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رعاية النساء أولويّتنا

عند وقوع حاالت الطوارئ ،تتحمل النساء والفتيات عادة عبء رعاية اآلخرين ،وغال ًبا ما يتم
التغاضي عن احتياجاتهن الصحية اخلاصة.
في أعقاب أي كارثة طبيعية أو نزاع مسلح ،حتمل النساء والفتيات عادة العبء األساسي الذي
يتمثل بتقدمي الرعاية ألسرهن وتأمني الغذاء وغيره من ضروريات البقاء على قيد احلياة لألسرة
كلّها .في حاالت كثيرة تصبح املرأة املعيل ومقدم الرعاية الوحيد ألسرتها ،ال سيما عندما ُيقتَل
الزوج ،أو يصاب أو يجبر على املغادرة من أجل القتال أو إعادة البناء.

لكن ما يزيد األمور تعقي ًدا هو أن لدى النساء والفتيات احتياجات خاصة ومخاوف صحية
خاصة بهنّ تبدأ من النظافة الصحية ومتتد إلى مضاعفات احلمل والوالدة التي قد تهدد حياتها.
تتع ّرض النساء بوجه خاص لسوء التغذية الذي ميكن أن يهدد حياة املرأة احلامل وطفلها .هذا
ويؤدي اإلجهاد واالضطراب بسبب الصراع غال ًبا إلى ارتفاع نسبة العنف اجلنسي والعنف
العائلي .ذلك ألن انهيار املعايير االجتماعية واحلماية يؤدي إلى ارتفاع نسبة االستغالل اجلنسي.
إن التركيبة الفسيولوجية للمرأة جتعلها أكثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية
وغيره من اإللتهابات املنقولة جنسيا .كما أن موقع املرأة يص ّعب عليها التفاوض مع شريكها
القناعه باستعمال وسائل الوقاية .ويؤدي نقص اللوازم الصحية اخلاصة باحليض إلى إعاقة
تن ّقل النساء والفتيات ،وقد ُيشعرهنّ بعدم الراحة أو االرتباك أو حتى يدفعهم إلى االنعزال لعدة
أيام في كل شهر .إن عبء رعاية األوالد وغيرهم من األشخاص الذي تتحمله املرأة مينعها
من االهتمام بنفسها بشكل مناسب .وغال ًبا ما يتم التغاضي عن حاجات النساء في عمليات
التخطيط لإلغاثة واإلنعاش.
في أوقات األزمات وفي ظل الظروف التي حتكم حياة الالجئني ،تصبح النساء والفتيات مبثابة
امللجأ اإلنساني الوحيد .لهذا السبب يهدف صندوق األمم املتحدة للسكان إلى تقدمي الدعم لهن
إميانًا منه بأن مساعدة النساء والفتيات هي الطريقة األكثر فعالية ملساعدة األسر واملجتمعات
بر ّمتها ،وألن لدى النساء والفتيات احتياجات خاصة وفريدة من الناحيتني الصحية واالجتماعية.
أدت األزمة السورية إلى تشريد اآلالف ونزوحهم إلى البلدان املجاورة مبا فيها لبنان .بحلول
نهاية شهر حزيران (يونيو)  2012بلغت نسبة النساء واألطفال من أصل  29,596الجئ سوري
مسجل في لبنان حوالي  .%75لذلك ،تقضي أولويات صندوق األمم املتحدة للسكان بدعم صحة
األمهات والوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وحماية النساء والفتيات من العنف وتأمني
الدعم النفسي واالجتماعي واملساعدة في توفير األمن والنظافة والكرامة للنازحات السوريات
في لبنان .كما يلتزم الصندوق بتأمني املساعدة للمجتمعات املضيفة وغيرها من الفئات الضعيفة
املتأثرة باألزمة.

االستجابة اإلنسانية ألزمة النازحين السوريين

أدت األحداث األمنية التي اندلعت في سوريا في نيسان (أبريل)  2011إلى تشريد أعداد هائلة من السوريني إلى
الدول املجاورة أي لبنان واألردن والعراق وتركيا بح ًثا عن ملجأ أكثر سالمة وأمانًا .تشير التقديرات إلى أن لبنان
سيكون قد أ ّمن املساعدة بحلول نهاية شهر حزيران (يونيو)  2012ألكثر من  30ألف نازح سوري في جميع أنحاء
البالد ،ومعظمهم في الشمال وفي البقاع .وتفوق نسبة النساء واألطفال  ٪75من مجموع النازحني السوريني.

إن صندوق األمم املتحدة للسكان ملتزم تقدمي املساعدة إلى الرجال والنساء
والشباب املشردين أو املتأثرين من الكوارث الطبيعية ،والنزاعات املسلحة،
وغيرها من األزمات .وتشمل االستجابة السريعة حلاالت الطوارئ املشتريات
الفورية ،وشحن لوازم ومعدات الصحة اإلجنابية في حاالت الطوارئ وتوزيعها
للمساعدة في تلبية احلد األدنى من املتطلبات في حالة األزمة مثل متكني النساء
احلوامل من التوليد في بيئة نظيفة .يقدم الصندوق أيـضً ا الدعم الالزم لتعزيز
القدرات على توفير مجموعة كاملة من خدمات الصحة اإلجنابية .تعالج هذه
اخلدمات مضاعفات احلمل والوالدة املهددة للحياة ،وتنظيم األسرة ،وانتقال
اإللتهابات املنقولة جنسيا مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز،
وصحة املراهقني ،والعنف ضد املرأة ،واحلصول على الواقي الذكري وغيره من
وسائل منع احلمل ،باإلضافة إلى جمع البيانات.
بادر مكتب الصندوق في لبنان مباشرة بعد اندالع األزمة في سوريا ،وبغية
االستجابة الحتياجات النازحني بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص،
إلى تفعيل آليته اخلاصة لالستجابة حلاالت الطوارئ ،وف ًقا الستعداداته وخطة
الطوارئ املعدة لهذا الغرض .فباشر العمل بتشكيل فريق االستجابة اإلنسانية
وج َمع أكثر من نصف العاملني في مكتبه لدعم اجلهود
من مكتب لبنان َ
اإلنسانية .كما قام بنشر مجموعة إضافية من أصحاب اخلبرة لضمان جهوزية
املهارات املطلوبة.
في موازاة ذلك ،عمل الصندوق على تعزيز التنسيق وتوسيع الشراكات ،وتقييم
االحتياجات بالتعاون الوثيق مع أبرز اجلهات اإلنسانية الفاعلة مبا في ذلك
الوكاالت املعن ّية ضمن إطار فريق األمم املتحدة في لبنان .فشارك الصندوق
في االجتماعات املركزية والفرعية ملجموعات العمل بشأن احلماية والصحة كما
ساهم بشكل استباقي من خالل تدخالت ملموسة في خطة االستجابة اإلقليمية
لسوريا.
انطوت االستجابة اإلنسانية التي بادر بها صندوق األمم املتحدة للسكان
جتاه النازحني السوريني بشكل خاص على ما يلي:

مستلزمات صحة المرأة ورفاهها،
الحرص على عدم إغفال أي من الحاجات
في إطار السعي لتلبية احتياجات النظافة الصحية والرفاه للفتيات
والنساء ،بادر صندوق األمم املتحدة للسكان بشراء وتوزيع املستلزمات
وتشمل املناشف واملالبس الداخلية والوشاحات والقمصان طويلة األكمام،
والفوط الصحية .استفادت حوالي  10,000امرأة /فتاة في مناطق
الشمال والبقاع من هذه املستلزمات التي تكفي لشهرين .تضمنت
موجهة للنساء حول كيفية جتنّب اإلصابة
املجموعة أيـضً ا كت ّيبات تعليمية ّ
بالتهاب املهبل ،ومعلومات حول حبوب وسائل منع احلمل ،والتغذية أثناء
احلمل واالكتئاب النفسي (أو االكتئاب ما بعد الوالدة) .في هذا السياق،
أرسى الصندوق شراكة مع مجلس الالجئني الدامنركي لتوزيع معظم هذه
املستلزمات .ومن املتوقع تأمني املزيد منها بحلول نهاية عام .2012
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اإلطار  :1لمحة عن االستجابة اإلنسانية
جرين من قبل
ألزمة السوريين المه ّ
صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان
•تزويد املراكز الصحية مبجموعة مستلزمات حاالت الطوارئ للصحة
اإلجنابية وغيرها من املستلزمات ووسائل منع احلمل وأدوية
الصحة اإلجنابية واملكمالت الغذائية.
•تعزيز قدرات مقدمي اخلدمات لالستجابة بشكل أفضل ملسائل
الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلاجات املرتبطة بالعنف القائم على
أساس النوع االجتماعي في حاالت األزمات.
•القيام مبجموعة متنوعة من حتديد اإلحتياجات (خاصة في مجال
الصحة اإلجنابية والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي
والشباب) لفهم االحتياجات والتدخالت املطلوبة للسكان النازحني
واملجتمعات املضيفة لهم.
•شراء اللوازم الصحية النسائية وتوزيعها على النساء والفتيات.
•دعم األنشطة الرامية إلى زيادة الوعي لدى املجتمعات املستهدفة
مع التركيز بشكل خاص على الصحة اإلجنابية وحماية النساء.
•إشراك الشباب في التواصل مع أقرانهم وتوعيتهم باستخدام
املقاربات واألدوات واملهارات التفاعلية.
•دعم مراكز األزمات بهدف حتسني استجابتها حلاالت العنف ضد
املرأة.

زيادة الوعي حول الصحة الجنسية واإلنجابية لدى الفتيات والنساء
ن ّفذ الصندوق في مناطق مختلفة من الشمال والبقاع دورات لزيادة الوعي حول الصحة اجلنسية
واإلجنابية واألمومة الساملة وفيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز والوقاية من اإللتهابات املنقولة
جنسيا .ش ّكلت هذه الدورات جز ًءا من مشروع التوعية الذي ن ّفذته جمعية الشبان املسيحية
( )YMCAباالشتراك مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان.
وسوف يتم الح ًقا تناول مواضيع إضافية مت حتديدها على ضوء عملية تقييم االحتياجات في مجال
الصحة اإلجنابية والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي املدعومة من الصندوق (أنظر
التوسع في مك ّونات هذا النشاط بغية
أدناه) .من املتوقع تناول املواضيع اإلضافية املذكورة عبر
ّ
الوصول إلى شريحة أكبر من النازحني ناهيك عن املجتمعات املضيفة احملتاجة.

الوقاية من األمراض التي تصيب الفتيات والنساء وإنقاذ
المصابين بها :مراكز تقديم الخدمات وتحسين القدرات
تع ّرض حالة اللجوء النساء وأطفالهن للخطر بسبب احتمال فقدان الدعم الطبي بشكل مفاجئ
و/أو تع ّذر الوصول إليه .الستعادة الوصول إلى هذه اخلدمات األساسية ،ركز الصندوق
على تعزيز قدرات مراكز تقدمي اخلدمات ّ
فنظم دورتني تدريبيتني حول حزمة احلد األدنى
من اخلدمات األولية للصحة اجلنسية واإلجنابية في حال األزمات (راجع اإلطار  .)2نفذت
التدريب وزارة الصحة العامة إلى جانب اجلمعية اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية بدعم
من صندوق األمم املتحدة للسكان وبالتعاون الوثيق مع الهيئة الطبية الدولية .جرت الدورة
األولى في طرابلس واستهدفت منطقة عكار في شهر كانون الثاني (يناير) .أما الورشة
الثانية فجرت في بعلبك في شهر حزيران (يونيو) واستهدفت منطقة البقاع الشمالي .شارك في
الورشتني  29مشار ًكا من خلفيات متنوعة جتمع بني التمريض والقبالة والعمل االجتماعي الطبي م ّثلوا
 19مركـزًا للخدمات ومستشفيني من مستشفيات اإلحالة .فكانت حصيلة املناقشات وحلقات العصف
الذهني سلسلة التوصيات التالية:
•الدعوة والضغط من أجل تأمني تدخالت مركزة في مجال الصحة اإلجنابية وتقدميها في حاالت األزمات.
•تطبيق املفاهيم والطرق األساسية في خطة حول حزمة احلد األدنى من اخلدمات األولية للصحة
اجلنسية واإلجنابية في حال األزمات.
•التخطيط لدمج حول حزمة احلد األدنى من اخلدمات األولية للصحة اجلنسية واإلجنابية في حال
األزمات في مجموعة خدمات شاملة.

اإلطار  :2حزمة الحد األدنى من الخدمات األولية للصحة
الجنسية واإلنجابية في حال األزمات
إن حزمة احلد األدنى من اخلدمات األولية للصحة اجلنسية واإلجنابية في حال األزمات
منسقة من األنشطة ذات األولوية التي تط ّبق في بداية حالة
( )MISPهي عبارة عن مجموعة ّ
الطوارئ .عند تطبيقها في حاالت األزمات يكون من شأن خدمات  MISPأن تنقذ األرواح
ومتنع انتشار األمراض خاصة بني النساء والفتيات .جتاهل الصحة اإلجنابية في حاالت
الطوارئ له عواقب خطيرة مثل حدوث وفيات بني األمهات واألطفال ّ
الرضع كان ميكن
منعها وحدوث العنف اجلنسي وحاالت احلمل غير املرغوب وعمليات اإلجهاض غير اآلمنة
وانتشار فيروس نقص املناعة البشرية.
تعتبر حزمة احلد األدنى من اخلدمات األولية للصحة اجلنسية واإلجنابية في حال األزمات
مبثابة معيار للجهات الفاعلة في األوضاع اإلنسانية ،حيث أنها حتدد األولويات في مكونات
الصحة اإلجنابية ملنع الوفاة واإلعاقة خاصة بني النساء والفتيات في حاالت الطوارئ.
بالرغم من وجوب توافر خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة جلميع السكان ما أن يستقر
الوضع ،تعتبر جهود تخفيض نسبة انتقال فيروس نقص املناعة البشرية والوقاية من العنف
اجلنسي وتأمني الرعاية للناجيات منه وضمان بيئة نظيفة لعمليات التوليد والوصول إلى
رعاية التوليد في احلاالت الطارئة ابتدا ًء من اليوم األول من األزمة من األولويات ألنها تنقذ
األرواح وتقي من األمراض.

اإلطار  :3الحاجة حقيقية
من أبرز التوصيات التي تقدم بها املشاركون« :نحن
بحاجة لهذه املستلزمات لضمان تأمني وسائل منع
احلمل ال سيما اللوالب وحبوب منع احلمل ووسائل
منع احلمل باحلقن ،باإلضافة إلى املضادات احليوية
ملعاجلة اإللتهابات املنقولة جنس ًيا واملعدات الطبية
واألدوية املستخدمة ملعاجلة نتائج العنف اجلنسي».

تحسن ملحوظ
اإلطار :4
ّ
بعد تنفيذ التدريب ،ازدادت املعلومات الصحيحة
لدى املشاركني بنسبة  %88السيما في ما يتعلق
باملفاهيم والوسائل واملهارات املطلوبة لتطبيق
مجموعة اخلدمات في وقت األزمات.
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احلملالتيوالوالدة مبا يساعد على مشاركتك في إتخاذ القرار حول رعايتك الصحية
معلوماتك منحول
نشرة دورية
التدخالت
لزيادةتشمل مجموعة
تثقيفية احلمل
رعاية ما قبل

أهمية رعاية ما قبل احلمل

حتدّد وتخفف من إحتمال حدوث بعض من املخاطر اجلسدية،رعاية ما قبل احلمل تشمل مجموعة من التدخالت التي
السلوكية ،واالجتماعية التي تؤثر على صحة املرأة واحلمل فيحتدّد وتخفف من إحتمال حدوث بعض من املخاطر اجلسدية،
السلوكية ،واالجتماعية التي تؤثر على صحة املرأة واحلمل في
املستقبل .الهدف من رعاية ما قبل احلمل :الكشف عن املخاطر
املستقبل .الهدف من رعاية ما قبل احلمل :الكشف عن املخاطر
احملتملة ،تقدمي الرعاية الصحية ،والتوعية.
احملتملة ،تقدمي الرعاية الصحية ،والتوعية.

والوالدة
ما هي منافعخالل
وللجنني؟
املخاضاحلامل
الرياضة للمرأة

متحورت توصيات أخرى أكثر حتدي ًدا حول تزويد مراكز تقدمي اخلدمات
الصحية واملستشفيات املعتمدين لإلحالة مبجموعة مستلزمات الصحة
اإلجنابية (راجع اإلطار  )5وذلك على ضوء تقييم شامل لالحتياجات
وللقدرة على االستجابة في الوقت املناسب للطلب املتزايد على خدمات
الصحة اإلجنابية بسبب التدفق السريع للنازحني السوريني .بدأ الصندوق
باالستجابة لهذه االحتياجات من خالل توفير  5مجموعات من مستلزمات
الصحة اإلجنابية في حاالت الطوارئ ملراكز الرعاية الصحية األولية
اخلمسة التالية تب ًعا الحتياجاتها احملددة في التقييم :وادي خالد ،مشحة،
ومراكز الرعاية الصحية األولية التابعة ملؤسسة احلريري في بعلبك،
وعرسال وتعنايل .إضافة إلى ذلك ،مت شراء مجموعات إضافية من
ً
مستلزمات الصحة اإلجنابية في حالة الطوارئ لتجهيزها وتوزيعها الحقا.
ونظ ًرا الرتفاع معدل انتشار فقر الدم بني النساء احلوامل ،بادر الصندوق
بشراء أقراص مك ّمالت احلديد وحمض الفوليك وتوزيعها على عدد من
مراكز اخلدمات في مناطق الشمال والبقاع من خالل برنامج الرعاية
الصحية األولية التابع لوزارة الصحة العامة.

اإلطار  :5مجموعة مستلزمات الصحة
اإلنجابية في حاالت الطوارئ
مجموعة مستلزمات الصحة اإلجنابية حلاالت الطوارئ املشتركة بني
الوكاالت هي كناية عن مجموعة أدوية ومعدات ولوازم أساسية مصممة
خصيـصا ومعلّبة مسب ًقا حلاالت الطوارئ.
ً
مت توزيع هذه املجموعات بني شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) :2012
•مجموعة واحدة من مستلزمات معاجلة االغتصاب.
•مجموعة واحدة من مستلزمات معاجلة اإللتهابات املنقولة جنسيا .
•مجموعتان من مستلزمات مانعات احلمل الرحمية.
•مجموعة واحدة من مستلزمات وسائل منع احلمل باحلقن.
تستفيد حوالي  1000امرأة (سورية ولبنانية) من هذه املستلزمات في
املركزين وبوتيرة شهرية ،و %50من هؤالء النساء حوامل.
هذا وقد مت جتهيز مجموعات إضافية من املستلزمات لتوزيعها على
أقسام الوالدة في املستشفيات حسب احلاجة.

العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي:
جمع األدلة من أجل استجابة مفيدة
نظ ًرا لتعاظم خطر العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في حاالت األزمات ،شرع
الصندوق في لبنان ،في محاولة منه ملواءمة ّ
تدخله مع متطلبات الواقع ،بإجراء دراسة تهدف إلى تعزيز فهم
مسائل الصحة اإلجنابية والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في احلاالت اإلنسانية من خالل تقييم
ّ
جتارب النساء والفتيات السوريات النازحات .أجريت هذه الدراسة بالتعاون مع جامعة ييل وبقيادة باحث محلي.
أما األهداف احملددة التي رمت إليها الدراسة فكانت تقييم الوضع اإلجنابي احلالي واحتياجات النازحات
السوريات في لبنان من أجل حتسني اخلدمات؛ والتحقق من قيام أي صلة بني العنف واحلرمان ،أو غيرهما
من عوامل اخلطر القائمة خالل الصراع في سوريا أو النزوح إلى لبنان ونتائج النزوح على الصحة اإلجنابية؛
ووصف أنواع وخصائص العنف القائم على أساس النوع االجتماعي الذي تتعرض له النازحة السورية.
تسلّط هذه الدراسة الضوء على املشاكل والثغرات واالحتياجات غير املل ّباة التي تعاني منها النازحة
السورية .وتشمل معلومات عن الصحة اإلجنابية ،واخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية املتاحة ،وجودة
هذه اخلدمات ،وغيرها من املعلومات العامة حول املخاطر األمنية التي تعترض هؤالء النساء .تنطوى
إحدى النتائج الفورية لهذه الدراسة على الدعوة إلى إرساء تدابير وقائية وتأمني املساعدة اإلنسانية على
نطاق أوسع .تقدم هذه الدراسة أيـضً ا للناشطني في مجال الصحة اإلجنابية والعنف القائم على أساس
النوع االجتماعي املعلومات الالزمة لالستجابة على نحو أفضل حلاالت الطوارئ وإطالق التدخالت
املناسبة لدعم املرأة .من املتوقع أن تكتمل الدراسة بحلول شهر آب (أغسطس) ،وستنشر نتائجها
الرئيسية في العدد القادم من النشرة.

تمكين الشباب من تلبية حاجات أقرانهم
شهد النصف األول من عام  2012جهود الصندوق وشركائه في لبنان في إطار االستعداد والتمهيد
إلشراك الشباب وتشجيعهم ليكونوا أكثر فعالية في االستجابة الحتياجات أقرانهم (من نازحني ولبنانيني
في املجتمعات املضيفة) في مجال الصحة اإلجنابية .يدخل هذا املك ّون في مبادرة الصندوق اإلقليمية
لتمكني شبكات الشباب وتطوير قدراتهم املؤسسية وتعزيز مشاركتهم في اإلغاثة حلاالت األزمات ،ال
سيما من خالل الدعم بني األقران في مجال خدمات الصحة اإلجنابية وتقدمي الدعم النفسي واملشورة.
أما النصف الثاني من عام  2012فيعد بالكثير إذ ينطوي على إشراك شريك من ّفذ ،ووضع اللمسات
األخيرة على خطة العمل ،وإرساء آلية للتنسيق والشروع في األنشطة ،وكلّها ركائز أساسية لتلبية
احتياجات الشباب غير امللباة في ظل الظروف القاسية القائمة .جتدر اإلشارة إلى أن تطوير هذه
املبادرة الرائدة وتنفيذها يندرجان في إطار برنامج شبكة تثقيف الشباب من األقران ( )Y-PEERبدعم
من مكتب الصندوق في لبنان .تابع أخبارنا في العدد القادم!
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دعاة جدد من الشباب
مستعدون لرفع صوت أقرانهم في أنحاء لبنان!
في سياق حملة «تعوا نحكي عن فيروس السيدا» وبدعم من الصندوق وشبكة تثقيف األقران
( ، )Y-PEERقامت جمعية مسار في عام  2011بتنفيذ ورشة عمل لتنمية القدرات في مجال
كسب التأييد حول الصحة اجلنسية واإلجنابية مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز .استهدفت الورشة  18مرب ًيا من شبكة تثقيف الشباب من األقران ( )Y-PEERمثلوا
مجموعة من املنظمات غير احلكومية وشارك فيها عدد من الالجئني الفلسطينيني.
بناء على هذه التجربة ،نظمت جمعية مسار في العام التالي ورشة عمل متقدمة املستوى
لتنمية القدرات في أيار (مايو)  .2012أجريت الورشة بدعم من الصندوق وبالتعاون مع شبكة
 .Y-PEERاستهدفت ورشة العمل مجموعه  11شا ًبا ينتمون إلى  6منظمات غير حكومية
وشبكات شبابية من املناطق النائية في اجلنوب والشمال ،والبقاع (راجع اإلطار .)7

اإلطار 6
“ز ّودني التدريب باملهارات املطلوبة لكسب التأييد
من أجل قضية محقة .وبعد املشاركة في تدريب
كسب التأييد ،شعرت بأنني قادرة على التح ّدث إلى
جورج كلوني ،وإرباكه بدل أن يربكني هو!”
دانا قرنقوط 23 ،سنة ،مشاركة في التدريب على
الدعوة.

ومن املقرر إجراء ورشة تدريبية متقدمة أخرى في شهر متوز (يوليو) ،يقوم بعدها املشاركون الشباب بتصميم مقترحات
مشاريع كسب التأييد حول املواضيع التي يختارونها .وسيقوم الصندوق إلى جانب جمعية مسار مبتابعة هذه املبادرات عبر
توفير منح صغيرة تسمح بتنفيذها في املجتمعات التي ينتمي إليها الشباب .تابعونا في العدد القادم!

اإلطار  6 :7منظمات غير حكومية %100 ،شباب
مجموعة املبادرات التنموية من قبل الشباب
مركز املطالعة والتنشيط الثقافي
جمعية أبناء صيدا البلد
نادي شباب ص ّديقني
نادي شباب زبقني
املؤسسة اخليرية لرعاية األمومة والطفولة

اسم المنظمة المشاركة
طرابلس ـ شمال لبنان
الهرمل ـ البقاع
صيدا القدمية ـ جنوب لبنان
صديقني ـ جنوب لبنان
صور ـ جنوب لبنان
عكار ـ شمال لبنان

تلبيــة احتياجــات الشبــاب لخدمات صديقــة لهم

ﻭﺯﺍﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ضم مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان جهوده إلى جهود مكتب اليونيسف في لبنان لدعم املبادرة
اآليلة إلى تفعيل وتقدمي اخلدمات الصديقة للشباب وخدمات حماية الطفل في مراكز جتريبية لتقدمي اخلدمات
كمراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة ومراكز التنمية االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون
االجتماعية واملستوصفات التابعة للمنظمات غير احلكومية .في هذا السياق ،أرسى الصندوق شراكة مع املركز
اجلامعي للصحة العائلية واملجتمعية التابع جلامعة القديس يوسف ملساعدة سبعة مراكز وتلبية احتياجاتها في
تأمني هذه اخلدمات وتقدميها.

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳋﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﳉﻬﺔ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠٠٩

ينطوي النهج املعتمد لبلوغ هذا الهدف على تقييم حالة هذه املراكز ،وتطوير قدرات مجموعة واسعة من املعنيني
بتقدمي هذه اخلدمات وإدارتها ،وإعادة تأهيل املراكز ،وتوفير السلع الضرورية ،والتشبيك ،وإشراك الشباب،
وإنشاء نظام إدارة وظيفية للمعلومات تضمن الرصد وإدارة احلاالت بصورة سليمة .إلى ذلكّ ،
نظم
املركز اجلامعي للصحة العائلية واملجتمعية املذكور ،بالتعاون الوثيق مع دائرة «صحة األم والولد
واملدارس» في وزارة الصحة العامة ،ووحدة الصحة اإلجنابية في وزارة الشؤون االجتماعية ،لقا ًء
تشاور ًيا في حزيران (يونيو) ضم  11مشار ًكا من إداريني وعاملني اجتماعيني في املراكز التجريبية
بهدف وضع برنامج تدريبي يتناول مواضيع محددة ذات الصلة بصحة الشباب اإلجناببة.
Ministry of Social Affairs

Study of Youth Friendly Services in Five Centers
Lebanon

October 2009

شخـصا (من مديري املراكز والشباب والعاملني
استتبع هذا االجتماع بدورة تدريبية استهدفت 14
ً
في احلقل االجتماعي والطبي) وسعت بوجه خاص إلى إرساء خطط العمل الالزمة لتفعيل تقدمي
خدمات الشباب في ك ّل من املراكز املمثلة .من املتوقع أن يتم حتسني هذه اخلطط من خالل
الزيارات امليدانية التي سيقوم بها املتخصصون من قبل املركز اجلامعي للصحة العائلية واملجتمعية
بالتعاون الوثيق مع وزارتي الشؤون االجتماعية والصحة العامة .وتشمل اخلطة تدخالت إضافية
متتد حتى نهاية السنة .تابعونا في العدد القادم!
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ترسيخ المهارات الحياتية والصحة االنجابية في المدارس الرسمية
في سياق املشروع املدعوم من الصندوق واملن ّفذ باالشتراك مع كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف،
وفي إطار املشروع املشترك لتعزيز برنامج الصحة املدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم العالي الرامي إلى
نشر الوعي بني الطالب حول مواضيع الصحة اإلجنابية ،مت تنظيم ورشة عمل في شهر آذار (مارس) ضمت 17
مشر ًفا على الصحة املدرسية وثمانية مرشدين صحيني في مجال الصحة م ّثلوا 17
مدرسة منتشرة في جميع أنحاء البالد.
استندت ورشة العمل هذه إلى نتائج اللقاءات السابقة في عام  2011التي أدت إلى
تعديل أداتني من أدوات التوعية على الصحة اإلجنابية جلعلهما أكثر قبولاً من الناحية
الثقافية وأكثر تركيـزًا على الطالب .لذلك ،هدفت الورشة إلى تطوير قدرات املرشدين
الصحيني في مجال املهارات احلياتية ،وإلى دعم هؤالء املر ّبني في تطوير مشاريع
توعو ّية قابلة للتنفيذ مع طالبهم.
في هذا اإلطار ،تع ّرف املشاركون أو ًال إلى املهارات واألدوات الالزمة (راجع اإلطار )8
ملعاجلة مواضيع الصحة اإلجنابية مع طالبهم .ثم اجتمع املرشدون الصحيون لتصميم
مشاريع ملموسة في مجال التوعية والتثقيف على الصحة اإلجنابية .في هذا السياق،
مت تعريفهم إلى منهاج «املهارات احلياتية اخلاص بالتربية على الصحة اإلجنابية من
منظور النوع االجتماعي» ،وكذلك مت تدريبهم على املهارات احلياتية وكيفية تطوير
املشاريع التعليمية لطالب الصفني السابع والثامن (راجع اإلطار  .)9في مرحلة الحقة،
مت تدريب املرشدين على يد خبراء من جامعة القديس يوسف واملشرفني على الصحة
املدرسية حول أفضل الطرق لتنفيذ املشاريع املذكورة.
أشار أحد املدربني في الورشة إلى أنه «ال يزال على معلمي الصحة املدرسية أن
يحسنوا مواقفهم الشخصية عند تناول مواضيع الصحة اإلجنابية لدى املراهقني
ّ
مع الشباب» .إن هذه التوصية وغيرها من التوصيات التي آلت إليها الورشة ستشكل قاعدة إلرساء مادة أكادميية
ستعمل كلية العلوم التربوية على تطويرها .تهدف هذه املادة إلى حتسني معارف معلمي املدارس وقدراتهم على تعليم
املهارات احلياتية في الصحة اإلجنابية لطالب املرحلتني التكميلية والثانوية.

اإلطار  :8األدوات التربوية
األداة األولى هي لعبة «صحتي وسالمتي» ص ّممتها جمعية تنظيم
األسرة في لبنان و ّ
مت إعادة إنتاجها بحجم «عمالق».
األداة الثانية هي موقع « »Info Santé Jeunesاخلاص بالشباب
عن الصحة والرفاه ط ّورته وأدارته جامعة القديس يوسف/املركز
اجلامعي للصحة العائلية واملجتمعية .يتم ّكن الشباب من خالله
بصحتهم.
احلصول على معلومات دقيقة تتعلّق
ّ
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اإلطار « :9المهارات الحياتية»؟
قام مرشدون صحيون من  17مدرسة في لبنان بتصميم مشاريع تعليمية
حول املهارات احلياتية تستهدف طالب الصفني السابع والثامن .تغطي
املشاريع املذكورة املواضيع التالية:
•التغيرات اجلسدية والعاطفية والنفسية في سن املراهقة
•أسباب السلوك احملفوف باخلطر وخلفياته
•تعزيز الثقة بالنفس من خالل النظافة الشخصية
•احلد من الضغط الذي ميارسه األقران
•تعزيز التواصل اإليجابي بني األساتذة والطالب

تأييد على المستوى األعلى لالستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان

في  22حزيران (يونيو) ،صادق مجلس الوزراء على االستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وطلب من خاللها إلى الوزارات
واإلدارات العامة املعنية دمج مفهوم املساواة بني اجلنسني في جميع القطاعات متاش ًيا مع أهداف االستراتيجية.
منذ عام  ،2009انطلقت بدعم من الصندوق عملية املراجعة التشاركية الشاملة مع املجتمع املدني واإلدارات
احلكومية والعامة واملنظمات الشعبية بقيادة الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية وأ ّدت إلى حتديث االستراتيجية
التي متتد على  10سنوات.
ويشكل اعتماد مثل هذه االستراتيجية الوطنية للمرأة التي تعكس االحتياجات واألولويات الناشئة خطوة
كبيرة نحو التغيير الفعال في السياسات والقوانني مبا يحقق املساواة بني اجلنسني في لبنان .واليوم ،في عام
 ،2012يحافظ الصندوق على شراكته مع اللجنة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية بهدف وضع خطة عمل مناسبة
لالستراتيجية ،ويتو ّقع أن تصدر املسودة األولى لهذه اخلطة قبل نهاية عام .2012

حاجة ملحة في الشمال إلى االستجابة
للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي
		
في سياق برنامج «تفادي النزاعات وبناء السلم األهلي» في شمال لبنان املدعوم من الصندوق اخلاص لدعم األهداف
اإلمنائية لأللفية ( ،)MDG-Fنظم صندوق األمم املتحدة للسكان في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) دورتني تدريبيتني شاملتني
تهدفان إلى تعزيز قدرات املنظمات غير احلكومية احمللية في االستجابة على نحو أفضل ملسألة العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي .أجريت الدورة التدريبية األولى في البترون واستهدفت العاملني االجتماعيني والقيادات النسائية في
املخ ّيمات الفلسطينية في التبانة /جبل محسن وكذلك نهر البارد /البداوي والقرى اللبنانية احمليطة بها .أما الدورة الثانية
فتمت في مدينة عرقة واستهدفت املوظفني واملتطوعني في مراكز التنمية االجتماعية
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية فض ًال عن املنظمات غير احلكومية احمللية في عكار.
اإلطار  :10نتائج غير مسبوقة
أشار التقييم الذي أجري قبل التدريب وبعده إلى
نتائج عالية من حيث اكتساب املعرفة بفضل التدريب.
بناء على ذلك مت حتديد معدل املعارف املكتسبة من
املجموعة على النحو التالي:
•فهم العنف القائم على أساس النوع االجتماعي10/9 :
•العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في
حاالت الطوارئ10/7.5 :
•أسباب العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
وعواقبه10/9.6 :
•العواقب الصحية10/7.5 :
•اخلدمات والبرامج حول العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي10/8.2 :
•التشريعات في لبنان10/10 :
•حقوق املرأة الدولية10/9 :
•تصميم املشاريع10/8.3 :

كان الهدف من هاتني الدورتني التدريبيتني تزويد املشاركني باملعرفة األساسية والفهم
في مجال الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي واالستجابة له من
زوايا مختلفة :املواثيق والصكوك الدولية ،حتديد أسبابه اجلذرية وعواقبه (الصحية
واالجتماعية واالقتصادية والقانونية وغيرها) ،وسبل احلماية منه مبا في ذلك استعراض
اخلدمات املتاحة (راجع اإلطار .)10
متحور العمل في الدورتني على اعتماد مقاربة تشاركية وتفاعلية مع احلرص على ربط
املفاهيم والنظريات بسياقات محددة .بذلك ،مت تشجيع املشاركني على استخدام التفكير
التحليلي والنقدي ،باإلضافة إلى التعلم التعاوني من خالل العمل اجلماعي .هذا واتسم
التدريب بتعزيز تبادل اخلبرات والدرايات على حد سواء وبالتركيز على دراسات احلالة،
والتطبيقات ذات الصلة والتمارين العملية التي تسمح بفهم وتفاعل أفضل بني املشاركني.

باإلضافة إلى ما سبق ،رمى التدريب إلى تعزيز قدرات املشاركني على تطوير املشاريع
واإلدارة القائمة على النتائج فقدموا في نهاية الدورةٌّ ،
كل بحسب مجال عمله ،مقترحات
صغيرة لتنفيذ مبادرات محلية تهدف إلى متكني املرأة وتقدمي الدعم للحد من مواقف
الضعف إزاء العنف القائم على أساس النوع االجتماعي .ونتيجة لذلك ،قدمت عشر
منظمات غير حكومية في طرابلس مقترحات مشاريع (راجع اإلطار  )11ومت اختيار أربع منظمات غير حكومية على أساس معايير محددة مسبقا
الستالم منح صغيرة بغية تنفيذ مشاريعها .لكن لألسف ،حالت التوترات األخيرة في الشمال دون إجناز املرحلة الثانية من التدريب في عكار .تابعونا
في العدد القادم لالطالع على نتائج املشاريع الصغيرة!

اإلطار  :11المشاريع الناجحة في مجال الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
•مؤسسة الصفدي ـ طرابلس :مشروع يرمي إلى متكني النساء والشابات من خالل إقامة ندوات لزيادة الوعي واإلرشاد وورشات تدريبية حول تقنيات الدفاع عن النفس.
•مؤسسة الرباط ـ مخيم البداوي لالجئني الفلسطينيني :مشروع يرمي إلى متكني النساء اجتماع ًيا واقتصاد ًيا بهدف احلد من العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي.
•مركز برامج املرأة ـ مخيم البداوي لالجئني الفلسطينيني :مشروع يرمي إلى زيادة الوعي ال سيما بني الشبان والشابات حول الزواج املبكر وعواقبه.
•مؤسسة النبع ـ مخيم نهر البارد لالجئني الفلسطينيني :مشروع يرمي إلى زيادة الوعي بني النساء والشابات عن طريق استخدام التقنيات واألدوات التفاعلية.
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تقييم إلمام مقدمي الخدمات في الشمال بشؤون الصحة اإلنجابية
يندرج هذا التقييم في صلب برنامج «تفادي النزاعات وبناء السلم األهلي»
في شمال لبنان املدعوم من الصندوق اخلاص لدعم األهداف اإلمنائية لأللفية
( .)MDG-Fفي صيف عام  ،2011مت تنظيم دورتني تدريبيتني للجهات التي تقدم
الرعاية الصحية في مراكز الرعاية الصحية في طرابلس واملخيمات الفلسطينية في
الشمال .هدفت الورشتان إلى تعزيز قدرات املشاركني على تقدمي رزمة معلومات
وخدمات شاملة وذات جودة عالية في مجال الصحة اإلجنابية في املراكز الصحية
التي يعملون فيها .مت التركيز في الورشتني على صحة األم ،والوقاية من اإللتهابات
املنقولة جنسيا ،وتثقيف املرضى ،وإدارة الضغط ،وتقدمي املشورة ،والعنف القائم
على أساس النوع االجتماعي.
بعد ستة أشهر ،أجرى الصندوق تقييما سريعا لقياس فعالية هذه الورشات
التدريبية من خالل حتديد مدى انعكاس املعرفة التي اكتسبها املشاركون في الدورة
على جودة اخلدمات التي يقدمون .شملت أهداف التقييم أيـضً ا استكشاف وفهم
وحتديد احتياجات املراكز املستهدفة وأولوياتها والتحديات التي تواجهها في ما
يتعلّق بالصحة اإلجنابية على وجه اخلصوص؛ وذلك من أجل حتسني خدماتها.

اإلطار  :12إلمام مقدمي الخدمات في
المراكز الصحية في الشمال بشؤون
الصحة اإلنجابيةـ نظرة عن كثب
كشفت نتائج التقييم ع ّما يلي:
• %77أفادوا بأنهم يثقفون مرضاهم في سياق عملهم.
• %75أفادوا بأنهم عاجلوا نساء مستغالت في سياق
عملهم.
• %81أفادوا بأن الندوة حول إدارة الضغط قد ساعدت
في تخفيض اإلجهاد في حياتهم اليومية.
• %36.1أفادوا بأنهم عاجلوا مرضى يعانون من
اإللتهابات املنقولة جنسيا.
• %75عبروا عن حاجتهم إلى املزيد من التدريب على
أنواع األمراض املنقولة جنس ًيا املختلفة وعوارضها
وكيفية التحكم بها.
• %83أفادوا بأنهم عاجلوا نساء حوامل في سياق عملهم
اليومي .وعبر الكثير من املجيبني عن حاجتهم للتدريب
على االكتئاب الالحق للوالدة أو االكتئاب النفاسي.

شمل التقييم  36مركزًا للخدمات الصحية وكانت النتائج مشجعة (راجع اإلطار
 .)12على ضوء االحتياجات احملددة ،مت تصميم وتنفيذ دورتني تدريبيتني إضافيتني
على مستوى متقدم .متت الورشة األولى في طرابلس في شباط (فبراير) حيث مت
التركيز على اإللتهابات املنقولة جنسيا .هدفت هذه الورشة إلى تزويد املشاركني
باملهارات واملعارف الالزمة لتوفير اإلدارة الشاملة ألنواع اإللتهابات املنقولة جنسيا،
فض ًال عن موارد اإلحالة الكافية ملختلف اخلدمات وف ًقا لالحتياجات .وفي مارس (آذار) أجريت ورشة العمل الثانية التي سلطت الضوء على مراضة
األمهات مع التركيز بشكل خاص على مشاكل مرحلة ما قبل الوالدة وما بعدها مبا في ذلك رعاية التوليد في احلاالت الطارئة .يأمل الصندوق بأن
تكون هذه الدورات التدريبية الشاملة واملتقدمة قد جعلت مراكز اخلدمات اآلن مجهزة بشكل أفضل وعلى استعداد لتقدمي خدمات ذات جودة عالية.

إبراز قدرات الموظفين وتنميتها المستمرة
تنمية قدرات املوظفني هي واحدة من األولويات الرئيسية لصندوق األمم املتحدة
للسكان في لبنان إذ أنها تعزز شروطه من حيث حتقيق نتائج عالية اجلودة .واألمر
سيان بالنسبة لتبادل املعارف واخلبرات .بناء على ذلك ،قام موظفو الصندوق،
كل ّ حسب موقعه ووظيفته بتولّي البعثات املتصلة بالتدريب واملؤمترات واحللقات
الدراسية ،لكنهم كانوا أيـضً ا مبثابة مراجع موثوقة في مختلفة امليادين حيث تسنت
لهم فرصة تبادل املعارف واخلبرات مع مجموعة واسعة من اجلهات الفاعلة.

آخر المنشورات

وشملت البعثات املذكورة :إجتماع صندوق األمم املتحدة للسكان اإلقليمي للتخطيط
(تونس ،شباط (فبراير)؛ واخللوة الثانية حلوار حتالف املجتمع املدني املنخرط في
الصحة العاملية في اجلنوب حتت عنوان «الوصول ،والفعالية والنتائج واملساءلة»
(غانا ،آذار (مارس)؛ واالجتماع الثاني ملجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول
الصحة اإلجنابية في حاالت األزمات ،واملؤمتر اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا (مصر ،آذار (مارس)؛ واالجتماع التشاوري حول التحليالت على
اإلنترنت للشباب (األردن ،نيسان (أبريل)؛ وورشة عمل تدريبية حول جمع البيانات
ذات الصلة بالوضع اإلنساني (تونس ،حزيران (يونيو).

صندوق األمم المتحدة للسكان ـ ألن كل شخص مهم
صندوق األمم املتحدة للسكان وكالة إمنائية دولية تعمل من أجل بلوغ عالم يكون
فيه كل حمل مرغوب ًا ،وكل والدة مأمونة ،ويحقق فيه كل الشباب كامل إمكاناتهم.
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تنسيق للح ّد من العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي في
لبنان ،العدد  ،4متوز (يوليو) ـ
كانون األول (ديسمبر) 2011
صندوق األمم املتحدة للسكان
ومجموعة من اجلهات الفاعلة في
مجال العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي في لبنان
العربية/االنكليزية 12 ،صفحة

العنوان اجلديد
مبنى البنك العربي اإلفريقي الدولي ،الطابق الثاني
شارع املصارف ،وسط املدينة ،بيروت ،لبنان
رقم الهاتف70111652 ،01962580 :
رقم الفاكس01962581 :
البريد االلكترونيinfo-lebanon@unfpa.org :
املوقع االلكترونيwww.unfpa.org.lb :
فايسبوكUNFPA Lebanon :
تويتر@UNFPALebanon :

