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  : الوضع الجغرافي- معطيات عامة . 1
نوبا ، ويحده شماًال وشرقًا سورية، وج2 آلم10452تبلغ مساحة لبنان : الحدود

 .فلسطين، وتمتد واجهته على البحر المتوسط غربًا
 ماليين ماليين نسمة عام 4بلغ عدد سكان المقيمين في لبنان حوالي : عدد السكان

1997.  
 وسنة 1996بين سنة  % 1.3النمو السكاني قدر المعدل السنوي لنمو السكان بـ 

  .1970سنة % 2.5 بينما آان هذا المعدل يقدر بحوالي 2001
 بلغ معدل 2002 وعام 2002، وعام 2001 في العام 72.6بلغ معدل العمر : عدل العمرم

  . لدى الذآور67.6 سنة لدى اإلناث و 72الحياة عند الوالدة 
 بلغ متوسط عدد المواليد األحياء للنساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن :الخصوبة

  . 2000اليد عام % 3.16الزواج 
من وفيات األطفال وقعت في % 52 إلى أن 2000احصاءات عام تشير : وفيات األطفال

 . منها وقعت في الشهر األول% 77األسبوع األول بعد الوالدة و 
  

حسب الحالة الزواجية والعمر )  سنة54-15(توّزع اإلناث ) : 1.1(جدول 
  )باأللف(

                       
 زواجية                      الحالة ال

  
الفئة 
  العمرية

 
مطلقة أو  أرملة متزوجة عزباء

 هاجرة
 المجموع

19-15 943 55 0 2 1000 
24-20 727 266 1 6 1000 
29-25 463 518 7 12 1000 
34-30 308 659 14 19 1000 
39-35 203 746 29 22 1000 
44-40 154 783 31 32 1000 
49-45 139 783 63 15 1000 
54-50 58 783 148 11 1000 

وضـع األطفـال فـي لبنـان فـي          : اليونيـسف /إدارة اإلحـصاء المرآـزي    : مصدرال
  2000العام 

  
  

توّزع اإلناث اللواتي سبق لهّن الزواج حسب الفئة العمرية ) : 1.2(جدول 
  )بالنسبة المئوية(والمستوى التعليمي 

  
  المستوى التعليمي  الفئة العمرية

  وق       المجموعأمية          ابتدائي ومتوسط  ثانوي وما ف
19-15  -  76.7  23.3  100  
24-20  0.9  32  67.1  100  
29-25  4.2  52.4  43.4  100  
34-30  4.6  48.2  47.2  100  
39-35  6.1  51.6  42.3  100  
44-40  9.4  57.5  33.1  100  
49-45  17.9  52.6  29.5  100  

  100  39.1  53.8  7.1  اإلجمالي
وضـع األطفـال فـي لبنـان فـي          : فاليونيـس / إدارة اإلحصاء المرآـزي   : المصدر

  .2000العام 
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  :مقدمة . 2
فالـصحة بمفهـوم    . لم تعد الصحة شعار إنساني وقضية أخالقية أو مّنة من حاآم لرعيته           

حق من حقوق اإلنسان وبالتالي حق من حقوق المرأة         ) WHO(منظمة الصحة العالمية    
  . فيةوشرط أساسي من شروط التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والثقا

  
. تنص وثيقة حقوق اإلنسان على حق النساء بالصحة من خالل إلغاء التمييز ضد النساء             

ــدخل     ــاملة تتـــضمن طـــرق التـ ــة شـ ــتراتيجية وطنيـ ــع اسـ ولتحقيـــق ذلـــك يجـــب وضـ
)interventions(          لمنع ومعالجـة للوقايـة مـن األمـراض التـي تـصيب النـساء ومعالجتهـا 

الخـدمات الـصحية ذات الجـودة         آافـة أنـواع   باإلضافة إلى سياسات تـؤمن الوصـول إلـى          
 األم بنـوع  -وإنطالقًا من هذا المبدأ أن سالمة المرأة وسالمة  المـرأة  .العالمية والممكنة

ــى تحــسين الواقــع الــصحي           ــي إل ــيط يرم ــي أي تخط ــات ف ــن األولوي ــي م ــاص، ه خ
  . واإلجتماعي

 
 لبنــان فــإن القــانون أمــا بالنــسبة لألحكــام الدســتورية والتــشريعية الــسائدة حاليــًا فــي 

اللبناني ال يميز بين النساء والرجـال بالنـسبة للحـق فـي الـصحة ويمكـن للمـرأة تلقـي           
الرعاية الصحية بما في ذلك تخطيط وتنظيم األسرة من دون الحصول علـى تفـويض مـن                 

  .زوجها
إن منظمة المرأة العربية منظمـة تهـتم بتمكـين المـرأة فـي جميـع المجـاالت وال سـيما                     

ومع ندرة إجراء مسوح شاملة للمشروعات والبرامج المنفذة فـي البلـدان            . لصحةمجال ا 
العربية ارتأت منظمة المرأة العربية أن تكون باآورة أعمالها مـشروع مـسحي للمـشاريع               

  .والبرامج الصحية المنفذة في البلدان العربية ومنها لبنان
  :وأهم أهداف هذا المشروع

o تحديد أولويات الصحة لكل بلد 
o التعرف على البرامج الصحية التي نفذت واألهداف التي فشلت في إنجازها 
o التعرف على البرامج قيد التنفيذ  
o تحديد المشكالت التي تواجهها البرامج  
o                   ئتحديد المشاريع والبـرامج التـي يمكـن فيهـا تفعيـل التنـسيق والتعـاون وتبـادل

  الخبرات
  
 :المنهجية المتبعة في هذا المسح . 3

يـــة المتبعـــة آانـــت اإلتـــصال بجميـــع المؤســـسات والجمعيـــات األهليـــة ان المنهج
والحكومية التي تعنى بشؤون الصحة للوقوف منهـا علـى المـشاريع المنفـّذة لجمـع       

  . المعلومات وملء اإلستمارات
  .وبعدها قمنا بدراسة المعلومات المحصلة وتقييمها

  :واهم هذه المؤسسات والحمعيات هي
 وزارة الصحة •
 ؤون االجتماعيةوزارة الش •
 مؤسسة الحريري •
 مؤسسة االمام الصدر •
 صليب اعانة االرمن •
 جمعية تنظيم االسرة •
 الجمعبة اللبنانية للرعاية الصحية واالجتماعية •
 االتحاد النسائي الوطني •
 الهيئة اللبنانية للتنمية •
 الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين •
 الجامعة األميرآية في بيروت •
 جامعة القديس يوسف •
 المقاصد اإلسالمية •
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 منظمة الصحة العالمية  •
• UNFPA  
• UNDP  

  
 والجدير بالذآر ان هذه الدراسة المـسحية التـي قمنـا بهـا هـي اسـتطالع عـن الحالـة                     
الصحية للمرأة في معظم المناطق وليست دراسة شـاملة وذلـك لوجـود صـعوبات عـدة                 

  : واجهناها اثناء عملنا أهمها
ملء اإلستمارة وذلك ألنها تجد األسئلة هناك جمعيات أهلية لم ترغب في  •

 آثيرة ومتفّرعة
 هناك العديد من الجمعيات األهلية التي تقّدم الخدمات فقط وال تقوم بإعداد  •

  . المشاريع
 هناك جمعيات رفضت اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمصادر التمويل وآمية  •

 .مبلغ التمويل وذلك حفاظا على سرية مصادر التمويل
• الصعوبات التي واجهتنا آان الوضع السياسي المتوتر واألحداث األليمة وأهم 

  .  التي فجع بها لبنان
  

 :طبيعة المشاريع .4
  :لقد تنوعت المشاريع الصحية ضمن ثالث فئات

  الصحة االنجابية والجنسية •
 مشاريع توعية صحية عامة للمرأة •
 مشاريع المؤسسات الخيرية الخدماتية •
 

 :نجابية والجنسيةمشاريع الصحة اإل •
لقد شكلت الصحة اإلنجابية والجنسية القسم األآبر من المشاريع المحصلة 

. حيث بلغ عدد هذه المشاريع سبعة عشرة مشروعًا من أصل الثالث والثالثين مشروعًا
  .والمالحظ أن معظم مشاريع الصحة اإلنجابية تقدم الخدمات الطبية للمستهدفين

  :حة اإلنجابية إلى الفئات التاليةونستطيع تقسيم مشاريع الص
o المشاريع التي تعنى بالحمل واألمومة  
o المشاريع التي تعنى بتنظيم األسرة  
o مشاريع التوعية للوقاية من سرطان الثدي والرحم  
o مشاريع التوعية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا 

  
أمين األدوية التي وقد برزت الحاجة في هذه المشاريع إلى تكثيف الجهود بالنسبة لت

تحتاجها المرأة خصوصًا في فترة الحمل خالل سن اليأس، ولزيادة توافر الخدمات 
  .الصحية المقدمة بأسعار رمزية

فقد ساهمت . وتجدر اإلشارة إلى أهمية هذه المشاريع بما تقدمه من توعية وخدمات
 بسرطان الثدي هذه المشاريع في زيادة عدد النساء اللواتي يجرين الفحوصات الخاصة

والرحم وزيادة الوعي حول مواضيع المراض المنقولة جنسيًا ووسائل الوقاية منها 
باإلضافة إلى زيادة توافر المعلومات حول سبل منع الحمل وحق النساء في تقرير هذا 

  .الموضوع
  
 ريع توعية صحية عامة للمرأةمشا •

  :يع التالية مشروعًا توزعت حول المواض13قد بلغ عدد هذه المشاريع 
o مخاطر الكوليسترول  
o التوعية لإلستعمال الصحيح للدواء  
o التدريب على اإلسعافات األولية  
o البحث في تأثير العمل على صحة المرأة  
o إدماج مفهوم الجندر في المشاريع التنموية الموجهة للنساء الريفيات  
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مراجع التي الوفي إطار التوعية الصحية للمرأة نذآر في نهاية عرضنا للمشاريع بعض 
  .أصدرتها مؤسسات وجمعيات لبنانية حول التوعية على صحة النساء في لبنان

  
 :مشاريع خدماتية لمؤسسات خيرية •

هناك العديد من المشاريع الصغيرة الموجهة إلى فئات محدودة من المستفيدات، وقد 
 ة الى باالضافحصلنا على معلومات حولها بواسطة اإلستمارات التي وّجهناها إليها 

  .المعلومات المعروضة حولها في مواقعها على شبكة اإلنترنت
  :وفيما يلي بيان هذه المشاريع

  
  : مشاريع الصحة االنجابية والجنسية 4.1

 : مشروع التحضير لألمومة 4.1.1
 اسم المشروع التحضير لألمومة

 القائم بالمشروع جامعة القديس يوسف
 مدة المشروع سنتين

 ة الجهة المنفذةطبيع قطاع خاص
 تاريخ البداية 1/1/2003

 تاريخ االنتهاء غير محدد
 طبيعة الجهة الممولة محلية
 التغطية الجغرافية للمشروع قومي
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 100%
 الفئة المستهدفة المرأة في فترة الحمل وبعد الوال دة

 دفينعدد المسته 100
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 40%

تقديم خدمات وتثقيف وتوعية صحية 
 طبيعة المشروع وتزويد بالوسائل

 الموقع الجغرافي للمشروع بيروت والضواحي
 موقع التنفيذ مرآز صحي

 حجم التمويل 
توعية المرأة الحامل لمراحل قبل وخالل 

 األهداف عملية الوضع وما بعدها

 االنجازات وتوعيةتدريب 
 تقييم المشروع ال

 نقاط قوة المشروع 
 تحديات داخلية 
 تحديات خارجية 
 اقتراحات للمستقبل 

  
  برنامج التوعية- العناية بالطفل واألم مشروع 4.1.2

 اسم المشروع   برنامج التوعية-العناية بالطفل واألم
  القائم بالمشروع  جامعة القديس يوسف منظمات محلية

  مدة المشروع  نتينس
  تاريخ البداية  1/1/2003

  تاريخ االنتهاء  مستمر
  طبيعة الجهة المنفذة  حكومي وقطاع خاص

  طبيعة الجهة الممولة  محلية
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  التغطية الجغرافية للمشروع  مدينة
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع 75%
  الفئة المستهدفة  المرأة والطفل

  عدد المستهدفين  1000
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 80%

تدريب وتزويد بالوسائل و توعية اعالمية 
  طبيعة المشروع  وتثقيف وتوعية صحية

  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت والضواحي
  موقع التنفيذ  مرآز صحي

  حجم التمويل  $12000
تثقيف على مخاطر الحوادث المنزلية 

  األهداف   سنوات6- 1للطفل من 

  االنجازات  تدريب وتوعية
  تقييم المشروع  نعم

  نتائج التقييم  "جيدة جدا
  نقاط قوة المشروع  األجابة على حاجة األمهات

  تحديات داخلية  المتابعة
  تحديات خارجية 

  اقتراحات للمستقبل  االهتمام بمواضيع أخرى
  

 : مشروع الوقاية من سرطان الثدي 4.1.3
 اسم المشروع  من سرطان الثديالوقاية 

جامعة القديس يوسف ووزارة الصحة 
  القائم بالمشروع  العامة

  مدة المشروع  شهر آل سنة
  تاريخ البداية  2003

  تاريخ االنتهاء  غير محدد
  طبيعة الجهة المنفذة  حكومي وقطاع خاص

  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  مدينة
  لوضع الحالي للمشروعا  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  100%
  الفئة المستهدفة  المرأة 
  عدد المستهدفين  350

  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  33%
تقديم خدمات وتثقيف وتوعية صحية 

  طبيعة المشروع  والوقاية الصحية

  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت والضواحي
  التنفيذموقع   مرآز صحي

2000  حجم التمويل  
تثقيف والقيام : الوقاية من سرطان الثدي

  األهداف  بفحص اولي وتوجيه للفحوصات الالزمة

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم

  نتائج التقييم  "ايجابية جدا
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الحاجة الى التوعية وتقديم الخدمات 
  نقاط قوة المشروع  المجانية

  تحديات داخلية  
  ت خارجيةتحديا 

  اقتراحات للمستقبل  األهتمام بالشؤون المختلفة لصحة المرأة
  
  
  

 : مشروع تمكين المرأة 4.1.4
 اسم المشروع تمكين المرأة

 القائم بالمشروع جمعية تنظيم األسرة في لبنان
 مدة المشروع سنة

 تاريخ البداية 2003تشرين الثاني 
 تاريخ االنتهاء 2004آانون الثاني 

 طبيعة الجهة المنفذة ة غير حكوميةمنظم
 طبيعة الجهة الممولة دولية
 التغطية الجغرافية للمشروع قومي
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 100%
المرأة و المرأة والطفل و المرأة في سن 

األنجاب و فترة الحمل وبعد انقطاع الطمث 
 فيةوالفتيات والمرأة الري

 الفئة المستهدفة

 عدد المستهدفين 2750
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 

تدريب  و توعية اعالمية وتثقيف وتوعية 
 طبيعة المشروع صحية وتطوير البنية التحتية

 الموقع الجغرافي للمشروع آل المحافظات
 موقع التنفيذ مرآزمجتمعي

20000$ 
 حجم التمويل 

ساء حول موضوع الصحة توفير التوعية للن
 األهداف األنجايية والجنسية وحقوقها

 االنجازات توعية
 تقييم المشروع نعم

  نتائج التقييم  طلب االستمرار في تنفيذ األنشطة
 نقاط قوة المشروع التجاوب مع متطلبات النساء

 تحديات داخلية انشغاالت المرأة
 رجيةتحديات خا عدم تصنيف لبنان في مرتبة األولوية
 اقتراحات للمستقبل تحقيق حلقات التوعية المنزلية
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 : مشروع خدمات عيادية 4.1.5

 اسم المشروع خدمات عيادية
 القائم بالمشروع جمعية تنظيم األسرة في لبنان

 مدة المشروع غير محددة
 تاريخ البداية 1970
 تاريخ االنتهاء مستمر

 منفذةطبيعة الجهة ال منظمة غير حكومية
 طبيعة الجهة الممولة دولية
 التغطية الجغرافية للمشروع قومي
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 100%
المرأة والطفل والمرأة في سن األنجاب و 
فترة الحمل وبعد الوالدة والمقبلون على 
الزواج وحديثو الزواج وبعد انقطاع الطمث 

 الشباب ووالفتيات

 الفئة المستهدفة

 عدد المستهدفين 2004 في عام 23729     
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 100%

تدريب  و توعية اعالمية وتثقيف وتوعية 
 طبيعة المشروع صحية وتزويد بالوسائل وتنمية مؤسسية

 الموقع الجغرافي للمشروع آل المحافظات
 موقع التنفيذ مرآز صحي ومرآزمجتمعي ومؤسسي 

 حجم التمويل $100000
توفير التوعية للنساء حول موضوع الصحة 
األنجايية والجنسية وتقديم خدمات الصحة 

 األنجابية
 األهداف

 االنجازات تدريب وتوعية وتقديم خدمات
 تقييم المشروع نعم
  نتائج التقييم  ايجابية

مشروع قومي بني على دراسات حددت 
هدفة وفق حاجاتها فيها الفئات المست

 المناطقية
 نقاط قوة المشروع

 تحديات داخلية التمويل
محاولة فرض مواقف آاألجهاض ال تتناسب 

 تحديات خارجية مع ثقافتنا

دعم المستوصفات بأدوية وفيتامينات تفيد 
 اقتراحات للمستقبل المرأة
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  : مشروع الصحة االنجابية في لبنان 4.1.6
 اسم المشروع ية في لبنانالصحة األنجاب

UNFPA  القائم بالمشروع 
 مدة المشروع 

 تاريخ البداية 1997
 تاريخ االنتهاء 

 طبيعة الجهة المنفذة منظمة دولية
 طبيعة الجهة الممولة دولية
 التغطية الجغرافية للمشروع قومي
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 
أة والطفل والمرأة في سن األنجاب و المر

فترة الحمل وبعد الوالدة والمقبلون على 
الزواج وحديثو الزواج وبعد انقطاع الطمث 

 والفتيات والشباب

 الفئة المستهدفة

 عدد المستهدفين 25000
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 90%

تقديم خدمات و توعية اعالمية وتثقيف 
 طبيعة المشروع د باألجهزة والمعلوماتوتوعية صحية وتزوي

 الموقع الجغرافي للمشروع آل المحافظات
 موقع التنفيذ مرآز صحي ومرآزمجتمعي

 حجم التمويل 
تقديم خدمات الصحة األنجابية بنوعية 
عالية ورفع مستوى الوعي بموضوع  

 الصحة األنجابية
 األهداف

 االنجازات تدريب وتوعية ورفع مستوى الخدمات
 تقييم المشروع نعم

تقوية االدارة التي تخص المشروع والعمل 
على رفع نوعية الخدمات المقدمة واعادة 
  النظر في المشاريع المقترحة للتنفيذ

  نتائج التقييم

احتضان الدولة له وشراآته مع المنظمات 
 نقاط قوة المشروع األهلية والقطاع األهلي

م قلة العاملين وتعدد النشاطات و عد
 تحديات داخلية شمولية الخدمات المقدمة

 تحديات خارجية التمويل
ايجاد مراآز خدماتية محددة وتدريب 

 اقتراحات للمستقبل العاملين الصحيين
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 : مشروع الصحة االنجابية4.1.7
 اسم المشروع الصحة األنجابية

 القائم بالمشروع المقاصد
 مدة المشروع غير محددة
 طبيعة الجهة المنفذة قطاع خاص

 تاريخ البداية 2000
 تاريخ االنتهاء 
 طبيعة الجهة الممولة محلية

 التغطية الجغرافية للمشروع محافظتين
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 90%
المرأة والطفل والمرأة في سن األنجاب و 

ن على فترة الحمل وبعد الوالدة والمقبلو
الزواج وحديثو الزواج وبعد انقطاع الطمث 

 والفتيات والشباب

 الفئة المستهدفة

 عدد المستهدفين " سنويا500
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 100%

تدريب  و توعية اعالمية وتثقيف وتوعية 
 طبيعة المشروع صحية وتزويد بالوسائل

 الموقع الجغرافي للمشروع بيروت وااشمال
 موقع التنفيذ مرآز صحي

 حجم التمويل 
عنلية أفضل بصحة الطفل واألم وتأمين 
 األهداف والدة آمنة وتوعية صحية للشباب

 االنجازات تدريب وتوعية
 تقييم المشروع ال

دعم وزارة الصحة وتدريب العاملين 
 نقاط قوة المشروع المستمر ووجود الوسائل الالزمة للتنفيذ

ئات المستهدفة بتبن صعوبة اقناع الف
 تحديات داخلية عادات جديدة

وجود مراآز تقدم الخدمات دون تقديم 
 تحديات خارجية التوعية الالزمة

تأمين األدوية المرافقة والمستلزمات 
 اقتراحات للمستقبل الطبية بأسعار رمزية أو مجانية
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 :والدة مشروع الخيارات والتحديات في تغيير عملية ال4.1.8
الخيا رات والتحديات في تغيير عملية 

 اسم المشروع الوالدة 

 القائم بالمشروع الجامعة األميرآية في بيروت
 مدة المشروع  سنوات8

 تاريخ البداية 2001
 تاريخ االنتهاء 2009

 طبيعة الجهة المنفذة قطاع خاص
 طبيعة الجهة الممولة اقليمية
 روعالتغطية الجغرافية للمش قومي
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 70%
المرأة والطفل والمرأة في سن األنجاب و 
فترة الحمل وبعد الوالدة واالزواج في سن 

 األنجاب
 الفئة المستهدفة

 عدد المستهدفين 
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 

ية تدريب  و توعية اعالمية وتثقيف وتوع
 طبيعة المشروع صحية

 الموقع الجغرافي للمشروع آل المحافظات
 موقع التنفيذ 

 حجم التمويل  916000$
جعل الوالدة آمنة لألم والطفل وايجاد 
 األهداف افضل الطرق لتحسين الصحة االنجابية

 االنجازات تدريب وتوعية
 تقييم المشروع نعم

  ييمنتائج التق  وهب دورة جديدة من التمويل
 نقاط قوة المشروع انسجامه مع األجندة العالمية

ندرة وجود بيئة داعمة لألبحاث وقلة 
 تحديات داخلية الموارد

عدم استقرار الوضع السياسي في 
 تحديات خارجية المنطقة

القيام بمشاريع تهتم بتغيير العادات 
 اقتراحات للمستقبل الصحية المتبعة
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 حملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي مشروع ال4.1.9
الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي  اسم المشروع

 وزارة الصحة العامة و
منظمة الصحة العالمية والجمعيات األهلية  القائم بالمشروع

 مدة المشروع شهر سنويا
 تاريخ البداية 2003
 تاريخ االنتهاء 

 عة الجهة المنفذةطبي حكومي وقطاع خاص ومنظمة دولية
 طبيعة الجهة الممولة دولية ومحلية

 التغطية الجغرافية للمشروع مدينة
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 
 الفئة المستهدفة المرأة
 عدد المستهدفين 
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 

 طبيعة المشروع تثقيف وتوعية صحية
 الموقع الجغرافي للمشروع  المحافظاتآل

 موقع التنفيذ مرآز صحي  ومؤسسي
 حجم التمويل 

التحفيز على اجراء صورة للتشخيص 
 األهداف المبكر عن سرطان الثدي

 االنجازات توعية 
 تقييم المشروع ال

 نقاط قوة المشروع 
 تحديات داخلية 
 تحديات خارجية 
 اقتراحات للمستقبل 

 
  
  

 : مشروع حملة لفحص سرطان عنق الرحم 4.1.10
 اسم المشروع حملة لفحص سرطان عنق الرحم

 القائم بالمشروع صليب اغاثة األرمن
 مدة المشروع شهرآل سنة

 تاريخ البداية 22/1/2003
 تاريخ االنتهاء 

 طبيعة الجهة المنفذة قطاع خاص
 طبيعة الجهة الممولة محلية
 ة للمشروعالتغطية الجغرافي مدينة
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 100%
 الفئة المستهدفة المرأة

 عدد المستهدفين " سنويا475
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 

 طبيعة المشروع تقديم خدمات وتثقيف وتوعية صحية
 الموقع الجغرافي للمشروع بيروت والضواحي
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 موقع التنفيذ مرآز صحي 
 حجم التمويل 

رفع الوعي لدى النساء واالآتشاف المبكر 
 األهداف لسرطان عنق الرحم

 االنجازات توعية و تقديم خدمات
 تقييم المشروع نعم

التقييم مستمر لتغييراي خطة عمل غير 
  نتائج التقييم  ناجحة

 نقاط قوة المشروع وجود آتبيات محضرة جيدا باللغة األرمنية
صعوبة ايجاد اختصاصيين لديهم الوقت 

 تحديات داخلية للتطوع في هكذا نشاطات

استمرار اعتبارالنساء أن  الحديث في 
 تحديات خارجية األمور الجنسية ممنوع 

 اقتراحات للمستقبل االستمرار في تقديم المشروع
 
  
 

 :  مشروع حملة لفحص سرطان الثدي4.1.11
 لمشروعاسم ا حملة لفحص سرطان الثدي

 القائم بالمشروع صليب اغاثة األرمن
 مدة المشروع شهر

 تاريخ البداية 2003تشرين األول 
 تاريخ االنتهاء 2003تشرين الثاني 
 طبيعة الجهة المنفذة حكومي
 طبيعة الجهة الممولة محلية
 التغطية الجغرافية للمشروع قومي
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

  العاملة في المشروعنسبة االناث 100%
 الفئة المستهدفة المرأة فوق األربعين

 عدد المستهدفين " سنويا250
 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 

 طبيعة المشروع تثقيف وتوعية صحية
 الموقع الجغرافي للمشروع بيروت والضواحي

 موقع التنفيذ مرآز صحي مجتمعي
 حجم التمويل 
 واالآتشاف المبكر رفع الوعي لدى النساء

 األهداف لسرطان الثدي

 توعية و تقديم خدمات
 االنجازات 

 تقييم المشروع نعم
  نتائج التقييم  -

 نقاط قوة المشروع استعمال األعالم على نطاق واسع
 تحديات داخلية الفروقات في تسعيرة الفحص

 تحديات خارجية 
تقديم فحوصات سرطان الثدي بصورة 

 ات للمستقبلاقتراح مجانية
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 : مشروع الوقاية من سرطان الثدي 4.1.12
 اسم المشروع الوقاية من سرطان الثدي

جامعة القديس يوسف ووزارة الصحة 
 القائم بالمشروع العامة

 مدة المشروع شهر آل سنة
 تاريخ البداية 2003

 تاريخ االنتهاء غير محدد
 طبيعة الجهة المنفذة حكومي وقطاع خاص

 طبيعة الجهة الممولة محلية
 التغطية الجغرافية للمشروع مدينة
 الوضع الحالي للمشروع مستمر

 نسبة االناث العاملة في المشروع 100%
 الفئة المستهدفة المرأة 
 عدد المستهدفين 350

 نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 33%
تقديم خدمات وتثقيف وتوعية صحية 

 مشروعطبيعة ال والوقاية الصحية

 الموقع الجغرافي للمشروع بيروت والضواحي
 موقع التنفيذ مرآز صحي

 حجم التمويل $2000
تثقيف والقيام : الوقاية من سرطان الثدي

 األهداف بفحص اولي وتوجيه للفحوصات الالزمة

 االنجازات توعية
 تقييم المشروع نعم

الحاجة الى التوعية وتقديم الخدمات 
 ة المشروعنقاط قو المجانية

 تحديات داخلية 
 تحديات خارجية 

 اقتراحات للمستقبل األهتمام بالشؤون المختلفة لصحة المرأة
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  :  مشروع الوقاية من سرطان الثدي 4.1.13
  

 اسم المشروع  الوقاية من سرطان الثدي
  القائم بالمشروع  مؤسسة الحريري
  مدة المشروع  شهرآل سنة

   البدايةتاريخ  2002
  تاريخ االنتهاء  مستمر

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  
  الفئة المستهدفة  المرأة والمرأة بعد انقطاع الطمث

  عدد المستهدفين  
   عدد المستهدفين الفعلييننسبة او  

تقديم خدمات وتثقيف وتوعية صحية 
  طبيعة المشروع  وخفض صورة سرطان الثدي

  الموقع الجغرافي للمشروع  جميع المحافظات
  موقع التنفيذ  مرآز صحي ومؤسسي

  حجم التمويل  
التعريف عن سرطان الثدي وتوضيح بعض 
وسائل الفحص المنزلي وعالمات وجود 

  المرض
  افاألهد

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم

نجاح المشروع اذ ان نسبة آبيرة من 
النساء اصبحن يجرين الفحص الذاتي 

في المرآز " ويتابعن الفحوص سنويا
  الصحي

  نتائج التقييم

الوصول الى الفئة المستهدفة بسهولة 
بسبب تواجد الملف الصحي االلكتروني 

وسهولة الحصول على االحصائيات 
االضافة الى الوسائل التثقيفية ذات ب

  التقنية العالية المعتمدة 

  نقاط قوة المشروع

ال يوجد بسبب حمالت الوعية القومية 
واالسعار شبه المجانية اللذان اديا الى 

  تدفق عدد آبير من النساء
  تحديات داخلية

ال يوجد بسبب حمالت الوعية القومية 
 الى واالسعار شبه المجانية اللذان اديا
 تدفق عدد آبير من النساء

  تحديات خارجية

درس عرض تخفيض سعر الصورة الصوتية 
  اقتراحات للمستقبل  "وصورة الثدي معا
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حملـــة توعيـــة الـــشباب حـــول مواضـــيع الـــصحة االنجابيـــة  مـــشروع 4.1.15
   :والجنسية 

حملة توعية الشباب حول مواضيع الصحة 
 اسم المشروع  االنجابية والجنسية

  القائم بالمشروع  سسة الحريريمؤ
  مدة المشروع  حملة ليوم واحد 

  تاريخ البداية  19/1/2004
  تاريخ االنتهاء  19/1/2004

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية

  التغطية الجغرافية للمشروع  مدينة بيروت
  الوضع الحالي للمشروع  انتهى

   المشروعنسبة االناث العاملة في  
  الفئة المستهدفة  الفتيات والشباب

  عدد المستهدفين  600
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  

  طبيعة المشروع  تثقيف وتوعية صحية
  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت

  موقع التنفيذ  مرآز مؤسسي
  حجم التمويل  

نشر المعرفة الكافية في امور الصحة 
ر مع االهل في االنجابية وتشجيع الحوا

  هذه المواضيع
  األهداف

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم

تغيير بعض المفاهيم الخاطئة عند الشباب 
المراهقين واآتساب المعلومات عن 

تشجيع الحوار مع " الصحة االنجابية وايضا
  االهل في هذه المواضيع

  نتائج التقييم

نشر المعلومات من خالل اعتماد انشطة 
  نقاط قوة المشروع  دة آمسرحية ومحاضرات متعد

عدم مشارآة بعض الطالب في جميع 
  تحديات داخلية  االنشطة لضيق الوقت

الصعوبة في تامين الفئة المستهدفة 
باعتبار ان الموضوع ال يزال غير متداول بين 

ان عادات " االهل والهيئة التعليمية خصوصا
وتقاليد االهل تمنع في بعض االحيان 

 شة هذه المواضيع مع اوالدهممناق

  تحديات خارجية

  اقتراحات للمستقبل  
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  برنامج تأهيل الفتاة للزواج واألمومة اآلمنة مشروع 4.1.16
 اسم المشروع  برنامج تأهيل الفتاة للزواج واألمومة اآلمنة

  القائم بالمشروع  مؤسسة الحريري
  مدة المشروع   اشهر  3- 2

  تاريخ البداية  2001
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية

  التغطية الجغرافية للمشروع  مدينة بيروت
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  
  الفئة المستهدفة  المقبلون على الزواج

  عدد المستهدفين  30
  لفعلييننسبة او عدد المستهدفين ا  

  طبيعة المشروع  تثقيف وتوعية صحية
  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت

  موقع التنفيذ  مرآزصحي و مؤسسي
  حجم التمويل  

توعية الفتيات حول المواضيع المتعلقة 
بالزواج وايجاد االجانات على تساؤالتهن 
  والعمل على تصحيح المغاهيم الخاطئة

  األهداف

  االنجازات  توعية
  قييم المشروعت  نعم

" تغيير بعض المفاهيم الخاطئة خصوصا
فيما يتعلق بليلة الزفاف لما تحمله من 

  مخاوف لدى الفتيات
  نتائج التقييم

  نقاط قوة المشروع  توعية الفتاة لمرحلة الزواج واالمومة 
التوعية تطال الفتيات فقط وال ترآز على 

  تحديات داخلية  الشباب الذآور

  تحديات خارجية 
  اقتراحات للمستقبل  "ان يطال المشروع االناث والذآور معا

  
  : مشروع تحضير المرأة لسن اآلياس 4.1.17

 اسم المشروع  تحضير المرأة لسن اآلياس
  القائم بالمشروع  مؤسسة الحريري

  مدة المشروع  مستمر وفق حلقات متتالية
  تاريخ البداية  2002
  تاريخ االنتهاء  

  ة المنفذةطبيعة الجه  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  
  الفئة المستهدفة  المرأة بعد انقطاع الطمث

  عدد المستهدفين  30
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  
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  طبيعة المشروع  تثقيف وتوعية صحية
  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت

  موقع التنفيذ  مرآزصحي
  حجم التمويل  

تحضير المرأة لسن اآلياس من الناحيتين 
  األهداف  الصحية والنفسية وتوعيتها

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم

تغيير بعض المفاهيم الخاطئة والمعرفة 
  قييمنتائج الت  حول سبل الوقاية من االمراض الشائعة

" ونفسيا" توعية السيدة جسديا
  نقاط قوة المشروع  لتقبل هذه المرحلة بسالم" واجتماعيا

  تحديات داخلية  
  تحديات خارجية 
  اقتراحات للمستقبل  

 
  : مشروع المرأة الحامل والرضاعة الطبيعية 4.1.18

 اسم المشروع  المرأة الحامل والرضاعة الطبيعية
  مشروعالقائم بال  مؤسسة الحريري

  مدة المشروع  مستمر 
  تاريخ البداية  2001
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  
المرأة والمرأة في فترة الحمل والمرأة بعد 

  الفئة المستهدفة  لوالدةا

  عدد المستهدفين  
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  

  طبيعة المشروع  تثقيف وتوعية صحية و تدريب
  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت وصيدا وطرابلس
  موقع التنفيذ  مرآزصحي ومؤسسي

  حجم التمويل  
التوعية عن اهمية الرضاعة وفوائدها 

 والتحضير لمرحلة ما وآيفية ارضاع الطفل
  بعد الوالدة

  األهداف

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم
  نتائج التقييم  
  نقاط قوة المشروع  

اعتقاد االم انها تعرف الوضعية المناسبة 
  تحديات داخلية  للرضاعة

  تحديات خارجية وجود الحليب المعلب
  اقتراحات للمستقبل  تامين وسائل لشفط الحليب
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ولقد سـاهمت   .  اإلشارة إلى أهمية هذه المشاريع بما تقدمه من نوعية وخدمات          وتجدر
هذه المشاريع في زيادة عدد النساء اللواتي يجرين الفحوصات الخاصة بسرطان الثـدي             
والرحم وزيادة الوعي حول فحص سرطان الثدي ووسائل الوقاية منها باإلضافة إلى زيادة 

 .مل وحق النساء في تقرير هذا الموضوعتوافر المعلومات حول سبل منع الح
 

  : المؤتمر العالمي الثالث لطب ما حول الوالدة4.1.19
، المؤتمر العالمي الثالث لطب ما حول الوالدة في الـدول           2004عقد في بيروت، في أيار      

ــة ــوالدة     . النامي ــا حــول ال ــة لطــب م ــة واللبناني ــان العالمي نظمــت هــذا المــؤتمر الجمعيت
 ومنظمــة االمــم المتحــدة للطفولــة    WHOظمــة الــصحة العالميــة   باالشــتراك مــع من 

UNICEF        ومنظمة صندوق االمم المتحـدة للـسكانUNFPA      وسـاهمت الهيئـة الوطنيـة
سـالمة  "وقد عقدت في اطار المـؤتمر ورشـة عمـل حـول         . لشؤون المرأة في االعداد له    
  .يةشارآت فيها وفود رسمية من عدة دول عرب" األم وصحة المولود الجديد

  : وقد خرجت ورشة العمل بالتوصيات التالية
ضمان الحق لكل امرأة بالرعاية الصحية الشاملة خالل الحمـل والـوالدة ومـا               •

 .بعدها، بغض النظر عن وضعها االقتصادي واالجتماعي
استهداف الفئات والمناطق األآثر حاجـة، مـن خـالل رسـم خطـة لتحـسين                 •

 .رعاية الصحيةالوضع فيها وتقليص التفاوت في مجال ال
تعزيــز نظــام االحالــة ، ال ســيما للحــاالت الطارئــة ، فــي خــدمات صــحة االم   •

  .  وحديثي الوالدة
تحسين نوعية الخـدمات مـن خـالل وضـع معـايير محـددة لكافـة مؤسـسات                  •

 .التوليد واعتماد مراقبة الجودة مع ضمان توفر األدوية والمعدات األساسية
مهات بهدف التعرف علـى أسـبابها للحـد         إنشاء نظام لترصد حاالت وفيات اال      •

  . منها وتحسين طرق جمع المعلومات عن وفيات حديثي الوالدة
تحسين القدرات اإلدارية على آافة المستويات واعتماد التدريب المستمر  •

 .للكوادر الطبية والصحية في مؤسسات التوليد ورعاية حديثي الوالدة
لتي تشجع السلوك الصحي ، بما نشر التوعية الصحية وتوفير المعلومات ا •

في ذلك الترآيز على أهمية الرضاعة الطبيعية وعلى ضرورة استعمال 
 .اللقاحات المختلفة

رفع الوعي في مجال تنظيم األسرة ووضع استراتيجية لهذا الغرض، يكون  •
 .من أهدافها تجنب الحمل المبكر والمتأخر والمتقارب

ع عن أهمية الرعاية لألمهات وعن نشر الوعي والتثقيف بين أفراد المجتم •
 . المضاعفات الناتجة عن الحمل والوالدة

 .اعتماد وتفعيل إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج •
تفعيــل الــشراآة بــين مؤســسات القطــاع العــام والخــاص والمنظمــات غيــر    •

  . الحكومية والمؤسسات الدولية بهدف النهوض بصحة االم والطفل 
  .رآتها في عملية صنع القرارتمكين المرأة وتعزيز مشا •
تعديل التشريعات والقوانين الوطنية المتعلقة بصحة االم والطفل بمـا يـتالءم             •

  .مع االتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيدها
تطوير طرق جمع البيانات ونظـم المعلوماتيـة  والبحـوث واالسـتخدام االمثـل                •

 .لها
الـصحي فـي آافـة      تضمين مفاهيم الصحة االنجابيـة ضـمن منـاهج التعلـيم             •

 .مراحله
 .تعزيز الخدمات الصحية الصديقة لالمهات واالطفال •
" سالمة االم وصحة المولـود الجديـد      "العمل على انتظام انعقاد ورشة عمل        •

دوريا وتوسـيعها لتـشمل آـل الـدول العربيـة والطلـب مـن منظمـات االمـم              
 دعم  )منظمة الصحة العالمية، اليونسف وصندوق االمم المتحدة      (المتحدة  

 .  هذه الجهود
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  : الدراسة الوطنية لفترة ما حول الوالدة ـ لبنان 4.1.20

ان مؤشرات معدل المراضة ومعدل الوفيات في فترة ما حول الوالدة مفيدة جدا لتخطـيط               
وقـد أعـدت هـذه الدراسـة الوطنيـة مـن            . البرامج اآليلة غلى تحسين صحة األم والطفل      

ف والجمعيـة اللبنانيـة لطـب مـا حـول الـوالدة لتقيـيم               قبل وزارة الصحة ومنظمة اليونيس    
   2000-1999صحة األم والطفل في فترة ما حول الوالدة وذلك خالل عامي 

 يومًا وشملت آل الوالدات     15أجريت هذه الدراسة في فترتين متقاربتين منه آل منهما          
. التوليـد الحية، ووالدات األجنة الميتـة وطبابـة إنـاء الحمـل التـي جـرت فـي مؤسـسات                    

 أسبوعًا من فترة الحمل أو أآثر واألطفال الـذين          22تضمنت معلومات الوالدات آاملة بعد      
 امـرأة وضـعن     5242وقد شملت الدراسـة     .  غرام على األقل   500بلغ وزنهن عند الوالدة،     

 .من مجموع الوالدات السنوية في لبنان% 3 مولودًا، أي ما يعادل 5344
لمـرة األولـى فـي لبنـان تقييمـًا عـن المؤشـرات المختلفـة                أعطت نتائج هذه الدراسة ول    

  : وهذه خالصة أهم النتائج. خالل فترة ما حول الوالدة لكل من األم والجنين
وقد تفاوتت النـسبة  % 5بلغت نسبة النساء اللواتي لم يجرين استشارات طبية   •

  في المناطق المختلفة
  .ل فترة الحمل استشارات طبية خال4من النساء أجرين أقل من  % 19 •
من النـساء لـم يخـضعن لتـصوير صـوتي علـى اإلطـالق  وقـد تفاوتـت هـذه                      % 7 •

  .النسبة أيضًا بين المناطق
وقد تفاوتت هـذه النـسبة       % 9.5بلغت نسبة استفتاء النساء خالل فترة الحمل         •

بإختالف المناطق حيث بلغت أربع أضـعاف أقـل فـي الـشمال والبقـاع منهـا فـي             
  .بيروت

وقـد تفاوتـت هـذه      . قيـصرية % 4والدات عبر المسالك الطبيعيـة،      % 73: الوالدات •
  النسب بين المناطق

ونــسبة اســتخدام الكاتــاالر أو % 23بلغــت نــسبة اســتخدام التخــدير الموضــعي  •
  % .1مستقات المورخين األخرى 

.  سـاعة  24من األمهات نقلن إلى وحدات العناية الفائقـة لفتـرة تجـاوزت              % 0.6 •
 .ر في المناطق المختلفةلم يسجل تفاوت آبي

  
 وقد آشفت الدراسة عن بعض العوامل المؤثرة في الوضع الصحي حول الوالدة لكل            

  :من األم والطفل أهمها
آلمــا ارتفــع المــستوى الثقــافي عنــد األم أي آلمــا ارتفــع المــستوى التعليمــي   •

  .للمرأة آلما انعكس ايجابًا على صحتها وصحة مولودها
ألثـر اإليجـابي الـذي يـشكله الـضمان علـى سـالمة األم               التغطية الصحية لجهة ا    •

  .والجنين
  .التدخين واثره السلبي على صحة الجنين والمولود الجديد •
  . األثر السلبي لإلرهاق واإلجهاد في العمل خالل الفترة األخيرة من الحمل •
 عامـًا  18أقـل مـن   (سن المرأة عند الحمل وازدياد المشاآل فـي الفئـة العمريـة         •

  ).  عامًا34وفوق 
  .حجم ومدى الخدمات الصحية في مؤسسات التوليد •

  
  ) والدة في السنة300أقل من (وقد لوحظ ان لدى مؤسسات التوليد ذات الحجم الصغير 

  :العوامل الخطرة التالية
  ال وجود لوحدة العناية الفائقة •
ال وجود لفريق طبي للحـاالت الطارئـة، بمـا فـي ذلـك النقـل عقـب الـوالدة إلـى                       •

  ات اخرىمؤسس
  :آما ان لدى المؤسسات ذات الحجم الكبير المشاآل التالية

صعوبة دخول النساء اللواتي ليس لديهن تغطية طبية إلـى تلـك المؤسـسات والمبالغـة                
  . في العناية الطبية من جهة التخدير العام والعمليات القيصرية
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  : أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة

 مرسوم ألزم آل    1996صدر في عام    : دة الصحية قبل الزواج   تفعيل العمل بالشها   •
إن . من يتقدم للزواج بإجراء فحوصات طبيـة مخبريـة وقائيـة تعـزز صـحة الـزوجين                
  .عقبات حالت دون تحقيق األهداف المنشودة لذلك فالوضع يحتاج إلى التقييم

عها ضمان الحق لكل امرأة بالمتابعة الطبية لحاالت الحمـل بغـض النظـر عـن وضـ                 •
  اإلقتصادي واإلجتماعي

تعزيز حق آل إمرأة حامل بالحصول على المتابعة الطبية خالل فترة قبل وما بعد               •
  الوالدة

 ضمان ما ال يقل عن أربع استشارات طبية خالل فترة الحمل  •
  .تطوير خطة عمل لتحسين واألوضاع في المناطق األآثر حاجة •
  توحيد معايير الزيارات الطبية •
  .مة والوالدات وتحسين العناية الطبية للمولودزيادة نسبة سال •
  .تحديد معايير معينة لكافة مؤسسات التوليد وخدمات التوليد •
  .استمرار تثقيف الجهاز البشري في مؤسسات التوليد وطبابة المولود •
ــًا وتطــوير المؤشــرات     • اســتخدام الدراســة آقاعــدة معلومــات، مــع تحــديثها دوري

  .يير الدوليةالوطنية مما يتناسب مع المعا
توفير المعلومات والثقافة التي تشجع السلوك الصحي الحسن وتحول دون اتباع            •

  .العادات المضرة لألمهات واألهل
الجهـاز الطبـي،    (تشجيع التعاون بين آل العاملين في مجال خدمة األم والطفل            •

النقابات، الحرآات النسائية، حرآة حقوق اإلنسان، مؤسسات الخدمات العامـة،          
 ).شرآاء الدوليون والمستفيدونال

  
  

 الى تحسين نوعية الحياة لدى 1997يهدف مشروع الصحة االنجابية الذي بدأ عام 
 - اللبنانيين من خالل تحسين الوضع الصحي وردم الفروقات بين الطبقات االقتصادية

  (population dynamics)االجتماعية والمعادلة بين الديناميكية السكانية  
  .     االجتماعي-القتصاديوالتطورا

 
  (sub-programmes) ببرامج(UNFPA) وقد قامت منظمة األمم المتحدة للسكان 

  :متعددة تحت مظلة مشروع الصحة االنجابية نذآرها
  

  
• Integration of Quality Reproductive Health Services into Primary 

Healthcare Centers in Target Areas.     
 

• HIV\AIDS Awareness among Youth and Vulnerable Groups in 
Lebanon. 

 
• Information, Education and Communication (IEC) in Support of 

Reproductive Health at Community Level. 
 

• Advocacy Activities for the Integration of Population Education in 
school curricula and extra-curricular educational activities. 
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 :                                            لتحقيق هدفين" وتعمل هذه المشاريع مجتمعة
o   مرآــز صــحي 150 زيــادة تــوافر خــدمات الــصحة االنجابيــة ذات الجــودة فــي 

  .ودورين للتوليد
o           توفير المعلومات وزيادة الوعي حول موضوع الصحة الجنسية واالنجابية لدى 

  .الشباب
  

  :اسات تحت مظلة هذا المشروع نذآرهاآما قامت عدة در
 

"Situation analysis on occupational hazards and their impact on     
reproductive health in Lebanon: A survey for policy development   

  
مـشروع  : تحليل موضوعي لمخاطر المهنة وتأثيرهـا علـى الـصحة اإلنجابيـة فـي لبنـان       "

  ".اتمسحي لرسم سياس
، إلـى تقيـيم     2001وتهدف هذه الدراسة، التي قام بها باحثون من جامعـة البلمنـد عـام               

 جزئي إلى التعرض وتوزيع المخـاطر داخـل العمـل وتأثيرهـا علـى الـصحة                 -نوعي وآمي 
اإلنجابية ليتوصلوا من خالل هذه الدراسة إلـى زيـادة الـوعي لـدى العامـل عـن مخـاطر                    

وقـد  . ابية وإلى وضـع سياسـة جامعـة للـصحة اإلنجابيـة           العمل المؤثر على الصحة اإلنج    
أوضحت النتائج أن موضوع مخاطر العمل التي تؤثر على الصحة اإلنجابية بـدأ يأخـذ حيـزًا                 

 344.000مهمًا إذا أن متوسط العاملين اللبنانيين المعرضين لهذه المخـاطر يبلـغ حـوالي           
 ممـا يـشير إلـى    1.651.000في وقت يشكل فيه مجموع عامة السكان المعّرض للخطر     

أن نسبة المعّرضين للمخاطر المؤثرة على الـصحة اإلنجابيـة داخـل العمـل تـشكل جـزءًا          
  . مهمًا يجب أن يؤخذ بعين اإلعتبار عند وضع سياسة للصحة لإلنجابية

 
 
"Information, Education, and Communication Priorities in Reproductive Health 
in Lebanon"  

  ".ألولويات في المعلومات، التعليم والتعاطي حول موضوع الصحة اإلنجابية في لبنانا"
وتهــدف هــذه . 2001هــدى هــوا عــام . ســينتيا منــّي و د. وقــد قامــت بهــذه الدراســة د

فـي الـصحة    " المعلومـات، التعلـيم والتعـاطي     "الدراسة إلـى إيجـاد نقـاط األولويـات فـي            
حة تهـدف إلـى رفـع مـستوى المعلومـات           اإلنجابية لتساهم فـي وضـع سياسـات صـحي         

  .والتعليم في هذا الموضوع
وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة التنوع في المواقف والسلوك بين الفئات المختلفـة مـن               

  .الناس بالنسبة لخدمات الصحة اإلنجابية والحاجات والنصح واإلرشاد
  

"Client's Perception of Reproductive Health Services Provided in Selected 
Clinics in Lebanon"  

وجهات نظر المستفيدين من خدمات الصحة اإلنجابية المقدمة في عيادات منتقاة من            " 
  ".لبنان

  . 2000لينا بدر عام .  وقد قامت بهذه الدراسة د
ــأثير المــشروع علــى      وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحقيــق مفهــوم أوضــح عــن وقــع وت

وقد بينت النتائج أن المستوى التعليمي للمـرأة عامـل مـؤثر            . المستفيدين وتقييمهم له  
على عدد األطفال لديها؛ إذ وجدت الدراسة أنه آلما زاد المستوى التعليمي للمرأة قـّل               

  .عدد أطفالها
  آما وجدت الدراسة أن معظم المستفيدين من المشروع آانوا راضين عن الخدمات 

  .المقدمة
  

"Review of Reproductive Health Research Studies in Lebanon" 
  ".مراجعة لألبحاث المتعلقة بالصحة اإلنجابية في لبنان"
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وهـذه الدراسـة تجمـع      . 2002-2001فيصل الكـاك بـين عـامي        . وقد قام بهذه الدراسة د    
وتوصف وتلخص آل األبحاث المتعلقة بالصحة اإلنجابيـة والجنـسية فـي لبنـان مـن عـام                  

  .2001 حتى عام 1990
 

"Review of Reproductive Health Concepts in the Media land Paramedical 
Curricula in Lebanon"   

مراجعة لبرامج ومناهج مواد الصحة اإلنجابية في آليـات الطـب والكليـات الموازيـة فـي                 "
  ". الجامعة الموجودة في لبنان

سـة إلـى تحديـد    وتهـدف هـذه الدرا  . 2000فيـصل الكـاك عـام    . وقد قام بهذه الدراسـة د   
وتقيــيم مــواد الــصحة اإلنجابيــة والجنــسية فــي بــرامج ومنــاهج آليــات الطــب والكليــات  

  الموازية في الجامعات 
  .الموجودة في لبنان

  
"Situation Analysis of Reproductive Health in Lebanon"  

  ".تحليل لوضع الصحة اإلنجابية في لبنان"
  . 2000 عام فيصل الكاك. وقد قام بهذه الدراسة د

وتأتي هذه الدراسات الثالث لتبرز واقع وأبعاد الصحة اإلنجابية في لبنان ومحاولة لتحديد             
الحاجات ومجاالت التدخل لتعزيز الصحة اإلنجابيـة عمـًال برنـامج مـؤتمر القـاهرة للتنميـة                 

  .1994والسكان 
  

"Mapping of Primary Health Case Centers in Lebanon"  
  " الصحة في لبنانمسح للمراآز"

  .2000فيصل الكاك وجون جبور عام . وقد قام بهذه الدراسة د
وتهــدف هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى عــدد المراآــز الــصحية وتوزيعهــا الجغرافــي    
ومستوى  الخدمات الصحية المقدمة، إضافة إلى توصيف الجهاز الوظيفي وأوقات عملـه             

 المـوارد البـشرية والتقنيـة التـي إذا مـا            وتنوع اختـصاصه وبالتـالي تحديـد الحاجـات فـي          
  .توافرت قد تؤدي إلى تعزيز نوعية خدمات الصحة اإلنجابية المقدمة في هذه المراآز

 
 

  
 : مشاريع توعية صحية عامة للمرأة 4.2

   :تلبية احتياجات الشباب وتطوير قدراتهم  مشروع 4.2.1
 اسم المشروع  تلبية احتياجات الشباب وتطوير قدراتهم

  القائم بالمشروع  جمعية تنضيم األسرة في لبنان
  مدة المشروع  سنة

  تاريخ البداية  2003تشرين الثاني 
  تاريخ االنتهاء  2004آانون الثاني 

  طبيعة الجهة المنفذة  منظمة غير حكومية
  طبيعة الجهة الممولة  دولية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  انتهى

  نسبة االناث العاملة في المشروع  100%
  الفئة المستهدفة   سنة24 - 14الشباب بين 

  عدد المستهدفين  450
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  

تدريب  و توعية اعالمية وتثقيف وتوعية 
  طبيعة المشروع  صحية
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  الموقع الجغرافي للمشروع  آل المحافظات
  موقع التنفيذ  مرآزمجتمعي

  جم التمويلح  $33000
حماية الشباب من األمراض المنقولة 

  "جنسيا
  وتوعيتهم لمخاطرها

  األهداف

  االنجازات  تدريب وتوعية
  تقييم المشروع  نعم

  نتائج التقييم  نجاح التجربة
بلوغ عدد آبير من الشباب وتعبيرهم عن 

  نقاط قوة المشروع  احتياجاتهم

  تحديات داخلية  عدم تعاون البلديات
فرض مواقف في مقاربة قضايا محاولة 

  تحديات خارجية  الشباب ال تتناسب مع ثقافتنا

توسيع برنامج الجامعي الشاب واألآثار 
  اقتراحات للمستقبل  من مخيمات المراهقين

    
  

  :  مشروع رعاية الطفل واألم 4.2.2
 اسم المشروع  رعاية الطفل واألم

الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية 
  القائم بالمشروع  واألجتماعية

  مدة المشروع     أسابيع8
  تاريخ البداية  
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  مدينة
  الوضع الحالي للمشروع  انتهى

  نسبة االناث العاملة في المشروع  100%
  فةالفئة المستهد  المرأة والطفل

  عدد المستهدفين   إمرأة30
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  100%

  طبيعة المشروع  تثقيف وتوعية صحية
  الموقع الجغرافي للمشروع  محافظة
  موقع التنفيذ  مرآز صحي

  حجم التمويل  
  األهداف  رعاية المولود

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم

  ئج التقييمنتا  تجاوب واضح من قبل الحضور
  نقاط قوة المشروع  تجاوب النساء مع الطبيب

ظروف عمل  األم التي تعيق رعايتها 
  تحديات داخلية  لطفلها

  تحديات خارجية  
  اقتراحات للمستقبل  وجود جهة ممولة تعنى بالموضوع
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  :حملة توعية صحية للمرأة  مشروع 4.2.3

 اسم المشروع  حملة توعية صحية للمرأة
  القائم بالمشروع  نسائي الوطنياألتحاد ال

  مدة المشروع  مستمر سنويا
  تاريخ البداية  

  تاريخ االنتهاء  غير محدد
  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  100%
  الفئة المستهدفة   المرأة
  عدد المستهدفين  
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  

تدريب وتقديم خدمات و توعية اعالمية 
  طبيعة المشروع  وتثقيف وتوعية صحية

  الموقع الجغرافي للمشروع  آل المحافظات
  موقع التنفيذ  مرآز صحي

  حجم التمويل  "سنويا$  1000000    
  األهداف  المرأةتطوير الوعي الصحي لدى 

  االنجازات  تدريب وتوعية وتقديم خدمات
  تقييم المشروع  نعم

هناك اقبال للمشارآة في المشروع في 
الوضع المعيشي . القرى اآثر من المدن

هو العائق االساسي لتردي اهتمام المرأة 
  . بصحتها

  نتائج التقييم

  نقاط قوة المشروع  الوصول لعدد آبير من السيدات
  تحديات داخلية  التمويل
  تحديات خارجية  التمويل

الحصول على تجهيزات صحية والعالج 
  اقتراحات للمستقبل  بأسعار رمزية

  
  

   مشروع 4.2.4
 اسم المشروع  

  القائم بالمشروع  الهيئة اللبنانية للتنمية
  مدة المشروع  سنتين

  تاريخ البداية  1/1/1999
  تاريخ االنتهاء  1/1/2001

   الجهة المنفذةطبيعة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  انتهى

  نسبة االناث العاملة في المشروع  60%
  الفئة المستهدفة  والمرأة والطفل والفتيات والشباب 
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والقطاع الخاص والجمعيات األهلية 
  والعاملين في قطاعات المرأة

  عدد المستهدفين  1000000
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  30%

تدريب  و توعية اعالمية وتثقيف وتوعية 
  طبيعة المشروع  صحية وتزويد بالوسائل

  الموقع الجغرافي للمشروع  جبل لبنان
  موقع التنفيذ  مرآزمجتمعي

  حجم التمويل  7000$
  األهداف  توعية واشاد
  االنجازات  توعية
  مشروعتقييم ال  نعم

  نتائج التقييم  المساعدة في برمجة طريقة العمل
  نقاط قوة المشروع  مشارآة جميع شرائح المجتمع المدني

  تحديات داخلية  ال يوجد
  تحديات خارجية  

  اقتراحات للمستقبل  ضرورة مشارآة القطاع الحكومي
  
 
 

مشروع ورشة عمل لتدريب المدربين على االستعمال الصحيح  4.2.5
  :ىء للدواءوالخاط

  
ورشة عمل لتدريب المدربين على 

 اسم المشروع  االستعمال الصحيح والخاطىء للدواء 

  القائم بالمشروع  صليب اغاثة األرمن
  مدة المشروع  سنتين
  تاريخ البداية  2004آانون الثاني 

  تاريخ االنتهاء  2006حزيران 
  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  لةطبيعة الجهة الممو  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  مدينة
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  80%
  الفئة المستهدفة  الفتيات والشباب

  عدد المستهدفين  
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  
  طبيعة المشروع  تدريب

  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت والضواحي
  موقع التنفيذ  جتمعيمرآز صحي م
  حجم التمويل  

تحضير ناشطين للقيام بتوعية المراهقين  
حول استعمال أدوية األعصاب والكحول 

  والتدخين
  األهداف

  االنجازات  تدريب وتوعية
  تقييم المشروع  نعم
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المساعدة في تنظيم العمل ووضع خطط 
  نتائج التقييم  توعية

  ط قوة المشروعنقا  دعم قادة المجتمع المحيط للمشروع
صعوبة ايجاد اختصاصيين لتوعية 

المراهقين حول أستعمال أدوية األعصاب 
  والكحول والتدخين خالل نهاية اأسبوع

  تحديات داخلية

عدم حماس المشارآين وعدم توقع العدد 
  تحديات خارجية  المشارك

اشراك جميع شرائح المجتمع بتحضير 
  اقتراحات للمستقبل  المشروع

 
  :روع زيادة الوعي لدى النساء حول األمور الصحية  مش4.2.6

زيادة الوعي لدى النساء حول األمور 
 اسم المشروع  الصحية

  القائم بالمشروع  صليب اغاثة األرمن
  مدة المشروع  غير محددة

  تاريخ البداية  1997
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  نةمدي

  الوضع الحالي للمشروع  مستمر
  نسبة االناث العاملة في المشروع  100%

  الفئة المستهدفة  المرأة
  عدد المستهدفين  " سنويا300

  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  
  طبيعة المشروع  تقديم خدمات وتثقيف وتوعية صحية

   للمشروعالموقع الجغرافي  بيروت والضواحي
  موقع التنفيذ  مرآز صحي 

  حجم التمويل  
تحسين الوضع الصحي انساء المنطقة 
  األهداف  وزيادة الوعي لديهم حول األمور الصحية

  االنجازات  توعية 
  تقييم المشروع  نعم

وجوب اعادة حلقات التوعية الصحية 
  نتائج التقييم  للنساء

القيام بعدة محاضرات حول التوعية الصحية 
ومواظبة النساء على حضورها والمطالبة 

  بها 
  نقاط قوة المشروع

صعوبة ايجاد محاضرين وتغيب البعض في 
  تحديات داخلية  الدقائق األخيرة

  تحديات خارجية  ضعف المشارآة
محاضرات التوعية يجب ان تمتد لبعد 

ساعات العمل لتتمكن النساء العامالت 
  من حضورها 

  اقتراحات للمستقبل
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  :  مشروع حملة لبحث مستوى الكوليسترول4.2.7
 اسم المشروع  حملة لبحث مستوى الكوليسترول 

  القائم بالمشروع  صليب اغاثة األرمن
  مدة المشروع   أيام5

  تاريخ البداية  3/5/2003
  تاريخ االنتهاء  7/3/2003

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  لجغرافية للمشروعالتغطية ا  مدينة
  الوضع الحالي للمشروع  انتهى

  نسبة االناث العاملة في المشروع  16%
  الفئة المستهدفة  المجتمع المحيط

  عدد المستهدفين  " سنويا200
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  

  طبيعة المشروع  تقديم خدمات 
  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت والضواحي
  موقع التنفيذ  عيمرآز صحي مجتم

  حجم التمويل  2650$
منع االصابة بأمراض القلب والتوعية على 

  األهداف  العالج والمأآوالت الصحية

  االنجازات  توعية 
  تقييم المشروع  نعم
  نتائج التقييم  -

اهتمام الناس ووجود مختبر وعاملين 
  نقاط قوة المشروع  مختصين للقيام با لفحص 

  تحديات داخلية  ) في الصباحساعتين (الوقت القليل
العجلة عند المستهدفين وعدم االمتثال 

  تحديات خارجية  بوجوب عمل الفحص على الريق

  اقتراحات للمستقبل  وجود تمويل للقيام بفحوصات مجانية
  
  

  : مشروع الجندر والنساء الريفيات4.2.8
  

 اسم المشروع  الجندر والنساء الريفيات
  القائم بالمشروع  للعمل التنمويمجموعة األبحاث والتدريب
  مدة المشروع  غير محددة

  تاريخ البداية  2001
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  منظمة أهلية
  طبيعة الجهة الممولة  محلية

  التغطية الجغرافية للمشروع  مناطق ريفية في الشمال والبقاع
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  املة في المشروعنسبة االناث الع  60%
المرأة  والمرأة الريفية والعاملين في 
  الفئة المستهدفة  قطاعات المرأة والجمعيات األهلية

  عدد المستهدفين  300
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  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  
تدريب وتثقيف وتوعية صحية وتنمية 
مؤسسية ورسم سياسات وتزويد 

  بالوسائل وتطوير البنية التحتية 
  شروعطبيعة الم

  الموقع الجغرافي للمشروع  محافظتي البقاع والشمال
  موقع التنفيذ  مرآزمجتمعي

  حجم التمويل  
توفير التدريب وبناء القدرات والمعلومات 

للمنظمات غير الحكومية ومنظمات التنمية 
والمهنيين واألآادميين والباحثين وخاصة 

في مجال الجندر والتنمية والتنمية 
يز الحوار حول السياسات االجتماعية وتعز

المرتبطة بالفقر والتنمية والجندر في 
  المنطقة العربية 

  األهداف

  االنجازات  تدريب وتوعية
  تقييم المشروع  ال

االنتشار االقليمي للمشروع وآادر العمل 
الديناميكي المؤلف من باحثين 

  واختصاصيين
  نقاط قوة المشروع

  تحديات داخلية  
  تحديات خارجية  
  قتراحات للمستقبلا  

  
  :  مشروع تأثير العمل على صحة المرأة 4.2.9

  
 اسم المشروع  تأثير العمل على صحة المرأة
  القائم بالمشروع  الجامعة األميرآية في بيروت

  مدة المشروع  سنتين
  تاريخ البداية  2005

  تاريخ االنتهاء  2006حزيران 
  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  لجهة الممولةطبيعة ا  دولية
  التغطية الجغرافية للمشروع  مدينة
  الوضع الحالي للمشروع  جديد

  نسبة االناث العاملة في المشروع  80%
  الفئة المستهدفة  المرأة 
  عدد المستهدفين  1000
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  

  طبيعة المشروع  رسم سياسات و تثقيف وتوعية صحية
  ع الجغرافي للمشروعالموق  بيروت والضواحي
  موقع التنفيذ  مرآزمجتمعي

  حجم التمويل  30000$ 
  األهداف  دراسة صحة المرأة وعالقتها بالعمل 

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  ال
  نقاط قوة المشروع  جديد
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  تحديات داخلية  طول فترة العمل الميداني
التمويل وصعوبة تبفيذ السياسات الناتجة 

  حديات خارجيةت  عن المشروع

  اقتراحات للمستقبل  
  
  

 : مشروع مكافحة التسمم الغذائي 4.2.10
 اسم المشروع  التسمم الغذائي
  القائم بالمشروع  مؤسسة الحريري

  مدة المشروع  مستمرآدورة سنوية 
  تاريخ البداية  2003
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  
  الفئة المستهدفة  المرأة وحديثو الزواج

  عدد المستهدفين   في المحاضرة الواحدة16
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  

  طبيعة المشروع  تثقيف وتوعية صحية وتوعية اعالمية 
  الموقع الجغرافي للمشروع  روت وطرابلس وصيدابي

  موقع التنفيذ  مرآزصحي ومؤسسي
  حجم التمويل  

  األهداف  التوعية عن عوامل فساد االغذية
  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم
  نتائج التقييم  

الحاجة المحلية وعدم ادراك االشخاص 
  نقاط قوة المشروع  آيفية حفظ االطعمة في البراد

  تحديات داخلية  
  تحديات خارجية 

وجود اشخاص آفء يساعدون على توعية 
  اقتراحات للمستقبل  المستهدفين

  
 

   :الغذاء وآيفية الوقاية من ترقرق العظام مشروع 4.2.11
 اسم المشروع  الغذاء وآيفية الوقاية من ترقرق العظام 

  القائم بالمشروع  مؤسسة الحريري
  المشروعمدة   مستمرآدورة سنوية 

  تاريخ البداية  2004
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر
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  نسبة االناث العاملة في المشروع  
  الفئة المستهدفة  المرأة والمرأة بعد انقطاع الطمث

  عدد المستهدفين  المحاضرة الواحدة في 130 - 50
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  80%- 40

  طبيعة المشروع  تثقيف وتوعية صحية وتوعية اعالمية 
  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت وطرابلس وصيدا
  موقع التنفيذ  مرآزصحي ومؤسسي

  حجم التمويل  
تعريف اسباب ترقرق العظام ومن هي 

وشرح اهمية "ر تعرضاالمجموعة االآث
االستروجين والنظام الغذائي في 

  المحافظة على العظام

  األهداف

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم

زيادة عدد الرواد الذين يقصدون المراآز 
  نتائج التقييم  الصحية للقيام بصورة ترقرق العظم

  نقاط قوة المشروع  الرغبة في التوعية
  تحديات داخلية  
  ات خارجيةتحدي 

  اقتراحات للمستقبل  مشارآة وزارة الصحة في الحمالت
  
  

  :الجلطة وآيفية الوقاية منها مشروع 4.2.12
 اسم المشروع  الجلطة وآيفية الوقاية منها

  القائم بالمشروع  مؤسسة الحريري
  مدة المشروع  مستمرآدورة سنوية 

  تاريخ البداية  2004
  تاريخ االنتهاء  

   الجهة المنفذةطبيعة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  
  الفئة المستهدفة  المرأة والفتيات

  عدد المستهدفين   في المحاضرة الواحدة16
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  20%

ة صحية ووتطوير وتزويد تثقيف وتوعي
  طبيعة المشروع  باألجهزة والمعلوملت وتقديم خدمات 

  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت وطرابلس وصيدا
  موقع التنفيذ  مرآزصحي ومؤسسي

  حجم التمويل  
التوعية عن احتمال اصابة النساء 

بالجلطات وارتفاع نسبة الكوليسترول 
  بالدم

  األهداف

  االنجازات  توعية
  تقييم المشروع  نعم
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اهتمام النساء بنسبة معقولة بطريقة 
  نتائج التقييم  غذائهم ومراقبة وزنهم

الوقاية و توعية الفئة المستهدفة من خطر 
حدوث انسداد في الشرايين ونوبات قلبية 

  مفاجئة
  نقاط قوة المشروع

  تحديات داخلية  
  تحديات خارجية 

توعية المستهدفين على آل المعلوملت 
الطبية المتطورة الجديدة وخفض اسعار 

  الفحوصات القلبية التشخيصية
  اقتراحات للمستقبل

 
  

 : مشروع االسعافات األولية 4.2.13
 اسم المشروع  االسعافات األولية
  القائم بالمشروع  مؤسسة الحريري

  مدة المشروع  مستمرآدورة سنوية 
  تاريخ البداية  2002
  تاريخ االنتهاء  

  بيعة الجهة المنفذةط  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية
  التغطية الجغرافية للمشروع  قومي
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع  
المرأة والمرأة والطفل والفتيات والجمعيات 

  الفئة المستهدفة  األهلية

  عدد المستهدفين  90
  علييننسبة او عدد المستهدفين الف  100%

  طبيعة المشروع  تدريب وتثقيف وتوعية صحية 
  الموقع الجغرافي للمشروع  بيروت 

  موقع التنفيذ  مرآزصحي ومؤسسي
  حجم التمويل  

التوعية على التصرف الصحيح في حال 
حدوث حوادث منزلية خطيرة وآيفية 

  الوقاية من الحوادث المنزلية
  األهداف

  االنجازات  توعية وتدريب
  م المشروعتقيي  نعم

  نتائج التقييم  حصول مشروع متكامل على األرض
  نقاط قوة المشروع  الحاجة المحلية

  تحديات داخلية  
  تحديات خارجية عدم رغبة بعض األشخاص في التعلم

CPRقيام دورات  اقتراحات للمستقبل  
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  :  مشاريع خدماتية لمؤسسات خيرية4.3
  : المعوقين مشروع مجمع نبيه بري لتأهيل4.3.1

 اسم المشروع  مجمع نبيه بري لتأهيل المعاقين
  القائم بالمشروع  الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين

  مدة المشروع  غير محددة
  تاريخ البداية  1996
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  قطاع خاص
  طبيعة الجهة الممولة  محلية

  مشروعالتغطية الجغرافية لل  محافظة الجنوب
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع 50%
  الفئة المستهدفة  المعوقين

  عدد المستهدفين  2004 خالل سنة 23072
  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين 100%

تأهيل طبي وجسدي وتربوي ومهني 
  طبيعة المشروع  للمعاقين

  مشروعالموقع الجغرافي لل  محافظة الجنوب
  موقع التنفيذ  مرآز مؤسسي

  حجم التمويل  
  األهداف  تعزيز حياة ذوي األحتياجات الخاصة

  االنجازات  تدريب وتوعية وتأهيل
  تقييم المشروع  نعم
  نتائج التقييم  -

  نقاط قوة المشروع  هذا المشروع فريد من نوعه في المنطقة
  تحديات داخلية  
  تحديات خارجية  
مات جديدة يحتاجها اضافة أقسام وخد

  اقتراحات للمستقبل  المعوق

  
  
  

  : مشروع مؤسسة اإلمام الصدر 4.3.2
 اسم المشروع  مؤسسة األمام الصدر
  القائم بالمشروع  مؤسسة األمام الصدر

  مدة المشروع  غير محددة
  تاريخ البداية  1964
  تاريخ االنتهاء  

  طبيعة الجهة المنفذة  منظمة غير حكومية
  ة الجهة الممولةطبيع  محلية

  التغطية الجغرافية للمشروع  محافظتين
  الوضع الحالي للمشروع  مستمر

  نسبة االناث العاملة في المشروع 80%
  الفئة المستهدفة  المرأة والطفل

   خدمات صحية4000 
  عدد المستهدفين  "  تدريب وتربية سنويا1200و
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  نسبة او عدد المستهدفين الفعليين  
دمات وتثقيف وتوعية تدريب وتقديم خ

  طبيعة المشروع  صحية

  الموقع الجغرافي للمشروع  محافظتي الجنوب والنبطية
  موقع التنفيذ  مرآز صحي ومرآزمجتمعي

  حجم التمويل  "سنويا$ 3000000 
تحسين ظروف الحياة عند الفئات 

  األهداف  المحتاجة

  االنجازات  تدريب وتوعية وتقديم خدمات
  تقييم المشروع  نعم

  نتائج التقييم  تحسين األداء وترشيد االنفاق
القوة العاملة ذات األآثرية النسائية وتنوع 

  نقاط قوة المشروع  سلة الموارد

  تحديات داخلية  ضعف الموارد المالية الذاتية واألنتشار
صعوبة استقطاب آفاءات بشرية واجراءات 

  تحديات خارجية  حكومية تقشفية

  اقتراحات للمستقبل  
  
  
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 35

  بيانات احصائية. 5
  
  
  
  
  

  )  5.1(شكل 
  

طبيعة الجهة الممولة 

25

5

1 1

محلية
دولية
اقليمية
دولية ومحلية

 
  معظم الجهات دولية ومحلية

  )5.2(شكل 
  

طبيعة الجهة المنفذة

2

4

1

22

1
1 1

حكومي وقطاع خاص
منظمة غير حكومية
منظمة دولية
قطاع خاص
حكومي
حكومي وقطاع خاص ومنظمة دولية
منظمة اهلية

  
  هي قطاع خاص % 70



 

 36

  قطاع حكومي% 12
  
  

  )5.3(شكل 

التغطية الجغرافية للمشروع

11

17

4

مدينة 
قومي
محافظة

  
  قومية% 60
  مدينة ومحافظة% 40

  )5.4(شكل 

الوضع الحالي للمشروع

26

5

1

مستمر
انتهى
جديد

  
  مستمرة% 80
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  )5.5(شكل 

تقيييم المشروع

26

6

نعم
ال

  
  

  :م جزئي بسيط وهذا يعود الىوالجدير بالذآر ان تقييم المشاريع هو تقيي
قلة التمويل في معظم الحاالت تعطي نتائج سلبية لتقييم لمشروع إال إذا آانت  •

 .الجهة الممولة إقليمية فيقيم المشروع الستمرارية التمويل
 .آذلك المدة الزمنية يجب أن تكون متوفرة للقيام بتقييم المشروع •
  قلة القوة البشرية •

  .مها جيدة في التخطيط ولكنها ضعيفة في التقييمإذًا هذه المشاريع معظ
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  )5.6(شكل 

نسب العاملين في المشاريع من ذكور واناث

75%

100%100%100%100%100%

80%

40%

80%
90%

100%

60%

90%
80%

100%100%100%

16%

70%

50%
60%

25%

0%0%0%0%0%

20%

60%

20%
10%

0%

40%
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20%

0%0%0%
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اسم المشروع

بة
نس
نسبة االناثال

نسبة الذكور

  %.100-90تبلغ نسبة االناث العامالت في المشاريع  بين 
  
  
  
  
  :بعض جوانب ظاهرة ممارسة العنف ضد المرأة . 6
  

 عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها ليست غيابًا للحاالت المرضية فقط بل هي
  .حالة من الرفاه الجسدي والنفسي واإلجتماعي

  
لذا ال بد من التأآيد هنا على أهمية الصحة النفسية آما الصحة الجسدية وإيالئها ما 

ان المرأة . فللمرأة خصوصيتها وحاجاتها المتعلقة بالصحة النفسية. تستحقه من اهتمام
ح المجتمع، ضغوطات تعاني إلى جانب الضغوطات النفسية التي تعانيها آافة شرائ

نفسية خاصة وأسبابها عديدة منها التمييز الجنسي  ضدها والحمل غير المرغوب فيه 
والفقر وبشكل خاص العنف الذي يمارس ضدها داخل األسرة وأماآن العمل واألمكنة 

  .العامة
  

وفي لبنان ال تزال الدراسات واألبحاث المهتمة بموضوع العنف ضد المرأة في األسرة 
ة الوجود، لذا فإن تقدير حجم العنف المنزلي في لبنان دونه صعوبات جمة متعلقة نادر

على احصاءات " واعتمادا. بندرة اإلحصاءات الرسمية والتمويل وما شابه ذلك من عوائق
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي اللبناني حول جرائم الضرب واإليذاء الحاصلة ضمن 

 1998 و 1997، 1996ة مرتكبي هذه الجرائم من الذآور ألعوام العائلة الواحدة فان نسب
  ).2001عن آتاب جواري (في المئة% 96، و %91، %88بلغت 
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إال أن هذه األرقام ال تسهم في تحديد حجم العنف المنزلي  أو تحديد نسبة العنف ضد 
نف الحاصل النساء خاصة في لبنان نظرًا إلمتناع عدد آبير من النساء عن اإلبالغ عن الع

  . في العائلة
  

الهيئة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، جمعية أهلية تسعى إلى الكشف عن أوجه 
وتقوم هذه الجمعية تقديم الخدمات للنساء . العنف المختلفة التي تقع النساء ضحيتها

وقد . المعنفات من خالل ارسالهن الى أطباء نفسانيين ومرشدات لتوعيتهن وتمكينهن
يتناول موضوع العنف ضد المرأة في العائلة تحت عنوان "  هذه الجمعية آتاباوضعت

هذا الكتاب عبارة عن دراسة اجتماعية تسلط الضوء بمنهج علمي " . 2001جواري "
آما . على الجذور التاريخية لظاهرة العنف ضد المرأة وتجسدات هذا العنف في العائلة

من النساء الستشفاف روايتهن الخاصة حيال تستند هذه الدراسة إلى معاناة مجموعة 
مائة امرأة شكلن العينة التي استند إليها البحث حول العنف ضد المرأة . هذه الظاهرة
 فتيات وقد أشارت الدراسة 7 إمرأة مقابل 93وقد بلغ فيها عدد المتزوجات . في العائلة

طبت هذه الفئة  سنة إذ استق45- 26إلى ترآز أعمار المعنفات في الفئة العمرية 
  . بالمئة من النساء المتزوجات76العمرية 

أظهرت األرقام تأثير بعض المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية على العنف ضد المرأة في 
األسرة ومن أبرز المتغيرات اإلقتصادية تدني مستوى دخل الزوج وعدم انخراطه أو 

األزواج والزوجات،   عية فتوة ومن أبرز المتغيرات اإلجتما. انخراط زوجته في العمل
انخفاض مستوياتهم التعليمية وآذلك تفوق المستوى التعليمي للزوجة على 
المستوى التعليمي للزوج، النشاط المهني للزوج، وزواج المرأة في سن مبكرة فضًال 
عن وجود عنف في أسرة الزوج أو الزوجة قبل زواجهما، في حين بدا اإلنتماء الديني 

قد يكون في اإلمكان . ينة مستقًال عن العنف الممارس في األسرةالع لنساء 
استخالص عالقة ما بين العنف في األسرة من جهة وعدد من المتغيرات اإلقتصادية 
واإلجتماعية الخاصة باألسرة من جهة ثانية إال أنه يصعب تحديد مدى قوة وثبات هذه 

  .ة المتاحة في هذه الدراسةالعالقة بشكل حاسم انطالقًا من المعطيات اإلحصائي
أما بالنسبة للفتيات السبع وهن من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية وأعمارهن 

وقد آان .  سنة فانهن تعرضن ألنواع مختلفة من العنف داخل العائلة30و 13تتراوح بين 
  .المعنف األساسي في هذه الحاالت السبع هو إما األب أو األخ

سيرات النساء، حول العنف الممارس عليهن، من نفسية وسلوآية  وقد برز تنوع في تف
فمنهن من رددن هذ الحالة إلى شخصية الزوج واإلدمان على . واجتماعية وأخالقية

فضًال عن الجري وراء النساء والخيانة الزوجية،   الكحول أو المخدرات ولعب الميسر
ة التي تلقاها أو إلى صفات وأخريات معايشة الزوج للعنف في أسرته والتربية الخاطئ

خاصة بالزوج آالطمع واألنانية والبخل والغيرة أو إلى مشكلة صحية خاصة بهن أو 
وتدل هذه النسب على عدم لجوء نساء العينة عموماًُ إلى تبرير تصرفات . بأزواجهن

  .الزوج أو معاملته لهن
  

 ضد المرأة باستثناء على صعيد منظومة القوانين اللبنانية ال يوجد نص خاص عن العنف
العنف الجنسي أي اإلغتصاب ولم يتناول القانون اللبناني موضوع إغتصاب الرجل لزوجته 

اما في ما يتعلق بجرائم الضرب واإليذاء، فالقانون . ولم يفرض أي عقوبات على الزوج
  .اللبناني لم يفّرق بين الذآر واألنثى لردع من يمارس العنف ضد الغير

  
النصوص القانونية التي ترعى الضرب واإليذاء ال يحول دون مواجهة المـرأة            ان وجود بعض    

  :منها) 2001عن آتاب جواري (المعنفة في العائلة لصعوبات مختلفة 
صعوبة الحصول على تقرير طبي من طبيب شرعي وآلفتـه المرتفعـة فـي حـال                 -

  .أرادت المرأة إثبات واقعة الضرب واإليذاء ومدة التعطيل
 24 األصول الواجب اتباعها لتقديم الشكوى لدى مخفر الـدرك خـالل             جهل المرأة  -

ســاعة أو لــدى النيابــة العامــة اإلســتئنافية، فــضًال عــن اســتخفاف رجــال الــدرك 
بتعاملهم مع المرأة المعنفة ورفضهم اإلستماع إليها أو عدم اتخـاذهم اإلجـراءات             
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 فـي القـضايا     القانونية بحـق مرتكـب الجـرم متـذرعين بعـدم صـالحيتهم للتـدخل              
  .العائلية

الضغوط والتهديدات التي غالبًا ما تتعرض لها المرأة وتدفع بهـا إلـى التراجـع عـن                  -
  .شكوى سبق وتقدمت بها ضد زوجها

عدم وجود مأوى يمكن للمرأة المعنفة أن تلجأ إليه عند هروبها من عنف الزوج أو         -
  .عند تقديمها شكوى ضده

رأة في العائلة ينطوي علـى جوانـب مختلفـة يجـب            وتجدر اإلشارة إلى أن العنف ضد الم      
تناولها في مشاريع مستقبلية أهمها اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعيـة والـصحية والنفـسية             

  .التي منها ما يطال العائلة والمجتمع أيضًا
  
بعض المطبوعات الصادرة مؤخرًا في لبنان حول التوعية الصحية للمرأة . 7

  :وأهمها
  )دليل المرأة العربية للتغذية(الهنا آتاب بالصحة و  -

  .يعتبر الغذاء عمادا أساسيًا من أعمدة الحياة وصحة األفراد والمجموعات
  .إن التغذية المتوازنة عماد النمو السوي والصحة السليمة ألفراد العائلة جميعًا

، وقد جاء هذا الكتاب ليمكن المرأة العربية، وهي المسؤول الرئيـسي عـن غـذاء العائلـة       
  .من توفير الغذاء المتكامل باعتماد موارد بسيطة وميزانية محدودة

  
  الصحة لجميع النساء -
هـو ترجمـة وتعـديل عـن أصـل          " الصحة لجميع النساء حيث ال توجـد عنايـة طبيـة          "آتاب  

 ويكمـل  "Where Women have no doctor" صـادر باللغـة اإلنكليزيـة تحـت عنـوان      
  .الصادر عن ورشة الموارد العربية" يعآتاب الصحة للجم"الكتاب بمحتواه 

ويهدف هـذا الكتـاب إلـى تحـسين بقـاء وصـحة الفتيـات والنـساء فـي األحيـاء الـشعبية                   
  .واألرياف بشكل خاص

ويوفر هذا الكتاب المعلومات األساسية للمرأة عن صحتها آمـا يعـرض لسلـسلة طويلـة                
تـصيب الرجـال آمـا      من المشكالت الصحية النسائية آما يتطرق إلى مـشكالت عديـدة            

  .النساء
  النفس تشكو والجسد يعاني -

يهدف هذا الكتاب إلى نشر وتعميق معرفة المرأة لصحتها النفسية مما يساعدها علـى            
شخـصية المـرأة، العوامـل التـي تـؤثر          : فهو يتناول في فصوله   . آسر جدار الخوف والقلق   

تـؤثر، مراحـل حيـاة    وآيـف   ...) اقتـصادية، ثقافيـة، سياسـية     (في صحة النساء النفـسية      
ــة، المراهقــة، ســن الرشــد وســن األمــان  (النــساء  ، الــضغط النفــسي وآيفيــة  )الطفول

اإلســترخاء، األعــراض النفــسية وآيــف تتحــول إلــى أمــراض، اإلضــطرابات النفــسية         
  والجسدية، تأثر العنف على الصحة النفسية، إلى من نلجأ لطلب مساعدة؟

  
 صحة الشابات والشبان -

إلى زيادة الوعي في مجال الصحة اإلنجابية عنـد         " لشابات والشبان صحة ا "يهدف آتاب   
. الشابات والشبان فقد تناول في قسمه األول مرحلة البلوغ والمراهقة وموضوع اإلنجاب         

أما في قسمه الثاني فتنـاول األمـراض التـي تنقـل بـالجنس إضـافة إلـى بعـض األمثلـة                      
  .الواقعية إشارة إلى أن الكتاب يتضمن تمارين

  
 مشروع الصحة اإلنجابية -

إلـى نـشر المعرفـة العلميـة لكـل مـا يتعلـق بالـصحة                " مشروع الصحة اإلنجابية  " يهدف  
  .اإلنجابية وتطوير أنشطة التوعية في هذا المجال بشكل علمي وصحي

  :وأبرز ما يتناوله في أجزائه
  .حمالت التوعية والتخطيط لها -
  .تمرحلة البلوغ والمراهقة وما يرافقها من تغيرا -
  .التربية الجنسية -
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  .الحياة الزوجية واضطرابات النشاط الجنسي -
  .األبوة، األمومة والحمل -
  .الرجولة واألنوثة -
  .التوعية األسرية في الصحة الجنسية -
  مرحلة ما قبل وما بعد الوالدة -
  .تنظيم األسرة -

  .إن معطيات هذا البحث بينت على بحث ميداني
  
  

  :تحليل عام لنتائج البحث . 8
  

  :مؤسسات التي صدرت عنها أهم الدراسات حول صحة المرأة في لبنان هيإن ال
 المنظمات غير الحكومية -
 منظمات األمم المتحدة -
  وزارة الشؤون اإلجتماعية -
 وزارة الصحة -
  الجامعات التي لها دراسات صحية -
   

  :عوامل نجاح المشاريع تتلخص في األمور التالية
 عدد المستهدفين  •
  واستمراريتهاالمدة الزمنية للمشروع •
 حجم التمويل •

  :وبناًء على هذه العوامل أهم المشاريع الناجحة هي
 WHOالحملــة الوطنيــة للوقايــة مــن ســرطان الثــدي مــع وزارة الــصحة و  -

  والجمعيات األهلية
 UNFPAالصحة اإلنجابية في لبنان مع  -
خدمات الجمعية اللبنانيـة لرعايـة المعـوقين مـن تأهيـل طبـي وجـسدي              -

 . وتربوي ومهني
وهنا نشير إلى التعاون على مستوى الوطن العربي بين لبنان ودولة البحـرين إذ طلبـت                
حكومة البحرين من وزارة الصحة اللبنانية القيام بحملة توعية للوقاية من سرطان الثدي             

 .نظرًا ألهميتها
  

وأبرز المالحظات التي يمكن استخالصـها مـن هـذه المـشاريع التـي استعرضـناها ومـن            
  :دراسات حول الوضع الصحي في لبنان هيبعض ال

صعوبة وصول أفـراد الطبقـات المحتاجـة إلـى الخـدمات الـصحية والعنايـة                 •
  .الطبية خاصة في القرى النائية البعيدة عن المدن الرئيسية

الوضع اإلقتصادي المتردي والفقر الذي تعاني منه فئات ريفية خاصة في            •
الذي يحـول دون تمكـن الحوامـل        مناطق البقاع والهرمل والنبطية وعكار و     

مــن إجــراء الفحوصــات الطبيــة الــضرورية خــالل فتــرة الحمــل ويحــول دون 
استفادتهن من الخـدمات التـي تؤمنهـا المـستوصفات والمراآـز الـصحية              

 الموجودة في المدن والبلدات الكبرى
انعكاس التلوث البيئي وخاصة تلوث الميـاه والهـواء علـى الـصحة العامـة                •

 ديد من العوارض المرضيةوتسببه بالع
نذآر من هـذه    . تعاني فئات معينة من النساء من مشاآل صحية محّددة         •

المّسنات، ذوات اإلحتياجات الخاصـة، الـسجينات المـصابات بـداء           : الفئات
باالضافة الى األمراض النفسية المنتـشرة فـي مجتمعنـا والتـي            . السيدا

ــائج     ــار أســباب ونت ــى دراســات وأبحــاث إلظه ــاج ال هــذه المــشاآل  تحت
 .واألمراض على صحة النساء
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ظهــور أو ازديــاد تفــشي أمــراض وحــاالت مرضــية مرتبطــة بأنمــاط الحيــاة   •
الحديثة مثل الحاالت المرضية العائدة إلى السمنة، الكوليسترول، ارتفاع         

 ضغط الدم، مرض السكري
مرأة نزيد على هـذه المالحظـات الحاجـة إلـى االهتمـام بالحـاالت المرضـية الخاصـة بـال                   

والمرتبطة بالحمـل واإلنجـاب وبـأمراض سـرطان الثـدي والـرحم آمـا نـرى أنـه البـد مـن                       
  .التطّرق إلى حاالت النساء المصابات بمرض السيدا

  :لذا نرى أن الحاجات بالنسبة إلى حماية صحة المرأة تتمحور حول قضايا
بوضـع   توفير العناية الطبية وتحسين نوعية الخدمات فـي المراآـز الـصحية وذلـك                •

بروتوآوالت معيارية وأنظمة مراقبة الجودة وتشريعات جديدة وتدريب األخـصائيين          
آمـا يجـب اإلهتمـام بالحالـة        . الصحيين وضمان توفر األدوية والمعدات األساسية     

الغذائية للنساء وبخاصة الفتيات وقد تم تشخيص نوعين من أمراض التغذية عند            
ــسمنة وف    ــشارا ال ــا األوســع انت ــرأة هم ــدي الم ــدم الحدي ــر ال ــان  . ق ــشر هت وتنت

 .المشكلتان بين النساء والفتيات أآثر من الرجال
توعية اجتماعية وبيئية تـستدعي إدمـاج بـرامج التوعيـة حـول الـصحة اإلنجابيـة                  •

 . وتنظيم األسرة في برامج الرعاية الصحية األولية
 .الجامعيإدماج التربية على الصحة اإلنجابية في مناهج التعليم العام ما قبل  •
اإلستمرار برفع مستوى الوعي وتغيير السلوك مـن خـالل اسـتراتيجيات اإلعـالم               •

ومنها على سبيل المثال تنظـيم حمـالت توعيـة حـول     . والتثقيف واإلتصال الفعال  
سرطان الثدي والعمل من أجل قيام مبادرات لتشجيع الكشف المبكر عن طريق            

 ..الفحص الذاتي، والطبي، والشعاعي
نظمة والقوانين المتعلقة بإجازة األمومة والرضـاعة لتمتـد لثالثـة أشـهر             تعديل األ  •

 .مدفوعة األجر
استهداف الطبقات المحرومة وخصوصًا الفقراء والقاطنين فـي األريـاف وذلـك مـن          •

 .أجل تقليل الهوة في مجال تقديم الرعاية الصحية
 .ألبحاثتعزيز تطبيق استراتيجية المعلومات واالستخدام األمثل لنتائج ا •
القيام بدراسات حول موضوع النساء المصابات بداء الـسيدا فـي لبنـان والظـروف                •

  .التي أّدت إلى المرض والمشاآل الناتجة عنه
  

إن التحدي األآبـر فـي الوقـت الـراهن هـو تحويـل مـا نعرفـه إلـى عمـل جـدي وتطبيـق                          
ة النساء فـي  التدخالت الموجودة على النساء اللواتي يحتجن هذه التدخالت لتعزيز صح       

  .وطننا العربي
  

عن آتاب  (على الخدمات الصحية    ) GDP(من الدخل العام    % 12إن لبنان ينفق أآثر من      
لذا فإن المطلوب أن تكون للدولة استراتيجية معينـة فـي موضـوع             ") واقع وحلول "الصحة  

السياسة الصحية تحّدد وجهات اإلنفاق على اختالفها، من تغطية نفقـات عالجيـة إلـى               
  .فيذ وتعزيز مشاريع للتوعية الصحية والوقائيةتن
  

  :إن أهم التحديات الداخلية التي تواجهها المشاريع هي
 قلة العاملين اإلختصاصيين وعدم شمولية الخدمات المقدمة -
 صعوبة إقناع الفئات المستهدفة بتبني عادات جديدة وصحية -
 قلة الموارد والتمويل -
 ندرة وجود بيئة داعمة لألبحاث -
 عية تطال الفتيات فقط وال ُتّرآز على الشباب الذآورالتو -
  

بسبب ما نعيشه من فوضى مطلقة في سوق الخدمات العالجيـة والوقائيـة             
  .من الضروري أن ُتتخذ آل اإلجراءات الهادفة إلى ترشيد اإلنفاق
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  : أما التحديات الخارجية فهي
 عدم استقرار الوضع السياسي في المنطقة -
مساعدات الخارجية والهبات المحليـة تـؤدي إلـى معانـاة           التمويل، ندرة ال   -

 .هذه المؤسسات من وضع مادي صعب يهّدد استدامة المشاريع
  

أما الرؤية المستقبلية وأولويات السياسة الصحية في لبنان يجب أن تترآز علـى متابعـة         
  :تنفيذ الرعاية الصحية األولية المتمثلة في

آـل تجـارب العـالم تؤآـد علـى أن التوعيـة             العمل على التوعية الصحية حيث أن        •
  .اإلجتماعية هي األساس لكل عملية ترشيد اإلنفاق

متابعة الجهود المبذولة ضمن مجاالت التحصين الشامل ومكافحة األمراض لـدى            •
  .األطفال والصحة اإلنجابية والبرامج الوطنية وغيرها

ة وإنـشاء المراآـز   التوجه الوقـائي مـن خـالل تعزيـز نظـام الرعايـة الـصحية األوليـ          •
  . الحكومية الحديثة واعتماد البرامج المشترآة مع القطاع األهلي

بناء نظام معلومات صحي متكامل وقابل للتحديث والتطور بهدف امـتالك وسـائل              •
  .التخطيط والتنظيم

وجود نظـام رعايـة صـحية أوليـة بهـدف الوصـول بالخـدمات الـصحية إلـى أقـصى                      •
 .املة لكافة القرى والتجمعات السكانيةاألماآن وإلى تغطية شاملة وآ

 . إستعمال اإلعالم على نطاق واسع فهو من نقاط قوة المشروع •
 .أن تطال المشاريع اإلناث والذآور معًا للتوعية العقلية والنفسية •
  .اإلهتمام بالمسنات والمعوقات والسجينات والمعنفات لتقديم الخدمات لهن •

  
مـن حجـم المؤسـسات والخـدمات        % 75هلـي يمثـل     وتجدر االشارة الـى ان القطـاع األ       

المتــوفرة حاليــًا ويلعــب دورًا مميــزًا فــي تــوفير الخــدمات األساســية فــي غيــاب الدولــة   
ويــستفيد هــذا القطــاع مــن مــساعدات دوليــة ومحليــة  . ومؤســساتها الــصحية الفاعلــة

ــدرة المــساعدات     متنوعــة تــساهم فــي انتــشاره واســتمرار خدماتــه، ولكــن اآلن مــع ن
رجية والهبات المحلية تعاني هذه المؤسسات من وضـع مـادي صـعب يهـدد بعـضها                 الخا

  .بالتوقف أو بإنحسار عملها
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تطبيــق الدراســات التــي قامــت بهــا الهيئــات الرســمية مــع مؤســسات عالميــة    •

 .ومحلية حول صحة المرأة
يـة عـن التوعيـة الـصحية        دعم الحكومات لوضع برامج وطنية في المناهج التعليم        •

  .والتي تتضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصحة الجنسية
ــصحية مــن خــالل      • ــة ال ــدورات والمحاضــرات عــن التوعي تنظــيم مجموعــة مــن ال

  .المنظمات غير الحكومية المحلية لتغطية المناطق النائية
  .تبادل الخبرات والمعلومات من جميع البلدان العربية •
آل المرتبطة بالبيئـة أي تلـوث الهـواء والميـاه وال سـيما ميـاه                إيجاد حلول للمشا   •

اآلبار اإلرتوازية وتنظيم حمالت توعية عـن حمايـة البيئـة فـي المـدارس ووسـائل                 
  .اإلعالم

تنسيق العمل النسائي اإلنمائي على الصعيدين الرسـمي والخـاص مـع العمـل            •
 . اإلنمائي الذي تقوم به الوزارات

المتمثل في المواد التي تغضي الطرف عـن الممارسـات     تصحيح الخلل القانوني     •
العنيفة ضد المرأة من خالل إصـدار تـشريعات آفيلـة بالقـضاء علـى الممارسـات                 

  .الضارة بصحة المرأة الجسدية والنفسية
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تشجيع دراسات علمية حول موضوع العنـف ضـد المـرأة تبحـث بعمـق األسـباب                  •
ئيـة والعالجيـة التـي تحـد إنتـشارها          المختلفة لهذه الظاهرة ووتقدم الحلول الوقا     

 .ونتائجها السلبية على المدى الطويل
دعــم وصــول المــرأة إلــى مراآــز القــرار خاصــة فــي المجــاالت المرتبطــة بوضــع      •

السياسات الحكومية في ميادين التنميـة والـصحة والبيئـة والتربيـة وذلـك علـى                
 ).الوزارات والبلديات(الصعيدين الوطني والمحلي 

تشجيع مشارآة المرأة في وضع الخطط والسياسات الصحية التـي          العمل على    •
تلبي احتياجاتها والمشارآة الفعلية في تطبيق تلك الـسياسات لتـأمين الـصحة             

  .الكاملة للمرأة في مختلف المراحل وفي آافة المناطق
  

ة ال نطمح الى أن تعتبر الصح" أخيرًا نردد ما قاله األمين العام لألمم المتحدة آوفي أنان    
  ."آنعمة نتمناها بل آحق إنساني نكافح من أجله

“It is my aspiration that health finally be seen not as a blessing to be 
wished for; but as a human right to be fought for.” 
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