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سبعة باليين نسمة – يعتمدون على بعضهم البعض

مت ّيز النصف الثاني من عام  2011عن سواه بنقطة حت ّول هامة في عدد الس ّكان :يوم السبعة باليني نسمة في  31تشرين األول (أكتوبر).
بالصحة
ففي ذاك اليوم ،تخطى عدد سكان العالم عتبة  7باليني نسمة .وما سنفعله تالي ًا سيح ّدد ما إذا كان ينتظرنا مستقبل يتّسم
ّ
واالستدامة واالزدهار أو مستقبل موسوم بأوجه عدم املساواة والتدهور البيئي واالنتكاسات االقتصادية.
ميكن اعتبار عدد الس ّكان القياسي هذا جناح ًا حققته البشرية ألن ذلك يعني أن البشر يعيشون لوقت أطول واملزيد من أطفالنا في العالم
يفلتون من املوت .لكن لم يتم ّكن اجلميع من االستفادة من هذا اإلجناز أو من نوعية احلياة العليا التي ينطوي عليها .وال تزال أوجه التفاوت
بني البلدان وداخلها كثيرة .كما ال تزال أوجه التفاوت في احلقوق والفرص بني الرجال والنساء والفتيات والفتيان كثيرة.
اليوم ،أمسى رسم مسار التنمية التي تعزز املساواة مهم ًا أكثر من أي وقت مضى .وتسنح لنا اليوم فرصة للتفكير في العالم الذي سينتظر
األجيال املقبلة.

يش ّكل عالم بتعداد سبعة باليني نسمة حتديات تستوجب التح ّرك.
• الفقر وعدم املساواة  -كسر احللقة
• النساء والفتيات  -التمكني والتقدم
حتد غير مسبوق
• الشيخوخة ٍ -
• احلقوق والصحة اإلجنابية  -وقائع احلياة
• الشباب  -صقل املستقبل
ّ
• البيئة  -كوكب بصحة جيدة ،سكان بصحة جيدة
ّ
التحضر  -التخطيط للنمو
•

وبقدر ما تواجه هذه التحديات العالم ،فهي تواجه لبنان بالقدر ذاته.
ومن أجل التوصل إلى معاجلتها ،سيواصل صندوق األمم املتحدة
للس ّكان في لبنان تعاونه مع شركائه واجلهات املعنية األخرى للمضي
قدم ًا بهذه األولويات ودمجها بأجندة وطنية وقطاعية ،وذلك من خالل
كسب التأييد وإصدار البحوث وتنمية القدرات وزيادة الوعي وتقدمي
اخلدمات وتوسيع الشراكات.

دعوة المشاهير للشباب« :تعوا نحكي عن فيروس السيدا»

إحياء اليوم العالمي للشباب مع الشباب!

ّ
نظم صندوق األمم املتحدة للس ّكان عدد ًا من األنشطة حتت راية حملة «تعوا نحكي عن فيروس
السيدا» التي ّ
مت تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني ملكافحة اإليدز
ّ
ً
وشبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERوجمعية مسار .ومثلت هذه احلملة جزءا من احلملة
اإلقليمية حتت عنوان «األزياء ملكافحة اإليدز» بدعم من سلسلة املتاجر الدولية أيتش أند
أم (.)H&M

خصص جدول أعمال شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERلعام 2011
َّ
مكانة خاصة لليوم العاملي للشباب الذي يتم إحياؤه في كل عام
في الـ 12من آب (أغسطس) ،وذلك مع انتهاء السنة العاملية
للشباب .وحتت شعار "احلوار والتفاهم املتبادل" ،حيث
أجرت الشبكة عدد ًا من األنشطة لالحتفال بهذا احلدث
الهام.

بدأت أنشطة احلملة التي انقسمت إلى ركنني أساسيني في حزيران (يونيو) مع بلوغ
التنفيذ ذروته في األول من كانون األول (ديسمبر)  2011في اليوم العاملي ملكافحة
اإليدز .ومتحور الركن األول حول تنمية قدرات الشباب من خالل ورش العمل في
مجاالت التواصل االجتماعي وكسب التأييد .وم ّكنت ورش العمل هذه قرابة  35شابة
وشاب ًا من استخدام قنوات التواصل االجتماعي كأداة لنشر الرسائل التربوية بفعالية
وإشراك الشباب في النقاش املرتبط بصحتهم .كما ز ّودتهم باملهارات الالزمة عند لقاء
املشاهير وأصحاب القرار.

بذل أعضاء شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERجهود ًا
لكسب التأييد من أجل نشر التوعية حول الوقاية من
فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز بني الشباب.
وبالتالي ،شاركوا في عدد من البرامج التلفازية
واإلذاعية ونقلوا من خاللها املعلومات حول سبل انتقال
فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز وكيفية الوقاية منه
وحقوق الشباب في الوصول إلى املعلومات الصحيحة
واخلدمات إلى جانب تعريفهم على خدمة املشورة والفحص
الطوعيني ( )VCTفي لبنان.

سلط الركن الثاني من حملة «تعوا نحكي» الضوء على زيادة الوعي بني الشباب حول
سبل انتقال فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز والوقاية منه ووصمة العار والتمييز
الناجت منه ،إلى جانب التماس خدمة املشورة والفحص الطوعيني ( .)VCTوأطلقت
احلملة بدعم من املشاهير – الذين ّ
مت اختيارهم كناطقني باسم القضية من قبل الشباب
أنفسهم– ومنهم املمثلة نادين نسيب جنيم والفرقة املوسيقية مشروع ليلى وال«دي جاي»
رونني أند نيستا.

كما تض ّمن جدول األعمال أنشطة التوعية وشارك أعضاء الشبكة في املهرجان الصيفي السنوي
الذي أقيم في حاصبيا في جنوب لبنان .بالتالي ،وفي الفترة املمتدة بني  4و 7آب (أغسطس) ،مت
وضع كشك تفاعلي في املهرجان أتاح للشباب من املجتمعات احمللية املشاركة في اللعبة التربوية
البارزة التي أع ّدتها شبكة ( )Y-PEERبعنوان "صحتي سالمتي" مع املد ّربني الشباب الذين وزّعوا
اجلوائز على الفائزين .باإلضافة إلى ذلك ،وفي الـ 7والـ 13من آب (أغسطس) ،أشرك أعضاء
شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERحوالى املئة من ر ّواد شاطئ بانشو شمال لبنان في مسابقات
وألعاب حول فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز.

وبدأ التواصل مع الشباب من خالل حملة إعالمية وطنية واسعة النطاق متحورت حول شعار
«تعوا نحكي عن فيروس السيدا ،إن مش أّ
هل ،أميتى %100 :س ّرية ،صفر  %متييز» وعزّزت
الرسائل الوقائية .كما استعانت احلملة بالنشرات واللوحات اإلعالنية والبرامج التلفازية وقنوات
التواصل اإلجتماعي على غرار فايسبوك وتويتر واملدونات اإللكترونية .ومت رفع اللوحات اإلعالنية
في املناطق احمليطة باملدارس الرسم ّية وفروع اجلامعة اللبنانية في كافة أرجاء األراضي
اللبناني .كما ّ
مت تعزيز احلملة مبشاركة الشباب في مختلف البرامج التلفازية واإلذاعية.
جتدر اإلشارة إلى التزام مشاهير شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERبقضية
فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز خالل احلملة .ومت تسليط الضوء
على هذا التفاني من خالل مشاركة أندريه شديد وفيراس أبو فخر،
وهما عضوان في الفرقة املوسيقية مشروع ليلى ،في «ورشة عمل
تدريبية حول فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز من وجهة نظر
إطار  :1حملة «تعوا
املشاهير» ّ
نظمها املكتب اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للس ّكان
نحكي» على اإلنترنت
في القاهرة إلى جانب مشاهير آخرين في شبكة تثقيف األقران
• letstalkleb.com
( )Y-PEERمن الفيليبني ومصر وبيالروسيا ومقدونيا .وو ّفر هذا
• www.facebook.com/letstalkleb
التدريب للمشاهير فرصة لكسب معرفة إضافية حول الوقاية من
• twitter.com/#!/LetsTalk_leb
الفيروس وكيفية االستجابة له ،والنظر في املواقف الشخصية جتاه
الفيروس ،والعصف الذهني حول مختلف أساليب كسب التأييد التي
ميكن استخدامها لدعم قضية.
عالوة على ذلك ،وفي إشارة إلى ترجمة دعمهم لعمل شبكة تثقيف األقران
( )Y-PEERالقاضي بتعزيز التوعية حول فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز
بني الشباب ،و ّقع كافة املشاهير املشاركون في حملة «تعوا نحكي» في لبنان
مذكرة تفاهم مع شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERبحضور وسائل اإلعالم
والشركاء املسؤولني عن التنفيذ على غرار وزارة الصحة العامة ،والبرنامج
الوطني ملكافحة اإليدز ،وجمعية مسار .وأقيم هذا احلدث في  18تشرين الثاني
(نوفمبر) في مقر صندوق األمم املتحدة للس ّكان وعرض خالله للمرة األولى
التنويهني التلفيزيونيني اللذين ّ
مت إنتاجهما لغايات احلملة إلى جانب الشهادات
التي أدلى بها املشاهير حول اهتمامهم بدعم شبكة تثقيف األقران (.)Y-PEER
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تحسين مقاربة وسائل اإلعالم لقضايا صحة المرأة
إطار  :2في الشوارع
وفي وسائل اإلعالم!
جذبت حملة “تعوا نحكي” تغطية إعالمية
واسعة ،و ّ
مت ذكرها  68مرة في وسائل
اإلعالم 59 :مرة في الصحافة املكتوبة
واملواقع اإللكترونية و 3مرات في املجالت
و 3مرات في احملطات التلفازية و3
مرات في احملطات اإلذاعية.

في إطار املشروع الذي يدعمه صندوق االمم املتحدة للسكان بالشراكة مع
وزارة الصحة العامةّ ،
نظمت اجلمعية اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية/
نقابة أطباء لبنان مناقشة املائدة املستديرة مع بعض احملترفني في احلقل
اإلعالمي املعنيني بتغطية قضايا الصحة ،وال سيما الصحة اإلجنابية.
ُعقد االجتماع في  18تشرين األول (أكتوبر) بحضور وزير اإلعالم واملمثل
املساعد لصندوق األمم املتحدة للس ّكان .وجمع بني أكثر من  30أخصائي ًا
إعالمي ًا م ّثلوا مجموعة واسعة من القنوات التلفازية واإلذاعية والصحف
واملجالت .وفي كلمته ،أشاد وزير اإلعالم باالهتمام الذي توليه وسائل اإلعالم
لقضايا صحة املرأة وأثنى على اجلهود التي بذلتها اجلمعية اللبنانية للتوليد
واألمراض النسائية في هذا الصدد.

إطار  :3من الصحافة
الصفراء إلى التوعية
ح ّث هذا احلدث وسائل اإلعالم
على االبتعاد عن مقاربة
الصحافة الصفراء لصحة املرأة
واعتماد مقاربة علمية وشاملة
تتناول صحة املرأة خالل دورة
احلياة وتؤدي دورها في تعزيز
التوعية حول مختلف حقوق
وقضايا صحة املرأة.

ّ
مت تعريف املشاركني إلى األدلة والبحوث األخيرة التي تق ّيم الوضع احلالي
لصحة املرأة في لبنان .كما ناقشوا التحديات التي يواجهونها عندما يعاجلون
هذه القضايا ويحققون فيها ويبلغون عنها ،وعبروا عن حاجتهم إلى البيانات واملصادر احلديثة ذات الصلة التي ميكن الوثوق بها
والوصول إليها وتكون بلغة محددة ،وذلك للسماح لهم باملساهمة بشكل أفضل في حتسني تغطية قضايا صحة املرأة.

سلّطت توصيات االجتماع الضوء على احلاجة إلى سعي املؤسسات اإلعالمية لتكليف الصحافيني املطلّعني بتغطية قضايا الصحة.
كما ش ّددت على احلاجة إلى إنشاء شبكة من احملترفني في احلقل اإلعالمي املتخصصني في الصحة واملرتبطني باجلمعية اللبنانية
للتوليد واألمراض النسائية ،وذلك بهدف تبادل املعلومات .وجتدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن صندوق األمم املتحدة للسكان
يتعاون مع اجلمعية اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية لتحديث موقعه اإللكتروني وتزويده باملعلومات واملواد الضرورية التي ستتيح
لوسائل اإلعالم حتقيق التغطية الالئقة واالستباقية لقضايا صحة املرأة.
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االدوات التفاعلية ضرورية إلدراج مفاهيم
الصحة اإلنجابية في القطاع التعليمي
أ ّدت اإلجنازات االستراتيجية الوطنية الهامة خالل السنتني املاضيتني إلى تطوير شراكة مع
كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف – بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم
العالي – هدفت إلى تزويد طالب املراحل املتوسطة والثانوية باألدوات التربوية الالزمة لتطوير
مهاراتهم ومعرفتهم حول مجموعة من املواضيع املرتبطة بالصحة اإلجنابية .ومتحور الهدف
الرئيسي وراء هذه الشراكة حول تقوية القدرات املؤسسية لوزارة التربية والتعليم العالي من
أجل إدراج تعليم الصحة اإلجنابية في األنشطة الالصفية.
و ّ
مت تنفيذ نشاطني رئيسيني هدفا بشكل خاص إلى احلصول على إجماع وطني حول األدوات التربوية املختارة
ذات الصلة (راجع اإلطار .)4
هدف النشاط األول إلى مراجعة رزمة الصحة اجلسدية واجلنسية «صحتي
بالدنيا!!» لتقييم مالءمة محتواها مع منهاج «املهارات احلياتية اخلاص
بالتربية على الصحة اإلجنابية من منظور النوع االجتماعي» (راجع اإلطار .)5
وأظهرت الدراسة احلاجة إلى إدراج املهارات احلياتية في الرزمة.

إطار  :4األدوات التربوية
•أنتجت ورشة املوارد العربية رزمة الصحة
اجلسدية واجلنسية «صحتي بالدنيا!!».
•ص ّممت جمعية تنظيم األسرة في لبنان لعبة
«صحتي وسالمتي».
•ط ّورت وأدارت جامعة القديس يوسف/املركز
اجلامعي للصحة العائلية واملجتمعية موقع
« »Info Santé Jeunesاخلاص بالشباب عن
الصحة والرفاه.

باإلضافة إلى ذلكّ ،
مت عقد ثالثة اجتماعات استشارية مع اجلهات املعنية
في ثالث مناطق( :أ) في بيروت – حرم جامعة القديس يوسف – التي
تغطي منطقة بيروت وجبل لبنان والبقاع( ،ب) في طرابلس – حرم جامعة
القديس يوسف – التي تغطي منطقة الشمال ،ومن ضمنها عكار ،و(ج) في
مدرسة النبطية الرسمية التي تغطي منطقة اجلنوب .وهدفت هذه االجتماعات
إلى مراجعة ثالث أدوات تربوية من حيث إمكانية تق ّبلها ومالءمة محتواها
اجتماعي ًا وثقافي ًا .وشارك في هذه االجتماعات االستراتيجية  62شخصاً
تراوحوا بني ممثلني عن املدارس واملجتمعات احمللية (مشرفو ومرشدو
برنامج الصحة املدرسية ،مدراء املدارس ،وجلان األهالي) إلى جانب الشباب ومن ضمنهم أعضاء شبكة تثقيف األقران
( .)Y-PEERوكانت هذه االجتماعات تشاركية وأثمرت توصيات هامة مت رفعها ومناقشتها مع وزارة التربية والتعليم
العالي للنظر في اعتماد هذه األدوات من قبل الوزارة.

كما نظمت أربع مجموعات نقاش صغيرة ضمت  60طالب ًا وطالبة في
املراحل املتوسطة من بيروت وجبل لبنان وشمال لبنان واجلنوب ،وذلك لتقييم
آرائهم حول احلاجة إلى أدوات تربوية إضافية .وقامت مجموعة النقاش
الصغيرة في كل منطقة بتحديد التربية على الصحة اإلجنابية إلى جانب
املواضيع املختلفة التي تنطوي عليها في احللقة التعليمية الثالثة .ومنحت
الطالب فرصة االطالع على األدوات تبعها نقاش مثمر حول مستوى اللغة
املستعملة واملقاربة املعتمدة وكيفية تفضيلهم استخدام مثل هذه األدوات
في الصف ،فردي ًا أو ضمن مجموعات .وعكست االجتماعات أهمية التربية
الشاملة على الصحة اإلجنابية واحلاجة إليها .كما أظهر النقاش الذي جرى
بني الطالب نقص ًا في املعرفة حول هذه املواضيع وصعوبة يواجهها الطالب
في التحدث عن مخاوفهم الصحية مع أهاليهم.
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سعى النشاط الثاني إلى املباشرة في تطوير ُم َق َّرر حول «املهارات احلياتية اخلاصة بالتربية على الصحة اإلجنابية» من خالل
«برنامج التدريب املستمر» في جامعة القديس يوسف في كلية العلوم التربوية .وبوشر به من خالل صياغة نسخة أولية عن املُ َق َّرر
واختباره مسبق ًا مع عينة تألفت من  20مرشد
ومرشدة في مجال الصحة املدرسية .وجرى
إطار  :5على أسس صلبة
االختبار املسبق خالل اجتماعني عقدا في
اجلامعة في كانون األول (ديسمبر) 2011
يرتكز إطار عمل هذه الشراكة على القرار الوزاري املتعلق بـ»منهاج
ور ّكزا حول محتوى املنهاج ومواقف املشاركني
املهارات احلياتية اخلاص بالتربية على الصحة اإلجنابية من منظور
جتاه معاجلة قضايا الصحة اإلجنابية في
النوع االجتماعي» الصادر في التعميم الوزاري م 18/2009/في 26
املدارس والوسائل املختلفة لتعزيز املهارات
آب (أغسطس)  2009و «استراتيجية الصحة املدرسية» بقيادة وزارة
التربية والتعليم العالي وزارة الصحة العامة والصادرة في املرسوم
احلياتية بني الطالب والطالبات – ال سيما
الوزاري  6610/11في  4حزيران (يونيو) .2010
مهارات التفكير النقدي واتخاذ القرارات
والتواصل .وسيصار إلى تخطيط التطبيق
العملي لل ُم َق َّرر وتنفيذه عام  2012حيث سيقوم
الطالب – أي مرشدو الصحة املدرسية –
بتطوير مشاريع توعية حول مختلف مواضيع
الصحة اإلجنابية وتنفيذها في مدارسهم.

زيادة وعي المرأة السورية
النازحةحولالصحةاإلنجابية

في مسته ّل شهر نيسان (أبريل)  ،2011شهد لبنان تدفق اآلالف من الالجئني السوريني
عبر حدوده الشمالية وقد متركزوا في البداية في منطقة وادي خالد والقرى املجاورة .وال
تزال هذه العائالت الالجئة تقطن في محافظة الشمال في منازل العائالت املضيفة وتعيش
ظروف ًا حياتية صعبة .ومن أجل ضمان استجابة منسقة وواسعة للوضع في الشمال،
أجرى عدد من وكاالت األمم املتحدة تقييمات سريعة ومشتركة لتحديد احلاجات املباشرة
وحتسني الظروف املعيشية لهؤالء الالجئني.
وفي هذا السياق ،ومن خالل املجموعة املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة برئاسة منظمة الصحة
العاملية ،وبدعم من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وزّع صندوق األمم املتحدة للس ّكان
منشورات حول الصحة اإلجنابية على مراكز تقدمي اخلدمات الصحية في الشمال ،وبخاصة في
الهيشه وحلبا والعماير والبيره .و ّ
مت توزيع هذه املنشورات على النساء – ال سيما احلوامل منهنّ –
خالل جلسات التوعية التي ّ
نظمتها مراكز تقدمي اخلدمات الصحية بهدف تزويد النساء باملعلومات
القيمة حول حبوب منع احلمل واالكتئاب ما بعد الوالدة والتغذية خالل فترة احلمل وااللتهابات الفطرية
النسائية .واعتمدت هذه املنشورات على الصور املناسبة من الناحية الثقافية ،مع العلم أن النساء
حسبنها مفيدة جد ًا وحتمل رسائل بسيطة ومباشرة ووثيقة الصلة بقضايا الالجئني.
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الخطوة األولى نحو مأسسة تثقيف األقران
من خالل المسرح في المدارس الرسمية

إطار  :7مشروع رائد ومتكامل «بامتياز»

بهدف تعزيز إدراج مفاهيم الصحة اإلجنابية واجلنسية في القطاع التعليميّ ،
مت اعتماد منهج تثقيف األقران من خالل
املسرح كمقاربة تفاعلية ومبتكرة في عدد من املؤسسات التربوية اخلاصة (راجع اإلطار .)6
أطلقت جمعية الفنون البصرية واألدائية (فابا) ،وهي منظمة غير حكومية محلية ،هذه املبادرة على
صعيد جتريبي بدعم من صندوق األمم املتحدة للس ّكان عام  2010وض ّمت ما يقارب  600طالب
ّ
اطلعوا على كيفية الوقاية من فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز واملخدرات والعنف .وبناء على
جناح هذه املبادرةّ ،
مت توسيع الشراكة مع املركز التربوي للبحوث واإلمناء العائدة إلى عام 2011
املدرسي وتقنياته في سياق برنامج
ملأسسة مقاربة تثقيف األقران من خالل املسرح في اإلطار
ّ
التدريب التربوي املستمر للمعلمني في القطاع العام .وهدف هذا التعاون مع املركز التربوي للبحوث
واإلمناء إلى تعزيز الوعي بني الطالب ( 15 – 19عام ًا) حول أي سلوك منط ٍو على املخاطر ،مع
التشديد على الصحة اإلجنابية ،ومبا في ذلك الوقاية من فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز .وجتدر
املدرسي جرى مع احلرص
اإلشارة إلى أن اعتماد منهج تثقيف األقران من خالل املسرح في اإلطار
ّ
على االمتثال التام حملتوى ونطاق «منهاج املهارات احلياتية اخلاص بالتربية على الصحة اإلجنابية
من منظور النوع االجتماعي» (راجع اإلطار  5الوارد في املقال السابق حتت عنوان «األدوات
التفاعلية ضرورية إلدراج مفاهيم الصحة اإلجنابية في القطاع التعليمي»).
من أجل الوصول إلى الغاية املنشودة ،وضع املشروع عدد ًا من
األهداف ،ومن ضمنها إنشاء فريق من املدربني الوطنيني حول
تثقيف األقران من خالل املسرح .وتألف الفريق من املعلمني من
برنامج التدريب املستمر إلى جانب املشرفني على برامج الصحة
من قضائي صيدا وزحلة .كما ض ّم الفريق معلمني من جمعية
املبرات اخليرية جنحوا في تنفيذ هذه املبادرة عام  2010وأبدوا
استعداد ًا وحماسة لتوسيع هذه املبادرة في كافة مدارسها.
وجرى تدريب املدربني في الفترة املمتدة بني  4و 14متوز (يوليو)
واستفادوا من اخلبرة الفنية التي و ّفرها املدربون الوطنيون من
جمعية الفنون البصرية واألدائية واملعهد الدولي لإلدارة والتدريب
من جهة واملوظفني في صندوق األمم املتحدة للسكان الذين
تدربوا على تقنيات تثقيف األقران من خالل املسرح من جهة
أخرى .وتطرقت وحدة التدريب إلى مجموعة واسعة من املجاالت
وتشمل – لكنها ال تقتصر على – مفاهيم الصحة اإلجنابية
واجلنسية وتعاريفها ،واملهارات احلياتية ومنهج تثقيف األقران
من خالل املسرح وتقنياته ،والشراكات بني الراشدين والشباب،
ومهارات التيسير واملتابعة ،إلخ.

إطار  :6المدارس المشاركة
•مدرسة اإلمام احلسن – جمعية املبرات اخليرية
•مدرسة الرحمة – جمعية املبرات اخليرية
•مدرسة الكوثر – جمعية املبرات اخليرية
•مدرسة الهادي – جمعية املبرات اخليرية
•مدرسة اإلصالح – صيدا
•املدرسة اللبنانية الكويتية – صيدا
•مدرسة صيدا الرسمية املتوسطة – صيدا
•مدرسة بوارج املتوسطة – زحلة
•مدرسة حوش األمراء – زحلة
•مدرسة زحلة الرسمية للبنات – زحلة

في خطوة الحقة ،أجرى الفريق املنشأ حديث ًا واملؤلف من املدربني الوطنيني في مجال تثقيف األقران من
خالل املسرح ثالث ورش عمل منفصلة ،ك ّل في مركز تدريب املعلمني – دار املعلمني التابع له بني  20و29
تشرين األول (أكتوبر) .وقد حضر ورش العمل هذه أكثر من  20معلم ًا من زحلة وصيدا وجمعية املبرات
اخليرية ويتوقع منهم خالل النصف األول من عام  2012نقل هذه املعرفة إلى مدارسهم من خالل تطبيق
تقنيات تثقيف األقران من خالل املسرح مع الطالب .ومت وضع آلية متابعة شاملة لقياس املعرفة املكتسبة
بني الطالب قبل استحداث هذا املنهج.

يع ّد مشروع «متكني املرأة :العمل السلمي نحو األمن
واالستقرار  »WE PASS -فريد ًا من نوعه ألنه يعالج كافة
جوانب متكني املرأة في مختلف امليادين ،وذلك استناد ًا إلى
مقاربة متكاملة .بالفعل ،مت ّكن املشروع من إحداث أثر في
حياة أكثر من  2000امرأة عبر استحداث التدخالت املبتكرة
واملترابطة لتعزيز محو األمية والتعليم املهني بني النساء
الراشدات ومنع العنف ضد النساء والفتيات وحتفيز ثقافة بناء
السالم وتعزيز الصحة اإلجنابية وحقوق املرأة ودعمها إلطالق
عملها اخلاص وتشجيع مشاركتها في احلكم احمللي .وبعد
مرور  4سنوات ،أثمر هذا املشروع نتائج استثنائية ومرضية
بعد أن مت ّكنت النساء األميات من تعلّم القراءة والكتابة
ومت ّكنت ربات املنزل من الترشح لإلنتخابات البلدية عام 2010
والفوز بها .كما نتج عن هذا املشروع إنشاء مجموعة مجتمعية
ملكافحة العنف ،والتزام البلديات بتمويل األنشطة املرتبطة
بالنوع االجتماعي وتأسيس املنظمات غير احلكومية من قبل
النساء اللواتي لم يعملن في السابق وحت ّول اللجان النسائية
إلى تعاونيات ....وما هذه سوى بضعة أمثلة عن اإلجنازات
التي حتققت.

احتفال إلطالق العنان لإلنجازات االقتصادية
التي حققتها المرأة على
المستوى المجتمعي
هدف التعاون الذي نشأ بعد حرب متوز (يوليو)
 2006بني صندوق األمم املتحدة للس ّكان في لبنان
والهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية إلى تشجيع
املرأة على املساهمة في بناء السالم في مجتمعها
وفي إعادة تأهيله .ومت تصميم هذا املشروع الرائد
املشار إليه بتسمية « – WE PASSمتكني املرأة:
العمل السلمي نحو األمن واالستقرار» – في إطار
مقاربة تشاركية كاملة وبشكل يستجيب حلاجات
وأولويات املجتمعات الفقيرة واملتضررة من احلرب في
ما يقارب  20قرية (راجع اإلطار .)7

وانعكست اإلجنازات غير املسبوقة التي حققها هذا
املشروع املدعوم من صندوق األمم املتحدة للسكان في
ما حققته أكثر من  120امرأة من مختلف املناطق اللبنانية
قررن اإلمساك بزمام أمورهن ليصبحن ناشطات اقتصادي ًا
ومستقالت في هذه املجتمعات التقليدية .وأصبحت هذه األعمال
التجارية الصغيرة التي ط ّورتها هؤالء النساء العازمات ممكنة بفضل
نظم القروض الصغيرة والتدريبات ذات الصلة التي ق ّدمها لهنّ هذا املشروع.
وعليه ،بدأت نساء مختارات من قرى بنت جبيل والدوير ودير ميماس ورأس بعلبك
وسبعل والغازية والنبطية وكفير وعيترون األعمال التجارية الصغيرة في قطاعات مرتبطة
بصنع الشوكوال واخلياطة والتصوير وصنع املجوهرات ومعاجلة األطعمة وحتضيرها ،إلخ .وحصلن
على التدريب والتوجيه املتواصل من منظمة املجموعة غير احلكومية.
لالحتفال بهذه االجنازات االستثنائيةّ ،
نظمت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية حدث ًا في 30
أيلول (سبتمبر) بحضور السيدة األولى ،وفاء سليمان ،واملجلس التنفيذي في الهيئة ووزراء ونواب
وممثلني عن صندوق األمم املتحدة للسكان ورؤساء البلديات وبالطبع النساء اللواتي حققن هذه
اإلجنازات وعرفن بتصميمهن ومثابرتهن إلعادة تأكيد دورهن كمواطنات منتجات ،ما ساهم في
تعزيز املساواة بني اجلنسني داخل عائالتهن ومجتمعاتهن واألمة بشكل عام.

الح ّد من العوائق أمام تحقيق التق ّدم في مجال مكافحة العنف
المبني على أساس النوع االجتماعي
ال يزال القضاء على العنف ضد املرأة ميثل أحد التحديات األكثر خطورة في عصرنا .وفي لبنان ،يقف نقص
البيانات املرتكزة على الس ّكان حول انتشار العنف ضد املرأة عائق ًا أمام حتقيق أي تقدم.

ش ّدد مرار ًا صانعو السياسات والوكاالت الدولية واملنظمات غير احلكومية واملؤسسات األكادميية ووسائل
اإلعالم واجلهات الفاعلة في مجال مكافحة العنف ضد املرأة على احلاجة إلى بيانات بجودة عالية لتوجيه
السياسات والبرامج الوطنية ورصد التق ّدم احلاصل في معاجلة هذه القضية .وعليه ،أطلق صندوق األمم
املتحدة للسكان في لبنان التحضيرات الالزمة لدعم إجراء مسح حول انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة .ومت
تأسيس جلنة استشارية فنية إلطالق هذا املسح وجرت املشاورات ملناقشة اجلوانب الفنية املتعلقة به .وسيولي
وسيخصص لها املوارد الضرورية مبا أن
صندوق األمم املتحدة للس ّكان في لبنان هذه املسألة اهتمام ًا أولوي ًا
ّ
هذا املسح سيو ّفر األدلة ويساعد في قياس نطاق العنف ضد املرأة في لبنان ورصد االجتاهات مع مرور الزمن
وزيادة التوعية وتطوير السياسات.
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أما العائق اآلخر فيكمن في تقاعس األداء اإلعالمي؛ فيصبح بالتالي العنف ضد املرأة موضوع ًا مبتذ ًال
ومم ًال .ومن خالل االرتكاز على النتائج والتوصيات التي أفضى إليها «تقييم أوجه معاجلة اإلعالم اللبناني
ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي» الذي جرى بالتعاون مع الهيئة اللبنانية ملناهضة
العنف ضد املرأة ،دخل صندوق األمم املتحدة للسكان في شراكة مع برنامج التدريب الصحفي في اجلامعة
األميركية في بيروت ّ
ونظم ورشة عمل تدريبية لفريق محلي من الصحافيني من كافة الوسائل اإلعالمية
(املكتوبة واإللكترونية واملرئية واملسموعة) بهدف تعزيز قدراتهم (مهارات املعرفة والفهم والتواصل) في
مكافحة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي ومتكينهم من طرح ومعاجلة قضايا العنف املبني على
أساس النوع االجتماعي إعالمي ًا بفعالية وأخالقية عالية.
ومن خالل فتح نقاش جاد وف ّعال حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم
وجمع البيانات التي ترسم صورة واقعية لهذه الظاهرة ،سيمارس مزيد من الضغوط اعلى املجتمع
لالعتراف بأن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي مشكلة ،وعلى صانعي السياسات إلصدار
تشريعات تعاقب مرتكبيه.

تنمية قدرات القادة من النساء والشباب
حول المساواة بين الجنسين
في سياق برنامج «تفادي النزاعات وبناء السلم األهلي»
في شمال لبنان املدعوم من الصندوق اخلاص لدعم األهداف اإلمنائية لأللفية
(ّ ،)MDG-F
نظم صندوق األمم املتحدة للس ّكان سلسلة من األنشطة لتنمية
القدرات تالها أنشطة توعوية ،وذلك بهدف متكني الشباب والنساء بشأن مبادئ
حقوق اإلنسان ليصبحوا عناصر تغيير من خالل زيادة الوعي في مجتمعاتهم
حول املساواة بني الرجل واملرأة.
أو ًالّ ،
نظم الصندوق ورش عمل تدريبية حلوالى  27امرأة من  16منظمة غير
حكومية محلية في الشمال (طرابلس ،عكار ،ومخ ّيما نهر البارد والبداوي
الفلسطينيان والقرى اللبنانية املجاورة) .ومت اختيار املشاركات استناد ًا إلى
دورهن الفاعل داخل مجتمعاتهن باإلضافة إلى مشاركتهن في املبادرات
املرتبطة بالنوع االجتماعي .وعاجلت ورش العمل املساواة بني املرأة والرجل
وحقوق اإلنسان من منظور دولي ومبادئ متكني املرأة في امليادين املختلفة
(أي عملية اتخاذ القرار والوصول إلى اخلدمات واحلماية ،إلخ) ،باإلضافة إلى
مهارات التيسير والتواصل وأساليب تصميم وتنفيذ جلسات توعية تعتمد على
إشراك املجتمع .ومتحورت املرحلة الثانية حول إنشاء نظام تدريبي يضمن
تزويد هؤالء القادة من النساء اللواتي خضعن لتدريب ج ّيد بالتوجيه والنصائح
والثقة الضرورية للتواصل مع مجتمعاتهن وأداء دور فعال في تعزيز ثقافة
املساواة والعدالة.

إطار  :8برنامج مشترك شامل
مت تطوير برنامج «تفادي النزاعات وبناء السلم األهلي» في
شمال لبنان املدعوم من الصندوق اخلاص لدعم األهداف
اإلمنائية لأللفية ( )MDG-Fبدعم مشترك من صندوق األمم
املتحدة للس ّكان ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
(األونروا) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ومتت صياغة أولويات البرنامج املشترك وتدخالته لتتناسب
مع األهداف واألولويات الوطنية للشباب والنساء ،إلى
جانب بناء منصة وطنية للسالم .ويهدف البرنامج إلى تعزيز
املشاركة والتمكني املدني وتقوية املجتمع املدني من خالل
مشاركة الشباب والنساء كعناصر للتغيير ،وذلك بغض
النظر عن انتمائهم أو طائفتهم.

أخير ًا ،وبالتناغم مع ما ورد أعاله ،وبن ّية االستجابة حلاجات الشباب إلى حتقيق املساواة بني الفتيان والفتيات،
ّ
نظم صندوق األمم املتحدة للس ّكان ورشة عمل تدريبية امتدت على يومني ملجموعة مؤلفة من  13مد ّربا شاب ًا متطوعاً
بشكل فاعل في منظمة غير حكومية محلية .وبعد استكمال مبادرة تنمية القدرات ،ص ّمم املشاركون الشباب وأداروا
جلسات التوعية التي استهدفت فرق ًا من الشباب في املخيمات الصيفية التي ّ
نظمتها اليونيسيف للشباب اللبناني
والفلسطيني من املناطق املستهدفة .وأجرى املدربون الشباب من شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERس ّت جلسات
توعية استهدفت أكثر من  180شاب ًا وشابة.
وكان الهدف من جلسات التوعية تزويد الشباب باملزيد من املعرفة حول قضايا املساواة بني الرجل واملرأة .في
الواقع ،تبينّ أن عدد ًا ملحوظ ًا من الشباب املستهدفني ما كانوا يدركون حتى ماهية مفهوم النوع االجتماعي
واملساواة بني الرجل واملرأة .وخالل جلسات التوعية ،ع ّبر املشاركون عن اهتمامهم في املواضيع وجاء مستوى
املشاركة عالي ًا .وقال البعض منهم إن هذه اجللسات ستساعدهم في التفاعل اجتماعي ًا ومت ّكنهم من بناء عالقات
جديدة .كما أقسموا على تقاسم املعرفة املكتسبة مع أهاليهم والتواصل مع بعضهم البعض من دون متييز وتعزيز
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املساواة بني الرجل واملرأة .وكما قالت إحدى املشاركات« :في مجتمعنا ،وفي عائلتنا بشكل خاص ،تتس ّرب
الفتيات من املدارس في مرحلة مبكرة بسبب العقلية القدمية ،في حني يتمتع الفتيان بفرص أكبر .أما أنا ،فقررت
إمتام دراساتي وبذل كل ما في وسعي الرتياد اجلامعة ،ما منحني فرص ًا إضافية وحياة فضلى».
جعة
إطار  :9نتائج مش ّ
بعد استكمالها ،أجرى صندوق األمم املتحدة للسكان تقييم ًا ملبادرة التواصل بقيادة النساء احملليات لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل وميكن تلخيص
النتائج الرئيسية على النحو التالي:
• ال تدرك النساء بشكل عام والفتيات بشكل خاص قوانني وقضايا األحوال املدنية على غرار حقوقهن املتعلقة بالزواج وع ّبرن عن احلاجة إلى
كسب املزيد من املعرفة حول نتائج الزواج املبكر والطالق وفهم إضافي للتدابير القانونية ذات الصلة.
•أق ّرت املنظمات غير احلكومية احمللية بأهمية تنفيذ أنشطة التوعية حول املساواة بني املرأة والرجل التي تستهدف النساء والفتيات في املجتمع.

•أظهرت املستفيدات من هذه املبادرة التحفيز العالي واالهتمام الكبير حيال املواضيع املطروحة خالل جلسات التوعية .وجتدر اإلشارة إلى أهمية
مواصلة التوعية ألنها تساعد النساء في التعبير عن أنفسهن وتعزز ثقتهن بنفسهن ،ما سينعكس أثر ًا إيجابي ًا في حياتهن اليومية.
•ش ّكل خلق بيئة مالئمة للتحدث عن املخاوف والقضايا املختلفة عام ًال إيجابي ًا ساهم في احل ّد من التوتر والقلق املسيطرين على النساء املشاركات.

كسب التأييد إلدخال قضايا المسنين
في جدول األعمال الوطني وخطط التنمية الوطنية

إن نسبة املسنني في لبنان كما في البلدان املتطورة إلى ارتفاع مستمر .ومت تسليط الضوء على هذه الظاهرة الدولية املتمثلة
بالسكان املتقدمني في السن في حملة السبعة باليني خالل  2011التي دعت البلدان إلى السعي بشكل فعال ملواجهة ما اعتبرته
«حتدي ًا غير مسبوق» في تاريخ البشرية.

إطار  :10خطة عمل مدريد الدولية
للشيخوخة
تع ّد خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة نقطة حت ّول
هامة لتعزيز صحة املسنني ورفاهم وبناء مجتمع لكافة
األعمار .كما أنها االتفاقية الدولية األولى التي حتث
احلكومات على ض ّم الشيخوخة إلى أولويات التنمية
االجتماعية واالقتصادية .وتدعو إلى التح ّرك لضمان
حقوق املسنني في احلماية واملساعدة اإلنسانية في
حاالت الطوارئ؛ وتسلّط الضوء على آثار تهميش
املسنني – ال سيما الفقر ،وتشير إلى سرعة تأثرهم
خالل الكوارث؛ تش ّدد على أهمية مقاربة للشيخوخة
تدمج بني األجيال عند االستجابة للكوارث اإلنسانية.
في شهر نيسان (أبريل)  ،2002وخالل اجلمعية العاملية
الثانية للشيخوخة ،حصل إجماع تام حول خطة عمل
مدريد الدولية للشيخوخة كأداة أساسية لضمان قدرة
جميع الناس ،أينما كانوا ،على التق ّدم في السن بأمان
وكرامة ومواصلة املشاركة في مجتمعاتهم كمواطنني
يتمتعون بكامل حقوقهم.

في إطار اجلهود الهادفة إلى تقوية الهيئات املؤسسية لقيادة
احلوار حول السياسات املرتبطة بالشيخوخة ،اختتم مشروع
«الس ّكان والتنمية» ،وهو تعاون مشترك بني وزارة الشؤون
االجتماعية وصندوق األمم املتحدة للسكان ،عام  2011بعدد من
اإلجنازات الهامة التي تض ّمنت مبادرة رئيسية في هذا املجال
ترتبط بتقييم للهيئة الوطنية لرعاية شؤون املسنني وأمانتها
الفنية .وتض ّمن هذا التقييم الذي ُوضِ عت اللمسات األخيرة عليه
في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2011حتلي ًال معمق ًا للهيئة
وقدرات أمانتها ،وفعاليتها ودورها وطريقة عملها مقارنة بتجارب
البلدان األخرى .كما غطى التقييم الدور التكميلي الذي تؤديه
وزارة الشؤون االجتماعية والهيئة الوطنية لرعاية شؤون املسنني
في قيادة اجلهود الرامية إلى حتقيق التزامات خطة عمل مدريد
الدولية للشيخوخة (راجع اإلطار  ،)10والتنسيق والشراكة مع
اجلهات املعنية األساسية في مجال الشيخوخة والروابط بـاملؤمتر
الدولي للسكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية .وشددت
توصيات التقييم على دور الهيئة بصفتها هيئة وطنية مسؤولة
عن حماية املسنني في لبنان وعن ظروفهم االجتماعية والصحية
واالقتصادية .كما ودعت التوصيات الهيئة إلى العمل على تعزيز
التشبيك مع مختلف املؤسسات واملنظمات غير احلكومية التي تلبي
حاجات كبار السن في لبنان ،مبا أن ذلك سيؤدي إلى تنسيق
محسنة .وسينفذ مشروع «السكان والتنمية» هذه
أفضل وخدمات
ّ
التوصيات عبر توفير الدعم الفني الضروري لتطوير قدرات الهيئة
وإعادة تعزيز أمانتها من خالل التدريب وتطوير األدوات املعيارية
وحتسني التواصل.
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تعزيز قدرات وزارة الشؤون االجتماعية
في مجال إدماج القضايا السكانية في الخطط التنموية

أو ًال ،ح ّددت االستراتيجية التنظيمية اجلديدة التي وضعتها اجلمعية ثالثة مجموعات رئيسية من املستفيدين
مت التركيز عليهم في هذه املرحلة .وتتألف هذه املجموعات من :الشباب والنساء والعائالت .وحددت هذه
االستراتيجية أيض ًا ثالثة قطاعات شاملة من التدخالت التي يجب تنفيذها على مستوى الفئات املستهدفة.
وتتراوح هذه القطاعات بني :تقدمي اخلدمات ،البحوث والدراسات ،وبناء القدرات وكسب التأييد .ثاني ًا،
وبعد االعتراف بأهمية تعزيز القدرات احلالية واستحداث املهارات واخلبرات اإلضافية لتحقيق أهدافها
االستراتيجية ،أجرت جمعية تنظيم األسرة في لبنان للعمل على التنمية ومتكني األسرة مترين ًا داخلي ًا شام ًال
لتحليل املشاكل م ّكنها من حتديد حاجاتها وأولوياتها من حيث قدرات املوارد البشرية.

مت االعتراف باحلاجة إلى التخطيط املتكامل للسكان والتنمية والتعبير عنها في منتديات ع ّدة .ور ّكزت قضايا الس ّكان في
اخلطط التنموية مرار ًا على قضية السياسات االجتماعية املتكاملة وأبعاد التنمية االجتماعية واالقتصادية املترابطة.

في هذا السياق ،وبهدف دعم وزارة الشؤون االجتماعية من خالل تعزيز قدرات وحداتها املختارة في وضع
االستراتيجيات وتعميم أولويات ومفاهيم السكان والتنمية ضمن خططها وبرامجها على الصعيدين املركزي والداخلي
(من خالل مراكز التنمية االجتماعية) ،ط ّور مشروع «السكان والتنمية» برنامج ًا مكتم ًال لتنمية القدرات ،وذلك ملعاجلة
الفجوات واحلاجات التي ّ
مت التعرف إليها .ويستند البرنامج إلى نتائج تقييم قدرات وحاجات مصلحتني في وزارة
الشؤون االجتماعية (مصلحة الشؤون األسرية ومصلحة التخطيط والبحوث) والوحدات التابعة لها في مجال إدماج
السكان في التنمية الذي بدأ العمل به خالل الربع األخير من عام .2010

استناد ًا إلى ما ورد أعاله ،استجاب صندوق األمم املتحدة للسكان لطلب اجلمعية وق ّدم لها الدعم
لتنفيذ برنامج تدريب داخلي بني شهري متوز (يوليو) وتشرين الثاني (نوفمبر) هدف إلى ترسيخ ثقافة
منهجيات العمل واملقاربات اجلديدة بني املوظفني وأعضاء املجلس اإلداري ،ومتكني وبناء قدرات أعضاء
وموظفي اجلمعية ليتمكنوا من التعامل مع توجيهات االستراتيجية بشكل متكامل وضمن املوارد املالية
املتوفرة ،وتعزيز مفاهيم الفعالية واملساءلة والشفافية واالبتكار والتخطيط االستراتيجي بني موظفي
اجلمعية ،وتعزيز فهمهم ومعرفتهم لقضايا جمع التبرعات وفعالية املعونة .وكان لهذا البرنامج التدريبي
املك ّثف نتائج إيجابية بني كافة املشاركني (ما يقارب  30شخص ًا) ،وذلك استناد ًا إلى تقارير التقييم.
ومن املتوقع أن تط ّبق اجلمعية هذه املعرفة املكتسبة من خالل حتديد حاجات املجتمع والتدخالت
واملوارد الالزمة ،ما سيؤدي في نهاية املطاف إلى إحداث أثر ملموس ومستدام.

يهدف برنامج تنمية القدرات هذا إلى زيادة التشبيك والتنسيق بني مختلف األقسام في وزارة الشؤون االجتماعية التي
تسعى إلى حتقيق األهداف املشتركة وتتشارك االختصاص ذاته على الصعيد املركزي ومع مراكز التنمية االجتماعية
من جهة ،وإلى حتسني قدرات وحدات وزارة الشؤون االجتماعية لوضع وترجمة تدخالت التنمية االجتماعية التي تسعى
إلدماج أبعاد السكان التي مت التعرف إليها استناد ًا إلى احلاجات واألولويات احمللية من جهة أخرى.
مت استهالل التحضيرات لتنفيذ برنامج تنمية القدرات خالل الربع األخير من عام
 2011مع انطالق ورشة العمل األولى في كانون األول (ديسمبر) .وتض ّمن التدريب
 5مواضيع رئيسية – مت التشديد عليها في التوصيات املرفوعة في التقرير
الذي صدر عن التقييم – وهي:
•العالقة بني البحوث والتخطيط االجتماعي ،مع التشديد على مقاربة تنطلق من
األسفل إلى األعلى
•تطوير املشاريع/البرنامج وتنفيذها ورصدها وإدارتها
•إدماج أبعاد السكان في اخلطط التنموية احمللية
•االتصاالت اإلدارية
•تنمية املجتمع

تسليط المزيد من الضوء على قضايا المسنين
وأولوياتهم من خالل األدلة الثابتة

هدف التدريب الذي استم ّر لـ 3أيام من  14إلى  16كانون األول (ديسمبر) إلى تعزيز قدرات املشاركني
لتطوير تدخالت التنمية االجتماعية املستندة إلى حاجات املجتمعات احمللية وأولوياتها .وشارك فيه موظفون
من مصلحة الشؤون األسرية ومصلحة التخطيط والبحوث في وزارة الشؤون االجتماعية واملساعدون
االجتماعيون من مختلف وحدات الوزارة وموظفون من مراكز التنمية االجتماعية .واعتمد التدريب مقاربات
وأدوات ديناميكية وتشاركية من خالل استخدام أنشطة التدريب والتعارف والعمل اجلماعي ،إلخ .ومت عرض
جتارب املجتمع والدراسات اإلفرادية إلى جانب العروض والنقاشات.
جرى تقييم نتائج التدريب من خالل اختبار مسبق والحق ومت حتليل النتائج لتحديد نطاق الوضوح املفهومي
ومدى االستيعاب اللذين اكتسبهما املشاركون للمواضيع التي متت تغطيتها .وأظهر التحليل أن أغلبية
املشاركني الذين لم يدركوا في السابقة ماهية املفاهيم املرتبطة بالتخطيط والبحوث االجتماعية اكتسبوا
معرفة كبيرة ومهارات أتاحت لهم تطبيق ما اكتسبوه في مجال عملهم.
سيستمر العمل مبشروع السكان والتنمية في عام  2012لتنفيذ ورشات العمل التدريبية املتبقية في مبادرة
تنمية القدرات ،على أمل الوصول إلى مقاربة شاملة تعالج املستويات الثالثة التالية :الفردي واملؤسسي وإطار
املنظم اإلجمالي الذي ّ
العمل ّ
ينظم الصعيدين الفردي واملؤسسي.

تعزيز القدرات المؤسسية
لوضع االستراتيجيات الفضلى حول حاجات المجتمع

استناد ًا إلى عملية التقييم الداخلية والدروس املستقاة والتغيير في األولويات نظر ًا للحاجات الناشئة للمجتمعات والفئات
الضعيفة ،استهلّت جمعية تنظيم األسرة في لبنان للعمل على التنمية ومتكني األسرة – املعروفة سابق ًا بجمعية تنظيم
األسرة في لبنان – عملية بناء مؤسسي وهيكلي حيوية.
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As it has been in the
past few years, UNFPA
once again renewed
its commitment
with the Lebanese
Epidemiological
Association (LEA) for
promoting key national
priorities and issues
through evidence.
The LEA XVIth Annual
Scientific Conference
was organized on
November 25 and 26
under the theme of
“The Elderly in Lebanon:
Expanding the Research
Agenda to Meet Current
and Future Challenges”.
The conference
aimed at bringing
together researchers
and stakeholders to
exchange views and
share the evidence
about ageing issues from
different perspectives in
support of sound health
and social policies.
As such the rich program
of the conference
succeeded in attracting
renowned national and
international experts who
looked at various related
dimensions such as

كما جرى في السنوات القليلة الفائتة ،ج ّدد صندوق األمم املتحدة للسكان
التزامه مع اجلمعية اللبنانية لعلم الوبائيات بهدف تعزيز األولويات والقضايا
الوطنية األساسية من خالل األدلة .وعقدت اجلمعية مؤمترها العلمي السنوي
السادس عشر في  25و 26تشرين الثاني (نوفمبر) حتت عنوان "املسنون
في لبنان :توسيع البحوث ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية" .وهدف
املؤمتر إلى اجلمع بني الباحثني واجلهات املعنية لتبادل اآلراء واألدلة املتوفرة
حول قضايا الشيخوخة من وجهات نظر مختلفة لدعم السياسات االجتماعية
والصحية السليمة.
وعليه ،جنح برنامج املؤمتر الغني باملعلومات في جذب خبراء محليني ودوليني ذائعي
الصيت نظروا إلى مختلف األبعاد ذات الصلة على غرار موارد الصحة التي حت ّركها
الرعاية الصحية املتوفرة للمسنني مقارنة بتلك املتو ّفرة للبالغني والشباب ،واحلواجز
التي حتول دون وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية ،وأولويات الرعاية الصحية
اخلاصة بهم ،واحلاجة إلى توفير خدمات الرعاية املنزلية إليهم .كما ألقوا نظرة عن
كثب إلى الظروف املعيشية لكبار السن وسلوك املجتمع ونظرته إليهم من حيث العمر
والنوع االجتماعي واملوقع اجلغرافي واالنتماء املجتمعي والطبقة االجتماعية وإلى آفاق
التق ّدم في السن في لبنان ووتبعاته احملتملة على السياسات االجتماعية والصحية،
وإصالحات التقاعد الضرورية في لبنان ،إلخ.
ُعرضت النتائج األولية الصادرة عن دراسة ذات الصلة جرت بدعم من
صندوق األمم املتحدة للسكان ووزارة الشؤون االجتماعية في املؤمتر
وأ ّدت إلى نقاش مثير لالهتمام .وهدفت الدراسة إلى إجراء تقييم كمي
لنطاق القيود في أنشطة احلياة اليومية لكبار السن في لبنان والنظر في
العالقة بني هذه القيود واألمراض املرتبطة بالشيخوخة من جهة واحملددات
الدميغرافية/االجتماعية من جهة أخرى .أما الهدف الثاني فتمحور حول
مقارنة توزيع النطاق في أنشطة احلياة اليومية بني أولئك الذين يرتادون
املراكز االجتماعية ومراكز الرعاية الصحية وبقية مجتمع املسنني.
وستستكمل الدراسة في أوائل عام  2012وستصدر النتائج النهائية في
العدد التالي من النشرة.
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حملة متعددة األوجه لتعزيز التوعية
حول التحديات التي يواجهها عالم بتعداد  7باليين نسمة
في  31تشرين األول (أكتوبر)  ،2011بلغ عدد سكان العالم  7باليني نسمة .ش ّكلت هذه حلظة
فريدة في تاريخ البشرية باعتبارها إجناز ًا وحتدي ًا في آن واحد .ففي عالم السبعة باليني نسم ّة
يعيش الناس عمر أطول ويتمتعون بصحة أفضل ويختار األزواج أن تكون أسرهم أصغر.
غير أن لعالم الباليني السبعة تأثير على كل شخص في هذا الكوكب ،من حيث تداعياته على
االستدامة والتحضر وفرص االستفادة من اخلدمات الصحية وعلى متكني الشباب /الشابات
(راجع اإلطار  .)11ما هو أكيد هو أنّ هذا املنعطف أتاح فرصة نادرة لتجديد االلتزام من أجل
عالم صحي ومستدام .وفي هذا السياق ،أطلق صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان حملة
السبعة باليني من خالل سلسلة من األنشطة الواردة أدناه والهادفة إلى تسليط الضوء على
إحلاح قضايا السكان في لبنان وأهميتها.
شراكة مع وسائل اإلعالم
قام صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان بتعبئة وسائل اإلعالم الوطنية
خالل شهر آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين األول (أكتوبر) ،وبلغت
هذه التعبئة ذروتها خالل الع ّد العكسي لأليام السبعة وصوال إلى يوم السبعة
باليني في تشرين األول (أكتوبر) .وجنح الصندوق في إشراك هذا القطاع الذي
استجاب بفعالية لهذه املبادرة.
هدفت الشراكة إلى زيادة فهم اجلمهور للتحديات احملددة التي يواجهها لبنان
في عالم يبلغ تعداد سكانه  7باليني نسمة عبر توفير اإلحصاءات والتحاليل
والتوصيات حول كيفية مواجهة هذه التحديات على املستوى الوطني.
لهذه الغاية ،أصدر صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان قوائم وقائع ترد فيها
آخر البيانات حول كل محور من محاور احلملة .وبشكل موا ٍز ،دخل الصندوق في
أخصائ ّيني وباحثني وطنيني ذائعي الصيت ،ك ّل منهم متخصص في
شراكة مع ّ 9
موضوع أو أكثر من مواضيع احلملة ،وقام بتعبئتهم ليكونوا مبثابة خبراء خالل
احلملة في عدد من األنشطة العامة .كما شارك موظفو الصندوق في عدد من
األنشطة اإلعالمية.
وجاءت النتائج مفاجئة وأشارت بدون أي شك إلى اهتمام كبير في أهداف
احلملة ورسائلها وتبعاتها وحتدياتها .بالفعل ،مت نشر املواد اإلعالمية في
الصحف اللبنانية (والعربية في بعض احلاالت) وعلى القنوات التلفازية واإلذاعية
وفي املواقع اإللكترونية واملجالت .سواء أكانت باللغة العربية أو اإلنكليزية
أو الفرنسية ،اختلفت هذه املواد بالشكل واملضمون وتراوحت بني التقارير
الصحفية وسلسلة املقاالت واملالحق اخلاصة والصفحات احلصرية واالفتتاحيات
والتسجيالت وأشرطة الفيدية والتقارير اإلخبارية التلفازية في أوقات الذروة
والبرامج احلوارية املباشرة واملقابالت ،وصو ًال إلى الرسوم الكاريكاتورية.
إطار  :12أهالي األطفال السبعة باليين:
فخورون ومدركون
رحب األهالي بهذه املبادرة وع ّبروا عن فرحتهم للمشاركة في هذا
ّ
احلدث االستثنائي .وأملت هيام الزين من زحلة لطفلتها رهف أن
«تنمو في عالم أفضل من عاملنا ،تغيب عنه احلروب ويشهد وضع ًا
اقتصادي ًا أفضل» .واتفقت هيام وزوجها أحمد على االنتظار
لبعض الوقت في حال قررا إجناب طفل ثالث.

مت ّثل االحتفال الرمزي بهذا احلدث االستثنائي بتقدمي رزمة إلى كافة املواليد
وعائالتهم .وتألفت هذه الرزمة من مل ّ
ف يحتوي على مواد إعالمية بسيطة وسهلة
االستخدام ومناسبة ثقافي ًا (أي املنشورات والنشرات ،إلخ) موجهة إلى األهالي
اجلدد .وتناولت مواضيع مختلفة ،منها رعاية الطفل واحلمل والتغذية واكتئاب
ما بعد الوالدة ووسائل منع احلمل وأمراض السرطان في املسالك التناسلية
وفترة انقطاع الطمث ،إلخ .كما حصلوا على شهادة ميالد مميزة وشخص ّية
تض ّمنت الوعود السبعة جلعل عالم بتعداد سبعة مليار عامل ًا أفضل .أخير ًا ،مت
توزيع مواد ترويجية (أي صدرية الطفل وعلاّ قة مفاتيح ،إلخ) حتمل عالمة احلملة،
وذلك لالحتفال بوصول األطفال السبعة باليني .وساهمت املساعدة الكبيرة التي
ق ّدمها نقاط االرتكاز في برنامج نظام اإلبالغ عن الوالدة واملولود في جناح هذا
االحتفال عبر توفير النصائح املرتبطة بالصحة اإلجنابية إلى األمهات اجلديدات
وتوزيع احلزم الترحيبية .ونال هذا احلدث اهتمام ًا ملحوظ ًا وتغطية واسعة من
وسائل اإلعالم احمللية والوطنية.
كت ّيب إحصائي عن «لبنان بني  7باليني أنسان :أرقام جديدة ...مسائل عالقة»

إطار  :11حملة عالمية
مت تنفيذ حملة السبعة باليني في لبنان في سياق «حملة عالم
بتعداد  7باليني نسمة» العاملية بقيادة صندوق األمم املتحدة
للسكان .وهدفت احلملة إلى زيادة التوعية حول الفرص
والتحديات املرتبطة بعالم يبلغ عدد سكانه  7باليني نسمة
وإلى دعوة صانعي القرار واملجتمع املدني والقطاع اخلاص
ووسائل اإلعالم واألفراد إلى التح ّرك .ور ّكزت احلملة العاملية
على التحديات الناشئة السبعة التالية التي اكتسبت األهمية
ذاتها في لبنان:
• الفقر وعدم املساواة؛
• متكني النساء والفتيات؛
• الصحة واحلقوق اإلجنابية؛
• الشباب؛
• الشيخوخة؛
• البيئة؛
ّ
•
التحضر.

االحتفال بأطفال البليون السابع اللبنانيني
من أجل ترجمة األهمية الرمزية التي اكتسبها يوم السبعة بالينيّ ،
نظم
صندوق األمم املتحدة للسكان – بالشراكة مع وزارة الصحة العامة وبالتعاون
مع اجلمعية اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية – حملة للترحيب بأطفال
البليون السابع اللبنانيني .شمل االحتفال حول  70طف ًال ( 34ولد ًا و 36فتاة)
أبصروا النور في  31تشرين األول (أكتوبر) في  18مستشفى مختلفة في
سجلت بيروت نسبة الوالدات األعلى مع 20
أرجاء املناطق اللبنانية ،بحيث ّ
طف ًال ،تلتها صيدا مع  17طف ًال.

على نحو متوا ٍز ،ك ّثف مشروع «السكان والتنمية» ،وهو تعاون مشترك بني وزارة
الشؤون االجتماعية وصندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان ،جهوده للمساهمة
في تعزيز مواضيع احلملة ويوم السكان العاملي لعام  2011حتت عنوان «سبعة
باليني نسمة يعتمدون على بعضهم البعض» ،ونشر كتيب ًا بعنوان «لبنان بني سبعة
باليني أنسان :أرقام جديدة  ...مسائل عالقة» .ويحتوي الكت ّيب على مؤشرات/
إحصاءات وطنية أساس ّية حول عدد من املواضيع املرتبطة بالسكان والتنمية ذات
صلة باملواضيع التي تناولتها حملة السبعة مليار .وفي حني مي ّثل هذا الكت ّيب أداة
موجهة بشكل رئيسي إلى احملترفني في احلقل اإلعالمي ،ميكن أيضاً
لكسب التأييد ّ
استخدامه من قبل اجلهات املعنية على غرار النواب واملوظفني في اإلدارات الرسمية
والباحثني واملنظمات غير احلكومية جلذب انتباههم لقضايا السكان ذات األولوية.

إطار  :13تشاركية ...من األعلى
إلى األسفل
اعتمد مشروع «السكان والتنمية» مقاربة تشاركية كاملة
خالل مراحل املشروع املختلفةُ .
وش ّكلت جلنة من احملترفني
في احلقل اإلعالمي لتوفير املداخالت خالل مراحل التطوير:
حتديد املؤشرات ،العرض ،الشكل ،التصميم والنشر .كما عقد
اجتماع فني لفريق من اخلبراء إلفساح املجال أمام عرض
اآلراء وبناء التوافق حول املضمون والشكل األنسب ليصار
إلى اعتمادهما في الكت ّيب .وتستند املؤشرات الواردة في
الكت ّيب ،باإلضافة إلى قيمها وتعاريفها ،إلى املراجع الدولية
والوطنية األخيرة ذات املصداقية على غرار تقرير التنمية
البشرية  2011واملسح املتعدد املؤشرات الذي نشرته مؤخر ًا
إدارة اإلحصاء املركزي.

ُأطلق الكت ّيب في  12كانون األول (ديسمبر) بحضور وزير الشؤون االجتماعية
واملمثل املساعد لصندوق األمم املتحدة للسكان وحظي بتغطية ومشاركة إعالمية
كبيرة .وأبدى اإلعالم ّيون حماسة كبيرة جتاه املعلومات الواردة في الكت ّيب وقالوا إنها مقتضبة ويسهل استيعابها.
وكان للجداول التي أظهرت تغيير ًا في املؤشرات مع مرور الوقت واملقارنة بني بلدان املنطقة ،أهمية خاصة بالنسبة إلى
وسائل اإلعالم .كما وق ّدر املشاركون من كافة القطاعات التعاريف البسيطة والشاملة لكل مؤشر ،ألنها س ّهلت عليهم
تفسير األرقام املعروضة.
تقرير حالة سكان العالم « :2011البشر واإلمكانيات في عالم تعداده  7باليني نسمة»
في كانون األول (ديسمبر) ،وإلى جانب إطالق الكتيب اإلحصائي الوطني ،وسعي ًا لتسليط
الضوء على البعد العاملي لقضايا السكان واحللول الضرورية ،نشر صندوق األمم املتحدة
للسكان في لبنان ثقريره الشهير حول حالة سكان العالم لعام .2011
وفسر االجتاهات التي حت ّدد عامل ًا بتعداد
نظر تقرير هذا العام إلى الديناميات وراء األرقام .كما ّ
 7باليني نسمة وو ّثق األعمال التي يقوم بها األشخاص في مجتمعاتهم ،وذلك في بلدان وظروف
تختلف عن بعضها كل االختالف.
لقيت بنية التقرير التي ّ
مت عرضها من قبل املمثل املساعد لصندوق األمم املتحدة للسكان
اهتمام ًا ملحوظ ًا نظر ًا لوفرة املعلومات والبيانات فيه حول قضايا التنمية والتحديات أمامها من
وجهتي نظر إقليمية وعاملية في حني سلّط الضوء على إطار عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية
واألهداف اإلمنائية لأللفية.
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شراكة واعدة مع القطاع الخاص
لطاملا حظي صندوق األمم املتحدة للسكان بشراكة متينة مع الهيئات احلكومية (أي الوزارات واللجان الوطنية
واإلدارات الرسمية ،إلخ) والهيئات التشريعية .أيضا كانت وال تزال أساسية وهامة الشراكة مع املنظمات
املجتمع املدني ،ال سيما املنظمات غير احلكومية ،واملنظمات الدينية ومراكز البحوث واملؤسسات األكادميية
واملجتمعات املهنية والطبية والنقابات وسواها .ونظر ًا لدورها امللحوظ في بلوغ جمهور أوسع ،تع ّد وسائل اإلعالم
جهة فاعلة أساسية وشريك ًا رئيسي ًا .وفي حني تظل هذه اجلهات الفاعلة شركاء ومساهمني أساسيني في توجيه
البرنامج املدعوم من صندوق األمم املتحدة للسكان وتنفيذه ،سعى الصندوق في لبنان إلى تقييم اهتمام القطاع
اخلاص واستعداده للمساهمة في املجاالت احملددة استناد ًا إلى األسس املشتركة واملصالح املتبادلة في مختلف
املجاالت على غرار تنمية الشباب والصحة ومتكني املرأة والفئات املهمشة ،إلخ.
في هذا السياق ،أجريت دراسة بني شهري آب (أغسطس) وكانون األول (ديسمبر) من خالل غربلة
السوق بحث ًا عن الشركات املسؤولة اجتماعي ًا وفحص ما يقارب  35شركة مصنّفة استناد ًا إلى
قطاعها (أي تكنولوجيا املعلومات ،االتصاالت ،املصارف ،املنتجات االستهالكية ،التصنيع ،اخلدمات
املفصلة حول أنشطتها
املهنية ،إلخ) .وأجريت مقابالت مع  25شركة أفضت إلى مجموعة من البيانات
ّ
وأفضلياتها املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات ،والشراكات السابقة/احلالية مع األمم املتحدة
واملصالح املستقبلية مع صندوق األمم املتحدة للسكان .وأظهرت الدراسة أن القطاع اخلاص في
لبنان يختبر حالي ًا انتشار ًا وتطور ًا في مجال املسؤولية االجتماعية للشركات مبا أن عدد الشركات
التي تلتزم بهذه املسؤولية إلى تزايد مستمر ،في حني أن الشركات التي سبق واعتمدت برامج من هذا
النوع ،تسعى لتطويرها .وأصبح واضح ًا أن االجتاه احلالي للشركات مييل إلى دعم الشباب والقضايا
البيئية مبا أن أغلبية الشركات التي ّ
مت االتصال بها أ ّكدت أن أنشطتها املرتبطة باملسؤولية االجتماعية
مخصصة لهاتني القضيتني أو إلحداهما .وعليه ،أبدت  23من الشركات الـ 25التي أجريت معها مقابلة
اهتمامها في دعم املبادرات املتعلقة بالشباب .وكان ملا يق ّدر  %32من الشركات تعاون سابق مع وكاالت
األمم املتحدة .وفي حني افتقرت بعض الشركات إلى املعلومات املناسبة حول صندوق األمم املتحدة
للسكان وقيمه ومشاريعه ،إال أن النتائج أظهرت اهتمام الشركات الواضح باحلصول على املزيد من
املعلومات حوله .باإلضافة إلى ذلك ،تبينّ أن معظم الشركات التي أجريت معها مقابلة ّ
تفضل مشاركة
فعالة في مشاريع املسؤولية االجتماعية بالتعاون مع الصندوق.
ومن ضمن هذه الشركات الـ ،25أبدت تلك التي تعمل في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اهتمام ًا
في تطوير تطبيقات الهاتف من أجل صندوق األمم املتحدة للسكان ،وسيصار إلى متابعة هذه املسألة عام
 2012في سياق إطار العمل االستراتيجي األوسع للشراكة مع القطاع اخلاص .وسيستوجب ذلك تزويد
الشركات املهتمة باملعلومات الشاملة عن اختصاص الصندوق وقيمه واملشاريع الناجحة التي يضطلع بها
من حيث أثرها ونتائجها التي قد تتضاعف بفعل التعاون مع الشركات املختارة .وستبذل اجلهود لبحث
أهمية توسيع مصالح املسؤولية االجتماعية للشركات إلى مجاالت تتعدى الشباب والبيئة ،لتشمل متكني
النساء والفتيات واملسنني وقضايا الصحة اإلجنابية ،إلخ .وقد يساهم منتدى في لفت األنظار إلى فوائد
الشراكة ويعزّز مبادرة االتفاق العاملي التابعة لألمم املتحدة.

إثراء المعرفة وتعزيز األداء
من خالل التنمية المتواصلة لقدرات الموظفين

متثل تنمية قدرات املوظفني إحدى أولويات الصندوق اإلدارية مبا أنها شرط أساسي ملواصلة حتفيز املوظفني وتعزيز النتائج
العالية اجلودة على املستوى الوطني .باإلضافة إلى ذلك ،شارك عدد من موظفي الصندوق في مختلف املنتديات وحصلوا على
فرصة لتبادل املعرفة واخلبرات مع مجموعة من اجلهات الفاعلة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي .ومتاشي ًا مع هذا املبدأ
احملوري ،تولى موظفو الصندوق املهام التالية (سواء أكانت مهام تدريبية ،مؤمترات ،حلقات دراسية ،إلخ)،
ك ّل بحسب منصبه ومهامه :حصة متقدمة عن برنامج مايكروسفت إكسل (لبنان ،آب/أغسطس)؛ االجتماع
االستشاري املشترك بني صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية لتطوير اإلطار البرنامجي
املشترك من أجل الشباب (األردن ،أيلول/سبتمبر)؛ ورشة العمل دون اإلقليمية لبرنامج األمم املتحدة
للرعاية (األردن ،أيلول/سبتمبر)؛ االجتماع اإلقليمي حول نشر املمارسات الفضلى واستراتيجية الشباب
(مصر ،تشرين األول/أكتوبر)؛ االجتماع االستراتيجي حول التخطيط اإلقليمي ملكافحة فيروس نقص املناعة
البشري/اإليدز (مصر ،تشرين األول/أكتوبر)؛ اجتماع مدراء البرنامج اإلقليمي حول حتسني برامج صحة
املراهقني (تايالند ،تشرين األول/أكتوبر)؛ التدريب الدولي حول تنسيق االستجابة املتعددة القطاعات للعنف
املبني على أساس النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية (بلجيكا ،تشرين الثاني/نوفمبر)؛ التدريب
اإلقليمي حول االتفاقات املالية الطويلة األمد (مصر ،تشرين الثاني/نوفمبر)؛ الندوة اإلقليمية املعنية بالعائلة
واألهداف اإلمنائية لأللفية وفيروس نقص املناعة البشري/اإليدز في الشرق األوسط :الروابط والتحديات
والفرص (قطر ،تشرين الثاني/نوفمبر)؛ احلوار العاملي للنواب الشباب حول قضايا املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية (تايلندا ،تشرين الثاني/نوفمبر)؛ التدريب اإلقليمي لنقاط االرتكاز املعنيني باالتصاالت (مصر،
كانون األول/ديسمبر).

التفاعل السنوي مع الجمهور

بقي صندوق األمم املتحدة للسكان وفي ًا ملوعده السنوي مع اجلمهور وشارك في الدورة الـ« 55ملعرض بيروت العربي
الدولي للكتاب» التي انعقدت من  2إلى  15كانون األول (ديسمبر)  2011في معرض البيال في وسط العاصمة بيروت.
وإلى جانب عدد من وكاالت األمم املتحدة في لبنان وحتت شعار «وحدة العمل في األمم املتحدة» ،شارك صندوق األمم
املتحدة للسكان في هذا احلدث الثقافي الذي لقي تغطية إعالمية واسعة .وكما في كل عام ،مت توزيع عدد من املنشورات
الوطنية والعاملية و ّ
مت نشر ما يفوق  1800تقرير خالل أسبوعني .ومن جديد ،ق ّدم املعرض للصندوق فرصة لالطالع على
آراء اجلمهور .وباملقارنة مع األرقام املسجلة في استطالع العام الفائت ،أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في اطالع الزوار
على مواضيع صندوق األمم املتحدة للسكان واختصاصه.
أيضا حتت شعار «وحدة العمل في األمم املتحدة» وإلى جانب عدد من وكاالت األمم املتحدة في لبنان ،واحتفا ًال
بيوم األمم املتحدة في  24تشرين األول (أكتوبر) ،شارك الصندوق في معرض الصور الذي أقامته األمم املتحدة
في قصر اليونسكو في بيروت عبر عرض صور ألبرز مراحل برنامجه في لبنان منذ بداية عمله في عام .1996
باإلضافة إلى ذلك ،حرص الصندوق على جعل منشوراته ومواد التوعية متوفرة أمام زوار كشك األمم املتحدة في
ساحة الشهداء في لبنان ،وذلك خالل سباق ماراثون بيروت بني  23و 27تشرين الثاني (نوفمبر) .2011

موقع إلكتروني جديد لصندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان!

مدى اهتمام الزوار بالمواضيع التي يطرحها صندوق االمم المتحدة للسكان

بعد أشهر من التحضيرات ،أطلق صندوق األمم املتحدة للسكان النسخة احلديثة ملوقعه اإللكتروني ( .)www.unfpa.org.lbوستكون
هذه املنصة املستحدثة حيوية وتفاعلية وسهلة االستعمال .وتهدف إلى التشديد على عمل الصندوق في لبنان عبر تسليط الضوء
على شبكة شركائه الواسعة واملقاربات املبتكرة التي يعتمدها ملختلف املستفيدين وإجنازاته امللموسة التي
تتناسب مع األولويات الوطنية.
ح ّدد الصندوق موعد إطالق املوقع اإللكتروني ليتزامن مع حلول اليوم العاملي للشباب في  12آب (أغسطس)
واختتام السنة العاملية للشباب ،وذلك ليؤكد الصندوق قناعته بأن الشباب هم قادة نشطون وعناصر تغيير
في لبنان.
يق ّدم املوقع اإللكتروني الذي أعيد تصميمه باقة متنوعة من املعلومات املفيدة واحلديثة حول قضايا السكان
في لبنان .كما يحتوي على اإلحصاءات والبيانات والتقارير واملنشورات الوطنية واملواد الضرورية لزيادة
التوعية بني اجلمهور ووصف للمشاريع واألخبار وقصص النجاح والبيانات الصحفية واملقاالت والصور
وأشرطة الفيديو والروابط املختلفة إلى احلمالت واملوارد العاملية.
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