
ص تنفيذي ملخّ
صعبة  ظروف  في  لبنان  في  الفلسطينيون  الالجئون  يعيش 
في سنّ  ّن هم  مم و٥٦٪  فقراء،  الثلثني منهم  فحوالى  للغاية. 
الـعمل ليس لديهم أي عمل ثابت. واجملتمع الـفلسطيني هو 
اخلامسـة  دون  الفلسـطنيني هم  ان نصف  إذ  مجتمع شـاب 
والعشـرين من العـمر. ويواجه الـالجئون الفلسـطينيون عبئًا 
األمـراض  إلى حدّ كبير  تـنتشر  إذ  املرض،  في  يـتمثل  ا  مزدوجً
املعدية كااللتهابات التنفسية واملعوية احلـادة وتزداد األمراض 
ومشاكل  والسكر  املرتفع،  الدم  ضغط  خاصة  املعدية  غير 

الصحة النفسية.  
وال يستفيد الالجئون الفلسطينيون في لبنان من أيّ   
شكل من أشكال الضمان االجتماعي أو الصحي وبالتالي هم 
يعتمدون الى حد كبير على األونروا. في هذا اإلطار، تقدّم األونروا 
مراكزها  في  شـاملة  مـجانية  أولية  صـحية  رعـاية  خدمات 
إلى  إضافةً  وخارجها.  اخمليّمات  داخل  الواقعة   ٢٨ الـ  الصحية 
الرعاية  لتقدمي  مستشفيات  مع  محلّيًا  األونروا  تتعاقد  ذلك، 
الصحية من املستويني الثاني والثالث. مع أنّ االستشفاء من 
الرعاية  فإنّ  تقريبًا،  بالكامل  األونروا  تغطيه  الثاني  املستوى 
الصحية من املستوى الثالث تبقى العبء األسـاسي لالجئني 
بسبب التغطية اجلزئية التي تقدمها الوكالة واالرتفاع املتزايد 

في أسعار نظام الرعاية الصحية في لبنان. 
الـتقييم  عمليات  من  ا  عددً األونروا  خاضت  وقـد   
وذلك  خدماتها،  لتحسني  محاولة  في  الصحي  لبرنامجها 
مستشارين  إلى  وباللجوء  الداخلي  الـمستوى  على  بالعمل 
خارجيني. وسـلّط التقييم الـضوء على عدد كـبير من اجملاالت 
التي حتتاج إلى حتسني في تقدمي اخلدمات الصحية، ما يؤثر في 
الصحية،  املراكز  اكتظاظ  (مثل  اخلدمات  جودة  على  النهاية 
اليوم  في  للمرضى  املرتفع  والعدد  املعاينات،  وقت  وضيق 
محدودية  (مثل  الرعاية  من  االستفادة  وعلى  طبيب)  لكل 

الرعاية االستشفائية وعدم وضوح حقوق املستفيدين).  

في  الصحي  األونروا  بـرنامج  إصالح  عملية  أُطلقت   
ا أهداف اإلصالح فتتمثل  نهاية العام ٢٠٠٩ وما زالت سارية. أمّ
الصحية  الرعاية  إلى  الفلسطينيني  الالجئني  زيادة وصول  في 
ذات اجلودة، وتعزيز اإلنصاف وحتسني الكفاءة والفعالية في تقدمي 
اخلدمات، مع تأمني استدامة هذه األنشطة في الوقت نفسه. 
ى هذا اإلصالح منذ بداياته دعما من احلكومة اإليطالية  وقد تلقّ
ومكتب التعاون اإليطالي من أجل التنمية وما زال هذا الدعم 
ا في األنشطة  مستمرا. كما ساهمت جهات مانحة أخرى الحقً
واحلكومة  األسترالية،  احلكومة  سيما  ال  اخملتلفة  اإلصالحية 
ومكتب  األوروبي،  واالحتاد  موناكو،  امارة  وحكومة  األملانية، 
(إيكو)،  األوروبية  للمفوضية  واملدنية  اإلنسانية  املساعدة 
والهالل األحمر   (MAP) الطبي للفلسطينيني  العون  وجمعية 

القطري.
االدارة  ومتحور اإلصالح حول ستّ ركائز أساسية:   

نظام  اخلدمات،  تقدمي  الصحة،  قطاع  في  العاملون  الرشيدة، 
هيكلة  ُعيدت  فأ والشراكات.  التواصل  الصحية،  املعلومات 
العمل  في  البيروقراطية  من  خففت  بطريقة  الصحة  قسم 
وشـكّل  لبنان.  في  اخلمس  املناطق  في  الالمركزية  وعزّزت 
أولوية  يزال  وال  الصحة  قطاع  في  العاملني  في  االستثمار 
للبرنامج: مراجعة لتوصيف الوظائف، ترفيع بعض املراكز في 
أنشطة  كانت  كلها  القدرات،  بناء  وبرامج  الصحي  القطاع 
مـتعددة  تدخالت  ذت  نُفّ كما  اإلطار.  هذا  في  ّت  مت اسـاسية 
لتحسني تقدمي اخلدمات على مستويات مختلفة. شملت على 
الصحة  فريق  مقاربة  اعتماد  يلي:  ما  احلصر  ال  املثال  سبيل 
جديدة  خدمات  اعتماد  املواعيد،  حتديد  نظام  جتربة  األسرية، 
تهدف إلى حتسني جودة الرعاية (تصوير صوتي للقلب، اعتماد 
طبيب اخصائي ملرض السكر، والرعاية الوقائية ألمراض الفم 
املراكز  بعض  تأهيل  إعادة  وكذلك  بالفليور)  العالج  حتديدا 

الصحية من أجل 
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فاحلاجات تزداد مع الوقت وكذلك التكاليف الصحية في البلد. 
من بني التحديات االخرى اجلدير ذكرها في هذا االطار ولو أنها 
برنامج  التقرير  هذا  في  نغطيها  وال  االصالحات  سياق  خارج 
البارد  نهر  مخيم  عن  الفلسطينيني  بالنازحني  اخلاص  االغاثة 
(ازمة قائمة منذ العام ٢٠٠٧) وبرنامج االغاثة اخلاص بالالجئني 
الفلسطينيني من سوريا الذي طرأ حديثا. فهاتان االزمتان تؤثران 
لبنان.  في  الصحة  برنامج  ميزانية  وعلى  اخلدمات  اداء  على 
ويبقى تأمني مصدر مستدام للتمويل حتدّيًا أساسيًّا في حتسني 
سوف  الوكالة  ولكن  وتوسيعها.  الصحية  األونروا  خدمات 
املقبلة وتستمرّ  تستمرّ في عمليتها اإلصالحية في السنوات 
ا في املطالبة باحلصول على املزيد من التمويل والدعم من  أيضً
أنّ الشركاء  الدولي واحلكومة املضيفة في لبنان. كما  اجملتمع 
أهداف  لتحقيق  إلى ضمّ جهودهم  يحتاجون  اختالفهم  على 
التحرير  بإمكان منظمة  الصدد،  واإلصالح. في هذا  التحسني 
الفلسطينية أن تستمرّ في أداء دور بارز في حتسني نوعية تقدمي 
اخلدمات الصحية إلى الالجئني الفلسطينيني في لبنان، بالرغم 
من موازنتها احملدودة اخملصصة للرعاية الصحية والطبية. كما 
تعمل  أن  ينبغي  واحمللية  الدولية  احلكومية  غير  املنظمات  أنّ 
التي  اخلدمات  استكمال  على  أخرى  أطراف  مع  بالشراكة 
الصحية  الشؤون  على  التوعية  في  وتستمر  األونروا  تقدمها 
وزارة  ا  أمّ الالجئني.  اجملال في صـفوف  املـعرفة في هذا  وزيادة 
الصحة اللبنانية فكانت داعمة حتى اآلن في تسهيل عمليات 
تقدمي اخلدمات. وستستمر االونروا بالعمل مع احلكومة اللبنانية 
لتحسني توفير خدمات الرعاية الصحية لالجئني الفلسطينيني 
وهو حق اساسي يجب أن يكون مضمونا للجميع. أخيرا، ان دور 
اخلـدمات  حتديد  في  حيويًّا  ويبقى  حـيوي  هو  احمللي  املـجتمع 

الصحية املقدّمة إلى الفلسطينيني والتأثير فيها. 
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حتسني سالمة بيئة العمل. وعلى مستوى الرعاية الصحية من 
استشفائية  استراتيجية  اعتمدت  والثالث،  الثاني  املستويني 
ّ التعاقد مع عدد أكبر من  جديدة في بداية العام ٢٠١٠ حيث مت
لألســرّة  سـقف  حتـديد  تـطبيق  إلغاء  مع  املسـتشـفيات 
هذه  أدخلت  كما  الواحد.  الشهر  في  االســـتشـفائية 
ا مع قياس دوري  ا نظام رصد وتـقييم دقيقً االستراتيجية أيـضً
اة  لـمؤشــرات اجلودة. وظلت الرعاية من املستوى الثاني مغطّ
أفضل  إمكانية استفادة  الوكالة مع  قبل  تقريبًا من  بالكامل 
تـغطية  ازدادت  بينما  عالية،  بجودة  اسـتشفاء  من  للمرضى 
الرعاية الصحية من املستوى الثالث خالل السنوات األخيرة من 
أن  وتبنيّ  الفاتورة.  ٥٠٪ كمعدل مساهمة من قيمة  إلى   ٪٣٠
عدد املستفيدين من الرعاية االستشفائية قد ازداد (زيادة ٤١٪ 
في العام ٢٠١٢ باملقارنة مع ٢٠٠٩) مع نسبة رضا تتخطى ٨٠٪ 
بالنسبة إلى جودة اخلدمات. ولتحسني استفادة املرضى الذين 
الرعاية  من  الثالث  املستوى  من  طبية  خدمات  إلى  يحتاجون 
 (CARE) الضرورية، أطلق برنـامج جديد بعنوان برنامج "كير" 
في شـهر نيسان/أبريل ٢٠١١. وقد جنح هذا البرنامج في تقدمي 
إنّ   .٢٠١٢ األول/ديـسمبر  كانون  ا حتى  مريضً  ٤٢٥ لـ  الـدعم 
املصابني بأمراض مثل التصلّب اللويحي، والتالسيميا وفقر الدم 
األدوية بأسعار محسومة،  اآلن احلصول على  املنجلي ميكنهم 

وهذه ميزة لم تكن ممكنة قبل بدء برنامج "كير". 
اخلـدمات  إلى  الوصول  بتحسـني  األونروا  دت  وتعهّ  
ا، وخاضت عمليات إصالحية  ونوعً ا  التي تقدمها كمًّ الصحية 
جوهرية لتحقيق تلبية مالئمة حلاجات الالجئني الفلسطينيني 
ّ حتقيق بعض األهداف، ما زالت ثغرات كثيرة  في لبنان. وفيما مت
أخذنا  إذا ما  احلـاحـا  االمر  ويزداد هذا  العمل.  قائمة تسـتلزم 
أسـوأ  لبنان  في  الفلسطينيني  الالجئني  ظروف  ان  باالعتبـار 

منها في أيّ من األقطار األخرى التي تعمل فيها األونروا، 
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Palestine refugees in Lebanon live under dire conditions. 
Two thirds of them are poor, and 56% of those of working 
age are jobless. The Palestine refugees’ population is 
a young one with half of the population being under 
the age of 25 years. Palestine refugees face double 
burden of disease; on one hand, health problems 
related to infectious diseases such as acute respiratory 
and gastrointestinal infections are still present; on 
the other hand, non-communicable diseases such as 
hypertension, diabetes mellitus and mental health 
problems are becoming more prevalent. 

Palestine refugees in Lebanon do not bene�t from 
any form of social or public health insurance and 
therefore rely heavily on UNRWA. In this respect, 
UNRWA in Lebanon, similar to other �elds, provides free 
comprehensive primary health care services for Palestine 
refugees in its 28 health centers located inside and 
outside the camps. In addition, UNRWA contracts locally 
operational hospitals for the provision of secondary and 
tertiary care. Although secondary care hospitalisation is 
almost fully covered by UNRWA, tertiary care remains 
the main burden to the refugees because of the partial 
coverage o�ered by the Agency and the escalating 
prices of the health care system in Lebanon. 

In an attempt to improve its services, UNRWA conducted 
several assessments of its health programme both 
internally and by external consultants. The assessments 
highlighted several areas that need improvement in the 
provision of health services, which ultimately a�ects the 
quality of the services (such as crowdedness in health 

centers, short consultation time, high load per medical 
o�cer per day) and accessibility to care ( such as limited 
availability of hospital care and unclear rights for the 
bene�ciaries).

The reform of the UNRWA Health Programme was 
launched at the end of 2009 in Lebanon Field O�ce 
and is still ongoing. The objectives of the reform are 
to increase the access of Palestine refugees to quality 
healthcare, to enhance equity and to improve e�ciency 
and e�ectiveness in the delivery of services, while at the 
same time ensuring the sustainability of these services. 

This reform was supported initially and is still supported 
by the Italian Government and the Italian Development 
Cooperation O�ce. Other donors contributed later 
to the di�erent activities of the reform namely the 
Australian Government, the German Government,  
the Monaco Government, European Union, the 
European Community Humanitarian O�ce (ECHO), 
the Government of United States of America, Medical 
Aid for Palestinians (MAP) and the Qatar Red Crescent 
(QRC). 

The reform was channeled through six main pillars: 
governance, health workforce, service delivery, health 
information system, communication and partnerships. 
The health department at the Lebanon Field O�ce 
(LFO) was restructured as to decrease the bureaucracy 
of work and enhance decentralization to the �ve 
areas of operation in the country. Investment in the 
health workforce was and still is a main priority of the 

executive summary

a three- year journey, 2010-2012 9

programme: a revision of job descriptions, upgrading of 
some health posts as well as capacity building programs 
were the main activities conducted in this respect. 

Several interventions were implemented to improve 
the delivery of services at multiple levels. These include 
but are not limited to the following: introduction of 
the Family Health Team (FHT) approach, piloting of the 
appointment system, introducing new services that 
aim at improving quality of care (Echocardiography, 
specialist in diabetes care, and preventive oral health 
namely �uoride application) as well as the rehabilitation 
of some health centers in order to improve the safety of 
the working environment. 

At the level of secondary and tertiary care, a new 
hospitalisation strategy was introduced early 2010. 
An increased number of hospitals was contracted and 
the previous bed-ceiling applied to each hospital per 
month for Palestine patients was discontinued. This 
strategy introduced also a thorough monitoring and 
evaluation system with periodic measurement of quality 
indicators. Secondary care continues to be almost fully 
covered by the Agency with better access for patients 
to quality hospitalisation, while the coverage of tertiary 
care has increased during the last years from an average 
of 30% to around 50% of the bill. More patients were 
found to have access to hospitalisation care (an increase 
of 41% in 2012 as compared to 2009) with more than 
80% satisfaction for the quality of services received. 
In order to improve the access of patients in need of 
tertiary services to the care needed, a new programme 
entitled CARE programme was launched April 2011. This 
programme succeeded in extending support to 425 
patients by the end of December 2012. Patients with 
multiple sclerosis, thalassemia and sickle cell anemia 
have now access to medications at discounted rates, 
an unattainable privilege before the CARE programme 
started. 

UNRWA has committed to improve access, quality and 
quantity of the health services it provides and has been 
undergoing substantial reforms to appropriately meet 
the needs of the Palestine refugees in Lebanon. While 
some targets are being achieved, there are still signi�cant 
gaps that require action. This is even more relevant if 
it  is taken into consideration that  the conditions of 
Palestine refugees in Lebanon are worse than in other 
�elds where UNRWA operates, that needs are growing 
with time and health costs in the country are on the 
rise. Other challenges worth mentioning here, though 
they are not part of the reform and will not be covered 

in this report are the relief special programme for the 
Internally Displaced Population from Naher El-Bared 
Camp  (ongoing since 2007) and the relief programme 
for the newly displaced Palestine Refugees from Syria. 
These two have  an impact on the delivery of services 
as well as the resources of the health programme at 
Lebanon Field O�ce.

Securing sustainable sources of funding remains a 
major challenge in improving and expanding UNRWA’s 
health services. Nevertheless, the Agency will continue 
its reform process in the coming years for these 
services to become even more e�cient and e�ective. 
UNRWA will continuously advocate for more funding 
and support from the international community and 
the host Government of Lebanon. Moreover, various 
partners need to join e�orts in order to achieve the 
reform targets. In this respect, the Palestinian Liberation 
Organisation (PLO) can still play an important role in 
improving the delivery of health services to Palestine 
refugees in Lebanon, despite its limited budget for health 
and medical care. International non-governmental 
organisations as well as the local non-governmental 
organisations can substantially contribute, in 
partnership with other parties, to complement the 
services provided by UNRWA, as well as continue to 
raise health awareness and knowledge among refugees. 
The Lebanese Ministry of Public Health has been so far 
supportive in facilitating provision of services. UNRWA 
will continue working with the Lebanese Government 
in order to improve the provision of health services for 
Palestine refugees, a basic right that everyone should 
be entitled to. Finally, the role of the community is and 
remains crucial in determining and shaping the health 
services that are provided to its members. 
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