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K2P Briefing Notes quickly
and effectively advise policymakers
and stakeholders about a pressing
public issue by bringing
together global research
evidence and local evidence.
K2P Briefing Notes are
prepared to aid policymakers
and other stakeholders
in managing urgent public health
issues. K2P Briefing Notes describe
priority issues, synthesize contextspecific evidence, and
recommendations for action.
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مذكرة موجزة K2P

تعزيز الوصول إل ى خدم ات
الرع اي ة الصحي ة األس اسي ة
لالجئين السوريين ف ي لبن ان

ا لمؤلفون
كروم
حمود ،فؤاد م .فؤاد ،لمى بو ّ
فادي الجردلي ،روان ّ
التمويل
قدم مركز أبحاث تنمية الدولية  IDRCالتمويل األولي إلطالق مركز ترجمة
المعرفة إلى السياسات العامة.
المراجع ة
إن المذكرات الموجزة الصادرة عن مركز ترجمة المعرفة إلى السياسات العامة
تخضع إلى عملية مراجعة قيمية .ويقيم المراجعون موجز ترجمة المعرفة إلى
بناء على مبادئ المراجعة القيمية.
السياسات العامة ً
تنوي ه
يرغب المؤلفون بالتقدم بجزيل الشكر إلى الفريق الرئيسي في مركز ترجمة
المعرفة إلى السياسات العامة ،وإلى وزارة الصحة العامة ،على ما قدموه من
دعم .كما يتقدم المؤلفون بالشكر والتقدير إلى مصادر المعلومات الرئيسية،
ممن تم إجراء مقابالت معهم خالل عملية إعداد هذا الموجز .وقد ساهم
هؤالء بتقديم مالحظاتهم ومقترحاتهم البنّ اءة واإلحالة إلى أدبيات ذات صلة.
اإلح االت
عند استخدام هذا النص كمرجع ،يرجى االلتزام بالحاشية التالية:
El-Jardali F, Hammoud R, Fouad FM, Bou Karoum L. K2P Briefing Note:
Promoting Access to Basic Health Care Services for Syrian Refugees in
Lebanon. Knowledge to Policy (K2P) Center. Beirut, Lebanon; June 2014

الملخ ص التنفيذ ي

الهدف
تسعى هذه المذكرة الموجزة إلى تسليط الضوء على الوضع الراهن
لالجئين السوريين في لبنان من ناحية قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الصحية
األساسية ،والجهات المعنية والمسؤولة ،والخدمات التي تقوم بتغطيتها ،والثغرات
ً
حاليا.
الموجودة

اإلشك الي ة
إن التدفق المستمر والكبير لالجئين السوريين إلى لبنان ،بسبب تصاعد
النزاع السوري ،أدى إلى فرض ضغوطات وأعباء كبيرة على نظام الرعاية الصحية في
لبنان وعلى االقتصاد اللبناني ( .)2013 ،Refaat & Mohannaوحيث أن هناك الكثير
من الجهات المعنية بتقديم خدمات اإلغاثة والرعاية الصحية لالجئين السوريين ،بما في
ذلك منظمات غير حكومية وأجهزة وهيئات حكومية ،يشهد هذا القطاع ثغرات بارزة
خاصة على مستوى التغطية ،بما يترك مئات آالف الالجئين السوريين محرومين من
خدمات الرعاية الصحية األساسية .فكيف يمكن للمنظمات والجهات المعنية تأمين قدرة
أفضل على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية والملحة لالجئين السوريين
في لبنان؟

السي اق
منذ بداية النزاع السوري في  ،2011استضاف لبنان مجموعات كبيرة
ومتزايدة من الالجئين السوريين .وبحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون
الالجئين في األمم المتحدة ،هناك حوالي  1,050,877الجئين سوريين في لبنان
( (2014 ،UNHCRيشكلون حوالي  %25من السكان في لبنان .وتتركز غالبية الالجئين
ً
فقرا ،والتي تعاني
في مناطق البقاع والشمال ،خاصة في المجتمعات المضيفة األكثر
ً
أساسا من نقص في الخدمات ومعدالت انكشاف أكبر ،مثل عكار وعرسال (،WB&UN
.(2013
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الوضع الح ال ي
الظروف الصحي ة لالجئين السوريين ف ي لبن ان

األمراض

•
هناك ارتفاع في معدالت انتشار األمراض المعدية (الحصبة) والمخاطر المترتبة عن
األوبئة مثل السل ،وشلل األطفال ،واألمراض التي تنتقل بالمياه (.(2013 ،WB&UN

•
باالستناد إلى البيانات المحلية ،يعاني  %54من الالجئين السوريين في بيروت
ً
انتشارا أمراض القلب والشرايين (،)%14.77
وضواحيها من أمراض مزمنة ،أكثرها
والسكري ( ،)%12.5في حين يعاني  %47من أمراض جلدية ،و %27من أمراض في

المعدية

األمراض
المزمنة

الجهاز الهضمي ،و %19من أمراض في الجهاز التنفسي ،و %13من أمراض
نفسية/عقلية (2013 ،Mohanna؛ .(2013 ،Amel
•
تظهر المعلومات المحلية أن معدالت الحمل في أوساط الالجئين السوريين تقارب %9
ً
ً
تسبيا
تجنبا للتكاليف المرتفعة
حيث يعود الكثيرون منهم إلى سوريا للوالدة هناك،

الصحة
النفاسية

للرعاية الصحية في لبنان ()2013 ،Amel
•
تبين المراجعة المنهجية للصحة النفسية لالجئين السوريين في لبنان أنهم يعانون من
ّ
القلق والشعور باليأس ،والتبلد ،ومن اضطرابات في األكل والنوم ،والغضب ،والتعب
( .(2013 ،Eloul & Ajlani ،Quoshومن الضروري دعم آليات تقديم خدمات الرعاية

الصحة
النفسية

الصحية األولية لدى وزارة الصحة ،ضمن استراتيجية الوزارة في التعامل مع الالجئين
السوريين(.)2013-f ،UNHCR
•
أظهرت دراسة محلية أجراها مركز جمعية كاريتاس لبنان لالجئين حول الوضع الصحي
ً
سنا في أوساط
لالجئين السوريين الكبار في السن أن  %66من األشخاص األكبر
الالحئين السوريين يصفون حالتهم الصحية بأنها سيئة ،في حين أشار  %87منهم إلى

األشخاص
الكبار في
السن

أنهم ال يستطيعون توفير ثمن األدوية التي يحتاجونها (2013 ،Chahada et al؛
 .(2014 ،Helpage & HIكما أظهرت الدراسة أن  %77من هؤالء لديهم احتياجات محددة
(.(2014 ،Helpage & HI

•
بحسب دراسة نفذت على الالجئين السوريين في لبنان واألردن (،Helpage & HI
ً
واحدا من بين خمسة أشخاص من الالجئين يعاني من إعاقة جسدية أو
 ،)2014فإن
عقلية/نفسية أو في حواسه.
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قدرة الالجئين السوريين عل ى الوصول إل ى خدم ات الرع اي ة ال صحية
← تبين البيانات المحلية أن فقط  %48من الالجئين السوريين حصلوا على
استشارات طبية ،ومن هؤالء %51.14 ،فقط هم من ذكروا أنهم قصدوا عيادات
خاصة ،في حين قصد  %29منهم مستشفيات عامة (.(2013 ،Amel
← إن معدالت التكلفة المرتفعة في قطاع الرعاية الصحية هي العائق األكبر لدى
الالجئين السوريين دون الحصول على الرعاية الصحية (2013 ،Amel؛ Chahada
2013 ،et al؛ .(2013 ،UN

جه ات التزويد والوك االت المعنية
← تشارك العديد من المنظمات والجهات في تقديم المساعدات المالية واإلنسانية
والعينية (طعام وغذاء) والصحية إلى الالجئين السوريين (الرسم البياني )1؛ لكن
هناك ضعف على مستوى التنسيق بين هذه الجهات ،مما يؤدي إلى ازدواجية
في الجهود والعمليات ،وإلى توزيع غير عادل للمساعدات على أوساط الالجئين،
دون اعتبار خاص الحتياجات الالجئين المحددة (،Christophersen & Thorleifsson
.)2013
← فيما يتعلق بعمليات القطاع الصحي ،تتولى المفوضية السامية لشؤون الالجئين
في األمم المتحدة قيادة العمليات بالتنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية
ووزارة الصحة العامة ( (2013 ،UNوهي نسخة معدلة من النموذج القطاعي
لتناسب السياق اللبناني .وحتى تاريخ إعداد هذه المذكرة ،ال توجد سياسة عامة
واضحة أو خطة اعتمدتها الحكومة بخصوص صحة القطاع الصحي لالجئين
السوريين في لبنان .وتحدد المفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم
المتحدة خطتها االستراتيجية في القطاع الصحي على المستوى الوطني بالتشاور
مع وزارة الصحة العامة.
← ال تزال قيمة المساعدات الخارجية أقل بكثير من القيمة المطلوبة لتلبية االحتياجات
ً
مؤخرا،
الصحية لالجئين السوريين بفعالية وكفاءة (.(2013 ،Refaat & Mohanna
وبعد لقاءات باريس ،وافق البنك الدولي على إنشاء صندوق ائتمان لدعم لبنان
ً
تقريبا كافة الوكاالت التي
بتمويل من عدد من المانحين ( .(2014 ،WBوتعاني
تعمل في إغاثة الالجئين السوريين من نقص في التمويل (2013-b ،UNHCR؛
.)2013-b ،UNICEF
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← يقدم جدول ( 3في الملحق) تفاصيل األدوار والمسؤوليات لكل من هذه الجهات
المعنية.

جوانب الضعف ف ي عملي ات القط اع الصح ي لالجئين السوريين ف ي
لبن ان
← نقص في التمويل
← التوريد الحالي لألدوية والعالجات
← النقص في الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة
← التجاوب البطيء/الضعيف
← عدم تلبية احتياجات الرعاية األولية والرعاية الوقائية
← نقص المعلومات والبيانات
← طبيعة نظام الرعاية الصحية في لبنان
← جوانب عدم الفعالية في التنسيق

البحثي ة
البي ن ات والشواهد
م ا الذ ي تقول ه
ّ
ّ
تقديم الخدم ات والرعاي ة
فيما يلي قائمة ببعض أبرز االعتبارات التي يجب االهتمام بها في تقديم
الخدمات والرعاية الصحية لالجئين السوريين في لبنان:
← دور القطاع غير الحكومي (المنظمات غير الحكومية ،والوكاالت الدولية ،والمانحين)
← التقييم السريع لألوضاع واالحتياجات الصحية
← أنظمة المعلومات الصحية الخاصة بالالجئين
← الحزمة األساسية من الخدمات الصحية ()BPHS
← لمزيد من التفاصيل ،يمكنكم االطالع على النص الكامل للمذكرة الموجزة.
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التمويل
هناك عدد من آليات التمويل التي يمكن اعتمادها وذلك بعد دراستها
بتعمق أكبر من خالل األدبيات:
آلية التمويل

الوصف

الدعم العام ف ي

يتم تقديم الدعم العام في الميزانية من خالل آلية عمل منسقة

الميزانية

بين عدد كبير من الجهات المانحة لتوفير المساعدة المالية للدول.
ويتم تقديم الدعم إلى الحكومات ،مع التركيز على الحد من الفقر.
ويتم نقل األموال إلى الحكومة إلنفاقها باستخدام آلياتها الخاصة
لإلدارة المالية والتلزيم وأنظمتها الخاصة للمحاسبة والنزاهة.

المقاربات

يتم استخدام نهج المقاربات الواسعة والشاملة للقطاع ( )S WAp

الواسعة

لتحقيق األهداف المشتركة مع الحكومة وتوحيد األلويات لدى

والش املة

الطرفين ( .( 2007 ،Newbranderوتقوم الحكومات المتلقية

للقط اع

للمساعدات والجهات المانحة بصياغة مشتركة لخطة وطنية
للقطاع الصحي ،ويتم تمويل األنشطة التي تقع ضمن هذه
الخطة فقط ( .( 2004 ،Hutton & Tannerوينص هذا النهج على
تولي وزارة الصحة المسؤولية القيادية الرئيسية ( & Sunderwall
.( 2006 ،Sahlin-Andersson

التعاقد

يتم اللجوء إلى التعاقد مع المنظمات غير الحكومية كآلية لتقديم
الخدمات الصحية إلى المجموعات السكانية الكبيرة في عدد من
الدول الهشة .وعادة ما تقوم جهات مانحة بتمويل العقود تلبية
ً
وغالبا في ظل غياب البنية
الحتياجات توسيع الخدمة بشكل سريع
التحتية الفعالة للحكومة والقوى العاملة القادرة على تقديم هذه
الخدمات.

التمويل

التمويل المستند إلى األداء ،والذي يربط بين الدفعات

المستند إل ى

واإلنجازات من نتائج قابلة للقياس.

األداء () PFB
الشراكات

ً
دعما للدول الهشة في
يمكن أن توفر الشراكات الصحية العالمية

الصحية الع المية

تغطية ثغرات معينة ،مثل إعادة تشغيل برنامج وطني لمكافحة

() GHP

السل بمنحة من الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل
والمالريا
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الحوكمة
تعتبر آليات التنسيق ما بين الجهات المانحة وآليات المتابعة من اآلليات
الضرورية لدعم جهود تقوية األنظمة الصحية وتعزيز القدرة إلى الوصول إلى االنظمة
الصحية حول العالم ،وتحقيق اتساقية أكبر في مهمة دعم األنظمة الصحية وتعزيز
قدراتها االستيعابية (2007 ،WHO؛  .(2013 ،WHOويعتبر النهج العنقودي أحد
المنهجيات المعتمدة في تنسيق المساعدات اإلنسانية ،حيث يعتمد على توزيع
المساعدات إلى عناقيد ،لكل عنقود جهة رئيسية تتولى اإلشراف عليه والتنسيق مع
المنظمات غير الحكومية المعنية به (.)2006 ،Morris
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التوصي ات
 .1تأسيس نظام معلومات خاص لالجئين ،ليصبح محطة رئيسية
مستدامة لمشاركة المعلومات وإدارتها وتبادلها ونشرها
ً
حاليا من خالل تدوير المعلومات
 .2دعم قاعدة البيانات القائمة
وتحسين آليات مشاركة وإدارة المعرفة
 .3إعداد حزمة أساسية من الخدمات الصحية لالجئين بناء على
تقييم االحتياجات المحلية
 .4إعداد آلية لتلقي المنح والمساعدات المالية على مستوى
الحكومة
 .5توسيع عدد مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات التي
تقع ضمن شبكة المفوضية السامية لشؤون الالجئين في
األمم المتحدة حيث توفر الرعاية بتكاليف مخفضة بالتعاون مع
وزارة الصحة.
 .6تنسيق العمليات اإلغاثية من خالل تأسيس لجنة تعاون وزارية
ً
أيضا ممثلين عن المنظمات غير الحكومية
بين الوزارات ،تضم
والوكاالت الدولية.
 .7تنفيذ تقييمات شاملة ودقيقة للمتطلبات من التمويل الالزم
لتغطية احتياجات قطاع الرعاية الصحية لالجئين السوريين.
 .8البحث في المنهجيات المختلفة الممكن اعتمادها لتوفير
التمويل ،أو لرفع مستوى التمويل المتوفر من الجهات المانحة
عبر دعم النظام القائم وتحسينه وتطويره.
 .9تنفيذ لقاءات حوارية تجمع مختلف الجهات المعنية ،بهدف
مناقشة وتحديد أولويات السياسات العامة للتدخالت ،وتنفيذ
البرامج ،والعمليات والخطوات ،بما في ذلك آليات التنسيق.
 .10االستثمار في تقوية الحكومة المحلية (البلديات) وخاصة قدرتها
على التعامل مع أوضاع األزمات.
 .11البحث في اآلليات الممكنة لرفع مستويات الشفافية في
العمل والنفقات لدى المنظمات غير الحكومية المعنية
بالمساهمة في التدخالت الصحية.
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 .12االستثمار في تحقيق مزيد من الالمركزية في آليات صناعة
القرار على المستوى الحكومي وعلى مستوى وزارة الصحة
بهدف تقديم التدخالت والمساعدات األنسب في تلبية
احتياجات المجتمع المحلي وخصوصيته.
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Knowledge to Policy
Center draws on an
unparalleled breadth of
synthesized evidence and
context-specific
knowledge to impact
policy agendas and
action. K2P does not
restrict itself to research
evidence but draws on
and integrates multiple
types and levels of
knowledge to inform
policy including grey
literature, opinions and
expertise of stakeholders.
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