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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
"ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺻﻄﺤﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻢ
ﺗﺘﺤﺴﻦ .ﻓﺤﺎوﻟﺖ أن أﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﻌﻼج ﻫﻨﺎك ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈرﺟﺎﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺗﻴﻨﺎ ﺑﺰﻋﻢ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻤﻠﻬﺎ" واﻟﺪ
ﻋﺎرف  ،اﻟﺼﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  12ﻋﺎﻣﺎ و
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮوق ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ.
1

قصة إسماعيل

ُشخصت حالة إسماعيل قبل سبع سنوات عىل أنه يعاني من مرض تصلب األنسجة املتعدد .وال يمكنه تأمني تكلفة
رشاء الحقن التي تسلتزم حالته الحصول عىل واحدة منها كل يومني .وأخرب منظمة العفو الدولية أنه ال يأبه
بصحته كثريا ،وأن كل ما يود فعله هو أن يعيل أطفاله الخمسة وتدفئة املنزل .وجاء إسماعيل إىل لبنان سالكا
طريقا خطرا من دمشق ،ومتجاوزا الجبال وصوال إىل قرية شبعا الواقعة يف أقىص جنوب رشق لبنان .ولم يتناول
إال قلة قليلة من الطعام طوال ستة أشهر.
ولدى وصوله إىل لبنان /سجل إسماعيل أفراد أرسته لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ولكن
قيل له الحقا أنه غري مستوف لرشوط الحصول عىل أية مساعدات .وقال أنه حاول االتصال باملفوضية عىل الخط
الساخن طوال ثالثة أشهر .وعندما رد أحدهم عىل اتصاالته أخريا ،قال له أن الدواء الذي يحتاجه باهظ الثمن وال
يمكن للمفوضية أن تتكفل برشائه نيابة عنه.
وعىل الرغم من حالته الصحية ،يتمكن إسماعيل عىل السري ولكن بيشء من األلم .ويف رحلة سريه اليومية عىل
األقدام ،ينال الطقس البارد منه ما ينال .ومع تقدم مراحل مرض تصلب األنسجة الذي عاني منه وازديادها سوءا،
اختلت وظائف جسمه اليومية ،وأصبح يفقد توازنه .وقال ملنظمة العفو الدولية أنه كان بمقدوره الحصول عىل
الحقن الطبية املطلوبة مجانا يف سورية .إال أنه مضطر أن يدفع هنا مليوني لرية لبنانية ) 1321دوالر( للحصول
عىل حقنة واحدةُ .
ويذكر أنه لم يحصل حتى عىل حقنة واحدة منذ أن وصل إىل لبنان.
واضطر إسماعيل لالقرتاض من أحد جريانه الذي يدير دكانا صغريا .وعندما وصلت فاتورة الدين املرتاكم إىل

رقم الوثيقةMDE 18/001/2014 :

منظمة العـفـو الـدولية مايو/أيار 2014

 6خيارات مؤرقة
الجئون سوريون بحاجة إىل رعاية صحية يف لبنان
 543000لرية لبنانية ) 358دوالر( توقف جاره عن إقراضه املال الذي يحتاج .ولكي تتمكن األرسة من تغطية
نفقاتها ،يقوم أفرادها بتكسري الجوز وتقشريه وبيعه من أجل رشاء الخرضوات بما تحصل عليه من مال .وتخاف
أرسة إسماعيل من العودة إىل سورية كون منزلها يقع يف أحد معاقل املعارضة وتخىش أن يبادر الجيش السوري
إىل قتلهم يف حال تجرؤوا عىل العودة.
وبعد أن دخلت عامها الرابع يف مارس /آذار من العام الجاري ،ال زالت األزمة السورية تجلب الدمار عىل السكان
املدنيني يف البالد .ولقد ُقتل أكثر من  100000شخص ُ
وجرح مئات اآلالف ،فيما تتعرض املمتلكات املدنية وسبل
العيش للتلف والتدمري بشكل يومي .ولقد أدى النزاع إىل نزوح جماعي ،ويُقدر أن زهاء  6.5مليون سوري قد
2
أصبحوا يف عداد النازحني داخليا فيما فر  2.8مليون الجئ إىل البلدان املجاورة وبلدان شمال أفريقيا.
ويستضيف لبنان ما يربو عىل مليون الجئ سوري مسجلني رسميا ،أي أكرب من عدد الالجئني الذي يستضيفه أي
بلد آخر ،ما يجعل لبنان البلد األول عامليا من حيث عدد الالجئني لكل مواطن .وهذا باإلضافة طبعا إىل مئات آالف
السوريني الذين يقيمون يف لبنان دون مساعدة من األمم املتحدة ،و 50000الجئ فلسطيني فروا من سورية
باتجاه لبنان أيضا 3.وتستضيف تركيا ثاني أكرب عدد من الالجئني السوريني مع وجود حوايل  735888الجئ
والجئة عىل أراضيها ،يليها األردن والعراق ومرص 4.وتقدم عدد قليل من الفارين من سورية وقوامه 81000
5
شخص بطلبات لجوء لدى بلدان االتحاد األوروبي والنرويج وسويرسا.
وتقدر األمم املتحدة أن عدد الالجئني السوريني يف لبنان سوف يصل إىل  1.5مليون الجئ مع نهاية عام ،2014
ليشكل بذلك أكثر من ثلث عدد سكان لبنان قبل النزاع يف سورية 6.ولقد أقر املجتمع الدويل بحجم الضغط
االجتماعي واالقتصادي واألمني الذي يخلقه تدفق هذه األعداد الضخمة من سورية إىل لبنان – ال سيما وأن البنية
التحتية يف لبنان ترزح تحت الضغوط أصال قبيل قدوم الالجئني إليه .إال إن ذلك لم ُيرتجم إىل تقديم دعم ٍ
كاف إىل
لبنان .فها هي ُنظم الرعاية الصحية وشبكات املياه ومرافق الرصف الصحي واملساكن وغري ذلك من املوارد املنهكة
أصال ترزح تحت ضغوط إضافية بفعل الزيادة الرسيعة يف عدد السكان داخل لبنان .ومن املتوقع أن ترتفع
معدالت الفقر والبطالة ،ما من شأنه أن يزيد من الضغوط املالية عىل بلد يرزح تحت وطأة أحد أعىل مستويات
الدين العام يف العالم 7.كما تأثرت األوضاع السياسية واألمنية يف لبنان أيما تأثر بالقتال الدائر يف سورية 8،حيث
شهد البلد ارتفاع وترية العنف يف املناطق الحدودية ال سيما يف عرسال شمال غرب لبنان وطرابلس يف الشمال
9
والعاصمة بريوت.
ومن أجل مساندة أعداد الالجئني الضخمة يف لبنان ،أصدرت األمم املتحدة يف عام  2014نداءا عاجال لجمع 1.7
مليار دوالر لصالح عملياتها يف لبنان كجزء من املبلغ اإلجمايل للنداء الذي أصدرته األمم املتحدة لالستجابة
الحتياجات الالجئني السوريني وقوامه  4.2مليار دوالر 10.إال أنه وحتى وقت كتابة التقرير الحايل ،فلم تبلغ نسبة
املبلغ املغطى أكثر من  %17لتمويل العمليات يف لبنان لعام  11.2014وجراء النقص الحاصل يف التمويلُ ،ترك
الكثري من الالجئني السوريني يف لبنان دون إمكانية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية والغذاء واملأوى واملاء
12
والرصف الصحي والتعليم بشكل ٍ
كاف.

االفتقار للخدمات الرضورية

يواجه  2000طفل دون سن الخامسة خطر املوت من سوء التغذية جراء نقص الغذاء املتوفر باإلضافة إىل أن أكثر
من نصف هؤالء األطفال يعانون من سوء التغذية الحاد 13.ويعاني ما بني  %5و %10من األطفال دون الخامسة
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وثمة نقص يف إمدادات املواد الخاصة باإلقامة واملأوى .وتقيم غالبية الالجئني السوريني يف املجتمعات املحلية
املضيفة املنتترشة يف أكثر من  1600بلدية يف لبنان ،يرتكز معظمهم يف منطقتي البقاع وشمال لبنان اللتان ُتعتربان
من أفقر مناطق البلد .ويقيم هؤالء الالجئون يف أشكال مختلفة من املساكن تشمل استئجار غرفة وحيدة أو شقة
أراض مستأجرة من مالكيهاُ ،
وتعرف
أو كراج ،وتقيم عرشات العائالت أحيانا يف خيام أو أكشاك ُنصبت عىل ٍ
بمخيمات عشوائية .ولم تسمح الحكومة اللبنانية بإقامة مخيمات رسمية تؤوي الالجئني السوريني ،كما لم تتيح
للمفوضية السامية أو املنظمات غري الحكومية بناء هياكل أكثر متانة إليواء الالجئني خشية من أن تتحول إىل
15
مساكن دائمة.
كما ترزح شبكات املياه والرصف الصحي تحت ضغوط هائلة حيث يفتقر  %27من الالجئني السوريني املسجلني
رسميا يف لبنان لخدمات مياه الرشب ،فيما يحتاج  %29منهم إىل تحسني خدمات الرصف الصحي املتاحة،
16
باإلضافة إىل حاجة  %70إىل املساعدة عىل صعيد الحفاظ عىل النظافة الشخصية ومستلزمات النظافة املنزلية.
كما تتعرض آليات تلبية احتياجات األطفال التعليمية للكثري من الضغوط .ففي فرباير /شباط ُ ،2014قدر أن
17
 %50من أطفال الالجئني السوريني يف لبنان غري ملتحقني باملدارس.
ُ
وتعد الحاجة إىل النفاذ إىل خدمات الرعاية الصحية والحصول عليها إحدى األولويات الرئيسية ملجتمع الالجئني.
ويحتاج العديد من الالجئني الفارين من سورية للحصول عىل رعاية صحية لعالج حاالت خطرة نابعة من عوارض
صحية مزمنة سابقة أو إصابات تعرضوا لها أثناء النزاع باإلضافة إىل جملة عوامل أخرى .ومع ذلك ،يجد
الالجئون القادمون إىل لبنان نظام رعاية صحي يشهد ضغوطا كبرية مسبقا ،ما يجعل الخدمات املتاحة لالجئني
محدودة وصعبة املنال.
ويتكفل مزودو الخدمة من القطاع الخاص بتشغيل الجزء األكرب من نظام الرعاية الصحية يف لبنان ،حيث ُيضطر
املستفيدون إىل دفع رسوم مقابل الحصول عىل الخدمة أو من خالل التأمني الصحي عىل اختالف أشكاله .وتقدم
استجابة املجتمع الدويل بقيادة املفوضية السامية لشؤون الالجئني تمويال لتغطية نفقات خدمات الرعاية الصحية
الخاصة بالالجئني السوريني .ومع ذلك ،يعاني هذا الربنامج األممي من نقص حاد يف التمويل .وباملحصلة ،تجد
املفوضية السامية نفسها مقيدة عىل صعيد املساعدة التي يمكن أن تقدمها جراء محدودية املوارد املتاحة والزيادة
18
املطردة يف أعداد الالجئني.
ُ
اضطرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل تقليص حجم ما توفره من خدمات الرعاية
ويف مايو /أيار ،2013
الصحية الثانوية والتخصصية لالجئني ،واالقتصار عىل تمويل خدمات الرعاية الصحية األولية ونطاق ضيق من
ُ
اضطرت املفوضية إىل تقليص حجم الدعم حيث أصبحت تتكفل بسداد  %75بدال
بعض الحاالت الطارئة 19.كما
من  %85من فاتورة عالج املرىض من الالجئني ،ما يضطرهم إىل دفع  %25من تكاليف العالج من جيبهم
الخاص 20.وشملت فئات األشخاص غري القادرة عىل االستفادة من الرعاية املدعومة التي يوفرها برنامج املفوضية
لدعم تكاليف العالج الجئني بحاجة إىل رعاية طبية لعالج حاالت غري خطرة من قبيل الحروق واإلصابات الطفيفة
بالرصاص باإلضافة إىل الذين يعانون من ظروف صحية تهدد حياتهم من قبيل مرىض الرسطان والفشل الكلوي.
ولقد ساهم النقص يف التمويل مقرونا بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يف لبنان يف خلق العديد من التحديات التي
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تواجه املنظمات اإلنسانية عىل صعيد توفري االستجابة املالئمة والكافية.
ولقد تأثرت سلبا قدرة الالجئني السوريني عىل االستفادة من الرعاية الصحية جراء معدالت البطالة املرتفعة جدا.
ووفق ما ورد يف دراسة ملنظمة العمل الدولية ُنرشت يف أبريل /نيسان  ،2014فإن حوايل ثلث الالجئني السوريني
يف سوق العمل اللبناني هم عاطلون عن العمل ،بينما ال يتجاوز متوسط الدخل الشهري للعاملني منهم أكثر من
 %40من الحد األدنى لألجور 21.كما إن أوضاع الالجئات أكثر سوءا يف هذا السياق؛ فلم يتمكن ثلثا النساء
الباحثات عن عمل من العثور عىل فرصة فيما ال يتجاوز متوسط األجر الذي يتقاضينه إذا عملن أكثر من ثلث الحد
22
األدنى من األجور.
وينطوي حرمان الالجئني من الحصول عىل الرعاية الطبية عىل تبعات سلبية تطال األفراد املعنيني مبارشة بهذا
القصور .فلقد اتضح ملنظمة العفو الدولية من خالل بحوثها أن فرض حدود عىل استفادة الالجئني من الرعاية
الصحية يف لبنان قد أدى إىل ترك الالجئني السوريني الذين يعانون من أوضاع صحية خطرية دون عالج .وتضطر
أرس الالجئني إىل االستدانة من أجل سداد تكلفة الرعاية الصحية يف القطاع الخاص )وأصبحت غري قادرة بالتايل
عىل تلبية احتياجاتها األساسية األخرى( أو – أنها تحاول مدفوعة باليأس – خوض غمار رحلة العودة الخطرية إىل
سورية من أجل الحصول عىل العالج هناك .ولقد حالت القيود املفروضة عىل التمويل دون تسليم املفوضية قسائم
الغذاء واملساعدات العينية األخرى لجميع الالجئني )يف إطار ما ُيعرف بالتغطية الشاملة( .ولقد أدى ذلك بالطبع
23
إىل تفاقم أوضاع الالجئني سوءا.
ويركز التقرير الحايل عىل تبعات عدم حصول الالجئني السوريني يف لبنان عىل الرعاية الصحية الكافية .وال يهدف
التقرير إىل تغطية جميع مجاالت الحق يف الصحة لجميع الالجئني السوريني ،ولكنه يكشف أوجه النقص ومواطن
الخلل يف نظام الرعاية الصحية كواحدة من بني الكثري من املسائل الخطرية التي يواجهها الالجئون السوريون يف
لبنان الذي فاق العبء الذي يتحمله قدراته يف ظل تزايد حجم الضغط ونقص املوارد الالزمة للتعامل مع األزمة.
ويخلص التقرير إىل أن النظام القائم لتوفري الرعاية الصحية لالجئني السوريني غري ٍ
كاف ،وأن تقاعس املجتمع
الدويل عن توفري التمويل الكايف ينتقص من حقوق الالجئني بشكل مبارش .كما يشري التقرير إىل أن بعض سياسات
الحكومة يف لبنان تفرض قيودا غري مربرة عىل احتمال قيام الجهات الفاعلة الدولية بزيادة فرص االستفادة من
خدمات الرعاية الصحية .وأخريا ،يورد التقرير عددا من التوصيات املوجهة إىل الحكومة اللبنانية واألمم املتحدة
والبلدان املانحة.

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
يستند التقرير الحايل إىل املعلومات التي حرصت منظمة العفو الدولية عىل جمعها أثناء قيام مندوبيها بزيارتني إىل
لبنان يف ديسمرب /كانون األول  2013وفرباير /شباط –مارس /آذار  ،2014والبحوث املكتبية التي تناولت
طائفة من الدراسات األكاديمية وتلك التي أجرتها املنظمات غري الحكومية حول املوضوع ،واالتصال املستمر مع
عدد من الجهات الفاعلة والوكاالت املعنية بالتعامل مع أزمة اللجوء السورية .ويعتمد التقرير إطار عمل مكون من
القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،ال سيما العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية
حقوق الطفل ،وذلك من أجل تقييم مستوى توفري خدمات الرعاية الصحية وحجم الدعم واملساعدة الدولية املقدم
24
لالجئني السوريني يف لبنان.
ويف فرباير /شباط ومارس /آذار  ،2014عقدت منظمة العفو الدولية اجتماعات مع العاملني يف مجال تقديم
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خدمات الرعاية الصحية يف املستشفيات الحكومية واملنظمات اإلنسانية والعيادات الخاصة يف بريوت وجبل لبنان
والبقاع وطرابلس؛ كما التقت بمسؤولني حكوميني من وزارة الشؤون االجتماعية واملفوضية السامية لشؤون
الالجئني ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة لألمومة والطفولة )اليونيسيف( ووكالة األمم املتحدة
لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( ،باإلضافة إىل اللقاء بعدد من ممثيل املنظمات غري الحكومية الدولية
واملحلية التي تقدم خدمات لتجمعات الالجئني .كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع ناشطني لبنانيني
وسوريني والجئني سوريني يف عدد من املواقع داخل لبنان ،ال سيما بريوت وجبل لبنان والبقاع وطرابلس .ولقد
ُأجريت املقابالت مع الالجئني يف منازلهم ،بما يف ذلك أولئك املقيمني منهم يف املخيمات العشوائية ،واملتواجدين يف
املستشفيات والعيادات .ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من اللقاء بمسؤولني من وزارة الصحة العامة ،ولكنها
تواصلت معهم كتابيا يف وقت الحق.
ويركز التقرير الحايل عىل الالجئني السوريني يف لبنان دون غريهم من فئات الالجئني التي تشمل حوايل 50000
الجئ فلسطيني فروا من سورية باإلضافة إىل تجمعات الالجئني الفلسطينيني اآلخرين املقيمني منذ أمد يف لبنان.
ويمكن لالجئني الفلسطينيني يف لبنان الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية من خالل وكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( 25،التي تدير نظاما خاصا بها لدعم تكلفة الرعاية الصحية ،وذلك بشكل
مستقل عن برامج الدعم املخصصة لالستجابة ألزمة الالجئني السوريني التي تقودها املفوضية السامية لشؤون
الالجئني نيابة عن املجتمع الدويل .كما ال يشمل التقرير الالجئني السوريني الذين يحصلون عىل الرعاية الصحية
خارج نظام برامج األمم املتحدة من خالل شبكات إغاثة بديلة إال إذا حاولوا الحصول عىل رعاية إضافية من خالل
برامج األمم املتحدة.

رقم الوثيقةMDE 18/001/2014 :

منظمة العـفـو الـدولية مايو/أيار 2014

 10خيارات مؤرقة
الجئون سوريون بحاجة إىل رعاية صحية يف لبنان

ﺧﻠﻔﻴﺔ
أبقى لبنان عىل سياسة "الحدود املفتوحة" أمام الالجئني السوريني وال زال يسمح لهم بدخول أراضيه عموما.
ووقعت يف عامي  2011و 2012بعض حاالت الرتحيل 26،ولكن الحكومة تعهدت يف عام  2013بعدم إعادة أي
الجئ إىل سورية قرسا 27.وجاء تقييم املفوضية السامية لشؤون الالجئني للوضع عىل النحو التايل " :ترى املفوضية
أن معظم السوريني الذين يلتمسون الحماية الدولية من املرجح أن يستوفوا متطلبات تعريف الالجئ  ...حيث أن
لديهم مخاوف مربرة من التعرض لالضطهاد مرتبطة بأحد أسباب االتفاقية" ،مضيفة أنه يف الحاالت االستثنائية
التي ال تستويف معايري تطبيق االتفاقية ،ال بد من النظر يف شمول النازخني من سورية بأشكال أخرى من أشكال
الحماية الدولية 28.وينطبق تقييم املفوضية عىل الالجئني السوريني والفلسطينيني النازحني من سورية عىل حد
سواء.
واتساقا مع تقييم املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،تعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب اعتبار جميع طالبي
اللجوء من سورية مستوفني ظاهريا لرشوط الحصول عىل الحماية الدولية 29.وعليه ترحب املنظمة بسياسات
لبنان عىل هذا الصعيد .ومع ذلك ،تناشد منظمة العفو الدولية لبنان أن يمنح نفس الحقوق لالجئني الفلسطينيني
النازحني من سورية الذين يواجهون مخاطر تضاهي تلك التي يواجهها الالجئون السوريون ،ولكن ُتفرض عليهم
30
مع ذلك قيود تحول دون دخولهم إىل لبنان ،ولقد تم بالفعل إعادتهم قرسا يف بعض الحاالت.
ولقد صادق لبنان عىل عدد من املعاهدات التي تكفل الحق يف الصحة ،ال سيما العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 31واتفاقية حقوق الطفل.
ومع ذلك ،لم يقم باملصادقة عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع
الالجئني وبرتوكول عام  1967امللحق بها ،حيث ترص الحكومة عىل أن لبنان ال يمكنه أن يكون بلد لجوء بصفة
33
دائمة.

32

ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
يمتلك لبنان نظام رعاية صحية يتسم بالتجزئة وانعدام التنسيق .ولقد شهدت قدرة القطاع العام املالية واملؤسسية
عىل توفري الرعاية الصحية انخفاضا بواقع  %45ما بني عامي  2005و 34.2011ويمكن وصف نظام الرعاية
الصحية يف لبنان بأنه تابع للقطاع الخاص بشكل كبري ويقوم عىل مبدأ تحمل املنتفع لدفع رسوم الحصول عىل
الرعاية الصحية .وثمة جهات فاعلة متعددة توفر املصدر الرئييس لتمويل نظام الرعاية الصحية ،وذلك من خالل
نظام التأمني االجتماعي والتأمني من خالل القطاع الخاص 35.وبالنسبة للمواطنني اللبنانني الذين يتمتعون بتأمني
صحي ،توفر وزارة الصحة العامة الخدمات الصحية كمالذ أخري إما من خالل مستشفيات القطاع العام أو
نظرياتها املتعاقد معها يف القطاع الخاص ،وتغطي الوزارة  %85من تكاليف العالج يف املستشفى و %100من
تكاليف األدوية الخاصة بعالج األمراض املزمنة ونظرياتها التي تشكل خطرا كبريا عىل حياة املرىض.
توفر شبكة من املراكز خدمات الرعاية الصحية األولية بدعم من وزارتي الصحة العامة والشؤون االجتماعية.
ُ
وتدار املراكز يف الغالب من قبل املنظمات غري الحكومية وفق ترتيبات تعاقدية ُتربم بينها وبني وزارة الصحة العامة
التي تقوم بدورها برشاء األدوية الرضورية واملطاعيم وتزود املراكز بها؛ وتستويف هذه األخرية رسما قوامه 15000
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لرية لبنانية )حوايل  10دوالرات( يف كل مرة يزور املراجع املركز فيها .وأما العالج يف املستشفيات والرعاية
املتخصصة )املعروفتان باسم الرعاية الثانوية والثالثة املتخصصة (36فتتوفران من خالل القطاع الخاص حيث
األرسه يف القطاع الخاص  %86من إجمايل عدد األرسة يف مستشفيات البالد تاركا  %14منها فقط
يشكل عدد
ّ
للقطاع العام.
وقبيل وقوع أزمة اللجوء ،كانت وزارة الصحة العامة يف لبنان تعاني من عجز كبري يف املوازنة أدى إىل تأخري سداد
مستحقات املستشفيات املتعاقد معها من القطاع الخاص .ووفق ما ورد يف تقرير البنك الدويلُ ،يقدر حجم
الدفعات املتأخرة املستحقة من القطاع العام ملستشفيات القطاع الخاص بحوايل  800مليون دوالر ،األمر الذي خلق
عبئا ماليا عىل الكثري من مستشفيات القطاع باملحصلة .ومن املتوقع أن تكون أزمة الالجئني السوريني قد تسببت
37
بتفاقم األوضاع سوءا جراء التأخر يف دفع املستحقات مقابل العالج الذي يحصلون عليه.
وبينما ال يركز التقرير الحايل عىل موضوع حصول املواطنني اللبنانيني عىل خدمات نظام الرعاية الصحية ،يقر مع
ذلك بما تواجهه الرشائح األكثر فقرا من اللبنانيني والوافدين املقيمني من عوائق تحول دون استفادتهم من خدمات
الرعاية الصحية جراء ارتفاع التكاليف ومحدودية ما يقدمه القطاع العام عىل هذا الصعيد .ويفاقم تدفق الالجئني
السوريني من التحديات التي يواجهها املواطنون اللبنانيون الراغبون يف االستفادة من خدمات الرعاية الصحية التي
يوفرها القطاع العام ،ومن املرجح أن يتسبب أيضا بزيادة تكاليف الرعاية الصحية واألمراض بالنسبة للمواطنني
38
اللبنانيني.
كيف يستفيد الالجئون من الرعاية الصحية يف لبنان؟
يمكن لالجئني السوريني املسجلني رسميا يف لبنان االستفادة يف بعض الحاالت من برنامج تديره املفوضية السامية
لشؤون الالجئني لتوفري الرعاية الصحية .ونظرا ألن نظام الرعاية الصحية مخصخص بشكل كبريُ ،تضطر
املفوضية السامية إىل دفع رسوم مقابل حصول الالجئني عىل العالج .وبغية الوفاء بذلك ضمن املوادر املالية
املحدودة املتوفرة ،اعتمدت املفوضية نهجا يقوم عىل اعتبارات الصحة العامة يعطي األولوية لتوفري الرعاية الصحية
األولية األساسية والرعاية للحاالت الطارئة ،بدال من العمل بنظام العالج املكلف واملعقد يف املستشفيات ،وذلك
39
بهدف تغطية أكرب عدد ممكن من الالجئني يف لبنان.
ويستطيع الالجئون السوريون يف لبنان االستفادة من خدمات عدد من مراكز الرعاية الصحية األولية املنترشة يف
مختلف أنحاء لبنان والتي يدير معظمها رشكاء املفوضية السامية من املنظمات غري الحكومية ووزارة الشؤون
االجتماعية .ويمكن لالجئني املسجلني لدى املفوضية والذين ترتاوح أعمارهم بني خمس سنوات وستني سنة
مراجعة تلك املراكز لقاء رسم يرتاوح بني  3000و 5000لرية لبنانية لالستشارة الطبية الواحدة )أي ما بني
دوالرين وثالثة دوالرات( .كما يجب أن يدفع األفراد تكاليف صور األشعة والفحوصات التشخيصية املطلوبة قبل
إحالتهم إىل املستشفيات للحصول عىل املزيد من العالج أو األدوية عند الحاجة إىل ذلك .أما بالنسبة ملن ُيصنفون
ضمن الفئات املستضعفة ،فتغطي املفوضية السامية  %85من تكاليف الفحوص التشخيصية و %100من كلفة
األدوية ضمن برنامج تموله جمعية الشبان املسيحيني الخريية ،وهو برنامج يشمل األطفال دون سن الخامسة
40
والكبار فوق سن الستني وذوي اإلعاقة والحوامل واملرضعات.
وباإلضافة إىل مراكز الرعاية الصحية األولية التي يديرها رشكاء املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،ثمة عدد من
املراكز األخرى التي تنسق مع املفوضية السامية ولكنها تمتلك مصادر تمويل خاصة بها .وقد تختلف رسوم
االستشارات الطبية التي تتقاضاها هذه املراكز عن تلك التي تستوفيها املراكز املتعاقدة مع املفوضية السامية،

رقم الوثيقةMDE 18/001/2014 :

منظمة العـفـو الـدولية مايو/أيار 2014

 12خيارات مؤرقة
الجئون سوريون بحاجة إىل رعاية صحية يف لبنان
ولكنها قد توفر الرعاية الصحية األولية باملجان لجميع األشخاص أحيانا ،وذلك حسب املبادئ التوجيهية املعتمدة
لدى كل منها .وهناك أيضا عدد من املراكز الصحية التي تمولها جهات مانحة خاصة وجمعيات خريية تعمل
بالتوازي مع املفوضية السامية وتنفق عىل خدمات عالج املنتفعني لديها وأغلبهم غري مسجل لدى املفوضية.
أما الالجئني الذين يحتاجون للحصول عىل أشكال أخرى من الرعاية من قبيل تلك التي توفرها املستشفيات )أي
الرعاية الثانوية واملتخصصة( ،فيجب أن تتم إحالتهم من طرف أحد املراكز األولية العاملة ضمن برنامج املفوضية
السامية باستثناء حاالت الطوارئ التي تشكل تهديدا لحياة املصاب بما ال يتيح إتمام إجراءات اإلحالة حسب
األصول .ولقد وضعت املفوضية السامية مجموعة من املبادئ التوجيهية الرامية إىل تحديد الفئات التي تستويف
رشوط الحصول عىل الرعاية الصحية الثانوية واملتخصصة بأسعار مدعومة .وتقترص هذه املعايري عىل الحاالت
التي "تكون وظائف الجسم الحيوية مهددة فيها" بناء عىل إجراء تشخيص إيجابي إلمكانية تعايف الشخص.
وتشمل هذه الحاالت مرىض الطوارئ )كالنسائية والتوليد والحاالت التي تستدعي تدخال جراحيا وطبيا عاجال(
41
باإلضافة إىل حاالت منتقاة الستكمال التحقيقات و /أو الحصول عىل عالج خاص.
وأما من يستوفون معايري املفوضية السامية للحصول عىل الرعاية املتخصصة يف املستشفيات ،فتتم تغطية %75
من فاتورة العالج فيما يدفع املرىض الجزء املتبقي وهو  %25باإلضافة إىل تكاليف رشاء األدوية – إال إذا استوفوا
معايري املفوضية الخاصة بالفئات املستضعفة أو كانوا من ضحايا التعذيب أو العنف الجنيس أو القائم عىل النوع
االجتماعي ،حيث تتكفل املفوضية يف هذه الحاالت بتغطية  %100من تكاليف العالج 42.وتعني التكلفة املرتفعة
لرعاية بعض الحاالت أن عالجها ال يستويف معايري املفوضية للحصول عىل الرعاية بأسعرا مدعومة وفق النظام
املعمول به لديها .ومن بني جملة حاالت أخرى ،تشمل حاالت الرعاية مرتفعة التكلفة ما ييل :عالج األمراض املزمنة
التي تستدعي تكرار إدخال املريض إىل املستشفى كعالج حاالت اإلصابة بالرسطان وغسيل الكيل ،وحديثي الوالدة
الذين يعانون من نقص شديد يف أوزانهم وحيث يكون تشخيص الحالة سلبيا ،وأمراض الدم ما لم يستدع األمر
43
نقل دم للمريض يف الحاالت الطارئة.
وبغية تحديد ومراقبة من يستوفون رشوط الحصول عىل الرعاية يف املستشفيات وفق هذه املبادئ التوجيهية،
تعاقدت املفوضية السامية مع رشكة "غلوب ميد )  "(GlobeMedلبنان يف يناير /كانون الثاني  .2014وهي
رشكة خاصة ُتعنى "بإدارة منافع الرعاية الصحية" وتقوم بدور الوسيط بني املفوضية ومزودي خدمات الرعاية
44
الصحية والالجئني.

دور رشكة غلوب ميدGLOBEMED /

ً
نيابة عن املفوضية السامية لشؤون الالجئني مع  64مستشفى خاصا وعاما من
أبرمت رشكة غلوب ميد اتفاقات
"الفئة ج" يف لبنان 45،بهدف توفري خدمات عالج الحاالت الطارئة وفق برنامج تقديم خدمات الرعاية الصحية
بأسعار مدعومة ملن يستوفون معايري معينة 46.ويتمثل دور غلوب ميد يف مراجعة حالة كل شخص يحتاج لدخول
املستشفى والبت يف أهليته من عدمها للحصول عىل الرعاية الطبية بأسعار مدعومة 47.وتعتمد املوافقة عىل توفري
48
الرعاية باألسعار املدعومة عىل معايري مستقاة من التصنيف الدويل لألمراض الصادر عن منظمة الصحة العاملية
واإلجراءات التشغيلية املعيارية املعتمدة لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني التي ُأدمجت ضمن نظام رشكة
49
غلوب ميد الستخدامها يف تحديد الحاالت التي تشكل خطرا عىل حياة الشخص.
وباستثناء حاالت الطوارئ التي تشكل خطرا عىل حياة الشخص ،يتعني عىل الالجئني إذا ما أرادوا االستفادة من
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العالج يف املستشفى بأسعار مدعومة أن تتم إحالتهم من أحد مراكز الرعاية الصحية األولية .وتستند قرارات غلوب
ميد بشأن األهلية للحصول عىل الرعاية الطبية بأسعار مدعومة عىل التقارير الطبية التي تعدها مراكز الرعاية
األولية .ويمكن أن يجلب الشخص املعني التقرير معه مبارشة إىل املستشفيات التي تتواجد غلوب ميد فيها أو أن
يرسله عرب الربيد اإللكرتوني .وإذا أعطت غلوب ميد موافقتها عىل استيفاء الحالة لرشوط الحصول عىل الرعاية
بأسعار مدعومة ،يتم إصدار ما ُيعرف "بالتأشرية" للشخص املعني ،وهي قصاصة ورق تتيح لحاملها تقديمها
50
للمستشفى إثباتا لحصوله عىل موافقة غلوب ميد.
وأما الالجئني الذين يحتاجون لدخول املستشفى يف حالة طوارئ والذين ال يتوجهون إىل املستشفيات املتعاقد معها،
فال يحصلوا عىل رعاية طبية بأسعار مدعومة إال إذا كانت طبيعة الخدمة املطلوبة غري متوافرة لدى املستشفيات
املعتمدة يف رشكة غلوب ميد ،أو إذا وافق املستشفى غري املعتمد عىل قبول تقايض التعرفة املعتمدة لدى غلوب
ميد 51.وبحسب ما أفادت به الرشكة  ،فإن دورها ال يتضمن التوصية بشمول الشخص بالتغطية من عدمها ،بل
يتعلق بتطبيق خرباتها الطبية عىل صعيد تغطية الحاالت التي ُتصنف عىل أنها خطرية وال تتجاوز تكلفة عالجها
 1500دوالر أمريكي 52.وأما الحاالت التي تتجاوز تكلفة عالجها  1500دوالر ُ
فتحال إىل املفوضية ثانية التخاذ
قرار بشأنها.
وأما بعض الحاالت التي ال تستويف بشكل واضح معايري الحصول عىل الخدمات باألسعار املدعومة ُ
فتعترب استثنائية
ويمكن ان ترفعها غلوب ميد أو املنظمات الرشيكة للمفوضية إىل لجنة حاالت الرعاية االستثنائية – وهي هيئة
مستقلة ُتعنى باتخاذ القرارات بشأن هذه الحاالت وتضم يف عضويتها ثالثة اخصائيني يرأسها مسؤول أقدم يف
برنامج الصحة العامة لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني .وتبت اللجنة يف إحالة الشخص إىل املستشفى بناء
عىل التكلفة وتشخيص الحالة.
وإذا ارتأت لجنة حاالت الرعاية االستثنائية أن الحالة قيد النظر غري مستوفية لرشوط الحصول عىل الرعاية بأسعار
مدعومة ،يتعني عىل الشخص املعني حينها تدبر أمره من موارده الخاصة من أجل الحصول عىل الرعاية الطبية
املطلوبة أو االضطرار للبقاء دون عالج.
وتخضع جميع الحاالت التي تتجاوز تكلفة عالجها  1500دوالر للمراجعة عىل يد استشاري تعينه لجنة حاالت
53
الرعاية االستثنائية قبيل إصدار املوافقة وبسقف قوامه  15000دوالر لكل حالة ُترفع إىل اللجنة.
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اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﻤﺮض :اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
قامت منظمة العفو الدولية باستقصاء آلية عمل نظام املفوضية السامية لشؤون الالجئني عىل صعيد توفري الرعاية
الصحية يف واقع املمارسة العملية .وعىل الرغم من العقبات املالية وغريها من التحديات التي تعرتض سبيل التعامل
مع نظام الرعاية الصحية اللبناني ،فلقد تمكنت املفوضية السامية من توفري الرعاية الصحية األولية ملن يحتاجها
من الالجئني السوريني املسجلني .ومع ذلك ،فقد عثرت منظمة العفو الدولية عىل الكثري من املشاكل عىل صعيد
توفري الرعاية الصحية يف املستشفيات والحاالت التي تتطلب عالجا معقدا جراء القيود املفروضة عىل نظام توفري
الرعاية الصحية بأسعار مدعومة .واتساقا مع املبادئ التوجيهية املعتمدة لدى املفوضية السامية ،تقترص
االستفادة من الرعاية بأسعار مدعومة عىل الحاالت التي ُتصنف عىل أنها حاالت طارئة وعاجلة تشكل خطرا عىل
حياة الشخص .وأما الحاالت التي تتطلب الحصول عىل الرعاية الثانوية أو املتخصصة وال تلبي املعايري آنفة الذكر،
أو تلك التي تستدعي إعادة التأهيل بعد العالج ،فال ُتعترب حاالت مستوفية لرشوط الحصول عىل الرعاية بأسعار
مدعومة.
"ينطوي توفري الرعاية الصحية الثانوية يف نظام الرعاية الصحية يف لبنان عىل تكاليف جد باهظة؛ ويتصف هذا
ُ
اضطرت
النظام بكونه متشظيا وتابعا للقطاع الخاص عموما .ويف ظل تزايد أعداد املرىض ومحدودية املوارد،
الوكاالت اإلنسانية إىل اقتصار ما تقدمه من دعم مايل عىل أكثر فئات الالجئني ضعفا ممن يعانون من أوضاع
صحية تشكل خطرا عىل حياتهم ،ورفع النسبة التي يتحملها الالجئ من إجمايل رسوم الرعاية الطبية من  15إىل
 .%25وضمن هذه املعايري الصارمة ،قام الرشكاء بدعم حصول ما يربو عىل  28000سوري عىل خدمات الرعاية
للحاالت التي تشكل خطرا عىل حياة أصحابها .وشملت قائمة املننتفعني من ذلك حوايل  1500رضيع حديث
الوالدة و 7500امرأة حامل.
ولقد أدى تقليص حجم املساعدات يف مجال توفري الرعاية الصحية إىل خلق عبء ثقيل عىل الالجئني ومزودي
ُ
واضطر بعض الالجئني إىل رصف النظر عن العالج أو أنهم لجأوا إىل آليات سلبية تساعدهم
الخدمات الصحية.
عىل التكيف من أجل تأمني رسوم الحصول عىل الرعاية الصحية .ويف الوقت نفسه ،تراكمت فواتري غري مدفوعة
لصالح املستشفيات التي لجأ البعض منها إىل أساليب غري مألوفة يف تحصيل الدفعات املستحقة من قبيل احتجاز
املرىض أو جثث املوتى ،أو اشرتاط الدفع مقدما قبيل إدخال املريض ،أو مصادرة وثائق تسجيل الالجئ .وبدون
توفر مساعدة إنسانية مستدامة خالل عام  ،2014فمن املرجح أن تزداد وترية حدوث مثل هذه املمارسات وصوال
إىل حرمان الالجئني باملطلق من الحصول عىل الرعاية الصحي".
األمم املتحدة" /خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية  :2014لبنان" ص.45 .
كما أدت القيود املفروضة عىل رشوط الحصول عىل الرعاية الثانوية واملتخصصة إىل تفاقم الحالة املرضية
ألشخاص كانوا يعانون من عوارض يسهل عالجها ،ولكنها ازدادت سوءا لتشكل خطرا عىل حياة املريض جراء عدم
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قدرته عىل تلقي العالج املطلوب .كما يعرتي منظمة العفو الدولية القلق حيال الفئة التي تستويف معايري الحصول
عىل الرعاية بأسعار مدعومة ولكنها غري قادرة عىل دفع  %25من إجمايل التكلفة حيث عثرت منظمة العفو الدولية
خالل بحوثها عىل عائالت غارقة يف الدين جراء ذلك ،ما جلعهم يف مواقف أكثر ضعفا وهشاشة من ذي قبل.
وعالوة عىل ذلك ،قال العديد من الالجئني الذين تحدثت منظمة العفو الدولية معهم أن معايري األهلية تربكهم
وتقض مضاجعهم جراء غياب نظام إرشاد يمكنهم الوصول إليه واالستعانة به .وتبني األجزاء التالية من التقرير
بعضا من تداعيات محدودية استفادة الالجئني من الرعاية الصحية والحصول عليها.

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
وتحدثت منظمة العفو الدولية مع عدد من الالجئني السوريني الذين يعانون من أوضاع صحية خطرية تستدعي
تدخل جراحي أو عالج إضايف دون أن يكونوا قادرين عىل تلقي العالج املطلوب جراء ارتفاع تكلفته وعدم
استيفائهم ملعايري الحصول عىل رعاية بأسعار مدعومة .وشملت حاالتهم املرضية تلك تلف أطراف الجسم جراء
إصابتها بشظايا معدنية أو التهاب الجروح التي ُتركت دون عالج ،األمر الذي أقعد أصحابها عن الحركة .ويف
بعض تلك الحاالت ،اتضح ملنظمة العفو الدولية أن عدم عالج اإلصابات قد أدى إىل حدوث مضاعفات ذات عواقب
وخيمة عىل صحة املصابني وأوضاع عائالتهم .ويمكن أن تكون اآلثار طويلة األجل أكثر سوءا لألفراد وعائالتهم
مقارنة بالحالة الصحية التي تسببت بتفاقم األوضاع جراء عدم عالجها.
وقام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة عارف ) 12عاما( وأرسته يف إحدى العيادات الخاصة بطرابلس .وخضع
عارف لعملية جراحية يف أوائل يناير /كانون الثاني  2014عقب انتظار دام ثالثة أشهر وهو يعاني من تعفن
حروق من الدرجتني الثانية والثالثة  .ويف  5مارس /آذار  ،2014أي عندما قامت املنظمة بزيارة عارف وأرسته،
اتضح أنه كان يعاني أملا شديدا؛ ووصفت والدته حالته قائلة" :لقد تراجعت معنوياته منذ أن سمع بطرد شقيقه
وشقيقته من املنزل )كون األرسة تأخرت يف دفع اإليجار( .ونقيم اآلن يف مستودع يتضمن غرفة واحدة ودورة مياه
وحيدة – دون أبواب .ولقد ُأصيب عارف بااللتهاب الفريويس جراء نقص مستلزمات النظافة الشخصية ،وعدم
وجود بالط يف املستودع الذي هو عبارة عن مجرد جدران غري مطلية تركها صاحب العقار عىل حالها".
ُ
واضطر والد عارف للتوقف عن العمل قبل خمسة أشهر بسبب حالة ولده .ويعزو األطباء يف العيادة تدهور حالة
عارف إىل اإلهمال الطبي ،وقالوا أنه يحتاج للكثري من العالج وعملية طويلة من إعادة ترميم العظام جراء الرضر
54
الذي لحق بساقيه.
وكان عارف يعمل يف إحدى ورش امليكانيك يف لبنان عندما قام أطفال يف أواخر أكتوبر /ترشين األول 2013
بإرضام النار ببنطاله الذي كان مغطى بمواد قابلة لالشتعال موجودة يف الورشة .وأخرب والده منظمة العفو
الدولية أنه توجه إىل إدارة املطايف والدفاع املدني والهالل األحمر للحصول عىل اإلسعافات األولية ،لكنها افتقرت
جميعا للمعدات املطلوبة .فقام األب باصطحاب عارف إىل مستشفى البرتون الذي رفض إدخاله كما ُزعم.
وبحسب ما قاله والد عارف ،فلقد قال له موظفو املستشفى أنهم غري متعاقدين مع غلوب ميد أو املفوضية
السامية ،وأنه يتعني عليه دفع كلفة عالج عارف مقدما قبل أن ُيسمح بإدخاله املستشفى ،وهذا بالطبع ما ال تقدر
األرسة عليه ماليا.
ومكث عارف يف املنزل ثالثة أيام دون تلقي أي عالج أو أدوية ،وتورمت ساقاه ُ
وأصيبتا بااللتهاب .واتصل والده
باملفوضية السامية لشؤون الالجئني التي أحالته إىل مستشفى النبطية الحكومي يف جنوب لبنان حيث ُأدخل عارف

رقم الوثيقةMDE 18/001/2014 :

منظمة العـفـو الـدولية مايو/أيار 2014

 16خيارات مؤرقة
الجئون سوريون بحاجة إىل رعاية صحية يف لبنان
ُ
اضطر لدفع مبلغ قوامه  500000لرية لبنانية
املستشفى بتاريخ  29أكتوبر /ترشين األول  .2013وقال والده أن
) 332.5دوالر( مقدما قبل إدخال عارف املستشفى ووافقت املفوضية عىل تحمل  %75من التكاليف طوال فرتة
العالج املتوقع أن تدوم شهرين .وتكفلت إحدى املنظمات الرشيكة للمفوضية بدفع نسبة باقي التكاليف )(%25
كون أرسة عارف غري قادرة عىل دفع املبلغ املطلوب .وقال املعنيون يف املستشفى أنه يتوجب إخضاع عارف لعملية
جراحية.
ومع ذلك وحسب ما قال والد عارف ،أخربت املفوضية السامية العائلة بعد خمسة أيام أنها غري قادرة عىل
االستمرار بتغطية تكاليف عالج عارف .وقيل أن املفوضية السامية أخربت والد عارف أنها تتكفل عادة بتغطية
تكاليف إقامة يومني يف املستشفى ،وأنها قامت يف حالة عارف بدفع تكاليف عالجه وإقامته لثالثة أيام إضافية.
وقال والد عارف أن ممثيل املفوضية زاروا املستشفى وتحدثوا إىل الطبيب مبارشة وعلموا أن عارفا بحاجة إىل تلقي
العالج فعال ،إال أن املفوضية أحجمت عن تغطية التكاليف .وطوال األيام الخمسة ،اقترص األمر عىل عالج العدوى
وااللتهاب فقط بينما لم يتم عالج الحروق التي كان عارف قد تعرض لها.
وجاء قرار املفوضية السامية جراء تجاوز التكلفة اإلجمالية لنفقات عالج حالة عراف السقف الذي تفرضه
ِ
تستوف الحالة معايري لجنة حاالت الرعاية االستثنائية املتعلقة باإلصابات
املفوضية وقوامه  1500دوالر ،كما لم
55
التي تشكل خطرا عىل حياة املريض عىل الرغم من فداحة إصابة عارف .ووفق ما جاء يف املبادئ التوجيهية التي
تعتمدها املفوضية عىل صعيد إحالة املرىض إىل املستشفيات ،ال يتوفر الدعم املايل لتغطية نفقات عالج حاالت
"ظهور فقاعات عىل الجلد بعد تعرضه للحرق" )التي تؤدي إىل تجعد الجلد املحروق أثناء عملية الشفاء ،ما من
شأنه أن يقود عىل األرجح إىل تقييد حركة الشخص وتشوهه يف حال عدم حصوله عىل العالج الالزم( 56.ومع ذلك،
57
فلم يتم إخبار العائلة بهذه التفاصيل وفق ما قاله والد عارف.
ُ
اضطرت إىل اقرتاض املال لدفع  400000لرية ) 266دوالر( للمستشفى قبل السماح
وقال والد عارف أن عائلته
لعارف بالخروج .وأضاف والد عارف قائال" :قمنا باصطحابه إىل املنزل ثانية ،ولكن حالته لم تتحسن .فحاولت
أن أنقله إىل سورية لتلقي العالج هناك ،ولكن السلطات اللبنانية عىل الحدود قامت بإرجاعنا من حيث أتينا ألننا لم
نقم بتجديد تصاريح اإلقامة التي نحملها .واعتدنا التواصل مع طبيب متخصص يف عالج الحروق يف الالذقية
)سورية( .واتفقت مع سائق سيارة أجرة اعتاد التوجه إىل سورية من أجل جلب األدوية ،وكنت أدفع املال له الكايف
للحصول عىل دواء يكفي عارف مدة  10أيام كون األدوية أرخص ثمنا يف سورية .ولكن وضع الطفل لم يتحسن
ألنه كان بحاجة إىل تدخل جراحي لعالج االلتصاقات الجلدية عىل ساقيه .ولقد وصل مبلغ الدين املرتاكم عيل حتى
اآلن إىل  4500دوالر )بسبب تكاليف رشاء األدوية والعالج(".
واتصل والد عارف بشخص يعرفه يف املفوضية السامية والذي أحالهم إىل إحدى املستشفيات الحكومية األخرى يف
ُ
واضطررنا لالنتظار
طرابلس .وقال والد عارف" :عندما وصلنا إىل املستشفى تعرضنا لإلذالل الشديد هناك.
ساعات بينما بدت مظاهر االشمئزاز عىل الطبيب واملمرضة لدى رؤيتهما ساقي ولدي ...وقمنا بتغيري ضماداته
بأيدينا ودفعنا  100000لرية ) 66دوالر( مقابل الساعات القليلة التي أمضيناها يف املستشفى .ثم قررنا املغادرة
نظرا لسوء املعاملة" .وغادر عارف املستشفى دون أن يتلقى العالج الالزم.
ويف نهاية املطاف ،تدبر أحد أقارب والد عارف أمر االتصال بطبيب سوري يف لبنان .واستطاع الطبيب السوري
العثور من خالل إحدى الجمعيات الخريية عىل طبيب أمريكي تربع إلجراء جراحة عىل ساقي عارف يف إحدى
العيادات الخاصة بطرابلس التي ُنقل إليها يف يناير /كانون الثاني  .2014ويقول األطباء أنه سوف ُيسمح لعارف

رقم الوثيقةMDE 18/001/2014 :

منظمة العـفـو الـدولية مايو/أيار 2014

خيارات مؤرقة
الجئون سوريون بحاجة إىل رعاية صحية يف لبنان

17

باملغادرة بمجرد أن يصبح قادرا عىل امليش ثانية .ومع ذلك ،فلقد أخربوا منظمة العفو الدولية أنه بحاجة ألن
يخضع لثالث عرشة عملية جراحية إضافية جراء تدهور حالته ،وهي عمليات ال يمكن أن ُتجرى يف لبنان جراء عدم
توفر املعدات واألجهزة املتخصصة الالزمة.
ومن غري املعروف ما كان ليحل بعارف لو لم تتمكن عائلته من العثور عىل أشكال أخرى من املساعدة ،فلربما كانت
حالته لتشهد تدهورا أكرب عىل األرجح .وتدرك املفوضية السامية أن عارفا يحتاج للحصول عىل املزيد من الرعاية
الطبية وأنه سوف "يصبح ُمقعدا بنسبة  100باملائة" 58إذا لم يحصل عىل الرعاية املتخصصة غري املتوفرة يف
لبنان ،وهو وضع ما كان رضوريا لو تسنى لعارف أن يحصل عىل الرعاية املالئمة يف بادئ األمر .وتقوم املفوضية
السامية بتزويد أرسة عارف بقسائم رشاء الطعام ومستلزمات النظافة الشخصية إقرارا منها بمدى ضعف هذه
العائلة.

ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﻴﺮة
وتحدث مندوبو منظمة العفو الدولية مع عدد من الالجئني السوريني املصابني بالرسطان وغريه من األمراض غري
املعدية الذين لم يتمكنوا من استئناف عالجهم يف لبنان جراء التكلفة الباهظة للحصول عىل الرعاية الصحية هناك.
ووفق ما أفادت به منظمة الصحة العاملية ،كانت األمراض غري املعدية السبب الرئيس العتالل صحة بعض السكان
ووفاتهم يف سورية خالل عام  ،2011وأفادت بوجود شواغل جدية حيال احتمال توقف سورية عن عالج هذا النوع
من األمراض جراء استمرار األزمة فيها 59.ولم يتم إجراء دراسة صحية شاملة تشمل الالجئني السوريني يف لبنان،
ولكن من املرجح أن تكون الخصائص الديمغرافية النتشار األمراض غري املعدية بني الالجئني السوريني يف لبنان
مشابهة للخصائص املوجودة بني السوريني داخل سورية .وعليه يعرتي منظمة العفو الدولية القلق حيال احتمال
اضطرار الالجئني السوريني إىل التوقف عن متابعة عالج األمراض غري املعدية التي ُيصابون بها يف لبنان نظرا لعدم
استيفاء معايري الحصول عىل الرعاية الطبية بأسعار مدعومة من خالل املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،وكذلك
جراء عدم قدرتهم عىل تحمل تكلفة الحصول عىل الرعاية يف القطاع الخاص ،وهو الخيار الرئييس اآلخر املتاح يف
لبنان.
أما محمود* البالغ من العمر  43عاما ،فلقد تم تشخيص حالته يف سورية عىل أنه مصاب برسطان بالدماغ .وجاء
إىل لبنان يف يوليو /تموز  2013بعد أن نزح من سورية عقب إلقاء القبض عليه واحتجازه أواخر يونيو /حزيران
 .2013ويقيم اآلن مع زوجته وأطفالهما التسعة يف شقة متهالكة مؤلفة من غرفة نوم واحدة تقع عىل أطراف
العاصمة بريوت .ويعاني أحد أطفاله ) 18شهرا( من الشلل الدماغي وال يقدر عىل امليش .وخضع محمود لثالث
عمليات جراحية الستئصال الورم الدماغي يف سورية خالل عام  .2009ويقول محمود أنه لم يتم استئصال الورم
بالكامل ،وأنه كان يخضع لعالج باألشعة يف سورية إىل أن تعرض املستشفى الذي يراجعه إىل القصف قبل سنتني.
ومنذ ذلك الحني ،لم يخضع محمود ألية جلسة من جلسات العالج باألشعة وهو غري قادر عىل تأمني تكلفة هذه
ٍ
مستوف ملعايري املفوضية السامية للحصول عىل رعاية بأسعار مدعومة.
الجلسات داخل لبنان كونه غري
وأخرب محمود منظمة العفو الدولية أنه غري قادر عىل العمل جراء وضعه الصحي ،كونه يعاني غالبا من نوبات من
اإلعياء الشديد والدوار .ويشرتي األدوية أحيانا بما يحصل عليه من مساعدة من إحدى املنظمات املحلية أو من
خالل اقرتاض املال من األقارب واألصدقاء .إال أنه ال يحصل يف األغلب عىل الدواء الذي يحتاج.
وقال محمود ملنظمة العفو الدولية:
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"عندما جئت إىل لبنان أخربت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بحالتي الطبية فأحالوني إىل إحدى املنظمات غري
الحكومية )من رشكاء املفوضية( والتي أحالتني بدورها إىل مستشفى رفيق الحريري الجامعي .فأطلعتهم عىل ما
بحوزتي من تقارير طبية وقالوا أنهم غري قادرين عىل معالجتي نظرا الرتفاع التكاليف .فعدت أدراجي إىل املنظمة
غري الحكومية التي أحالتني هذه املرة إىل منظمة أخرى 60لم تقدم يل شيئا أيضا .وقالوا أنه ليس بوسعهم تحمل
تكلفة عالجي وأنهم يقترصون عىل عالج األطفال والحاالت البسيطة .وال أتناول أي دواء إال ذلك الخاص بالدوار
الذي أحصل عليه من املنظمة غري الحكومية األوىل .وأنا أتحمل عبء جميع النفقات ...وال أمل لدي بأن يوفر
املستشفى عالجا باألشعة لحالتي .وأتساءل إن كان بإمكانهم أي يوفروا األدوية يل فقط )لعالج آثار الدوار( حيث
يصل ثمن جرعة الدواء التي تغطي  20-15يوما إىل  60000لرية ) 40دوالر(".
وتبلغ ديمة من العمر  27عاما وهي مصابة برسطان الغدد اللمفاوية ،وهي أم لطفلني وتقيم يف مخيم شاتيال
ُ
اضطر بعض الالجئني السوريني لإلقامة فيه نظرا النخفاض تكاليف املعيشة
لالجئني الفلسطينيني يف بريوت الذي
ُ
فيه .وتستأجر مع عائلتها غرفة يف املخيم مقابل إيجار شهري قوامه  600000لرية ) 331دوالر( .وأصيب زوجها
بعدة رصاصات يف ساقه اليرسى يف سورية ولم يعد قادرا عىل أداء العمل اليدوي نظرا إلصابته – وهو يقوم اآلن
ببيع املناديل الصحية من أجل كسب الرزق .كما إن أرستها غري قادرة عىل تغطية تكاليف املعيشة شهريا وتحصل
عىل مساعدة من إحدى املنظمات املجتمعية يف شاتيال.
وأخربت ديمة منظمة العفو الدولية أنها خضعت لعملية استبدال الورك يف سوريا يف أكتوبر /ترشين األول ،2012
وهي إصابة مرتبطة بمرض الرسطان .وقبيل خضوعها للعملية ،خضعت لعالج كيماوي وجلسات عالج باألشعة
يف سورية قبل أن تفر مع أرستها إىل لبنان بعد وقت قصري من إجراء العملية .ويف نوفمرب /ترشين الثاني ،2013
وضعت ديمة وليدها بعد عملية قيرصية يف أحد املستشفيات الحكومية يف لبنان .وبحسب ما قالته ديمة ،فلقد
أوىص الطبيب يف املستشفى بأن تراجع إخصائي يف أمراض الدم لعالج إصابتها بالرسطان حينها .وعندما قامت
بزيارة مركز الرعاية الصحية األولية ،قيل لها عىل الرغم من مرضها أن املركز ال يغطي عالج حاالت الرسطان .ولم
تتابع عالجها بالتايل نظرا الرتقاع التكلفة بشكل كبري.
وقالت ديمة ملنظمة العفو الدولية:
"تؤملني ساقي وال أستطيع تحريكها بشكل طبيعي .وأشعر باأللم مع كل حركة وأواجه مصاعب جمة يف القيام
باألعمال املنزلية .وتتورم ساقاي أحيانا ُ
وأصاب بتجلطات دموية فيهما ُ
واضطر ألخذ حقن مميع للدم لوقف
التجلطات .وأحتاج للحقن كل يومني ولكن يجلبها زوجي كلما كان قادرا عىل دفع ثمنها حيث تكلف الحقنة
الواحدة  10000لرية ) 6.60دوالر(".
وحصلت ديمة وأرستها عىل قسائم رشاء طعام من املفوضية السامية لشؤون الالجئني طوال الشهرين اللذين تليا
قدومهم إىل لبنان .وقالت ديمة ملنظمة العفو الدولية أنها ال تعلم سبب توقف املساعدة بعد شهرين .ويف نوفمرب/
ترشين الثاني  ،2013تحولت املفوضية عن نظام توفري التغطية الشاملة لجميع الالجئني السوريني وانتقلت إىل
نظام املساعدات الذي يستهدف تغطية  %75من الالجئني السوريني املستوفني ملعايري الضعف والهشاشة .ويظهر
أن أسماء ديمة وأرستها قد ُشطبت من عىل قائمة املؤهلني للحصول عىل املساعدة الغذائية أثناء عملية التغيري التي
أدخلتها املفوضية عىل نظام املساعدات.
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ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ )إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ(
قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق قيود أخرى تتعلق بالحصول عىل الرعاية الصحية .فلقد تلقت املنظمة تقارير
تبلغ عن صد الالجئني ممن هم بحاجة إىل عالج يف حاالت طارئة ومنعهم من دخول املستشفيات التي تعاقدت
رشكة غلوب ميد معها عىل الرغم من توافر أرسة شاغرة فيهاُ 61.
ويعزى هذا اإلجراء إىل عدد من العوامل ،ال سيما
تأخر غلوب ميد يف سداد مستحقات املستشفيات .ولقد أكدت غلوب ميد ملنظمة العفو الدولية أن هذه املمارسات
تحدث ،وأنها عندما تعلم بها تقوم بإحالة الشخص إىل مستشفى آخر لتلقي العالج فيه .ومع ذلك ،فاألمر يتعلق
62
بقدرة الالجئني عىل االتصال بغلوب ميد وإخبارها بما حصل.

ﺧﻴﺎرات ﻣﺮوﻋﺔ :اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج

"أشعر بالخوف من العودة إىل سورية ،ولكن ال خيار آخر أمامي ".أمل ) 55عاما( التي ُتضطر إىل العودة إىل
سورية مرتني أسبوعيا للحصول عىل خدمة غسيل الكىل.
وبحسب استبيان للمفوضية السامية لشؤون الالجئني شمل  3170أرسة من أرس الالجئني يف فرباير /شباط
 ،2014فلقد عادت  %24من تلك األرس إىل سورية عقب تسجيلهم مع املفوضية ،فيما عادت  %11منها ألسباب
طبية بحتة 63.وأشارت املقابالت التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع العاملني يف مجال الرعاية الصحية
واملنظمات غري الحكومية والالجئني السوريني إىل أن الالجئني الذين عادوا إىل سورية مكثوا كامل مدة تلقي العالج
هناك بعد أن أخفقوا يف الحصول عىل الرعاية الصحية يف لبنان .إن عدم توفري خدمات رعاية صحية يف متناول
القدرة املالية للالجئني السوريني يف لبنان إىل درجة ُيضطرون معها إىل العودة إىل سورية سعيا للحصول عىل
الرعاية املطلوبة ،يشكل برأي منظمة العفو الدولية تقاعسا خطريا من طرف املجتمع الدويل عن توفري املساندة
املالية الكافية لعمل املفوضية السامية عىل صعيد توفري الحماية الدولية يف لبنان.
وتقيم أمل* مع زوجها وأرسة ابنها املكونة من تسعة أفراد يف غرفتني يف أحد املباني املهجورة بسهل البقاع
اللبناني .ولقد ُشخصت حالتها عىل أنها تعاني من فشل كلوي قبل خمس سنوات ما يضطرها إلجراء غسيل للكىل
مرتني أسبوعيا .ودون هذه العملية ،فسوف تتدهور صحتها بشكل رسيع ما قد يفيض إىل وفاتها .وقبيل نزوحها
إىل لبنان ،كانت أمل تخضع لعملية غسيل الكىل يف سورية مجانا.
وبعد وصولها إىل لبنان ،أخربت أمل منظمة العفو الدولية أنها خضعت لعملية غسيل الكىل طوال األشهر الثالثة
األوىل يف أحد املستشفيات بزحلة حيث تكفلت املفوضية السامية بتغطية التكاليف .ولكن بعد ثالثة أشهر ،قالت
أمل أن املفوضية أصبحت غري قادرة عىل االستمرار يف تغطية نفقات غسيل الكىل.
وتكلف عملية غسيل الكىل  100دوالر للجسلة الواحدة ،وتقول أمل أن أرستها غري قادرة عىل دفع  200دوالر
أسبوعيا .وتحصل أحيانا عىل مساعدة مالية من أشخاص يف املجتمع املحيل كي تتمكن من دفع نفقات العالج،
ولكنها ُتضطر أحيانا إىل العودة إىل دمشق لتلقي العالج .ووفق ما قالته أمل ،فإنها توفر حوايل  50000لرية )33
دوالر( يف الجلسة الواحدة عىل الرغم من أنها تتحمل نفقات أجرة الذهاب والعودة من دمشق وحجز غرفة يف أحد
فنادقها ودفع رسم تأشرية الخروج من سورية.
وقالت أمل ملنظمة العفو الدولية:
"أخىش العودة إىل سورية ،ولكن ال خيار آخر أمامي .وأتوجه إىل هناك يومي االثنني والثالثاء من كل أسبوع
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وتستغرق الرحلة إىل الشام )أي دمشق( ساعتني ونصف الساعة فيما تستغرق جلسة غسيل الكىل أربع ساعات.
وال يمكنني أن أعود يف نفس اليوم فلذا اضطر للمبيت يف أحد الفنادق كوني آل أعرف أحدا يف دمشق .وعندما أغادر
املستشفى ،أشعر بالدوار وال يوجد من يساعدني حيث إنني أتوجه وحدي إىل هناك ترشيدا للنفقات".
وقالت أمل أنها تحتاج إىل إجراء املزيد من الفحوصات للكبد ،ولكنها غري قادرة عىل تأمني كلفة إجرائها يف لبنان
حيث ال تغطي املفوضية السامية تكاليف الفحوصات التشخيصية.
وتدفع املفوضية السامية لعائلة أمل ماال لرشاء الطعام ووقود التدفئة ،ومع ذلك ُتضطر األرسة لتدبر أمر دفع 200
دوالر بدل إيجار شهري وفاتورة استهالك شهري للكهرباء قوامها  50دوالرا .ويعمل ابن أمل يف بعض األعمال
اليدوية وباملياومة يف لبنان .وعندما قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة العائلة ،قال ابنها أنه لم يتمكن من
ُ
واضطر القرتاض املال لتأمني تكاليف سفر والدته إىل سورية وسداد اإليجار وفاتورة
العثور عىل عمل ذلك اليوم
الكهرباء .ولقد أصبح تراكم الدين قضية تقض مضجع الالجئني يف لبنان ومن املرجح أن تزداد األمور سوءا مع
الوقت يف ظل غياب فرص العمل أو املساعدات .وأخرب ابن أمل منظمة العفو الدولية أن العائلة قد أمضت الشتاء
املايض يف غرفتني باإليجار تفتقر نوافذهما للزجاج ،ولم تتمكن العائلة من الحصول عىل املساعدة بعد أن قصدت
العديد من املنظمات غري الحكومية.
وما أمل إال واحدة من بني الكثري من الالجئني السوريني يف لبنان الذين يحتاجون للخضوع لعملية غسيل الكىل
للبقاء عىل قيد الحياة 64،أوالعثور عىل سبيل لتلقي العالج يف لبنان من خالل اقرتاض املال أو العودة إىل سورية
لتلقي العالج املطلوب .وبالنظر إىل استمرار النزاع الدائر يف سورية والشواغل األمنية يف كال البلدين ،فقد تنقطع يف
أي لحظة سبل سفر أمل إىل سورية وحصولها عىل العالج هناك.
وأما الطفل جمعة البالغ من العمر تسعة أعوام ،فلقد جاء إىل لبنان يف نوفمرب /ترشين الثاني  2013رفقة والديه
وخمسة من أشقائه وشقيقاته .ويقيمون اآلن يف إحدى املخيمات العشوائية املقامة يف سهل البقاع ،والتي تشري
إليها املنظمات اإلنسانية باسم "مستوطنات الخيام العشوائية" نظرا ألن لبنان ال يسمح حاليا بإقامة مخيمات
رسمية لالجئني عىل أراضيه عدا تلك التي تؤوي الالجئني الفلسطينيني .كما أن عائلة جمعة غري مسجلة رسميا
65
لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني.
ويف أواخر ديسمرب /كانون األول  ،2013بدت عىل جمعة أعراض املرض واعتقدت األرسة أنها مجرد نزلة برد.
ولكن رسعان ما تدهورت حالته وتنامت مخاوف العائلة عىل صحته .واصطحبت إحدى املنظمات غري الحكومية
العاملة يف املخيم جمعة إىل ثالث مستشفيات حكومية يف البقاع يف محاولة للحصول عىل عالج عاجل لحالته.
66
وبحسب ما ورد عن تلك املنظمة غري الحكومية ،فقد طلبت املستشفيات دفع مبلغ  300دوالر كرسم إدخال.
ُ
وزعم أن إحدى املستشفيات أبلغ عائلة جمعة بعدم إمكانية إدخاله ألن العائلة غري مسجلة لدى املفوضية السامية
لشؤون الالجئني .ولقد تم إدخال جمعة يف نهاية املطاف إىل مستشفى رابع واحتاج حينها لعملية نقل للدم .كما
استدعت الحالة أخذ خزعة ،ولم يكن باإلمكان القيام بذلك يف لبنان نظرا الرتفاع التكلفة .فقررت العائلة التوجه
إىل مستشفى حكومي يف سورية ومعالجته فيها.
ويف أوائل يناير /كانون الثاني  ،2014رحل جمعة ووالده ووالدته الحامل إىل سورية ثانية .وقالوا ملنظمة العفو
الدولية أنهم توجهوا قاصدين مستشفى لألطفال بدمشق يف بادئ األمر ،ولكن املستشفى رفض إدخالهم جراء عدم
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األرسة فيه .ثم سافروا قاصدين مستشفيات يف إدلب وحلب ،ولم تقبل هي األخرى بإدخاله بداعي عدم
توفر
ّ
اختصاصها بعالج حاالت رسطان األطفال .وعائدوا يف نهاية املطاف إىل املستشفى يف دمشق حيث عولج جمعة
هناك من ورم الغدة الدرقية وخضع لفحوصات لالشتباه بإصابته برسطان الدم )اللوكيميا(.
وسافر جمعة إىل سورية ثالث مرات يف غضون شهرين ،وكان من املفرتض أن يتوجه إىل هناك مرة أخرى للخضوع
للمزيد من الفحوصات والحصول عىل أدوية بعد أسبوع من املقابلة التي اجرتها منظمة العفو الدولية معه يف 28
ُ
فاضطرت للمكوث يف لبنان بينما توجه جمعة
فرباير /شباط  .2014أما والدته التي كانت قد وضعت حملها للتو،
ُ
واضطر والده لرتك العمل يف  20يناير /كانون الثاني  2014من أجل االهتمام بولده .ولم
مع أبيه إىل سورية.
ُ
يسمح لهم مالك األرض التي أقيم املخيم العشوائي عليها بالبقاء إال إذا عمل أحد أفراد األرسة مقابل أجر قوامه 4
ُ
اضطرت إناث األرسة وأطفالها اآلخرين إىل العمل.
دوالرات يف اليوم ،وعليه
وتصل تكاليف سفر جمعة مع والده إىل حوايل  300دوالر شهريا ،وتتكفل إحدى املنظمات غري الحكومية املحلية
بدفع املبلغ حاليا .وأخرب والد جمعة منظمة العفو الدولية أن هناك حوايل  10نقاط تفتيش تقع عىل الطريق
الواصل بني املخيم يف البقاع واملستشفى يف دمشق.

اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
عىل الرغم من أن املفوضية السامية لشؤون الالجئني قد أرست بوضوح معايري األهلية للحصول عىل الرعاية
الصحية بأسعار مدعومة ،إال إن العديد من الالجئني الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم قد أوضحوا
أن معايري األهلية كانت مربكة بكشل كبري من الناحية العملية .ويف بعض الحاالت التي لم تستوف الحالة الصحية
للشخص معايري الحصول عىل الرعاية بأسعار مدعومة ،فمن غري الواضح إذا ما تم توضيح القرارات التي تبت يف
املوضوع للعاملني يف مجال الرعاية الصحية أو إذا ما تم إبالغهم بها كما ينبغي.
ولقد أثارت منظمة العفو الدولية مبعث القلق هذا مع املفوضية السامية التي رصحت بالقول أنها لديها مبادرة
ُتعنى بالتواصل عىل الصعيدين املركزي واإلقليمي من خالل مكاتبها امليدانية ورشكائها ،وذلك اتساقا مع
اسرتاتيجية الصحة العامة الشاملة املعتمدة لديها .وتشمل املبادرة التواصل مع األشخاص فرديا أو ضمن
مجموعات واستخدام امللصقات واملنشورات أو املطويات وجلسات توفري املعلومات واستعراضها باإلضافة إىل
إرسال عدد هائل من الرسائل النصية القصرية واستحداث خطوط اتصال هاتفي ساخنة ونافذة إلكرتونية عىل
67
الشبكة.
ولقد شاهدت منظمة العفو الدولية ملصقات ومطويات باللغة العربية يف املستشفيات توضح املكان الواجب التوجه
إليه للحصول عىل الرعاية الصحية ،إال أن العديد من الالجئني الذين تحدثت املنظمة معهم قد عربوا عن شعورهم
باإلحباط واالرتباك جراء نقص املعلومات املتاحة عىل هذا الصعيد .وقال العديد منهم أنهم اتصلوا عدة مرات
بالخط الساخن التابع لرشكة غلوب ميد دون أن يجيب أحد عىل اتصاالتهم ،أو أنه قد ُ
طلب إليهم االنتظار عىل
الهاتف لفرتات طويلة جدا من الزمن .كما عربت بعض املنظمات غري الحكومية املحلية عن الشواغل عينها عىل
صعيد قيامها بإحالة الحاالت إىل املفوضية السامية من خالل رشكة غلوب ميد 68.ولقد ردت الرشكة عىل هذا األمر
بالقول أنها تتلقى  8000اتصال هاتفي شهريا ،ال يتعلق العديد منها بالشواغل الطبية ،وأن الرد عىل تلك
69
االستفسارات يستغرق الكثري من الوقت.
ويف إطار الجهود التي تبذلها للتصدي لبعض التحديات النابعة من العمل مع وسيط محيل ،وفرت املفوضية
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السامية تدريبا ملوظفي رشكة غلوب ميد حول اإلجراءات املعيارية املعتمدة لدى املفوضية بشأن كيفية االستجابة
للحاالت املستضعفة ،ومع ذلك فال تتعامل غلوب ميد مع الالجئني من منظور تقييم مستوى هشاشتهم أو ضعفهم
– فهذا العمل هو من اختصاص املنظمات غري الحكومية 70.كما يتم تدريب موظفني كبار من غلوب ميد من أجل
71
مساندة مراكز االتصال ،كما تم زيادة عدد موظفي الرد عىل االتصاالت أيضا.
ومع محدودية التمويل املتاح لتغطية خدمات الرعاية الصحية جراء النقص اإلجمايل الحاصل يف تمويل عملية
االستجابة ألزمة الالجئني ،فمن املرجح أن تشهد معايري األهلية املزيد من التقييد ،وأن تصبح عملية تحديد
املستوفني للرشوط من عدمها أكثر إرباكا وتشويشا للراغبني بالحصول عىل الرعاية الصحية.

ﻧﻘﺺ آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ
واتضح ملنظمة العفو الدولية عدم توفر آليات رسمية لتقديم الشكاوى بحيث يمكن أن يلجأ إليها من يعتقدون
أنهم قد تعرضوا لسوء املعاملة ،أو لم يحصلوا عىل الرعاية الصحية التي يحتاجون .وبحسب ترصيحات املفوضية
السامية لشؤون الالجئنيُ ،تحال الشكاوى املتعلقة بالرعاية الصحية األولية إىل الرشكاء التنفيذيني أو التشغيليني
الذين يوفرون الخدمة – والذين ينبغي عليهم حينها متابعة الشكاوى ومحاولة حل املسألة .وال شك يف أن العملية
تنطوي عىل محددات نظرا ألن الشكاوى ُتقدم إىل املؤسسات محط الشكوى أو التظلم .وأما من ال يستوفون معايري
األهلية للحصول عىل الرعاية يف املستشفى ،فيمكن إحالتهم ثانية إىل املراكز الصحية األولية حيث ال يمكنهم
الحصول عىل أكثر من الرعاية األولية هناك 72.وليس بمقدور الالجئني التقدم بشكاوى رسمية إذا شعروا أنهم قد
ُحرموا من الحصول عىل الرعاية يف املستشفى عىل الرغم من استيفائهم ملعايري األهلية .كما ال يمكن للالجئني
الحصول عىل تعليق أو االنتصاف أو جواب يوضح عدم معاملتهم بطريقة الئقة ،وذلك جراء غياب مثل هذا النظام
أصال.
ويف إطار الجهود الرامية إىل توفري آليات رقابية كافية ،بادرت مجموعة من الناشطني اللبنانيني والسوريني
والفلسطينيني بتشكيل "مرصد املساعدات اإلنسانية يف لبنان" ،الذي ال يزال قيد التأسيس .ويهدف املرصد إىل
تعزيز الشفافية يف العمليات اإلغاثية حرصا عىل احرتام كافة حقوق اإلنسان الخاصة بالالجئني من خالل توفري
مساعدات مالئمة ومنسقة 73 .ولم تطلع منظمة العفو الدولية عىل ما يفيد بوجود أي دور رقابي تقوم به الحكومة
اللبنانية ،أو قيام الالجئني بالتقدم بشكاوى بهذا الشأن إىل السلطات اللبنانية رسميا.
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أوﺟﻪ اﻟﻨﻘﺺ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻫﺸﺎﺷﺔ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
وإىل جانب القضية امللحة املتمثلة بالحصول عىل الرعاية الصحية وتوافر اإلمدادات الدوائية ،ثمة عدد من بواعث
القلق املرتابطة ببعضها البعض وتنطوي عىل تبعات تطال األوضاع الصحية ملجتمع الالجئني السوريني يف لبنان،
باإلضافة إىل التحديات الخاصة واحدة منها .وتشمل بواعث القلق هذه القدرة عىل الحصول عىل خدمات املأوى
والتدفئة والتعليم ومياه الرشب املأمونة والطعام وغري ذلك من البنود والخدمات املتعلقة بامللبس مثال والتي تقود يف
حال نقصها إىل زيادة انتشار مستويات الضعف والهشاشة واملرض.
وجراء النقص الحاصل يف التمويل ،انتقلت املفوضية السامية يف نوفمرب /ترشين الثاني  2013من نهج توفري
املساعدات الشاملة عىل شكل قسائم لرشاء الطعام وغري ذلك من البنود )ال سيما مستلزمات النظافة والعناية
بالرضع والوقود( إىل توفري املساعدات املالية التي تستهدف  %75فقط من الالجئني الذين ُيصنفون عىل أنهم
األكثر ضعفا بني أقرانهم 74.ويمكن وصف معايري تحديد ضعف الالجئ بأنها معقدة وتأخذ يف الحسبان عوامل
متعددة تشمل الوضح الصحي وقت إجراء التقييم؛ وعادة ما ُتجرى عمليات تقييم الحاالت لدى قيام األشخاص
ً
ثانية تقليص عدد الالجئني املنتفعني يف عام 2014
بالتسجيل يف املفوضية السامية لشؤون الالجئني .وسوف يتم
75
جراء النقص يف التمويل.
وتحدث مندوبو منظمة العفو الدولية مع عرشات الالجئني يف ديسمرب /كانون األول  2013وفرباير /شباط
ومارس /آذار  2014عقب قطع املساعدات عنهم من املفوضية السامية عىل الرغم من عدم تمكن أفراد أرسهم ممن
هم يف سن العمل )من  59-16سنة( من العثور عىل فرصة عمل جراء أوضاعهم الصحية .ويف بعض الحاالت ،أدى
توعك أحد أفراد األرسة إىل تأثر باقي أفرادها سلبا جرءا الديون املرتاكمة مقابل الحصول عىل العالج وعدم
استطاعة مقدم الرعاية ألفراد األرسة من العمل .ففي حالة عارف عىل سبيل املثال )الواردة أعاله( ،ازدادت أوضاع
األرسة سوءا وعلقت يف براثن الفقر جراء حالته الصحية ،وعدم تمكن والده من العمل نظرا لتخصيص جل وقته
لرعاية ولده ،ما أدى إىل طرد العائلة من املنزل املستأجر يف نهاية املطاف.
وعند البت يف موضوع استيفاء العائلة ملعايري الحصول عىل دعم املفوضية املايل من عدمه ،يجب األخذ بالحسبان
مسألة زيادة مستوى ضعف العائلة ككل جراء عدم قدرة أحد أفرادها أو أكثر عىل العمل ألسباب صحية؛ وهو ما
ينبغي أن ينسحب أيضا عىل الحاالت التي يحتاج الفرد فيها إىل تلقي العالج دون أن يستويف معايري األهلية التي
تعتمدها املفوضية السامية لشؤون الالجئني .ويحدث االستثناء يف هذه القاعدة يف حال ذكرت العائلة هذا العائق
أثناء عملية التسجيل لدى املفوضية ،أو حني إجراء التقييم ،أو عند التقدم بعريضة لزيادة حجم املساعدة من قبل
العائلة أو إحدى املنظمات غري الحكومية نيابة عنها .وبعبارة أخرى ،ال يتم تغيري تصنيف وضع األرسة الالجئة
بشكل تلقائي.
كما ُأبلغت منظمة العفو الدولية عن التحديات التي تعرتض سبيل تسجيل الالجئني األكثر ضعفا وهشاشة.
ويشمل ذلك األشخاص من أصحاب اإلعاقة والعجز املعرضون لخطر استبعادهم من الحصول عىل املساعدة جراء
التحديات التي يواجهونها يف الوصول إىل نقاط التسجيل 76.ويف الوقت الذي تتوفر فيه خدمات التسجيل املتنقلة
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لذوي االحتياجات الخاصة الذين ال يمكنهم الوصول شخصيا إىل مراكز التسجيل ،ال ُتتاح هذه الخدمة إال بناء عىل
دراسة كل حالة عىل حدة ،ويظل نطاق تغطيتها محدودا 77.وما لم يتم تسجيل الالجئ لدى املفوضية السامية،
فلن يكون بمقدوره الحصول حتى عىل املساعدة املحدودة املتاحة أصال.

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻸزﻣﺔ
ٌ
صحيح أن لبنان كان عىل درجة من السخاء عندما أفسح املجال لدخول الالجئني السوريني إىل البالد دون عوائق
ُتذكر ،ولكن تعرتي منظمة العفو الدولية بواعث قلق حيال محدودية تعامل الحكومة اللبنانية مع مسألة الرعاية
الصحية .وعىل وجه التحديد ،ال يظهر أنه ثمة اسرتاتيجية وطنية معدة للتكيف مع االحتياجات الصحية ملجتمع
الالجئني السوريني .ولقد طرحت الحكومة قبل سنة من اآلن خطة وطنية لالستجابة ألزمة اللجوء السورية ،ولكن
لم توضع للمسات النهائية عليها حسب ما أفادت به وزارة الشؤون االجتماعية جراء انعدام االستقرار السيايس يف
البالد 78.وعالوة عىل ذلك ،وبوصفه ذراع املساعدات اإلنسانية ملكتب رئيس الوزراء يف لبنان ،أعلن املجلس األعىل
لشؤون اإلغاثة يف يوليو /تموز  2012عن تعليق تقديم املساعدات الطبية لالجئني السوريني يف شمال لبنان 79.ولم
يتضح نوع املساعدات التي كان يوفرها املجلس األعىل يف شمال لبنان يف حينه ،أو إذا ما تم استئناف تقديم تلك
املساعدات الحقا.
وظلت وزارة الشؤون االجتماعية تقود جهود استجابة الحكومة لألزمة من خالل برنامج خاص بها ،بما يف ذلك من
خالل التنسيق مع املنظمات غري الحكومية األخرى من أجل إحالة الحاالت إىل املفوضية السامية لشؤون الالجئني.
وتوفر الوزارة خدمات الرعاية الصحية األولية يف  27مركزا تم انتقاؤها من بني مراكز التنمية االجتماعية املنترشة
يف أرجاء لبنان التي توفر رعاية بأسعار مدعومة لالجئني وبتمويل من األمم املتحدة .كما يوجد لدى الوزارة خرباء
يف مسائل املأوى والحماية يعملون بالتنسيق مع املفوضية السامية .ومن أجل مساندة جهود الحكومة يف مجال
االستجابة لألزمة ،بدأت عملية جمع البيانات املتعلقة بالالجئني يف أكتوبر /ترشين األول  ،2013وتعكف وزارة
الشؤون االجتماعية عىل إعداد نظام خاص بهذه البيانات .وتواجه الوزارة تحديات عىل صعيد توفر املوارد ،وتعتمد
عىل التمويل املقدم لها من األمم املتحدة .ووفق ما جاء عىل لسان مدير عام وزارة الصحة العامة ،يحتاج لبنان إىل
80
 400مليون دوالر يف غضون سنة واحدة من أجل تغطية تكاليف توفري الرعاية الصحية لالجئني السوريني.
وتحدد اسرتاتيجية التعاون القطري املشرتكة بني لبنان ومنظمة الصحة العاملية  2015- 2010بعض أولويات
وزارة الصحة العامة عىل صعيد تحسني نظام الرعاية الصحية يف لبنان 81.وتصف النبذة العامة املتعلقة بتحديث
االسرتاتيجية يف مايو /أيار  2013أزمة اللجوء السورية عىل أنها عبء يقع عىل كاهل النظام الصحي مع بروز
تهديدات صحية جديدة من قبيل الليشمانيا )طفيليات ينقلها ذباب الرمل( وداء َ َ
الكلب )السعار( وغري ذلك من
املخاطر املتعلقة بتدفق الالجئني 82.وتعتمد منظمة الصحة العاملية والحكومة اللبنانية دورة كل سنتني لتحديث
أولويات بناء القدرات .وال تنص االسرتاتيجية الخاصة بالسنتني الحاليتني رصاحة عىل وضع اسرتاتيجية للتعامل
مع أزمة الالجئني ،ولكن منظمة الصحة العاملية رصحت أن اإلسرتاتيجية تتضمن خططا لزيادة عمليات تطعيم
األطفال ورفع الجاهزية للتعامل مع الكوارث والصحة العقلية ورعاية األمومة وحديثي الوالدة ،وجميعها مجاالت
تطال الالجئني السوريني 83.وحسب ما ورد يف اسرتاتيجية التعاون ُ
القطري املنشورة ،يتمثل التحدي الرئييس الذي
84
يواجه املانحني عىل الدوام يف غياب رؤية واضحة لدى الحكومة حيال مسألة توفري الرعاية الصحية.
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85

وباإلضافة إىل ذلك ،ال يسمح لبنان للمنظمات الدولية اإلنسانية حاليا بإقامة أي مخيمات رسمية إليواء الالجئني
أو فتح مستشفيات ميدانية .86ويعني عدم السماح بإقامة هذا النوع من املستشفيات إلقاء مسؤولية تلبية
االحتياجات الطبية للعديد من الالجئني عىل البنية التحتية للنظام الصحي القائم يف لبنان ،ورضورة تعامل املجتمع
الدويل مع األزمة ضمن إطار نظام الرعاية الصحية اللبناني .ولقد أدى توفري الرعاية الصحية لهذا العدد الضخم
من الالجئني عالوة عىل املواطنني اللبنانيني إىل خلق ضغط هائل عىل موارد لبنان ومستشفياته ،وأدى إىل تقليص
87
األرسة الشاغرة املتاحة لجميع املعنيني.
عدد
ّ

رقم الوثيقةMDE 18/001/2014 :

منظمة العـفـو الـدولية مايو/أيار 2014

 26خيارات مؤرقة
الجئون سوريون بحاجة إىل رعاية صحية يف لبنان

اﻟﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻲ :اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺴﻘﺔ
لقد كانت استجابة املجتمع الدويل ألزمة الالجئني السوريني مخجلة .وال زال النداء اإلنساني الذي أطلقته األمم
املتحدة يفتقر إىل  %83من حجم األموال املطلوبة ،وهو ما ُترجم إىل تقليص يف حجم املساعدات الغذائية والصحية
وتلك املتعلقة باملأوى وغريها من املساعدات املقدمة لالجئني .وتقتيض االلتزامات املرتتبة عىل املجتمع الدويل منه
توفري املساعدات اإلنسانية وإظهار التعاون بما يتسق وميثاق األمم املتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن
الجمعية العامة لألمم املتحدة وجمعية الصحة العاملية أثناء حاالت الطوارئ ،بما يف ذلك تقديم املساعدات لالجئني.
وما يربز هنا هو تركيز نظام الحماية الدولية الخاص بالالجئني تحديدا عىل أهمية اقتسام األعباء واملسؤولية
الدولية من أجل التقليص من آثار التدفق الجماعي لالجئني عىل البلدان املضيفة 88.وينبغي عىل كل دولة أن تساهم
بأقىص طاقاتها مع إعطاء األولوية لتوفري مواد اإلغاثة الطبية وتوزيع املوارد وإدارتها ،بما يف ذلك اإلمدادات
89
الغذائية والطبية.
وكنتيجة مبارشة للنقص الكبري يف التمويلُ ،فرضت قيود كثرية عىل استفادة الالجئني من نظام الرعاية الصحية
وغريه من الخدمات يف لبنان ،ومن املرجح أن يزداد الوضع سوءا .ويضاف ذلك إىل ارتفاع تكاليف الحصول عىل
خدمات الرعاية الصحية يف لبنان فضال عن القيود األخرى التي ُتفرض عىل املنظمات اإلنسانية عىل صعيد توفري
االستجابة املالئمة .وال شك يف أن حرمان بعض الالجئني من الحصول عىل الرعاية الطبية يرتك آثار عىل هذه الفئة
التي تطال أشخاصا آخرين باإلضافة إىل الفرد الذي حيل بينه وبني الحصول عىل الرعاية املطلوبة .وكما جرى
توثيقه يف التقرير الحايل ،فقد غرقت العائالت يف الديون وتم إخالءها من منازلها يف معرض محاوالتها سداد كلفة
الحصول عىل الرعاية .بل إن البعض قد شعر أن الخيار آخر أمامه سوى الرتدد عىل سورية جيئة وذهابا للحصول
عىل الرعاية الطبية املالئمة.
وحتى لو توفر كامل التمويل املطلوب للنداء اإلنساني ،فلن يكفل ذلك وحده تمكني جميع الذين يحتاجون للرعاية
املتخصصة من الحصول عليها .لقد أدى النقص الحاصل يف التمويل إىل اضطرار املفوضية السامية لشؤون
الالجئني إىل فرض قيود عىل معايري تحديد أولويات االستفادة ،وبشكل حمل جميع مزودي الخدمة تقريبا ممن
90
تحدثت منظمة العفو الدولية معهم عىل القول أن هذه القيود قد فاقمت من هشاشة أوضاع الالجئني.
وعالوة عىل ذلك ،فإن اقتسام عبء استضافة الالجئني السوريني هو أبعد ما يكون عن العدالة .فمنذ أواسط العام
 ،2013لم يتمكن أكثر من  6100الجئ والجئة من الحصول عىل فرص إلعادة توطينهم أو قبولهم العتبارات
ً
مقارنة بوجود حوايل
إنسانية يف بلدان من غري دول الجوار السوري .ويمكن وصف هذا الرقم بأنه متناهي الصغر
 2.8مليون الجئ سوري يف الدول املجاورة .وعليه فمن الرضوري إعادة توطني الالجئني خارج دول املنطقة سواء
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من أجل الحفاظ عىل حيز الحماية داخل لبنان وغريه من دول الجوار السوري ،أو من أجل مساعدة الالجئني غري
القادرين عىل البقاء يف املنطقة نظرا لغياب العالج املالئم واملخاطر األخرى التي يواجهونها يف ظل تزايد أعداد
الالجئني ال سيما الذين يعانون من حاالت صحية وأمراض بينهم .وتشجع املفوضية السامية لشؤون الالجئني عىل
إعادة توطني  30000الجئ سوري بحلول نهاية عام  2014ومساعدتهم من خالل أشكال أخرى من القبول
العتبارت إنسانية والكفالة الفردية )بما يف ذلك لم شمل أفراد األرسة( ونقلهم من بلدان الجوار التي يقيمون بها
91
حاليا.
وتقود محدودية عدد فرص إعادة التوطني فرض قيود تعجيزية إلصدار التأشريات إىل زيادة أعداد الالجئني
السوريني الذين يقدمون عىل تدابري يائسة بما يف ذلك املخاطرة بأرواحهم أو يوافقون عىل أن يتم تهريبهم
بالقوارب من شمال أفريقيا إىل أوروبا حيث يواجهون املزيد من اإلساءات بل وحتى إمكانية الزج بهم يف مراكز
92
االحتجاز.
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اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
مع عدم تراجع حدة النزاع يف سورية ،ما انفك عدد الالجئني يستمر يف االرتفاع ليشكل عبئا متزايدا عىل بلدان
الجوار.
وتعي منظمة العفو الدولية أن أكثر من مليون شخص من سورية قد لجأوا منذ العام  2011إىل لبنان الذي أبقى
عىل حدوده مفتوحة يف وجه الفارين من النزاع هناك .كما تدرك املنظمة العبء الثقيل امللقى عىل كاهل لبنان
باستضافته لهذا العدد الضخم من الالجئني ،وهو عدد يكاد يشكل ربع عدد سكان البالد قبيل األزمة السورية،
األمر الذي يخلق ضغوطا هائلة عىل البنية التحتية وخدمات املأوى والسكن والتعليم والرعاية الصحية.
ومعروف أن الناس قد فروا من النزاع ومن فظائع تفوق الوصف يف سوريا ليجدوا املزيد من املصاعب بانتظارهم
يف بلدان اللجوءُ .
ويعد تقاعس املجتمع الدويل عن توفري املساندة الكافية للبنان وآليات تمويل األمم املتحدة أمرا
مخجال والسبب الرئييس وراء فرض قيود شديدة تحكم الحصول عىل الرعاية الصحية التي يوثقها التقرير الحايل.
ولقد تخلت حكومة لبنان إىل حد ما عن مسؤولية االستجابة ألزمة الالجئني وتركت األمر للمنظمات اإلنسانية
الدولية بقيادة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،فيما لم تبادر هي بالقيام بالكثري من التخطيط
املستقبيل لكيفية االستجابة لألزمة .ولم تبذل الحكومة جهدا عىل ما يظهر من أجل التخفيف من شدة القيود
املفروضة عىل عمل املنظمات الطبية الدولية بما يتيح لها إقامة مستشفياتها امليدانية واتخاذ تدابري أخرى متبعة يف
سياق األزمات اإلنسانية من شأنها أن تقلص من حجم العبء الذي يتحمله نظام الرعاية الصحية يف لبنان.
وثمة حاجة لقيام املجتمع الدويل وحكومة لبنان واملفوضية السامية ببذل املزيد من الجهود من أجل التقليص
بأرسع وقت ممكن من حجم املصاعب التي يواجهها الالجئون عىل صعيد الرعاية الصحية .ومقابل كل يوم إضايف
تستمر األوضاع فيه عىل ما هي عليه ،يتعرض املزيد من الالجئني لإلعاقة أو الوفاة أو ينضمون إىل املضطرين
لخوض غمار الرحلة غري املأمونة للعودة إىل سورية جراء ما ُيفرض عليهم من قيود تحول دون استفادتهم من
نظام الرعاية الصحية يف لبنان.
ويف ضوء النتائج التي توصل التقرير الحايل إليها ،تتقدم منظمة العفو الدولية بالتوصيات التالية:

إىل املجتمع الدويل ال سيما دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء
والواليات املتحدة وأسرتاليا وكندا وغريها من البلدان القادرة عىل توفري الدعم واملساندة:
 العمل من باب األولوية القصوى عىل توفري مساهمات مالية ذات شأن تدعم خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني
السوريني؛
 تقديم الدعم واملساندة للبنان وغريه من دول الجوار السوري بغية زيادة قدرات الخدمات الوطنية ال سيما
مرافق ومنشآت الرعاية الصحية بما يجعلها قادرة عىل تلبية احتياجات الالجئني من سورية واملجتمعات املحلية
املتأثرة بوجودهم؛
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 ,واستحداث زيادة ملموسة يف عدد الفرص املتاحة إلعادة توطني الالجئني يف بلد ثالث وقبولهم العتبارت
إنسانية عالوة عىل الحصص السنوية املخصصة لذلك يف العادة .وينبغي إعطاء األولوية للفئات األكثر ضعفا
وتهميشا بني الالجئني من قبيل الفئات التالية ولكن دون أن تقترص عليها :األشخاص الذين يعانون من أوضاع
صحية خطرية ،والنساء والفتيات املعرضات للخطر ،واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املحتاجني للحماية
البدنية جراء انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو لضلوعهم يف األنشطة اإلنسانية السلمية وغري ذلك من األنشطة،
واملثليون واملثليات وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني جنسيا .كما ال ينبغي استبعاد الالجئني الفلسطينيني
الفارين من سورية من الفرص املتاحة إلعادة توطني الالجئني عموما؛
 والتفكري يف اتخاذ تدابري أخرى فعلية وملموسة للمشاركة يف تحمل املسؤولية مع دول الجوار السوري
ومساندة الالجئني املستضعفني ،بما يف ذلك من خالل الحرص عىل إخالء الحاالت الطبية ومنحهم تأشريات دخول
العتبارات طبية وإنسانية واعتماد نظام أكثر مرونة يف منح التأشريات عموما؛
 وإتاحة سبل أخرى يتمكن األشخاص بموجبها من مغادرة املنطقة بسالم وبشكل قانوني والدخول اآلمن إىل
بلدان أخرى غري بلدان اللجوء بتأشريات عمل أو دراسة مثال .وتيسري عملية لم الشمل وتوحيد أفراد األرس مع
ذويهم املقيمني يف الخارج .وعىل الدول أن تعتمد تعريفا أوسع نطاقا ملفهوم القرابة بني أفراد األرسة بحيث يشمل
أفرادا من غري األرسة املصغرة أو النووية .كما ينبغي اعتماد املرونة عىل صعيد الوثائق املطلوبة من أجل إثبات
صالت القرابة العائلية ،وكذلك عىل صعيد وثائق السفر املطلوبة.

إىل الحكومة اللبنانية:


وضع اسرتاتيجية وطنية للصحة تعرتف بمجتمع الالجئني يف لبنان بشكل كامل وتوفر مخصصات لهم؛



والسماح بإقامة املستشفيات امليدانية عىل أن تخضع للتنظيم والتفتيش الدوري؛



واملصادقة عىل اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئني وبروتوكول عام  1967امللحق بها؛



واملصادقة عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

إىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني:
 الحرص عىل إتاحة الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالرعاية الصحية ،بما يف ذلك نظام دعم رسوم الخدمة،
وذلك من خالل زيادة مبادرات االتصال والتواصل التي تشمل عمليات توضيح الرشوط لكل حالة فردية بشكل
مبارش ومتابعة املشاكل املتعلقة بصحة الحاالت الفردية؛
 وتوفري تدريب منتظم ملوظفي برنامج "غلوب ميد "GlobeMed /والحرص عىل توافر أنظمة إدارة كفيلة
بالتعامل مع الفئات املستضعفة من الالجئني؛
 والحرص عىل إجراء مراجعات دورية ملعايري الضعف والهشاشة التي من شأنها إعادة تقييم رشوط األهلية
للحصول عىل املساعدة يف الحاالت التي يعاني فيها أحد أفراد األرسة من عارض صحي أو إصابة أو مرض؛
 والحرص عىل إتاحة نظام شكاوى فعال يمكن النفاذ إليه وتوفري سبل إنصاف لالجئني الذين تعرضوا
لإلهمال وغريه من أشكال سوء املعاملة يف معرض محاولتهم الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية من خالل
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الربنامج الذي تديره املفوضية.
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اﻟﻤﻠﺤﻖ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
تشكل االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئني اإلطار القانوني لتوفري الحماية لالجئني كونها تحدد أشكال
الحماية القانونية الرئيسية والخدمات االجتماعية وغري ذلك من أشكال املساعدة التي يحق لالجئ مطالبة الدولة
املضيفة بالحصول عليها من 93.ولم يصادق لبنان عىل اتفاقية الالجئني ،ولكن ثمة التزام رئييس وفق القانون
الدويل العريف يقتيض منه عدم إعادة الالجئني قرسا إذا كانوا يواجهون مخاطر فعلية أو محتملة بالتعرض
لالضطهاد ،وعىل لبنان واجب احرتام التزاماته وفق أحكام القانون الدويل ،وذلك عمال بأحكام املادة  14من اإلعالن
94
العاملي لحقوق اإلنسان.
ومن واجب الحكومة اللبنانية أن تعطي األولوية ألكثر املجموعات ضعفا وتهميشا عندما يتعلق األمر بتخصيص
املوارد؛ كما يتعني عليها التصدي للتمييز يف مجال توفري الخدمات واملعلومات الصحية بما يتسق واملعاهدات التي
صادقت عليها .وتشمل تلك املجموعات الالجئني السوريني عمال بأحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية الثقافية الذي ينص عىل أن هذه الحقوق تشمل غري املواطنني أيضا بما يف ذلك طالبي اللجوء والالجئني
95
وعديمي الجنسية برصف النظر عن صفتهم القانونية.
كما يجب أن تتوفر املرافق الخاصة بالرعاية الصحية وسلعها وخدماتها وأن تكون من نوعية جيدة مقبولة ويف
املتناول ويمكن الحصول عليها 96.ويف واقع املمارسة العملية ،فإن هذه العنارص املرتابطة والحيوية من عنارص
الحق يف الصحة تعني أنه ينبغي عىل الحكومة اللبنانية أن تكفل ما ييل:
التوافر – يجب أن توفر الدولة القدر الكايف من املرافق العاملة املعنية بالصحة العامة والرعاية الصحية ،وكذلك
من السلع والخدمات الواجب توافرها بكميات كافية .ويتضمن ذلك املقومات األساسية للصحة مثل املستشفيات
والعيادات وغريها من املرافق الطبية ،وكذلك توفري املهنيني املدربني والعقاقري أو األدوية األساسية.
إمكانية الوصول :ينبغي أن يتمتع الجميع بدون تمييز ،ال سيما الفئات األكثر ضعفا ،بإمكانية الوصول إىل
املرافق الصحية والسلع والخدمات املرتبطة بها .كما ينبغي أن تكون متاحة للجميع من حيث القدرة عىل تحمل
نفقاتها وعىل أساس مبدأ اإلنصاف .كما ينبغي تحديد قيمة خدمات الرعاية الصحية والخدمات املرتبطة باملقومات
األساسية للصحة بما يكفل القدرة للجميع بما فيهم الفئات املحرومة اجتماعيا عىل دفع تكلفة هذه الخدمات سواء
كانت مقدمة من القطاع الخاص أو القطاع العام .ويقتيض ذلك عدم تحميل األرس الفقرية عبء مرصوفات صحية
ال يتناسب معها مقارنة باألرس األغنى منها .كما ينبغي إتاحة إمكانية الوصول إىل املعلومات بما يف ذلك القدرة عىل
التماس املعلومات واألفكار املتعلقة باملسائل الصحية والحصول عليها ونقلها ،وعىل أن تتوفر إمكانية وصول
الجميع إىل املرافق الصحية.
املقبولية – ينبغي أن تحرتم جميع املرافق والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة األخالق الطبية وأن تكون مناسبة
ثقافيا.
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الجودة – ينبغي أن تكون تلك املرافق والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيدة.
ويتطلب ذلك ،يف جملة أمور ،موظفني طبيني ماهرين وعقاقري ومعدات للمستشفيات معتمدة علميا وغري منتهية
الصالحية.
ومن أجل تلبية ذلك كلهُ ،يفرتض بلبنان أن يضع اسرتاتيجية وطنية للصحة ينبثق عنها خطة عمل تحدد معالم
الكيفية التي سوف يسعى البلد من خاللها إىل ضمان تمتع الجميع بالحق يف الصحة .ولعل هذا هو الحد األدنى
من االلتزامات األساسية الواردة يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ما يعني
رضورة قيام لبنان بوضع قائمة باألولويات واتخاذ خطوات فورية الستحداث اسرتاتيجية برصف النظر عن القيود
عىل صعيد املوارد .وإن تقاعس الدولة عن القيام بذلك قد اعُترب من طرف اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية عىل أنه انتهاك اللتزامات الدولة املرتتبة عليها عمال بأحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 97.وينبغي أن تتضمن تلك االسرتاتيجية تفصيال للموارد املتاحة من أجل
98
الوصول إىل أهداف محددة وتبيان الطريقة األكثر جدوى من الناحية االقتصادية الستخدام تلك املوارد.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ
ُ1يرجى العلم بأنه قد تم تغيري أسماء جميع الالجئني الواردة يف التقرير الحايل.
2ملزيد من املعلومات ،أنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة "االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني :النافذة اإللكرتونية
للمعلومات بني الوكاالت" واملتوفرة عرب املوقع اإللكرتوني التايل:
) http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.phpتمت زيارة املوقع بتاريخ  15مايو /أيار .(2014
3أنظر مركز أنباء األمم املتحدة" ،مسؤول إغاثي يف األمم املتحدة يحذر :ال يستطيع لبنان تحمل عبء أزمة اللجوء السورية
وحده"  18مارس /آذار  2014واملتوفر عرب املوقع التايل:
) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47379&Cr=lebanon&Cr1=#تمت زيارة املوقع
بتاريخ  6مايو /أيار .(2014
 4املفوضية السامية لألمم املتحدة "االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني :النافذة اإللكرتونية للمعلومات بني الوكاالت"
واملتوفرة عرب املوقع اإللكرتوني التايلhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php :
5ملزيد من املعلومات ،أنظر املوقع التايل. http://www.helpsyriasrefugees.eu/?module=campaign :
6ملزيد من املعلومات ،أنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة "االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني :النافذة اإللكرتونية
للمعلومات بني الوكاالت" واملتوفرة عرب املوقع اإللكرتوني التايل:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
7البنك الدويل "لبنان :تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للنزاع السوري"  20سبتمرب /أيلول  ،2013واملتوفر عرب املوقع
التايلhttp://www- :
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/24/000333037_2
. 0130924111238/Rendered/PDF/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf
8ملزيد من املعلومات حول الشواغل السياسية واألمنية املتعلقة بلبنان ،أنظر تقرير مجموعة األزمات الدولية املعنون
"السوريون يف لبنان :ال عزاء يف القرب" الصادر يف مايو /أيار  ،2013واملتوفر عرب الرابط التايل:
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%
) 20Lebanon/Lebanon/141-too-close-for-comfort-syrians-in-lebanon.pdfتمت زيارة املوقع بتاريخ 6
مايو /أيار . (2014
9أنظر عىل سبيل املثال تقرير "بي بي يس"مقتل خمسة عىل األقل يف تفجري يف أحد معاقل حزب الله"  2يناير /كانون الثاني
 ،2014واملتوفر عرب املوقع التايلand BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25577642 :
‘‘Twin suicide attack’ in Beirut kills four’, 19 February 2014, available at:
 ) http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26254300تمت زيارة املوقع بتاريخ  6مايو /أيار
.(2014
10املفوضية السامية لشؤون الالجئني" ،خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني  :النظرة العامة االسرتاتيجية" ص،40 .
واملتوفرة عرب الرابط التايل. http://www.unhcr.org/syriarrp6/ :
11اعتبارا من  14أبريل /نيسان  ،2014أنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة "االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني :النافذة
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اإللكرتونية للمعلومات بني الوكاالت" واملتوفرة عرب املوقع اإللكرتوني التايل:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122h
12املفوضية السامية لشؤون الالجئني" ،خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني  :لبنان" ص ،45 .واملتوفرة عرب الرابط
التايل) http://www.unhcr.org/syriarrp6/docs/syria-rrp6-lebanon-response-plan.pdf#I :تمت زيارة
املوقع بتاريخ  15مايو /أيار .(2014
13اليونيسيف" ،تهديد صامت بدأ يربز لدى الالجئني السوريني األطفال يف لبنان"  25فرباير /شباط  ،2014واملتوفر عرب
املوقع التايل. http://www.unicef.org/media/media_72726.html :
14اليونيسيف "التقييم الغذائي املشرتك :الالجئون السوريون يف لبنان" فرباير /شباط  ،2014واملتوفر عرب الرابط التايل:
.http://www.unicef.org/lebanon/Final_NuritionReport_Feb2014_small.pdf
15أنظر تقرير منظمة أطباء بال حدود "بؤس خارج منطقة الحرب :الحياة بالنسبة لالجئني السوريني وتجمعات النازحني يف
لبنان" فرباير /شباط  ،2013ص 9 .واملتوفر عرب املوقع التايل:
) https://www.msf.org.br/arquivos/Doc/Publicacoes/lebanon-report-light.pdfتاريخ زيارة املوقع7 :
مايو /أيار (2014؛ وصحيفة نيويورك تايمز "لبنان قلق من أن يدفع توفري السكن السوريني إىل البقاء"  11ديسمرب /كانون
األول  ،2013واملتوفر عرب املوقع التايل:
http://www.nytimes.com/2013/12/11/world/middleeast/lebanon-worries-that-housing-will) make-syrian-refugees-stay.html?_r=0تاريخ زيارة املوقع 7 :مايو /أيار .(2014
16املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،لبنان "التحديث الخاص بخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية"
فرباير /شباط  ،2014واملتوفر عرب املوقع التايلhttp://reliefweb.int/report/lebanon/unhcr-lebanon-water- :
) sanitation-and-hygiene-wash-update-february-2014تمت زيارة املوقع بتاريخ  7مايو /أيار .(2014
17املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،لبنان "التحديث الخاص بالتعليم" فرباير /شباط  2014واملتوفر عرب الرابط التايل:
) http://reliefweb.int/report/lebanon/unhcr-lebanon-education-update-february-2014تاريخ زيارة
املوقع 7 :مايو /أيار  .(2014واملفوضية السامية لشؤون الالجئني "مستقبل سورية :األطفال الالجئون يف أزمة" نوفمرب/
ترشين الثاني  ،2013واملتوفر عرب الرابط التايل) http://unhcr.org/FutureOfSyria :تاريخ زيارة املوقع 7 :مايو /أيار
.(2014
18مذكر من املفوضية السامية إىل منظمة العفو الدولية بتاريخ  14مايو /أيار .2014
19املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،لبنان "املبادئ التشغيلية" مايو /أيار  ،2013واملتوفرة عرب الرابط التايل:
) data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=2257تاريخ زيارة املوقع 15 :مايو /أيار .(2014
20األمم املتحدة 2014" ،خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني :لبنان" ص  45واملتوفرة عرب املوقع التايل:
) http://www.unhcr.org/syriarrp6/docs/syria-rrp6-lebanon-response-plan.pdf#Iتاريخ زيارة املوقع:
 15مايو /أيار .(2014
21منظمة العمل الدولية "الالجئون السوريون يف لبنان يواجهون ظروف عمل قاسية"  2أبريل /نيسان  ،2014واملتوفرة عرب
املوقع التايلhttp://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_240126/lang-- :
) en/index.htmتمت زيارة املوقع بتاريخ  15مايو /أيار .(2014
22منظمة العمل الدولية "الالجئون السوريون يف لبنان يواجهون ظروف عمل قاسية"  2أبريل /نيسان  ،2014واملتوفرة عرب
املوقع التايلhttp://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_240126/lang-- :
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) en/index.htmتمت زيارة املوقع بتاريخ  15مايو /أيار .(2014
23شبكة األنباء اإلنسانية )أيرين( "الالجئون السوريون يخشون انخفاض املعونة الغذائية يف لبنان"  9أكتوبر /ترشين األول
 ،2013واملتوفر عرب الرابط التايلhttp://www.irinnews.org/fr/report/98909/syrian-refugees-worried- :
.as-un-targets-its-food-aid-in-lebanon
24لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :14الحق يف التمتع بأعىل مستوى
من الصحة يمكن بلوغه" )املادة  (12رقم وثيقة األمم املتحدة ) 11 (UN Doc. E/C. 12/2000/4أغسطس /آب ،2000
واملتوفر عرب الرابط التايل) http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html :تم االطالع عىل املحتوى بتاريخ 7
مايو /أيار .(2014
25ملزيد من املعلومات حول األونرواُ ،يرجى زيارة موقع الوكالة عىل العنوان التايل. www.unrwa.org :
26صحيفة الدييل ستار "االتحاد األوروبي يحث لبنان عىل عدم إعادة الالجئني السوريني"  4أغسطس /آب  2014واملتوفر
عرب الرابط التايلhttp://dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Aug-04/183411-eu-urges- :
. lebanon-not-to-send-back-syrian-refugees.ashx#axzz30wbb6opu
27اجتماع مندوبي منظمة العفو الدولية مع مديرية األمن العام ،بريوت ،لبنان ،ديسمرب /كانون األول .2013
28املفوضية السامية لشؤون الالجئني" ،اعتبارات الحماية الدولية فيما يتعلق بالنازحني من الجمهورية العربية السورية:
التحديث الثاني"  22أكتوبر /ترشين األول  ،2013واملتوفر عرب الرابط اإللكرتوني التايل:
. , para 14-15http://www.refworld.org/docid/5265184f4.html
29أنظر املفوضية السامية لشؤون الالجئني" ،اعتبارات الحماية الدولية فيما يتعلق بالنازحني من الجمهورية العربية
السورية :التحديث الثاني"  22أكتوبر /ترشين األول  ،2013واملتوفر عرب الرابط اإللكرتوني التايل:
 http://www.refworld.org/docid/5265184f4.html؛ وتقرير منظمة العفو الدولية "إخفاق دويل :أزمة الالجئني
السوريني" ديسمرب /كانون األول  ،2013ص3 .
)http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT34/001/2013/en/8a376b76-d031-48a6-9588-
.(ed9aee651d52/act340012013en.pdf
30بي بي يس" ،لبنان يطرد الالجئني الفلسطينيني الفارين من سورية"  6مايو /أيار 2014
).( http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-27292499
31تنص الفقرة  6من التوصية العامة رقم  24الصادرة عن لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )املادة  12من
االتفاقية بشأن املرأة والصحة( :عىل ما ييل" :ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل االحتياجات والحقوق الصحية للمرأة التي تنتمي
ً
داخليا ،والطفالت ،واملسنات ،واملمارسات للدعارة ،والنساء
إىل فئات ضعيفة ومحرومة ،مثل املهاجرات والالجئات واملرشدات
املنتميات إىل الشعوب األصلية ،واملعوقات جسديا أو عقليا" ،كما تنص الفقرة  16من نفس التوصية عىل أنه "ينبغي للدول
األطراف أن تكفل توفري ما يكفي من الحماية والخدمات الصحية للمرأة ،بما يف ذلك العالج من الصدمات وتقديم املشورة
بشأنها ،للمرأة التي تواجه ظروفا جد صعبة ،مثل املرأة الواقعة يف ورطة رصاع مسلح ،والالجئات"؛ ملزيد من املعلومات ،أنظر:
) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom24تمت زيارة
املوقع بتاريخ  7مايو /أيار .(2014
32تنص الفقرة  88من التعليق العام رقم  15الصادر عن لجنة حقوق الطفل بشأن موضوع صحة الطفل عىل ما ييل" :
تتحمل الدول مسؤولية فردية و مشرتكة ،بما يف ذلك عن طريق آليات األمم املتحدة ،للتعاون يف مجال تقديم اإلغاثة يف حاالت
الكوارث واملساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ .ويف هذه الحاالت ،ينبغي للدول أن تنظر يف إعطاء األولوية للجهود الرامية إىل
إعمال حق األطفال يف الصحة ،بطرق منها تقديم املساعدة الطبية الدولية املناسبة وتوزيع املوارد وإدارتها ،كاملياه املأمونة
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ضعفا أو ته ً
ً
ميشا"؛ وملزيد من املعلومات ،أنظر:
الصالحة للرشب واألغذية واللوازم الطبية واملعونات املالية ألكثر األطفال
) http://www.refworld.org/docid/51ef9e134.htmlتمت زيارة املوقع بتاريخ  7مايو /أيار .(2014
33املفوضية املسامية لشؤون الالجئني "صحيفة وقائع حول لبنان" بريوت ،يناير /كانون الثاني .2014
34منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة والبنك الدويل "مسودة الحسابات القومية اللبنانية يف قطاع الصحة )غري مخصصة
ألغراض النرش(" ديسمرب /كانون األول  ،2000واملتوفرة عرب الرابط التايل:
http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/376278-1261143298590/6660179. 1280173228245/LebanonNHA.pdf
35البنك الدويل "لبنان :تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للنزاع السوري"  20سبتمرب /أيلول  ،2013ص ،68 .واملتوفر عرب
الرابط التايلhttp://www- :
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/24/000333037_2
) 0130924111238/Rendered/PDF/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdfتمت زيارة
املوقع بتاريخ  7مايو /أيار .(2014
36الرعاية الثانوية هي "عبارة عن مستوى متوسط من الرعاية الصحية التي تشمل إجراءات التشخيص والعالج يف املستشفى
وأرسة" .وأما الرعاية املتخصصة أو الثالثة فهي رعاية
أو املركز الصحي الذي يمتلك موظفني متخصصني ومرافق مخربية ّ
مخصصة للمرىض الذين تتم إحالتهم من املراكز الثانوية ويحتاجون لعالج جراحي متخصص وغري ذلك من أشكال العالج
املتقدمة .وملزيد من املعلومات ،أنظر املفوضية السامية لشؤون الالجئني "املبادئ التوجيهية الخاصة بإحالة املرىض يف نظام
الرعاية الصحية يف لبنان" يناير /كانون الثاني  ،2014ص 21 .واملتوفر عرب الرابط التايل:
) data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4277تمت زيارة املوقع يف  7مايو /أيار .(2014
37البنك الدويل "لبنان :تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للنزاع السوري"  20سبتمرب /أيلول  ،2013ص ،72 .واملتوفر عرب
الرابط التايلhttp://www- :
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/24/000333037_2
) 0130924111238/Rendered/PDF/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdfتمت زيارة
املوقع بتاريخ  7مايو /أيار .(2014
38البنك الدويل "لبنان :تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للنزاع السوري"  20سبتمرب /أيلول  ،2013ص ،72 .واملتوفر عرب
الرابط التايلhttp://www- :
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/24/000333037_2
) 0130924111238/Rendered/PDF/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdfتمت زيارة
املوقع بتاريخ  7مايو /أيار .(2014
39املفوضية السامية لشؤون الالجئني وآخرون "تقرير عن الرعاية الصحية الثانوية واملتخصصة" يناير /كانون الثاني –
يونيو /حزيران  ،2013واملتوفر عرب الرابط التايل:
. https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=3286
40توفر جمعية الشبان املسيحيني يف لبنان األدوية مجانا للذين يعانون من أمراض مزمنة ،ال سيما الالجئني ،وذلك من خالل
مراكز رصف أدورية تديرها منظمات غري حكومية .وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني:
. http://www.ymca-leb.org.lb/health.htm
41املفوضية السامية لشؤون الالجئني " املبادئ التوجيهية الخاصة بإحالة املرىض يف نظام الرعاية الصحية يف لبنان" يناير/
كانون الثاني  ،2014ص ،7 .واملتوفر عرب الرابط التايلdata.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4277 :
.
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42حسب ما أفادت املفوضية السامية به ،تتم تغطية  %90من تكاليف عالج الالجئني الذين يستوفون رشوط تعريف
املفوضية للفئات املستضعفة فيما تتم تغطية  %100من تكاليف عالج ضحايا التعذيب والعنف الجنيس والقائم عىل النوع
االجتماعي .وملزيد من املعلومات ،أنظر املفوضية السامية لشؤون الالجئني " املبادئ التوجيهية الخاصة بإحالة املرىض يف
نظام الرعاية الصحية يف لبنان" يناير /كانون الثاني  ،2014ص ،8 .واملتوفر عرب الرابط التايل:
. data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4277
43ملزيد من املعلومات حول من يستويف رشوط الحصول عىل الرعاية الصحية بأسعار مدعومة وفق مبادئ املفوضية السامية
التوجيهية بهذا الخصوص ،أنظر :املفوضية السامية لشؤون الالجئني " املبادئ التوجيهية الخاصة بإحالة املرىض يف نظام
الرعاية الصحية يف لبنان" يناير /كانون الثاني  ،2014واملتوفر عرب الرابط التايل:
. . data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4277
44ملزيد من املعلومات ،أنظر. www.globemedlebanon.com :
45اجتماع منظمة العفو الدولية مع رشكة غلوب ميد  -لبنان يف بريوت بتاريخ  4مارس /آذار .2014
46املفوضية السامية لشؤون الالجئني " املبادئ التوجيهية الخاصة بإحالة املرىض يف نظام الرعاية الصحية يف لبنان" يناير/
كانون الثاني  ،2014ص ،16 .واملتوفر عرب الرابط التايل:
. . data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4277
47اجتماع منظمة العفو الدولية مع رشكة غلوب ميد  -لبنان يف بريوت بتاريخ  4مارس /آذار .2014
48أنظر.http://www.who.int/classifications/icd/en/ :
49املفوضية السامية لشؤون الالجئني " املبادئ التوجيهية الخاصة بإحالة املرىض يف نظام الرعاية الصحية يف لبنان" يناير/
كانون الثاني  ،2014واملتوفر عرب الرابط التايلdata.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4277 :
50اجتماع منظمة العفو الدولية مع رشكة غلوب ميد  -لبنان يف بريوت بتاريخ  4مارس /آذار .2014
51رد رشكة غلوب ميد عىل رسالة منظمة العفو الدولية بتاريخ  14مايو /أيار .2014
52رد رشكة غلوب ميد عىل رسالة منظمة العفو الدولية بتاريخ  14مايو /أيار .2014
53املفوضية السامية لشؤون الالجئني " املبادئ التوجيهية الخاصة بإحالة املرىض يف نظام الرعاية الصحية يف لبنان" يناير/
كانون الثاني  ،2014واملتوفر عرب الرابط التايلdata.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4277 :
54مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع األطباء املرشفني عىل عالج عارف 5 ،مارس /آذار .2014
55رسالة من املفوضية السامية إىل منظمة العفو الدولية 21 ،مارس /آذار .2014
56املفوضية السامية لشؤون الالجئني" ،املبادئ التوجيهية الخاصة باإلحالة يف نظام الرعاية الصحية يف لبنان" يناير /كانون
الثاني  ،2014ص ،36 .واملتوفر عرب الرابط التايل. data.unhcr.org/Syrian refugees/download.php?id=4277:
57مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع األطباء املرشفني عىل عالج عارف 5 ،مارس /آذار .2014
58مراسالت بني منظمة العفو الدولية ومكتب املفوضية السامية يف لبنان عرب الربيد اإللكرتوني 17 ،أبريل /نيسان .2014
59منظمة الصحة العاملية "تحديث بشأن املانحني :الجمهورية العربية السورية"  9أبريل /نيسان  ،2013واملتوفر عرب الرابط
التايل) http://www.who.int/hac/donorinfo/syrian_arab_republic_donorupdate9april2013.pdf :تاريخ
زيارة املوقع 26 :مارس /آذار (2014؛ وتقرير منظمة "إنقاذ الطفولة "الحصيلة املدمرة :أثر ثالث سنوات من الحرب عىل
أطفال سورية" مارس /آذار  ،2014واملتوفر عرب الرابط التايل:
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) http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/devastating-tollتمت زيارة املوقع
بتاريخ  26مارس /آذار .(2014
60قبيل تعاقد املفوضية مع رشكة غلوب ميد يف يناير /كانون الثاني  ،2014تكفل بعض الرشكاء التنفيذيني للمفوضية بإدارة
موضوع إحالة املرىض من الالجئني السوريني إىل املستشفيات للحصول عىل الرعاية الثانوية واملتخصصة.
61مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع املنظمات غري الحكومية يف لبنان خالل الفرتة بني  21فرباير /شباط و 5مارس/
آذار .2014
62اجتماع ملندوبي منظمة العفو الدولية مع رشكة غلوب ميد لبنان يف بريوت بتاريخ  4مارس /آذار .2014
63رسالة من املفوضية السامية إىل منظمة العفو الدولية 21 ،مارس /آذار .2014
64مقابلة منظمة العفو الدولية مع األطباء املرشفني عىل عالج الالجئني السوريني يف إحدى عيادات القطاع الخاص يف البقاع،
 27فرباير /شباط .2014
65يزعم والد جمعة أنه قد اتصل بالخط الساخن لتسجيل الالجئني يف محاولة منه للتسجيل بالفعل ولكن لم يجب أحد عىل
اتصاالته.
66مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع املنظمة غري الحكومية يف البقاع 28 ،فرباير /شباط .2014
67مذكرة ُأرسلت من املفوضية السامية إىل منظمة العفو الدولية عقب انتهاء البعثة 21 ،مارس /آذار .2014
68رد رشكة غلوب ميد عىل رسالة منظمة العفو الدولية 14 ،مايو /أيار .2014
69رد رشكة غلوب ميد عىل رسالة منظمة العفو الدولية 14 ،مايو /أيار 2014
70رد رشكة غلوب ميد عىل رسالة منظمة العفو الدولية 14 ،مايو /أيار .2014
71مذكرة ُأرسلت من املفوضية السامية إىل منظمة العفو الدولية عقب انتهاء البعثة 21 ،مارس /آذار .2014
72مذكرة ُأرسلت من املفوضية السامية إىل منظمة العفو الدولية عقب انتهاء البعثة 21 ،مارس /آذار .2014
73

مرصد املساعدات اإلنسانية يف لبنان ,مسودة أولية للمناقشة ،نسخة  20فرباير 2014

74ال زالت جميع الفئات التي تستويف معايري األهلية تحصل عىل خدمات الصحة والتعليم وغريها من الخدمات التي ال يمكن
تحويلها إىل شكل مساعدات نقدية.
75اجتماع منظمة العفو الدولية مع مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف لبنان ،فرباير /شباط .2014
76املنظمة الدولية للمعاقني واملنظمة الدولية ملساعدة األشخاص يف سن الشيخوخة "رصد الفئات العمرية واإلعاقة" يناير/
كانون الثاني  2014واملتوفر عرب الرابط التايل:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Age%20and%20Disability%20Monitor%
) 20-%20Jan14.pdfتمت زيارة املوقع بتاريخ  8مايو /أيار .(2014
77املنظمة الدولية للمعاقني واملنظمة الدولية ملساعدة األشخاص يف سن الشيخوخة "رصد الفئات العمرية واإلعاقة" يناير/
كانون الثاني  2014واملتوفر عرب الرابط التايل:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Age%20and%20Disability%20Monitor%
) 20-%20Jan14.pdfتمت زيارة املوقع بتاريخ  8مايو /أيار .(2014
78اجتماع بني منظمة العفو الدولية ومنسق شؤون العمليات يف وزارة الشؤون االجتماعية 3 ،مارس /آذار .2014
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79وكالة األنباء الفرنسية نقال عن املفوضية السامية "لبنان يعلق تقديم املساعدات لالجئني السوريني"  11يوليو /تموز
 ،2012واملتوفر عرب الرابط التايلhttp://www.unhcr.org/cgi- :
) bin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=4ffe62dc5تمت ويارة املوقع بتاريخ  8مايو /أيار .(2014
80قناة إل بي يس إنرتناشونال "من املحتمل أن يصل عدد الالجئني السوريني يف لبنان إىل مليون الجئ"  1مارس/آذار 2014
واملتوفر عرب الرابط التايلhttp://old.lbcgroup.tv/news/142438/number-of-syrian-refugees-in- :
) lebanon-may-reach-oneتمت زيارة املوقع بتاريخ  22أبريل /نيسان .(2014
81منظمة الصحة العاملية "اسرتاتيجية التعاون ُ
القطري ملنظمة الصحة العاملية ولبنان  "2015-2010واملتوفرة عرب الرابط
التايل) /ccs_lbn_en.pdfstrategy_cooperationfocus/countrywww.who.int/ :تمت زيارة املوقع بتاريخ  8مايو/
أيار .(2014
82منظمة الصحة العاملية "نبذة موجزة عن اسرتاتيجية التعاون القطري :لبنان" تم تحديثها يف مايو /أيار  2013واملتوفرة
عرب الرابط التايل) http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_lbn_en.pdf :تمت
ويارة املوقع بتاريخ  8مايو /أيار .(2014
83اجتماع بني منظمة العفو الدولية ومنظمة الصحة العاملية يف بريوت لبنان 21 ،فرباير /شباط  .2014وال تتوفر
االسرتاتيجية الطالع العموم.
84منظمة الصحة العاملية "اسرتاتيجية التعاون الُقطري ملنظمة الصحة العاملية ولبنان  "2015-2010ص ،38 .واملتوفرة عرب
الرابط التايل) /ccs_lbn_en.pdfstrategy_cooperationfocus/countrywww.who.int/ :تمت زيارة املوقع بتاريخ 8
مايو /أيار .(2014
85أنظر "الجدل الدائر حول إقامة مخيمات لالجئني" ص 18-16 .من تقرير مجموعة األزمات الدولية املعنون "السوريون يف
لبنان :ال عزاء يف القرب" الصادر يف مايو /أيار  ،2013واملتوفر عرب الرابط التايل:
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%
) 20Lebanon/Lebanon/141-too-close-for-comfort-syrians-in-lebanon.pdfتمت زيارة املوقع بتاريخ7
مايو /أيار " " (2014
86البنك الدويل "لبنان :تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للنزاع السوري"  20سبتمرب /أيلول  ،2013ص 71 .واملتفور عرب
الرابط التايلhttp://www- :
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/24/000333037_2
) 0130924111238/Rendered/PDF/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdfتمت زيارة
املوقع بتاريخ  7مايو /أيار .(2014
87الفيلق الطبي الدويل ،فرع لبنان "االستجابة ألزمة الالجئني السوريني" يناير /كانون الثاني – يونيو /حزيران 2013
واملتوفر عرب الرابط التايل) data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=2591 :تمت زيارة املوقع بتاريخ
 16مايو /أيار .(2014
88أنظر عىل سبيل املثال اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني "استنتاج بشأن التعاون الدويل واقتسام األعباء
واملسؤوليات يف حاالت التدفقات الجماعية"  8أكتوبر /ترشين األول  ،2004واملتوفر عرب الرابط التايل:
) http://www.unhcr.org/41751fd82.htmlتمت زيارة املوقع بتاريخ  15مايو /أيار .(2014
89أنظر عىل سبيل املثال اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني "استنتاج بشأن التعاون الدويل واقتسام األعباء
واملسؤوليات يف حاالت التدفقات الجماعية"  8أكتوبر /ترشين األول  ،2004واملتوفر عرب الرابط التايل:
) http://www.unhcr.org/41751fd82.htmlتمت زيارة املوقع بتاريخ  15مايو /أيار .(2014
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90اجتماع منظمة العفو الدولية مع املنظمات غري الحكومية يف لبنان ،فرباير /شباط ومارس /آذار .2014
91أنظر املفوضية السامية لشؤون الالجئني "إعادة التوطني والقبول العتبارات إنسانية وغري ذلك من اشكال قبول الالجئني
السوريني  :2014 /2013التعهدات"  11فرباير /شباط  2014واملتوفر عرب الرابط التايل:
. http://www.unhcr.org/52d565699.pdf
92ملزيد من املعلومات ،أنظر تقرير منظمة العفو الدولية "تقاعس دويل :أزمة الالجئني السوريني" ديسمرب /كانون األول
 ،2013واملتفور عرب الرابط التايل:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT34/001/2013/en/8a376b76-d031-48a6-9588. ed9aee651d52/act340012013en.pdf
93اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني واملتوفرة عرب الرابط التايل:
. http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html
94تنص املادة  (1) 14من اإلعالن عىل أن لكل فرد الحق أن يلجأ إىل بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هربا من االضطهاد؛
أنظر. http://www.un.org/en/documents/udhr:
95اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  ،20فقرة  30واملتوفر عرب الرابط التايل:
. http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
96اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :14الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة
يمكن بلوغه )املادة  (12رقم وثيقة األمم املتحدة ) 11 ،( E/C. 12/2000/4أغسطس /آب  2000واملتوفر عرب الرابط
التايلhttp://www.refworld.org/docid/4538838d0.html :
.
97اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  ،14فقرة 52
.( http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html
98اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم 14
).( http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html
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