912 اأ�رسة.

ت�سميم ونوع العينة

العينة هي عينة طبقية عنقودية ع�صوائية منتظمة ذات ثلثة مراحل:

املرحلة الأوىل: اختيار عينة مناطق عد بطريقة ع�صوائية منتظمة بلغ عددها 154 منطقة عد.

املرحلة الثانية: اختيار عينة م�صاحية من 26 اأ�رسة من كل منطقة عد مت اختيارها يف املرحلة الأوىل بطريقة 

الف�سل الأول

المنهجية والجودة
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ع�صوائية منتظمة.

املرحلة الثالثة: اختيار فرد ذكر اأو اأنثى من كل اأ�رسة مت اختيارها يف املرحلة الثانية من الأفراد  15 – 24�صنة 

الفئة ويتم اختيار فرد  اأكرث من فرد من هذه  التي لديها  با�صتخدام جداول ك�س من الأ�رس 

اأنثى من الأ�رس التي رقمها  ذكر من الأ�رسة التي رقمها فردي يف منطقة العد واختيار فرد 

زوجي يف منطقة العد ل�صمان متثيل الذكور والإناث بن�صبة50%  و�صيتم ا�صتثناء الأ�رس التي 

ل يوجد لديها اأفراد من الفئة املطلوبة.

طبقات العينة:

مت تق�صيم املجتمع اإىل طبقات كما يلي:

1 ..(j 1 املحافظة )11 حمافظة يف ال�صفة الغربية والقد�س

نوع التجمع  )ح�رس، ريف، خميم(.. 2

توزيع العينة

مت توزيع العينة بطريقة التوزيع املتنا�صب مع حجم الطبقات.

م�ستوى الن�رش :

املنطقة )�صمال، و�صط وجنوب ال�صفة الغربية(.. 1

اجلن�س )ذكر، اأنثى(.. 2

الفئة العمرية )15-17�صنة، 18-24�صنة(.. 3

ح�ساب الأوزان

يعرف وزن الوحدة الإح�صائية )وحدة املعاينة( يف العينة باأنه املقلوب الريا�صي لحتمال اختيار الوحدة، 

وعينة م�صح تقييم اخلدمات ال�صحية املقدمة لل�صباب هي عينة طبقية عنقودية ذات ثلث مراحل، حيث 

يتم يف املرحلة الأوىل ح�صاب وزن مناطق العد بالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد، ثم يف 

الثانية يتم ح�صاب وزن الأ�رسة من كل منطقة عد، ثم جند حا�صل �رسب وزن املرحلة الأوىل  املرحلة 

الثانية فنح�صل على وزن الأ�رس الأويل، ثم نقوم بتعديل هذه الأوزان بالعتماد على  يف وزن املرحلة 
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تقديرات الأ�رس منت�صف 2011 وتكون فئة التعديل هي الطبقة )حمافظة، نوع التجمع( وبالتايل نح�صل 

على وزن الأ�رس النهائي.

ويف املرحلة الثالثة نقوم بح�صاب وزن كل فرد بالعتماد على وزن ا�رستة واللية كالتايل، الأ�رسة التي مت 

اختيار فرد ذكر منها يتم �رسب وزن هذه الأ�رسة بعدد الأفراد الذكور يف هذه الأ�رسة من الفئة العمرية  

اأنثى منها يتم �رسب وزن هذه الأ�رسة بعدد الأفراد الإناث يف  24، والأ�رسة التي مت اختيار فرد   -15
هذه الأ�رسة من الفئة العمرية ) 15- 24( وبالتايل نح�صل على وزن الفرد الويل،ثم نقوم بتعديل هذه 

الوزان بالإعتماد على تقديرات الفراد من الفئه العمريه)15-24( ملنت�صف العام ل�صتخراج الأوزان 

النهائية للأفراد.

العمليات امليدانية

متثل العمليات امليدانية العمل الفعلي للم�صح يف احل�صول على البيانات املطلوبة من الأ�رسة. لذلك فاإن �صمان 

وجود مقومات النجاح يف هذه املرحلة هو من الق�صايا الأ�صا�صية التي مت العمل عليها ب�صكل تف�صيلي.

وتوفري  التدريب  عمليات  ذلك  يف  مبا  والإدارية  الفنية  امل�صتلزمات  كل  توفري  على  ذلك  ا�صتمل  وقد 

امل�صتلزمات املادية اللزمة لأداء العمل باأف�صل �صورة.

التدريب والتعيني

لقد مت تدريب الباحثني امليدانيني ملدة ثلث اأيام من 2011/11/21 اىل 2011/11/23 على العمليات 

امليدانية املختلفة وذلك قبل بداية تنفيذ امل�صح. لقد ا�صتمل تدريب الباحثني امليدانيني على عمليات جمع 

البيانات واأدبيات العمل امليداين مبا يف ذلك طرح الأ�صئلة وت�صجيل الإجابات واأدبيات اإجراء املقابلت، 

بالإ�صافة اإىل تدريب خا�س تركز على خ�صو�صيات امل�صح مبا يف ذلك ا�صتمارة امل�صح والأ�صئلة اخلا�صة 

بالفئة امل�صتهدفة وامل�صطلحات واملفاهيم امل�صتخدمة يف امل�صح. وقد مت اإجراء عمليات التدريب يف رام 

اهلل للباحثني امليدانيني الذين عملوا يف �صمال وو�صط وجنوب ال�صفة الغربية.

وقد ا�صتمل برنامج التدريب على الق�صايا الأ�صا�صية الآتية:

التعريف مب�صح احتياجات ال�صباب واأهدافه.««

تعريف امل�صطلحات امل�صتخدمة يف ال�صتمارة.««



احتياجات الشباب من الخدمات الصحية الصديقة للشباب في الضفة الغربية.

20

2011

اآلية ا�صتيفاء ال�صتمارة.««

وقد ا�صتمل التدريب على حما�رسات نظرية بالإ�صافة اإىل تطبيق متارين عملية بهدف اإك�صاب الباحثني 

املهارات اللزمة جلمع البيانات.

جمع البيانات

اأعمارهم من -24 متت عملية ا�صتيفاء ال�صتمارات عن طريق املقابلة ال�صخ�صية لل�صاب/ة الذين تبلغ 

15 �صنة با�صتخدام جداول ك�س من الأ�رس التي لديها اأكرث من فرد من هذه الفئة. وقد بداأ العمل امليداين 
للم�رسوع يف 2011/11/28 يف حمافظات ال�صفة الغربية وانتهى بتاريخ 2011/12/19 وقد مت توزيع 

فريق العمل امليداين يف جميع املحافظات ح�صب حجم العينة لكل حمافظة، كما مت تزويد الفريق امليداين 

بجميع اأدوات ولوازم العمل امليداين، وبلغ عدد طاقم العاملني يف امل�رسوع )57(، منهم من�صق العمل 

امليداين و)9( م�رسيف مناطق و)3( مدققني مكتبيني والباقي باحثني.

معاجلة البيانات

مرت فرتة معاجلة البيانات بعدة مراحل منذ بدء التح�صري وحتى النتهاء من جتهيز ملف البيانات، وفق 

املراحل التالية:

ACCESS ومت . 1 با�صتخدام حزمة  الإدخال  برامج  اإعداد  املرحلة  مرحلة الربجمة: مت خلل هذه 

اإدخال  ي�صمن  ب�صكل  الإدخال  قواعد  و�صع  على  والعمل  الإدخال،  �صا�صات  على  التعديل 

ال�صتمارات ب�صكل جيد، كذلك و�صع ا�صتعلمات تنظيف لفح�س البيانات بعد اإدخالها حيث 

تعمل هذه ال�صتعلمات على فح�س املتغريات على م�صتوى ال�صتمارة.

مرحلة ا�صتالم و�صبط ال�صتمارات: مت يف هذه املرحلة ا�صتلم ال�صتمارات من من�صق العمل امليداين . 2

ومن خلل النموذج املعد لذلك. حيث يقوم املوظف ب�صبط ال�صتمارات والتاأكد من ا�صتلمها 

جميعها وذلك من خلل النموذج املعد لذلك.

مرحلة الإدخال: بداأت عملية الإدخال بتاريخ 2011/12/05، مت خللها تدريب املوظفني على . 3

ا�صتخدام برنامج الإدخال والتنظيف، وكان الإدخال غري مركزي موزع على 3 حمافظات وهي 
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كما يلي:

ال�صمال: و�صم كل من نابل�س وجنني وطوبا�س وطولكرم.

اجلنوب: و�صم كل من بيت حلم واخلليل.

الو�صط: و�صم كل من رام اهلل والبرية واأريحا والقد�س و�صلفيت.

مرحلة تدقيق البيانات: متت هذه املرحلة عن طريق الت�صجيل بعد الإدخال، حيث قام بهذه املهمة . 4

اأ�صخا�س عملوا على مقارنة البيانات املدخلة بال�صتمارات الأ�صلية لتعديل اأخطاء الإدخال اإن 

وجدت �صمن الإجراءات املتبعة وذلك من خلل النموذج املعد لهذه املرحلة ورفع التقارير 

فيها  مت  التي  املكاتب  يف  التدقيق  مت  الإدارية،  للمتابعة  املدخل  دقة  وعن  الإجناز  عن  اليومية 

الإدخال، ومت التدقيق بن�صبة %20 .

اآلية �صاملة بني الأ�صئلة على م�صتوى ال�صتمارة وذلك . 5 مرحلة التنظيف: مت و�صع قواعد تنظيف 

ويتم  املنطقية.  غري  اأو  املدى  خارج  تكون  التي  والإجابات  بع�س  مع  الأ�صئلة  تنا�صق  ل�صمان 

ذلك من خلل برنامج خا�س ينفذ ب�صكل دوري، ثم يقوم طاقم التدقيق مبراجعة ر�صائل اخلطاأ 

يف  املتبعة  الآلية  وتكون  للميدان.  ال�صتمارة  اإعادة  اأو  التعديلت  على  بناء  الأخطاء  وتعديل 

املربمج  خلل  من  الإدخال  برنامج  على  عك�صها  ومت  امل�رسوع  اإدارة  قبل  من  معدة  التنظيف 

اإجراء  عند  ومنا�صبة  �رسورية  امل�رسوع  اإدارة  تراها  التي  الفحو�صات  و�صع  فيها  يتم  حيث 

التنظيف بحيث تكون �صاملة جلميع الأ�صئلة يف ال�صتمارة، حيث يتم �صحب ال�صتمارات من 

القوائم امل�صتخرجة وتدقيقها اآليا وت�صحيحها وتعديلها على احلا�صوب، بعد ذلك يتم ا�صتخراج 

ك�صف ثاين لنف�س ال�صتمارات حتى نتاأكد من اأن التعديل كان �صحيحا وانه مت تعديل جميع 

ال�صتمارات.بالإ�صافة اإىل ك�صوف اأخرى تاأتي من اإدارة امل�رسوع بعد فح�س البيانات املدخلة 

وتظهر بيانات غري منطقية يتم التاأكد منها عن طريق اإر�صال الك�صوف اإىل الإدخال ويتم فح�صها 

والتعليق على الك�صف واعادة اإر�صاله للإدارة امل�رسوع بعد ت�صحيح الأخطاء.

مرحلة ت�صليم ال�صتمارات: وهي املرحلة الأخرية، متت بعد اإنهاء جميع املراحل ال�صابقة حيث مت . 6

فرز ال�صتمارات على م�صتوى التجمع، وت�صجيلها �صمن النماذج املخ�ص�صة واملعتمدة لذلك 

وتر�صلها للحفظ النهائي، وكانت نهاية امل�صح بتاريخ .2012/01/05.
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جودة البيانات

ي�صمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءاً بالتخطيط الأويل للم�صح وانتهاء بكيفية الن�رس وفهم 

البيانات وال�صتفادة منها. وهناك �صبعة اأبعاد للجودة الإح�صائية: ال�صلة بالواقع، الدقة، الوقتية، اإمكانية 

الو�صول، القابلية للمقارنة،  الت�صاق، الكتمال.

      

دقة البيانات

اأخطاء املعاينة

نتيجة ل�صتخدام عينة ولي�س ح�رسا �صامل لوحدات جمتمع  املعاينة  باأخطاء  يتاأثر  امل�صح  بيانات هذا  اإن 

خلل  من  عليها  احل�صول  نتوقع  التي  احلقيقة  القيم  عن  فروق  ظهور  املوؤكد  من  ولذلك  الدرا�صة، 

التباين موجود ومرفق  اأن جدول ح�صابات  املوؤ�رسات، كما  التباين لأهم  احت�صاب  التعدادات وقد مت 

مع التقرير، ول يوجد اإ�صكالية يف م�صتويات الن�رس للتقديرات املذكورة يف التقرير على م�صتوى املنطقة 

)�صمال ال�صفة الغربية، و�صط ال�صفة الغربية، جنوب ال�صفة الغربية(.

ملخ�س ح�ساب التباين لأبرز موؤ�رشات امل�سح

قيمة التقديراملوؤ�رش 
اخلطاأ 

املعياري

اخلطاأ 

الن�سبي %

95 الثقة  % فئة 
احلد الأعلىاحلد الأدنى

ال�صفة  يف  انرتنت  ا�صرتاك  متتلك  التي  الأ�رس  ن�صبة 

الغربية 2011
%47.5%1.6.033%44.4%50.6

ن�صبة ال�رس التي ل متتلك ا�صرتاك انرتنت يف ال�صفة 

الغربية 2011
%52.5%1.6.030%49.4%55.6

ن�صبة ال�صباب الذين يح�صلون على املعلومات ال�صحية 

من النرتنت لكل اجلن�صني
%24.1%0.9.037%22.4%25.8

ن�صبة ال�صباب الذين يح�صلون على املعلومات ال�صحية 

من العيادات او املراكز ال�صحية لكل اجلن�صني
%26.0%1.3.051%23.4%28.7

ن�صبة ال�صباب الذين يح�صلون على املعلومات ال�صحية 

من الأ�صدقاء لكل اجلن�صني
%2.7%0.4.138%2.1%3.6

ن�صبة ال�صباب الذين يح�صلون على املعلومات ال�صحية 

من الأهل )اأب، اأم، اأخ، اأخت( لكل اجلن�صني
%34.7%1.2.035%32.3%37.1
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ن�صبة ال�صباب الذين يح�صلون على املعلومات ال�صحية 

من املجلت والكتب لكل اجلن�صني
%2.8%0.3.114%2.2%3.5

ن�صبة ال�صباب الذين يح�صلون على املعلومات ال�صحية من 

و�صائل الإعلم )�صحف، راديو، تلفزيون( لكل اجلن�صني
%1.2%0.2.139%0.9%1.6

ن�صبة ال�صباب الذين يح�صلون على املعلومات ال�صحية من 

مر�صد اأو طبيب اأو ممر�س املدر�صة/اجلامعة لكل اجلن�صني
%8.0%0.6.079%6.8%9.3

ن�صبة ال�صباب الذين يح�صلون على املعلومات ال�صحية 

من طرق اأخرى لكل اجلن�صني
%0.5%0.2.470%0.2%1.3

اأخطاء غري املعاينة

اأما اأخطاء غري املعاينة فهي ممكنة احلدوث يف كل مراحل تنفيذ امل�رسوع، خلل جمع البيانات اأو اإدخالها 

والتي ميكن اإجمالها باأخطاء عدم ال�صتجابة، واأخطاء ال�صتجابة )املبحوث(، واأخطاء املقابلة )الباحث( 

واأخطاء اإدخال البيانات.

ولتفادي الأخطاء واحلد من تاأثريها فقد بذلت جهود كبرية من خلل تدريب الباحثني تدريبا مكثفًا، 

وتدريبهم على كيفية اإجراء املقابلت، والأمور التي يجب اإتباعها اأثناء اإجراء املقابلة، والأمور التي يجب 

جتنبها، ومت اإجراء بع�س التمارين العملية والنظرية خلل الدورة التدريبية، بالإ�صافة اإىل تزويدهم بكتيب 

دليل الباحث امليداين والذي يحتوي على مفتاح خا�س باأ�صئلة ال�صتمارة واآلية ا�صتيفائها واأ�صلوب التعامل 

مع املبحوثني ل�صمان تقليل معدلت الرف�س والإدلء بالبيانات ال�صحيحة وغري املنحازة، كما مت تدريب 

مدخلي البيانات على برنامج الإدخال، ومت فح�س برنامج الإدخال قبل البدء بعملية اإدخال البيانات.

اأما بخ�صو�س العمل املكتبي فقد مت تدريب طاقم خا�س لتدقيق ال�صتمارات والك�صف عن الأخطاء امليدانية، مما يقلل 

اإىل حد كبري معدلت الأخطاء التي ميكن اأن حت�صل اأثناء العمل امليداين. ومن اأجل خف�س ن�صبة الأخطاء التي ميكن اأن 

حت�صل اأثناء اإدخال ال�صتمارة اإىل احلا�صوب، فقد مت ت�صميم برنامج اإدخال بحيث ل ي�صمح باأي اأخطاء تنا�صقية ميكن 

اأن حت�صل اأثناء عملية الإدخال ويحتوي على العديد من ال�رسوط املنطقية، وقد اأدت هذه العملية اإىل ك�صف معظم 

الأخطاء التي مل يتم العثور عليها يف املراحل ال�صابقة من العمل، حيث مت ت�صحيح كافة الأخطاء التي مت اكت�صافها.

وبعد النتهاء من عمليات التدقيق �صالفة الذكر، مت فح�س تنا�صق البيانات بوا�صطة احلا�صوب با�صتخدام 
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اأنها كانت متنا�صقة متامًا، ومل يتم اكت�صاف اأخطاء ذات تاأثري  اجلداول التكرارية والتقاطعية، وقد تبني 

على نوعية البيانات. وهذا بدوره اأعطى انطباعًا جيدا للقائمني على امل�صح باأنه ميكن العتماد على هذه 

البيانات وا�صتخراج موؤ�رسات اإح�صائية موثوقة وذات دللة عالية حول مو�صوع الدرا�صة.

معدلت الإجابة

مت اختيار )5912( اأ�رسة ممثلة لل�صفة الغربية، حيث بلغ عدد الأ�رس املكتملة )4004( اأ�رسة، وقد جرى 

ال�صتجابة،  وعدم  الرف�س  حالت  ن�صب  تاأثري  لتعديل  الت�صميم  طبقات  م�صتوى  على  الأوزان  تعديل 

وبلغت ن�صبة ال�صتجابة يف ال�صفة الغربية .%92

عدد احلالتحالت عدم ال�ستجابة

4,004ال�رس املكتملة

43ال�رس امل�صافرة

191ل احد يف البيت

190رف�س التعاون

19مل يتوفر معلومات

78وحدة غري ماأهولة

1,377ل يوجد لدى الأ�رسة اأفراد )15-24(�صنه

10اخرى

5،912املجموع

معادلت التجاوب وعدم التجاوب: 

x %100ن�صبة اأخطاء زيادة ال�صمول = جمموع حالت زيادة ال�صمول

                                               عدد حالت العينة الأ�صلية

وت�صاوي=  %1

x %100ن�صبة عدم ال�صتجابة = جمموع حالت عدم ال�صتجابة

                                                العينة ال�صافية

وت�صاوي =  %8
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العينة ال�صافية = العينة الأ�صلية  –)حالت زيادة ال�صمول( 

ن�صبة ال�صتجابة - 100 % = ن�صبة عدم ال�صتجابة.

وت�صاوي =   %92 .

معاجلة حالت عدم ال�ستجابة بتعديل الأوزان:

حيث اأن

.i الوزن الأويل قبل التعديل للأ�رسة :wi
g: فئة التعديل ح�صب املحافظة ونوع التجمع

g معامل تعديل الوزن ح�صب الفئة  :fg

g جمموع الأوزان يف الفئة :Σngwi

Σo.cgwi: جمموع اأوزان حالت زيادة �صمول

Σrgwi: جمموع اأوزان حالت ال�صتجابة
يتم ايجاد fg لكل فئة ويف النهاية نح�صل على الوزن النهائي للأ�رسة )w’i( با�صتخدام املعادلة التالية:

W’I = wi* fgi

اإجراءات �سبط اجلودة

تدريب  مت  اجلودة، حيث  �صبط  ل�صمان  الإجراءات  من  العديد  اتخاذ  مت  للعمل  املختلفة  املراحل  خلل 

مدخلي البيانات على برنامج الإدخال، ومت فح�س برنامج الإدخال قبل البدء بعملية اإدخال البيانات. ومن 

اأجل الإطلع على �صورة الو�صع واحلد من اأية اإ�صكاليات، كان هناك ات�صال دائم مع طاقم العمل امليداين 

من خلل الزيارات امليدانية امل�صتمرة لل�صطلع على �صري العمل امليداين للم�رسوع، ومت عقد اجتماعات 

دورية مع الفريق امليداين خلل الزيارات امليدانية املختلفة، كذلك مت التطرق ب�صكل م�صتمر اإىل امل�صاكل 

 Σng wi  - ΣO.C wi

     Σrg wi

fg =
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التي واجهها الباحثني اأثناء العمل امليداين وو�صع احللول املنا�صبة لها من خلل اإ�صدار التعليمات يف حال 

عدم و�صوح مفهوم معني اأو يف حال ظهور حالت يف امليدان بحاجة اإىل مزيد من التو�صيح.

امللحظات الفنية على البيانات

وميكن تلخي�س م�صادر بع�س الأخطاء غري الإح�صائية التي برزت اأثناء تنفيذ امل�صح مبا يلي:

عدم القدرة على ا�صتيفاء البيانات يف بع�س ال�صتمارات ب�صبب حالت عدم ال�صتجابة مثل:  «

عدم وجود اأحد يف البيت، الأ�رسة م�صافرة وهناك ا�رس مل ي�صتطع الباحث مقابلتها لأنها رف�صت.

اأخطاء ناجمة عن طريقة طرح ال�صوؤال من قبل الباحث امليداين. «

�صوء فهم املبحوث لل�صوؤال والإجابة بناء على فهمه لذلك. «
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ال�سباب وممار�سة الريا�سة

اظهرت النتائج ان نحو ثلث ال�صباب )15-24) �صنة يف ال�صفة الغربية ميار�صون الريا�صة بانتظام بواقع 

32.6% من اإجمايل ال�صباب يف ال�صفة الغربية، كما اظهرت البيانات ان ال�صباب الذكور اكرث ممار�صة 
للريا�صة بواقع 41.1% للذكور مقارنة 23.6% فقط للإناث، الفئة -  ومن امللحظ ان ال�صباب يف 

الفئة العمرية) 15-17)�صنة اكرث ممار�صة للريا�صة من ال�صباب يف الفئة العمرية )18-24( �صنة وذلك 

مرتبط مبكان ممار�صة الريا�صة،  فالفئة العمرية)15- 17( �صنة، متار�س الريا�صه يف املدر�صه ب�صكل رئي�صي 

يف حني تنخف�س هذه الن�صبه عند الفئه العمريه)18ـ24( �صنه،كما يلحظ ارتفاع ن�صبة ممار�صة الريا�صة 

يف البيت لدى الناث ون�صبة ممار�صة الريا�صة يف النوادي لدى الذكور، وهذا ي�صري اإىل مدى انخفا�س 

ا�صتخدام النوادي الريا�صية من قبل الإناث.

وحول اأ�صباب عدم ممار�صة ال�صباب للريا�صة اأ�صار ال�صباب اىل ان عدم توفر وقت الفراغ لل�صباب لذلك 

هو اهم �صبب لعدم ممار�صة الريا�صة حلوايل 54% من اإجمايل ال�صباب الذين ل ميار�صون الريا�صة )حوايل 

الذكور مقابل49% للإناث(، يف حني كان اح�صا�س ال�صباب بعدم احلاجة لذلك كان  لل�صباب   %60
ال�صبب الثاين لعدم ممار�صة ال�صباب للريا�صة حلوايل 17% من اإجمايل ال�صباب )15–24( �صنة يف ال�صفة 

الغربية الذين ل ميار�صون الريا�صة.

مفهوم ال�سحة

ا�صارت البيانات ان نحو ثلث ال�صباب )15– 24( �صنة يف ال�صفة الغربية عرفوا مفهوم ال�صحة تعريفًا 

�صحيحًا وهي احلالة املثلى لل�صلمة النف�صية واجل�صدية والجتماعية ولي�س فقط اخللو من الأمرا�س، ومن 

امللحظ ان نحو 45% من ال�صباب عرفها على انها اخللو من المرا�س اجل�صدية، وقد كانت الناث 

ال�صابات اكرث معرفة بالتعريف ال�صحيح بنحو38% لل�صابات مقابل 32% للذكور ال�صباب، وكما كان 

الف�سل الثاين

نتائج الدراسة الكمية
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متوقعًا فقد ارتفعت ن�صبة الذين عرفوا ال�صحة مبفهومها ال�صحيح لدى ال�صباب (18- 24 )�صنة مقارنة 

بالأفراد يف الفئة العمرية(15 - 17) �صنة، فبلغت الن�صبة 36.5% و31.1% على التوايل، كما ا�صارت 

البيانات اىل ارتفاع ن�صبة الذين عرفوا ال�صحة مبفهومها ال�صحيح لدى ال�صباب الذين لديهم موؤهل علمي 

ثانوي  العلمي  43.0% حلملة موؤهل  فبلغت  ثانوي  ثانوي فاكرث مقابل من يحملون موؤهل علميا دون 

فاعلى و 28% ملن يحملون موؤهل اقل من ثانوي من بني ال�صباب يف الفئة العمرية (15- 24) �صنة يف 

ال�صفة الغربية.

املعلومات ال�سحية لدى ال�سباب

قيم ما ن�صبته 91.3% من ال�شباب (15-24( �صنة يف ال�صفة الغربية معلوماتهم ال�صحية ما بني جيدة 

لل�صباب  التقييم  جدا، وقد اختلف هذا  �صيئة  باأنها  ال�صباب  من  فقط   %  1.5 وممتازة، يف حني قيمها 

على م�صتوى اجلن�س فقط ا�صار 88.6% من ال�صباب الذكور ان معلوماتهم ال�صحية جيدة فاكرث يف حني 

كانت للإناث 94.0% يف حني قيمها 1.7% من ال�صباب الذكور فقط باأنها �صيئة جدا، مقابل %1.3 

من الناث ال�صابات، ومن امللحظ عدم اختلف هذا التقييم على م�صتوى العمر فقط ا�صار 91.1 %من 

ال�صباب يف الفئة العمرية )15-17( �صنة ان معلوماتهم ال�صحية جيدة فاكرث، وكانت 91.3% للفراد 

�صنة، يف حني قيمها 1.2% فقط من الفراد )15- 17( �صته باأنها �صيئة  يف الفئة العمرية )18- 24( 

جدا، مقابل 1.6% من الفراد )18 - 24( �صنة يف ال�صفة الغربية.

كما ا�صارت البيانات اىل ارتفاع ن�صبة ال�صباب الذين قيموا معلوماتهم ال�صحية ما بني جيدة وممتازة من 

بني الذين لديهم موؤهل علمي ثانوي فاكرث مقابل من يحملون موؤهل علمي دون ثانوي فبلغت94.7 % 

حلملة موؤهل علمي ثانوي فاعلى و88.5 % ملن يحملون موؤهل اقل من ثانوي من بني ال�صباب يف الفئة 

�صنة، يف حني قيمها 0.6 % فقط من الفراد الذين يحملون موؤهل ثانوي فاكرث  العمرية )15- 24( 

باأنها �صيئة جدا، مقابل 2.2% من بني الفراد الذين لديهم موؤهل علمي اقل من ثانوي من بني ال�صباب

 (24 -15 ( �صنة، ومن امللحظ ارتفاع ن�صبة الناث املتعلمات )ثانوي فاكرث( اللواتي قيمن معلوماتهن 

ال�صحية بجيدة فاكرث لت�صل اىل نحو 96.5% من اجمايل الناث يف هذه الفئة.

من امللحظ ان النتائج حول تقييم ال�صباب مل�صتوى معلوماتهم ال�صحية مل تاأت متناغمة مع البيانات النوعية 

)كما �صيظهر يف اجلزء املتعلق بنتائج الدرا�صة النوعية( التي اظهرت م�صتوى متدين للمعلومات ال�صحية 
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كما ورد من خلل اجلل�صات مع ال�صباب وافراد املجتمع. ولعل هذا التعار�س يف البيانات، ا�صافة اىل 

حقيقة ان التعريف ال�صليم لل�صحة قد ورد فقط يف حوايل ثلث الجابات يبني الفجوة املعلوماتية خا�صة 

للإح�صاء  املركزي  اجلهاز  نفذها  والتي  بال�صباب  اخلا�صة  امل�صوح  ابرزت  اذ  املعلومة،  بعمق  يتعلق  فيما 

الفل�صطيني ان معرفة ال�صباب حول اليدز مثل مرتفعة حول املر�س، ولكنها بينت م�صتوى منخف�س جدا 

لدى درا�صة عمق املعلومة وانعكا�صها على املعرفة املرتبطة بالوقاية، املواقف والو�صمة.

ومن امللحظ ان امل�صدر الرئي�صي للمعلومة ال�صحية لل�صباب )15-24( �صنة يف ال�صفة الغربية كانت 

من الهل وبن�صبة بلغت 34.7% من اجمايل ال�صباب يف هذه الفئة، يليها العيادات واملراكز ال�صحية 

الرتتيب  هذا  يختلف  )24.1%(، ومل  ال�صباب  لربع  الرئي�صي  امل�صدر  النرتنت  26.0% وكان  بن�شبة 

اأي�صا، ومن امللحظ اي�صا ان م�صدر املعلومات حول ال�صحة قد اختلف  على م�صتوى اجلن�س والعمر 

يف الرتتيب ما بني البيانات الكمية والنوعية حيث ان الهل اندرجوا يف املرتبة الرابعة بعد النرتنت، 

املعلومات  تكنولوجيا  برامج  فان  العموم،  للمعلومة. على  التلفزيون واملجلت، وال�صدقاء كم�صدر 

والت�صالت هي م�صدر مهم للمعلومة ا�صافة اىل املحيطني او املوؤثرين يف حياة ال�صاب مثل ال�صدقاء 

والهل. ولعل من املنا�صب القول ان املدر�صة اأو اجلامعة مل حتتل مرتبة عالية كم�صدر للمعلومة ال�صحية 

يف كل من البيانات الكمية والنوعية على حد �صواء.

اهم الق�سايا ال�سحية التي يعاين منه ال�سباب

امل�صاكل  ثم  ومن  والدمان..الخ(  )كالتدخني  ال�صليمة  غري  ال�صلوكيات  عن  الناجتة  المرا�س  جاءت 

الغربية من وجهة  ال�صفة  ال�صباب يف  منها  يعاين  التي  ال�صحية  الق�صايا  اهم  املزمنة  والمرا�س  النف�صية 

هذه  على  اجماع  وجود  امللحظ  ومن  التوايل،  على   % بواقع41.9%،و25.9%و17.0  نظرهم 

الق�صايا وترتيبها بني الذكور والناث وبني الأفراد )15 – 17( �صنة والفراد )18 – 24(�صنة على حد 

�صواء، وبني ال�صباب املقيمني يف �صمال وجنوب وو�صط ال�صفة الغربية كذلك، مما يعني �رسورة و�صع 

الربامج واخلطط اللزمة للتوعية مبخاطر ال�صلوكيات غري ال�صليمة لدى ال�صباب ب�صكل خا�س وكذلك 

الر�صاد النف�صي لل�صباب.

على الرغم من ان البيانات من الدرا�صة النوعية جاءت من�صجمة مع البيانات الكمية، ال انه من امللحظ 

حد  على  وال�صباب  الهايل  اورد  لقد  النوعية.  الدرا�صة  يف  الدمانية  ال�صلوكيات  عن  احلديث  تكرار 
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تواجه  التي  امل�صاكل  اهم  من  كواحدة  الكحولية  وامل�رسوبات  الطاقة  م�رسوبات  تعاطي  م�صكلة  �صواء 

ال�صباب. وقد اتى ذلك متناغما مع الرتكيز على ال�صتخدام غري اليجابي لأوقات الفراغ مبا يف ذلك 

امل�صاكل  فيه  وردت  الذي  الت�صل�صل  ان  املقاهي.  ويف  النرتنت  على  طويلة  اوقات  وق�صاء  الت�صكع 

املخ�ص�صة  الربامج  يف  الفجوة  مدى  جدي  ب�صكل  تبني  النف�صية  بالق�صايا  متبوعة  الدمان  ال�صلوكية 

ل�صتيعاب طاقات ال�صباب وتامني الحت�صان املوؤ�ص�صاتي لل�صباب على خمتلف فئاتهم، وعلى الرغم من 

ال�صتثمار الكبري الذي ح�صل على البنى التحتية لربامج ال�صباب باملفهوم الريا�صي، الثقايف واملجتمعي، 

اإل ان غياب املوؤ�ص�صات احلا�صنة لل�صباب كان املوؤ�رس الكرث ظهورا لدى جميع الفئات التي �صاركت 

يف البحث النوعي. ي�صكل ذلك علمة خطر حقيقية حيث ان ال�صتثمار يف الربامج ال�صبابية يخلو من 

اجلودة وبحاجة اىل ان يو�صع يف اطار ا�صرتاتيجي منهجي.

اهم اخلدمات ال�سحية التي يعتقد ال�سباب انهم بحاجة اليها

واحتلت اخلدمات ال�صحية النف�صية املرتبة الأوىل من بني اخلدمات ال�صحية التي يرى ال�صباب يف ال�صفة 

الغربية انهم بحاجة اإليها حيث راأى 40.4% من ال�صباب يف ال�صفة الغربية انها اهم خدمة �صحية يحتاجها 

ال�صباب، يف حني راأى نحو ربع ال�صباب )24.1%( ان اهم خدمة �صحية يحتاجها ال�صباب هي اخلدمات 

ال�صحية اجل�صمية، ثم اخلدمات ال�صحية التغذوية بواقع 19.0%  من اإجمايل ال�صباب )15 - 24( �صنة يف 

ال�صفة الغربية، يف حني بلغت ن�صبة ال�صباب الذين يرون انهم بحاجة اإىل خدمات �صحية جلدية وخدمات 

�صحية جن�صية واجنابية 7.2% و4.6% على التوايل.

والإناث  الذكور  بني  وترتيبها  ال�صحية  اخلدمات  هذه  على  اجماع  وجود  اأي�صا  امللحظ  ومن 

يف  املقيمني  ال�صباب  وبني  �صواء،  حد  على  �صنة   )24  -18( والأفراد  �صنة   )17-15( الأفراد  وبني 

النف�صية  ال�صحية  اخلدمات  اإيلء  �رسورة  يعني  مما  كذلك،  الغربية  ال�صفة  وو�صط  وجنوب  �صمال 

ال�صبــاب يحتاجها  التي  ال�صحية  اخلدمات  اهم  تعترب  كونها  الكرب  الهتمام  الأوىل  الدرجة   يف 

(15–24) �صنة يف ال�صفة الغربية.

ياأتي اختيار اولويات ال�صباب من اخلدمات ال�صحية كما هو متوقع حيث ان خمتلف الدرا�صات الخرى 

مثل درا�صة جامعة النجاح )2010( ا�صافة اىل املعلومات امل�صتقاة من الدرا�صة النوعية التي �صرتد نتائجها 

يف الف�صل اللحق تبني ان الق�صايا النف�صية هي الكرث اإحلاحا عند ال�صباب، حيث يجب ان تت�صمن ان 
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�صلة اخلدمات وكما هي معرفة هنا تتفرع لت�صتجيب اىل الق�صايا ال�صحية املطروحة من قبل ال�صباب، فمثل 

حمور ال�صحة النف�صية �صوف ي�صمل التعامل مع العديد من الق�صايا املرتبطة بال�صلوكيات الدمانية، ال�صتخدام 

اخلاطئ لوقات الفراغ ا�صافة اىل الظواهر اجل�صمانية او النف�صية. اما يف حمور ال�صحة اجلن�صية، وعلى الرغم 

ان اليبانات الكمية مل تدرج هذا املحور عاليا على �صلم اولويات ال�صباب، ال ان البيانات النوعية ا�صارت 

بو�صوح اىل هذا املحور من خلل جمموعة من العوامل والظواهر املرتبطة مبا�رسة بالرفاه اجلن�صي وال�صحة 

للح�صول  النرتنت  ا�صتخدام  اخلاطئة،  اجلن�صية  املمار�صات  املبكر،  والطلق  املبكر  الزواج  مثل  الجنابية 

على معلومات جن�صية خاطئة الخ من الق�صايا التي طرحت يف جمموعات الباء والمهات وال�صباب. اما 

ق�صايا ال�صحة اجل�صمية، فقد تطرقت اىل خمتلف المور التي ا�صرتعت انتباه ال�صباب مثل المرا�س اجللدية، 

ال�صابات والمرا�س الطارئة املو�صمية. علما ان م�صتوى اخلدمات، وح�صب ما اعتقد ال�صباب وذويهم 

فيجب ان يرتكز على املعلومات، تقدمي امل�صورة، العلج والتحويل امللئم عند اللزوم.

احتياجات ال�سباب الفعلية للخدمات ال�سحية

لقد مت و�صع �صلة ا�صا�صية للخدمات التي اقرتحها الباحثون لت�صكل الطار اخلدماتي قيد البحث: التغذية/ ال�صحة 

اقرتاح  التق�صيم  هذا  ا�صتهدف  وقد  اجل�صمية.   ال�صحة   / والجنابية  اجلن�صية  ال�صحة   / النف�صية  ال�صحة  اجللدية/ 

مكونات اخلدمات يف امل�صتقبل ولكن مت احرتام الت�صنيفات او التعريفات ال�صبابية للخدمات وعليه فقد ا�صارت 

النتائج ان ن�صبة ال�صباب (15-24( �صنة يف ال�صفة الغربية الذين احتاجوا هم او اي من ا�صدقائهم املقربني اىل 

خدمات �صحية تغذوية خلل العام 2011  قد بلغت 21.4% من اجمايل ال�صباب ( 15 - 24 )�صنة يف ال�صفة 

الغربية، يف حني بلغت ن�صبة ال�صباب 15 – 24 �صنة يف ال�صفة الغربية الذين احتاجوا هم او اي من ا�صدقائهم 

ال�صباب15-24  �صنة يف ال�صفة  العام2011 (29.4%( من اجمايل  املقربني اىل خدمات �صحية جلدية خلل 

الغربية.

ا�صدقائهم  من  اأي  اأو  هم  احتاجوا  الذين  الغربية  ال�صفة  يف  �صنة   )24-15( ال�صباب  ن�صبة  وبلغت 

ال�صباب)15–24) اجمايل  من   (%21.5) 2011 العام  خلل  نف�صية  �صحية  خدمات  اىل  املقربني 

احتاجوا  الذين  الغربية  ال�صفة  يف  �صنة   (24–15( ال�صباب  ن�صبة  وكانت  الغربية،  ال�صفة  يف  �صنة 

 2011 العام  خلل  واجنابية  جن�صية  �صحية  خدمات  اىل  املقربني  ا�صدقائهم  من  اي  او  هم 

ال�صباب ن�صبة  بلغت  واخريا  الغربية،  ال�صفة  يف  �صنة  ال�صباب)15–24)  اجمايل  من   )%11.7) 

  (15-24( �صنة يف ال�صفة الغربية الذين احتاجوا هم اأو اأي من ا�صدقائهم املقربني اىل خدمات �صحية ج�صمية 
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خلل العام 2011 حوايل الن�صف تقريبا )47.5%( من اجمايل ال�صباب (15- 24( �صنة يف ال�صفة الغربية.

�صابقا مقارنة  اليها  امل�صار  ال�صحية  للخدمات  اكرث حاجة  ال�صابات  الناث  ن�صبة  وكما هو متوقع كانت 

و�صعورهن  لهتمامهن  ذلك  يعود  وقد  ا�صتثناء  بدون  ال�صحية  اخلدمات  جميع  ويف  الذكور  بال�صباب 

باحلاجة للرعاية ال�صحية اكرث من اقرانهن من الذكور، كما كان لل�صباب يف الفئة العمرية )18 – 24( �صنة 

اكرث حاجة للخدمات ال�صحية بجميع انواعها مقارنة بالأفراد ) 15 – 17 ( �صنه ، وقد يعود ذلك اي�صا 

لزيادة وعي هذه الفئة للحاجة للخدمة ال�صحية خا�صة يف مرحلة املراهقة والن�صوج.

اماكن التوجه لتلقي اخلدمة ال�سحية

افاد 42.6% من ال�شباب(15- 24)�صنة يف ال�صفة الغربية والذي احتاجوا اإىل خدمات �صحية بغ�س 

 %21.5 اإىل عيادات �صحية خا�صة يف حني توجه  انهم توجهوا   2011 النظر عن نوعها خلل عام 

منهم اإىل عيادات �صحية حكومية، ويلحظ انخفا�س ن�صبة ال�صباب الذين توجهو لعيادات تابعة لوكالة 

الغوث، اإذ بلغت نحو 4.5% فقط، وقد يعود ذلك اإىل ان هذه اخلدمات ترتكز يف املخيمات فقط وان 

ن�صبة �صكان املخيمات يف ال�صفة الغربية حوايل 5% فقط، يف حني بلغت ن�صبة ال�صباب (15- 24)�صنة 

الذين احتاجوا اإىل خدمة �صحية خلل عام 2011 مل يتوجهوا اإىل عيادة اأو مركز �صحي اكرث من خم�س 

ال�صباب الذين احتاجوا اإىل خدمة �صحية يف ذلك العام، ومن امللحظ ان الناث اأكرث توجه للمراكز 

ال�صحية لتلقي اخلدمة التي احتجن اإليها كما ي�صري اجلدول ادناه.

ن�سبة ال�سباب) 15 - 24 (�سنة يف الأرا�سي الفل�سطينية الذين احتاجوا او اأحد ا�سدقائهم املقربني 

اإىل خدمات �سحية ح�سب نوع اخلدمة ال�سحية ون�سبة التوجه اإىل مراكز �سحية لتلقي اخلدمة املطلوبة

نوع اخلدمة
ن�سبة التوجة اىل املراكز ال�سحية لتلقي اخلدمةاحتياج ال�سباب لهذه اخلدمة خلل 2011

اناثذكوراناثذكور

15.227.875.377.7خدمات �صحية تغذوية

24.934.181.490.7خدمات �صحية جلدية

20.822.348.858.6خدمات �صحية نف�صية

6.816.984.892.4خدمات �صحية جن�صية واجنابية

46.847.887.594.7خدمات �صحية ج�صمية
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العامة من  ال�صحية  باخلدمات  ال�صباب  قناعة  اثارة مو�صوع عدم  فقد مت  النقا�س  من خلل جمموعات 

حيث المان واجلودة والحرتام للخ�صو�صية، ا�صافة اىل حقيقة انه ل توجد خدمات �صحية خم�ص�صة 

عند  التداوي  بغر�س  وذلك  اخلا�س  القطاع  نحو  ال�صباب  توجه  الوا�صح  من  فانه  ال�صباب،  لقطاع 

وجود م�صكلة �صحية. من امللحظ اي�صا يف بيانات امل�صح ان ن�صبة عالية ممن احتاجوا خدمات �صحية 

اإىل خدمة  احتاجوا  الذين  ال�صباب  التوجه  عدم  اأ�صباب  مقدم خدمة. وحول  لأي  اطلقا  يتوجهوا  مل 

�صحية لتلقي اخلدمة ال�صحية يف العيادات واملركز ال�صحية كانت الأ�صباب املتعلقة بثقافة املجتمع )عدم 

تقبل الهل واملجتمع، ال�صعور باخلوف واخلجل، عدم ال�صعور بوجوب التوجه للح�صول على اخلدمة 

الذين مل  ال�صباب  اإجمايل  من   %63.5 وبن�صبة  اخلدمة  لتلقي  توجههم  وراء عدم  عائق  اكرب  ال�صحية( 

يتوجهوا لتلقي اخلدمة ال�صحية، ثم اأ�صباب تتعلق بعدم توفر اخلدمة ال�صحية املطلوبة )عدم توفر اخلدمة 

ال�صحية اأو ندرتها، عدم توفر العلجات والجهزة الطبية املنا�صبة، عدم توفر الكادر املوؤهل( من وجهة 

نظر ال�صباب انف�صهم يف ال�صفة الغربية وبن�صبة14.5% ، ويبدو ان ال�صباب املذكورة حول عدم التوجه 

للخدمات ال�صحية تبني ب�صكل وا�صح عدم اح�صا�س ال�صباب بان اخلدمات ال�صحية املتاحة لهم تن�صجم 

مع توقعاتهم او احتياجاتهم.

الر�سى عن جودة اخلدمة ال�سحية

افاد نحو 70% من ال�شباب (15- 24) �صنة يف ال�صفة الغربية الذين توجهوا هم اأو اأحد ا�صدقائهم انهم 

ي�صعرون بر�صى عن جودة اخلدمة ال�صحية املقدمة، ومن امللحظ ان الذكور كانوا اكرث ر�صى عن جودة 

اكرث ر�صى عن جودة  اأي�صا  (15- 17)�صنة  الأفراد  كان  كما  الإناث،  من  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات 

اخلدمات ال�صحية املقدمة لهم مقارنة بالأفراد (18- 24) �صنة، وحول ا�صباب عدم ر�صى ال�صباب عن 

جودة اخلدمة ال�صحية املقدمة افاد اكرث من ن�صف ال�صباب )55.3%(  انه يعود اىل عدم كفاءة العاملني 

يف املرتبة الأوىل ثم التكلفة املرتفعة وبن�صبة %14.0.

ان هذا التقييم لي�س بال�رسورة تقييما خلدمات ال�صحة املقدمة لل�صباب، حيث انه ل توجد ا�صل خدمات 

خم�ص�صة لل�صباب داخل النظام ال�صحي. ان هذا التقييم يعك�س انطباعات ال�صباب حول الرعاية ال�صحية 

من خلل التجربة ال�صخ�صية او التجارب التي ي�صمع عنها. ا�صافة اىل ذلك، فان التقييم يعتمد لدرجة 

كبرية على م�صتوى التوقع ا�صل من اخلدمة بحيث يكون يف العادة الر�صى اعلى عندما يكون التوقع 

جاءت  العاملني  كفاءة  خلل  من  ال�صحية  الرعاية  جودة  فان  املح�صلة،  يف  �صحيح.  والعك�س  متدين 
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لت�صكل اجلانب الكرب املحدد للر�صى. اي�صا وكما هو مبني يف اجلزء اللحق، فان كفاءة العاملني تقا�س 

لدى ال�صباب بقدرة هوؤلء العاملني التعامل بايجابية مع ال�صباب وتفهم احتياجاتهم.

احلاجة اىل خدمات �سحية �سديقة لل�سباب

يعتقد ن�صف ال�صباب )15- 24( �صنة يف ال�صفة الغربية ان اخلدمات ال�صحية املتوفرة ل تلبي احتياجات 

لتوايل، ويزداد هذا العتقاد لدى  47.0% و53.1%على  الذكور والناث  ب�صيط بني  ال�صباب، مع فرق 

اعتقاد  اأ�صباب  وعن  للفراد)15- 17) �صنة.   %45.0 مقابل   ،%52.5 بواقع  �صنة   )24 -18( الأفراد 

ال�صباب بان اخلدمات ال�صحية املوجودة يف ال�صفة الغربية ل تلبي احتياجاتهم كان ال�صبب الهم هو عدم 

توفر تلك اخلدمات اأو ندرتها بن�صبة30.5% ، وعدم الهتمام والتفهم لحتياجات ال�صباب بن�صبة%15.7 

، ثم الهمال وكرثة الخطاء الطبية لنحو 15.3%  وذلك من اإجمايل ال�صباب)15- 24( �صنة يف ال�صفة 

الغربية.

انه ل  52.6% منهم  ال�صباب اجاب نحو  يف�صلها  التي  ال�صحية  املنا�صب ملقدم اخلدمة  وحول اجلن�س 

ما  ف�صل  الإناث، يف حني  لل�صابات   %48.7 و  الذكور  لل�صباب   %56.3 اخلدمة،  مقدم  يهم جن�س 

ان  الإناث  ال�صابات  47.4% من  ان يكون مقدم اخلدمة ذكرا، وف�صلت  الذكور  37.4% من  ن�صبته 

يكون مقدم اخلدمة انثى. على الرغم من ان ن�صف ال�صباب وال�صابات تقريبا قد التزموا مبا هو متوقع 

اأي عدم الهتمام  للحيادية  ان هنالك هام�صا عري�صا  انه يلحظ  اإل  ثقافيا حول جن�س مقدم اخلدمة، 

اقل  املقدم للخدمة كان على م�صتوى  التحليل بعمق، جند ان جن�س  حول جن�س مقدم اخلدمة. وعند 

من الهمية لدى ال�صباب املقيمني يف حمافظات و�صط ال�صفة الغربية، حيث منط احلياة يبدو اكرث انفتاحا 

يف حني ان ال�صباب يف باقي املناطق كانوا اكرث حتفظا حول جن�س مقدم اخلدمات مما ي�صكل م�صاهدة 

براجمية مهمة.

ويف�صل ال�صباب(15- 24)�صنة يف ال�صفة الغربية ان يكون موقع مركز اخلدمات ال�صحية اخلا�س بهم 

قريب من مكان ال�صكن وبن�صبة بلغت 87.2% من اإجمايل ال�صباب، مع ارتفاع وا�صح يف ن�صبة الإناث 

84.6% لل�صباب  90.0% مقابل   اللواتي يف�صلن ان يكون املركز قريب من اماكن �صكناهن وبن�صبة 

الذكور.
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مركز  يكون  ان  ال�صباب  من   %40 نحو  ف�صل  لل�صباب  ال�صديقة  ال�صحية  املراكز  هذه  طبيعة  وحول 

ال�صباب نحو  الذكور  46.6% وبني  ال�صابات  اأخرى، فكانت بني  �صحي مدمج مع خدمات �صحية 

ال�صباب ان تكون هذه اخلدمة ال�صحية على �صكل  23% من  الثلث)33.2%( ، يف حني ف�صل نحو 

عيادة اأو مركز �صحي م�صتقلة لل�صباب، وبدون فروق وا�صحة بني ال�صباب الذكور والناث، كما ف�صل 

نحو 18% ان تلقى ال�صباب اخلدمة ال�صحية ال�صديقة لل�صباب �صمن مركز اأو نادي ريا�صي مع فرق 

13% للناث.  وا�صح ما بني الناث والذكور فبلغت هذه الن�صبة نحو 24% للذكور مقارنة بحوايل 

ومن امللحظ ارتفاع ن�صبة ال�صباب املقيمني يف حمافظات و�صط ال�صفة الغربية الذين يف�صلون ان يكون 

مركز �صحي مدمج مع خدمات �صحية اأخرى اذ بلغت هذه الن�صبة حوايل49.3% ، مقارنة مع حوايل 

40% للمقيمني يف حمافظات �صمال ال�صفة الغربية وحوايل 30% للمقيمني يف جنوب ال�صفة الغربية.
كما يف�صل 46.5% من ال�صباب ان تقدم اخلدمات ال�صحية ال�صديقة لل�صباب من خلل مراكز �صحية 

خا�صة، مع ملحظة ارتفاع ن�صبة الإناث اللواتي يف�صلن ذلك مقارنة بال�صباب الذكور فبلغت %49.4 

لل�صابات الإناث مقارنة ب 43.7%  لل�صباب الذكور، كما اعترب نحو 76.5%  من ال�صباب يف ال�صفة 

الغربية ان مو�صوع ال�رسية مهم عند ح�صولهم على اخلدمة ال�صحية اخلا�صة بهم، فكان مو�صوع ال�رسية 

كما هو متوقع اكرث اهتماما من قبل الإناث ال�صابات مقارنة بالذكور فبلغت 79.6% للإناث مقارنة 

للذكور، كما تف�صل الإناث تلقي اخلدمة ال�صحية ب�صكل منف�صل لل�صباب وال�صابات بواقع   %73.6
70.2% من اإجمايل ال�صابات، يف حني ف�صل ذلك من بني الذكور ال�صباب%61.1.

للح�صول على  التوجه  امام  ي�صكل عائقا  ال�صحية  للخدمة  بان وجود مقابل مايل  ال�صباب  اعتقاد  وحول 

نحو  اأ�صار  حيث  ذلك  حول  ومعار�س  موؤيد  بني  ما  ال�صباب  انق�صم  لل�صباب،  املقدمة  ال�صحية  اخلدمة 

انه ي�صكل عائقا للتوجه ال�صباب نحو اخلدمة ال�صحية املقدمة لهم، واأ�صار نحو %37  ال�صباب  41% من 
باعتقادهم باأنه ل ي�صكل عائقا لذلك، يف حني راأى نحو 22 % من ال�صباب انه قد ي�صكل اأحيانا عائقا امام 

التوجه للح�صول على اخلدمة ال�صحية املقدمة لل�صباب، وبدون فروق وا�صحة على م�صتوى جن�س ال�صاب.

انهم  منهم   %47 نحو  فا�صار  ال�صحية  اخلدمة  لتلقي  املف�صل  املكان  حول  اأي�صا  ال�صباب  انق�صم  كما 

يف�صلون تلقيها يف مركز �صحي خا�س، يف حني ف�صل نحو 41% تلقيها يف مركز �صحي حكومي ومن 

امللحظ ارتفاع ن�صبة ال�صابات اللواتي يف�صلن تلقي اخلدمة ال�صحية يف املراكز ال�صحية اخلا�صة مقارنة 

بال�صباب الذكور فبلغت هذه الن�صبة نحو 44%  للذكور مقابل نحو 49% للإناث.
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تهدف الدرا�صة النوعية اىل درا�صة اخلدمات ال�صحية املقدمة لل�صباب واحتياجاتهم واأولوياتهم من وجهة 

املراهقني  يتعلق ب�صحة  فيما  بال�صافة اىل املجتمع املحلي  مقدمي اخلدمة واملخت�صني يف هذا املجال، 

وال�صباب واخلدمات املقدمة لهم، وكيف ميكن تكييف اخلدمات ال�صحية لتلبية احتياجات ال�صباب.

وجمموعتني  للآباء  بوؤرية  جمموعات  واأربع  اأنف�صهم،  لل�صباب  )اثنتني  بوؤرية  جمموعات   8 تنفيذ  مت 

للمعلمني(، وقد روعي يف تنفيذ هذه املجموعات التوزيع اجلغرايف لل�صفة الغربية وجن�س املبحوثني، 

اإذ عقدت اأربع جمموعات بوؤرية للذكور ومثلها للإناث. كما مت عقد لقاءات مع مقدمي اخلدمة ال�صحية 

يف خمتلف مناطق ال�صفة الغربية، كما عقدت 10 لقاءات مبا�رسة مع �صخ�صيات وموؤ�ص�صات ذات علقة 

مبا�رسة بق�صايا ال�صباب.

اأول: التحديات وامل�سكلت التي تواجه ال�سباب ح�سب الأطراف املختلفة

التي توؤثر �صلبا  الفل�صطينية بالكثري من امل�صكلت والتحديات  ال�صباب يف الأرا�صي  يرتبط واقع 

ارتبطت  الفل�صطيني  العام  الو�صع  بهم يف  املنوطة  فالتحديات  ال�صحية،  على ظروفهم وحياتهم 

ممار�صات  نتيجة  احلركة  يف  ال�صعوبات  اأو  املكاين،  احليز  �صيق  يف  �صواء  املتغريات،  من  بالكثري 

الحتلل من خلل ف�صل املناطق اأو اجلدار، اإىل الواقع القت�صادي والبطالة احلالية نتيجة الأزمة 

اإىل ذلك وقت الفراغ املهدور لدى ال�صباب، والذي  اأ�صف  التي تعي�صها الأرا�صي الفل�صطينية، 

تزداد معه الآثار ال�صلبية يف ظل غياب املوؤ�ص�صات التي تهتم بهم.

م�سكلت الو�سع العام الفل�سطيني ح�سب توجهات املجتمع املحلي

الرا�صي  يف  وال�صابات  ال�صباب  اأن  العمل  ور�صة  يف  وامل�صاركات  امل�صاركون  اأجمع  عام،  ب�صكل 

الف�سل الثالث

نتائج الدراسة النوعية
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تلك  توؤثر  اقت�صادية واجتماعية وثقافية ونف�صية �صعبة، بحيث  واأو�صاعا  يواجهون ظروفا  الفل�صطينية 

الظروف بطرق مبا�رسة وغري مبا�رسة على اأو�صاع ال�صباب وال�صابات ال�صحية.

ترى الأمهات اأن الو�صع العام لل�صابات وال�صباب لي�س م�صتقرا، فهناك عوامل توؤثر �صلبا على ال�صباب 

وعوامل اأخرى توؤثر على ال�صابات. ب�صكل عام يتاأثر ال�صباب الذكور بغياب فر�س العمل، وتعترب هذه 

هي امل�صكلة الرئي�صية خا�صة مع الو�صع القت�صادي العام الذي متر به الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

»الأولد مب�صوها دايرين يف ال�صوارع اأو ب�صلوا يف الدار وكل يوم م�صكلة، يف نف�س الوقت ما ف�س حدا بدير 

بالو عليهم ل �صلطة ول جمتمع ول حدا، �صحيح اأنا ام بعطيه اللي بدو اياه ب�س م�س كل ا�صي بعطيه اإياه«.

كما نوهت الأمهات اإىل �صعوبات »احلياة القت�صادية التي ينتج عنها �صعوبات يف الو�صول اإىل اخلدمات 

ال�صحية لل�صباب ولل�صكان عموما  احلياة القت�صادية �صعبة للنا�س اليوم وما بتقدر تقوم باولدك يعني 

بدهم دكتور، م�صت�صفى، اهلل اعلم كيف الواحد بدبر حاله«.

حتدثت الأمهات يف ذات الور�صة عن مقارنات للأو�صاع ما بينهن وبني اأبنائهن وان اأو�صاعهن العامة 

على  �صلبا  توؤثر  فالتكنولوجيا  املوجود،  والتطور  التكنولوجيا  ظل  يف  حتى  اأف�صل،  كانت  وال�صحية 

من  اأح�صن  ظروفنا  كانت  »زمان  اإيجابا.  اأو  �صلبا  �صواء  حدين  ذو  �صلح  وهي  واأو�صاعهم،  حياتهم 

ظروف اأولدنا ب�صكل كبري خا�صة يف ظل انت�صار التكنولوجيا اليوم، ب�س هذا التطور �صلح ذو حدين 

يعني اأنا بكون خايفة كتري على بناتي ملا يكونوا على الفي�س والنت والف�صائيات، يعني �صار فيها كتري 

تطور وزي ما فيها ايجابيات بر�صو فيها �صلبيات«.

يف حني تعددت امل�صاكل والتحديات التي تواجه ال�صباب وال�صابات ح�صب توجهات الأمهات يف خميم 

بلطة، واللواتي ركزن على ق�صية الثقافة املحلية وتاأثرياتها ال�صلبية على �صحة ال�صباب. وكان الرتكيز 

على الثقافة مرتبط مع تعاطي الأ�رسة مع الأبناء �صمن حماذير وممنوعات “العيب”.

»غياب الثقافة وخا�صة يف الق�صايا اجلن�صية، وغياب الثقافة اجلن�صية يولد ممار�صات جن�صية خاطئة توؤدي 

اإىل م�صكلت �صحية خمتلفة، فهناك ثقافة العيب وهذه م�صكلة �صحية رئي�صية يقع �صبابنا فيها يف املخيم، 
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وتوا�صل الأهل يتم اأي�صا من قبل الأهايل مع الحتياجات يف الق�صايا ال�صحية وخا�صة اجلن�صية تتم بطرق 

غري �صحيحة منها ثقافة العيب اأو احلذر” )اأمهات من خميم بلطة(.

ال�صباب من م�صادر  يتلقاها  التي  ال�صحية واملعرفية  املفاهيم  اإىل  الور�صة  كما نوهت الأمهات يف ذات 

امل�صادر غري مراقبة ومتاحة  اأن هذه  الإ�صكالية، مثل النرتنت والتلفزيون، خ�صو�صا  تعمق من حجم 

ب�صكل كبري لل�صباب خا�صة الذكور.

يف  وامل�صكلة  والتلفزيون،  النرتنت  واأهمها  اإ�صافية  و�صائل  عرب  ال�صحية  املفاهيمهم  يتلقوا  »ال�صباب 

ال�صباب  على  توؤثر  هاي  والبيئة  مرخ�صة،  وغري  للرقابة  خا�صعة  غري  حملت  اإنها  املخيم  يف  النرتنت 

وتوؤدي بالتاأكيد اإىل م�صاكل �صحية يف بيئة غري �صحية”. )اأمهات من خميم بلطة(.

ومع غياب الن�صاطات املختلفة وغياب املوؤ�ص�صات التي تفعل دور ال�صباب، ينحو ال�صباب نحو ممار�صة 

ن�صاطات �صلوكية �صارة مثل التدخني، والتوجه نحو ق�صاء وقت الفراغ على النرتنت وغريها. ولكن 

بالن�صبة لل�صابات و�صمن الواقع الجتماعي والثقايف خا�صة يف ريف بيت حلم فتبقى ال�صابات حبي�صات 

البيوت وحركتهن مرتبطة فقط باحلاجة، مثل الو�صول اإىل املوؤ�ص�صات التعليمية اأو الو�صول اإىل حالت 

�رسورية او البقاء يف البيت.

يف حني ا�صتطرد الآباء يف �صياق حديثهم فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه ال�صباب »من خلل جتاربهم 

كاآباء« يف غياب الهوية وحتديد دورهم املجتمعي، وعك�س ذلك نف�صه جليا يف �صبابية وعدم و�صوح 

امل�صتقبل ولعل غياب الأمل ي�صيق با�صتمرار من نظرتهم للم�صتقبل، كما نوه الآباء اإىل عدم فعالية وفجوة 

اأو  التلفاز  اأو م�صاهدة  الأ�صدقاء  اإما مع  اأوقات فراغهم  يق�صون  فالأبناء  الآباء والأبناء  التوا�صل ما بني 

بهم  خا�س  �صيق  حيز  يف  هذا  الفراغ  وقت  وق�صاء  الكمبيوتر،  على  الألعاب  اأو  النرتنت  ا�صتخدام 

ي�صاهم ب�صكل رئي�صي يف غياب التوا�صل.

اإىل  يقود  وهذا  املجتمع  وتنمية  املجتمع  يف  دورهم  وحتديد  يريدون  الذي  ما  الهوية،  م�صكلة  »اأهم 

الجتماعية  واملواقع  والتلفزيون  النت  مثل  العنا�رس  من  جملة  تاأثري  حتت  واقعني  ال�صباب  مو�صوعة 

التي توؤثر على خياراتهم وتوؤثر على مو�صوعية قدرتهم على حتديد هويتهم............عدم و�صوح 

التوا�صل الجتماعي  اأفق نظرتهم للم�صتقبل... وهذا يقلل من  امل�صتقبل ولعل غياب الأمل ي�صيق من 

بني الآباء والأبناء معدوم بالعموم من خلل ق�صاء وقت فراغهم ب�صكل عام على الألعاب والكمبيوتر”.
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اأي�صا على جوانب اأخرى مت�س حياة الطالبات،  اتفقت املعلمات بالعموم مع ما طرح �صابقا، وركزن 

الطالبات على وجه اخل�صو�س ح�صب وجهة نظرهن م�صاكل عدة ويف عدة م�صتويات  تواجه  حيث 

بق�صايا  رئي�صي  ب�صكل  ترتبط  امل�صكلت  وبيئية وجن�صية، هذه  وتعليمية  واقت�صادية  اجتماعية  م�صاكل 

اإ�صافية مثل الزواج املبكر والطلق، ناهيك عن امل�صاكل البيئية التي تفر�صها ممار�صات الحتلل على 

منطقتهم. كما اأ�صافت املعلمات يف ذات الور�صة اأن التطور التكنولوجي و�صبكات التوا�صل الجتماعي 

من خلل النرتنت والتلفاز توؤثر كثريا على واقع الفتيات وتعاطيهن مع واقعهن الجتماعي والذي يولد 

بالنهاية انفتاح يف حيز �صيق يوؤثر على �صحتهن من خلل ممار�صات خمتلفة.

»جيل ال�صابات اجلديد يف ظاهرة حتدي و�رساع فيه انفتاح مثل النرتنت وامل�صل�صلت الرتكية توؤدي 

التغريات  املراهقة والتغريات وطريقة  توؤثر على �صحتهن �صلبا وخا�صة مع فرتة  انفتاح على ق�صايا  اىل 

اجل�صمية خا�صة بحرج من الدورة ال�صهرية ع�صان وما بتعرتف لهلهن فيها وع�صان هيك ا�صهل �صي 

فوط غري �صحية وفيه منهن اهلهن بوخذهن على الدكتور على اعتبار الدورة اتاخرت وبكت�صفوا ب�س 

من احلرج واخلجل انهم ما بحكوا لهلهن«.

وبخ�صو�س الزواج املبكر نوهت املعلمات بقوة اإىل ق�صايا الزواج املبكر “اأنا عندي طالبة حامل وعندي 

طالبة خاطبة، والطالبة اخلاطبة �صاطرة كثري وبتحكيلي اإنها ما بدها تقدم توجيهي لنها بدها تتزوج.«

كما اأ�صارت املعلمات اإىل اأن مع�صلة الزواج املبكر ت�صكل م�صكلة رئي�صية تواجه الفتيات يف هذه املنطقة، 

واأن للزواج املبكر تبعات متعلقة بالواقع الجتماعي وال�صحي والقت�صادي. »املو�صوع املهم الزواج 

املبكر كمان احنا عندنا زواج مبكر كثري الأولد بت�رسبوا ع�صان ي�صتغلوا وعندنا و�صع مدار�س الذكور 

كثري �صعبة والعلمات كثري متدنية والنجاح يف اخلم�صينات وف�س اهتمام بالتعليم ل�صه البنات و�صعهن 

اح�صن، ب�س بر�صوا فيه زواج مبكر.«

اإىل انعكا�س الواقع الجتماعي للأ�رس على الواقع النف�صي ال�صحي  ويف ذات ال�صياق نوهت املعلمات 

كيف  مهم  »كمان  الفتيات.  على  الأ�رسة  داخل  وامل�صاكل  الطلق  ظاهرة  انت�صار  مع  خا�صة  للفتيات 

الو�صع ال�صحي للطالبات بيكون �صعب من البيت فيه طالبات كثري بيجني من بيوتهن م�صغوطات وفيه 

يظلني يف احل�صة، وبعد حوار ونقا�س طويل  قادرات  انهم خمنوقات وم�س  ثنينت  طالبات بحكوا مرة 

معهن اعرفنا انه فيه م�صاكل يف ال�رسة وحدة احكتلي انه اأبوها طلق اأمها وحدة ثانية احكتلي انه امها 
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حردانة، واحنا عنا يف منطقتنا ن�صبة الطلق عاليه كثري وهذا كله اأثره الأول على ال�صابات والبنات وعلى 

الو�صع ال�صحي والنف�صي الهن.«

ثانيا: العوامل التي ت�ساهم يف احلياة ال�سحية

�صليم، حيث مت  ت�صاهم يف خلق واقع �صحي غري  ال�صباب وال�صابات  هناك عوامل عدة ح�صب 

التي ترتبط  ال�صابات وال�صباب بتنوع عنها �صواء تلك  املوؤثرات باملفاهيم ال�صحية وحتدثت  ربط 

اأو  اجل�صم،  لتقوية  التغذية  اأو  الرجيم  مثل  �صيئة  نتائجها  وتكون  �صحية  اأنها  على  مبمار�صات 

املخدرات، وعوامل خارجية مثل الحتلل الإ�رسائيلي وعدم توفر الأمان والبيئة والتلوث.

كما نوهت املعلمات اأي�صا اإىل ممار�صات يكون لها نتائج مبا�رسة وغري مبا�رسة على �صحتهن، هذه 

الأمور مرتبطة بالتغذية وبع�س املمار�صات ال�صلوكية. “اأمور التغذية عند البنات م�صكلة بعتمدن 

على ال�صيب�س وامل�رسوبات الغازية والطاقة وكلها هاي بتعمل تغريات هرمونية توؤثر على �صحتهن 

وكمان قلة الكل البنت ما بتيجي احل�صة الثالثة ال الوحدة تعبانة على الآخر.....كمان فيه ال�صهر 

الكثري وهذا بياثر اكيد على �صحتهن، وكمان زي ما احكينا عدم وعي بع�س الطالبات واهاليهن 

للدورة ال�صهرية ب�صتخدموا فوط غري �صحية بتاثر عليهن«.

فيما حتدث املعلمون عن التحديات التي تواجه ال�صباب اأي�صا، ومن اأهمها ان�صداد الآفاق امل�صتقبلية 

العمل والبطالة والتعليم، والتحدي الآخر يتمثل يف �صيق احليز املكاين  ال�صباب مثل �صوق  اأمام 

نتيجة اجلدار الذي يخلق اآفاقا كثرية اأمام ال�صبابى خا�صة يف بع�س املناطق املعزولة، بجانب غياب 

امل�صاكل الجتماعية والثقافية  اإىل  اإ�صافة  تاهيلية،  املوؤ�ص�صات وعدم وجود مراكز تدريبية  وجود 

�صواء داخل الأ�رس اأو اإمكانية بناء علقات عاطفية مع الآخر، بجانب التهمي�س امل�صاعف لل�صباب 

�صمن الثقافة ال�صائدة.

»ان�صداد الآفاق اأمام ال�صباب مثل �صوق العمل البطالة والتعليم وغريها من الأمور....عدم وجود 

مراكز  وجود  .وعدم  طاقاتهم  وا�صتغلل  ال�صباب  قدرات  تنمية  اإىل  تهدف  وموؤ�ص�صات  مراكز 

تاأهيلية لل�صباب..امل�صاكل العاطفية والعلقات مع اجلن�س الآخر....املخططات الهيكلية للقرى 

يف املناطق ج واجلدار« .
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وقت فراغ غري م�ستثمر يعزز من م�سلكيات �سلبية يف ظل غياب املوؤ�س�سات

اأي�صا ب�صكل جلي يف الليات والق�صايا  التاأثري  انعك�س هذا  العامة  بالبنى  ال�صباب وال�صابات  تاأثر  كما 

التي ي�صغل به ال�صباب وال�صابات اأوقات فراغهم. فمع غياب املوؤ�ص�صات التي حتت�صن ال�صباب وال�صابات 

وغياب الربامج، تبقى امل�صاحات املتاحة اأمام ال�صباب وال�صابات يف ممار�صات �صلبية توؤثر عليهم ب�صكل 

�صلبي نف�صيا و�صحيا كما طرحت ذلك من قبل الفئات املختلفة من املجتمع املحلي.

املراهقة، وكيف  ال�صباب وال�صابات يف مراحل عمرية كفرتة  اإىل ح�صا�صية واقع  فقد نوهت الأمهات 

ي�صاهم وقت الفراغ يف جنوح ال�صباب نحو ممار�صات خطرة توؤثر ب�صكل مبا�رس وغري مبا�رس على واقعهم 

ال�صحي، فهناك فرتات عمرية خطرة متر بال�صباب مثل مرحلة املراهقة، حيث يندفع ال�صباب يف هذه 

املرحلة اإىل ممار�صات خطرة على �صحتهم مثل التدخني وال�صهر وق�صاء وقتهم يف ال�صوارع بدون اأي 

فائدة، مع التاأكيد اأي�صا على غياب املوؤ�ص�صات ودورها.

“عن �صن املراهقة اأنا بدي احكي، طبعا �صن 18- 20 �صنة حرج جدا بتلحظ اإنهم مدفوعني اكرت ا�صي 
للدخان م�س ل�صي مفيد، ف�س مراكز اإنها ت�صمهم مراكز تنمي قدراتهم واأفكارهم يعني عندي ابن ما 

ال�صهر  ب�رسفوها على  قدرات  ف�س عندنا مراكز حتت�صنه كتري عندهم  ب�س  �صنة   19 اهلل عليه عندو  �صاء 

والدخان وما �صابه بنتمنى وجود هيك مراكز حتى حتفظهم من ال�صياع خ�صو�صا يف ظل هاي الأو�صاع 

القت�صادية.«

الأمهات،  نظر  وال�صابات من وجهة  ال�صباب  لدى  الفراغ  ق�صاء وقت  وانعك�س ذلك جليا يف طرق 

ولكن  الريا�صة.  لعب  يف  اأحيانا  اأو  الكمبيوتر،  على  اأو  ال�صوارع  يف  الفراغ  وقت  يق�صون  فال�صبان 

ال�صابات يبقني حبي�صات البيت، واأحيانا يق�صني وقتهن يف التطريز، خا�صة يف الريف.

رئي�صية  مع�صلة  الفراغ  وقت  يبقى  )بلطة(،  املخيم  �صباب  يعي�صه  الذي  �صعوبة  الأ�صد  الواقع  و�صمن 

تلقائيا من خلل ممار�صات �صحية ترتبط بغياب الربامج  جتابه �صباب و�صابات املخيم، وينعك�س ذلك 

اأن حتد من امل�صكلت املختلفة مبا فيها الق�صايا ال�صحية، ويرتبط بهذين  التي من املمكن  واملوؤ�ص�صات 

الهتمامات  خا�صة  واأولوياتها  املجتمعية  الهتمامات  حول  ودورها  املجتمعية  الثقافة  الواقعني 

والأولويات ال�صحية.
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»وقت الفراغ �صمة بدن وهو امل�صكلة الرئي�صية لأولدنا ما يف �صغل ول اأماكن يروحوا عليها والنرتنت 

»�صار �صمة بدن« ال�صباب وال�صابات بي�صتخدموه لتحريك غرائزهم«، وفيه غياب للموؤ�ص�صات وامكانية 

الو�صول الها وبغيب م�صادر التوعية، والثقافة القائمة ف�س فيها اهتمامات والق�صايا ال�صحية« .

ويف اجلانب الآخر، تنت�رس بع�س املمار�صات جراء هذا الو�صع القائم والذي يعك�س نف�صه تلقائيا على 

وم�رسوبات  الكحولية  وامل�رسوبات  املخدرة  املواد  انت�صار  ومنها  ال�صحي،  وال�صابات  ال�صباب  واقع 

كلها  والت�رسب،  الأطفال  وعمالة  املبكر  الزواج  مثل  اأخرى  م�صاكل  ال�صياق  ذات  يف  وتاأتي  الطاقة، 

جمتمعة ت�صكل بوؤرة هامة توؤ�ص�س باجتاه واقع �صحي غري �صليم لل�صباب وال�صابات.

وامل�رسوبات  املخدرة  املواد  خا�صة  املخيم  يف  الذكور  ال�صباب  بع�س  بني  جديدة  ظواهر  »انت�صار 

اإىل زواج  يوؤدي  املدار�س  البنات من  اإىل ممار�صات �صحية خاطئة،.....ت�رسب  يوؤدي  الكحولية وهذا 

مبكر وهذا يرتافق مع م�صاكل �صحية وت�رسب الأولد يوؤدي اإىل عمالة الأطفال وهذا اأي�صا يوؤدي اإىل 

م�صاكل �صحية«.

اأن هذه  املو�صوع م�صيفني لذلك  املحلي )خميم بلطة كمثال( على ذات  املجتمع  اأكد خرباء من  وقد 

املمار�صات الناجتة عن وقت الفراغ وطريقة التعاطي معه يوؤدي اإىل ممار�صات �صتى كما اأ�صلفت الأمهات 

بجانب املمار�صات اجلن�صية اخلاطئة وهذا الواقع يوؤدي اإىل م�صاكل �صحية ج�صدية ونف�صية وذهنية.

وقد اأكد الآباء يف ور�صة اأخرى على واقع وقت الفراغ ارتباطا بالغياب املوؤ�ص�صاتي يف هذه املنطقة، فاىل 

جانب غياب املوؤ�ص�صات املختلفة التي توفر م�صاحات لق�صاء وقت الفراغ والقيام بربامج توعية، وان 

ق�صاء وقت الفراغ يتم يف اأماكن عامة دون اأي برامج موؤ�ص�صاتية بالن�صبة لل�صباب، ومع �صيق هذا احليز 

تن�صاأ  .وعليه  منها  وال�صحية  املجتمعية  للخدمات  الو�صول  ولد �صعوبة يف  هذا  لل�صابات كل  بالن�صبة 

ممار�صات غري �صحية لل�صباب للتفريغ عن واقعهم مثل التدخني �رسب الكحول والإدمان على النرتنت 

�صيق احليز.

واقعهن  مع  للتعامل  لل�صابات  خا�صة  املتاحة  وامل�صاحة  احليز  �صيق  الفراغ  وقت  بق�صاء  اأي�صا  يرتبط 

يتعلق  ففيما  الريف،  يف  خا�صة  املحدود  احليز  يف  حبي�صات  الفتيات  معظم  تبقى  حيث  وحياتهن، 
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بال�صابات و�صيق احليز املكاين، اخلا�س والعام، يف القرية تبقى طموحاتهن حمدودة، فاحليز �صيق اأمام 

الفتيات خا�صة يف الريف كما نوهت �صابقا اأمهات حمافظة من ريف بيت حلم واأ�صفن اأي�صا،« ال�صبايا 

ب�صكل عام اأنا بحكي كقرية عندنا يف ن�صبة �صبايا عندنا بنتمنى او نقدر نفتح الهم ا�صي ي�صتغلوه لنو 

عائلت  عدة  على  اإطلع  عندي  اأنا  خا�س،  ب�صكل  وللبنات  �صيئ،  عام  ب�صكل  القت�صادي  الو�صع 

و�صعهم داخل البيت بتلقي 4 اأو 5 �صبايا بدون �صغل، يعني هدول ال�صبايا بدهم م�رسوف م�س ب�س 

ال�صباب بدهم م�رسوف يدخن ويطلع كمان ال�صبايا الهم م�رسوفاتهم اخلا�صة يف حال ا�صتغلوا هدول 

ال�صبايا ب�صريوا معتمدات على حالهم بدل ما ي�صلن حمجمات انو انتي بنت ولزم تظلي بالبيت”.

كما يتاأثر واقع املخيمات )خميم بلطة كمثال( نتيجة البيئة الجتماعية والبيئية باإ�صافة وتراكم م�صاكل 

�صحية لدى ال�صباب وال�صابات، فعلى �صبيل املثال يعي�س املخيم يف بيئة غري �صحية مثل الزدحام وقلة 

ومن  للكبار  الجتماعية  ال�صطوة  من  يعزز  ما  داخلها،  ال�صكاين  والزدحام  امل�صاكل  وكثافة  التهوية 

الذكور مثل م�صاكل العنف والتحر�س اجلن�صي.

»هناك ظروف �صحية �صيئة تواجه ال�صباب فيما يتعلق باخل�صو�صية �صواء من ناحية �صحية وتهوية ول 

يوجد خ�صو�صية الفردية فاخلا�س عام ككل فالكل ي�صمع بع�صه والكل يرى ما يفعله الآخر”.

املخيم حم�صورة  اأبناءنا يف  بقولهن: »واقع  الق�صية  اإىل ذات  اأخريات من خميم بلطة  اأمهات  واأ�صافت 

واحلياة حم�صورة وفيه متييز بحرية ال�صابات لنا بنخاف كثري على بناتنا. وهناك �صطوة من الكبار على 

ال�صغار خا�صة يف موا�صيع مثل التحر�س اجلن�صي«.

ذلك  انعك�س  حيث  الآباء،  ح�صب  العام  الو�صع  �صمن  البع�س  ببع�صها  والق�صايا  الأمور  وتت�صابك 

فعلى  رئي�صي،  ب�صكل  اجل�صدية  وال�صحة  النف�صية  ال�صحة  خلل  من  ال�صحي  ال�صباب  واقع  على  جليا 

ال�صعيد النف�صي تتحدد علقات ال�صباب وال�صابات يف حيز �صيق، هذا من جهة ومن جهة اأخرى، تلك 

ال�صهر واجللو�س  اأن  اأو فكرية وامنا تعزز ممار�صات عنفية، بجانب  لها �صوابط تربوية  لي�س  الن�صاطات 

ل�صاعات طويلة دون حركة اأو ممار�صة اأي ن�صاطات اأو احتياجات توؤثر �صحيا ب�صكل مبا�رس وغري مبا�رس 

على ال�صباب وال�صابات.
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خلل  من  للطلبة،  الفراغ  وقت  ق�صاء  اأ�صكال  على  اأي�صا،  املعلمني  ح�صب  احليز،  �صيق  �صاهم  وقد 

م�صاحات معينة كالت�صلية مع الأ�صدقاء مثل لعب ال�صدة اأو على املقاهي اأو جتمعات ت�صاهم يف بلورة 

�صلوكيات خمتلفة مثل التدخني والرجيلية، اأو ق�صاء وقت الفراغ على النرتنت والكمبيوتر والتلفاز.

وقد نوه خرباء يف وزارة ال�صحة اإىل البعد املفاهيمي، بان ال�صحة هي نتيجة، ارتباطا مبا له من دللت 

جمتمعية. “ال�صحة هي بالأ�صا�س (outcome) فالتعليم له ارتباط بال�صحة، و�رسورة ملنع املر�س، والبيئة 

لها علقة من خلل التلوث فال�صحة باخت�صار ق�صية جمتمعية وهناك تدابري اجتماعية �رسورية لتح�صني 

الو�صع ال�صحي وزواج الأقارب، اذن فق�صية ال�صحة ال�صبابية هي ق�صية جمتمعية �صيا�صاتية، وهناك غياب 

للوعي، وعليه نحن بحاجة اىل برنامج �صديق ل�صحة ال�صباب« )د.اأ�صعد رملوي(.

ثالثا: اأراء املجتمع املحلي نحو مدى كفاءة وكفاية اخلدمات ال�سحية لل�سباب

مل تلم�س النتائج اأي نوع من الر�صا لدى املجموعات املجتمعية املختلفة حول اخلدمات ال�صحية 

القائمة، حيث نوهت الأطراف املختلفة اأن هناك حتديات تواجه هذه اخلدمات يف جانبني ذات 

اأهمية �صواء من حيث كفايتها: فهناك نق�س يف اخلدمات �صواء يف بع�س الأنواع اأو من حيث عدالة 

توزيعها اجلغرايف. واجلانب الخر مرتبط بكفاءة اخلدمات املوجودة حيث اأفادة املوؤ�رسات الواردة 

يف اللقاءات اأن هذه اخلدمات غري كفوؤة وغري جيدة من حيث اجلودة والكفاءة.

والثقافة  العامة  املعلومات  يف  و�صوح  وعدم  �صح  هناك  اأن  على  ال�صابات  حتدثت  اجلانب  هذا  ففي 

ال�صحية بالعموم لدى ال�صابات، وعندما تتوفر معلومات فهي غري كافية .واأ�صافت ال�صابات اأن م�صدر 

الوالدين  بجانب  التخ�ص�صية  الربامج  وبع�س  والتلفزيون  النرتنت  عرب  ياأتي  الأول  باملقام  معلوماتهن 

كم�صدر اأي�صا “املعلومات ال�صحية غري كافية وميكن احل�صول عليها من خلل امل�صادر اأهمها النرتنت 

والتلفزيون خا�صة الربامج ال�صحية املتخ�ص�صة بذلك، ومن الأم والأب« )الأهل(.

من  تبقى  م�صادرها  ان  اىل  ال�صابات  بع�س  ا�صار  فقد  اجلن�صية  ال�صحية  باملعلومات  يتعلق  فيما  ولكن 

الزميلت وال�صديقات ومن خلل الإطلع على النرتنت والكتب واملجلت.

على  الإطلع  خلل  ومن  ال�صديقات  من  املعلومات  هاي  مثل  ياأخذوا  اأن  يف�صلوا  بالعادة  »ال�صبايا 

النرتنت والكتب واملجلت.«
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كما  ذكروا  فقد  بال�صابات،  مقارنة  ال�صباب  لدى  عنها  كثريا  ال�صحية  للمعلومات  امل�صادر  تختلف  ومل 

ذكرت ال�صابات، الأهل والنرتنت وو�صائل الإعلم والأ�صدقاء، “هناك اإجماع على اأن املعلومات ال�صحية 

اأهمها النرتنت والتلفزيون وو�صائل الإعلم  لديهم غري كافية وميكن احل�صول عليها من خلل امل�صادر 

املختلفة، ومن الأم والأب )الأهل( والأ�صدقاء، ن�رسات التوعية، النت، و�صائل الإعلم، الأ�صدقاء..الخ.«

وارتباطا باملو�صوع نف�صه، وب�صكل عام ل يوجد ر�صا عند ال�صابات وال�صباب –ح�صب نتائج ور�س العمل 

ذلك ح�صب  ويرتبط  اجلودة،  الت�صكيك وعدم  من  بنوع  لها  وينظرن  املتوفرة  ال�صحية  اخلدمات  - عن 

وجهة نظرهم اإما لعدم توفر اخلدمة ال�صحية التي ت�صعى ال�صابات للح�صول عليها اأو لقلة اجلودة يف حال 

توفر اخلدمات ال�صحية، والأ�صباب ترتبط بقلة خربة الأطباء وكرثة الأخطاء الطبية، وقلة املراكز ال�صحية .

ومل تختلف النتائج التي تقدمت بها الأمهات عن ذلك كثريا، من خلل النظر بقدرة اخلدمات و�صموليتها 

وباأن هناك حمدودية يف تلك اخلدمات وهي تن�صب ب�صكل رئي�صي يف التوعية والإر�صاد وخدمات تنظيم 

الأ�رس، ولي�س لتلك اخلدمات اأي علقة باحتياجات ال�صباب.

الطالبات  حالة  ت�صوف  عاتقها  على  بكون  باملدر�صة  الجتماعية  املر�صدة  �صحية،  خدمات  ف�س  »ما 

وامل�صاكل اللي بتعر�صو اإلها، ل ف�س خدمات حكومية عندنا باملرة، اخلدمات ال�صحية املقدمة ما اإلها 

علقة باحتياجات ال�صباب«.

ويف الجتاه نف�صه، اأ�صارت الأمهات يف خميم بلطة عن خ�صو�صية واقع اخلدمات يف املخيم من حيث 

غياب اخلدمات ب�صكل رئي�صي، وباأن اخلدمات املتوفرة نتيجة الكتظاظ تغيب عنها اخل�صو�صية. هذا 

الواقع يوؤثر بدوره على التوجه لتلقى خدمات �صحية �رسورية خا�صة لل�صباب �صواء لغياب اخلدمة اأو 

غياب النوعية واخل�صو�صية يف ذات الوقت.

كما اأ�صار خرباء حمليون يف املخيم اإىل غياب املوؤ�ص�صات، والتاأكيد على وجود فراغ موؤ�ص�صاتي كبري، خا�صة يف 

املوؤ�ص�صات ال�صحية القائمة، مع التنويه اأن اخلدمات ال�صحية املتاحة ينق�صها الكفاءة والفاعلية والتخ�ص�س.

»اخلدمات املتوفرة املركزية املتاحة ب�صكل م�صتمر للحوامل والأمرا�س املزمنة، ولكن العيادة املركزية 
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التابعة للوكالة بتفتح من ال�صاعة الثامنة لل�صاعة ثنتني، وباملجمل تعالج ما ل يقل عن 1000 حالة، وهنا 

ال�صباب وال�صابات  اأثناء العلج وهذا يوؤثر على توجه  اأن هذه املراكز ل توفر اخل�صو�صية  التنويه  مهم 

لتلقي اخلدمات ال�صحية داخل هذه املراكز خا�صة اإذا كانت امل�صكلة متعلقة بالق�صايا اجلن�صية. املكان 

ب�صكل عام غري موؤهل وظروفه غري منا�صبة لتوفري اخل�صو�صية، وب�صكل عام الفقراء والنا�س امل�صطرين هم 

اإيل بتوجهوا لهذه املراكز«.

كما مت التنويه اأي�صا من قبل خرباء حمليني اآخرين يف خميم بلطة اإىل غياب الإر�صاد والتوعية ال�صحية ب�صكل 

عام وغياب للطاقم القادر على التعامل مع خ�صو�صيات ال�صباب »املر�صدة دائما غري متوفرة والطاقم 

املوجود غري كايف واأحيانا الطاقم املتوفر غري موؤهل للتعاطي مع خ�صو�صيات ال�صباب وال�صابات.«

ومل يختلف احلال يف اإفادات الآباء من دورا – اخلليل، )البلدة ذات احلجم ال�صكاين الكبري( يف مو�صوع 

غياب اخلدمات ال�صحية، وان اخلدمات املتوفرة غري �صاملة، وهناك غياب رئي�صي ح�صب الآباء للخدمات 

ال�صحية الثانوية واقت�صار اخلدمات ب�صكل رئي�صي على الرعاية الأولية �صواء احلكومية والوكالة اأو اخلا�صة 

اأو الأهلية. كما يواجه جمتمع دورا غياب التوا�صل يف توفر اخلدمات فربغم العدد الكبري ل�صكان هذه 

املنطقة، اإل اأن هناك عيادة واحدة فقط تداوم على مدار اليوم وينق�صها الكثري من التجهيزات والكوادر، 

ومع هذا النق�س يف اخلدمات يتاأثر بهذا الواقع بطرق �صتى اأي�صا ال�صباب وال�صابات.

ال�رسائح  باقي  مثل  مثلهم  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  وكفاية  كفاءة  عدم  اإىل  دورا  يف  احل�صور  واأ�صار 

ال�صباب  احتياجات  مع  تتجاوب  املتوفرة ل  اخلدمات  باأن هذه  التنويه  اأهمية  مع  املجتمعية،  والفئات 

وال�شابات. “اخلدمات ال�صحية غري كافية واخلدمات املقدمة مثلهم كمثل املجتمع املحلي ب�صكل عام 

يوجد خدمات �صحية  ول  متطورة  ال�صحية غري  العجلة  لأنه  ال�صباب،  احتياجات  مع  بتتجاوب  وما 

بالأ�صل  العامة هي  ال�صاب ك�صباب واخلدمات  بفئة  يهتم  لهم، ول يوجد قطاع �صحي  اأ�صل  مقدمة 

�صعيفة وقليلة.«

اإقامة  منطقة  تعاين  حيث  عام،  ب�صكل  املجتمعية  ال�صحية  اخلدمات  حمدودية  اإىل  املعلمات  تنظر  كما 

املعلمات )قرى �صمال غرب القد�س( من حمدودية يف اخلدمات، واخلدمات املقدمة ب�صكل رئي�صي تقدم 

من قبل موؤ�ص�صات املجتمع الأهلي.
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»بالن�صبة للخدمات ال�صحية بالعموم ف�س خدمات لل�صكان واخلدمات حمدودة من خلل بع�س املراكز 

بالعموم....  اإهمال وخوف.  فيه  الدكتور  يروح على  الواحد مبر�س بخاف  واذا  املنطقة  ال�صحية يف 

فيه برامج الأمومة والطفولة، عندنا اأهم املراكز الإغاثة الطبية من زمان ب�صتغلوا عنا، وفيه مركز الهلل 

الأحمر والوكالة .«

بع�س  ن�صاطات  �صواء من خلل  املراكز،  داخل  ال�صحية  اخلدمات  بع�س  توفر  املعلمات عن  وحتدثت 

املوؤ�ص�صات الأهلية يف برامج توعية للطالبات واملعلمات اأو من خلل تنفيذ ن�صاطات خا�صة بالك�صف 

ال�صحي على الطالبات، كما يتوفر متابعة داخل املدار�س من خلل نظام البطاقة الرتاكمية والتي ت�صمل 

من�صقة  فيها  يتوفر  املدار�س  بع�س  اأن  اإىل  ي�صار  الأهايل،  مع  والتوا�صل  للمتابعة  ال�صحي  الطالبة  ملف 

�صحية ملتابعة النظافة والبيئة ال�صحية العامة.

»ب�صكل عام يف املدار�س اأحنا كمعلمات وطالبات بنوخذ دورات تثقيف �صحي من خلل موؤ�ص�صات 

اهلية حول املراهقة والإ�صعافات الأولية والق�صايا ال�صحية الإجنابية.... وكمان فيه من�صقة �صحية يف 

املدر�صة بتابع حالة النظافة العامة وحالت الطالبات ال�صحية وفيه مر�صدة كمان معنية بالو�صع النف�صي 

العامة  اأو�صاعها  عن  خا�س  ملف  اإلها  طالبة  كل  اإىل  الرتاكمية  البطاقة  نظام  وعندنا  للطالبات.... 

واأو�صاعها ال�صحية«.

وبخ�صو�س الزيارات الطبية متت الإ�صارة اإىل اأن الزيارات الطبية مقت�رسة فقط على طبيب �صحة وعيون 

وهي زيارات عامة غري مرتبطة بالواقع ال�صحي العام، مع التنويه اأن التوا�صل مع الأهايل يتم يف حدود 

الأ�رس التي تعاين بناتهم من م�صاكل معينة، وان جتاوب الأ�رس حمدود. 

توجهات اخلرباء

مل تختلف كثريا توجهات الفاعلني واخلرباء يف القطاع ال�صحي عما اأ�صارت اإليه خمتلف فئات املجتمع 

املحلي، حيث اأكدوا وب�صيغ خمتلفة اأن هناك �صح و/اأو غياب خلدمات �صحية تلبي احتياجات ال�صباب 

�صمن  توجهات  لديها  العامة  ال�صحية  ال�صيا�صات  اأن  اأكدوا  كما  الفل�صطيني،  املجتمع  يف  وال�صابات 

الإطار العام، على �صبيل املثال، �صحة املراهقة واخلدمات ال�صحية الإجنابية واجلن�صية وترتبط معظم هذه 

ال�صيا�صات مب�صاريع متويلية تنتهي مع انتهاء امل�رسوع.
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وبقيت  معزولة  اأنها  اإل  اأخرى،  اأو  خدمة  وتقدمي  ال�صباب  حاجات  لحرتام  املتفرقة  املحاولت  »رغم 

مرتبطة بتوفر متويل وح�رست مبو�صوع ال�صحة الإجنابية واجلن�صية )د. علي ال�صعار، الأمم املتحدة لل�صكان(.

هناك  حاجاتهم،  لتوفري  مهيئة  وغري  ال�صباب،  احتياجات  تراعي  ل  حاليا  املتوفرة  ال�صحية  اخلدمات 

خدمات جمتمعية وتوعوية لكن ل يوجد خدمات �صحية )د. �صمر �صنار، نابل�س(.

برامج �صحة  مثل  العام  بالإطار  تتحدث  والإ�صرتاتيجية  بطريقة �صحيحة،  م�صاغة  �صيا�صات  يوجد  ل 

التحويل  اآليات  املدار�س،  يف  الداخلية  اخللية  نظام  ال�صحية،  التوعية  نظام  الإجنابية،  املراهقة-ال�صحة 

الداخلي واخلارجي، وهنا حتدث د. حممد الرمياوي عن اأن دورهم الرئي�صي توعوي مرتبط يف �صياق 

م�صوؤولياتهم بجانب بع�س الربامج على م�صتوى املدار�س، وهذا يجب اأن يرتبط مبقدم اخلدمة الرئي�صية، 

وزارة ال�صحة.

ول تتعاطى العيادات القائمة مع احتياجات «« يوجد خ�صو�صية  ل  اخلدمات  نق�س يف  “يوجد 
وزارة  الرمياوي،  )حممد  اخل�صو�صية”  لغياب  املوا�صيع  هذه  من طرح  يوجد خجل  ال�صباب، 

الرتبية والتعليم(.

»اخلدمات احلالية ل تلبي الحتياجات ول يتم تقدمي �صوى بع�س الر�صادات والربامج التوعية ««

لل�صباب مثل الإيدز.«

»م�س موجودة، رغم املحاولت املتفرقة لحرتام حاجات ال�صباب وتقدمي خدمة اأو اأخرى، ««

اإل اأنها معزولة وبقيت مرتبطة بتوفر متويل وح�رست مبو�صوع ال�صحة الإجنابية واجلن�صية.«

فيما ذهب البع�س منهم اإىل احلديث عن اأن هذه امل�صاريع والربامج ل ترتقي اإىل م�صتوى الق�صية املركزية 

املرتبطة بتوفر خدمات �صحية لل�صباب، وامنا تكمن الأهمية بدرجة املعرفة والو�صول املرتبطة ب�صكل 

مركزي بق�صايا احلقوق، فالق�صية ال�صحية ق�صية حقوقية ولي�صت خدماتية بالأ�صا�س.

»املهم الرتكيز على نوعية اخلدمات ولي�س حجمها، وعليه يرتبط بذلك املواقف واملعلومات واملمار�صات 

ال�صحية، فالق�صية لي�صت بحجم امل�صاريع والربامج، وامنا بدرجة املعرفة والو�صول ملعرفة هموم ال�صباب 

وتوفر املعلومة لديهم عن اخلدمات ال�صحية. من الأهمية اأي�صا احلديث عن ق�صايا ال�صحة العامة لل�صباب 
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يف اإطار احلقوق ال�صحية، فهناك فجوة براجمية خا�صة يف الق�صايا احلقوقية، وهذا يعك�س نف�صه بالتاأكيد 

مع  ال�صحي  للكادر  واملمار�صات  ال�صباب  مع  ال�صحي  القطاع  وتعامل  املقدمة  اخلدمات  نوعية  على 

ال�صباب عند التوجه لتلقي اخلدمة ال�صحية. وعليه ل بد من �صيا�صات �صحية لل�صباب تتعلق باحلقوق 

ل يوجد نظام �صحي متكامل فيما يخ�س ال�صباب بالعك�س فهناك بع�س امل�صاريع ول يوجد ممار�صات 

�صيا�صاتية وا�صحة يف الإطار القائم اجتاه ال�صباب )د. خديجة جرار، الإغاثة الطبية(.

وب�صكل  وجود  اىل  ا�صاروا  فقد  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  مديريات  يف  العاملني  اراء  يخ�س  فيما  اما 

جزئي خدمات ال�صحة الإجنابية وا�صت�صارات ما قبل الزواج وهناك تنوع يف مقدمي اخلدمة ال�صحية 

لل�صباب واأحيانا تتكامل هذه اجلهود مثل وزارة ال�صحة والوكالة واملوؤ�ص�صات الأهلية. و قد ا�صاروا اأنه 

ل يوجد خدمات �صحية لطلب ما بعد ال�صف ال�صاد�س، واخلدمات ال�صحية املدر�صية مقت�رسة على 

فح�س النظر والتطعيم. اي�صا ا�صاروا اىل �رسورة وجود نظام حتفيز وحماية لدى القائمني على اخلدمة 

اي�صا  التدريب والتاأهيل للكوادر.  اأن يحمى مقدم اخلدمة وكذلك  لن هذه اخلدمات ح�صا�صة يجب 

يجب ال�صتفادة من ال�صباب اأنف�صهم ومن قدراتهم، فهم لديهم القدرة يف اأن ي�صاعدوا يف ذلك، يف كل 

موؤ�ص�صة هناك دائرة للتطوع ميكن ال�صتفادة من جتاربهم وخرباتهم.

رابعا: ما بني الوعي ال�سحي والحتياجات

ما زالت ق�صية الوعي ال�صحي مو�صع �صك لدى ال�صباب وال�صابات، فاملوؤ�رسات التي بينتها النتائج 

بينت اإن الوعي ما زال حمدودا لديهم، ويربز ذلك جليا من خلل ممار�صاتهم التي ت�رس �صحتهم 

بطريقة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة. انعك�س ذلك اأي�صا يف حتديد الحتياجات من حيث النوعية التي 

يطمحون لها فبدت مو�صع �صك، لن الرتكيز بدى مرتبط بالكفاية اأكرث منه بالكفاءة.

من  ذلك  وارتبط  لديهن/م،  ال�صحي  الوعي  حمدودية  عن  �صواء  حد  على  وال�صباب  ال�صابات  حتدثت 

خلل غياب الهتمام والربامج التوعوية، واذا جتذر الوعي يكون هناك غياب للمتابعة خا�صة من خلل 

الدعايات كم�رسوبات  وال�صابات من خلل  ال�صباب  �صلوكيات خاطئة مت�س حياة  يربز  الذي  الإعلم 

الطاقة لل�صباب اأو طرق احلفاظ على اجلمال لل�صابات.

»الوعي ال�صحي لدى ال�صباب متو�صط، ل يوجد توعية لهم وال�صابات تهتم ب�صحتهن اأف�صل من الذكور، 
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واأحيانا الوعي موجود لكن ل يوجد متابعة وم�صاندة لل�صلوكيات ال�صحية وحماربة لل�صلوكيات ال�صيئة 

اأو  معينة،  �صيجارة  يدخن  الذي  ال�صاب  بذلك  ال�صحي واجلذاب  ال�صاب  ي�صور  وللإعلم دور حيث 

ي�رسب م�رسوب غازي اأو م�رسوب طاقة معني فيتم التقليد رغم املعرفة باملخاطر ال�صحية لذلك. وال�صبايا 

من خلل دعايات عن اجلمال والكرميات والعمليات اإيل ب�رس وغريها وامل�رسوبات الغازية والطبيخ.«

واأ�صاف ال�صباب اأن هناك اأي�صا ما يحد من تلقي اخلدمات ال�صحية يف البلد اأي�صا والتي ترتبط بالتكلفة 

املادية املرتفعة، واللمبالة والإهمال لدى مقدمي اخلدمات ال�صحية.

اللمبالة  والغرور،  اخلجل  املادية،  الكلفة  مثل  ال�صحية  اخلدمة  تلقي  من  ال�صباب  مينع  »والذي 

والإهمال”(ال�شباب.)

 

اأما حول الحتياجات للخدمات ال�صحية، فتنوعت الحتياجات التي حتدث عنها ال�صباب من منظور 

ال�صحية  اخلدمات  عن  وال�صابات  ال�صباب  حتدث  فقد  لل�صحة،  التقليدي  التعريف  عن  بعيدا  �صمويل 

بالأ�صل  مرتبط  تلقيها  يف  والفجوة  الحتياجات  معرفة  وان  واجلن�صية،  والتغذوية  واجل�صمية  النف�صية 

الأولوية  اإعطاء  اأو عدم  ال�صحي اخلا�س،  القطاع  ارتفاع كلفتها، خا�صة من  اأو  توفرها  بغيابها وعدم 

للربامج ال�صحية لل�صباب.

ال�صباب متنوعة وت�صمل خدمات �صحية نف�صية وج�صمية وتغذوية  التي يحتاجها  ال�صحية  »اخلدمات 

وجن�صية والذي مينع ال�صباب من تلقي اخلدمة ال�صحية عدم املعرفة بها وبتوفرها وعدم وجود املعالج 

املنا�صب، وا�صتهجان النا�س من تلك اخلدمات«.

وقائية  برامج  الأمهات عن  لهم، حتدثت  املقدمة  اخلدمات  غياب  ال�صباب يف ظل  احتياجات  وحول 

ب�صكل رئي�صي، تلك الربامج املرتبطة باحلد من تعاطي املخدرات، والتوعية يف الق�صايا ال�صحية اجلن�صية 

خا�صة املرتبطة باملراهقة والتحر�س اجلن�صي وغريها.

كما اأكد الآباء اأن اخلدمات ال�صحية القائمة حاليا ل تتعاطى وتتجاوب مع احتياجات ال�صباب �صمن 

فئاتهم العمرية املختلفة واجلن�س، كما اأن الإمكانيات املادية والب�رسية ل تتعاطى مع احتياجات املجتمع 

ب�صكل عام وال�صباب ب�صكل خا�س.
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وحول توجهات الأمهات للخدمات املتوفرة التي يحتاجها الأبناء والبنات، نوهت الأمهات اإىل غياب 

تلك اخلدمات، وان العتماد على بع�س اخلدمات وخا�صة الإر�صاد النف�صي فهي متوفرة من موؤ�ص�صات 

قاعدية يف بع�س التجمعات ال�صكانية. ومت التاأكيد مرة اأخرى على غياب املوؤ�ص�صات ب�صكل ملحوظ.

وفيما يتعلق بال�صيا�صات ال�صحية اأكد احل�صور يف ور�صة )الآباء( اأن ال�صيا�صات معدومة بالعموم، وهناك 

غياب لل�صيا�صات الوطنية الر�صمية التي تهتم وتتعاطى مع احتياجات ال�صباب.

اإىل  الباب  هذا  يف  املعلمات  نوهت  ال�صابات  ب�صحة  وعلقته  وال�صيا�صات  التعليم  بواقع  يتعلق  وفيما 

ق�صيتني رئي�صيتني:

الق�صية الأوىل املنهاج ودوره: هناك منهاج مقر مرتبط بال�صحة البيئية والوعي ال�صحي، ولكن ««

هناك م�صاألتني ترتبطان يف عدم وجود خربات يف الطاقم املدر�صي ليقوم بواجبه، اإ�صافة اإىل اأن 

الطاقم التدري�صي احلايل لي�س لديه الوقت والهتمام لإعطاء قدر كايف لتلك املادة ذات الأهمية.

الثقة «« غياب  اإىل  املعلمات  اأ�صارت  واملعلمات:  املر�صدة  مع  الطالبات  علقات  الثانية،  الق�صية 

مواجهة  الطالبات وحيدات يف  تبقى  الثقة  غياب  واملر�صدة، ومع  الطالبات  بني  ما  وانتزاعها 

واقعهن ال�صحي.

واأكد اخلرباء اأي�صا على غياب ال�صيا�صات اخلا�صة بال�صباب، ومن الأهمية مبكان عند و�صع ال�صيا�صات 

مع  التعاطي  على  وا�صح  انعكا�س  لذلك  لن  واأولوياتهم  ال�صباب  حلياة  العام  املجرى  على  الوقوف 

اأولويات اخلدمات ال�صحية.

»ل يوجد نظام �صحي متكامل فيما يخ�س ال�صباب بالعك�س فهناك بع�س امل�صاريع ول يوجد ممار�صات 

ال�صياق  على  الوقوف  مبكان  الأهمية  ومن  ال�صباب.  اجتاه  القائم  ال�صياق  هذا  يف  وا�صحة  �صيا�صاتية 

نف�صه  يعك�س  وهذا  ال�صباب  بها  يتاأثر  �صيا�صية  وظروف  وفقر  بطالة  من  العام  والو�صع  لل�صباب  العام 

هناك  وي�صبح  كاأولوية،  املعي�صية  الأحوال  اإىل  يذهبون  فال�صباب  واللويات،  والتحفيز  اخلدمات  على 

م�صلكيات مثل التدخني واملخدرات مرتبطة بال�صلوكيات.«

اأو جزء مما يحتاجه  بع�س  تلبي  القائمة حاليا  ال�صيا�صات  اأن  اإىل احلديث على  بع�س اخلرباء  فيما ذهب 

ال�صباب، وهناك اأهمية لبلورة �صيا�صات �صحية باجتاهات عدة:
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�صيا�صات ل�صلة اخلدمات ال�صحية. »هناك �صيا�صات متعلقة بال�صباب وهناك اهتمام من ال�صلطة ««

بال�صباب وهناك برامج لتعزيز رفاهية ال�صباب لكن ل يوجد �صيا�صات ل�صلة اخلدمات ال�صحية 

التي يجب ان تقدم لل�صباب، وهناك انطباع لعدم حاجة ال�صباب لهذه اخلدمات.«

لل�صباب. «« جمتمعي  وف�صاء  مركز  باجتاه  احلايل  من  اأعمق  هو  ما  اإىل  بحاجة  الحتياجات 

اأو  التدخني  اأو  املخدرات  اأو  اجلن�صية  الأمرا�س  كانت  �صواء  خمتلفة  ال�صباب  »فاحتياجات 

امل�صاكل الأ�رسية واحلاجة النف�صية والإحباط املهني الدرا�صي والأمرا�س والأ�صئلة املجهولة غري 

احلاملة لإجابات عند ال�صباب فالحتياجات هذه بحاجة اإىل مركز وف�صاء جمتمعي لل�صباب.«

احلراك القائم ل يرتقي لو�صع �صيا�صة داعمة لحتياجات ال�صباب بروؤية �صمولية. »هناك بع�س ««

والهلية،  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  الدولية  اجلهات  بع�س  تقوده  �صيا�صات  لو�صع  موؤخرا  احلراك 

لكن ل يرتقي لو�صع �صيا�صة داعمة خلدمات واحتياجات ال�صباب يعني هناك مبادرات فردية 

من قبل موؤ�ص�صات”.

خام�سا: املجتمع املحلي بني واقع �سحة ال�سباب ودوره امل�ستقبلي

دور املجتمع املحلي يف خدمات �صديقة لل�صباب

من  بالرغم  املحلي  املجتمع  دور  اأهمية  على  املختلفة  العمل  ور�س  يف  وامل�صاركات  امل�صاركون  ركز 

ال�صحية  الق�صايا  مع  ب�صمولية  التعاطي  اىل  امل�صاركة  املختلفة  الفئات  ونوهت  القائم،  دوره  حمدودية 

املجتمع  اأو  ال�رسة  اأو  املحلية  للموؤ�ص�صات  �صواء  املوؤ�ص�صاتي  بالعمل  والنطلق  وال�صابات  لل�صباب 

يبداأ  املحلي  للمجتمع  خمتلفة  اأدوار  اإىل  العمل  ور�س  يف  وامل�صاركات  امل�صاركون  اأ�صار  فقد  بالعموم، 

بالأ�رسة وميتد اإىل باقي موؤ�ص�صات املجتمع املحلي. فقد اأو�صحت الأمهات على �صبيل املثال عن اأهمية 

دور الأ�رسة: “الأ�رسة لها دور اأ�صا�صي يف تطوير وتوعية الأبناء جتاه واقعهم ال�صحي، واملدر�صة لها دور 

كبري اأي�صا مهم يف التوعية.«

لديهم ويتم ذلك من  الوعي  لرفع درجة  املجتمع  املوؤ�ص�صات يف  اأهمية دور  اإىل  الأمهات  كما نوهت 

خلل م�صاركة كل من الن�صاء والرجال داخل الأ�رسة« اأهمية م�صاركة كل من الرجال والن�صاء للتعامل 

التوعية للأ�رسة والأهايل  امل�صتويات املختلفة، وهنا مهم برامج  ال�صحية للأبناء وعلى  مع الحتياجات 

والأمهات والآباء جتاه املمار�صات ال�صحية والتوعية فيما يتعلق بالتقلبات اجلن�صية للأبناء لأنه يرتافق مع 

ذلك متطلبات �صحية.«
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واأ�صارت الأمهات اأي�صا اإىل اأهمية تعاطي املوؤ�ص�صات مع املفهوم ال�صمويل لل�صحة لل�صباب وال�صابات« 

ال�صحة اجل�صدية والعقلية والنف�صية واجلن�صية«، وعليه اأن تكون الربامج �صمولية ولي�صت مو�صمية واأن يتم 

التخطيط لل�صحة ب�صكل �صمويل »ال�صباب �رسيحة مهمة و�صحتهم توؤثر ب�صحة املجتمع ومفهوم ال�صحة 

�صامل �صحة نف�صية وجن�صية وج�صدية وعقلية.

توؤثر بطريقة  الوا�صطة واملح�صوبية والتي  الدور املجتمعي يف مناه�صة  اأهمية  اإىل  الأمهات  كما نوهت 

مبا�رسة وغري مبا�رسة على متلقي اخلدمة« مكافحة الوا�صطة ووجود العلقات للح�صول على اخلدمات 

ال�صخ�صية ال�صحية وخا�صة انه الأولويات ترتبط بالأحزاب والع�صرية«.

فيما ذهب الآباء اإىل دور اأبعد من ذلك للمجتمع املحلي من خلل تقدمي الدعم املبا�رس لتعزيز و�صول 

ال�صباب اإىل اخلدمات ال�صحية، كالتربعات املادية املبا�رسة وغري املبا�رسة.

»ي�صاهم املجتمع يف قطعة ار�س ليتم بناء م�صت�صفى اأو مركز �صحي عليها، ممكن ان يتم جمع تربعات 

من النا�س لبناء مركز �صحي للمجتمع ككل، امل�صاركة يف دورات تثقيفية وور�س عمل تتعلق بالقطاع 

ال�صحي لدعم و�صع ال�صباب ال�صحي، ممكن التوجه اإىل اأ�صحاب روؤو�س الأموال وطلب الدعم منهم”.

واأ�صار املعلمون اإىل اأهمية دور املجتمع املحلي بالعموم املحدود يف دعم اخلدمات ال�صحية ال�صبابية، مع 

اأن تطلعات املجتمع املحلي اإىل خدمات �صمولية يحول الواقع القت�صادي دون تلبيتها.

»التوجهات حمدودة، وذلك لن اأي �صيا�صات اأو خطط حتتاج اإىل دعم مادي يف زمن عز فيه املال، يوجد 

اإىل خدمة  املجتمع  يتطلع  اكرب،  اهتمام  اإىل  يحتاج  ولكن  املحلي،  املجتمع  للدور  م�صاعدات حمدودة 

ال�صباب يف كافة املجالت ال�صحية، ولكن هناك حائل دون تلبية رغبات املجتمع وهو املال، املجتمع 

املحلي م�صغول يف توفري لقمة العي�س لأفراده، فاإذا مل يكن هناك قرار مدعوم من الدولة، ل يكون هناك 

اأي تبني للخدمات اأو م�صاعدة وم�صاندة من املجتمع املحلي”.

وت�صافر  التن�صيق  عالية خا�صة يف جمال  اأهمية  ذو  املحلي  املجتمع  دور  اأن  اإىل  اآخرون  معلمون  واأ�صار 

اجلهود وتقدمي دعم معنوي ومادي لتعزيز اخلدمات ال�صحية لل�صباب.
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»تن�صيق ما بني املجتمع املحلي والرعاية ال�صحية من اجل تقدمي رعاية �صحية داعمة لل�صباب، وت�صافر 

وتطوعية  وتوعوية  وتثقيفية  �صحية  مراكز  فتح  خلل  من  لل�صباب،  ال�صحية  اخلدمات  جتاه  اجلهود 

لل�صباب، ومن خلل الدعم املادي واملعنوي”.

وكان الراأي الغالب باأن هناك غياب لدور املجتمع املحلي لدى اآباء رام اهلل، حيث نوهوا اإىل اأن دور 

املجتمع املحلي حمدود، مع غياب اخلطط والربامج ب�صكل عام، كما اأفادوا باأن اأولويات املجتمع املحلي 

غري واردة على اأجندتها ق�صايا ال�صباب، حيث يرتبط بذلك غياب الوعي لدى املجتمع املحلي.

»اخلدمات بالأ�صا�س معدومة ودور املجتمع املحلي حمدود، ول يوجد لديه خطة اأو اإمكانيات لتح�صني 

بهذا  م�صتقبلي  توجه  اأي  هنالك  بان  ن�صعر  ل  وللأ�صف  لل�صباب.  ال�رسورية  اخلدمات  من  النوع  هذا 

الجتاه، واملجتمع املحلي غري واٍع ب�صكل كاٍف ل�صتيعاب هذه امل�صاكل وطرق التعاطي مع خدمات 

�صحية حللها، كما اأن اأولويات املجتمع املحلي للهتمام بال�صباب غري واردة عموما، فهموم املجتمع 

ال�صحة  مبو�صوع  يتعلق  فيما  يف  اأما  التحتية  البنية  وق�صايا  القت�صادية  الق�صايا  توفري  يف  ترتكز  املحلي 

لل�صباب فهي غري واردة وهذا وا�صح من �صيا�صية البلديات، حيث ل يوجد مثل هذه التوجهات، والعبء 

الأكرب تتحمله منظمات املجتمع املدين وهي غري قادرة على �صد الفجوة لغياب امليزانيات والكوادر”.

وبالعموم نوه الآباء اإىل اأن الق�صايا ال�صحية لل�صباب يتم تناولها �صواء يف اإطار ال�صيا�صات اأو العمل �صمن 

منظور فردي، ول يتم التعاطي معها كق�صية جمتمعية �صمولية بحاجة اإىل �رساكة جمتمعية وروؤية وفل�صفة 

جماعية. كما مت التنويه اأن موؤ�ص�صات املجتمع املحلي تعمل مع ال�صباب بالعموم بعيدا عن الهتمامات 

ال�صحية، مع ال�صتثناء لبع�س املوؤ�ص�صات التي تعمل يف م�صاريع �صحية مبتورة ولي�س بروؤية �صمولية.

ونوه الآباء يف ذات الور�صة اأي�صا اإىل اأهمية دور املجتمع املحلي وفاعلية دوره يف دعم و�صول ال�صباب اإىل 

اخلدمات ال�صحية يف التخطيط للم�صتقبل، خا�صة من خلل دعم برامج �صحية ميكن معها و�صول ال�صباب 

اإىل تلك اخلدمات بغ�س النظر عن اأعمارهم ومكان اإقامتهم وجن�صهم. ومع هذا الغياب، اأ�صار الآباء اإىل 

دور الهيئات واملجال�س املحلية يف فتح قنوات لتعبري ال�صباب عن تطلعاتهم واحتياجاتهم ال�صحية.

»يجب اأن يكون هنالك دور فعال وواٍع للمجتمع املحلي يف دعم و�صول ال�صباب للخدمات ال�صحية 
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من خلل حملت توعوية �صعبية ت�صمل جميع قطاعات املجتمع وخا�صة �صباب الأ�رس الفقرية واملناطق 

النائية البعيدة عن مركز اخلدمات، من خلل توفري ودعم مراكز �صحية قادرة على الو�صول اإىل فئات 

ال�صباب كافة، من خمتلف الأعمار واملناطق واجلن�س«.

اأو دور، ويرتبط ذلك ح�صب  اأن املجتمع املحلي بعيد جدا عن هكذا روؤية  اإىل  كما نوهت املعلمات 

اإفادتهن بغياب الوعي املجتمعي.

»وبالن�صبة لدور املجتمع املحلي حول اخلدمات ال�صحية وروؤيته املجتمع بعيد كثري عن هيك مو�صوع 

ال�صحية  للق�صايا  وعي  عندها  ما  الأ�رس  بع�س  باأنه  ا�صل  مرتبط  وهذا  احكينا  ما  وزي  دور  اله  وما 

لل�صابات”. بينما اأكد اخلرباء على اأهمية دور املجتمع املحلي، وان املجتمع املحلي يتعاطى ويتعاون مع 

الربامج ال�صحية بالعموم، وباأن لديه الوعي لهذه الحتياجات اخلا�صة بال�صباب.

�ساد�سا: روؤية للخدمات ال�سحية ال�سديقة لل�سباب

�صديقة  �صحية  خدمات  موؤ�ص�صات  ببناء  ترتبط  عدة  ق�صايا  اإىل  وامل�صاركات  امل�صاركون  نوه 

لل�صباب ترتبط بالوعي وبناء مراكز خدماتية تلبي احتياجاتهم، كما مت التنويه اإىل اأهمية الإر�صاد 

النف�صي واملجتمعي، حيث ت�صكل تلك املوؤ�رسات �صياغة اأ�صا�س لبناء خدمات �صحية لل�صباب، 

ال�صحية يف  ال�صباب  ق�صايا  مع  التعاطي  ب�رسورة  بيت حلم  ور�صة  الأمهات يف  اأفادت  حيث 

اإطار وقائي من خلل وجود رقابة على ال�صبكة اللكرتونية، مع اأهمية وجود مراكز خا�صة 

بال�صباب بعيدا عن اأي اأهداف خا�صة لتلك املراكز ل تتلءم مع مو�صوع �صحة ال�صباب، وان 

تكون اأهداف تلك املراكز متنا�صبة مع م�صالح واهتمامات ال�صباب وال�صابات.

كما اأكد الآباء يف ور�صهم على الق�صايا الوقائية بالأ�صا�س، مثل اأهمية ور�صات التوعية والتغذية، وجتهيز 

مراكز ريا�صية خا�صة بال�صباب، ودورات تتعلق بال�صحة العامة والإ�صعاف الأويل، بجانب توفري مراكز 

اإر�صاد وتوعية مرتبطة باملمار�صات ال�صلبية ب�صكل خا�س مثل �رسب الكحول والتدخني وتعاطي املخدرات.

النف�صي والتوعية واأهمية اخلدمات ال�صحية بالعموم واخلدمات  اأهمية الإر�صاد  اأي�صا على  وركز الآباء 

اجلن�صية ب�صكل خا�س.
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وركز الآباء يف ذات الور�صة على اأهمية الوقاية كعلج للواقع ال�صحي لل�صباب، مع تاأكيدهم على اأهمية 

اإن�صاء مراكز خا�صة يف الإر�صاد النف�صي والجتماعي واجلن�صي، وان يكون هذا الدور يف اإطار جمتمعي 

�صمويل يكون للأطراف املختلفة دور به.

واأكد الآباء اأن اأهم مكونات اخلدمات ال�صحية التي يجب توفرها والعمل عليها هي خدمات ال�صحة 

النف�صية كمكون رئي�صي لل�صحة العامة، وان النطلق املهني يف هذا النوع من اخلدمات يتطلب مهنية 

عالية وبرامج توعية وت�صليط ال�صوء على الق�صايا اجلن�صية.

»اخلدمات ال�صحية النف�صية وال�صحة النف�صية من اأهم اخلدمات كمكون رئي�صي لل�صحة العامة واحلاجة 

هنا للتعامل معها من منطلق مهني وهذا يتطلب برامج توعوية وبرامج ت�صتهدف ال�صباب، مع ت�صليط 

ال�صوء اأي�صا على الأمرا�س اجلن�صية من اجل زيادة معر فتهم وفهمهم له كوقاية«.

اأي�صا اإىل اأهمية توفري خدمات لل�صباب يف الإر�صاد النف�صي واجلن�صي، مع اأهمية توفري فر�س  واأ�صاروا 

وامكانيات الو�صول اإىل اخلدمات ال�صحية النوعية.

»من خلل اإن�صاء مراكز �صحية حكومية متخ�ص�صة لل�صباب يف الإر�صاد النف�صي واجلن�صي والجتماعي، 

توفري  والجتماعية،  والنف�صية  ال�صحية  وم�صاكلهم  ال�صباب  احتياجات  مع  تتعاطى  عيادات  توفري  مع 

فر�س وامكانيات الو�صول اإىل اخلدمة ال�صحة النوعية �صواء كانت اأولية اأو ثانوية )تخ�ص�صية( لل�صباب 

�صواء كان ذلك من خلل التاأمني ال�صحية اأو تاأمينات خا�صة بال�صباب”.

�سابعا: احت�سان اخلدمات ال�سحية ال�سديقة لل�سباب

لل�صباب  �صديقة  الأطراف  تراها  التي  ال�صحية  للخدمات  الروؤية  حول  النظر  وجهات  اختلفت 

ويجب العمل عليها، فعلى �صبيل املثال اختلفت الآراء يف ور�صة الآباء يف رام اهلل، فهناك ثلث اآراء 

بني من يراها اأن تكون مدجمة مع اخلدمات ال�صحية العامة ومن يراها اأن تكون منف�صلة، ومن يرى 

اأنها بالإمكان اأن تكون يف كل احلالني.
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ور�سة الآباء يف رام اهلل

»ممكن اأن تكون مدجمة لأنه ل يوجد م�صكلة يف دجمها مع اخلدمات ال�صحية الأخرى، وممكن اأن ««

تكون منف�صلة على اأن تقدم اخلدمات ال�صحية ال�صاملة مبا فيها النف�صية والجتماعية واجل�صمية 

واجلن�صية لتفي باحتياجات اجليل ال�صاب.«

»يجب اأن تكون مدجمة ب�صكل عام، لن ال�صباب جزء من املجتمع وف�صلهم عن املجتمع يف ««

مو�صوع اخلدمات ال�صحية �صيعزز من حالة الغرتاب عندهم، فعلى ال�صباب التوجه خلدمات 

�صحية تخدم كل اجلمهور يطلعوا على جزء من حتديات املجتمع ويعطيهم فر�صة للحتكاك مع 

اجلمهور. ويجب اأن تكون مدجمة لن احتياجات ال�صباب ال�صحية احتياجات اإن�صانية خا�صة 

لو ازدادت بع�س الأمرا�س اخلا�صة بهم.«

»املفرت�س اأن تكون منف�صلة ممكن اأن تكون حاجاتهم تختلف عن كبار ال�صن ولهم متطلبات ««

من  نوع  اىل  وبحاجة  ال�صحية  اجلوانب  بع�س  وبحاجة خل�صو�صيات يف  كفئة عمرية  خا�صة 

الرتكيز والهتمام.«

اإن «« اآباء دورا املو�صوع من زاوية خمتلفة، وهي املهم يف توفر اخلدمات بغ�س النظر  بينما يرى 

كانت منف�صلة اأو مدجمة، ولكن تبقى املهنية والإن�صانية وعدم التفريق بني املواطنني هي الأ�صا�س 

يف هذه اخلدمات.

اإىل ق�صية الف�صل عن اخلدمات  اأبعد من ذلك، من خلل التنويه  يف حني ذهبت الأمهات يف بيت حلم اإىل 

العامة اأو دجمها، وان اأن يكون الف�صل على اأ�صا�س اجلن�س، يف حني راأت اأمهات اأخريات يف ذات الور�صة اإىل 

اأهمية الدمج بني اجلن�صني فال�صباب وال�صابات موجودين يف جمتمعات خمتلطة، على �صبيل املثال يف اجلامعات.

وراأت الأمهات يف ذات الور�صة اأهمية وجود مراكز �صحية �صديقة لل�صباب، على اأن يكون هنالك دور 

حيوي للأهايل يف تفعيل هذه املراكز من خلل دعم م�صاركة وتوجه الأبناء والبنات لتلك املراكز. وان 

يتم م�صاركة ال�صباب من خلل هذه املراكز يف ن�صاطات ثقافية وترفيهية.

اأهمية  لل�صباب: راأي يرى  ال�صديقة  القد�س راأيان لفكرة اخلدمات  فيما قدمت معلمات �صمال غرب 

الرتكيز على اخل�صو�صية خا�صة لل�صابات، والراأي الآخر يرى �رسورة الندماج حتى تزول انك�صافية 

تلك املراكز اأمام املجتمع املحلي.
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تراعي  ل  املدجمة  املراكز  هذه  يف  خ�صو�صيتها  وت�صمن  باأريحية  تذهب  للبنت  اأف�صل  الأول:  الراأي 

اخل�صو�صية وفيه اأزمة والبنت بتخجل تروح على هيك مراكز وهاي املراكز برتفع حالة 

اخلجل واحلرج عند ال�صابات......

املركز  رايحة على  البنت  وانه هاي  اخل�صو�صية  املراكز  انك�صاف  بيبعد  مراكز مدجمة هذا  الثاين:  الراأي 

ايل  املجتمع  بتكون منك�صفة يف  ما برتوح لأنها  اكيد عندها م�صكلة ع�صان هيك  اخلا�س 

الكل بيعرف بع�س ع�صان هيك املراكز املدجمة بتبعد احلرج وبيكون فيه انفتاح على العامة 

الكل رايح وبعطي نتائج اأف�صل«.  

لل�صباب  ال�صديقة  ال�صحية  املراكز  يف  املختلفة  املوؤ�ص�صات  دور  اأهمية  اإىل  ور�صتهم  يف  املعلمون  ونوه 

�صواء املوؤ�ص�صات احلكومية اأو الأهلية، وي�صل حد امل�صوؤولية من وجهة نظر املعلمني اإىل وزارات معينة 

“كالريا�صة وال�صباب، وال�صحة، والثقافة، والرتبية والتعليم، وال�صوؤون الجتماعية والبيئة«، واملدار�س 
الراديوهات  مثل  الإعلم  و�صائل  اأهمية  بجانب  املحلية  واجلمعيات  والأندية  الريا�صية  واملوؤ�ص�صات 

والتلفزيونات.

�صحية  اخلدمات  مع  ال�صحية  اخلدمات  دمج  يف  يرغب  احدها  فئتني  اإىل  ذلك  يف  املعلمون  وانق�صم 

التايل  للأ�صباب  ال�صباب منف�صلة ويعود ذلك  اأن تكون خدمات  الأخرى ترغب يف  الأخرى، والفئة 

ح�صب وجهات النظر التالية:

ال�صباب  احتياجات  لن  الأخرى،  ال�صحية  اخلدمات  و  املحلي  املجتمع  مع  مدجمة  تكون  اأن  »يجب 

لي�صت يف معزل عن احتياجات باقي اأفراد املجتمع الأخرى يف جمال ال�صحة  ......... يجب اأن تكون 

منف�صلة لأن فئة ال�صباب فئة ح�صا�صة وحتتاج اإىل خدمات �صحية وعناية خا�صة كفئة ح�صا�صة«.

ونوه الآباء يف ور�صة رام اهلل اإىل الأبعاد املجتمعية املختلفة لتلك املراكز من حيث امل�صوؤوليات والواجبات، 

ويف قدرة املجتمع املحلي على توليد روؤية وتوعية ور�صالة من خلل هذه املراكز، على اأن يكون الأ�صا�س 

يف تلك الروؤية املوؤ�ص�صات الر�صمية متمثل يف وزارة ال�صحة الفل�صطينية واملجل�س الأعلى لل�صباب. كما 

نوهوا اإىل دور املجتمع املحلي يف حمل الر�صالة والتخطيط والتوعية.
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“الأ�صا�س اأن يكون هذا دور املوؤ�ص�صات الر�صمية وزارة ال�صحة والآن املجل�س الأعلى لل�صباب ««
واملوؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  الثانية  وبالدرجة  الدور  هذا  يلعبوا  اأن  املفرو�س  هم 

املوؤ�ص�صات غري  اأن هذه  الأهلية. فدورها حمدود وامكانياتها حمدودة وكادرها حمدود والهم 

القطاع  وم�صوؤوليات  م�صاركة  تكون  وامنا  لل�صباب  �صحية  وطنية  �صيا�صات  و�صع  بها  منوط 

الر�صمي بالأ�صا�س. ول �صك اأن اأننا قطعنا �صوط كبري يف توفري اخلدمات الإر�صادية وحتى على 

�صعيد الر�صمي مع قيام ال�صلطة، ولكن هذا غري كايف.

»توفري برنامج الإر�صاد يف املدار�س �صي ايجابي ولكن ما زال هذا الربنامج يعاين من كم هائل ««

من امل�صاكل منها غياب القانون وبالتايل غياب احلماية عن العاملني يف جمال الإر�صاد، وعدم 

توفر البنية التحتية للإر�صاد نف�صه.«

»غرفة خا�صة باملر�صد توفر ال�رسية والأمان لل�صاب وال�صابات. وهنا يوجد ق�صور هائل.«««

»وهذا ل يلغي دور املوؤ�ص�صات الأهلية التي تعمل يف القطاع ال�صحي واملوؤ�ص�صات احلكومية ««

والأهلية التي تعمل يف قطاع ال�صباب من خلل برامج �صحية خا�صة بال�صباب.«

وفيما يتعلق بتوجهات اخلرباء من املجتمع املحلي الفل�صطيني تعددت الآراء، ولكن بالعموم كان التوجه 

الأبرز هو التعلم من التجربة املغربية، فهي جتربة ريادية من خلل روؤيتها وطرحا للف�صاء ال�صبابي، على 

اعتبار اأن ق�صية ال�صحة ق�صية جمتمعية، على اأن يدار هذا الف�صاء من خلل ال�صباب اأنف�صهم وان يكون 

جمتمع ال�صباب هو �صاحب القرار، وهذا يرتتب عليه القيام بن�صاطات تدريبية بالأ�صا�س ملقدمي اخلدمة 

لرفع درجة الوعي لديهم، مع اأهمية الوعي املجتمعي �صواء الأ�رسة اأو املوؤ�ص�صات التعليمية اأو الأخرى، 

على اعتبار اأن ال�صحة هي نتيجة كما بيّنا �صابقا، وعليه يجب اأن يكون هناك اأدوار خمتلفة لذوي العلقة.

ال�صتقبال  لقيا�س  موؤ�رسات  و�صع  خلل  من  جتريبية  املرحلة  هذه  تكون  اأن  اأهمية  اإىل  البع�س  واأ�صار 

وتباينت الآراء فيما يجب وان تكون هذه املراكز مدجمة اأو منف�صلة.

ال�ستنتاجات والتو�سيات الرئي�سية

حاولت هذه الدرا�صة التوقف عند التحديات والإ�صكاليات التي يتعاطى بها النظام ال�صحي الفل�صطيني 

فيما يتعلق باحتياجات ال�صباب وال�صابات من ناحية اخلدمات واملعلومات املرتبطة ب�صحتهم وجودة 

اإىل الوقوف على خمتلف العوامل والظروف والتحديات التي يواجهها  حياتهم، كما هدفت الدرا�صة 

ال�صباب وتوؤثر ب�صكل مبا�رس وغري مبا�رس على واقعهم ال�صحي، �صمن الو�صع العام الفل�صطيني، والظروف 
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القت�صادية والجتماعية و�صول اإىل حماولة اخلروج بتوجهات عامة �صمن توجهات الأطراف املختلفة 

لر�صم روؤية م�صتقبلية يتم على ا�صا�صها بلورة منظومة خدمات �صحية �صديقة لل�صباب.

ال�ستنتاجات الرئي�سية

ظروفهم . 1 على  �صلبا  توؤثر  والتي  والتحديات  امل�صكلت  من  الكثري  وال�صابات  ال�صباب  يواجه 

وحياتهم ال�صحية، فالتحديات املنوطة بال�صياق العام الفل�صطيني ارتبطت بالكثري، �صواء �صعوبة 

الظروف القت�صادية، و�صيق احليز املكاين، وال�صعوبات يف احلركة نتيجة ممار�صات الحتلل 

ال�صباب  الفراغ املهدور لدى  اإىل ذلك وقت  اأ�صف  اأو اجلدار،  �صواء من خلل ف�صل املناطق 

والذي يزداد معه الآثار ال�صلبية يف ظل غياب املوؤ�ص�صات التي تهتم بال�صباب.

ومع �صح املوؤ�ص�صات والن�صاطات ذات العلقة التي تفعل دور ال�صباب يف احلياة العامة، ينحو . 2

ال�صباب نحو ممار�صة ن�صاطات �صلوكية �صارة والتوجه نحو ق�صاء وقت الفراغ على النرتنت 

النوع  علقات  �صمن  ال�صياق  هذا  بتاأثريات  يتعلق  وفيما  وغريها.  وال�صهر......  والتدخني 

تختلف بالن�صبة لل�صابات �صمن الواقع الجتماعي حيث تبقى ال�صابات حبي�صات احليز اخلا�س 

مع التلفاز والنرتنت اأو يف الل�صيء.

ت�صكل ق�صايا ال�صحة النف�صية، اجل�صمية واجلن�صية اهم حماور اهتمام ال�صباب وبالتايل املحاور . 3

التي يجب ان ت�صكل حماور منظومة اخلدمات. هذا بال�صافة اىل ق�صية اأ�صا�صية وهي الوقاية، 

على اعتبار اأن التوعية توؤ�ص�س لواقع �صحي ح�صا�س لل�صباب خا�صة مع انك�صافهم لعوامل عدة، 

وبالخ�س فيما يتعلق ب�صحتهم اجلن�صية والنف�صية.

ان نظام ال�صحة يف فل�صطني ل يوؤمن لل�صباب حيزا للح�صول على خدمات تتلءم مع احتياجاتهم . 4

املتنامية واملتاثرة ب�صكل كبري بالبيئة ال�صيا�صية والجتماعية التي ميرون بها. ويف حال ا�صتخدام 

اي من اخلدمات ال�صحية احلالية ب�صكلها وحمتواها املوجود، فان جتربة هذه اخلدمات مل تكن 

مب�صتوى توقعات ال�صباب من حيث اجلودة.

مع . 5 والفاعلة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  تعاطي  اأن  ال�صتنتاجات  بداية  يف  التنويه  مبكان  الهمية 

جمتمعية  ق�صية  اأنها  اأ�صا�س  على  ولي�صت  فردي  منظور  من  تتم  ال�صحية  ال�صباب  احتياجات 

�صمولية، وهي نتاج �صيا�صات فردية ولي�صت نتاج للواقع الجتماعي وال�صحي والثقايف، وعلى 

اأنها ق�صية خدماتية ولي�س ق�صية حقوقية بالدرجة الأوىل.

ل ميكن من خلل الدرا�صة الو�صول اىل املوؤ�ص�صة الف�صل لحت�صان اخلدمات ال�صحية ال�صديقة . 6
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على  احتواءه  عدم  )اي  احلايل  ب�صكله  ال�صحية  الرعاية  نظام  ان  املرجح  من  ولكن  لل�صباب، 

خدمات خم�ص�صة لل�صباب( ي�صتلزم ا�صتثمارا جديا يف البنية التحتية والكوادر لبناء منوذج عملي 

ي�صتقطب املنتفعني من ال�صباب 

التعليم . 7 موؤ�ص�صة  �صمن  يتواجدون  الدرا�صة  قيد  وال�صباب  اليافعني  من  الغالبية  ان  الرغم  على 

ال�صحية  املعلومة  او  للخدمة  املوؤ�ص�صة ودورها كمقدم  تاثري هذه  ان  ال  او اجلامعي،  املدر�صي 

مل يكن وا�صحا.

كما مت الرتكيز على دور املجتمع املحلي واأهميته، حيث مت الإ�صارة اإىل اأن دور املجتمع املحلي . 8

اأفادوا باأن اأولويات املجتمع املحلي غري  حمدود، مع غياب اخلطط والربامج ب�صكل عام، كما 

واردة على اأجندتها ق�صايا ال�صباب، حيث يرتبط بذلك غياب الوعي لدى املجتمع املحلي، مع 

التاأكيد على اأهمية دور املجتمع املحلي وفاعلية دوره امل�صتقبلي يف دعم و�صول ال�صباب اإىل 

اخلدمات ال�صحية، خا�صة من خلل دعم برامج �صحية يكون معها الإمكانية لو�صول ال�صباب 

اإىل تلك اخلدمات بغ�س النظر عن عمرهم ومكان اإقامتهم وجن�صهم، مع التنويه اأي�صا اإىل اأهمية 

واحتياجاتهم  تطلعاتهم  عن  ال�صباب  لتعبري  قنوات  فتح  يف  املحلية  واملجال�س  الهيئات  دور 

ال�شحية.

يلحظ الدور املتاكل للعائلة كحا�صنة وحامية لليافعني وال�صباب، وميكن ارجاع ذلك لتنامي . 9

ت�صاوؤل  و  اخرى  ناحية  من  الباء  وعلى  ناحية،  من  وال�صباب  اليافعني  على  البيئية  املوؤثرات 

التوا�صل البناء بني الجيال 
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تو�سيات عامة

تطوير منوذج خدمات �صحية ت�صتهدف املحاور ال�صا�صية لل�صحة ح�صب احتياجات ال�صباب . 1

ومبا يتلءم مع التوازن بني الوقاية، العلج والتحويل. علما ان جودة هذه اخلدمات من ناحية 

الكفاءة، املكان، التوقيت يجب ان يوؤخذ بعني العتبار ل�صمان ال�صتخدام المثل.

جتربة النموذج من خلل القطاعات ال�صحية املختلفة )حكومة، وكالة، غري حكومي وجامعة( . 2

و�صمن التوزيع اجلغرايف والجتماعي لل�صباب بحيث ي�صل النموذج اىل او�صع قطاع �صبابي 

ممكن.

التكامل والرتابط بني املوؤ�ص�صة التعليمية وال�صحية يجب ان يقوى على ا�ص�س منهجية. ان نظام . 3

لهذا  كالية  يخدم  ان  الوزارتني ميكن  بني  امل�صرتك  العمل  تطويره من خلل  الذي مت  التحويل 

الرتابط املوؤ�ص�صاتي

بني . 4 لل�صباب  �صهل  انتقال  يوؤمن  مبا  ال�صحية والجتماعية  اخلدمات  قطاع  بني  التوا�صل  تعزيز 

م�صتويات اخلدمة وا�صكالها.

ال�صحة . 5 بق�صايا  يتعلق  فيما  وخا�صة  ال�صحية  التوعية  جمال  يف  ال�صبابية  املوؤ�ص�صات  دور  تقوية 

النف�صية، اجلن�صية واملهارات احلياتية وربط هذه املوؤ�ص�صات بعلقة حتويل مع النموذج اخلدماتي 

املقرتح.

العمل مع املجتمعات املحلية ومن خلل املوؤثرين على تقوية التاثري اليجابي للعائلة واملجتمع . 6

املحلي على �صحة ال�صباب
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حالة اللجوء:

عام  اإ�رسائيل  احتلتها  التي  الفل�صطينية  الأرا�صي  من  هجروا  الذين  بالفل�صطينيني  خا�صة  اللجوء  حالة 

1948 وت�صمل اأبناء الذكور منهم واأحفادهم.

ال�سحة:

اأو  الأمرا�س  من  اخللو  فقط  ولي�س  والجتماعية  والنف�صية  اجل�صدية  الناحية  من  كامل  رفاه  حالة  هي 

الإعاقة.

ال�سحة اجل�سدية:

اخللو من الأمرا�س والإعاقات اجل�صدية.

ال�سحة النف�سية:

مفهوم ال�صعادة النف�صية مبا فيها الر�صى عن النف�س وحب احلياة.

الرفاهية الجتماعية:

ال�صيا�صي  وال�صتقرار  امل�صاواة،  الجتماعية،  العدالة  ويحقق  يعرتف  �صليم  جمتمع  بناء  يف  امل�صاهمة 

والقت�صادي.

ال�سحة الإجنابية:

اأو الإعاقة يف  حالة رفاه كامل من الناحية اجل�صدية والعقلية والجتماعية ولي�صت ال�صلمة من املر�س 

جميع الأمور واملتعلقة باجلهاز التنا�صلي لكل من الذكر والأنثى ووظائفه. وفقا لتعريف منظمة ال�صحة 

الف�سل الرابع

المفاهيم والمصطلحات
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بالإجناب يف  يتعلق  فيما  املنا�صب  القرار  اتخاذ  الفرد على  تت�صمن مقدرة  الإجنابية  ال�صحة  فان  العاملية 

الوقت والطريقة التي يريدها، وله احلق �صواء كان ذلك ذكراً اأم اأنثى يف احل�صول على الو�صائل املنا�صبة 

ال�صحية  اخلدمات  على  احل�صول  يف  املراأة  وحق  لختيارهم،  وفقا  الأ�رسة  تنظيم  و�صائل  من  واملقبولة 

املنا�صبة والتي متكنها من احل�صول على الرعاية ال�صحية الآمنة خلل فرتة احلمل والولدة.

املر�س املزمن:

املر�س الذي ي�صاحب الفرد ب�صفة مزمنة ول ميكن �صفاوؤه منه، ويكون م�صخ�س من قبل طبيب خمت�س 

ويتناول له علج ب�صكل م�صتمر مثل مر�س ال�صكري و�صغط الدم..الخ.

امل�ساكل النف�سية

اخلوف،  القلق،  الحباط،  ال�صلبي،  ال�صعور  مثل  النف�صية  بال�صحة  ترتبط  التي  الظواهر  او  العرا�س 

ظاهرة  تعك�س  ل  التي  ال�صعورية  الق�صايا  من  اخره  )الرق(....اىل  النوم  قلة  او  الهتمام  قلة  التوتر، 

ع�صوية م�صخ�صة.

المرا�س الناجتة عن �سلوكيات:

وجود اي من ال�صلوكيات التالية او ما �صابهها ي�صنف �صمن هذه القائمة: التدخني )�صجائر او الرنجيلة(، 

تعاطي اخلمر، تعاطي املخدر، احلبوب من�صطة او هرمونات بناء الج�صام، م�رسوبات الطاقة.

المرا�س اجللدية:

انه  على  عنه  البلغ  يتم  ما  او  احل�صا�صية،  الكزميا،  ال�صدفية،  ال�صباب،  التالية: حب  الظواهر  ت�صمل 

ظاهرة جلدية متعلقة بالناحية اجلمالية للجلد، الظافر او ال�صعر.

ق�سايا ال�سحة الجنابية واجلن�سية:

هي تلك الق�صايا التي ترتبط بظاهرة او عر�س يف اجلهاز او الوظائف اجلن�صية )منو الع�صاء وال�صفات 

التنا�صلية، اعرا�س مرتبطة بفرتة النمو مثل الحتلم، العادة ال�رسية، رغبات غري معتاد عليها( او اعرا�س 

مرتبطة بامرا�س جن�صية وا�صحة مثل الفرازات غري الطبيعية، الم يف الع�صاء التنا�صلية، اعرا�س جلدية 

يف اجلهاز التنا�صلي.
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م�ساكل التغذية

هي تلك الق�صايا التي تنتج عن اختلل يف كمية وجودة الغذاء مثل النحافة ال�صديدة، ال�صمنة، فقر الدم، 

الفراط يف تناول اغذية معينة.
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جدول 1: التوزيع الن�صبي للأ�رس التي لديها ا�صرتاك انرتنت يف ال�صفة الغربية 2011

Table 1: Persentage distribution of households that have internet subscription in the 
West Ban, 2011

Internet Subscriptionالن�سبةا�سرتاك الأ�رشة بالنرتنت 

47.5Have Internet Subscriptionم�صرتكة ب�صبكة النرتنت

52.5Don’t have Internet Subscriptionغري م�صرتكة ب�صبكة النرتنت

100Totalاملجموع

جدول2: التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب ا�صتخدام النرتنت واجلن�س والعمر، 2011

Table 2: Percentage distribution of youth in the West Bank according to use of inter-
net by Sex and Age, 2011

ا�ستخدام النرتنت / العمر

Sex                                                                                                   اجلن�س

Using Internet/age ذكور

 Males
اإناث

  Females
كل اجلن�سني

  Both Sexes
17-1515-17

hours and more weekly 533.924.329.25 �صاعات فاأكرث اأ�صبوعيا

33.333.133.2Less than 5 hours weeklyاقل من 5 �صاعات اأ�صبوعيا

32.842.737.6Don’t use the internetل ا�صتخدم النرتنت

100100100Tatalاملجموع

24-1818-24

hours and more weekly 545.531.238.55 �صاعات فاأكرث اأ�صبوعيا

المالحق
Annexes
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27.935.431.6Less than 5 hours weeklyاقل من 5 �صاعات اأ�صبوعيا

26.633.429.9Don’t use the internetل ا�صتخدم النرتنت

100100100Tatalاملجموع

24-1515-24

hours and more weekly 541.728.935.45 �صاعات فاأكرث اأ�صبوعيا

29.734.632.1Less than 5 hours weeklyاقل من 5 �صاعات اأ�صبوعيا

28.636.532.5Don’t use the internetل ا�صتخدم النرتنت

100100100Tatalاملجموع

جدول3:ن�صبة ال�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب ممار�صة الريا�صة واجلن�س والعمر، 2011

Table 3: Percentage of youth in the West Bank exercising sport by Sex and Age, 2011

اجلن�س 

Ageالعمر
Sex

15-1718-24 Total  املجموع

57.233.141.1Malesذكور

34.618.223.6Femalesاإناث

46.225.832.6Totalاملجموع

جدول 4: التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين ميار�صون الريا�صة يف ال�صفة الغربية ح�صب عدد مرات 

ممار�صة الريا�صة اأ�صبوعيا واجلن�س والعمر، 2011

Table 4: Percentage distribution of youth exercising sport in the West Bank by num-
bers of time of txercise and Sex and Age, 2011

عدد املرات/ العمر

Sexاجلنس
Number of Times/ Age

ذكور

Males
اإناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes
17-1515-17

39.852.544.4Less than 3اقل من 3 مرات

and more 360.247.555.63 مرات فاأكرث
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100100100Totalاملجموع

24-1818-24

41.637.840.3Less than 3اقل من 3 مرات

and more 358.462.259.73 مرات فاأكرث

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

40.744.942.2Less than 3اقل من 3 مرات

and more 359.355.157.83 مرات فاأكرث

100100100Totalاملجموع

جدول5 : التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين ميار�صون الريا�صة يف ال�صفة الغربية ح�صب نوع الن�صاط 

الريا�صي واجلن�س والعمر، 2011

Table 5: Percentage distribution of youth in the West Bank who exercise sport by 
type of Sports Activity, Age and Sex, 2011

نوع الن�ساط الريا�سي/ العمر
Sex Type of excersiceاجلن�س

Activity/ Age
ذكور

Males
اإناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

17-1515-17

4.939.117.4Walking or Runningامل�صي اأو اجلري

1.60.31.1Swimmingال�شباحة

85.831.966.1Team sportاللعاب اجلماعية

6.522.912.5Exersicingمتارين ريا�صية

Other*1.35.83.0*اخرى

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

9.054.024.4Walking or Runningامل�صي اأو اجلري

2.81.12.2Swimmingال�شباحة
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60.67.842.5Team sportاللعاب اجلماعية
21.828.824.2Exercisingمتارين ريا�صية

Other*5.88.26.6*اخرى

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

7.146.821.1Walking or Runningامل�صي اأو اجلري

2.20.71.7Swimmingال�شباحة

72.219.553.6Team sportاللعاب اجلماعية

14.825.918.7Exersicingمتارين ريا�صية

Other*3.77.04.9اخرى*

100100100Totalاملجموع

*: Includes Martial arts, Dancing, hard work  .ت�صمل فنون قتالية، الرق�س، اأعمال �صاقة:* 

جدول 6: التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين ميار�صون الريا�صة يف ال�صفة الغربية ح�صب نوع الن�صاط 

الريا�صي ومكان القامة، 2011

Table 6: Percentage of youth who exercise sport in the West Bank by type of sports 
activity and Place of Residence, 2011

نوع الن�ساط الريا�سي

مكان القامة                                
 Type of excersice

Activity/ Age
�سمال

North
و�سط

Middle
جنوب

South
17.221.826.0Walking or Runningامل�صي اأو اجلري

0.43.41.1Swimmingال�شباحة

57.451.550.9Team sportاللعاب اجلماعية

19.018.019.3Exersicingمتارين ريا�صية

Other*6.05.32.7*اخرى

100100100Totalاملجموع

*Includes Martial arts, Dancing, hard work  ت�صمل فنون قتالية، الرق�س، اأعمال �صاقة :*
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جدول 7: التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين ميار�صون الريا�صة يف ال�صفة الغربية ح�صب املكان الذي 

ميار�صون فيه الن�صاط الريا�صي واجلن�س والعمر، 2011

Table 7: Percentage of youth who exercise in the West Bank by Place of sports 

activity and Sex and Age, 2011

املكان/ العمر

Sexاجلن�س
Place / Age ذكور

Males
اإناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes
17-1515-17

22.310.017.8Clubالنادي

8.022.613.3Homeالبيت

13.93.610.1Streetال�صارع

54.963٫257.9School or Universityاملدر�صة اأو اجلامعة

1.00.60.8Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

49.112.836.6Clubالنادي

12.865.931.1Homeالبيت

12.513.612.9Streetال�صارع

23.87.118.1School or Universityاملدر�صة اأو اجلامعة

1.70.61.3Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

36.711.427.8Clubالنادي

10.644.922.7Homeالبيت

13.18.811.6Streetال�صارع

38.234.336.8School or Universityاملدر�صة اأو اجلامعة

1.40.61.1Otherاخرى

100100100Totalاملجموع
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جدول 8: التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين ل ميار�صون الريا�صة يف ال�صفة الغربية ح�صب الأ�صباب 

واجلن�س والعمر، 2011

Table 8: Percentage of youth who do not exercise in the West Bank by Reasons, Sex 
and Age, 2011

SexReasons / Ageاجلن�سالأ�سباب/ العمر

ذكور

Males
اإناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes
17-1515-17

11.814.513.4عدم وجود مراكز واأندية منا�صبة
 The lack of suitable
centers and clubs

4.72.23.2Lack of movementعدم �صهولة احلركة والتنقل

48.856.153.1Lack of free timeعدم توفر اأوقات فراغ

9.510.610.2Feeling lazyال�صعور بالك�صل

22.315.718.4Not neededعدم احلاجة

2.80.91.7Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

9.013.011.2عدم وجود مراكز واأندية منا�صبة
 The lack of suitable
centers and clubs

2.12.52.3Lack of movementعدم �صهولة احلركة والتنقل

63.346.354.1Lack of free timeعدم توفر اأوقات فراغ

9.616.913.5Feeling lazyال�صعور بالك�صل

14.319.016.8Not neededعدم احلاجة

1.72.42.1Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

9.713.411.8عدم وجود مراكز واأندية منا�صبة
 The lack of suitable
centers and clubs

2.72.42.5Lack of movementعدم �صهولة احلركة والتنقل
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59.849.153.9Lack of free timeعدم توفر اأوقات فراغ

9.615.112.6Feeling lazyال�صعور بالك�صل

16.218.117.2Not neededعدم احلاجة

2.01.92.0Otherاخرى
100100100Totalاملجموع

جدول 9: التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب تعريفهم ملفهوم ال�صحة ح�صب العمر 

واجلن�س، 2011

 Table 9: Percentage distribution of youth in the West Bank according
to their knowledge of the concept of health by Sex and Age, 2011

SexConcept / Ageاجلن�سالتعريف/ العمر

ذكور

Males
اإناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes
17-1515-17

50.443.747.1اخللو من المرا�س اجل�صدية
Having no physical dis-
ease

النف�صية  لل�صلمة  املثلى  احلالة 

ولي�س  والجتماعية  واجل�صدية 

فقط اخللو من المرا�س

28.134.331.1

The optimal state of men-
 tal, physical and social
safety , and not only be-
ing free from diseases

18.519.018.7Otherاخرى

3.03.03.0Don't knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

45.341.943.6Having no physical diseaseاخللو من المرا�س اجل�صدية

النف�صية  لل�صلمة  املثلى  احلالة 

ولي�س  والجتماعية  واجل�صدية 

فقط اخللو من المرا�س

33.539.736.5

The optimal state of men-
 tal, physical and social
safety , and not only be-
ing free from diseases

18.316.717.6Otherاخرى
2.91.62.3Don't knowل اعرف
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100100100Totalاملجموع

24-1515-24

47.042.544.8Having no physical diseaseاخللو من المرا�س اجل�صدية

النف�صية  لل�صلمة  املثلى  احلالة 

ولي�س  والجتماعية  واجل�صدية 

فقط اخللو من المرا�س

31.737.934.7

The optimal state of men-
 tal, physical and social
safety , and not only be-
ing free from diseases

18.417.518.0Otherاخرى

3.02.12.5Don't knowل اعرف

00100100Totalاملجموع

جدول 10 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب تعريفهم ملفهوم ال�صحة وامل�صتوى 

التعليمي، 2011

Table 10: Persentage distribution of youth in the West Bank according to their knowl-
edge of the concept of health and Education Level, 2011

التعريف

Education Level   امل�ستوى التعليمي

Concept اأقل من ثانوي

 Less than
secondary

ثانوي فاأكرث

 Secondary
and above

املجموع

Total

اخللو من المرا�س اجل�صدية
49.439.144.8

 Having no physical
disease

النف�صية  لل�صلمة  املثلى  احلالة 

ولي�س  والجتماعية  واجل�صدية 

فقط اخللو من المرا�س

28.043.034.7

 The optimal state of
mental, physical and so-

 cial safety , and not only
being free from diseases

19.116.518.0Otherاخرى

3.41.42.5Don't knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

جدول 11 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب تقييمهم لو�صعهم ال�صحي واجلن�س 



77

PC
BS

والعمر، 2011

Table 11: Percentage distribution of youth in the West Bank according to their assess-
ment of the health status and Sex and Age , 2011

التقييم / اجلن�س
                                   Age                     العمر

Assessment/Sex
17-1524-1824-15

Malesذكور

59.854.055.9Excellentممتاز

39.144.242.5Goodجيد

1.01.61.4Bad�صيء

0.00.20.1Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

57.755.055.9Excellentممتاز

41.543.042.5Goodجيد

0.51.81.4Bad�صيء

0.20.20.2Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

58.854.555.9Excellentممتاز

40.343.642.5Goodجيد

0.81.71.4Bad�صيء

0.10.20.1Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

جدول 12 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب تقييمهم مل�صتوى معلوماتهم ال�صحية 
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واجلن�س والعمر، 2011

Table: 12 Percentage distribution of youth in the West Bank according to 
their assessment of their level of health information and Sex and Age 

2011 

التقييم / اجلن�س
Age                                     العمر

Assessment/Sex
17-1524-1824-15

Malesذكور

16.716.116.3Excellentممتاز

71.972.572.3Goodجيد

10.39.59.7Bad�صيء

1.21.91.7Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

18.516.016.8Excellentممتاز

75.378.277.2Goodجيد

4.84.54.6Bad�صيء

1.31.31.3Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

17.616.016.6Excellentممتاز

73.575.374.7Goodجيد

7.67.17.2Bad�صيء

1.21.61.5Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

جدول 13 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب تقييمهم مل�صتوى معلوماتهم ال�صحية 
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وامل�صتوى التعليمي واجلن�س، 2011

Table 13: Percentage distribution of youth in the West Bank according to their assess-
ment of their level of health information and Education Level and sex, 2011

التقييم / اجلن�س

Education Level   امل�ستوى التعليمي

Assessment/Sex اأقل من ثانوي

 Less than
Secondary

ثانوي فاأكرث

Secondary
and Above

املجموع

Total

Malesذكور

14.020.016.3Excellentممتاز

72.272.472.3Goodجيد

11.37.39.7Bad�صيء

2.50.41.7Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

15.318.316.8Excellentممتاز

76.278.277.2Goodجيد

6.62.74.6Bad�صيء

1.90.81.3Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

14.619.016.6Excellentممتاز

73.975.774.7Goodجيد

9.24.77.2Bad�صيء

2.20.61.5Very Bad�صيء جدا

100100100Totalاملجموع

جدول 14: التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اهم الق�صايا ال�صحية التي يعاين منها 
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ال�صباب من وجهة نظرهم واجلن�س، والعمر 2011

Table :14 Percentage distribution of youth in the West Bank by the 
health issues faced the youth from their point of view ،Sex and Age، 

2011

الق�سايا ال�سحية / العمر

Sex                                  اجلن�س

Health Issues/age كل اجلن�سنياناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

17-1515-17

15.016.715.9Chronic diseasesالأمرا�س املزمنة

17.728.122.8Psychological problemsامل�صاكل النف�صية
ال�صلوكيات  عن  الناجتة  الأمرا�س 

غري ال�صليمة
52.832.442.8

 Diseases caused by
unsafe behaviors

6.48.97.6Skin diseasesالأمرا�س اجللدية

1.01.71.3ق�صايا ال�صحة الجنابية واجلن�صية
 Reproductive and sexual
health Issues

2.88.25.4م�صاكل التغذية وال�صمنة
 Problems of nutrition and
obesity

0.90.90.9Otherاأخرى

3.43.13.3Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

16.319.017.6Chronic diseasesالأمرا�س املزمنة

26.029.127.5Psychological problemsامل�صاكل النف�صية
ال�صلوكيات  عن  الناجتة  الأمرا�س 

غري ال�صليمة

46.636.241.5
 Diseases caused by
unsafe behaviors

4.74.84.7Skin diseasesالأمرا�س اجللدية

1.31.61.5ق�صايا ال�صحة الجنابية واجلن�صية
 Reproductive and sexual
health Issues

1.06.93.9م�صاكل التغذية وال�صمنة
 Problems of nutrition and
obesity
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0.80.70.8Otherاأخرى

3.21.82.5Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

15.918.317.0Chronic diseasesالأمرا�س املزمنة

23.328.825.9Psychological problemsامل�صاكل النف�صية
ال�صلوكيات  عن  الناجتة  الأمرا�س 

غري ال�صليمة

48.634.941.9
 Diseases caused by
unsafe behaviors

5.36.15.7Skin diseasesالأمرا�س اجللدية

1.21.61.4ق�صايا ال�صحة الجنابية واجلن�صية
 Reproductive and sexual
health Issues

1.67.34.4م�صاكل التغذية وال�صمنة
 Problems of nutrition and
obesity

0.80.80.8Otherاأخرى

3.32.22.8Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 15: التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اأهم الق�صايا ال�صحية التي يعاين منها 

ال�صباب من وجهة نظرهم والعمر ومكان القامة، 2011

 Table 15: Percentage distribution of youth in the West Bank by the health issues
faced the youth from their point of view, Age and Place of Residence, 2011

الق�سايا ال�سحية / العمر

Place of residence     مكان القامة

Health Issues/age �سمال

North
و�سط

Middle
جنوب

South

17-1515-17

18.911.915.9Chronic diseasesالأمرا�س املزمنة

25.518.323.9Psychological problemsامل�صاكل النف�صية

ال�صلوكيات  عن  الناجتة  الأمرا�س 

غري ال�صليمة
35.549.446.1

 Diseases caused by
unsafe behaviors

10.06.85.0Skin diseasesالأمرا�س اجللدية

1.10.72.4ق�صايا ال�صحة الجنابية واجلن�صية
 Reproductive and sexual

health Issues

4.79.02.4م�صاكل التغذية وال�صمنة
 Problems of nutrition and
obesity

1.60.70.2Otherاأخرى

2.83.24.0Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

17.616.318.9Chronic diseasesالأمرا�س املزمنة

30.122.728.7Psychological problemsامل�صاكل النف�صية
ال�صلوكيات  عن  الناجتة  الأمرا�س 

غري ال�صليمة

36.750.139.7
 Diseases caused by
unsafe behaviors

5.94.33.6Skin diseasesالأمرا�س اجللدية

0.71.72.2ق�صايا ال�صحة الجنابية واجلن�صية
 Reproductive and sexual
health Issues
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4.82.93.6م�صاكل التغذية وال�صمنة
 Problems of nutrition and
obesity

1.60.4Otherاأخرى

2.51.73.3Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

18.014.817.9Chronic diseasesالأمرا�س املزمنة

28.621.127.2Psychological problemsامل�صاكل النف�صية

ال�صلوكيات  عن  الناجتة  الأمرا�س 

غري ال�صليمة

36.349.841.7
 Diseases caused by

unsafe behaviors

7.35.24.0Skin diseasesالأمرا�س اجللدية

0.81.42.3ق�صايا ال�صحة الجنابية واجلن�صية
 Reproductive and sexual
health Issues

4.85.03.2م�صاكل التغذية وال�صمنة
 Problems of nutrition

and obesity

1.60.50.1Otherاأخرى

2.62.23.5Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 16 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب و�صيلة ح�صولهم على املعلومات ال�صحية 

واجلن�س والعمر، 2011

Table 16: Percentage distribution of youth in the West Bank by meth

ods of access to health information and Sex and Age 2011

الو�سيلة / العمر

Sex                          اجلن�س

Methods /age ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes
17-1515-17

20.218.719.5Internetالنرتنت

23.116.720.0Health centre and Clinicالعيادات او املراكز ال�صحية

2.01.61.8Friendsال�صدقاء

39.944.542.1الهل )اب، ام، اخ، اخت(
Parents(father, mother,       
brother, sister )

1.63.72.6Magazines, Booksاملجلت، والكتب

و�صائل العلم )�صحف، راديو، 

تلفزيون(
0.50.70.6

Media (newspaper, 
radio, TV)

11.214.212.7مر�صد او طبيب اأو ممر�س
 counselor or a doctor or
nurse school / university

1.40.00.7Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

26.126.626.3Internetالنرتنت

32.625.128.9Health centre and Clinicالعيادات اواملراكز ال�صحية

4.71.63.2Friendsال�صدقاء

27.135.131.0الهل )اب، ام، اخ، اخت(
Parents(father, mother, 
brother, sister)

1.14.72.9Magazines, Booksاملجلت، والكتب

راديو،  العلم)�صحف،  و�صائل 

تلفزيون(
0.92.31.5

 Media (newspaper,
(radio, TV
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6.94.45.7مر�صد او طبيب اأو ممر�س
 counselor or a doctor or
nurse school / university

0.60.30.4Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

24.223.924.1Internetالنرتنت

29.422.326.0Health centre and Clinicالعيادات اواملراكز ال�صحية

3.81.62.7Friendsال�صدقاء

31.438.234.7الهل )اب، ام، اخ، اخت(
Parents(father, mother, 
brother, sister)

1.34.42.8Magazines, Booksاملجلت، والكتب

و�صائل العلم )�صحف، راديو، 

تلفزيون(
0.71.81.2

Media (newspaper, 
radio, TV)

8.37.68.0مر�صد او طبيب اأو ممر�س
 counselor or a doctor or
nurse school / university

0.80.20.5Otherاخرى

100100100Totalاملجموع
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جدول 17:  ن�صبة ال�صباب الذين احتاجوا او اأي من ا�صدقائهم املقربني اىل اخلدمات ال�صحية خلل 

ال�صنة احلالية يف ال�صفة الغربية

Table 17: Percent of youth who themselves or any of their close friends needed any 
of the health services during the current year in the West Bank by Sex 2011  

اخلدمات

Sex                          اجلن�س

Services ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes
17-1515-17

15.126.020.4Nutritional Health Servicesخدمات �صحية تغذوية

24.231.727.9Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

18.223.520.8خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health
Services

5.36.66.0خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services

44.745.845.2Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية

24-1824-18
15.228.721.8Nutritional Health Servicesخدمات �صحية تغذوية

25.335.330.2Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

22.021.721.9خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health
Services

7.522.014.6خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services

47.848.948.3Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية

24-1515-24
15.227.821.4Nutritional Health Servicesخدمات �صحية تغذوية

24.934.129.4Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

20.822.321.5خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health
Services

6.816.911.7خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services

46.847.847.3Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية
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جدول 18: التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اأهم اخلدمات ال�صحية التي يحتاج اليها 

ال�صباب والعمر ومكان الإقامة، 2011

Table 18: Percentage distribution of youth in the West Bank by the  health Services 
needed by youth, Age and Place of Residence   2011

اخلدمات ال�سحية / العمر

Place of residence     مكان القامة

Health service/age �سمال

North
و�سط

Middle
جنوب

South
17-1515-17

17.329.217.5Nutritional Health Servicesخدمات �صحية تغذوية

24.021.324.3Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية

8.511.38.4Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

44.929.639.5خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health
Services

3.32.33.8خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services

0.10.80.2Otherاأخرى

2.05.56.2Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

17.320.716.1خدمات �صحية تغذوية
 Nutritional Health
Services

23.227.423.4Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية

5.56.96.3Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

47.135.539.4خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health
Services

3.54.48.7خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services

0.20.20.0Otherاأخرى

3.24.86.2Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع
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24-1515-24

17.323.716.5خدمات �صحية تغذوية
 Nutritional Health
Services

23.425.323.7Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية

6.58.56.9Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

46.433.439.4خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health
Services

3.43.77.2خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services

0.20.40.1Otherاأخرى

2.85.16.2Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع

جدول 19: التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اأهم اخلدمات ال�صحية التي يحتاج اليها 

ال�صباب واجلن�س والعمر، 2011

Table19: Percentage distribution of youth in the West Bank by the 
health Services needed by youth ،Sex and Age 2011

اخلدمات

Sex                          اجلن�س

 Services ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes
17-1515-17

20.921.421.1خدمات �صحية تغذوية
 Nutritional Health
Services

26.719.623.2Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية

9.59.29.4Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

33.444.038.6خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health
Services

4.02.23.1خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services
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0.60.10.4Otherاأخرى

5.03.54.2Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

17.618.317.9خدمات �صحية تغذوية
 Nutritional Health
Services

28.120.624.5Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية

5.47.06.2Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

38.844.141.4خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health
Services

4.95.85.3خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services

0.10.10.1Otherاأخرى

5.14.14.6Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

18.719.319.0خدمات �صحية تغذوية
 Nutritional Health
Services

27.720.324.1Physical Health Servicesخدمات �صحية ج�صمية

6.77.77.2Skin Health Servicesخدمات �صحية جلدية

37.044.140.4خدمات �صحية نف�صية
 Psychological Health

Services

4.64.64.6خدمات �صحية جن�صية واجنابية
 Sexual and Reproductive
Health Services

0.30.10.2Otherاأخرى

5.03.94.5Not Statedل اأعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 20 : التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين احتاجوا اىل خدمات �صحية يف ال�صفة الغربية ح�صب 

مكان التوجه واجلن�س، 2011

Table 20: Percentage distribution of youth who needed health services in the West 
Bank by Place of receiving the service and Sex, 2011

املكان

Sex                          اجلن�س

Place ذكور

Males
اناث

Females

كل اجلن�سني

 Both
Sexes

38.746.142.6Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

21.421.521.5عيادة �صحية حكومية
 Government Health
Clinic

1.20.91.0طبيب املدر�صة / اجلامعة
 School/ University
Doctor

2.35.33.9School counselorمر�صد املدر�صة

4.74.34.5UNRWA Health clinicعيادة تابعة لوكالة الغوث

غري  ملوؤ�ص�صة  تابع  �صحي  مركز 

حكومية
1.61.41.5NGOs Health clinic

4.33.74.0Hospitalم�صت�صفى

3.01.72.3Pharmacy�شيدليه

12.08.710.3Parents/ friendsالهل اأو ال�صدقاء

1.01.01.0النرتنت اأو الكتب واملجلت
 Internet or book or

magazine

9.35.17.1مل اتوجه اىل اي مكان او �صخ�س
 Did not go to any place
or person

0.50.20.4Otherاأخرى

100100100Totalاملجموع
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جدول 21 : التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين احتاجوا اىل خدمات �صحية تغذوية يف ال�صفة الغربية 

ح�صب مكان التوجه واجلن�س والعمر، 2011

Table 21: Percentage distribution of youth people who needed nutritional health 
services in the West Bank by Place of receiving the 

service, Sex and Age, 2011

املكان / العمر

Sex                          اجلن�س

Place/ Age ذكور

Males
اناث

Females

كل اجلن�سني

 Both
Sexes

17-1515-17

14.533.125.2Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

36.739.538.3عيادة �صحية حكومية
 Government Health
Clinic

5.15.85.5School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

4.93.54.1UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

3.71.52.4NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

12.20.05.1Hospitalم�صت�صفى

Other*22.916.619.3*اأخرى

100100100Totalاملجموع

4459103No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1818-24

38.342.540.8Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

16.716.016.3Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

0.04.62.7School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

2.41.82.1UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

11.24.47.2NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

5.45.05.2Hospitalم�صت�صفى

Other*26.025.825.8*اأخرى
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100100100Totalاملجموع

6697163No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1515-24

28.838.934.8Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

24.724.924.8Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

2.05.13.8School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

3.42.52.8UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

8.23.35.3NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

8.13.15.2Hospitalم�صت�صفى

Other*24.722.323.3*اأخرى

100100100Totalاملجموع

110156266No. of Observationsعدد امل�صاهدات

*:ت�صمل �صيدلية، ال�صدقاء، النرتنت اوالكتب، اأو عدم التوجه اإىل اأي مكان اأو �صخ�س

*: Includs Pharmacy, Friends, Internet or Books, or didn›t go for any place or persons

جدول 22 : التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين احتاجوا اىل خدمات �صحية ج�صمية يف ال�صفة الغربية 

ح�صب مكان التوجه واجلن�س والعمر، 2011

Table 22: Percentage distribution of youth who needed physical health services in the 
West Bank by Place of receiving the service, Sex and 

Age  2011 

املكان / العمر

Sex                              اجلن�س

Place/ Age ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

17-1515-17

50.938.1Private Health Clinic 30.2عياده �صحيه خا�صة

34.724.430.8Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

1.40.00.9School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية
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11.28.210.1UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

1.12.21.5NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

9.97.28.9Hospitalم�صت�صفى

Other*11.57.19.9*اأخرى

100100100Totalاملجموع

14589235No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1818-24

39.433.637.0Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

32.142.136.2Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

2.34.03.0School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

7.35.26.5UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

1.41.71.5NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

4.48.96.2Hospitalم�صت�صفى

Other*13.14.59.6*اأخرى

100100100Totalاملجموع

269187456No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1524-15

36.239.237.4Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

33.036.434.4Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

2.02.72.3School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

8.76.27.7UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

1.31.81.5NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

6.38.37.1Hospitalم�صت�صفى

Other*12.55.39.7*اأخرى

100100100Totalاملجموع

414276690No. of Observationsعدد امل�صاهدات

*:ت�صمل �صيدلية، ال�صدقاء، النرتنت اوالكتب، اأو عدم التوجه اإىل اأي مكان اأو �صخ�س

*: Includs Pharmacy, Friends, Internet or Books, or didn›t go for any place or persons
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جدول 23 : التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين احتاجوا اىل خدمات �صحية جلدية يف ال�صفة الغربية 

ح�صب مكان التوجه واجلن�س والعمر، 2011

Table 23: Percentage distribution of youth people who needed skin health services in 
the West Bank by Place of receiving the service, Sex and Age, 2011

 

املكان / العمر

Sex                              اجلن�س

Place/ Age ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

17-1515-17

39.765.553.3Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

30.114.421.8Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

0.02.41.3School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

4.36.85.6UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

2.22.72.5NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

2.50.61.5Hospitalم�صت�صفى

Other*21.17.614.0*اأخرى

100100100Totalاملجموع

99111210No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1818-24

56.966.662.1Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

13.517.815.8Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

0.50.00.2School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

5.85.55.6UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

1.60.00.7NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

4.40.02.0Hospitalم�صت�صفى

Other*17.410.113.4*اأخرى

100100100Totalاملجموع

202241443No. of Observationsعدد امل�صاهدات
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24-1524-15

51.266.259.3Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

18.916.717.7Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

0.30.70.6School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

5.35.95.6UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

1.80.91.3NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

3.80.21.9Hospitalم�صت�صفى

Other*18.69.313.6*اأخرى

100100100Totalاملجموع

653No. of Observations 301351عدد امل�صاهدات

*: Includs Pharmacy, Friends, Internet or Books, or didn’t go for any place or persons

*:ت�صمل �صيدلية، ال�صدقاء، النرتنت اوالكتب، اأو عدم التوجه اإىل اأي مكان اأو �صخ�س.

جدول 24 : التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين احتاجوا اىل خدمات �صحية نف�صية يف ال�صفة الغربية 

ح�صب مكان التوجه واجلن�س والعمر، 2011

Table 24: Percentage distribution of youth people who needed psychological health 
services in the West Bank by Place of receiving the service, Sex and Age, 2011

املكان / العمر

Sex                              اجلن�س

Place/ Age ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

17-1515-17

27.117.421.6Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

11.18.79.8Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

14.028.422.1School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

3.05.44.4UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

0.51.41.0NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية
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2.50.61.4Hospitalم�صت�صفى

Other*41.738.139.7*اأخرى

100100100Totalاملجموع

108137245No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1818-24

27.624.626.3Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

9.213.310.9Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

5.614.29.2School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

0.21.60.8UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

0.21.60.8NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

1.80.91.4Hospitalم�صت�صفى

Other*55.343.950.5*اأخرى

100100100Totalاملجموع

250181431No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1524-15

27.421.524.6Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

9.811.310.5Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

8.220.313.9School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

1.13.22.1UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

0.31.50.9NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

2.00.71.4Hospitalم�صت�صفى

Other*51.241.446.6*اأخرى

100100100Totalاملجموع

358318676No. of Observationsعدد امل�صاهدات

*: Includs Pharmacy, Friends, Internet or Books, or didn’t go for any place or persons

* :ت�صمل �صيدلية، ال�صدقاء، النرتنت اوالكتب، اأو عدم التوجه اإىل اأي مكان اأو �صخ�س.
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جدول 25 : التوزيع الن�صبي لل�صباب الذين احتاجوا اىل خدمات �صحية جن�صية واجنابية يف ال�صفة 

الغربية ح�صب مكان التوجه واجلن�س والعمر، 2011

Table 25: Percentage distribution of youth people who needed sexual and reproduc-
tive health services in the West Bank by Place of receiving the service, Sex and Age, 

2011.

املكان / العمر

Sex                              اجلن�س

Place/ Age ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

17-1515-17

47.558.753.8Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

29.622.225.5Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

2.110.16.5School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

0.01.40.8UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

1.40.00.6NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

1.50.00.7Hospitalم�صت�صفى

Other*17.97.612.1*اأخرى

100100100Totalاملجموع

324071No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1818-24

61.458.158.9Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

16.122.320.8Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

3.90.51.4School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

1.73.02.7UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

0.00.80.6NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

2.57.76.4Hospitalم�صت�صفى

Other*14.37.69.3*اأخرى

100100100Totalاملجموع
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96281377No. of Observationsعدد امل�صاهدات

24-1524-15

58.058.158.1Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

19.422.321.5Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

3.41.72.2School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

1.32.82.4UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

0.40.70.6NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

2.36.75.5Hospitalم�صت�صفى

Other*15.27.69.8*اأخرى

100100100Totalاملجموع

128321449No. of Observationsعدد امل�صاهدات

*: Includs Pharmacy, Friends, Internet or Books, or didn’t go for any place or persons

*: ت�صمل �صيدلية، ال�صدقاء، النرتنت اوالكتب، اأو عدم التوجه اإىل اأي مكان اأو �صخ�س.

جدول 26 :التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اأ�صباب عدم توجه ال�صباب للمراكز 

ال�صحية لتلقي خدمات �صحية واجلن�س والعمر، 2011

Table 26: Percentage distribution of youth in the West Bank according to reasons for 
not going to health centers to receive Health Services by Sex and Age, 2011

الأ�سباب / العمر

Sex                          اجلن�س

Reasons/ Age كل اجلن�سنياناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

17-1517-15

11.912.110.7ا�صباب تتعلق بعدم توفر اخلدمة
Reasons related to avail-
ability

9.712.110.7ا�صباب تتعلق بالو�صول للخدمة
Reasons related to Ac-
cess to services

8.410.99.6ا�صباب تتعلق بجودة اخلدمة
Reasons related to Qual-
ity service
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66.462.164.5ا�صباب تتعلق بثقافة املجتمع املحلي
 Reasons related to the
culture

0.52.91.6Otherاخرى

3.13.23.2Don't knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

24-1824-18

16.416.116.3ا�صباب تتعلق بعدم توفر اخلدمة
Reasons related to avail-
ability

9.86.78.6ا�صباب تتعلق بالو�صول للخدمة
Reasons related to Ac-
cess to services

11.45.99.2ا�صباب تتعلق بجودة اخلدمة
Reasons related to Qual-

ity service

59.269.063.1ا�صباب تتعلق بثقافة املجتمع املحلي
 Reasons related to the
culture

0.00.70.3Otherاخرى

3.21.62.5Don't knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

24-1524-15

15.113.614.5ا�صباب تتعلق بعدم توفر اخلدمة
Reasons related to avail-
ability

9.88.59.3ا�صباب تتعلق بالو�صول للخدمة
Reasons related to Ac-
cess to services

10.67.69.3ا�صباب تتعلق بجودة اخلدمة
Reasons related to Qual-
ity service

61.366.763.5ا�صباب تتعلق بثقافة املجتمع املحلي
 Reasons related to the
culture

0.21.50.7Otherاخرى

3.12.12.7Don't knowل اعرف

100100100Totalاملجموع
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2011

جدول 27 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب �صعورهم او ا�صدقائهم بالر�صى عن 

جودة اخلدمات التي تلقوها واجلن�س والعمر، 2011

Table 27: Percentage distribution of youth in the West Bank according to their satis-
faction about the quality of services they received by Sex and Age, 2011

ال�سعور بالر�سا / اجلن�س
Age                          العمر

Satisfaction/ Sex
17-1524-1824-15

Malesذكور

71.669.870.4Yesنعم

13.915.114.7To some extentاىل حد ما

14.515.014.8Noل

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

74.265.368.0Yesنعم

14.718.517.4To some extentاىل حد ما

11.116.214.6Noل

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

72.967.369.1Yesنعم

14.317.016.2To some extentاىل حد ما

12.715.714.7Noل

100100100Totalاملجموع
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جدول 29 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية الذين ي�صعرون بالر�صا عن جودة اخلدمة التي 

تلقوها ح�صب مكان التوجه واجلن�س والعمر، 2011

Table 29: Percentage distribution of youth who feel satisfied with received 
health services according to place of service by Age and Sex, 2011

املكان / العمر

Sex                              اجلن�س

Place/ Age ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

17-1515-17

42.953.848.6Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

34.320.627.1Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

7.517.512.8School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

5.84.35.0UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

2.52.72.6NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

7.01.13.9Hospitalم�صت�صفى

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

61.058.059.4Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

21.626.224.1Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

4.84.34.5School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية

6.03.64.7UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

2.91.92.3NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

3.76.05.0Hospitalم�صت�صفى

100100100Totalاملجموع

24-1524-15

54.856.655.8Private Health Clinicعياده �صحيه خا�صة

25.924.425.1Government Health Clinicعيادة �صحية حكومية

5.78.67.3School Health Systemنظام اخلدمة ال�صحية املدر�صية
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5.93.84.8UNRWA Health clinicعياده وكالة غوث

2.82.12.4NGOs Health clinicمركز �صحي ملوؤ�ص�صة غري حكومية

4.94.44.6Hospitalم�صت�صفى

100100100Totalاملجموع
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2011

جدول 30 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اعتقادهم مبدى تلبية اخلدمات ال�صحية 

املتوفرة لحتياجاتهم واجلن�س والعمر، 2011

Table 30: Percentage distribution of youth in the West Bank according to their 
perecption that the current health services meet youth needs by Sex and 

Age, 2011

املوؤ�رش
Age                          العمر

rotacidnI
17-1524-1824-15

Malesذكور

60.849.153.0Yesنعم

39.250.947.0Noل

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

48.945.946.9Yesنعم

51.154.153.1Noل

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

55.047.550.0Yesنعم

45.052.550.0Noل

100100100Totalاملجموع
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جدول :31  التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اأ�صباب اعتقادهم باأن اخلدمات ال�صحية 

املوجودة يف ال�صفة الغربية ل تلبي احتياجاتهم واجلن�س، 2011

Table 31: Percentage distribution of youth in the West Bank who do not perceive the 
current health services meet youth needs according to reasons by Sex, 2011

الأ�سباب 

Sex                          اجلن�س

Reasons ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

او  اخلدمات  تلك  توفر  عدم 

ندرتها

30.630.430.5The lack of these services

9.19.89.5عدم جودة اخلدمات ال�صحية
 Lack of quality health
services

14.715.815.3الهمال وكرثة الخطاء الطبية
 Neglect and the large
number of medical errors

عدم توفر العلجات او الجهزة 

الطبية املنا�صبة
12.810.911.8

 Treatments or the lack
 of appropriate medical
devices

10.97.59.1عدم توفر الكادر الطبي املوؤهل
 Lack of qualified medical
staff

عدم الهتمام والتفهم لحتياجات 

ال�شباب

15.515.815.7
Lack of interest and un-
 derstanding of the needs
of youth

6.49.27.9High Costالتكلفة املرتفعة

0.00.40.2Otherاخرى

100100100Totalاملجموع
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جدول 32 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب راأيهم بالوقت الذي ل يف�صلو فيه 

الذهاب اىل املركز ال�صحي لتلقي اخلدمة واجلن�س والعمر، 2011

Table 32: Percentage distribution of youth in the West Bank according to the time 
during which they prefer not to go to the health center to receive service by Sex and 

Age , 2011

املوؤ�رش
Age                          العمر

Time / Sex
17-1524-1824-15

Malesذكور

54.851.752.8Morning�شباحا

17.816.316.8Afternoonظهرا

25.829.328.2Eveningم�صاء

1.62.62.2Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

45.644.044.5Morning�شباحا

17.815.916.5Afternoonظهرا

35.038.537.3Eveningم�صاء

1.61.61.6Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

50.348.048.7Morning�شباحا

17.816.116.7Afternoonظهرا

30.333.832.6Eveningم�صاء

1.62.11.9Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 33 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب راأيهم بالوقت الذي ل يف�صلو فيه 

الذهاب اىل املركز ال�صحي لتلقي اخلدمة واجلن�س ومكان القامة، 2011

Table 33: Percentage distribution of youth in the West Bank according to the time 
during which they prefer not to go to the health center to receive service by Sex and 

Place of Residence , 2011

الوقت / اجلن�س

Place of residence     مكان القامة

Time/Sex
�سمال

North
و�سط

Middle
جنوب

South

Malesذكور

57.254.844.9Morning�شباحا

16.817.116.6Afternoonظهرا

24.625.535.5Eveningم�صاء

1.42.63.0Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

45.749.437.7Morning�شباحا

17.316.815.2Afternoonظهرا

35.232.845.2Eveningم�صاء

1.90.91.9Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

51.552.141.5Morning�شباحا

17.017.015.9Afternoonظهرا

29.829.140.1Eveningم�صاء

1.61.82.5Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 34 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اجلن�س املنا�صب ملقدم اخلدمة ال�صحية 

واجلن�س والعمر، 2011

Table 34: Percentage distribution of youth in the West Bank by gender ap-
propriate health care provider and Sex and Age, 2011

جن�س مقدم اخلدمة / اجلن�س

Age                          العمر Sex of service provider
/ Sex 17-1524-1824-15

Malesذكور

40.435.937.4Maleذكر

5.36.36.0Femaleانثى

54.357.356.3Do not mindايهما

0.00.40.3Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Femalesاناث

3.73.93.8Maleذكر

49.746.347.4Femaleانثى

46.449.848.7Do not mindايهما

0.20.1Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

22.520.321.0Maleذكر

26.925.826.2Femaleانثى

50.553.752.6Do not mindايهما

0.10.20.2Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 35 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب اجلن�س املنا�صب ملقدم اخلدمة ال�صحية 

واجلن�س ومكان القامة، 2011

Table 35: Percentage distribution of youth in the West Bank by Gender appropriate 
health care provider, Sex and Place of Residence, 2011

جن�س مقدم اخلدمة / اجلن�س

Place of residence     مكان القامة
Sex of service provice/

Sex �سمال

North
و�سط

Middle
جنوب

South

Malesذكور

38.630.143.0Maleذكر

5.96.15.9Femaleانثى

55.463.550.5Do not mindايهما

0.00.40.6Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

2.84.44.6Maleذكر

47.839.055.7Femaleانثى

49.456.439.7Do not mindايهما

0.00.20.0Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

21.017.424.7Maleذكر

26.522.429.6Femaleانثى

52.460.045.4Do not mindايهما

0.00.30.3Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 36 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب تف�صيلهم ملوقع مركز خدمات �صحية 

�صديقة لل�صباب والعمر

Table 36: Percentage distribution of youth in the West Bank according to their pre-
ferred location of the youth friendly health service center, Age and Sex, 2011

املكان / اجلن�س
Age                          العمر

Place / Sex
17-1524-1824-15

Malesذكور

9.013.512.1بعيد عن منطقة ال�صكن
 Faraway from place of
residence

86.183.984.6Near to place of residenceقريب من منطقة ال�صكن

4.92.63.3Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

8.57.98.1بعيد عن منطقة ال�صكن
 Faraway from place of
residence

89.890.190.0Near to place of residenceقريب من منطقة ال�صكن

1.62.01.9Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

8.810.810.1بعيد عن منطقة ال�صكن
 Faraway from place of
residence

87.986.987.2Near to place of residenceقريب من منطقة ال�صكن

3.32.32.6Otherاخرى

100100100Totalاملجموع
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جدول 37 : ن�صبة ال�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب تف�صيلهم ملوقع مركز خدمات �صحية �صديقة 

لل�صباب ومكان الإقامة واجلن�س، 2011

Table 37: Percentage Distribution of youth in the West Bank according to their pre-
ferred location of the youth friendly health service center and Place of Residence and 

Sex, 2011

املكان / اجلن�س

Place of residence     مكان القامة

Place/Sex �سمال

North
و�سط

Middle
جنوب

South
Malesذكور

7.718.611.5بعيد عن منطقة ال�صكن
 Faraway from place of
residence

90.877.783.1Near to place of residenceقريب من منطقة ال�صكن

1.53.75.4Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

5.410.89.0بعيد عن منطقة ال�صكن
 Faraway from place of
residence

93.186.789.1Near to place of residenceقريب من منطقة ال�صكن

1.52.51.9Otherاخرى

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

6.614.710.3Faraway from living areaبعيد عن منطقة ال�صكن

91.982.285.9قريب من منطقة ال�صكن
 Faraway from place of
residence

1.53.13.7Near to place of residenceاخرى

100100100Totalاملجموع
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جدول38 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية الذين يف�صلون تلقي خدمات �صحية �صديقة 

لل�صباب يف مركز مرتبط باأي من املراكز ح�صب اجلن�س، 2011

Table 38: Percentage distribution of youth in the West Bank who prefer to receive 
youth friendly health services at a center linked to any of the the following centers by 

Sex, 2011

املراكز

Sex                          اجلن�س

Centers
ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

بالن�صاطات  خا�س  م�صتقل  مركز 

ال�شبابية
18.215.817.1

 Independent center for
youth activities

23.912.618.4Sport Center or sport clubمركز ريا�صي او نادي ريا�صي

�صحية  خدمات  مع  مدمج  مركز 

اخرى
33.246.639.7

 Center with Integrated
services

م�صتقلة  �صحية  عيادة  او  مركز 

لل�صباب

22.223.222.7
 independent Center or
health clinic for young

2.41.82.1Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع



115

PC
BS

جدول 39 : توزيع ال�صباب يف ال�صفة الغربية الذين يف�صلون تلقي خدمات �صحية �صديقة لل�صباب يف 

مركز مرتبط باأي من املراكز ح�صب مكان القامة، 2011

Table 39: Percentage distribution of youth in the West Bank who prefer to receive 
youth friendly health services at a center linked to any of the the following centers by 

Place of Residence, 2011

املراكز

Place of residence     مكان القامة

Centers
�سمال

North
و�سط

Middle
جنوب

South
بالن�صاطات  خا�س  م�صتقل  مركز 

ال�شبابية

17.514.419.2
 Independent center for

youth activities

19.814.720.2Sport Center or sport clubمركز ريا�صي او نادي ريا�صي

مع خدمات �صحية  مدمج  مركز 

اخرى

39.549.330.3
 Center with Integrated
services

م�صتقلة  �صحية  عيادة  او  مركز 

لل�صباب

22.419.926.0
 independent Center or
health clinic for young

0.81.84.4Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع
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 جدول 40 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب املكان الذي يف�صلوا فيه تلقي خدمات 

�صحية �صديقة لل�صباب واجلن�س والعمر، 2011

Table 40: Percentage distribution of youth in the West Bank according to the 
preferred place to get youth friendly health services by Sex and Age, 2011

املكان

Sex                          اجلن�س

Place
ذكور

Males
اناث

Females
كل اجلن�سني

Both Sexes

17-1515-17

44.235.640.0Government Health centerمركز �صحي حكومي

40.946.343.5Private Health centerمركز �صحي خا�س

1.42.01.7NGOs Health centerمركز �صحي تابع ملوؤ�ص�صة غري حكومية

7.55.96.7UNRWA Health centerمركز تابع لوكالة الغوث

5.510.07.7School/ University centerمركز يف اجلامعة / املدر�صة

0.50.20.4Otherاأخرى

100100100Totalاملجموع

24-1818-24

44.239.141.7Government Health centerمركز �صحي حكومي

45.150.948.0Private Health centerمركز �صحي خا�س
غري  ملوؤ�ص�صة  تابع  �صحي  مركز 

حكومية

1.50.71.1NGOs Health center

6.15.55.8UNRWA Health centerمركز تابع لوكالة الغوث

2.63.63.1School/ University centerمركز يف اجلامعة / املدر�صة

0.40.10.3Otherاأخرى

100100100Totalاملجموع

24-1515-24

44.237.941.2Government Health centerمركز �صحي حكومي

43.749.446.5Private Health centerمركز �صحي خا�س

1.51.11.3NGOs Health centerمركز �صحي تابع ملوؤ�ص�صة غري حكومية
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6.65.66.1UNRWA Health centerمركز تابع لوكالة الغوث

3.65.74.6School/ University centerمركز يف اجلامعة / املدر�صة

0.40.20.3Otherاأخرى

100100100Totalاملجموع
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جدول 41 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب املكان الذي يف�صلوا فيه تلقي خدمات 

�صحية �صديقة لل�صباب واجلن�س ومكان القامة، 2011

Table 41: Percentage distribution of youth in the West Bank according to the prefered 
place to get youth friendly health services by Sex and Place of Residence, 2011

املكان

Place of residence     مكان القامة

Place
�سمال

North
و�سط

Middle
جنوب

South

37.547.939.3Government Health centerمركز �صحي حكومي

46.642.550.4Private Health centerمركز �صحي خا�س

غري  ملوؤ�ص�صة  تابع  �صحي  مركز 

حكومية
1.20.91.8NGOs Health center

8.06.43.1UNRWA Health centerمركز تابع لوكالة الغوث

6.42.24.8School/ University centerمركز يف اجلامعة / املدر�صة

0.20.10.6Otherاأخرى

100100100Totalاملجموع
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جدول42 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية الذين يعتربون اأن مو�صوع ال�رسية مهم عند 

احل�صول اأو البحث عن خدمة �صحية خا�صة بهم ح�صب اجلن�س والعمر، 2011

Table 42: Percentage distribution of youth in the West Bank according to their opin-
ion on the importance of confidentiality in receiving youth health service by Sex and 

Age, 2011

مو�سوع ال�رشية / اجلن�س

Age                          العمر

Confidentiality
17-1524-1824-15

Malesذكور

70.475.173.6Yesنعم

21.314.616.8Noل

8.110.19.4Sometimeاحيانا

0.20.20.2Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

75.981.479.6Yesنعم

12.510.210.9Noل

11.58.29.3Sometimeاحيانا

0.10.30.2Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

73.178.276.5Yesنعم

17.012.414.0Noل

9.79.29.3Sometimeاحيانا

0.10.20.2Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 43 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية الذين يعتقدون اأن وجود مقابل مايل للخدمة 

ي�صكل عائقا اأمام التوجه للح�صول على اخلدمة ح�صب اجلن�س والعمر، 2011

Table 43: Percentage distribution of youth in the West Bank who believe that the 
existence of a financial return constitute as an obstacle to obtain the health service by 

Sex and Age, 2011

ي�سكل عائق/ اجلن�س

Age                          العمر Constitute as an
obstacie/Sex 17-1524-1824-15

Malesذكور

37.043.741.5Yesنعم

44.633.937.4Noل

17.821.920.6Sometimeاحيانا

0.60.50.5Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

38.242.841.3Yesنعم

39.434.235.9Noل

21.923.022.7Sometimeاحيانا

0.50.00.2Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

37.643.341.4Yesنعم

42.034.036.7Noل

19.822.521.6Sometimeاحيانا

0.50.20.3Don’t knowل اعرف

100100100Totalاملجموع
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جدول 44 : التوزيع الن�صبي لل�صباب يف ال�صفة الغربية ح�صب تف�صيلهم �صاعات تلقي اخلدمة منف�صلة 

للفتيات والفتية واجلن�س والعمر، 2011

Table 44: Percentage distribution of youth in the West Bank according to their time 
preference of receiving youth friendly health services separately for girls and boys by 

Sex and Age, 2011

التف�سيل/ اجلن�س

Age                          العمر

Preference/Sex
17-1524-1824-15

Malesذكور

63.459.961.1Preferيف�صل

36.640.138.9Don’t preferل يف�صل

100100100Totalاملجموع

Femalesاإناث

72.968.870.2Preferيف�صل

27.131.229.8Don’t preferل يف�صل

100100100Totalاملجموع

Both Sexesكل اجلن�صني

68.064.365.5Preferيف�صل

32.035.734.5Don’t preferل يف�صل

100100100Totalاملجموع
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sexual and psychological issues.
 » The health system in Palestine is not well enough geared for youth to 

obtain services that meettheir needs. Where youth have used any of the 
existing health services in their current form, the experience of these 
services often did not meet their expectations in terms of quality.

 » Health institutions are seen to deal with the needs of youth on an indi-
vidual basis without linking youth health to wider community and so-
cietal issues thereby rather ignoring social, health and cultural realities 
that impact youth.

 
 » The study also directed considerable attention toward the important role 

of the local community and noted that issues affecting young people 
are generally not considered a priorityon the agenda of the local com-
munity due to lack of awareness within the community.The study, thus, 
emphasizes the important sensitizationwork that needs to be done with 
the community so that it can play its role by supporting access ofyoung 
people to targeted health services, especially through support for health 
programs. Furthermore, local bodies andcouncils should open channels 
for young people to express their aspirations and their health needs.
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females;however37.4% of males would prefer a male health service 
provider while47.4% offemales would prefer a female provider.

As forthe qualitative part, thestudy tried to pinpoint the chal-
lenges and problems that the Palestinian health system faces with 
regard to the needs of young men and women and the provision 
of health-related services and information.Furthermore,the study 
highlights various realitiesand challenges faced by youthwithin 
the general Palestinian contextsuch asprevailing economic and 
social conditions which directly and indirectly affect thehealth and 
well-beingof youth.

 » This study does not aim to provide a definitive conclusion regarding 
the best organization to embrace youth-friendly health services in Pal-
estine. Judging from the evidence, it is, however, likely that the health 
care system in its present form (i.e. without services for young people) 
would require serious investment in the training and motivation of per-
sonnel to build a model that attracts young people and meets their needs 
in a satisfying manner.

 » With few institutions or related activities to engage youth in public 
life, youth are more vulnerable to resort to harmful activities such as 
smoking and wasting their leisure time on excessive use of the Internet. 
Within the context of gender and social customs, young women are less 
publicly mobile than men and remain more confined to the home spend-
ing more time watching TV and browsing the Internet.

 »
 » Mental, physical and sexual healthare the most important priorities for 

youth and these should form the basis for a package of services for 
youth. More efforts need to be made as regards a preventative health 
approach for young people focusing on promotion of health life-styles, 
provision of information and health promotion overall. Especially par-
ents expressed their wish for health services to develop more aware-
ness about youth issues and related sensitivities, notably with regard to 
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The study also looked into youth’ own definition of“youth friendly” 
health services and some of the preferred characteristics of health 
services:

 » The majority of youth in the West Bank aged 15-24 years prefer health 
centres to be located near to their place of residence (87.2%), with 
slightly moreyoung females (90.0%) compared to 84.6% of young 
males.

 » Regarding the locationof service provision, 40% of youth would pre-
fer youth health services to be integrated into other services within 
ahealth centre, considerably more young females (46.6%) than young 
males (33.2%). However, 23% of youth would prefer services to be in 
the form of a clinic or health centre dedicated solely to youth, with no 
discernibledifference in preference between males and females. About 
18% of the youth would preferyouth-friendly health services to be lo-
cated within a sport centre, 24% of males compared to 13% of females.

 » Youth were also split on who they would prefer as health service pro-
vider with a higher percentage (47%) stating that they would prefer to 
attend a private health centre while41% would opt for a government 
health centre. A slightly higher percentage of young females (49%) 
mentioned they would rather receive health services from private health 
centres compared to 44% of young males.

 » Confidentiality and privacy of health services are consideredimportant 
by more than three quarters (76.5%) of youth in the West Bank with no 
major difference between young males (73.6%) and females (76.9%). 
Also, findings revealed that young females (70.2%) prefer to receive 
health services duringseparate hours for males and females, as com-
pared to 61.1% of young males.

 » More young males (56.3%) stated that the sex of the health ser-
vice provider is not important as opposed to 48.7% of young 
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The main findingsof the study were as follows:

 » The most important health issues affecting youth are related to nega-
tive practices (substance abuse ranging from smoking to hard drugs) 
(41.9%), followed by mental health problems (25.9%) and chronic dis-
eases (17.0%).

 » The research questions were based on a potential future package of 
health services that would include healthy nutrition, dermatology, men-
tal health, sexual and reproductive health and physical health. The study 
revealed that during 2011, 21.4% of youth or any of their close friends 
aged 15-24 years in the West Bank needed services related to nutrition 
and 29.4% needed treatment for skin problems. Also, percentage of all 
youth who required mental health services during 2011 totaled 21.5%, 
while 11.7% needed sexual and reproductive health services and 47.5% 
needed services related to their physical health. 

 » Furthermore, 42.6% of studied youth who required health services, re-
gardless of type, reported that they attended private health clinics and 
21.5% attended government health clinics, 4.5% attended UNRWA 
clinics.  Whereas, around one-fifth of youth aged 15-24 years who 
needed health services during 2011 failed to attend a clinic or health 
centre. Females were more likely to attend a health centre than young 
males, as indicated in the study.

 » Half of the youth surveyed believe that existing health services do not 
meet their needs. The reasons given were that – according to the youth’s 
perceptions – services are either absent or insufficient to meet their de-
mand (30.5%), providers show a lack of interest in and understanding 
of the needs of youth (15.7%), and occurrence of medical negligence 
and errors (15.3%).
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Assessment of Youth Friendly Health Services Needs 
in West Bank, 2011
Executive Summary

PCBS implemented a study on youth friendly health services needs in the West 
Bank in 2011 in cooperation with the Palestinian Ministry of Health (MOH) 
and United Nations Population Fund (UNFPA) The aim was to assess(i) the 
type and scope of health services provided to youth (aged 15 to 24);(ii) the 
actual needs and preferencesfor services from the perspective of youth them-
selves, service providers and key informants at community level; and (iii) rec-
ommendations on how health services can be adapted to better meet youth 
health needs while also focusing on youth-friendly service provision.

This study used quantitative and qualitative methods to study youth health 
needs.Eight focus groups (two for young people, four for parents and two 
for teachers) were conducted, distributed geographically throughout the West 
Bank.Semi-structured interviews were conducted with health service provid-
ers in different geographic areas of the West Bank, as well as semi-structured 
interviews with key informantsand decision makers.

With regard tothe quantitative part, a field surveywas conducted to assess 
youth needs for and perceptions of health services.The sample size comprised 
4,004 youth aged 15-24using the international definition of the youth age 
bracket rather than the Palestinian definition of 15 to 29 years. The sample was 
distributed according to sex (equally distributed between males and females), 
age groups (15-17 and 18-24), and region (Northern, Central and Southern 
West Bank). The sample is statistically representative of the whole youth pop-
ulation of the West Bank.






