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 امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية 

 ملا بعد العام 2014: 

م�ساركة �سبابية فّعالة

القاهرة  لل�سكان والتنمية يف  امل�ؤمتر الدويل  انعقاد  18 عاًما على  بعد مرور ح�ايل 

يف العام 1994، يعيد املجتمع الدويل اإحياء برنامج عمل امل�ؤمتر من خالل مراجعة 

لل�سكان  الدويل  امل�ؤمتر  اأعمال  جلدول  الإلتزامات  ونقل  حتققت  التي  الإجنازات 

والتنمية ما بعد العام 2014.

اإجراء  يتم  م�سرتًكا،  م�سًحا  ت�سمل  الآليات  من  جمم�عة  خالل  فمن 

كافة  يطال  والتنمية  لل�سكان  الدويل  للم�ؤمتر  عاملي  ا�ستعرا�ض 

ال�ستعرا�ض  هذا  و�سيك�ن  القاهرة.  م�ؤمتر  �سملها  التي  امل�ا�سيع 

املجالت  يف  املختلفة  البلدان  قبل  من  املحرز  للتقدم  تقييم  مبثابة 

 ، اجلن�َسينْ بي  وامل�ساواة  والإجنابية،  اجلن�سية  بال�سحة  املرتبطة 

�سندوق  وبت�جيه من  لبنان،  ويف  والتنمية.  وال�سكان  املراأة،  ومتكي 

على  الإجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  اأخذت  لل�سكان،  املتحدة  الأمم 

 عاٌم 

يف ملحة



املتعددين.  العالقة  ذوي  مع  بالت�ساور  وذلك  املذك�ر،  امل�سح  اإجراء  م�س�ؤولية  عاتقها 

اجتماع  تنظيم  مت  العملية،  يف  اأ�سا�سيي  �سركاء  يعتربون  ال�سبان/ال�سابات  اأن  فبما 

هيئات  من  ال�سبان/ال�سابات  من  عدد  التقى  حيث  الأول،  ت�سرين   30 يف  ت�ساوري 

عمل  بربنامج  ال�سلة  ذات  املتعددة  اجل�انب  ح�ل  نقا�سات  يف  و�سارك�ا  خمتلفة 

هذه  رفاه  تطال  التي  الن�احي  على  الرتكيز  مع  والتنمية،  لل�سكان  الدويل  امل�ؤمتر 

ج�انب  خمتلف  مناق�سة  فر�سة  للم�ساركي  ت�سّنت  العمل،  فرق  خالل  ومن  الفئة. 

للم�ؤمتر  امل�ّحد  التقرير  غّذت  التي  مالحظاتهم  واإي�سال  امل�سح 

للم�سح. املرافق   2014 العام  بعد  ملا  والتنمية  لل�سكان  الدويل 

ال�سبان/ال�سابات،  م�ساركة  على  اأكرب  ب�س�رة  ال�س�ء  ولت�سليط 

مت اختيار خم�سة م�ساركي من لبنان ميثل�ن منظمات املجتمع 

املدين النا�سطة التي يق�دها ال�سبان/ال�سابات اأو التي تعمل على 

اأ�سبح  بناًء على عدة معايري. وقد  م�سائل متعلقة بهم، وذلك 

ال�سباب.  الإقليمية لئتالف  العربية  ال�سبكة  اأع�ساء يف  ه�ؤلء 

 – اللبناين  الأحمر  )ال�سليب  �سرور  ملى  من  كل  �سارك  وقد 

ق�سم ال�سباب(، وباتري�سيا خ�ر�سيديان )جمعية �سليب اإعانة 

الأرمن(، ومريا ف�س�ل )جمعية كفى عنًفا وا�ستغالًل(، 

�سقري  و�سيدريك  عامل(،  )م�ؤ�س�سة  عجرو�ض  وملى 

يف  عقد  اجتماع  يف  لل�سباب(  القت�سادي  )املنتدى 

وهدف  الثاين  ت�سرين   29 اإىل   27 من  القاهرة، 

يق�دها  العربية  الدول  من  م�ؤ�س�سات  جمع   اإىل 

اأو تعمل على خدمة هذه الفئة بهدف تاأ�سي�ض اإئتالف  ال�سبان/ال�سابات 

�سبابي من املجتمع املدين للم�ساركة يف عملية مراجعة برنامج عمل امل�ؤمتر 

الدويل لل�سكان والتنمية. كما هدف الجتماع اإىل مناق�سة ا�ستدامة الئتالف كاآلية 

�سبابية اإقليمية للتن�سيق وتقدمي امل�س�رة ب�ساأن �سيا�سات منظ�مة الأمم املتحدة يف 

جمال الأهداف الإمنائية لالألفية ملا بعد العام 2015. وقد �سارك ندمي اأب� عل�ان، 

ع�س� يف �سبكة تثقيف الأقران بي ال�سباب يف لبنان )Y-PEER( كمي�ّسر جلل�سة 

الأ�سا�سية  الت��سيات  و�سرح  عينه  الجتماع  يف  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة 

ملناق�سة  م�ستعد  وه�  باحلما�سة  اللبناين مفعًما  ال�فد  وقد عاد  العمل.  لفريق 

خطة عمل مع �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان من اأجل تعزيز م�ساركة ال�سبان/

الدويل  للم�ؤمتر  املراجعة  عملية  يف  ال�سابات 

و�سيعتمد   .2014 العام  بعد  ملا  والتنمية  لل�سكان 

ال�سبابي  الئتالف  على  كبري  ب�سكل  ال�سندوق 

وعلى عدد من اأع�ساء �سبكة Y-PEER املختارين 

يف جميع الن�ساطات ح�ل امل�ؤمتر الدويل لل�سكان 

والتنمية ملا بعد العام 2014.



ك�سب التاأييد املجتمعي املبني على النتائج

ا�ستجابة منه ل�ثيقة ال�سيا�سة ال�سبابية ال�طنية التي اأقّرت يف جمل�ض ال�زراء بتاريخ 3 ني�سان والتي كان رئي�ض اجلمه�رية 

مي�سال �سليمان قد اأطلقها يف الأول من كان�ن الأول، قدم �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان دعمه مل�سروع يهدف اإىل تعزيز 

املحف�فة باخلطر.  املحف�فة  وال�سل�كيات  ال�سحة  الرتكيز على  التاأييد مع  امل�ؤ�س�سية على ك�سب  ال�سبان/ال�سابات  قدرة 

وتنبثق من خمتلف اأب�اب هذه ال�سيا�سة ال�سبابية احلاجة اإىل زيادة معارف ال�سبان/ال�سابات ومعل�ماتهم ح�ل امل�سائل 

التاأييد  ك�سب  اكت�ساب مهارة  يعترب  واإىل ذلك،  املدنية.  وامل�ساركة  الجتماعي  التكامل  اإىل  بالإ�سافة  بال�سحة،  املتعلقة 

وممار�سة ال�سغط اجلماعي و�سيلة فعالة لتعزيز م�ساركة ال�سباب الهادفة يف احلياة العامة.

11 �ساًبا و�سابة من  ويف هذا ال�سياق، بادر �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان بالتعاون مع جمعية م�سار اإىل تط�ير قدرات 

�سمل  وقد  ال�سمال(.  يف  وطرابل�ض  اجلن�ب،  يف  القدمية  و�سيدا  وزبخي،  البقاع،  يف  )القاع  اللبنانية  املناطق  خمتلف 

التدريب الذي عقد ي�َمينْ 7 و8 مت�ز م�ا�سيع مثل مهارات التفاو�ض، والعمل اجلماعي، وو�سع اأهداف حملة ك�سب التاأييد، 

املجتمعية  ب�ساأن احلمالت  ت�سليم مقرتاحاتهم  امل�ساركي  من  التدريب، طلب  نهاية  ويف  والتخطيط.  امليزانيات،  وو�سع 

باأنف�سهم.  حمالتهم  لتنفيذ  مت�يل  على  ال�سباب/ال�سابات  ح�س�ل  اإمكانية  مع  املختلفة،  جمتمعاتهم  يف  التاأييد  لك�سب 

وبالفعل، مت مت�يل اأربعة مقرتاحات من اأ�سل �ستة وح�سل امل�سارك�ن على فر�سة العمر خل��ض جتربة عملية وتطبيق كل 

ما تعلم�ه خالل التدريب يف م�ساريعهم اخلا�سة.

وقد ا�ستملت املقرتحات الأربعة على عن�سر ذات �سلة بك�سب التاأييد مبا يف ذلك عقد اجتماعات مع �سانعي القرار الرئي�سيي 

مثل رئي�ض البلدية، اأو ع�س� يف البلدية، اإلخ... و�سهلت هذه الجتماعات تنفيذ 

احلمالت لأنها فتحت قناة للت�ا�سل ب��س�ح بي الطرَفينْ ك��سيلة للتعاون ما 

بي امل�س�ؤولي الجتماعيي والقادة ال�سبان/ال�سابات على مدى مراحل عملية 

مت  حيث  خمتلفة  وجمتمعات  م�ا�سيع  احلمالت  تناولت  املختلفة.  التنفيذ 

ا  الرتكيز على ال�قاية من املخدرات يف �سيدا القدمية والقاع التي نظمت اأي�سً

اأما زبخي، فقد اختارت  حملة اأخرى عن التثقيف ح�ل ال�سحة اجلن�سية. 

معاجلة اجل�انب املختلفة املتعلقة بال�سحة الإجنابية، يف حي �سلطت طرابل�ض 

اإىل  ال��س�ل  لل�سبان/ال�سابات. وقد مت  املدنية  امل�ساركة  ال�س�ء على م�ساألة 

ح�ايل األف �ساب و�سابة من خالل احلمالت �س�اء كان ذلك من خالل جل�سات 

الت�عية، اأو ال�سباقات الثقافية، اأو تاأدية الأدوار، اإلخ. كما مت ا�ستهداف الآباء 

يف  الأهايل  من   100 م�ساركة  مع  والأمهات 

احلمالت ب�سكل فعال. وبالإ�سافة اإىل ذلك، 

مت اإر�سال جمم�عة من 4000 ر�سالة ن�سية 

ال�سحي  لل�سل�ك  للرتويج   )SMS( ق�سرية 

اأنتجت  وقد  اآنًفا.  املذك�رة  املجتمعات  يف 

على  ت�زيعها  مت  �سلة  ذات  مبتكرة  م�اد 

دعم  لقيت  وقد  والأهايل  ال�سبان/ال�سابات 

�سندوق  و�سيدر�ض  الجتماعيي.  امل�س�ؤولي 

الأمم املتحدة لل�سكان اإمكانية العتماد على 

هذه التجربة الناجحة وامل�سي قدًما يف بناء 

قدرات ال�سبان/ال�سابات لي�سبح�ا قادة يف 

جمال ك�سب التاأييد ح�ل امل�سائل التي تطال 

جيلهم.



ال�سبان/ال�سابات يف 

حاالت الط�ارئ: 

م�سدر م�ث�ق

البلدان املجاورة مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا، قرر �سندوق  على �س�ء الأزمة الراهنة يف �س�ريا وتداعياتها على 

الأمم املتحدة لل�سكان الرتكيز على فئة من ال�سكان غالًبا ما يتم جتاهلها يف حالت الط�ارئ وهي فئة ال�سبان/ال�سابات. 

غري اأن هذه الفئة هي التي ميكنها الت�ا�سل مع اأقرانها، ولهذا ال�سبب، اأبرم �سندوق الأمم املتحدة جمدًدا �سراكة مع 

�سبكة Y-PEER لإطالق ن�ساطات التثقيف بي الأقران يف الأو�ساع الإن�سانية م�ستهدفًا ال�سبان/ال�سابات الذين يعي�س�ن يف 

ظل/ما بعد النزاع وال�سبان/ال�سابات الذين يعي�س�ن يف ظروف الك�ارث.

تزويد  على  الأوىل  اخلط�ة  قامت  وقد 

هذه الفئة املعنية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 

والأدوات  باملهارات  الط�ارئ  بحالت 

اجــتمـــع  وهــكذا  الــالزمة.   واملقــــاربــــات 

عربية  بلدان  ب�سعة  من  �سبان/�سابـــات 

7 مت�ز حيث �سارك�ا  2 اإىل  يف عمان من 

“تثقيف  بعن�ان  تدريبية  عمل  ور�سة  يف 

الأقران بي ال�سباب ح�ل ال�سحة اجلن�سية 

احلياتية  واملهارات  والتمكي  والإجنابية، 

الفريق  تاألف  الإن�سانية”.  الظروف  يف 

اإختارتهم  م�ساركي  ثمانية  من  اللبناين 

اإىل  ا�ستناًدا  احلك�مية  غري  املنظمات 

مع  حاليًّا  يعمل�ن  وهم  حمددة  معايري 

وحتديًدا  اإن�سانية،  ق�سايا  ح�ل  �سبان/�سابات 

ذلك  يف  مبا  خمتلفة  جن�سيات  من  الالجئي  مع 

وال�س�ريي.  والعراقيي  الفل�سطينيي  الالجئي 

ور�سة  يف  �سارك  الذي  اللبناين  الفريق  �سم  وقد 

العمل التدريبية كاًل من مي�ض �سباح الأميلي، وعلي قي�ض احلديتي، 

وجنات قي�ض احلديتي من م�ؤ�س�سة خمزومي، وملى عجرو�ض وغن�ى 

جمعية  من  عقيقي  وترييزا-مارتي  عامل،  م�ؤ�س�سة  من  �سمحات 

الروؤية العاملية وفرح اأحمد م�سطفى وغازي م�سباح العمري من بيت 

اإىل تنمية قدراتهم لت�سميم  اأطفال ال�سم�د. وقد هدف التدريب 

جيل  تطال  م�سائل  ح�ل  اجل�دة  عايل  الأقران  بي  تثقيف  وتقدمي 

لدى  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  ذلك  يف  مبا  ال�سبان/ال�سابات، 

املراهقي، والعنف املبني على ا�سا�ض الن�ع الجتماعي، والتمكي، 

وال�سراكة بي ال�سبان/ال�سابات والكبار، واملهارات احلياتية.



التدريب،  خالل  اكت�سب�ها  التي  باملهارات  جمهزين  عمان  من  ع�دتهم  ولدى 

العل�م  البلمند/كلية  جامعة  مع  �سراكة  لل�سكان  املتحدة  الأمم  �سندوق  اأبرم 

ال�سبان/ال�سابات  للمتدربي  ال�سحية لتقدمي ما يلزم من ت�جيه وتن�سيق ودعم 

التي  احلك�مية  غري  واملنظمات 

تنفيذ  اأجل  من  اإليها  ينتم�ن 

الأن�سطة يف املجتمعات الأقل حظًا. 

البلنمــد/كليــة  جامعة  حددت  وقد 

الأمم  و�سندوق  ال�سحيـــة  العلـــ�م 

جـــــانب  اإىل  لل�سكـــــان  املتحدة 

املنظمـــــات غـري احلك�مية امل�ساركة 

تهم  قد  التي  الأ�سا�سية   بـامل�ا�سيع 

وقد  الالجئي  ال�سبان/ال�سابات 

معــاجلة  مــ��ســ�ع  بالطبــع  بـرز 

الإجهاد كمجال رئي�سي ذات اأول�ية 

لـــالجئي/النــــازحي  بالن�سبـــــة 

اإثباته  مت  حيث  ال�سبان/ال�سابات 

خمتلفـــة.  وتقييمات  درا�سات  يف 

على  العمل  مت  ذلك،  على  وبناًء 

دليل تدريبي يت�سمن تلك امل�ا�سيع 

ور�سة  خالل  اختباره  وجرى 

ت�سعة  قدرة  تط�ير  بهدف  عمل 

اإدارة  على  الأقران  مثقفي  من 

لدى  معاجلته  وكيفية   الإجهاد 

مـــ�ازاة  ويف  ال�سبــــان/ال�سابــــات. 

ذلك، كان امليدان ينتظر بفارغ ال�سرب قيام مثقفي الأقران باإجراء بع�ض الن�ساطات. وعليه، قام املدرب�ن باإعداد خطط 

عمل للت�عية ت�ستهدف ال�سبان/ال�سابات ال�س�ريي والفل�سطينيي والعراقيي واملجتمعات امل�سيفة. �سملت امل�ا�سيع التي 

مت تغطيتها فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / الإيدز، والتهابات املنق�لة جن�سيًا وعدوى اجلهاز التنا�سلي، والعنف املبني 

على الن�ع الجتماعي، والزواج املبكر، واإدارة الإجهاد. وقد عقدت 38 جل�سة طالت ح�ايل 1200 �ساب و�سابة، حيث �سكلت 

بع�ض هذه اجلل�سات فر�سة لالحتفاء بالي�م العاملي للق�ساء على العنف �سد املراأة وبالي�م العاملي حلق�ق الإن�سان. وقد 

اأ�سا�سية اإىل جمتمعاتهم احللية، �س�اء كان ذلك من خالل الأدوات  اأتى مثقفي الأقران باأفكار مبتكرة لإي�سال ر�سائل 

اإنتاج من�س�رات  اإلخ. كما مت  اأو م�سابقات املل�سقات،  اأو امل�سابقات ال�سعرية،  تاأدية الأدوار،  اأو  اأو النقا�سات،  التفاعلية، 

غنية باملعل�مات ح�ل كافة امل�ا�سيع التي جرت مناق�ستها خالل اجلل�سات كم�اد داعمة للمثقفي الأقران، حيث مت ت�سليط 

ال�س�ء على الر�سائل الأ�سا�سية التي ينبغي اأن يتمكن�ن منها امل�سارك�ن بعد ع�دتهم اإىل املنزل.



عندما جتتمع املعل�مات 

واخلدمات

فئتي  تطال  التي  املختلفة  ال�سحية  الق�سايا  ح�ل  امل�اد  من  العديد  اأنتجت 

مع  �سديقة  بطريقة  امل�ا�سيع  تلك  معاجلة  متت  وقد  وال�سباب.  املراهقة 

معل�مات منا�سبة لل�سريحة العمرية امل�ستهدفة، وذلك باأ�سل�ب حمبب وجذاب. 

ال�سديقة  املعل�مات  تلك  لإرفاق  اجله�د  من  يكفي  ما  بذل  يتم  مل  اأنه  غري 

لل�سباب بخدمات مماثلة تلبي احتياجات الأجيال اجلديدة من دون اأي �سكل 

من اأ�سكال التمييز. اإل اأن هذه الفكرة باتت من التاريخ كما يقال. ففي العام 

2012، قام �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان، بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة 

اجلامعي  املركز  مع  التنفيذية  ال�سراكة  خالل  ومن  الي�ني�سف -   - للطف�لة 

م�سروع  باإطالق  ي��سف،  القدي�ض  جلامعة  التابع  واملجتمعّية  العائلّية  لل�سّحة 

وج�د  ومع  للمراهقي/ال�سباب.  ال�سديقة  واخلدمات  الطفل  حماية  تفعيل 

العن�سر  ال�سبان/ال�سابات  م�ساركة  �سكلت  املتقاطعة،  العنا�سر  من  العديد 

الأ�سا�سي لنجاح امل�سروع. وبالتايل، مل يكن من املفاجئ اأن كان امل�ستهدف�ن، 

تعيي  مت  وقد  ا.  اأي�سً الرئي�سي  ال�سريك  كان�ا  اأنف�سهم،  ال�سبان/ال�سابات  اأي 

النا�سئة  ال�سبان/ال�سابات  احتياجات  لطرح  للم�سروع،  من�سقة  غامن،  اإمييه 

املن�سقة  مع  وثيقة  ب�س�رة  اإمييه  عملت  كما  فعال.  ب�سكل  النقا�ض  طاولة  على 

ال�سبان/ال�سابات عن قرب  ن�ساطات  ملتابعة  تعيينها  التي مت  �سيما عنتبلي  ال�سابة 

يف مراكزهم املختلفة. وقد متكن العن�سر ال�سبابي من تنفيذ العديد من الأن�سطة، 

لل�سّحة  اجلامعي  املركز  مديرة  قاعي،  هيام  ال�سيدة  امل�سروع،  مديرة  من  بت�جيه 

واملجتمعّية. العائلّية 

و�سابة  �ساًبا  ع�سر  �سبعة  اأختري 

امل�ساركة  ال�سحية  املراكز  من 

الجتماعية  التنمية  مراكز  وهي 

ورا�سيا،  بعلبك،  املزرعة،  يف 

اعانة  جمعية �سليب  ومركز 

ومركز  حم�د،  برج  يف  الأرمن 

والهيئة  ال�سحي  اخلميني  الإمام 

�س�ر.  يف  ال�سالمية  ال�سحية 

ال�سبان/ال�سابات  ه�ؤلء  كان  وقد 

خالل  فّعال  ب�سكل  حا�سرين 

مركز  لكل  العمل  خطط  اإعداد 

هذه  �س�ت  باإي�سال  قام�ا  حيث 

كل  وتطلعاتها،  وحاجاتها  الفئة 

تنظيم  وجرى  جمتمعه.  بح�سب 

تثقيف  ح�ل  تدريبية  دورة 

بالإجراءات  مليئة  الأقران 



ا�ستهدفت  وقد  اأيل�ل،   3 اإىل  اآب   30 من  العملية 

من  القادمي  ع�سر  ال�سبعة  ال�سبان/ال�سابات 

ح�ل  جل�سات  التدريب  �سمل  املختلفة.  املراكز 

اجلن�سي،  بي  وامل�ســـاواة  الإن�ســـان،  حقــ�ق 

على  املبني  العنف  اىل  وال�قاية/ال�ستجابـــة 

الن�ع الجتماعي، وال�قاية من التهابات املنق�لة 

الب�سري/الإيدز،  املناعة  نق�ض  وفريو�ض  جن�سيا، 

بالإ�سافة اإىل ق�سم كامل ح�ل املهارات احلياتية 

الذات،  وتقدير  والتفاو�ض،  القرارات،  )ك�سنع 

التدريب  يقت�سر  ومل  الأقران(.  مع  والت�ا�سل 

الأقران  مثقفي  اأعطى  بل  احلد،  هذا  على 

ميكنهم  التي  التفاعلية  الأدوات  ح�ل  مقدمة 

مع  ت�ا�سلهم  لدى  جيد  ب�سكل  ا�ستخدامها 

حيث  باهًرا  جناًحا  التدريب  حقق  اأقرانهم. 

املجتمعات  خمتلف  من  ال�سبان/ال�سابات  جمع 

ح�ل هدف واحد وه� تاأ�سي�ض خدمات �سديقة 

وقد  كامل.  ب�سكل  احتياجاتهم  تلبي  لل�سباب 

املعل�مات  مل�ساركة  مت�س�قي  التدريب  غادروا 

ولإطالعهم  اأقرانهم  مع  اكت�سب�ها  التي 

تاأ�سي�سها  مت  التي  اخلدمات  جمم�عة  على 

و�سع  مت  وعليه،  لل�سبان/ال�سابات.  حديًثا 

داخل  وجل�سات  ت�ع�يًّا  عن�سًرا  �سملت  خطًطا 

املراكز. وقد مت ال��س�ل اإىل ح�ايل 100 �ساب 

اخلدمات  رزمة  على  اإطالعهم  وجرى  و�سابة 

والعالج  الت�جيه  �سملت  التي  اجلديدة 

وال�سحة  بالتغذية  تتعلق  جمالت  يف  والإحالة 

الأطفال  وحماية  والإجنابية  واجلن�سية  العقلية 

والعنف.

نهاية  حتى  الكاملة  ال�سبان/ال�سابات  م�ساركة  وا�ستمرت 

التقييمي  الإجتماع  يف  الأقران  مثقفي  �سارك  حيث   2012 العام 

كيف  ح�ل  ا  جدًّ وا�سحي  كان�ا  وقد   .2013 للعام  والتخطيطي 

املقبلة.  ال�سنة  يف  وفعالية  مالءمة  اأكرث  تك�ن  اأن  لأن�سطتهم  ميكن 

كما اأت�ا باأفكار ح�ل تعزيز ال�سراكة بي ال�سبان/ال�سابات والكبار 

مماثل،  حما�ض  ومع  مركز.  كل  يف  الفئة  لهذه  جمل�ض  اإن�ساء  مثل 

حياتهم  يف  اإيجابي  تاأثري  لإحداث  ممكن  ه�  ما  كل  بذل  ت�ستطيع 

اأقرانهم. وحياة 



من�سقتنا امل�س�ؤولة قد 

ح�ضرت...يا هال!

لبنان مبن�سقتها  Y-PeeR يف  �سبكة  2012، رحبت  العام  الثاين من  الن�سف  خالل 

امل�س�ؤولة اجلديدة، االآن�سة �سيما عنتبلي. وهي ال تتميز بابت�سامتها امل�سرقة وح�سب، 

اأظهرت �سيما  النا�سئة. وقد  ال�سبان/ال�سابات  الفعالة لق�سايا  ا مبنا�سرتها  اأي�سً بل 

االقران من  تثقيف  انخراطها عن كثب يف منهجية  بعد   Y-PeeR ب�سبكة  اهتمامها 

اخلدمات  م�سروع  يف  لل�سبان/ال�سابات  ومن�سقة  اإجتماعية  كمن�سطة  عملها  خالل 

ال�سديقة لل�سباب مع املركز اجلامعي لل�سّحة العائلّية واملجتمعّية املذك�ر اأعاله. كما متل�ؤها احلما�سة مل�ساعدة اأع�ساء 

Y-PeeR يف تنمية قدراتهم ول��سعهم على اخلارطة الدولية لل�سبكة، نظًرا اإىل اأنها �ستك�ن �سلة ال��سل االأ�سا�سية بني 
ال�سبكَتنينْ املحلية والدولية. هذا وقد كان اأول تعامل لها مع �سبكة Y-PeeR خالل اجتماع املجل�س اال�ست�ساري العاملي الذي 

العامل  اأنحاء  ال�سن�ي املن�سقني امل�س�ؤولني من خمتلف  11 ت�سرين االأول. ويجمع هذا االجتماع  اإىل   5 عقد يف ت�ن�س من 

ل��سع خطة للعام اجلديد واالتفاق على املجاالت ذات االأول�ية. وقد �سكل االجتماع الفر�سة املنا�سبة الإدخال �سيما يف جّ� 

Y-PeeR. اأهال بك يا �سيما يف اأ�سرة Y-PeeR. نتمنى لك الت�فيق يف كل املغامرات القادمة.

كتيبات قيد الإعداد

ت�ستهدف  كتيبات  لتط�ير  ت�ساورية  اجتماعات  يف   Y-PeeR �سبكة  من  الرحمن،  عبد  وماريا  �ساهر  كارال   �ساركت 

ال�سبان/ال�سابات، ال �سيما من خالل م��س�َعنينْ بارَزينْن وهما ”قابلية الت�ظيف“ و“ال�سباب يف حاالت الط�ارئ“. ويق�م 

ي�ستهدف  متارين  كتيب  ب��سع  الدولية،  العمل  منظمة  مع  بال�سراكة  لل�سكان،  املتحدة  االأمم  ل�سندوق  االإقليمي  املكتب 

ال�سبان/ال�سابات الذين هم يف ط�ر اال�ستعداد لدخ�ل ميدان العمل. ي�فر الكتيب لل�سباب مقدمة عن �س�ق العمل 

من خالل م�ا�سيع خمتلفة كالت�جيه املهني، وقان�ن العمل، وامل�اطنية الفعالة، وريادة االأعمال، اإلخ. وقد �سعى 

االجتماع الت�ساوري الذي عقد على ي�َمنينْ )من 23 اإىل 25 اأيل�ل( يف عمان، االأردن، للت��سل اإىل ت�افق مع 

من�سقي �سبكة Y-PeeR من لبنان واالأردن والعراق وفل�سطني ح�ل م�سم�ن كتيب التمارين وح�ل كيفية 

اال�ستفادة منه بال�س�رة املثلى. اأما االجتماع الت�ساوري الذي عقد يف القاه�ؤة )من 2 اإىل 7 مت�ز( 

ال�سبان/ال�سابات يف حاالت  اآخر يعالج م��س�ع  القاهرة، فقد �سهد تط�ير كتيب من ن�ع  يف 

النهائية  اللم�سات االأخرية على امل�س�دة  اإىل و�سع  القاهرة  الط�ارئ. كما هدف اجتماع 

من الكتيب الذي �سبق تط�يره، بناًء على مالحظات مدربي Y-PeeR بعد جتربته يف 

االأردن وت�ن�س والفلبني.

 )Y-PeeR( مت اإعداد هذه الن�سرة من قبل �سبكة تثقيف االأقران 

بدعم من �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان، لبنان


