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فيما كان النصف األول من العام  2010مخصص ًا لصياغة «خطة
عمل البرنامج الوطني» املدعومة من صندوق األمم املتحدة للس ّكان
للفترة املمتدة بني  ،2014-2010بشكلها النهائي ،وتوقيعها مع
مجلس اإلمناء واإلعمار و من ثم وضع مشاريع مشتركة مع الشركاء
الوطنيني ،شهد النصف الثاني من السنة ترجم ًة فعلية لهذه املشاريع
على الصعيد الوطني .وكما جرت العادة ،متّت صياغة كافة املشاريع
بالتعاون التام مع شركاء الصندوق احلكوميني وغير احلكوميني متاشي ًا
مع االستراتيجيات ذات األولوية احمل ّددة في «خطة عمل البرنامج
الوطني» التي متت ّد على خمس سنوات ومع ضمان قدرة التدخالت
الرئيسية على اإلستجابة للتحديات واحلاجات التي ّ
مت حتديدها على
صعيد القطاعات وفي املناطق املستهدفة.
وعادت قيادة شركاء صندوق األمم املتحدة للس ّكان والتزامهم وتفانيهم
بالفائدة على عملية تنفيذ مختلف املشاريع واألنشطة ذات الصلة ،سواء
على صعيد الوزارات أو اللجان الوطنية أو املنظمات غير احلكومية
باإلضافة إلى املؤسسات األكادميية ومراكز األبحاث ووكاالت األمم
املتحدة ووسائل اإلعالم واملجموعات الشبابية .باإلضافة إلى ذلك،
ساهمت املساعدة الفنية التي ق ّدمها اخلبراء الوطنيون وأصحاب
اخلبرات في الوصول إلى النتائج العالية اجلودة.
ويواصل صندوق األمم املتحدة للس ّكان من خالل عمله النهوض
بك ّل من «برنامج العمل للمؤمتر الدولي للسكان والتنمية» ()1994
«واألهداف اإلمنائية لأللفية» ( )2000عبر تسليط الضوء على مجاالت
البرنامج الثالثة التالية :احلقوق والصحة اإلجنابية واملساواة في النوع
االجتماعي والس ّكان والتنمية .ويش ّكل كل من حقوق اإلنسان والثقافة
املعايير الشاملة التي تُعالَج بشكل تلقائي وتنعكس في كافة مستويات
البرنامج ومراحله.
في هذا العدد من النشرة للفترة املمتدة بني متوز (يوليو) – كانون
األول (ديسمبر)  ،2010يسلّط صندوق األمم املتحدة للس ّكان في
لبنان الضوء على أبرز اإلجنازات والنتائج .كما يؤ ّكد ترحيبه بأي رأي
أو تعليق في هذا السياق.

المبني على أساس النوع االجتماعي
دعم الجهود الوطنية المبذولة لوضع ح ّد للعنف
ّ
منذ العام  ،2008يقوم صندوق األمم املتحدة للس ّكان – بدعم من احلكومة اإليطالية – بقيادة اجلهود
املبني على أساس النوع االجتماعي
اآليلة إلى تطبيق املشروع الهادف إلى إدماج مسائل العنف
ّ
ومأسستها في التخطيط والتنمية الوطنية .ويساهم هذا املشروع بالتحديد في تطوير األداء ومعايير
النوعية والبروتوكوالت؛ وحتديد احلاجات والفجوات واملوارد والبحوث؛ وتعزيز التنسيق وتبادل املعرفة؛
ودعم إنشاء نظام رصد؛ واملساهمة في مبادرات كسب التأييد الوطنية واجلهود اآليلة إلى احل ّد من العنف.

تلبي ًة لألولويات املذكورة أعاله ،وبحلول نهاية العام  ،2010مت إجناز
األنشطة التالية:
•وضع اللمسات األخيرة على خمس دراسات أنتجت عدد ًا ال
يحصى من التوصيات العملية واملفيدة؛
تو ّفر
املبني على
•تقييم املعرفة واإلدراك حول العنف
الدراسات الوطنية
ّ
أساس النوع االجتماعي بني النساء والفتيات
األدلة الضرورية للوصول إلى
وقادة املجتمع في ع ّكار وطرابلس واملخ ّيمات
المبني
االستجابة الفضلى للعنف
ّ
الفلسطينية في الشمال؛
على أساس النوع االجتماعي
•استهالل مراجعة كافة املصطلحات املرتبطة
املبني على أساس النوع االجتماعي
•حتليل واقع العنف
ّ
املبني على أساس النوع االجتماعي
بالعنف
ّ
في لبنان
موحدة
ضمن السياق اللبناني وتطوير مجموعة
ّ
املبني على أساس
•أوجه معاجلة اإلعالم اللبناني للعنف
ّ
من املفردات التي تناسب كافة األطراف
النوع االجتماعي
األساسية املعنية؛
املبني على
•مراجعة املوارد واملواد التدريبية املتعلقة بالعنف
ّ
السجينات؛
مع
للعمل
دليل
لصياغة
•توفير الدعم
أساس النوع االجتماعي في لبنان
النوع
حول
مرجعي
ب
ي
كت
لصياغة
الدعم
•توفير
ّ
املبني على أساس النوع
•مراجعة األبحاث املتعلقة بالعنف
ّ
املرأة؛
وحقوق
االجتماعي
االجتماعي في لبنان
•إنتاج عددين من النشرة اخلاصة مبناهضة العنف
•تقييم مراكز االستماع واإلرشاد اخلاصة
املبني على أساس النوع
(«تنسيق للح ّد من العنف
املبني على أساس النوع
بالعنف
ّ
ّ
االجتماعي في لبنان
االجتماعي في لبنان») ونشرهما الواسع على ما يفوق
 2500جهة وطنية وإقليمية وعاملية؛
•توفير الدعم إلى «حملة الشريط األبيض» الوطنية في سياق
«حملة الـ 16يوم ًا ملناهضة العنف ضد املرأة» والتركيز على كسب
التأييد إلقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري.
وسينص ّب التركيز في العام  2011على ترجمة النتائج والتوصيات الرئيسية
إلى أنشطة ومشاريع ملموسة بالتعاون مع الهيئات الوطنية واإلقليمية.

استهالل تعاون مع وزارة الصحة العامة

بعد سلسلة من املشاورات مع ك ّل من وزير ومدير عام الصحة العامة
خالل العام  ،2010و ّقع صندوق األمم املتحدة للس ّكان في لبنان على
مشروع م ّدته سنتني مع الوزارة .ويهدف هذا التعاون إلى دعم اجلهود
الوطنية اآليلة إلى حتقيق الهدف اإلمنائي اخلامس لأللفية الذي يسعى
إلى حتسني صحة األم في سياق منظور أوسع للصحة اإلجنابية.
وتشارك الوزارة في متويل هذا املشروع الذي يندرج من خالل مهامه
في خانة إصالحات القطاع الصحي عبر تعزيز األداء والنظم الصحية
على طول املناطق احلدودية – وخاصة في املناطق األكثر حاجة – مع
التشديد على تعزيز نوعية الرعاية الصحية اإلجنابية ومك ّونات التوعية.

سيدعم صندوق األمم املتحدة للس ّكان في العامني  2011و 2012التدخالت الرئيسية التي ستر ّكز بشكل أساسي
على تعزيز خدمات التوعية حول سالمة األمومة من خالل املستشفيات في املناطق املستهدفة وتطوير استراتيجية
لتأمني سلع الصحة اإلجنابية مع شراء األدوية األساسية ووسائل منع احلمل وتطوير األداء واألدوات املعيارية
والبروتوكوالت املرتبطة بصحة األم وتوسيع مجموعة تدابير الصحة اإلجنابية املتوفرة في الرعاية األولية لتشمل
املبني على أساس النوع االجتماعي وخدمات املشورة واالختبارات الطوعية ،ودعم نظام اإلبالغ ومرصد
العنف
ّ
الوفيات النفاسية باإلضافة إلى البحوث ذات الصلة .وسيترأس املدير العام في الوزارة اللجنة التوجيهية الرفيعة
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(منسقة الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة العامة) ،والدكتورة نهاد ضومط (الباحثة الرئيسية
وتضمنن الوفد اللبناني كل من السيدة وفاء كنعان (منسقة
االجتماع بني  3 1كانون األول (ديسمبر)  .2010وتضم
للسكان في لبنان ّ
ّ
وممثلةلة
وممث
للسكان
والسيدة ندى جنا (مسؤولة برنامج الصحة اإلجنابية الوطني في مكتب صندوق األمم املتحدة
والسيدة
في الدراسة في كلية رفيق احلريري للتمريض في اجلامعة األميركية في بيروت) ،والس ّي
ّ
قت األداة على املستوى الوطني؛ كما شاركت في االجتماع
طبقت
طب
األولىى من د
اجلولة أل
وكانن لبنانن ضمن جل
االجتماع) .ك
للسكانن فيي الج م ع
سكان
للسك
املتحدة
ألمم حد
صندوقق األمم
دى ص د
العربية لدى
للدولل عر
مي د
اإلقليمي
ب إل
املكتب
ك
البلدانن الـ 16التي ّ
.2011
العامم 2011
األداة فيي ع
هذه ألد
لتطبيقق هذ
خططط ط
ي خط
د ن سع إلض

املستوى املؤلفة من اخلبراء التقنيني املسؤولني عن توجيه برنامج صحة األم بدعم من مكتب التعاون اإليطالي وصندوق
األمم املتحدة للس ّكان .وستجتمع اللجنة شهري ًا الستعراض التق ّدم احملرز وتقدمي املشورة حول سبل املضي قدم ًا.

مساهمة لبنان في المشاورات الدولية بشأن الروابط
بين الصحة الجنسية واإلنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية

واقع الروابط بين الصحة الجنسية واإلنجابية
وفيروس نقص المناعة البشرية في لبنان
على صعيد السياسات
•ال سياسات رسمية حول الروابط بني خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية وخدمات فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
النتائج على مستوى النظم التي تستند إلى أجوبة املشرفني
•حت ّدث  %98من املشرفني عن احلاجة إلى توفير التدريب حول
الروابط بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة
البشرية
النتائج على مستوى اخلدمات التي تستند إلى أجوبة مق ّدمي اخلدمات
•أشار  %47.5من مق ّدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
عن غياب روابط خدمات املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية
بخدماتهم
•أشار  %13فقط من مق ّدمي خدمات فيروس نقص املناعة البشرية
عن غياب روابط خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية بخدماتهم
•اعتبر  %76.2من مق ّدمي خدمات فيروس نقص املناعة البشرية
و %67.5من مو ّفري خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية أن
الربط بني خدمات فيروس نقص املناعة البشرية وخدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية ستضاعف فعالية هذه اخلدمات
النتائج على مستوى اخلدمات التي تستند إلى أجوبة الزبائن
• ّ
يفضل  %67من الزبائن احلصول على خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية وخدمات فيروس نقص املناعة البشرية من املؤسسة
ذاتها للح ّد من تكاليف التنقل واحلصول على خدمات شاملة
وضمان املتابعة الفضلى
•سيئات احلصول على هذه اخلدمات من املؤسسة ذاتها بحسب
الزبائن :اخلوف من انتقال فيروس نقص املناعة البشرية؛ اخلوف
من املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية؛ واخلوف من وصمة
العار والتمييز
املصدر :كلية رفيق احلريري للتمريض ،اجلامعة األميركية في بيروت ،وزارة الصحة
العامة ،البرنامج الوطني ملكافحة السيدا ،صندوق األمم املتحدة للسكان« .تقييم
الروابط بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية في لبنان»،
 .2010دراسة غير منشورة.

ُدعي لبنان إلى املشاركة في االجتماع االستشاري العاملي
ملناقشة التطبيق الوطني «ألداة التقييم السريع للروابط بني
الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية».
وشارك ك ّل من االحتاد الدولي لتنظيم األسرة وبرنامج األمم
املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
وصندوق األمم املتحدة للس ّكان ومنظمة الصحة العاملية بالتعاون
مع الشركاء الرئيسيني األخرين في عقد االجتماع بني 3-1
كانون األول (ديسمبر)  .2010وتض ّمن الوفد اللبناني ك ّل من
(منسقة الرعاية الصحية األولية في وزارة
السيدة وفاء كنعان
ّ
الصحة العامة) ،والدكتورة نهاد ضومط (الباحثة الرئيسية في
الدراسة في كلية رفيق احلريري للتمريض في اجلامعة األميركية
في بيروت) ،والس ّيدة ندى جنا (مسؤولة برنامج الصحة اإلجنابية
الوطني في مكتب صندوق األمم املتحدة للس ّكان في لبنان ومم ّثلة
املكتب اإلقليمي للدول العربية لدى صندوق األمم املتحدة للس ّكان
في االجتماع) .وكان لبنان ضمن اجلولة األولى من البلدان
الـ 16التي ط ّبقت األداة على املستوى الوطني؛ كما شاركت في
االجتماع البلدان التسعة اإلضافية التي ّ
تخطط لتطبيق هذه
األداة في العام .2011
وتر ّكزت املشاورات بني املشاركني واملشاركات على املنطق الكامن
وراء الروابط بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص
املناعة البشرية ،مسلّطني عليها الضوء بصفتها مقاربة لتحقيق
الهدف اإلمنائي اخلامس لأللفية الذي يسعى إلى حتسني صحة
األم والهدف اإلمنائي السادس لأللفية الذي يسعى إلى مكافحة
فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغيرهما من
األمراض.
كما ق ّدم هذا االجتماع للوفود الوطنية الفرصة لتبادل اخلبرات
حول عملية التطبيق ومناقشة النتائج الرئيسية للتقييمات التي
توصلت إليها على صعيد السياسات والنظم وتقدمي اخلدمات.
ّ
وح ّدد املشاركون واملشاركات نقاط الدخول والتدخالت الرئيسية
من أجل تنفيذ الروابط بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس
نقص املناعة البشرية استناد ًا إلى ك ّل من املعايير اخلمسة التالية:
 )1التنسيق واملساءلة؛  )2احلواجز القانونية وحواجز السياسات
أمام تقدمي اخلدمات؛  )3بناء قدرات مق ّدمي الرعاية الصحية؛
 )4وصمة العار والتمييز؛  )5وشروط اجلهات املانحة .وبحلول
توصل املشاركون إلى تفاهم واضح
نهاية االجتماع االستشاريّ ،
حول فرص التمويل املمكنة من أجل تنفيذ الروابط.
وتناول االجتماع خطط البلدان املستقبلية كخطوة أخيرة
وأساسية .وفي هذا السياق ،جتدر اإلشارة إلى أن خطة العمل
الوطنية التي ّ
حضرها الوفد اللبناني وق ّدمها إلى املشاركني
واملشاركات ش ّكلت خير مثال على اخلطة الشاملة واملنهجية التي
من املتوقع صياغتها وتنفيذها في العام .2011
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ممارسة فضلى قيد التوثيق

منذ بدء تطوير «منهاج املهارات احلياتية اخلاص بالتربية على الصحة
اإلجنابية من منظور النوع االجتماعي» عام  ،2007حرص املركز التربوي
للبحوث واإلمناء على توثيق العملية التي م ّهدت الطريق أمام اإلقرار
الرسمي للمنهاج املذكور أعاله عبر إصدار البيان رقم /19م 2009/في
 26آب (أغسطس) .2009
وتوثيق املمارسة الفضلى يسلّط الضوء بشكل خاص على جهود كسب
التأييد على مختلف األصعدة واملراحل من جهة ،وعلى املقاربة التشاركية
من جهة أخرى .وجتدر اإلشارة إلى أن صياغة هذا العمل الرائد تستند
إلى املعايير الدولية للمناهج التي ّ
تتضمن البرامج التثقيفية في مجال
الصحة اإلجنابية.

مفص ًال عملي ًا في حال ظهرت احلاجة إلى معاجلة مواضيع إضافية في املناهج املدرسية واألنشطة
يشكلل هذا التوثيق مرجع ًا
وقد يش ّك
مرجعا ّ
اخلارجة عن املنهج .وسيتم نشر الوثيقة النهائية وامللصق اخلاص بها في العام .2011

شبكة تثقيف األقران  Y-PEERأكثر إتّساع ًا...وأكبر تغطي ّة
خالل النصف الثاني من العام  ،2010عرفت شبكة تثقيف
األقران ( )Y-PEERاحليوية التي تض ّم املتطوعني الشباب
ورحبت الشبكة الوطنية بـ 80مد ّر ًبا/ة
منو ًا ملحوظ ًاّ .
جديد ًا/ة وأصبحت الشبكة بالتالي تتض ّمن ما يعادل 175
التوسع ليشمل مناطق حاصبيا
متطوع ًا ومتط ّوعة .واستم ّر
ّ
والشوف وجونيه وشمال لبنان .وقد ساهمت الشراكة مع
جمعية تنظيم األسرة في لبنان وجمعية الشبيبة ملكافحة
رحبت الشبكة
املخدرات في جعل هذا
التوسع ممكن ًا .كما ّ
ّ
بشباب/ات من ستة مخ ّيمات فلسطينية.

في أيلول (سبتمبر)  ،2010شارك أعضاء شبكة تثقيف
األقران ( )Y-PEERفي تدريب دام ليومني حول كسب
التأييد ومقاربة صانعي القرار ووسائل اإلعالم واجلهات
الراعية واملشاهير ،وذلك بغية التز ّود باملهارات الضرورية
للتعبير عن قضاياهم بطريقة استراتيجية .وأجرت التدريب
جمعية مسار ( )MASARوهي جمعية محلية متخصصة
في متكني الشباب .وعند انتهاء التدريب النظريُ ،أخضِ ع أعضاء الشبكة حيث
ّ
رحب
مت عقد اجتماع مع وزير الصحة العامة ،الدكتور مح ّمد جواد خليفة ،الذي ّ
أعمالهم/هنّ حول
باملشاركني واملشاركات واستمع بانتباه إلى جدول
ّ
ومهاراتهم/هنّ ووعد
ّ
وأعجب الوزير مبعرفتهم/هنّّ
تثقيف األقرانِ .
مبواصلة تطوير فكرة إدماج تثقيف األقران في مختلف التدخالت
الصحية وبخاصة تلك املرتبطة بالصحة اإلجنابية وفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز .باإلضافة إلى ذلك ،استقى أعضاء شبكة
تثقيف األقران ( )Y-PEERالدروس من جتربة مدير املبيعات في
ال ،وحول كيفية مقاربة
جمال،
شركة كافيه جنار في لبنان ،الس ّيد عادل ج ّم
اجلهات الراعية وجذب وسائل اإلعالم من الصحافي رياض قبيسي
ت املمثلة املشهورة بيتي
انضمت
من محطة اجلديد التلفزيون ّية .وأخير ًا ،انض ّم
توتل إلى ورشة عمل شبكة تثقيف األقران (())Y-PEER
 )Y-PEERوتفاعلت مع
املشاركني واملشاركات عبر متثيل املشاهد حول كسب التأييد.
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أعضاء شبكة تثقيف األقران
 Y-PEERتحت األضواء
ترافق االحتفال «باليوم العاملي ملكافحة اإليدز»
موسعة :مقاالت في الصحف
بحملة إعالمية ّ
واملجالت واستضافة أعضاء شبكة تثقيف
األقران في البرامج احلوارية على احملطات
التلفازية واإلذاعية الوطنية ...من  1إلى  9أيلول
(ديسمبر) ،أصبح تسعة أعضاء من شبكة
تثقيف األقران مصدر املعلومات غير احلكومي
األول حول فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
والشباب في لبنان .كما تناولت تسعة مقاالت
و 11برنامج حواري تلفازي وإذاعي هذا احلدث.

بعد زيادة عددهم وحصولهم على املهارات واألدوات الضرورية ،استفاد أعضاء
شبكة تثقيف األقران من إطالق «السنة الدولية للشباب» حيث متكنوا من
التأكيد من جديد على التزامهم عبر إرسال الرسائل حول الصحة إلى أقرانهم.
وفي هذا السياقّ ،
نظم أعضاء شبكة تثقيف األقران إحتفاالت ونشاطات نالت
تغطية إعالمية واسعة على غرار «يوم الشباب الدولي» الذي احتفلوا به على
الهواء في  12آب (أغسطس) .بالفعل ،شارك أعضاء شبكة تثقيف األقران
ملرتني في ذاك األسبوع في تقدمي برنامج إذاعي لساعة واحدة مباشرة على
الهواء على إذاعة  Mix FMوخالل البرنامج اإلذاعي الذائع الصيت «كوميدي
(Revolution Comedy
ريفولوشون» Comedy
 )Revolutionالذي يحييه الفنان الهزلي واملق ّدم منر
أبو نصار .واستفاد أعضاء شبكة تثقيف األقران من روحهم املرحة والشابة
مات الصحة اجلنسية وتعزيز املعلومات حول الوقاية من
للتطرق إلى مح ّر
محرمات
فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز .كما شارك أعضاء الشبكة في أنشطة
التوعية على شاطئني من شواطئ لبنان من أجل تعزيز ما يعرف مبقاربة
اإلستراتيجيات الوقائية «أ ب ج» ( )ABC Prevention Strategiesالتي
تشجع اإلمتناع (())Abstain
 ،)Abstainاإلخالص ( ،)Be faithfulواستخدام الواقي
(Condomize
.))Condomize
و 9كانون األول (ديسمبر) ،ومبناسبة «اليوم العاملي ملكافحة اإليدز»،
في  8و9
ّ
إمتدد على يومني حتت عنوان «صحتنا ،ح ّقنا...
نظ
نظمم أعضاء الشبكة إحتفاال إمت ّ
يال ناخذ موقف» من أجل زيادة التوعية حول أساليب الوقاية من فيروس نقص
ّال
املناعة البشرية/اإليدز بني الطالب في املدارس الثانوية .و ّ
ومت تنظيم هذا احلدث
مت
برعاية معالي وزير الصحة العامة وبالتعاون مع البرنامج الوطني ملكافحة اإليدز
للسكان في لبنان .وشارك في هذا اإلحتفال
وبدعم من صندوق األمم املتحدة للس ّك
ما يفوق  800طالب وطالبة من املرحلة الثانوية تراوحت أعمارهم/هن بني 15
وتضمن جدول األعمال
و 18عام ًا من عشر مدارس لبنانية خاصة ورسمية .وتض ّم
و18
ثالثة أنشطة أساسية ،أال وهي :دورة ألعاب ترفيهية وأداء مسرحي وأداء
راقص تناولت كلها مواضيع متعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
وتشارك في تقدمي هذا اإلحتفال ك ّ
كلل من أعضاء شبكة تثقيف األقران وطوني
بارود ،النجم التلفازي والرياضي ،وأضافوا إلى االحتفال ملسة من املرح
وأرسلوا من خالله الرسائل التثقيفية.
عة في حتفيز أعضاء شبكة تثقيف األقران على
املشج
وساهمت هذه النتائج
املشجعة
ّ
ّ
التخطيط لدورات أخرى وجعل ككلل من التواصل وتسليط الضوء على قضايا
الشباب أولوية من األولويات الرئيسية للعام .2011

ذروة الترفيه للتثقيف
في «اليوم العاملي ملكافحة اإليدز» ،عملت اجلمعيات
األعضاء في شبكة تثقيف األقران جنب ًا إلى
جنب من أجل تنظيم معرض تثقيفي للمنظمات
غير احلكومية .وتض ّمن املعرض تسع ألعاب
تناولت كلها موضوع ًا يتعلق بفيروس نقص املناعة
البشرية/اإليدز على غرار طرق انتقال العدوى
والوقاية ومراكز الفحص واملشورة الطوع ّيان
()Voluntary Counseling and Testing

ووصمة العار والتمييز ،إلخ .كما تراوحت األلعاب
بني ألعاب جماعية ومتاهة من صنع اإلنسان
ودوالب املعرفة والرسم على اجلدران.

تثقيف األقران من خالل المسرح في قطاع التعليم

استحدث صندوق األمم املتحدة للسكان بالشراكة مع جمع ّية الفنون البصر ّية
واألدائ ّية ( VAPAمنظمة غير حكوم ّية محل ّية) مقاربة «تثقيف األقران من خالل
املسرح» ( )Theater Based Peer Educationفي قطاع التعليم في لبنان.
متحورت املبادرة التي تشاركت في إدارتها شبكة تثقيف األقران ()Y-PEER
حول استخدام تقن ّيات مسرح ّية لتوعية الط ّالب بشأن مواضيع متعددة مثل
العنف املبني على أساس النوع االجتماعي والتدخني وتعاطي املخدرات
الصحة اجلنس ّية واإلجناب ّية.
وفيروس نقص املناعة البشر ّية/اإليدز ناهيك عن
ّ

ُيقصد بـ «تثقيف األقران من خالل املسرح» استخدام املسرح ألهداف أبعد
من مج ّرد ترفيه احلضور مثل حتسني معرفة األفراد وإثارة فضولهم حول
مواضيع مختلفة يتو ّقع منها أن تؤ ِّثر في مواقفهم ووجهات نظرهم.

تأثير يُغيِّر الحياة

جرى تقييم مبادرة «تثقيف
األقران من خالل املسرح» عن
طريق اختبار خضع له احلضور
املُشارك قبل العرض املسرحي
وبعد النقاش .خلصت املالحظات
إلى أنّ املواضيع راسخة في
ذهن الط ّالب .على سبيل املثال،
قبل العرض املسرحي ،رأت نسبة
 %60من ّ
الطالب بأنّ اختبار
فيروس نقص املناعة البشر ّية
ال يت ّم إ ّال في املستشفيات وهو
مكلف للغاية .ولكن حتليل األثر
الذي ّ
مت بعد األداء املسرحي
الذي عالج اختبار فيروس نقص
املناعة البشر ّية في لبنان فكشف
عن ارتفاع بنسبة  %35في
املعلومات حول مراكز الفحص
وملشورة الطوع ّيني (Voluntary

.)Counseling and Testing

ألمم املتحدة للسكان
البصريةة
ّييةة الفنون البصر ّي
البصري
حكوميةة
حكوميي
(منظمة غير حكوم ّ
ف األقران من خالل
Theater Base
ي قطاع التعليم في
درة التي تشاركت في
))Y-PEER
األقران (Y-PEER
مسرحيةة لتوعية
ات مسرح ّي
مسرحي
ّييات
يع متعددة مثل العنف
س النوع االجتماعي
خدرات وفيروس نقص
الصحةة
الصح
دز ناهيك عن
ّ
واإلجنابية.
ة.
واإلجنابيي
واإلجناب ّ
ران من خالل املسرح»
مجردد
مجرر
هداف أبعد من مج ّ
حتسني معرفة األفراد
يتوقعع
مواضيع مختلفة يتو ّق
يتوق
قفهم ووجهات نظرهم.
قع االختيار على 68
ارهم/ن بني  15و19
ّ
ارهم/نّ
ن مدارس أربع هي:
ي لبنان (بعبدا) ،زهرة
املبرات
جمعيةة املب ّر
ة) ،جمع ّي
جمعي
ّيية)،
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ومن هذا املنطلق ،وقع االختيار على  68طالب/ة تتراوح أعمارهم/نّ بني
 15و 19سنة وهم قادمون من مدارس أربع هي :املدرسة اإلجنيل ّية في لبنان
(بعبدا) ،زهرة اإلحسان (األشرف ّية) ،جمع ّية املب ّرات ممثلة بثانو ّية اإلمام
احلسن (الضاحية اجلنوب ّية) ومدرسة الرحمة (النبط ّية).
ُط ّبقت املبادرة بني شهري حزيران (يونيو) وكانون األ ّول (ديسمبر) 2010
ومتحورت حول محطات ثالث :ورشة العمل ،التمارين ،واألداء املسرحي.
هدفت الورشة إلى تزويد الط ّالب املشاركني باملهارات والتوجيهات الضرور ّية
إلخراج مشاهد قصيرة حول مواضيع محددة .ورمت التمارين إلى مساعدة
راحة أفضل في أداء املشهد على املسرح .أ ّما املرحلة
الط ّالب على اكتساب ٍ
ّ
األخيرة فهي التي أعطت الطالب فرصة أداء املشاهد أمام األقران.
وقد جرى تنظيم  11عرض و ّ
مت التواصل مع  800طالب/ة
في املدارس املشاركة األربعة .تخلل العروض حوار
بني احلضور واملمثلني حول املواضيع قيد املعاجلة
والتي تولّى تيسيرها متط ّوعو شبكة تثقيف
األقران ( )Y-PEERاملد َّربون على تقن ّيات
«تثقيف األقران من خالل املسرح».
وانطالق ًا من النجاح الذي حصدته
هذه املبادرة الرائدة ،يجري العمل
على إعداد مشروع أوسع نطاق ًا
لعام  2011بحيث يستهدف
جمهور ًا أوسع ونطاق ًا جغراف ّي ًا
أكبر من جهة ويعمل على دمج
تقن ّية «تثقيف األقران من خالل
املسرح» في القطاع التربوي
جهة أخرى.
من ٍ

إصدار مرجعين أساسيّين
على صلة بكبار السن في لبنان
أثمر التعاون بني وزارة الشؤون االجتماع ّية وصندوق األمم
املتحدة للسكان (من خالل مشروع «السكان والتنمية»)
إصدارين أ ّولهما «التقرير الوطني حول اخلدمات املتوفرة لكبار
السن في لبنان» والثاني «دليل املؤسسات املقيمة والنهارية
لكبار السن في لبنان» .انتهى العمل بالتقريرين وصدرت
عنهما نسخة رسم ّية بتاريخ  20تشرين األ ّول (أكتوبر) .2010

ُيعالج التقريران بالتفصيل اخلدمات املتاحة لكبار السنّ في
لبنان لناحية وفرتها وتوزيعها وتخصصها ونوع ّيتها .ويق ِّدم
التقرير املعنون «التقرير الوطني حول اخلدمات املتو ِّفرة لكبار
السنّ في لبنان» مجموعة توصيات أساس ّية ترمي إلى حتسني
ظروف معيشة كبار السنّ ومنها:
ّ
•دراسة الكلفة احلال ّية اخلاصة بكل كبير في السن في
املؤسسات املقيمة بهدف تكييف املساهمات احلكوم ّية بنا ًء
عليه؛
•حتسني نوع ّية الرعاية التي تو ِّفرها املؤسسات من خالل
إدخال املعايير الدول ّية للرعاية.
ال ّ
شك بأنّ البيانات واملعلومات التي تو ِّفرها هذه املستندات
لألكادمييني والباحثني وأصحاب القرار واخلبراء لن تُسهم فقط
في تعزيز القاعدة املعرف ّية املتصلة بكبار السنّ في لبنان ،بل
ستدعم تغيير السياسات وجهود اإلصالح مما ُمي ّهد الدرب
أمام وضع معايير تو ِّفر من خاللها املؤسسات خدمة رعاية
نوع ّية .وباإلضافة إلى ذلك ،تُش ِّكل املعلومات املتو ِّفرة في
الدليل املرجعي أدا ًة أساس ّي ًة إلرشاد كبار السن وذويهم حول
اخلدمات املجدية والتي يسهل الوصول إليها لالستجابة إلى
حاجاتهم الترفيه ّية كما االجتماع ّية أو الصح ّية.
صدر التقريران برعاية وزير الشؤون االجتماع ّية الدكتور سليم
حفل كبي ٍر ض ّم أكثر من  200ممثل عن
الصايغ بحضور ٍ
املؤسسات التي تو ِّفر اخلدمات لكبار السنّ في لبنان باإلضافة
إلى محترفني في احلقل اإلعالمي ،ومسؤولني من احلكومة
وخبراء في املجاالت املتصلة بالتع ّمر.
تُش ِّكل اإلصدارات أدا ًة ق ّيم ًة للمؤسسات التي تو ِّفر اخلدمات
لكبار السنّ  ،ومنها مراكز اخلدمات اإلمنائ ّية ()SDCs
املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتماع ّية والناشطون في مجال
التع ّمر.

وضع الخدمات المخصصة لكبار
السن في لبنان
توزيع مؤسسات اخلدمات املقيمة لكبار السنّ
بحسب احملافظات

%20.4

الشمال

%20.4

البقاع

%20.4
بيروت

%2.1

جبل لبنان

الجنوب

%57.1

توزيع مؤسسات اخلدمات املقيمة لكبار السن بحسب
نوع اخلدمات املتوفرة فيها

%57.1

خدمات اجتماعية
ورعاية أولية

%2

خدمات صحية

%40.8
خدمات اجتماعية
ورعاية أولية
وخدمات صحية

توزيع مؤسسات كبار السن بحسب نوع املؤسسة واحملافظة

وتتضمن اخلطوات املستقبل ّية تعميم التقريرين في لبنان من
أجل وضعهما بتص ّرف مق ّدمي اخلدمات وكبار السن وذويهم
وهم املستفيدون مباشر ًة منهما.

املصدر :وزارة الشؤون االجتماع ّية ،صندوق األمم املتحدة للسكان« .التقرير
الوطني حول اخلدمات املتو ِّفرة لكبار السنّ في لبنان».2010 ،
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A) and UNFPA. The importance of the workshop stems from the fact that it responded to one of the recommendations of the National Report on Services Available for Older
s the first milestone in putting into effect concrete measures aiming to improve the living conditions of older people in Lebanon whether residing in institutions or at home.

تطوير المعايير الخاصة بمؤسسات الرعاية المقيمة والنهاريّة
السن في لبنان
لكبار
ّ
بتاريخ  26تشرين األ ّول (أكتوبر)  ،2010عقد مشروع «السكان والتنمية»
ورشة عمل بالتعاون في ما بني وزارة الشؤون االجتماع ّية وصندوق األمم
املتحدة للسكان .اكتسبت ورشة العمل أهم ّي ًة لكونها ر ّدت على إحدى
توصيات «التقرير الوطني حول اخلدمات املتوفرة لكبار السن في لبنان»
والذي سلّط الضوء على ضرورة وضع معايير للمؤسسات التي تو ِّفر
اخلدمات لكبار السنّ في لبنان .تُش ِّكل ورشة العمل اخلطوة األولى على
درب وضع تدابير ملموسة وفاعلة ترمي إلى حتسني ظروف معيشة كبار
السنّ في لبنان أكانوا مقيمني في مؤسسات أو في املنزل.

وارتدت التوصيات املتعلِّقة مبعايير الرعاية واملنبثقة عن ورشة العمل هذه أهم ّية قصوى لكونها لم تعكس املعايير
الدول ّية وحسب ال بل تك ّيفت بحسب احلاجات احملل ّية لهذه املؤسسات وظرف لبنان الثقافي.
انعقدت ورشة العمل هذه برعاية وزير الشؤون االجتماعي ،الدكتور
سليم الصايغ ،وض ّمت ممثلني عن مؤسسات تو ِّفر خدمات لكبار السنّ
وخبراء في مجال التع ّمر .شارك املجتمعون في نقاش حول التجربة
امليدان ّية وأفضل املمارسات والدروس املكتسبة.
تندرج ورشة العمل هذه في سياق ّ
خطة وزارة الشؤون االجتماع ّية
الرامية إلى وضع معايير للمؤسسات واملنظمات غير احلكوم ّية
املتعاقدة معها وذلك بهدف ضمان اجلودة واملصادقة على املنظمات
املتعاقدة معها .ومن املتو ّقع أن تؤ ِّثر ورشة العمل هذه وخطوات املتابعة
امللحقة بها على السكان املتقدمني في السن وذويهم.
جرى اعتماد مقاربة تشارك ّية بالكامل ألنّ األخيرة هي ثمرة جهود
مشتركة بني مصلحة الشؤون األسرية في وزارة الشؤون االجتماع ّية
ومشروع «السكان والتنمية» املشترك بني صندوق األمم املتحدة
للسكان والوزارة والهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون املسنني في
لبنان.
سوف تخضع الئحة املعايير املقترحة للمراجعة وستوضع عليها
اللمسات األخيرة بواسطة مجموعة خبراء وطنيني قبل اعتمادها من
جانب وزارة الشؤون االجتماع ّية.

تقييم وحدات وزارة الشؤون االجتماعيّة
العاملة على دمج أبعاد السكان في التخطيط
بهدف «تعزيز قدرات وزارة الشؤون االجتماع ّية على دمج األبعاد
اخلاصة بالسكان في التنمية» ،قام مشروع «السكان والتنمية» وهو
مبادرة مشتركة بني وزارة الشؤون االجتماع ّية وصندوق األمم املتحدة
للسكان بتقييم حاجات وقدرات مصلحتني من الوزارة هما مصلحة
الشؤون األسرية ووحدة البحوث والتخطيط والوحدات املتصلة بهما.
خلص التقييم الذي أجري في الربع األخير من العام  2010إلى نبذة
مفصلة حول الوحدات املستهدفة مبا في ذلك اختصاصها ووظيفتها
ّ
وعمل ّياتها .باإلضافة إلى ذلك ،رصد التقييم بعض النواحي على صلة
انطالقا من
بالبنية والقدرات واملوارد وغيرها والتي سيت ّم تعزيزها انطالق ًا
نتائج التقييم ،سيتم العمل على وضع وتطبيق برنامج كامل لتنمية
القدرات بهدف معاجلة الثغرات واحلاجات املرصودة.

8

On October 26, 2010, a workshop was organized by the Population and Development project, a joint collaboration between the Ministry of Social Affairs (MOSA
People in Lebanon,, which highlighted the urgent need to develop standards for the institutions that provide services for the elderly in Lebanon. The workshop is

تقييم حاجات
النساء والفتيات في منطقة شمال لبنان
إنّ صندوق األهداف اإلمنائية لأللفية ( )MDG-Fاملعني «بالوقاية
من النزاعات وبناء السالم» هو برنامج مشترك قيد التطبيق حال ّي ًا
في شمال لبنان ويحظى بدعم صندوق األمم املتحدة للسكان،
واألنروا ،واليونيسيف ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة
العمل الدول ّية واليونسكو.
يرمي هذا البرنامج املشترك إلى تعزيز املشاركة والتمكني
االجتماعي ناهيك عن تدعيم املجتمع املدني ال س ّيما عن طريق
مشاركة الشباب والنساء باعتبارهما عناصر التغيير األساس ّية
بصرف النظر عن االنتماء أو الدين أو الطائفة.
ومبوجب هذا البرنامج املشترك وبهدف املساهمة في حتسني
وضع الفتيات والنساء في مجتمعات محددة من شمال لبنان،
عقد صندوق األمم املتحدة للسكان تقييم ًا للحاجات في صفوف
الشابات والنساء واستكمله باستطالع للرأي في وسط قادة
املجتمع احمللّيُ .ط ِّبقت الدراسة في ع ّكار وطرابلس ومخ ّيمي نهر
البارد والبداوي للفلسطينيني وفي القرى املجاورة لهما.
تأخذ هذه الدارسة أهمي ًة لكونها شاملة في وصف الوضع
االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في ع ّكار وطرابلس .وقد
سعت إلى معاجلة وفهم وحتديد حاجات وأولو ّيات النساء والفتيات
الصحة والتعليم واالستخدام واملشاركة
في مجاال ٍت مختلفة مثل
ّ
واتخاذ القرارات .وباإلضافة إلى ذلك ،عاجلت الدراسة درجة
انتشار العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في املجتمعات
املستهدفة وأنواعه وأسبابه .وعليه ،خرج التقييم مبجموعة نتائج
أساس ّية سوف تترجم إلى نشاطات ملموسة وواقع ّية من جهة
جهة أخرى وذلك
وسوف تستخدم كبيانات ومؤشرات مرجع ّية من ٍ
من أجل حتديد درجة التقدم ورصد اإلجنازات املنجزة في امليادين
صعيد آخر ،هدف استطالع الرأي
التي يغطيها املشروع .وعلى
ٍ
إلى تقييم درجة تأثير القادة احملليني واجلهات املعن ّية في الشمال
وإلى حتليل التحديات التي يواجهونها والفرص الضرور ّية لتوظيف
طاقات املرأة باعتبار األخيرة عنصر تغيير في املجتمع احمللّي.
أجريت الدراسة في الفترة املمتدة بني آب (أغسطس) وكانون األ ّول
(ديسمبر) .2010

حاجات وأولويّات النساء والفتيات
في شمال لبنان
من منظور الفتيات والنساء

• %71تس ّربن من املدرسة

• %56من اإلناث العامالت يعملن لزيادة دخل األسرة
• %90يدعمن مشاركة املرأة في احلياة االجتماع ّية والسياس ّية
• %15معن ّيات في عمل ّيات املساعدة على فضّ النزاعات في حني
يعتبر  %52منهنّ أنّ هذا املوضوع حكر على الرجال
• %27يعرفن امرأة أو فتاة تتع ّرض للعنف
• %64يعارضن الزواج املبكر

املتأهالت
من منظور النساء
ّ

• %65ال يخضعن لفحص ط ّبي على اتصال بالصحة اإلجناب ّية
• %51اختبرن حم ًال غير مخطط به

من وجهة نظر قادة املجتمع احمللّي

•عدم تو ّفر خدمات رعاية صح ّية شاملة تعالج حاجات النساء
•عدم تو ّفر فرص العمل للنساء
•يعترف عدد قليل من املجيبني بوجود العنف املبني على أساس
النوع االجتماعي في حني تنفي الغالب ّية هذه املمارسات أو
تبرر وقوعها
•عدم وجود نظام إلحالة قضايا العنف املبني على أساس النوع
االجتماعي
•محدود ّية دور املرأة في معاجلة النزاعات

•عدم مشاركة املرأة في النشاطات العامة
•العقبات الثقاف ّية واألمن ّية تنعكس سلب ًا على مشاركة املرأة
املصدر :صندوق األمم املتحدة للسكان« .تقييم احلاجات وحتليل وضع
املرأة في شمال لبنان» .2010 ،دراسة غير منشورة.
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حالي ً
حالياا في شمال
السالم” هو برنامج مشترك قيد التطبيق حال ّي
الوقاية من النزاعات وبناء السالم
بـ”الوقاية
 )MDG-Fاملعني بـ”
إنّ صندوق األهداف اإلمنائية لأللفية (MDG-F
MDG-F
ّ
الدوليةة واليونسكو.
لبنان ويحظى بدعم صندوق األمم املتحدة للسكان ،واألنروا ،واليونيسيف ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة العمل الدول ّي
الدولي

أهميّة تعزيز النوع االجتماعي وإدماجه في السياسات الوطنية
ش ّكلت الرغبة في إحداث تغيير سياسي على مستوى حقوق
املرأة ومتكينها مصدر ق ّوةٍ ووحي لعقود وقد استوحى منها
ناشطون وناشطات ومجموعات نسائ ّية ومنظمات دول ّية في
دول أخرى .ولكنّ غياب إستراتيج ّية وطن ّية
لبنان كما في ٍ
نسائ ّية مواكبة تعكس احلاجات واألولو ّيات الطارئة هي
الدليل على عدم حدوث تغيير ُيذكر في السياسات والقوانني
املتصلة باملساواة بني اجلنسني في شتّى امليادين .ش ّكل هذا
الوضع الدافع األبرز ملراجعة وحتديث اإلستراتيج ّية الوطن ّية
للمرأة التي انتهجتها الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية
وهي مبادرة حتظى بدعم صندوق األمم املتحدة للسكان وقد
وضعها منذ العام  2008وقد شاركت فيها بصورة فاعلة
هيئات املجتمع املدني واإلدارات احلكوم ّية والعامة ناهيك
عن املجتمعات احمللية .أع ّدت مسودة أول ّية في العام 2010
وسوف يتم التباحث بشأنها واملصادقة عليها على املستوى
الوطني في العام  2011مع العلم بأنّ الهيئة حريصة على
توفير التوجيهات الالزمة لتطبيق األولو ّيات.

“هلّموا إلى الشراكة”
حضر مدير مدرسة إحدى املناقشات
العامة التي تلت عرض األفالم وقد ّ
نظمتها
جمع ّية متكني املرأة في الكفير ()WESA
واقترح في اللقاء عقد شراكة من أجل
التنظيم لنشاطات في إحدى مدارس
«ميكننا أن
منطقة حاصب ّيا« .وقال ُ
نستغ ّل هذه الفرصة لتغيير ذهن ّية الط ّالب
واألساتذة ووضع ح ّد ملنطق التمييز».

هذا وأفضى التعاون املسبق بني صندوق األمم املتحدة للسكان والهيئة الوطن ّية (أي مشروع «متكني املرأة :العمل السلمي نحو األمن
واالستقرار» ( )WEPASSإلى إنشاء بعض املنظمات غير احلكوم ّية والتعاون ّيات
في املناطق الريف ّية .وحظي اثنان من املنظمات غير احلكوم ّية باملساعدة في خالل
النصف الثاني من العام  2010من خالل مبادرات تعزيز القدرات الرامية إلى
مساعدتها في شؤون اإلدارة والتنفيذ والتخطيط توخي ًا لالستدامة .وبالفعل،
أفادت جمع ّية متكني املرأة في الكفير ( )WESAوجمع ّية التضامن
النسائي في رأس بعلبك من هذه املبادرات انطالق ًا من أفكار مشاريع
مفصلة على قياس املجتمعات املعن ّية .وفي حني أطلقت جمع ّية
ناد للسينما وبدأت بالتوعية على شؤون
متكني املرأة (ٍ )WESA
التمييز بني اجلنسني ،أطلقت جمع ّية التضامن النسائي
صحي رياضي عالج الشؤون الصح ّية للمرأة والفتاة
ٍ
ناد ّ
واستتبع بتدريب جسدي .إنّ هذه املشاريع وأخرى
مستقبل ّية سوف تُساعد املنظمتني على أن تؤديا دور ًا
فاع ًال في إنشاء ديناميك ّية جديدة حول األدوار
واحلقوق املتصلة بالنوع االجتماعي.

“ال يفوت األوان أبد ًا”
ر ّد ًا على جلسة التوعية الصح ّية األولى التي
الصحة
انعقدت بعد التدريب اجلسدي في نادي
ّ
والرياضة الذي أنشأته جمعية التضامن النسائي
في رأس بعلبك ،أفادت إحدى الس ّيدات في
اخلمسني من العمر «إنّ األوان ال يفوت أبد ًا
الكتساب عادات صح ّية سليمة .وأنا اليوم قادرة
على التمتع بأسلوب عيش سليم في مكان تندر
فيه الفرص!».
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نشرة  Greenactingالخاصة بمكتب صندوق االمم
المتحدة في لبنان تُستعرَض في اجتماعها الدولي

نشرة  Greenactingهي نشرة صادرة عن مكتب صندوق األمم املتحدة
للسكان في لبنان وهي مبادرة صديقة للبيئة احتفلت بتاريخ األ ّول من شباط
(فبراير) 2011مبرور سنة على تأسيسها .هذه النشرة الداخل ّية واألسبوع ّية
االلكترون ّية تهدف من جهة إلى توعية املوظفني واملوظفات حول احلياد البيئي عبر
جهة
العمل من جهة على توفير معلومات وبيانات حديثة على املستوى الوطني ومن ٍ
صديق للبيئة وهو سلوك عملي وسهل التطبيق.
أخرى عبر عرض سلوك بديل
ٍ

منافع التفاعل مع الجمهور

شارك صندوق األمم املتحدة للسكان ،وغيره من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة في لبنان،
في الدورة « 54ملعرض بيروت العربي الدولي للكتاب»  ،الذي انعقد من  3حتى  6كانون
األول (ديسمبر)  2010في معرض البيال ،في وسط العاصمة بيروت .انعقد هذا احلدث
الثقافي حتت شعار «وحدة العمل في األمم املتحدة».
وفي هذه املناسبة مت توزيع العديد من املنشورات ،ومنها من باب احلصر ال التعداد
تقارير صندوق األمم املتحدة للسكان اخلاصة بـ «حالة سكان العالم» إلى جانب العديد
من الدراسات الوطن ّية .والقت الدراسات التقييمية حول «آثار حرب متوز (يوليو) 2006
على الفئات األكثر عرضة في لبنان :احلاجات واالستجابة» جناح ًا كبير ًا في وسط
اجلمهور .ومت توزيع أكثر من  1500تقرير في خالل أسبوعني.

مجدد ًا ،ش ّكل املعرض فرصة مالئمة لإلطالع على أراء اجلمهور .باملقارنة مع األرقام املسجلة في استطالع العام
الفائت ،أظهرت النتائج زياد ًة ملحوظ ًة في إطالع الز ّوار على مواضيع صندوق األمم املتحدة للسكان واختصاصه.

إزديـاد ّ
اطـالع الزوار واهتمامهم
بصندوق األمم المتحدة للسكان
مهتمون
ّ

ال جواب

مهتمين
غير
ّ

61

45

27.8
5.5

5.5
لم يكونوا على علم بعمل
صندوق األمم املتحدة للسكان

كانوا على علم بعمل
صندوق األمم املتحدة للسكان

2010

3
كانوا على علم بعمل
صندوق األمم املتحدة للسكان

42
3

7

لم يكونوا على علم بعمل
صندوق األمم املتحدة للسكان

2009

This joint program aims at promoting participation and civic empowerment as well as strengthening civil society, in particular by involving youth and women, regardless of affiliation or religious
confession, as agents of change. Under the MDG-F joint program and in order to contribute to improving the situation of girls and women in selected communities of North Lebanon, UNFPA
conducted a needs assessment among young girls and women complemented by an opinion survey among community leaders. The study w
was implemented in Akkar, Tripoli as well as the
Palestinian camps of Nahr el Bared and Nahr el Beddaoui including surrounding villages.

مت ّيز لبنان إلى جانب تسعة مكاتب أخرى لصندوق األمم املتحدة للسكان حول
العالم على أنّه أ ّول املبادرين إلى تكييف «إستراتيج ّية الصندوق للحياد املناخي».
وللمناسبةّ ،
مت عرض  Greenactingفي االجتماع الدولي للصندوق الذي ُعقد
ً
في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)  2010في نيويورك كمثاال عن ممارسة حسنة
اتخذها املكتب حلماية البيئة.
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UNFPA on the Move

During the holiday season in December 2010 and as people were unpacking
move which was smoothly implemented was only a few blocks away, but it

ّ

UNFPAÕ s New Address
Arab African International Bank building,
Banks street, Downtown Beirut
Tel: 01962580, 70111652
Fax: 01962581
E-mail: info-lebanon@unfpa.org
W
Website:
www.unfpa.org.lb

70111652،01962580
01962581
ّ

2010
ٍ
ً

ٍ

ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

info-lebanon@unfpa.org
www.unfpa.org.lb

UNFPA – because everyone counts
UNFPA, the United Nations Population Fund, is an international development agency that promotes the right of every woman,
man and child to enjoy a life of health and equal opportunity. UNFPA supports countries in using population data for policies and
programmes to reduce poverty and to ensure that every pregnancy is wanted, every birth is safe, every young person is free of
HIV/AIDS, and every girl and woman is treated with dignity and respect.
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