
التصدي للظروف املعيشية السيئة لتحسني الصحة 
في اخمليمات الفلسطينية في لبنان

وفقاً لبحث أجرته اجلامعة األميركية في بيروت، تفتقر البيئة املعيشية لالجئني الفلسطينيني املقيمني 
في مخيم برج البراجنة في بيروت إلى اخلدمات األساسية والبنية التحتية الالزمة للحفاظ على صحة 

سكان اجملتمع احمللي.
أنش��أت الرابطة الدولية جلمعيات الصليب األحمر مخيم برج البراجنة في س��نة 1948، وهو  من 
أكب��ر وأق��دم مخيمات الالجئني في لبنان. ووفقا للمعايير اإلنس��انية، يعتبر اخمليم مزدحماً بالس��كان إذ 
يس��كنه أكثر من 20.000 الجئ. ونظرا لس��وء احلالة االقتصادية واالجتماعية لغالبية الس��كان ونظراً 
للمراقبة املفروضة على دخول مواد البناء إلى اخمليمات، فإن هياكل العديد من املباني ضعيفة وعشوائية. 
يعاني الس��كان الفلس��طينيني واللبنانيني في اخمليم أيضا من نقص في توفير اخلدمات األساسية مثل 
الكهرب��اء وامل��اء. وتصنف  األونروا أكثر من 1.900 ش��خص كحاالت مس��تعصية خاص��ة - إذ يفتقرون 

إل��ى “التس��هيالت الطبي��ة واالجتماعي��ة 
األساس��ية، ويعيشون على حصص غذائية 
وليس لهم معيل رئيسي في املنزل” )األونروا 

.)2009 ،
إن س��كان اخمليم هم من بني السكان 
األكثر فقرا في لبنان وال ميلكون سوى موارد 
قليلة أخرى لتحس��ني أوضاعهم املعيشية 
)Tiltnes ، 2005(. ويق��ع عات��ق س��وء احلالة 
االقتصادي��ة ف��ي اخملي��م جزئياًعل��ى القيود 
القانوني��ة املفروض��ة عل��ى الالجئ��ني ف��ي 
لبن��ان. ورغم أن الفلس��طينيني قادرون على 
تأدي��ة األعمال اليدوي��ة والزراعية في فترات 
متقطعة، إال أن القانون يطالبهم باحلصول 
على إج��ازة عمل للمهن اإلحترافية، وال يتم 
احلصول عليها س��وى مبرس��وم وزاري. وعلى 
الرغم من احلالة املعيشية السيئة والبطالة 

املتفش��ية واالضطرابات السياسية املستمرة، فإن اجملتمع احمللي في مخيم برج البراجنة املتضمن 3548 
أسرة ، ال يزال متماسكاً وموحداً .

تصميم الدراسة والعينة
قام��ت كلية العل��وم الصحية في اجلامع��ة األميركية في بيروت بإجراء مس��ح صحي للمناطق 
احلضرية عام 2002 في مخيم برج البراجنة، وقد مت جمع بيانات عينية مكونة من 860 أسرة على مرحلتني. 
تضمن��ت البيانات معلومات عن ظروف الس��كن والبنية التحتية واخلدم��ات البيئية في اخمليم، والتاريخ 
 االجتماع��ي والدميوغرافي والتاريخ الصحي ل�� 3924 فرداً من أفراد األس��رة م��ن جميع الفئات العمرية.  

النتائج الرئيسية
ان نحو ثلث أرباب األس��ر عاطلني عن العمل؛ وأن ثلث أولئك الذين  أظهرت املؤش��رات االقتصادية 	 
يعمل��ون هم في املهن احلرفية، في حني أن 40% يحصلون على راتب ش��هري يقل عن 300.000 ليرة 

لبنانية )200 دوالر(.

معه��د عصام فارس للسياس��ات 
العامة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التاب��ع للجامع��ة األميركي��ة في 
بي��روت، هو معهد بحثي تأس��س في س��نة 
2006، بهدف رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة 
بالسياسات العامة للباحثني واألكادمييني، وفي 
مطلعه��م األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامعة 
األمريكية في بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في 
الش��ؤون املتعلق��ة بصناعة الق��رار والعالقات 

الدولية في العالم العربي. 
ويس��عى معه��د عصام ف��ارس ليك��ون مجاالً 
مدني��اً مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحاي��داً، تتالقى 
وتتمّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة 
ف��ي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب� : )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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السياسـات واإلدارة في مخيـمــات 
الالجئـيـــن الفلسطـيـنـيـيـن

النقاط األساسية
يجب عل��ى املعني��ني واجله��ات الفاعلة ف��ي اخمليم   	
التح��رك فوراً ملعاجلة مش��كلة الس��كن غير الالئق 
ف��ي  واإلقتصادي��ة  اإلجتماعي��ة  الظ��روف  وس��وء 

اخمليمات.

يجب على صناع القرار وضع حلول شاملة تستهدف   	
التعليم والظروف املعيشية لتحسني صحة سكان 

مخيم برج البراجنة.

يجب رفع جميع القيود الهيكلية والقانونية و منها:   	 
قانون العمل و قانون التمّلك. 

د. رميا ر. حبيب
رمي��ا ر. حبيب أس��تاذة مش��اركة في دائ��رة الصحة 
البيئي��ة ف��ي كلية العل��وم الصحية ف��ي اجلامعة 

األميركية في بيروت



% من األس��ر عن مش��اكل في نظام  اخلدم��ات البيئي��ة في الغالب غير  مالئمة. إذ أفاد أكثر من 85	 
الصرف الصحي والتخلص من القمامة، في حني ال يحصل ثلثي األسر على طاقة كهربائية كافية. 
و مب��ا أن اخمليم��ات تقع خارج نطاق س��يطرة البلديات احمللية، فقد وقع��ت  صيانة هذه اخلدمات على 
عاتق اللجان الش��عبية الفلسطينية التي ال متلك سوى القليل من املوارد الالزمة لتنفيذها بصورة 

منتظمة.
% من املنازل بإضاءة داخلية س��يئة أو غير  نوعية الس��كن عموماً غي��ر مرضية. يتمتع حوال��ي 50	 
كافية، في حني تؤثر مشكلة سوء التهوية على 80 % من األسر. ويعاني أكثر من 60% من األسر من 
آثار ارتفاع نس��بة الرطوبة التي تؤدي إلى الش��عور العام بعدم االرتياح. كما تشتكي معظم املنازل 
من انتش��ار الصراصير والفئران فيها، ويؤدي غياب أنظمة التدفئة املناس��بة واألسالك الكهربائية 

املكشوفة إلى تشكيل خطر على راحة وصحة سكان اخمليم.
% من األس��ر تعاني من تفش��ي  احلالة الصحية لألس��ر بصفة عامة. أفادت الدراس��ة أن حوالي70	 
األم��راض بني أفرادها. وأظهرت األبح��اث أن الغالبية العظمى من األم��راض تتعلق بالدورة الدموية 

)22%(، واجلهاز العضلي والعظمي )19%(، واجلهاز التنفسي )%15(.
أظهر حتليل الظروف الصحية والس��كنية	  وجود عالقة وثيقة بني الظروف الس��كنية واملعيشية 
وتفش��ي املرض بني أفراد األس��رة. كما أظهر حتليل النتائج االحصائية ترابط كبير بني عدد مشاكل 
الس��كن واألمراض بني س��كان اخمليم: فالسكان الذين يعيشون في أسر تعاني من 5 إلى 7 مشاكل 
س��كنية ميرضون بنس��بة 50% أكثر مقارنة مع أولئك الذين يعيشون في أسر تعاني من 4 مشاكل 
أو أقل، في حني أن الس��كان الذين يعيش��ون في أس��ر تعاني من 8 إلى 15 مشكلة معرضون مبقدار 

الضعف للمرض مقارنة باملعيار األساسي.
يرتبط التعليم والصحة	  بعالقة متبادلة قوية. إذ تأخذ هذه العالقة شكل ترابط سلبي بني مستوى 
تعليم رب كل أسرة وعدد األمراض التي تصيبها : فاألسر التي أنهى معيلها مرحلة تعليمية متوسطة 
وم��ا فوقه��ا  أقل احتماالً أن تّبلغ عن مرض، كذلك األس��ر التي أنهى معيله��ا مرحلة تعليمية بني 
االبتدائي واملتوسط تّبلغ عن أمراض أقل من تلك التي لم يتعدى التعليم فيها املرحلة االبتدائية أو أقل. 

 

االستنتاجات واآلثار املترتبة على السياسات
	 هناك إرتباط قوي بني ظروف السكن املزرية في برج البراجنة واعتالل الصحة بني السكان. إذ يرتفع 

معدل املرض املّبلغ عنه مع زيادة عدد املشاكل السكنية التي تؤثر على املسكن.
	 تشير هذه الدراسة إلى أن هناك مخاطر على رفاهة أولئك الذين يعيشون في برج البراجنة. ومبا أنه 
لم تتخذ أية تدابير تصحيحية منذ إجراء الدراس��ة عام 2002 ، فمن غير املرجح أن ظروف الس��كن 

واملعيشة والصحة قد حتسنت.
	 إن واضعي السياس��ات في حاجة ماس��ة ملعاجلة املأزق السياس��ي الذي أعاق التقدم وزاد من الفقر 
عندالكثي��ر م��ن الالجئ��ني الفلس��طينيني. ولتحقيق ه��ذا األمر، ال بد م��ن رفع القي��ود الهيكلية 
واملؤسساتية : فإن تعديل العمل، ومواد البناء، واإلسكان واألراضي وقوانني امللكية سيقطع شوطا 

طويال في حتسني حالة اإلسكان املادية والبنية التحتية في اخمليم.
	 يج��ب على احلكومة اللبنانية واألونروا واللجنة الش��عبية الفلس��طينية في اخملي��م أن تعمل مع 
املنظمات غير احلكومية ومس��ؤولي البيئة والصحة العامة لوضع خطة عمل للمخيم. تستطيع 
جلنة احلوار اللبناني- الفلس��طيني أن تلعب دورا في حتقيق هذه اجلهود عبر التوس��ط بني مختلف 
اجله��ات املعنية. كما أن هذه العملية س��تؤدي الى وضع قائمة أولويات لتحس��ني الظروف البيئية 

التي ستعيد فوائد صحية على سكان اخمليم.  
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واحلكم في  السياس��ات  برنامج 
مخيمات الالجئني الفلسطينيني 
في الشرق األوسط هو برنامج يشترك 
ف��ي إدارت��ه كل م��ن معه��د عص��ام ف��ارس 
للسياس��ت العامة والشؤون الدولية، ومركز 
التابع��ني للجامع��ة  األبح��اث الس��لوكّية، 
األميركي��ة ف��ي بي��روت. ويهت��م البرنام��ج 
الالجئ��ني  مبخيم��ات  املتعلق��ة  باألبح��اث 
األكادميية  األبح��اث  الفلس��طينيني، س��واء 
أو تل��ك املتعلق��ة بصناع��ة الق��رار؛ ويهدف 
البرنام��ج إل��ى توفي��ر آلي��ة مفتوح��ة وغير 
منحازة، للباحثني واجملتمع املدني واملسؤولني 
احلكومي��ني واملنظم��ات الدولي��ة، متّك��ن من 
التوّصل لقراءة س��ليمة وحتلي��ل دقيق لواقع 
اخمليمات الفلس��طينية في الشرق األوسط، 
وم��ن وض��ع توصي��ات لصّن��اع الق��رار بهذا 

الشأن. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ساري حنفي 

منسقة برامج تارا محفوض 


