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توسيع نطاق الشراكات يضمن تأثير ًا أكبر

شهد النصف األول من العام  2011استمراري ًة منتظمة لعدد من أوجه التعاون التي
تسجل مرور السنة األولى على «خطة عمل البرنامج الوطني»
بدأت عام  – 2010والتي ّ
ّ
املدعومة من صندوق األمم املتحدة للسكان للفترة املمتدة بني  2014-2010في لبنان
– باإلضافة إلى الشراكات اجلديدة التي ّ
مت حتديدها وتأسيسها وترجمتها بشكل ف ّعال
ّ
املوسع .فصندوق األمم املتحدة للسكان
إلى مشاريع مشتركة على أساس التشاور
ّ
يعتبر هذه الشراكات اإلستراتيجية جوهري ًة من أجل تنسيق ورفع الدعم الضروري
للنهوض بتنفيذ األولويات وذلك وفق ًا لألهداف اإلمنائية لأللفية وبرنامج عمل املؤمتر
الدولي للس ّكان والتنمية من جهة ،ومبا يتّفق والبيان الوزاري األخير من جهة أخرى.
وال ميكن تنفيذ أولويات األهداف اإلمنائية لأللفية واملؤمتر الدولي للس ّكان والتنمية إال
من خالل تعبئة كافة الشركاء اإلستراتيجيني عبر العمل مع ًا نحو حتقيق النتائج الوطنية
املشتركة استناد ًا إلى القدرات الفريدة من نوعها وامليزات التفاضلية واألدوار التكميلية
والتوزيع الواضح للمسؤوليات ،ما يثمر في النهاية التأثير املطلوب من حيث تنفيذ البرامج.
ويفتخر صندوق األمم املتحدة للس ّكان في لبنان بالقاعدة الواسعة من الشركاء احلاليني
واجلدد املكلّفني تنفيذ أوجه مختلفة من البرنامج الوطني أو الراغبني بكل بساطة في
التأكيد على حتالفهم القوي ودعمهم الثابت ألجندة املؤمتر الدولي للس ّكان والتنمية
واألهداف اإلمنائية لأللفية .ومت ّثلت هذه الشراكة املتينة مبجموعة متن ّوعة من اجلهات
الفاعلة ومن ضمنها اإلدارات واللجان احلكومية ،املنظمات غير احلكومية (السيما
املنظمات الشبابية) ،املؤسسات األكادميية ،مراكز األبحاث ،وسائل اإلعالم ،القطاع
اخلاص ،املنظمات الدينية ومنظمات األمم املتحدة.
ومن املتو ّقع أن تساعد هذه الشراكة بني مختلف القطاعات في ترسيخ املقاربة التشاركية
التي اعتمدها صندوق األمم املتحدة للس ّكان في كافة مراحل عمله التي تتراوح بني حتديد
األولويات الوطنية ووضع مفاهيم املقاربات املختلفة وترجمة التدخالت املبتكرة.
أخير ًا ،ال ّ
شك في أن شركاءنا سيساهمون من خالل صفات القيادة وااللتزام والتفاني
في النهوض بالصحة واحلقوق اإلجنابية كما باملساواة بني اجلنسني ،ليصار في النهاية
إلى حتسني رفاه الرجال والنساء في لبنان.
في هذا العدد للفترة املمتدة بني كانون الثاني (يناير) – حزيران (يونيو)  ،2011يس ّر
صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان أن يع ّرفكم بشركائه احلاليني واجلدد عبر
تسليط الضوء على نطاق هذه الشراكات املقرونة باإلجنازات والنتائج البارزة .كما
يعلن عن تقديره وترحيبه بأي رأي أو تعليق في هذا السياق.
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changes and the
commitment of more
resources to
health care brought about to
Lebanon an increase in
the number and proportion
of citizens living into old
age and the sophistication of
their needs. These needs
are mainly focused on
health and social care and
have
been the responsibility of
the more active and
productive segments of the
society. In high income
countries, much of this
equation has been
institutionalized through
governmental retirement
schemes based on individual
contributions or funded
through national taxation.
Owing to the lack of policies
and of social safety nets in
low and middle-income
countries, the onus of social,
,health, as well as
economic support of older
adults falls almost entirely
.upon the family
While socio-cultural ideals
and religious norms
continue to espouse the
family-based model as the
core element for the
protection of older people in
Lebanon, the customary role
of the family caregivers
can no longer be assumed
as secure. The transition
from large extended families
to small nuclear ones
accompanied with ﬁnancial
hardship, high rates of
emigration among young
Lebanese and the increased
entry of women into the
labor force have created a
relative shortage in family
members available for the
provision of care, especially
.for the older members
Additionally, the presence of
a retired dependent
parent suffering from
several co-morbid conditions
frequently absorbs the
savings of families through
loss
of income and the
catastrophic cost of medical
.care
Evident constraints of
providing publicly-funded
care
for the growing numbers of
older people in Lebanon
makes recognition of the
role of family caregivers all
the more essential for
sustaining older adults’
quality of
life. However, this will only
work if the beneﬁts of family
caregiving and the needs of
the caregivers are
recognized, assessed,
valued and supported by
.public measures

نحو تعزيز دور
الهيئة الوطنية لرعاية شؤون المسنّين
في إطار اجلهود الهادفة إلى تعزيز دور وزارة الشؤون
االجتماعية بصفتها رائدة وقائدة في كافة املسائل املرتبطة
 يدعم مشروع،بالتع ّمر على مستوى وضع السياسات
“الس ّكان والتنمية” – وهو تعاون مشترك بني وزارة الشؤون
االجتماعية وصندوق األمم املتحدة للس ّكان – إجراء تقييم
 وتنطوي.للهيئة الوطنية لرعاية شؤون املسنني وأمانتها الفنية
هذه املهمة على حتليل مع ّمق للهيئة ودور أمانتها وفعاليتها
.وطريقة عملها وقدراتها مقارنة بتجارب البلدان األخرى
ومن املفترض أيض ًا أن يراجع التقييم دور الوزارة والهيئة
في قيادة اجلهود الهادفة إلى حتقيق التزامات “خطة عمل
 والتنسيق والشراكة،)2002( ”مدريد الدولية للشيخوخة
مع اجلهات املعنية األساسية في مجال التع ّمر والصالت
) و”األهداف1994( ”بـ”املؤمتر الدولي للس ّكان والتنمية
 وسينتهي العمل على التقييم في.)2000( ”اإلمنائية لأللفية
 وستش ّكل نتائجه أساس2011 شهر آب (أغسطس) عام
ألنشطة اإلصالح ومن ضمنها التطوير املؤسسي وتنمية
 ميكنكم قراءة املزيد من املعلومات عن هذه.القدرات وسواها
.النتائج في عددنا املقبل

EDUCATION
SAME TREATMENT

Older
Adults

Protection

The Mounting Burden of Supporting Older People

Over the last three decades, fertility rate in Lebanon has fallen substantially and is now considerably one of the lowest in the region (1.9 children per
woman in 2007) (PAPFAM, 2004). With increasing life expectancy, the age structure has also been undergoing dramatic changes. Estimates
indicate that the burden of supporting the elderly in Lebanon, expressed as the number of old-age pensioners in relation to the active
population, is expected to grow at a sustained pace such that it would nearly triple from just 10.8 per cent in 2000 to over 27 per cent in 2050
(Saxena, 2008). Many households reach retirement age with ﬁnancial assets too small to maintain their standard of living. In Lebanon, around 50
per cent and 68 per cent of retired older men and women, respectively, report being ﬁnancially dependent on others, mainly on children (75 per
cent)
2004).
Over
the(PAPFAM,
last three decades,
fertility rate in Lebanon has fallen substantially and is now considerably one of the lowest in the region (1.9 children per woman in

REFUGEES

تطوير معايير النوعية
السن في لبنان
لمؤسسات كبار
ّ

2007) (PAPFAM, 2004). With increasing life expectancy, the age structure has also been undergoing dramatic changes. Estimates indicate that the burden of
supporting the elderly in Lebanon, expressed as the number of old-age pensioners in relation to the active
population, is expected to grow at a sustained pace such that it would nearly triple from just 10.8 per cent in 2000 to over 27 per cent in 2050 (Saxena,
2008). Many households reach retirement age with ﬁnancial assets too small to maintain their standard of living. In Lebanon, around 50 per cent and 68 per
cent of retired older men and women, respectively, report being ﬁnancially dependent on others, mainly on children (75 per cent) (PAPFAM, 2004).

 من مجموع الس ّكان% 7،4 مع وصول نسبة كبار السنّ إلى قرابة
 أصبح لبنان، والتغييرات الطارئة في بنية العائلة2004 في العام
أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى مؤسسات تؤمن اخلدمات
 وفي هذا. ّاالجتماعية والصحية ذات اجلودة إلى كبار السن
 بادر،2010  وبناء على توصية ورشة عمل أقيمت عام،السياق
 وهو تعاون مشترك بني وزارة الشؤون،”مشروع “الس ّكان والتنمية
 بالشراكة مع الهيئة،االجتماعية وصندوق األمم املتحدة للس ّكان
 إلى،الوطنية لرعاية شؤون املسنّني ومصلحة الشؤون األسرية
.تطوير املعايير العملية لرعاية املسنّني في لبنان
ومت تعيني خبير مستقل لتولّي هذه املهمة وهو يعمل حالي ًا بالتنسيق
الوثيق مع جلنة متخصصة ع ّينها الوزير واستناد ًا إلى مقاربة
 ومن املتوقع أن تبصر املعايير النور قبل نهاية عام.تشاركية
 وستتماشى مع سلسلة املعايير الدولية بينما تأخذ في.2011
االعتبار السياق احمللي وقدرات املؤسسات واألساليب املعتمدة
 ومن املتوقع أن يساهم اعتماد.التخاذ اإلجراءات التصحيحية
هذه املعايير في حتسني نوعية حياة كبار السنّ ويعزّز العدالة
.االجتماعية بكلفة إضافية منخفضة أو معدومة
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التي على مشاركتك في إتخاذ القرار حول رعايتك الصحية
يساعد
والوالدةمن مبا
حول
لزيادة
دورية
نشرة
التدخالت
مجموعة من
تثقيفيةتشمل
قبل احلمل
رعاية ما
التدخالت
احلمل مجموعة
التيتشمل
احلمل
معلوماتكقبل
رعاية ما
بعضّد من
اجلسدية،حدوث بعض من املخاطر اجلسدية،
املخاطر إحتمال
وتخفف من
حتدّد وتخفف من إحتمال حدوث حتد
صحة املرأة
السلوكية ،واالجتماعية التي تؤثر على
في تؤثر على صحة املرأة واحلمل في
واحلملالتي
واالجتماعية
السلوكية،
الهدف عن
املستقبل.الكشف
املستقبل .الهدف من رعاية ما قبل احلمل:
املخاطرما قبل احلمل :الكشف عن املخاطر
من رعاية
احملتملة ،تقدمي الرعاية الصحية ،والتوعية.
احملتملة ،تقدمي الرعاية الصحية ،والتوعية.

املخاض والوالدة
خالل
احلمل وللجنني؟
للمرأة احلامل
الرياضة
ما هي
قبل
منافع ما
رعاية
أهمية

حم ِلك” من أجل ضمان صحة األم
تقييم نشرة “سالمة َ

حصلت النساء احلوامل واألمهات على فرصة للتعبير عن آرائهن حول
نوع املعلومات التي حصلن عليها من خالل نشرة «سالمة َحملِك» وتقدمي
التوصيات حول كيفية حتسينها.

E

فمنذ عام  ،2007تصدر هذه النشرة بدعم من صندوق األمم املتحدة
للسكان مرتني في السنة من قبل «برنامج البحوث حول اخليارات
والتحديات في التوليد» في كلية العلوم الصحية/مركز البحوث السكانية
والصحية في اجلامعة األميركية في بيروت .ويتم نشر ما يقارب 30
ألف نسخة عن كل عدد في العيادات اخلاصة واملستوصفات العامة في
مختلف املناطق اللبنانية ومن خالل برنامج الصحة اإلجنابية في وزارة
الصحة العامة .وتش ّكل النشرة أدا ًة تربوية مكتوبة ميكن االحتفاظ بها
كمرجع للقارئات حول املعلومات والنصائح املرتبطة بالنساء واحلمل
والوالدة ومرحلة ما بعد الوالدة.
بعد مرور ثالث سنوات على صدور النشرة وبدعم من صندوق األمم
عدد من املتغيرات ،منها
املتحدة للس ّكان ،جرى تقييم لها نظر في ٍ
الوضوح وإمكانية فهمها ونوعية املعلومات وجاذبيتها وإمكانية تق ّبلها
ومالءمة األداة ،وسواها من املتغ ّيرات .وجرى التقييم في عدد من
املناطق اللبنانية وسعى من جهة إلى استهداف النساء املستفيدات
وجمع من جهة أخرى آراء اخلبراء في التربية الصحية واألطباء.
وأ ّدى هذا التقييم الى الكثير من التوصيات التي ميكن تلخيص األهم
منها على النحو التالي:
•زيادة املعلومات التي تستهدف أفراد العائلة ،وبخاصة األزواج
•توفير الروابط إلى املواقع اإللكترونية من أجل تقدمي املعلومات
اإلضافية حول املواضيع احمل ّددة
•حتسني تصميم النشرة وهيكليتها ،مبا في ذلك استخدام العناوين
والعناوين الفرعية واملساحات اإلضافية بني األسطر وصياغة
النصوص التي تسهل قراءتها .واعتُبر شكل النشرة مناسب ًا جداً
مبا أنها «تتّسع بسهولة في احلقائب النسائية»
•ض ّم االقتباسات والنصائح واملخاوف واألسئلة الواردة من النساء
ومق ّدمي اخلدمات
•إمكانية استخدام الصور من احلياة اليومية
•تسليط الضوء على النشرة وزيادة الطلب عليها .واعتُبر التوزيع
احلالي للنشرة من خالل العيادات مناسب ًا.

اجتماع خبراء لوضع
أجندة حول صحة المرأة

حم ِلك» من
نشرة «سالمة َ
منظور المستفيدات
أظهر تقييم لنشرة “سالمة َحملِك” بني النساء ما يلي:
•اعتبرت أغلبية النساء أن نوعية املعلومات ج ّيدة (شاملة
ويسهل فهمها ومقنعة وذات مصداقية وتز ّودهنّ مبعرفة
جديدة)
•على الرغم من أن  %96،3اعتبرن أن املعلومات الواردة
في النشرات تستهدف النساء احلوامل بشكل عام؛
أشارت نسبة صغيرة إلى أنها تستهدف عائالتهنّ
بشكل عام وأزواجهنّ بشكل خاص
• %68،5فقط اعتبرن أن املعلومات املق ّدمة كافية فيما
توجهن نحو مصادر أخرى من
وجدت  %56،7أنهنّ ّ
املعلومات متى دعت احلاجة إلى ذلك
•استفادت  %50من بعض املعلومات املتو ّفرة في النشرة
و %35،4فقط قلن إنهن ناقشن محتوى النشرة مع
اآلخرين ،أي مع فرد من عائالتهنّ وأزواجهنّ
•اعتبرت  %29،1فقط أن النشرات تفتقر إلى بعض
املعلومات املفيدة
•اقترح البعض منهنّ زيادة عدد الصفحات وإصدار
كت ّيب شامل حول احلمل والوالدة ومرحلة ما بعد الوالدة
•قرابة  %92كنّ راضيات عن طريقة التوزيع من خالل
العيادات
•قرابة  %95ع ّبرن عن استعدادهن لقراءة أعداد جديدة
للنشرة

مبناسبة “اليوم العاملي للمرأة” ،تَشارك صندوق األمم املتحدة للس ّكان مع اجلمعية
اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية وبرنامج “البحوث حول اخليارات والتحديات
في التوليد” (اجلامعة األميركية في بيروت/كلية العلوم الصحية) ووزارة الصحة
العامة لعقد اجتماع في الـ 11من آذار (مارس) .ه َد َ
ف هذا النشاط الوطني إلى
حتديد األولويات حول صحة املرأة وج َم َع بني كبار اخلبراء من املؤسسات األكادميية
واملنظمات غير احلكومية إلى جانب الناشطات في مجال حقوق املرأة .وتناول
االجتماع مختلف القضايا واملعايير التي تدعمها األدلة القوية والتوافق على عدد من
األولويات األساسية التي ش ّكلت إطار عمل ألجندة وطنية من أجل حتسني صحة
املرأة .كما ستتابع اجلمعية اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية مع اجلهات املعنية
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الرئيسية – وزارة الصحة العامة بشكل خاص –اخلطوات الالحقة من أجل
اعتماد إطار عمل صحة املرأة ومأسسة آلية التنسيق.
من جهة أخرى ،س ُيبقي صندوق األمم املتحدة للس ّكان على شراكته مع اجلمعية اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية طوال
عام  ،2011لزيادة نشر املعرفة واملعلومات الضرورية ذات الصلة واملستندة إلى األدلة حول صحة املرأة في املجتمع كله.
عليه وفي ضوء االعتقاد السائد بأن وسائل اإلعالم تؤدي دور ًا هام ًا في إعالم الناس وتغيير تص ّوراتهم حول الصحة وفي
زيادة الوعي ونظر ًا لغياب املوارد احمللية أمام العاملني في وسائل اإلعالم ،بات من الضروري النظر في كيفية معاجلة
وسائل اإلعالم لقضايا صحة املرأة .تر ّقبوا املزيد من املعلومات حول هذه املبادرة في العدد املقبل!

األولويات األساسية لتحسين صحة المرأة
ح ّدد «اجتماع اخلبراء حول صحة املرأة» األولويات التالية التي تستوجب اخلطوات والتدخالت احملددة:
•النظر إلى صحة املرأة بشكل شامل استناد ًا إلى مقاربة دورة
احلياة
•تفادي النظر إلى أولويات صحة املرأة كمماثلة حلاجات صحة األم
•تقييم احمل ّددات االجتماعية بصفتها عوامل تعيق تساوي وصول
املرأة إلى الصحة
•يتم إلى حد ما جتاهل بعض الفئات النسائية في املجتمع من
حيث تقدمي اخلدمات إليهنّ استناد ًا إلى حاجاتهنّ وأولوياتهنّ
الصحية (أي النساء املسنّات والنساء من ذوي االحتياجات
اخلاصة والعامالت في مجال اجلنس وعامالت املنازل
األجنبيات)
•حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية هي بأهمية خدمات الصحة
اإلجنابية
•إعادة النظر في نسبة الوالدات القيصرية العالية في لبنان
وتقييمها من حيث فعالية الكلفة واحلاجة إليها وأثرها على صحة
املرأة ،إلخ

•إعادة تقييم دور القابالت من أجل توسيع نطاق اخلدمات
التي يو ّفرنها
•مراجعة وتكييف مجموعة خدمات الصحة اإلجنابية
للمراهقات والفتيات العازبات من خالل مقاربة
صديقة للفتيات ومناسبة ثقافي ًا واتّسام مق ّدمي
اخلدمات باملواقف اإليجابية
•إعادة تعزيز التربية على الصحة اجلنسية
واإلجنابية في املدارس
•دعم توعية املجتمع حول قضايا صحة
املرأة وحاجاتها
•دراسة أثر العنف املبني على
أساس النوع االجتماعي على
صحة املرأة.

شراكة حديثة متعددة المستويات

ساهم التعاون الناجح بني ك ّل من صندوق األمم املتحدة للس ّكان واملركز
التربوي للبحوث واإلمناء ووزارة التربية والتعليم العالي في تطوير «منهاج
املهارات احلياتية اخلاص بالتربية على الصحة اإلجنابية من منظور النوع
االجتماعي» الذي طال انتظاره وإصداره عام  .2009ومع العلم أن عملية
اإلدماج جارية اآلن ،يص ّب صندوق األمم املتحدة للس ّكان تركيزه حالي ًا على
توسيع التربية على الصحة اإلجنابية في األنشطة الالصف ّية كوسيلة جلذب
الطالب في كافة املدارس بهدف نقل الرسائل األساسية واملعلومات املوثوق بها.
وبالتالي ،كان من الضروري حتديد شراكة استراتيجية جديدة ووثيقة الصلة
ّ
التدخالت واألنشطة من أجل
باملوضوع ،تكون مسؤولة عن مجموعة كاملة من
حتقيق النتائج املرج ّوة.

وتأس َست شراكة مماثلة مع جامعة القديس يوسف بهدف تعزيز القدرات املؤسسية لوزارة التربية
ّ
والتعليم العالي من أجل إدراج مفاهيم الصحة اإلجنابية في األنشطة الالصفية وتزويد طالب املراحل
املتوسطة والثانوية باألدوات والفرص واملعلومات الدقيقة عن الصحة اإلجنابية ،ما سيساعدهم الحق ًا
في اتخاذ القرارات الصائبة واملسؤولة املرتبطة بصحتهم ورفاههم .وتستوجب هذه الشراكة تنفيذ
املك ّونات األساسية على غرار التدريب على األدوات التربوية احلالية (أي األلعاب التفاعلية) ليستخدمها
الطالب في املدارس الرسمية باإلضافة إلى تطوير األدوات اجلديدة مع إيالء االهتمام الضروري لإلعالم
االجتماعي حيث يقتضي األمر.
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باإلضافة إلى ما ذكر أعاله وبغية ضمان استدامة هذه املقاربة ،ستقوم جامعة القديس يوسف بتطوير حصة حول التربية
على الصحة اإلجنابية من أجل استكمال «منهاج إعداد املعلّمني» الذي تق ّدمه كلية العلوم التربوية سنوي ًا .بهذه الطريقة،
حصة تهدف إلى تعزيز معرفتهم وفهمهم للصحة اإلجنابية ،ما
يتم ّكن املعلمون من مختلف املناطق من املشاركة في ّ
سيساهم بدوره في حتسني مقاربة املهارات احلياتية بني الطالب وحتديدا في ما يخص الصحة اإلجنابية.
وال تتوقف الشراكة مع جامعة القديس يوسف عند هذا احل ّد ،بل تتع ّداه لتشمل التعاون
للصحة العائلية واملجتمعية في حرم اجلامعة.
– من جديد – مع املركز اجلامعي
"
ّ
للصحة العائلية
وسبق أن تعاونَ صندوق األمم املتحدة للس ّكان مع املركز اجلامعي
ّ
واملجتمعية لترجمة موقعه اإللكتروني املهم إلى اللغة العربية ونشر محتواه املفيد في
مختلف املدارس الرسمية على املستوى الوطني .ومت تكليف املركز حالي ًا بتطوير دليل
تدريبي ملق ّدمي اخلدمات الصحية واالجتماعية الذين يقدمون الرعاية إلى الشبان
والشابات .ومن املتوقع أن يصادق عليها خبراء الصحة والشبان والشابات بأنفسهم
لتُستخدم الح ًقا من أجل تعزيز قدرات مق ّدمي اخلدمات في املستوصفات.

تثقيف األقران من خالل المسرح
إلى تزايد مستمر ّ في المدارس
عام  ،2010خاضت املدرسة اإلجنيلية اللبنانية ومدرسة زهرة اإلحسان
وجمعية املبرات اخليرية – مم ّثلة مبدرسة اإلمام احلسن ومدرسة الرحمة
– جترب ًة فريدة وناجحة أال وهي تثقيف األقران من خالل املسرح .وتق ّدم
هذه املقاربة اجلديدة إلى الشبان والشابات الفرصة الختيار املواضيع
التي تلقى اهتمامهم والتعبير عنها على خشبة املسرح وبالتالي التأثير
ايجابيا على أقرانهم .وأ ّدى تطبيق مقاربة تثقيف األقران من خالل
املسرح في هذه املدارس – ومن ضمنها العروض املسرحية – إلى زيادة
مرتفعة وملحوظة في املعرفة واملواقف اإليجابية بني طالب املرحلة املتوسطة
والثانوية حول املسائل املرتبطة بالصحة اإلجنابية ،ومن ضمنها فيروس
نقص املناعة البشرية/اإليدز وأي سلوك آخر منط ٍو على املخاطر.
وشجعت هذه املبادرة الناجحة املركز التربوي للبحوث واإلمناء على اعتماد
ّ
مقاربة تثقيف األقران من خالل املسرح ضمن برنامجه التدريبي املتواصل
عام  2011والبناء على “منهاج املهارات احلياتية اخلاص بالتربية على
الصحة اإلجنابية من منظور النوع االجتماعي” (الصادر في بيان وزاري
عام  )2009كإطار عمل أساسي لدمج مقاربة تثقيف األقران من خالل
املسرح في كافة نواحي القطاع التربوي.
وستقوم هذه املقاربة اجلديدة املستحدثة عام  2011ضمن الشراكة
املستمرة بني املركز التربوي للبحوث واإلمناء وصندوق األمم املتحدة
للس ّكان بتعزيز قدرات فريق أساسي من اخلبراء ليصبحوا مد ّربني وطنيني
في مجال تثقيف األقران من خالل املسرح .وسيصار إلى اختيار أعضائه
من ثالثة مراكز للتعليم املتواصل/دار املعلمني من ثالث مناطق لبنانية
(أي صور وزحلة وجبل لبنان) .باإلضافة إلى ذلك ،سينضم املشرفون على
برنامج الصحة املدرسية من مكتب اإلرشاد والتوجيه في مديرية التربية
في وزارة التربية والتعليم العالي واملمثلون من جمعية املبرات اخليرية إلى
الفريق األساسي من املد ّربني الوطنيني .وسيحصل هؤالء على دورة تدريبية
حول تقنيات تثقيف األقران من خالل املسرح ومهارات التيسير والتدريب
والقضايا املرتبطة بالصحة اإلجنابية كما جاءت في املنهاج .باإلضافة إلى
ذلك ،سيتولّون مسؤولية تطوير قدرات معلمني في بعض املدارس وإدارة
مبادرة تثقيف األقران من خالل املسرح بني طالبهم.
أخير ًا ،جتدر اإلشارة إلى أنّ املساعي جارية للحصول على دعم جمعية
الفنون البصر ّية واألدائ ّية (فابا) خالل مراحل هذا املشروع نظر ًا خلبرتها
في األداء املسرحي واالرجتال باإلضافة إلى دورها األساسي في قيادة
جهود هذه املبادرة الرائدة عام .2010
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جهة نحو الطالب
توعية مو ّ

في إطار اجلهود املستم ّرة للتواصل مع الش ّبان والشابات اللبنانيني ،أجرى
صندوق األمم املتحدة للس ّكان وشبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERعدد ًا من
أنشطة التوعية في اجلامعات هدفت كلّها إلى تعريف الطالب باختصاص
الصندوق ومجاالت عمله.

وانض ّم صندوق األمم املتحدة للس ّكان في الـ 26من آذار (مارس) إلى
 8وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة من أجل إحياء جلستني في “منوذج
األمم املتحدة/محاكاة وهمية” في اجلامعة اللبنانية األميركية في بيروت.
وتط ّرقت اجللسة األولى إلى “دور الشباب في الوقاية من فيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز :مبادرة شبكة تثقيف األقران ( .”)Y-PEERو ّ
مت
تعريف أكثر من مئة مندوب شاب وشابة في لبنان بالشبكة – املدعومة من
صندوق األمم املتحدة للس ّكان – وتض ّمن العرض اإلحصاءات حول فيروس
نقص املناعة البشرية واألشرطة املص ّورة والصور التي أظهرت كيف يتعامل
حتد مماثل من خالل التوعية والتشبيك وكسب التأييد
الش ّبان والشابات مع ٍ
ّ
في ظ ّل مقاربة صديقة للشباب .أما اجللسة الثانية فسلطت الضوء على املبادرة التي يدعمها الصندوق مع
الصحة اإلجنابية في املناهج املدرسية واألنشطة
املركز التربوي للبحوث واإلمناء وهي تهدف إلى “دمج تعليم
ّ
الالصفية” حيث ّ
ّ
ً
اطلع الطالب بشكل مك ّثف إلى عملية كسب التأييد املستندة إلى األدلة وكان ذلك أساسيا في
جعل هذا اإلجناز ممكن ًا .وتض ّمنت اجللسة عرض فيلم مص ّور قصير حول احلاجة إلى تعليم الصحة اإلجنابية
في املدارس ،وتبعه نقاش اعتمد مقاربة العصف الذهني .وق ّدر الطالب كلتا اجللستني اللتني اتّسمتا بالكثير من
التفاعل .وهكذا ،تع ّرف  180طالب ًا في املرحلة الثانوية من مدارس ع ّدة في لبنان على عمل صندوق األمم املتحدة
للس ّكان.
مبوازاة ذلك وفي مناسبتني مختلفتني ،شاركت الشبكة في اجلهود اجلامعية
التي سعت إلى تعزيز النشاط والتوعية بني الطالب .وكجزء من “يوم األمم
املتحدة” األول الذي ّ
نظمته اجلامعة اللبنانية األميركية في الـ 27من نيسان
(أبريل) في حرمها في بيروت ،وإلى جانب ممثلني من وكاالت األمم املتّحدة
في لبنان ،شغل أعضاء الشبكة كشك ًا وعرضوا مواد ًا متنوعة وع ّرفوا الطالب
بعملها .وفي الـ 6والـ 7من أيار (مايو) ،وخالل “احللقة الدراسية الفرنكوفونية
الدولية التاسعة حول الشباب والسلوك املنطوي على املخاطر” في جامعة
القديس يوسف ،سنحت أيض ًا ألعضاء الشبكة الفرصة لشغل كشكهم عبر
إشراك الطالب في ألعاب التوعية التفاعلية حول انتقال عدوى فيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز والوقاية منه ،واألمراض املعدية املنقولة جنسي ًا،
واملواضيع األخرى املرتبطة بصحتهم .وجاءت ردود الفعل إيجابية جد ًا إذ
استفسر الكثير من الطالب عن كيفية االنضمام إلى الشبكة.

ّ
للسكان
دعم صندوق األمم المتحدة
لسياسة الشباب الوطنية
إن “مشروع مشاركة الشباب اللبناني ومتكينه” هو مشروع مشترك بني الوكاالت
األعضاء في فريق عمل األمم املتحدة املعني بالشباب ووزارة الشباب والرياضة في
لبنان ،وبالشراكة مع املجموعات الشبابية ومنظمات املجتمع املدني التي تر ّكز على
الشباب .وفي إطار هذا املشروعُ ،طلِب من اخلبراء احملليني إعداد دراستني ،أال وهما
“واقع الشباب في لبنان” و”الشباب والقوانني في لبنان” كخط انطالق للسياسة الوطنية
للشباب .وأقدمت اجلهات املعنية من القطاعني احلكومي وغير احلكومي وبشكل مك ّثف
على مراجعة نتائج الدراستني (من ضمن دراسات أخرى) وتوصيات السياسة الصادرة
عنها ،ومناقشتها واملصادقة عليها .وكخطوة أخيرة لضمان شمولية وترابط هذه الوثائق
الوطنية األساسية ،و ّكل صندوق األمم املتحدة للس ّكان ،بناء على طلب فريق العمل املعني
بالشباب ،مستشار ًا خارجي ًا رفيع املستوى لتولّي هذه املهمة ،وتأتى عن ذلك نتائج عالية
اجلودة ووضعت اللمسات األخيرة على الوثائق التي ستصدر وتنشر قريب ًا .
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االعتماد على خبرة شبكة تثقيف األقران
منذ إنشاء شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERفي لبنان عام  ،2008وبدعم
من صندوق األمم املتحدة للس ّكان ،خضع أعضاؤها لسلسلة من الدورات
التدريبية وورش العمل حول التقنيات واملهارات واملواضيع املتنوعة .وبعد
مرور ثالث سنوات ،وانطالق ًا من إميان صندوق األمم املتحدة للس ّكان
بقدرات الشباب وقدرتهم على االضطالع بدور حيوي كقادة وعناصر تغيير،
مما
اشترك أعضاء الشبكة في العديد من مشاريع الصندوق لإلستفادة ّ
اكتسبوه من خبرة ومعلومات ومهارات .وفي ما يلي أمثلة على مساهمة
أعضاء الشبكة في عمل الصندوق احلالي عام :2011
•التوعية بني األقران في املخيمات الصيفية حول املساواة بني اجلنسني
في منطقة شمال لبنان وفي سياق برنامج صندوق األهداف اإلمنائية
لأللفية ( )MDG-Fاملشترك واملعني بـ”بناء السالم والوقاية من
النزاعات”
•سيشارك أعضاء الشبكة في تعزيز األدوات التربوية التي ستستخ َدم
في أنشطة زيادة التوعية في إطار مشروع يدعمه صندوق األمم املتحدة
للس ّكان مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع جامعة القديس
يوسف
•سيكون أعضاء الشبكة مبثابة أشخاص ذوي خبرة خالل تدريب اخلبراء
على تثقيف األقران من خالل املسرح وفي إطار مشروع يدعمه صندوق
األمم املتحدة للس ّكان مع املركز التربوي للبحوث واإلمناء
•ويتوقع من أعضاء الشبكة املشاركة بشكل ف ّعال في املرحلة الثانية من
“مبادرة تفعيل اخلدمات الصديقة للشباب”.

لنتح ّدث :حملة رائدة

ُأطلِقت حملة “لنتح ّدث” في لبنان بدعم من سلسلة املتاجر الدولية أيتش أند أم ( .)H&Mو ّ
مت حتديد جمعية مسار،
وهي منظمة غير حكومية محلية تُعنى بأنشطة متكني الشباب ،كشريك أساسي إلدارة احلملة بتعاون وثيق مع
شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERوصندوق األمم املتحدة للس ّكان.
حملة “لنتح ّدث” هي مبادرة إقليمية تهدف إلى التعبير عن مخاوف الشباب
وطموحاتهم وحتفيز النقاش وزيادة الطلب ونشر التوعية بني فئة الشباب حول
بصحتهم ،ومن ضمنها الوقاية من فيروس نقص املناعة
القضايا املرتبطة
ّ
ّ
َ
البشرية/اإليدز .وستُنظم أنشطة مختلفة تشمل تنمية القدرات والتوعية باإلضافة
إلى مشاركة الفعاليات الترفيهية واإلعالمية (ومن ضمنها اللقاءات اإلعالمية
واحلفالت املوسيقية ،ألخ) من أجل التواصل مع الشباب في كافة األراضي
اللبنانية.
كما ستت ّم دعوة عدد من املشاهير وصانعي القرار األساسيني اللبنانيني لدعم
هذه احلملة .وفي هذا الصددُ ،أجرِي استطالع للرأي بني الشباب/ات ملعرفة من
ّ
املفضلة في عالم املشاهير وبخاصة في مجاالت املوسيقى والتمثيل
هم رموزهم
ووسائل اإلعالم والرياضة واملوضة .وستح ّدد نتائج هذا االستطالع أسماء
املشاهير الذين سيت ّم التواصل معهم ورمبا إشراكهم في احلملة .كما سيصار
إلى إجراء تقييم ألثر احلملة على الشباب عند نهايتها.
وستبدأ هذه األنشطة قريب ًا ،فابقوا متي ّقظني!

لنتحدث

7

The Let’s Talk campaign was launched in Lebanon with the support of the international fashion retailer H&M. Masar, a local NGO engaged in
youth empowerment activities, has been identified as a key partner to manage the campaign in close collaboration with the Youth Peer Education
(Y-PEER) network and UNFPA.

A Pioneering Campaign

المبني على أساس النوع االجتماعي
إعطاء األولوية للوقاية واالستجابة للعنف
ّ
على الرغم من أن القوانني الدولية تضمن للرجال والنساء احلقوق املتساوية في كافة جوانب حقوق
اإلنسان ،ال تزال النساء والفتيات عرضة لعدم املساواة في القانون واملمارسة في لبنان والعالم.
املبني على أساس النوع االجتماعي أحد أوجه عدم املساواة األبرز الذي يكون أثره
و ُيع ّد العنف
ّ
مد ّمر ًا على صحة الضحية وأمنها ورفاهها كما صحة وأمن ورفاه العائلة واملجتمع ككل .لهذا
السبب ،بدأ صندوق األمم املتحدة للس ّكان في لبنان منذ العام  2008بالتعاون مع الفاعلني في
املبني على أساس النوع االجتماعي من أجل دعم اجلهود الوطنية إلدماج
مجال مناهضة العنف
ّ
الوقاية واالستجابة لهذاالعنف ومأسستهما في التخطيط والتنمية الوطنية.

واستناد ًا إلى األولويات الرئيسية للعام  2010التي مت حتديدها نتيجة التنسيق والتشاور
املبني على أساس
الوثيقني مع اجلهات املعنية ،استُكمِ لَت أربع دراسات وطنية حول العنف
ّ
النوع االجتماعي في لبنان ومت نشر ما آلت إليه هذه الدراسات خالل اجتماع ُعقد في 10
آذار (مارس) بني اجلهات املعنية .وش ّكل هذا االجتماع أيض ًا فرصة لالحتفال مبناسبة
“اليوم العاملي للمرأة” وشارك فيه  65شخص ًا من اإلدارات احلكومية واملنظمات غير
احلكومية واملؤسسات األكادميية والهيئات الدولية واإلعالم .و َك ُثر االهتمام حول نتائج هذه
الدراسات وتبعات السياسة الناجتة عنها ،وبخاصة أن البراهني التي ظهرت حديث ًا و ّفرت
نظرة شاملة لوضع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان في ما يتعلق
املبني
بالتشريعات واخلدمات واملوارد واجلهات الفاعلة والتغطية اإلعالمية اخلاصة بالعنف
ّ
على أساس النوع االجتماعي وسواها .وعليه ،تكون النواقص والتحديات التي ّ
مت التعرف
إليها أساسية لتعزيز ك ّل من الوقاية واالستجابة لهذا العنف.
بناء على نتائج هذه الدراسات وتوصياتها ،ح ّدد االجتماع التدخالت االستراتيجية األساسية التي
سيتم تنفيذها في العام  ،2011على النحو التالي:
املبني على أساس النوع االجتماعي
العنف
•التحضير إلجراء دراسة حول انتشار ظاهرة
ّ
املبني على أساس النوع االجتماعي
•تطوير موجزات السياسات حول العنف
ّ
املبني على أساس النوع االجتماعي
•تطوير إطار عمل لرصد وتقييم العنف
ّ
املبني على أساس النوع االجتماعي
•دعم تدريب وسائل اإلعالم على قضايا العنف
ّ
املبني على أساس النوع االجتماعي عبر تدريب فريق
•توسيع فريق خبراء املوارد املتعلقة بالعنف
ّ
املد ّربني
•مواصلة دعم جهود الضغط وكسب التأييد.
املبني على
وتستوجب اجلهود والتدخالت املذكورة أعاله مشاركة الفاعلني في مجال مناهضة العنف
ّ
أساس النوع االجتماعي وإشراكهم على املستويني الوطني واإلقليمي.

اعتماد االستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة في لبنان
بعد عملية استشارية شاملة أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية بالتعاون
مع صندوق األمم املتحدة للس ّكان ،ن ُّظمت ورشة عمل استم ّرت ليومني من أجل
اعتماد االستراتيجية الوطنية لشؤون املرأة في لبنان .واعتُبر استخدام عبارة
“املرأة في لبنان” (عوض ًا عن “املرأة اللبنانية”) في عنوان االستراتيجية خطوة
إلى األمام في معاجلة قضايا املرأة ،ما يتيح لالستراتيجية التط ّرق إلى األولويات
املرتبطة بالنساء اللبنانيات بشكل عام والالجئات وعامالت املنازل األجنبيات ،إلخ.
وكانت هذه النقطة إحدى التوصيات األساسية الواردة في التقارير الوطنية حول
اإلتفاقية الدولية املعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ض ّد املرأة ()CEDAW
التي ق ّدمتها الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية في السنوات الفائتة.

ُعقد االجتماع في الـ 17والـ 18من آذار (مارس) وفي ذكرى “اليوم العاملي
للمرأة” .وشارك قرابة  65ممث ًال عن املؤسسات احلكومية واملجتمع املدني
السيد فادي كرم ،أمني عام
واملنظمات الدولية في املشاورات .وترأس ك ّل من ّ
الهيئة ،والس ّيد زياد رفاعي ،املدير الوطني لصندوق األمم املتحدة للس ّكان حفل
االفتتاح.
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ا ستر ا تيجية
الجميع للفرد!
على الرغم من أن مختلف املنظمات غير احلكومية
واملنظمات الدولية تعمل بشكل متواصل على تطوير
استراتيجياتها اخلاصة ،ش ّكل الدعم الوطني لالستراتيجية
الوطنية لشؤون املرأة واعتمادها من قبل األطراف األساسية
التي تعمل على معاجلة قضايا املرأة في لبنان إجناز ًا
هام ًا .ولم يكت ِ
ف ممثلو مختلف الشركات واجلهات املعنية
باملشاركة في يومني كاملني من النقاشات اجلوهرية ،بل
تع ّدوا ذلك ليبرهنوا عن حماستهم والتزامهم بـ”خطة
العمل الوطنية” التي ستش ّكل إطار ًا عمالني ًا للعمل
على املساواة بني اجلنسني وقضايا املرأة في
السنوات الالحقة.

واستُلهمت األهداف الواردة في االستراتيجية من املعاهدات واالتفاقيات الدولية
التي صادق عليها لبنان ،باإلضافة إلى الدستور اللبناني و”وثيقة الوفاق الوطني”
(أو ما ُيعرف بـ”اتفاق الطائف”) .وجرت مناقشة األهداف املقترحة ،الهدف تلو
اآلخر ،ضمن السياق اللبناني ،ومراجعتها بشكل يحترم كافة األولويات واملسائل
ذات الصلة التي طرحها املشاركون .وأثمرت النتيجة استراتيجية ض ّمت األهداف
التسعة التالية:
•حتقيق املساواة بني اجلنسني في احلقوق والواجبات في كافة القطاعات
والتشريعات
•تعزيز الفرص التربوية للفتيات والنساء
•تعزيز املساواة بني اجلنسني في الوصول إلى الرعاية الصحية وخدمات
الصحة اإلجنابية
•مكافحة الفقر بني النساء
•تعزيز مشاركة املرأة في احلياة االقتصادية
•حتقيق املساواة بني اجلنسني في كافة مواقع اتخاذ القرار
•محاربة العنف ضد املرأة
•تغيير الصور النمطية للمرأة في وسائل اإلعالم والثقافة
•تعزيز حماية املرأة في النزاعات املسلّحة وحاالت الطوارئ والكوارث الوطنية.
وستتمحور اخلطوات الالحقة حول وضع اللمسات النهائية على االستراتيجية
ونشرها باإلضافة إلى ترجمتها إلى “خطة عمل وطنية” ستقودها الهيئة الوطنية
لشؤون املرأة اللبنانية وبدعم من صندوق األمم املتحدة للس ّكان ،وتعتمد مقاربة
تشاركية جتمع بني كافة اجلهات املعنية.

االستجابة لحاجات الفتيات والنساء المرتبطة بالصحة اإلنجابية
في منطقة شمال لبنان:
تطوير قدرات مق ّدمي خدمات الرعاية الصحية

في سياق برنامج صندوق األهداف اإلمنائية لأللفية ( )MDG-Fاملشترك
حول “الوقاية من النزاعات وبناء السالم” في منطقة شمال لبنان،
وبالتعاون مع وزارة الصحة العامةّ ،
نظم صندوق األمم املتحدة للس ّكان
حلقة دراسية لتنمية القدرات دامت ليومني في شهر حزيران (يونيو) حول
توفير رزمة خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة وذات اجلودة إلى مق ّدمي
خدمات الرعاية الصحية في طرابلس.

وبرزت صحة النساء والفتيات اإلجنابية كإحدى احلاجات التي لم يتم
تلبيتها بعد ،وذلك ضمن نتائج الدراسة التي أجرِي َت بدعم من الصندوق
في نهاية عام  2010في شمال لبنان وحتديدا في طرابلس وعكار ومخيمي
البداوي ونهر البارد  .وهدفت الدراسة إلى استكشاف وفهم وحتديد
حاجات وأولويات النساء والشابات في مختلف املجاالت ومن ضمنها
الصحة .وبناء على نتائج التقييم وردود فعل املجتمعات ،متت صياغة خطة
العمل األولية لتلبية أولويات املجتمع وتوقعاته.
واستهدفت احللقة الدراسية عدد ًا من مق ّدمي الرعاية الصحية (األطباء
والقابالت واملمرضات) حول الصحة بشكل عام والصحة اإلجنابية بشكل
مجالي الطب والصحة العامة مختلف املواضيع
خاص .وتناول اخلبراء في
ّ
ً
على غرار سالمة األمومة واألمراض املعدية املنقولة جنسيا وااللتهابات
في اجلهاز التناسلي والوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز،
وإدارة اإلجهاد وتقدمي املشورة حول الصحة اإلجنابية وتثقيف املريض
املبني على أساس النوع االجتماعي .وشارك ما يعادل
والوقاية من العنف
ّ
 50شخص ًا في احللقة الدراسية وحصلوا على رزم املواد التربوية ليقوموا
بتوزيعها على املرضى في مراكز الرعاية الصحية احمللية.
مخيمي نهر البارد
ومن املقرر إجراء حلقة دراسية مماثلة تستهدف
ّ
والب ّداوي والقرى اللبنانية املجاورة لهما في متوز (يوليو) عام .2011

توعية الشباب حول المساواة بين الجنسين
في سياق برنامج صندوق األهداف اإلمنائية لأللفية
املشترك وبهدف زيادة توعية الشباب من خلفيات متعددة ،متت
االستعانة بشبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERلكي تنقل درايتها
وتع ّرف أقرانها مبقاربة الترفيه للتثقيف .وبحلول نهاية شهر
حزيران (يونيو) ،شارك  12مدرب ًا من املخيمات الفلسطينية
واملنظمات غير احلكومية اللبنانية طوال يومني في دورة تدريبية
لتنمية القدرات حول املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء
والفتيات.

()MDG-F

وتع ّرف املد ّربون الشباب إلى أسس مفاهيم وتعاريف النوع
االجتماعي واملساواة بني اجلنسني من منظور حقوق اإلنسان،
املبني
ومتكني النساء والفتيات باإلضافة إلى الوقاية من العنف
ّ
على أساس النوع االجتماعي .وتد ّرب الشباب املشاركون بشكل
خاص على استخدام األدوات واأللعاب التربوية املرتبطة بالنوع
االجتماعي ومن ضمنها فيلم حول العنف األسري حتت عنوان
وسنحت أمام املد ّربني الشباب الفرصة لترجمة
“سهى وكرمي”ُ .
النظرية إلى ممارسة من خالل استخدام املواد التدريبية في
الفيلم حول حقوق اإلنسان وأسباب العنف ونتائجه ،وكسر حاجز
الصمت.
في متوز (يوليو) ،سيستعني هؤالء املد ّربون الـ 12بالتقنيات
واملهارات التي اكتسبوها حديث ًا خالل جلسات التوعية التي
سيجرونها حول قضايا املساواة بني اجلنسني في مجتمعهم،
وبخاصة في املخ ّيمات الصيفية التي ستنظمها منظمة اليونيسف
في منطقة شمال لبنان للشباب الفلسطينيني واللبنانيني.
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كتب

ّ
للسكانالجامعات
في
المكتبات
على رفوف
المتحدة
منشورات صندوق األمم
S
KO
O
B
Livres

ّ
للسكان
منشورات صندوق األمم المتحدة
على رفوف المكتبات في الجامعات
في خطوة تهدف إلى توسيع تبادل املعرفة مع طالب اجلامعات
والقطاع األكادميي ومن أجل تعزيز ثقافة تستند إلى األدلة ،وضع
صندوق األمم املتحدة للس ّكان خطة تقضي مبشاركة منشوراته
املتعددة مع مكتبات اجلامعات.
في شهر شباط (فبراير) ،أجرى الصندوق سلسلة من الزيارات
إلى أمناء املكتبات في  21جامعة في لبنان وق ّيم حاجات اجلامعات
واملستخدمني وأخذ في االعتبار املواضيع التي حتظى بالتفضيل
على سواها واالهتمام مبنشورات الصندوق واختصاصه .وجاءت
النتائج باإلجماع :أظهروا جميع ًا اهتمام ًا بالغ ًا باملواضيع التي
يتناولها الصندوق ومنشوراته وطلبوا تبادل املعرفة مع الصندوق
بشكل منتظم.
نتيجة ذلك ،سيصار إلى تبادل تقارير الصندوق ومنشوراته العاملية
واإلقليمية والوطنية التي تعالج مجموعة من املواضيع مع مكتبات
اجلامعات وستصبح متو ّفرة للطالب والكليات في كافة املناطق اللبنانية.

In a move aiming at
widening the knowledge
sharing with university
youth and academic
sector as well as
promoting an evidencebased culture, UNFPA
launched a plan to share
its multiple publications
with university libraries.

Livres

BOOKS
BOOKS

بتك

كتب KS

In February, UNFPA
conducted a series of
visits with librarians of 21
universities throughout
Lebanon by assessing
the university’s needs,
preference in subject
areas, users and interest
in UNFPA publications
and mandate. The results
were unanimous: all
showed great interest
in the subjects and
publications of UNFPA
and called for a regular
knowledge sharing
process.

BOOKS

التنمية المتواصلة لقدرات الموظفين
ّ
للسكان
والموظفات في صندوق األمم المتحدة

تش ّكل التنمية املتواصلة لقدرات املوظفني واملوظفات ضمانة إلدارة عالية
اجلودة واحتراف كبير في الرصد .ومتاشي ًا مع هذا االعتقاد الراسخ،
يشجع الصندوق املوظفني واملوظفات على املشاركة في فرص التعلّم
ّ
وتطوير القدرات ،سواء أكان ذلك من خالل الندوات اإللكترونية أو
احلصص الدراسية عن بعد و/أو ورش العمل التدريبية احمللية وسواها.
بالتالي شارك املوظفون واملوظفات ،وفق ًا ملهام كل موظف وموظفة منهم،
في الندوات اإللكترونية/احلصص الدراسية عن بعد في مجاالت مختلف
تراوحت بني “برمجة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي” و”نظام
إدارة املعلومات” و”معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام” و”برمجة الصحة
اجلنسية واإلجنابية” و”تعبئة املوارد” .ومبوازاة ذلك ،أنشأ املكتب الوطني
ّ
وستغطي هذه اجللسات
مؤخر ًا جلسات تعلّم دورية في فترات بعد الظهر.
املواضيع املختلفة التي تتراوح بني الهيكلية التنظيمية والنظم إلى املجاالت
املختلفة األخرى .واعتبر املوظفون واملوظفات هذه اجللسات مفيدة جد ًا.
أخير ًا وليس آخر ًا ،شارك البعض من املوظفني واملوظفني كأشخاص ذوي خبرة في مختلف
امليادين احمللية واإلقليمية والعاملية (أي ورش العمل واملؤمترات واالجتماعات الفنية ،إلخ)،
وبالتالي ال يقتصر دورهم فقط على نقل املعرفة واخلبرات إلى الغير ،بل يتع ّداه ليشمل
االستفادة من هذه املعرفة املكتسبة الستحداث االبتكارات اإلضافية واملقاربات اجلديدة في
مجاالت عملهم في البرنامج الوطني.

ّ
للسكان في لبنان
حب مكتب صندوق األمم المتحدة
ير ّ
بالبعثة المشتركة للمكتب اإلقليمي للدول العربية
رحب املكتب الوطني بالزمالء من املكتب اإلقليمي للدول العربية من الـ 27من أيار (مايو)
ّ
إلى األول من حزيران (يونيو) .وتألّف الوفد من الس ّيد حافظ شقير ،املدير اإلقليمي والس ّيد
محمد عفيفي ،املساعد اخلاص للمدير اإلقليمي ،والس ّيد ألكسندر بوديروزا ،املستشار
الفني حول الشباب وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،السيدة جوزيان خوري،
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أخصائية البرنامج والس ّيد عبدالله الزعبي ،املستشار
حول الس ّكان والتنمية.
وكان الهدف الرئيسي وراء زيارة البعثة املشاركة
في االجتماعات اإلقليمية لـ”مجموعة األمم املتحدة
اإلمنائية وآلية التنسيق اإلقليمي” باإلضافة إلى
اللقاءات اجلانبية مع الشركاء اإلقليميني ملناقشة
املسائل البرنامجية والتشغيلية .واستغ ّل الصندوق
هذه الفرصة لعقد اجتماع عام للموظفني مع البعثة
خالل حفل فطور لبناني .وتناولت النقاشات التحديات
اجلديدة والتوجهات البرنامجية في ضوء التغييرات
االجتماعية والسياسية واألولويات الناشئة في عدد من
البلدان العربية.

ّ
المنفذة
تعزيز قدرات الجهات الشريكة
في مجال التنفيذ الوطني

نظر ًا إللتزام صندوق األمم املتحدة للس ّكان بتعزيز امللكية الوطنية ،بات تطوير قدرات
اجلهات الشريكة املن ّفذة من خالل التنفيذ الوطني من بني الطرق األساسية للتوصل إلى
النتائج الفعالة والعالية اجلودة ملختلف مك ّونات البرنامج الوطني لألعوام  2014-2010الذي
يدعمه صندوق األمم املتحدة للس ّكان .في هذا الصددّ ،
نظم مكتب الصندوق في لبنان في
شهر حزيران (يونيو) ورشة عمل تدريبية استم ّرت ليومني حول
التنفيذ الوطني مع التشديد على “اإلدارة املالية” للمشاريع
التي يدعمها ومبا في ذلك دور اجلهات الشريكة املن ّفذة
زيادة في المعرفة حول اإلدارة المالية
ومساءلتها .جمعت ورشة العمل ما يقارب  21شخص ًا من
مدراء ومدراء محليني ونقاط ارتكاز ومحاسبني/مسؤولني ماليني
%83.6
من اجلهات الشريكة املن ّفذة احلالية ،وبخاصة وزارة الشؤون
االجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية واملركز
التربوي للبحوث واإلمناء وجامعة القديس يوسف وجمعية مسار
%37.9
باإلضافة إلى املوظفني واملوظفات في مكتب صندوق األمم
املتحدة للس ّكان .وكان مجلس اإلمناء واإلعمار ممث ًال بصفته
النظير احمللي والوكالة املن ّفذة للبرنامج الوطني بكامله .وقد
اإلختبار القبلي
اإلختبار البعدي
ق ّدر املشاركون ورشة العمل هذه وع ّبروا عن مدى رضاهم على
املعلومات النظرية والتمارين العملية حول اإلدارة املالية.

إطالق مسح للقطاع الخاص

تع ّد الشراكات االستراتيجية أساسية بالنسبة إلى صندوق األمم املتحدة للس ّكان من أجل
تنسيق وتوفير الدعم الضروري للمضي قدم ًا بتنفيذ األولويات الوطنية ،وذلك متاشي ًا مع
جدول أعمال “املؤمتر الدولي للس ّكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية” .بناء على ما
تق ّدم ،أطلق صندوق األمم املتحدة للس ّكان مؤخر ًا مسح ًا لعدد مح ّدد
من الشركات اخلاصة وبخاصة تلك التي تتبنّى مفهوم املسؤولية
االجتماعية للشركة في لبنان .وعند استكمال هذا املسح ،سيبني
الصندوق على نتائجه من أجل عقد شراكات تستند إلى أسس
مشتركة وبناء العالقات املفيدة للطرفني التي من شأنها أن تساعد
اجلهتني في الوصول إلى األهداف والنتائج املرجوة فيما حتافظ كل
واحدة على اختصاصها .ومن املتوقع أن تصدر هذه النتائج قبل
نهاية العام .2011

Private Sector
A Mapping
of Launched

the necessary
advance
للمضي قدم ًا بتنفيذ األولويات الوطنية ،وذلك متاشي ًا مع جدول أعمال “املؤمتر الدولي للس ّكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية”.
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necessaryالتي
اخلاصة وبخاصة تلك
الشركات
theلعدد محدّد
implementationمسح ًا
األممofاملتحدة للس ّكان مؤخر ًا
أطلق صندوق
بناء على ما تقدّم،
the
implementation
of national
.شراكات تستند إلى أسس مشتركة وبناء العالقات املفيدة للطرفني التي من شأنها أن تساعد املنظمتني في الوصول إلى األهداف والنتائج املرجوة فيما حتافظ كل واحدة على اختصاصها .ومن املتوقع أن تصدر هذه النتائج قبل نهاية العام 2011
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for Research and
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6 pages

Arabic, English

Y-PEER Lebanon

12 pages
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UNFPA and several GBV
actors in Lebanon

تثقيف االقران من خالل املسرح في
اإلطار املدرسي :دليل تدريبي

دليل مساند حول احلقوق
اإلنسانية للمرأة

Gender Sensitive Life
Skills Reproductive Health
Curriculum Development, A
Best Practice Documentation

منهج دراسي حول الصحة اإلجنابية
يراعي مسائل اجلندرة ويز ّود الطالب
مبهارات حياتية :توثيق املمارسات
الفضلى

Y-PEER Newsletter, Issue 5,
January – April 2011

نشرة شبكة تثقيف األقران بني الشباب،
عدد  ،5كانون الثاني – نيسان 2011

TANSEEQ for Ending
Gender Based Violence in
Lebanon, Issue 2,
July – December 2010

تنسيق للحد من العنف املبني على
أساس النوع اإلجتماعي في لبنان

صندوق األمم المتحدة للسكان ـ ألن كل شخص مهم
يدعم صندوق األمم املتحدة للسكان ،وهو وكالة إمنائية دولية ،حق كل امرأة ورجل
وطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص .ويقوم الصندوق ايضا
بدعم البلدان في استخدامها للبيانات السكانية الالزمة لسياسات برامج مكافحة
الفقر وللبرامج التي متكن من أن يكون كل حمل مرغوب ًا ،وكل والدة مأمونة ،وكل
شاب وشابة خالي ًا من فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وكل فتاة وامرأة
تُعامل بكرامة واحترام.
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UNFPA and Education
for Change
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مراجعة املوارد واملواد التدريبية
املتعلقة بالعنف املبني على أساس
النوع اإلجتماعي في لبنان

Review of Gender Based
Violence Research in
Lebanon, Executive Summary

مراجعة البحوث املتعلقة بالعنف املبني
على أساس النوع اإلجتماعي في لبنان

Situation Analysis of
Gender Based Violence
in Lebanon, Executive
Summary
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of Arab Women for
Training and Research
(CAWTAR)
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Assessment of Media
Coverage of Gender Based
Violence in Lebanon,
Executive Summary

UNFPA and the Lebanese
Council to Resist
Violence against Women
(LECORVAW)
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حتليل واقع العنف املبني على أساس
النوع اإلجتماعي

أوجه معاجلة اإلعالم اللبناني
ملوضوع العنف املبني على أساس
النوع اإلجتماعي

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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