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الحاجات الصحية ا ُمل ْه َم َلة لالجئني السوريني الكبار يف السن يف األردن

سيغريد لوبريي

السكان خاصة عندما يتعلق األمر بالنواحي الصحية.
غالباً ما ُ َي ِّثل الالجئون من كبار السن فئة ُم ْه َم َلة من ُّ
ويف األردن َت ْل َقى الحاجات الصحية الخاصة بكبار السن من الالجئني السوريني اإلهامل ،و َمر ُّد ذلك غياب
البيانات ،والتحيزات الراسخة يف العمل املؤسيس ،وطبيعة االستجابة اإلنسانية.

ما كان معظمهم يشري إىل غياب البيانات املتع ِّلقة بعدد الالجئني
األكرب س َّناً يف األردن ،وبخاصة فيام يتعلق بحاجاتهم يف الرعاية
الصحية ،وما هو مطلوب من أجل تحسني وضعهم الصحي“ .هناك
تصور َّ
بأن األشخاص األكرب سناً يحظون بالرعاية من عائالتهم،
وهناك فقر يف البيانات يف هذا املجال” هذا ما تحدَّث به إحدى
املستشارين الصحيني من إحدى املنظامت املانحة عندما ُس ِئ َلت
ما إذا كان الالجئون األكرب س َّناً ُم ْد َم ُج َ
ون يف أيّ من برامج الالجئني
للمنظمة أم ال ،وأضافت قائلة ومتسائلة“ :فام الذي ُي ِكنُنا أن
نفعله يف هذا الصدد بالذات؟”

يــزداد االع ـراف الــدويل بوجود حاجات وتحديات تخص فئة
كبار السن خالل أوقات األزمات ،لكنَّ هذه الفئة العمرية ما
زالت واحدة من أكرث الفئات ا ُمل ْه َم َلة ضمن االستجابة اإلنسانية
واإلمنائية ،خاصة عند الحديث عن الصحة .وليس السوريون
الالجئون كبار السن يف األردن استثنا ًء من هذه القاعدة ،فوفقاً
ملنظمة مساعدة ا ُملسنِّني الدولية ( 1)HelpAgeهناك ما ُت َقدَّر
نسبته بـ  %77من جميع الالجئني ممن تزيد أعامرهم عن  60عاماً
ممن لديهم حاجات خاصة ترتبط بالحركة ،والتغذية ،والرعاية
الصحية ،وأكرث من نصفهم يتحدثون عن معاناتهم من أشكال من
الضغوطات النفسية .ومع ذلك ُت ِشري إحصاءات املفوضية السامية
َّ
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل َّأن  %57من الالجئني الذين ويف كثري من الحاالت أشار الخاضعون للمقابلة إىل أنه رغم إشارة
املقسمة حسب العمر؛
يعانون من أوضاع مزمنة يف األردن ،يقولون إ َّنهم ال يستطيعون األدلة التوجيهية إىل رضورة توفري البيانات َّ
2
تحمل تكاليف الرعاية التي هم بأَ َم ِّس الحاجة إليها.
ضعف يف جمع البيانات حول الالجئني
ما زالت املنظامت تعاين من
ٍ
ُّ
ً3
ً
األكرب س َّنا .وحتى عند جمع البيانات غالبا ما كان األشخاص األكرب
ورغم تكرار ذكر الحاجات الصحية لالجئني السوريني كبار السن س َّناً ُيص َّن ُفون عىل أ َّنهم مجموعة واحدة يف الفئة العمرية التي
يف خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لألعوام  2019-2017تزيد عىل  60سنة ،مع َّأن هناك اختالفاً كبرياً فيام بينهم من ناحية
ٌ
وضعف يف األبحاث
شح
(وهي الوثيقة التي تحدد األهداف اإلمنائية قصرية األمد للحكومة الوضع الصحي وحاجاتهم ،وهناك أيضاً ٌّ
األردنية) َّ
يتبي من خالل املقابالت التي ُأجريت مع صانعي ا ُمل َن َّفذة حول نقاط االستضعاف التي قد تنشأ من بعض املحاور
السياسات ،واملستجيبني اإلنسانيني إىل وجود ثغرات بني ما تنص املتقاطعة واملتضافرة للسن والجنس واإلعاقة ،فقد قال أحد
عليه السياسة وتطبقها عىل أرض الواقع .و ُذ ِكـ َرت أسباب عدّة األشخاص الخاضعني للمقابالت“ :هناك ثغرة كبرية ج ّداً يف األدلة
لذلك ،منها االفتقار إىل البيانات املتعلقة بحاجات الالجئني كبار ترتبط باإلساءة املنزلية الدامئة تجاه النساء األكرب س ّناً” ،وكان ذلك
السن ،ومواطن استضعافهم ،ونقاط االستجابة اإلنسانية ،وخفض الشخص الخاضع للمقابلة يعمل مع الالجئني يف األردن ،وأضاف
قائ ًال“ :نحن نعلم َّأن هذا األمر موجود ،ولكنَّنا ال نستطيع إثبات
التفويضات ا ُملناطة باملؤسسات.
ً
ْ
نقاش حوله لعدم وجود
وجوده ،ومن الصعب ج ّدا أن نبني أيَّ
ٍ
غياب البيانات
األدلة”.
رش
و َّثقت منظمة مساعدة املسنني الدولية وجود إهاملٍ منت ٍ
لالجئني السوريني كبار السن يف األردن ،وو َّثقت أيضاً يف الوقت وتعود بعض أسباب إهامل الحاجات الصحية لكبار السن خالل
نفسه وجود
ينصب عىل النساء واألطفال ووضعهم
سهم األزمة يف َّأن الرتكيز األكرب
ٍ
ُّ
إسهامات ُي َق ِّد ُمها الالجئون كبار السن ضمن ُأ َ ِ
ِّ
َ
ومجتمعاتهم ،ويف حني اختارت بعض عائالت الالجئني أن ُت َخلف الصحي من ناحية جمع البيانات ،ومن ناحية االستجابة الطبية
كبار السن وراءها يف األردن لوحدهم بينام يبحثون هم عن فرص ككل .ويبدو َّأن غياب البيانات واألبحاث حول الحاجات الصحية
أفضل؛ لوحظ وجود الجئني مسنني آخرين ممن تولوا بأنفسهم املخصصة لكبار السن من الالجئني ُت َس ِاه ُم بالفعل يف إنشاء حلقة
مسؤوليات رعاية أقاربهم املرىض وأحفادهم األيتام.
ُم ْف َر َغة من اإلهامل التي يقع فيها كبار السن من الالجئني ،و ُي ْه َملون
بسببها .ولضعف وجود البيانات حول هذه الفئة العمرية؛ ُي ِّ
فضل
ومع ذلك عندما ُي ْسأَل املستجيبون اإلنسانيون عن الربامج الصحية املانحون الدوليون الرتكيز عىل الفئات السنّية من ذوي الحاجات
املعنية برعاية الالجئني السوريني املسنني ،وتلبية حاجاتهم؛ فغالباً الصحية ا ُملو َّثقة توثيقاً ج ِّيداً ،واالستثامر يف املنظامت التي تحظى
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بإجراءات فنية راسخة ،وآليات عملية لتقييم هذه الحاجات
واالستجابة لها.

التفويضات املؤسسية

باإلضافة إىل غياب االنتباه إىل األمراض املزمنة ساهمت املؤسسات
اإلنسانية واإلمنائية من خالل زيادة تخصصها يف النتيجة بإحداث
اإلهــال العام لحاجات الالجئني كبار السن ،فغالباً ما تضع
تفويضات املنظامت املنفردة أولوياتها عىل الفئات التي تنظر إليها
عىل أ َّنها األكرث استضعافاً ،كفئات النساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،وينتج عن ذلك غياب الخربة يف املوضوعات املتقاطعة
بني َّ
القطاعات ،مثل التقدم بالسن .وبينام نجد َّأن للتخصص قدرة
عىل إحداث التطورات اإليجابية لبعض أكرث الفئات استضعافا؛ً
فعندما نتحدث عن كبار السن نجد بأ َّنها ال ترتك إال قلي ًال من
ُمن َِاصي قضاياها .وكام يشري أحد مستشاري السياسات قائ ًالَّ :
“إن
فكرة إمكانية إضافتنا للرجال والنساء من كبار السن عىل قامئة
املناقشات ليست مفتوحة أص ًال؛ َّ
ألن ُج َّل تركيزنا يقع عىل النساء
والفتيات فقط”.

االستجابة لصحة الالجئني

بعد مرور سبع سنوات تقريباً من إقامة الالجئني السوريني اآلن
يف األردن ،يقول كثري من املستجيبني اإلنسانينيَّ :
“إن الرتكيز
الهائل عىل وضع الطوارئ واملعالجة الرامية إىل إنقاذ الحياة
فقط؛ مل تعد كافية للتعامل مع وضع األزمة ا ُمل َط َّولَة” .ويف الواقع
تقوم االستجابة لالجئني وعىل األخص منها االستجابة الطبية،
عىل أساس عقود من الخربات يف االستجابة لحاالت الطوارئ
تتضمن توفري الرعاية
يف منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية التي
َّ
الصحية األساسية ،ورعاية الطوارئ ،ومنع انتشار األمراض
السارية ،وتلقيح األطفال وتطعيمهم .ومع َّأن هذه التدخالت
الصحية العامة َق ِّي َمة ال شك فيها؛ َّ
الس َّكانية لالجئني
فإن الرتكيبة ُّ
السوريني الذين َق ِد ُموا من بل ٍد ُتَ ِّثل فيه الطبقة الوسطى السواد
األعظمَّ ،إنا ُتَ ِّث ُل الفئة األكرب س ّناً التي لها حاجاتها الصحية األكرث
تعقيداً ،وذلك غالباً ما يتط َّلب تدخالت طبية أكرث ُك ْل َف ًة عىل
املدى البعيد.

وهناك أكرث من نصف العائالت السورية من الالجئني ممن
لديهم عىل األقل فرد واحد يعاين من مرض غري سا ٍر ،مثل ارتفاع
الس َّكريُ 4.وتَ ِّثل األمراض غري السارية يف
الضغط ،والروماتيزم ،أو ُّ
حقيقة األمر واحدة من أكرث األسباب شيوعاً للوفيات ومعدالت
الوفاة يف األردن ،بل ُتَ ِّثل ما يزيد عىل  %70من الوفيات 5،ومع
َت َقدُّ م الوقت تصبح حاجات الالجئني الذين يعانون من أمراض
غري سارية ،والتي تؤ ِّثر تأثرياً كبرياً عىل مجموعات كبار السن أكرث
ِح َّدة وأكرث ُك ْل َف ًة من ناحية العالج.

الجئ سوري ( 65عاماً) يعيش يف األردن مع زوجته وكالهام من ذوي اإلعاقة.

وتقول إحدى الخاضعات للمقابلة ،وتعمل يف منظمة غري حكومية
ُتقدِّم الخدمات الصحية لالجئني يف األردن ،تقول“ :إذاً إ َّنها محبطة
من عدم وجود منوذج إلدارة حاجات الرعاية الصحية للسكان
املتأ ِّثرين باألزمة ا ُمل َط َّولَة” ،وتقولَّ “ :إن جميع الكتيبات اإلرشادية
مثل معايري أسفري ال تصلح إال لألزمات رسيعة الحدوث ،ولكنَّها
ال تعالج الطريقة التي ميكن أن تعيش فيها يف خالل أزمة ُم َط َّولَة
تستغرق سبع سنوات كاألزمة السورية”.
ويف السنوات األخرية يبدو َّأن السياسات الوطنية قد بدأت بأن
تضع هذه العوامل يف االعتبار ،وهكذا بدأت خطة االستجابة
األردنية لألزمة السورية ألعوام  2019 -2017بالرتكيز تركيزاً
هائ ًال عىل رضورة تعزيز منظومات الرعاية الصحية الوطنية عىل
املستوى الثاين والثالث ،وذلك من أجل منع وقوع األمراض املزمنة،
ومعالجتها يف حال وقوعها ،ب ْي َد َّأن التنفيذ ما زال بطيئاً ،فلم تعد
مجموعة العمل عىل األمراض غري السارية ضمن مجموعة عمل
القطاع الصحي التابع لألمم املتحدة ف َّعالة ،بل متيل معظم الهيئات
واملنظامت الدولية غري الحكومية إىل الرتكيز حرصاً عىل الرعاية
الطبية األ َّولِية ،وصحة األمومة واملواليد الجدد .ووفقاً لكثري من
الخاضعني للمقابلة العاملني ضمن القطاع يفرض الرتكيز عىل
ويتضمن الحاجة إىل بذل قدر
األمراض املزمنة تكاليف باهظة،
َّ
كبري ج ّداً يف ضمن منظومة الرعاية الصحية الوطنية القامئة ،بل
سيتط َّلب إرشافة طويلة األمد.
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الخطوات املستقبلية

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/محمد حواري

مع دخول السوريني
الالجئني يف األردن عامهم
الثاين يف املنفى؛ أصبحت
الحاجات الصح َّية لهذه
الس َّكانية أكرث
الفئة
ُّ
سوءاً بسبب عدم وجود
الصفة القانونية لهم،
فالالجئون بالتعريف
فئة مستضعفة ال تتمتع
إال بقد ٍر محدو ٍد من
الوصول إىل الرعاية
وس ُبلِ كسب
الصحية ُ
الرزق ،والحصول عىل
مستدام.
مستقبل
ويزداد هذا الوضع
الخطري سوءاً بحقيقة َّأن
األردن ليس من الدول
ا ُمل َو ِّق َعة عىل اتفاقية عام
 1951املتع ِّلقة بوضع
الالجئنيَّ ،
وأن ضعف مصادرها ُ َي ِّث ُل تحد ّياً كبرياً ج ّداً تجاه كل
ما قدَّ مته من كرم ضيافة لالجئني؛ إذ وصلت استطاعتها إىل
أقىص حدودها .ويف عام  2014تراجعت الحكومة عن تقديم
خدماتها الصحية املجانية لالجئني السوريني ،فأصبحوا يدفعون
األجور نفسها التي يدفعها األردنيون غري ا ُملأَ َّم ِنني .ونظراً لضعف
فرص التوظيف ومحدوديتها؛ بدأت كثري من عائالت الالجئني
اآلن تنزلق نحو الفقر .وفيام يخص الالجئني من كبار السن ال
تحمل نفقات العالج الصحي يف الغالبُ ،وتَ ِّث ُل الفواتري
ميكن لهم ُّ
الصحية عبئاً ثقي ًال عىل عائالت كاملة.
ومع أ َّنه ما من أح ٍد يدافع عن تحويل االنتباه واملصادر من
النساء والبنات؛ هناك املنارصون يف امليدان باإلضافة إىل
َاشدُ َ
ون توفري الدمج األكرب يف
املستجيبني اإلنسانيني الذين ُين ِ
االستجابة اإلنسانية واإلمنائية ،ومن هنا ميكن بتوفري البيانات
وجمعها وتحليلها بطريقة أن تكون أكرث متثي ًال لحاجات كبار
تتضمن
السن من الالجئني ،و ُت َع ِّ ُب عن أصواتهم .وال بُدَّ من أن
َّ
هذه الجهود ا ُملن ََّس َقة التغذية الراجعة من كبار السن ،خاصة
عىل مستوى رصد الربامج وتقييمها؛ َّ
ألن ذلك سوف يضمن لهذه
الس َّكانية الظهور األكرب ضمن جهود االستجابة العامة.
الفئة ُّ
وهناك طرق أخرى ُ ْي ِكن االستفادة منها يف إدراج حاجات كبار
السن ،وهي غري ُم ْك ِل َفة ماد ّياً .إذ يقول خرباء الشيخوخة َّ
إن

أصغر التغريات مثل استخدام عالمات مطبوعة بأحرف أكرب
للوحات واملنشورات وإن كانت تغريات صغرية؛ فقد تؤدي
إىل مساعدة كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية يف
الوصول إىل الخدمات التي يحتاجون إليها .ومن األمثلة األخرى
عىل هذه التدخالت توفري الوجبات الغذائية ،واملساعدات
الغذائية وعبوتها؛ َّ
ألن ذلك سوف يساعد عىل رعاية كبار
السن من ناحية تلبية حاجاتهم الغذائية ،باإلضافة إىل حاجات
التغذية للبالغني الذين لديهم مشكالت يف التغذية بسبب
الس َّكري ،أو ارتفاع الضغط،
معاناتهم من أمراض مزمنة مثل ُّ
وكذلك جراحة املاء البيضاء يف العني فهي واحدة من التدخالت
الرخيصة والسهلة التي ُيكن ْأن ُت َح ِّسن حياة الالجئني كبار
السن.
وباإلضافة إىل ضامن تل ِّقي الالجئني من كبار السن للرعاية
التي يحتاجون إليها؛ ال بُدَّ من تعزيز الوعي ،وتعظيم االندماج
ضمن االستجابة اإلمنائية واإلنسانية العامة؛ َّ
ألن ذلك سوف
يسمح لكبار السن باملشاركة بفاعلية ضمن مجتمعاتهم.
واألهم من ذلك أ َّنه سيسمح لكبار السن بالحصول عىل
االعرتاف مبساهامتهم باعتبارهم مقدمي رعاية وأفراد محرتمني
وخرباء يف مجتمعاتهم ،ومتطوعني محتملني.
سيغريد لوبريي Sml48@cam.ac.uk
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه جامعة كامربدج ،وتجري بحثها
بالتعاون مع منظمة مساعدة املسنني الدولية يف األردن
www.helpage.org www.devstudies.cam.ac.uk

 .1منظمة تنارص حقوق كبار السن يف األزمات اإلنسانية ()HelpAge
UNHCR (2015) Health access and utilization survey among non-camp .2
Syrian refugees in Jordan http://bit.ly/UNHCR-health-Jordan-2015
(استقصاء الوصول إىل الصحة واستغاللها بني الالجئني السوريني غري املقيمني يف املخيامت
يف األردن)
See Sphere Project’s Handbook on Minimum Standards in Humanitarian .3
Response, Core Standard 3 injunction to “Disaggregate population data by,
at the very least, sex and age”.
(دليل املعايري الدنيا لالستجابة اإلنسانية‘ ،توزيع السكان حسب الجنس والعمر عىل
أقل تقدير’)
قسم الفئات مجدداً
تذكر امللحوظة التوجيهية املصاحبة الرابعة« :يف أقرب فرصة ممكنةّ ،
حسب الجنس والعمر .فيام يخص األطفال  5-0ذكور/إناث 12-6 ،ذكور/إناث17-13 ،
ذكور/إناث 10 ،أقواس ،ومثال ذلك 59-50 :ذكور/إناث 69-60 ،ذكور/إناث 79-70 ،ذكور/
إناث 80+ ،ذكور/إناث.
www.spherehandbook.org/en/core-standard-3-assessment/
Doocy S et al (2015) ‘Prevalence and care-seeking for chronic diseases .4
among Syrian refugees in Jordan’, BMC Public Health
(‘انتشار األمراض املزمنة وطلب الرعاية بشأنها بني الالجئني السوريني يف األردن’ ،مجلة يب
إم يس للصحة العامة) http://bit.ly/BMC-2015-Doocy
 .5وفقاً الئتالف األمراض السارية يف األردن https://ncdalliance.org
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