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تمهيد

يسر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة البلمند 

كلية الصحة العامة وعلومها - البرامج المتالزمة أكاديميًا، ان يضعوا بين ايدي االخصائيين/ات في الصحة 

يهدف  واالستقرار«.  األمن  نحو  السلمي  العمل  المرأة:  »تمكين  مشروع  يكّمل  الذي  التدريبي  الدليل  هذا 

الدليل الى نشر المعلومات حول مواضيع »تنظيم األسرة«، »الوقاية خالل فترة الحمل«، »الوقاية من سرطان 

الثدي« و«الوقاية من السيدا«، مستخدمين القصص الصغيرة لتسهيل استيعاب المعلومات.  

لشؤون  الوطنية  الهيئة  بين  للتعاون  ثمرة  االنجابية  الصحة  في  مواضيع  حول  التدريبي  الدليل  هذا  يأتي 

المرأة اللبنانية وصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة البلمند كلية الصحة العامة وعلومها -  البرامج 

المتالزمة أكاديميًا. 

تخص الهيئة الوطنية بالشكر بلدية الشياح - ا لغبيري  و مركز الرعاية االولوية في الشياح واتحاد بلديات 

ساحل ووسط القيطع )عكار( ومركز الرابطة النسائية في لبنان الشمالي في عكار استضافتهم لقاءات 

اختبار  اجراء  ثم  من  و  للدليل  العريضة  الخطوط  رسم  بهدف    )Focus groups( مرّكزة  مجموعات  مع 

ميداني للعمل به و التدريب على استخدامه. 

العاملين/ات  الممرضات،  القانونيات،  القابالت  الصحة،  في  االخصائيات/يين  االطباء،  من  بالشكر  ونتقدم 

عكار  منطقة  في  االجتماعيات،  والعامالت  والمستشفيات  الصحة  ومراكز  المستوصفات  في  الصحيات 

التي  المالحظات  الدليل وساهموا في  التدريبات على استخدام  الذين شاركوا في  الشياح  وفي منطقة 

ابدوها في جعله اوسع شموال واسهل تناوال من جانب العاملين الصحيين واالجتماعيين. 

تأمل الهيئة الوطنية وشركائها ان يساهم هذا الدليل في رفع مستوى االهتمام بالصحة االنجابية لدى 

الصحة  مواضيع  في  المعلومات  تقديم  على  الصحة  مجال  في  العاملين/ات  مهام  وتسهيل  المرأة 

االنجابية. 

المحامي فادي كرم

امين سّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 
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مقدمة . 1 

»تم اعتماد القرار رقم 1325 حول “المرأة والسالم واألمن” باإلجماع من قبل مجلس االمن في 31 تشرين 

األول من عام 2000 )ملحق رقم 1(. وهذه هي المرة األولى التي يقوم فيها مجلس األمن بمواجهة التأثير 

غير المتناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك االعتراف بمدى تجاهل مساهمات 

المساواة  قدم  على  المرأة  مشاركة  أهمية  على  القرار  شدد  كما  السالم.  وبناء  النزاعات  حل  في  المرأة 

وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحالل السالم واألمن. القرار 1325 هو قرار ملزم لألمم المتحدة وجميع 

لتفعيله على  بها  إعداد خطة عمل وطنية خاصة  األعضاء على  الدول  األعضاء فيها، كما يشجع  الدول 

المستوى الوطنى. وفيما يلى بعض النقاط الرئيسية التى يشملها القرار 1325:

الوطنية  ● المؤسسات  فى  مشاركتهن  ويشمل  القرار.  صنع  مستويات  كافة  على  المرأة  مشاركة 

)كشرطيات  السالم  حفظ  وعمليات  السالم،  ومفاوضات  النزاع،  منع  وآليات  والدولية،  واإلقليمية 

وجنديات وعامالت مدنيات(، وكذلك كممثالت لألمين العام لألمم المتحدة.

)الجندرة(.  ● االجتماعى  النوع  على  المبني  والعنف  الجنسي  العنف  من  والفتيات  النساء  حماية 

ويشمل تدريب العاملين في عمليات حفظ السالم في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة 

لحمايتهن.

العمل على منع العنف ضد المرأة من خالل تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين.  ●

وأحد أهم النقاط التى يشملها هذا البند هى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب - مثل العنف 

على  يشدد  كما  العام.  العفو  اتفاقيات  من  دائمًا  الجنسي  العنف  جرائم  واستثناء   - الجنسي 

مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

لشؤون  ● مستشارين  تعيين  ويشمل  السالم،  حفظ  عمليات  في  االجتماعى  النوع  منظور  تعميم 

النوع االجتماعى فى جميع عمليات حفظ السالم التابعة لالمم المتحدة، وأخذ االحتياجات الخاصة 

بالمرأة في االعتبار دائمًا عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب 

منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.

ومع ذلك، فإن األمم المتحدة والدول األعضاء بها لم يرقوا حتى اآلن إلى مستوى هذه الوعود. فهناك 

فجوات كبيرة في تنفيذ القرار 1325، وبسبب عدم وجود نظام مفروض للعقوبات على الدول التي ال تلتزم 

بتنفيذه، فقد ثبتت صعوبة تحسين الوضع.
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في لبنان، بدأ مشروع إعادة بناء تجريبي في عام 2006 لتعزيز وتنفيذ اإلجراءات الرئيسية لقرار مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة رقم 1325، وقد وضع في برنامج شامل )تمكين المرأة: العمل السلمي نحو األمن 

تم  الشعبية.  القاعدة  مستوى  على  وكذلك  استراتيجي  مستوى  على  المرأة  تمكين  يتناول  واالستقرار( 

تنفيذ مشروع تمكين المرأة: »العمل السلمي نحو األمن واالستقرار« بالتعاون بين صندوق األمم المتحدة 

 20 في  و2010   2006 عامي  بين  مختلفة  مراحل  ثالث  على  اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  والهيئة  للسكان 

قرية في لبنان. خالل فترة التعبئة وطوال مراحل تنفيذ المشروع، كانت البلديات المعنية ومراكز التنمية 

التدخالت  اعتمدت  وقد  فعال.  بشكل  مشاركة  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  التابعة  المحلية  االجتماعية 

المختلفة للمشروع على نهج مشترك ومتعدد األبعاد يستهدف النساء بين القطاعات المختلفة وقادة 

الوطنية  الفعاليات  إلى  إضافًة  والشباب  الخدمات،  ومقدمي  البلدية،  والمجالس  المحلية  المجتمعات 

المستوى  على  والشعبي.  المؤسسي  المستويين  على  انجازات  المشروع  حقق  وقد  بالمرأة.  المعنية 

المؤسسي، كان المقصود التدخل في دعم إنشاء اللجان النسائية المحلية من خالل سلسلة من ورش 

القدرات  تعزيز  إلى  هدف  المؤسسي  المستوى  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  والتدريب.  القدرات  لبناء  العمل 

المؤسسية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من خالل تطوير اإلدارة واإلجراءات اإلدارية والشروع في 

استراتيجية المرأة الوطنية المنقحة والمحدثة عن طريق ضمان مقاربة تشاركية. على المستوى الشعبي، 

من جهة أخرى، تناول التدخل قضايا تحت أربع مجاالت رئيسية على النحو التالي: 

الصحة اإلنجابية ●

حقوق المرأة بما في ذلك المشاركة في صنع القرار ومحو األمية  ●

العنف المبني على النوع اإلجتماعي )الجندرة( ●

التمكين االقتصادي.  ●

تم التخطيط لجميع األنشطة وتنظيمها على مستوى المجتمع المحلي بمشاركة لجان المرأة المحلية 

التي أنشئت خالل العملية األولية.

المرأة  صحة  أهمية  على  للتركيز  »إنِت...هّي«  مجموعة  إطالق  تم  المشروع  هذا  إنجازات  ضمن 

اإلنجابية في إطار تمكين النساء على الحفاظ على صحتهن حتى يقمن بالدور المتوقع منهن 

مختلفة  مواضيع  المجموعة  هذه  تشمل  جيدة.  ونفسية  جسدية  بصحة   1325 القرار  إطار  في 

متعلقة بصحة المرأة اإلنجابية، وتهدف إلى توعية النساء والفتيات من أجل تعزيز سبل الوقاية، 
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وتمكينهن التخاذ القرارات والمواقف اإليجابية المناسبة لهن، وذلك من خالل القصص التالية: 

ملكة )تنظيم األسرة( ●

دالل )الوقاية خالل فترة الحمل( ●

وردية )الوقاية من سرطان الثدي(  ●

فريال )الوقاية من السيدا( ●

هذه القصص تنقل واقعنا وتعطينا دروسًا في وجوب تعزيز المعارف والمهارات للوقاية من األمراض من 

أجل صحة أفضل للجميع. هي قصص من واقع الحياة اليومية تجسد بدقة مفاهيم مرتبطة بالقرار 1325 

من خالل شخصيات مستوحاة من الخيال حول كيفية تعامل الناس مع هذه المواضيع وكيفية التعايش 

عادات  من  عليها  يسيطر  ما  مع  المحلية  المجتمعات  لواقع  صادقة  صور  سوى  الشخصيات  وما  معها. 

وتقاليد وأنماط تفكير تفرض أساليب الحياة التي نعيشها في مجتمعاتنا الصغيرة. 

ويأتي هذا الدليل التدريبي حول “مواضيع في الصحة اإلنجابية” الستثمار مواد التوعية المذكورة وضمن 

مشروع “تمكين المرأة: العمل السلمي نحو األمن واالستقرار” لعله بذلك تتم مساعدة المرأة في الحفاظ 

من  كريمة  بمبادرة  الدليل  هذا  إنتاج  تم  يجب.  كما   1325 القرار  إطار  في  دورها  تلعب  حتى  صحتها  على 

صندوق األمم المتحدة للسكان لمصلحة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وقد صمم ليستعين / 

لتستعين به كل عامل/ة صحي/ة  يريد أن ينشر المعلومات الموثوقة.

يهدف هذا الدليل إلى تزويد العامالت/العاملين الصحيين واالجتماعيين والممرضات/ين بمرجع يساعدهن 

في نشر المعلومات الصحيحة والرسائل التوعوية المناسبة في مواضيع »تنظيم األسرة«، »الوقاية خالل 

فترة الحمل«، »الوقاية من سرطان الثدي« و»الوقاية من السيدا« مستخدمين وسائل توعية هي القصص 

التي تم إنتاجها ضمن مجموعة »أنِت...هي«: 

ملكة - تنظيم األسرة ●

دالل - الوقاية خالل فترة الحمل ●

أهداف الدليل ومكوناته ومستخدموه والمستهدفات/ون . 2 

أهداف الدليل. 2.1
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وردية - الوقاية من سرطان الثدي ●

فريال - الوقاية من السيدا ●

مكونات الدليل. 2.2

إن هذه الدليل منظم على شكل 5 كتيبات: الكتيب األول يتضمن مقدمة الدليل والهدف منه إضافة إلى 

معلومات عامة حول التربية والتوعية الصحية وأصول العمل بها وكيفية بناء تدخل توعوي على مستوى 

المجتمع المحلي وما يرافقه من بناء لمخطط التدخل. أما الملحقات، فتحوي بعض المراجع التي يمكن 

استخدامها في عملية التوعية. 

الكتيبات الثاني، الثالث، الرابع والخامس يتضمنون مخطط حصص التوعية حسب التحصيل الدراسي للفئات 

المستهدفة من السيدات )نساء ال يقرأن وال يكتبن أو نساء يقرأن ويكتبن( وحسب المواضيع المطروحة. 

موسعة  معلومات  إلى  إضافة  التوعية  حصص  خالل  للعرض  محاضرات  الكتيبات  هذه  تتضمن  كما 

ثم  بالموضوع.  المدرب  إلمام  لزيادة  المطروحة  المواضيع  بحسب  التوعية  ورسائل  العلمية  المادة  حول 

الملحقات لتقييم عملية وصول المعلومات والرسائل التوعوية بواسطة الوسائل المستخدمة من خالل 

نماذج اإلختبار القبلي والبعدي وتقييم التدريب بشكل عام. 

مستخدمو الدليل. 2.3

التالية: مقدمو الخدمات الصحية األولية إضافًة إلى مدربي ومشرفي  الفئات  الدليل  يستهدف هذا 

الخدمات الصحية والمجتمعية. تشمل هذه الفئات العامالت/

والقابالت  والممرضين  الممرضات  اإلجتماعيين،  العاملين 

القانونيات العامالت في مراكز الخدمات الصحية األولية ومراكز 

الخدمات اإلجتماعية. 

السمات  ببعض  الدليل  هذا  مستخدمو  يتميز  أن  المتوقع  من 

هذه  ومحترفين.  جيدين  كمدربين  تميزهم  التي  الشخصية 

السمات تشمل التالي:
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اإلنصات الجيد ●

توصيل المعلومة بصورة واضحة ●

االتصال اللفظي وغير  ●
اللفظي الفعال

المشاركة العملية ●

وزن األمور ●

االنفعال المتوازن ●

التمكن من المادة العلمية ●

البساطة في األداء ●

المرونة ●

تقبل آراء اآلخرين ●

الثقة بالنفس ●

تقمص األدوار  ●
بصورة جيدة

رحابة الصدر ●

الواقعية ●

اإلبداع واالبتكار ●

التلقائية ●

إحتياجات مقدمي الخدمة / مستخدمي الدليل

من الضروري توضيح احتياجات مقدمي الخدمة وذلك من اجل جعل حقوق الفئة المستهدفة حقيقة 

من  يكون  وتدريب،  ومعرفة  ودعم  كافية  موارد  شكل  في  االحتياجات،  هذه  تحقيق  فبدون  واقعية. 

المستحيل على مقدمي الخدمة الوصول إلى حقوق المستهدفين. لذا تم إضافة هذا المقطع للتأكيد 

بعملهم  القيام  من  تمكنهم  والتي  الخدمات  لمقدمي  الضرورية  اإلحتياجات  بعض  توفير  أهمية  على 

بشكل فعال وعالي الجودة.  تشمل الخطوط العريضة الحتياجات مقدمي الخدمة  ما يلي:

لممارسة  ○ الالزمة  والمهارات  المعرفة  على  يحصلوا  ان  يجب  الخدمة  مقدمو  للتدريب:  الحاجة 

مقدم  من  طلب  إذا  اإلجحاف  غاية  في  األمر  يكون  قد  عملهم.  الداء  المطلوبة  المهام  كل 

المدراء  المناسب لها. ولذلك فتصبح مسؤولية  التدريب  الخدمة ان يؤدي مهمة لم يحصل على 

ان يحددوا االحتياجات التدريبية واتخاذ الخطوات الضرورية لتقديم كل التدريب المطلوب للمدرب. 

ان االحتياجات التدريبية لمقدمي الخدمة تحتوى على النواحي الفنية )التقنية( ومهارات االتصال. 

ضروري  أيضا  وهو  الالزمة  األساسية  المعلومات  ليفهموا  للمستهدفين  ضروري  المؤثر  االتصال 

لمقدمي الخدمة لتكوين تفهم وإدراك لظروف المستهدفين.

الحاجة للمعلومات: كل مقدمي الخدمات يحتاجون أن يلتزموا بالحفاظ على المعلومات عن  ○

الموضوعات المتعلقة بتأدية مهامهم. وعالوة على ذلك فان مقدمي الخدمة ال يعملون في عزلة، 

ويستطيعون العمل بكفاءة اكبر لو توفر لهم الحصول على معلومات عن الموضوعات المتعلقة 

بعمل زمالئهم في فريق تقديم الخدمة وباقي أجزاء البرنامج. إن التوصل إلى المعلومات الفنية 

الحديثة يمكن ان يساعد مقدمي الخدمات على التحدث بمسؤولية والعمل بثقة.
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والتنظيم  ○ المناسبة  األماكن  إلى  يحتاجون  الخدمة  مقدمو  اللوجستية:  للمكونات  الحاجة 

المكونات  وجود  في  الحق  هذا  الجودة.  من  مقبول  مستوى  في  خدمات  لتقديم  المناسب 

ولكن  األولية  الصحة  عيادات  في  تؤدى  التي  الخدمات  على  فقط  ينطبق  ال  المناسبة  األساسية 

ينطبق أيضا على الخدمات المجتمعية. مقدمو الخدمة أيضا يجب ان يطمئنوا إلى أن بيئة العمل 

توفر لهم السالمة واالمان. وذلك يتضمن األمان من التعرض مثاًل إلى عدوى مثل فيروس نقص 

المناعة البشري أثناء تدريب الفئات األكثر عرضة للمرض أو المرضى أنفسهم.

الحاجة لإلمدادات: مقدمو الخدمة يحتاجون إلى إمدادات مستمرة يعتمدون عليها مثل مواد  ○

تعليمية في مستوى الجودة الالئق. 

من  ○ النوع  هذا  وواضح:  وهادف  موضوعي  لتوجيه  بحاجة  الخدمة  مقدمو  للتوجيه:  الحاجة 

التوجيه الذي يعزز من كفاءتهم والتزامهم لتقديم خدمات عالية الجودة. وهذا التوجيه يجب ان 

يكون على شكل مراجع مكتوبة وقوائم عملية وإشراف فعال داعم.

الحاجة للدعم: مقدمو الخدمة يحتاجون ان يطمئنوا أنهم ينتمون الى مجموعة يستطيع فيها  ○

كل فرد أن يحصل على دعم االخرين. إن مقدمي الخدمة - وحتى يستطيعوا القيام بالتزاماتهم 

بمستوى جودة عالية - قد يجدون أنفسهم بحاجة الستشارة أو دعم فني أو الحالة المستهدفين 

لمقدم خدمة آخر أو مستوى آخر من الرعاية أو التوعية. يجب على برامج التوعية الصحية ان تتيح 

نظاما يسهل هذه العملية.

بقدراتهم  ○ االعتراف  المسؤولين  من  يحتاجون  الخدمة  مقدمو  والتشجيع:  للتقدير  الحاجة 

والتزامهم والى تقدير احتياجاتهم اإلنسانية ويحتاجون أيضا إلى دعم من إداراتهم لجهودهم 

في اكتساب احترام المستهدفين. من جهة أخرى، يحتاج مقدمو الخدمة إلى حثهم على تطوير 

إمكانياتهم وابتكارهم وتشجيعهم للعمل باستقاللية في حدود إمكانياتهم. كما يجب تعزيز 

التزامهم بجودة الرعاية. 

الحاجة إلى رجع الصدى )التغذية الراجعة(: مقدمو الخدمة يحتاجون لرجع الصدى المتعلق  ○

وتفاعلهم  أدائهم  تحسين  على  يساعدهم  سوف  ذلك  ومعرفة  أدائهم.  على  اآلخرين  بحكم 

المديرين  متضمنًا  المشاركين  كل  من  ضروري  الصدى  رجع  واحتياجاتهم.  المستهدفين  مع 

والمشرفين وباقي مقدمي الخدمة وخاصة المستهدفين. 
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المستهدفون بالتوعية من خالل هذا الدليل. 2.4

خصائص الفئة المستهدفة

اإلنسان،  اجتماعية واقتصادية، وهي فوق كل شيء حق أساسي من حقوق  الصحة قضية  إن موضوع 

أسبابًا  والمعرفة  الوعي  غياب  إلى  إضافة  والعنف  واالضطهاد  واالستغالل  والفقر  الالمساواة  وتعتبر 

جذرية العتالل الصحة والوفيات بين الفئات الفقيرة والمهمشة. لذا، فالصحة للجميع تعني أنه ال بد من 

تحدي عوائق جبارة وال بد من إحداث تغيير جوهري في األولويات السياسية واالقتصادية وال بد من االلتزام 

بالقوانين التي تنص عليها المواثيق الدولية.

تتأثر النساء/الفتيات بكثير من األوضاع الصحية ذاتها التي يتأثر بها الرجال، وإن كانت المرأة تمر بها بصورة 

مختلفة. فشيوع الفقر والتبعية االقتصادية بين النساء وما يصادفنه من عنف وحرمان واالفتقار إلى التأثير 

في عملية صنع القرار هي من الحقائق االجتماعية التي تترك أثرًا معاكسًا على صحة المرأة، والسيما في 

المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، وقصور أوضاع اإلسكان تلقي جميعها بأعباء زائدة على كاهل النساء 

وأسرهن وتترك تأثيرًا سلبيًا على صحتهن.

التربية الصحية. 3 

تعريف التوعية الصحية. 3.1

شهد العالم خالل العقود الماضية تغّيرًا جذريًا في أنماط األمراض. فقد تراجعت األمراض المعدية التي 

كانت تعّد من أهّم أسباب الوفيات لتنتشر األمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، التي تسمح لإلنسان 

بأن يعيش لمدة زمنية أطول إذا ما استطاع السيطرة على العوامل المسببة وتفادى المضاعفات. من هنا 

تأتي أهمية الوقاية وتعزيز الصحة اللذان يقومان بشكٍل أساسي على التوعية الصحية والتي تعتمد على 

بناء القدرات والمعلومات نحو تغيير السلوكيات الصحية.

ماذا نعني إذن بالتوعية الصحية؟

التوعية الصحية هي علم من علوم المعرفة، تستخدم النظريات السلوكية والتربوية وأساليب االتصال 

ووسائل التعليم ومبادئ اإلعالم لالرتقاء بالمستوى الصحي للفرد والمجتمع.  وهي مجموعة من التجارب 
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أو  العلمية المصممة لمساعدة األفراد والمجتمعات على تحسين صحتهم، من خالل زيادة معرفتهم 

التأثير على تصرفاتهم وسلوكياتهم.

أهداف التوعية الصحية. 3.2

تشمل أهداف التوعية الصحية األمور التالية:

تحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع   ●

خفض نسبة حدوث األمراض ●

خفض نسب اإلعاقات والوفيات ●

تحسين نوعية الحياة للفرد والمجتمع ●

وأصحاب  ● األفراد  ِقبل  من  والبشرية(  المالية  )سواء  الطبي  العالج  على  تنفق  التي  الموارد  من  الحد 

العمل وشركات التأمين والمرافق الطبية والمجتمعات المحلية والدولة.

مستويات التوعية الصحية. 3.3

يمكن تقديم التوعية الصحية على أربعة مستويات، تختلف عبرها المقاربات، الطرق والوسائل 

المستعملة:

التوعية الصحية لألفراد: تأخذ بعين اإلعتبار خصوصية الفرد، أمراضه وعوامل الخطر لديه، حاجاته  ●

وقدراته التعلمية.

تبني  ● نحو  لألفراد  ودعم  معينة  صحية  عادات  تطوير  في  كبير  دور  لألسر  لأُلسر:  الصحية  التوعية 

سلوكيات جديدة. 

التوعية الصحية للمجموعات: تشمل المجموعة أفرادًا ذوي خصائص متشابهة، معرضين أو مصابين  ●

بمشاكل صحية مبنية على الجنس أو العمر أو الوظيفة )حوامل، طالب...(. 

التوعية الصحية للمجتمع: ويتم ذلك عن طريق الندوات ووسائل اإلعالم بحيث تصل إلى عدد كبير  ●

من المواطنين على اختالف فئاتهم ومستوياتهم. 
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عناصر التوعية الصحية. 3.4

التوعية الصحية هي عملية اتصال يتم من خاللها نقل الرسالة )المعلومات والمعارف الصحية والمواقف؟ 

والمهارات؟( من المرسل )المدرب الصحي( إلى المستقبل )المستهدف بالتثقيف الصحي( عن طريق قناة 

اتصال )وسيلة للتثقيف الصحي(.

التي تتناسب مع  ● الصحية: تتكون من المعلومة العلمية الدقيقة الواضحة والمفهومة  الرسالة 

مستوى المتلقي وتحقق الهدف المنشود.

المدرب الصحي: تكون لديه المعرفة )المعلومة( مع مهارات اإلتصال )طريقة مقنعة ومشوقة(.  ●

المستهدف بالتوعية الصحية: يجب معرفة خصائصه وأن تتوفر فيه الرغبة في التغيير بما يحاكي  ●

حاجاته الصحية. 

التقليدية والتقنيات العصرية الحديثة. وكلما كانت  ● الصحية: تتنوع بين الوسائل  التوعية  وسائل 

وسيلة االتصال تفاعلية وتخاطب أكثر من حاسة كلما كان تأثيرها أكبر.

مواصفات التوعية الصحية الناجحة. 3.5

كي تحقق تدخالت التوعية الصحية أهدافها، على المدرب الصحي الحرص على التالي:

جمع معلومات دقيقة وعلمية ●

تحديد رسالة بسيطة ذات محتوى واضح للتدخل الواحد ●

تكوين رسالة ذات معنى للمستفيد، مالئمة لسنه ولحاجاته ●

تقديم الرسالة في سياق لغوي وإجتماعي مقبول ●

استخدام وسائل توعية فعالة ومقبولة تحاكي الطرق التدريبية كافة )بصرية- سمعية- حركية( ●

تقديم الرسالة في الوقت المناسب والعمل على استمرارها لمدة كافية لتعزيز السلوك. ●

التدخل . 4 
المرتبطة  المهارات  المستهدفة  الفئات  اكتساب  لتسهيل  يهدف  مخطط  جهد  هو  للتدريب  التدخل 

تم  والمجتمع.  واألسرة  للفرد  الصحي  الوضع  لتحسين  تساعد  التي  المعارف  على  والحصول  بالموضوع 

بناء مخطط التدخل بحسب مواضيع الصحة اإلنجابية األربعة وتم وضع مقترح الحصص بحسب التحصيل 
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الدراسي للفئة المستهدفة من النساء.  وقد جاء مخطط التدخل على الشكل التالي:

الفئة المستهدفة: ●

اقتراح 1 - نساء يقرأن ويكتبن ○

اقتراح 2 – نساء ال يقرأن وال يكتبن ○

مواضيع التدخل لكل فئة مستهدفة: ●

تنظيم األسرة ○

الوقاية خالل فترة الحمل - عام ○

الوقاية خالل فترة الحمل - التغذية ○

الوقاية خالل فترة الحمل -  النظافة الشخصية ○

الوقاية من سرطان الثدي  ○

الوقاية من السيدا/اإليدز  ○

تنفيذ وتقييم التدخل  ●

تقييم وصول المعلومات والتأكد من المفاهيم  ●

الوسائل المستخدمة - المناهج والكتب التدريبية المتوفرة: “سلسلة إنت ... هّي – في مواضيع  ●

حول الصحة اإلنجابية”

ملكة - تنظيم األسرة ○

دالل - الوقاية خال فترة الحمل ○

وردية - الوقاية من سرطان الثدي ○

فريال - الوقاية من السيدا/اإليدز ○

تخطيط وتنفيذ وتقييم التدخل. 4.1

تخطيط التدخلأ. 

إن التخطيط للتدريب يشمل الخطوات التالية:

أماكن  ● على  القيمين  المشروع،  مدير  الممول،  المشاركين،  المدربين،  المعنيين:  األطراف  تحديد 

إجراء جلسات التوعية، شركات الطعام )في حال تقديم ضيافة، أو غداء أو ما شابه(

تحديد إحتياجات الجهة الممولة والفئات المستهدفة  ●
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تحديد مجاالت العمل  ●

تحديد األنشطة وكيفية تسلسلها  ●

تقدير كمية ونوعية الموارد البشرية وغير البشرية الالزمة لتنفيذ األنشطة ●

تقدير االمدة الزمنية الالزمة لتنفيذ األنشطة ●

وضع الجدول الزمني لتنفيذ التدخل ●

تقدير التكاليف المالية وتحديد الميزانية ●

تحديد معايير النوعية لتنفيذ التدخل ●

التخطيط للوصول الى الموارد البشرية المطلوبة وأسس التعاقد معها ●

تحديد المخاطر الممكنة الحدوث والتي قد تحول دون التنفيذ بحسب المخطط  ●

تحديد الحاجة للتعاقد مع أطراف خارجية: المدربين، القيمين على أماكن التدريب، شركات الطعام  ●

وماهية العقد

تحديد هيكلية المشروع لتحديد قنوات التواصل بين األطراف المعنية ●

تنفيذ التدخل	. 

إن تنفيذ التدخل يتم بعد التوافق مع األطراف المعنية على الخطط الموضوعة ويشمل التالي:

التعاقد الفعلي مع األطراف الخارجية: المدربين، القيمين على أماكن التدريب، شركات الطعام  ●

البدء بالتدريب  ●

القيام بأداء ضمان الجودة أثناء التدخل ●

إدارة التدريب عن قرب لتحديد الحاجة إلى أي تغييرات في الخطط الموضوعة ●

التحكم بالمخاطر الممكنة الحدوث ومعالجة أي قضايا طارئة قد حصلت فعاًل ●

تقييم التدخل	. 

تقييم التدخل هو عملية مستمرة تبدأ من بداية التخطيط للمشروع وحتى نهايته. بشكل عام، 

يشتمل التقييم على التالي:

التأكد من حسن تنفيذ مجاالت العمل المتفق عليها والتحكم بذلك للوصول إلى األهداف المتفق  ●

عليها



الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 18

مراقبة حسن تنفيذ العقود وموجباتها من قبل األطراف الخارجية  ●

توثيق الدروس المستفادة ●

تتكون عملية تقييم التدخل من مراحل متعددة على الشكل التالي:

وتصميم . 1 التدريبية  االحتياجات  تحديد  تقييم  في  المرحلة  هذه  تتمثل  التدريب:  قبل  ما  مرحلة 

الحاجة  من  للتأكد  تحليل  الى  التدريبية  االحتياجات  تحديد  إخضاع  يتم  وهنا  التدريبي.  البرنامج 

الفعلية للتدريب والتأكد من ارتباط االحتياجات التدريبية باهداف الجهة الممولة والجهة المنظمة 

تصميم  او  المناسب  البرنامج  اختيار  المرحلة  هذه  خالل  يتم  كذلك  التدريب،  أثر  دراسة  ومحاولة 

البرنامج او البرامج المناسبة بحسب االحتياجات.

مرحلة أثناء التدريب: تتم عملية التقييم في هذه المرحلة من خالل:. 2

التدريبي ويشمل تقييم الوسائل المستخدمة في  ○ البرنامج  تقييم خطوات تنفيذ 

التدريب  في  المستخدمة  والتقنيات  الطرق  وتوزيعه،  للتدريب  المخصص  الوقت  التدريب: 

وغير ذلك للتأكد من توافق عملية تنفيذ البرنامج مع الخطة الموضوعة له، وفي حال وجود 

أي خلل في تنفيذ الخطة فان التقييم يساعد على تصحيح مسار البرنامج )ملحق رقم ٢(.

واداء  ○ تحصيل  قياس  هذا  ويشمل  البرنامج،  تنفيذ  خالل  والمتدرب  المدرب  أداء  تقييم 

المتدربين ومعرفة مدى تجاوبهم مع المعارف والمهارات التي يقدمها المدرب. وهنا يأتي 

دور التقييم لتصحيح مسار البرنامج بما يتالئم مع متطلبات وقدرات المتدربين.

كما يتم في هذه المرحلة تقييم أداء وقدرات المدرب. ذلك ان المدرب الذي هو دون المستوى المطلوب 

المتدربين  تزويد  في  البرنامج  فشل  الى  سيؤدي  البرنامج  لتنفيذ  المطلوبة  المهارات  لديه  تتوفر  ال  أو 

بالمعلومات والمهارات المطلوبة حتى مع وجود أفضل الخطط واالمكانيات والوسائل وأجهزة التدريب. 

المدربين مستقباًل ووضع معايير اختيارهم، اضافة  المدرب وضع معايير الختيار  ولعل من فوائد تقييم 

الى الفائدة األهم وهي انقاذ البرنامج من الفشل واستبدال المدرب غير الكفوء بآخر اكثر قدرة.

مرحلة ما بعد التدريب: تركز هذه المرحلة على نوعين من التقييم هما:. 3

تقييم المتدربين بعد نهاية البرنامج: يقوم المتدربون بتقييم البرنامج التدريبي ويشمل  ○

في  المستخدمة  الطرق  التدريب،  وسائل  التدريب،  مواضيع  البرنامج،  أهداف  التقييم  هذا 



دليل تدريبي في الصحة االنجابية سلسلة  إنت...هّي ٢٠١٦ 19

جامعة البلمند - كلية الصحة العامة وعلومها - البرامج المتالزمة آكادميًا صندوق األمم المتحدة للسكان

هذا  ويعتبر  وغيرها.  المدرب  قدرات  التدريب،  قاعات  البرنامج،  مدة  البرنامج،  وقت  التدريب، 

ان  ذلك  التغيير،  قرارات  واتخاذ  التدريب  واستراتيجيات  تصورات  وضع  في  رئيسي  عامل 

المتدرب هو المستهدف االول من العملية التدريبية وبالتالي فان مالحظاته واحكامه تعتبر 

التدربيي، هذا مع مالحظة موضوعية تقييم  البرنامج  من المدخالت الضرورية في تقييم 

المتدربين. 

التقييم، . 4 النهائي لعملية  الهدف  التدريب  الجزء من تقييم ما بعد  التدريب: يعتبر هذا  أثر  تقييم 

حيث إن هدف التدريب هو رفع كفاءة المتدربين وبالتالي زيادة الوعي العام.

تقييم  وصول المعلومات والتأكد من المفاهيمأ. 

أثر التدريب / إختبار ما  إن الطريقة المثلى لتقييم وصول المعلومات إلى المتدربين هي من خالل تقييم 

يبين  التدريبية.  المستهدفة من محتوى الحصة  المجموعة  يبين مدى إستفادة  الذي  التدريب  قبل وبعد 

إختبار ما بعد التدريب مدى مصداقية الجهة المدربة في تخطيط وتنفيذ األهداف المتفق عليها.

في  وإستخدامه  موضوع  بكل  خاص  إختبار  وضع  يتم  التدخل،  بخطة  المشمولة  المواضيع  لتنوع  نظرًا 

وللتأكد  سليم  بشكل  المتدربين  إلى  والمفاهيم  المعلومات  وصول  من  للتأكد  التدريبية  الحصة  نهاية 

من مصداقية التوصل إلى األهداف الخاصة واألهداف التعليمية لكل موضوع بحسب اإلختصاص  )ملحق 

رقم ٣(. 

بناء مخطط التدخل. 4.2

 الخطوات الالزمة لتحضير مخطط حصة.4.2.1

يشمل تحضير مخطط حصة الخطوات التالية:

تحديد الهدف العام / األهداف الخاصة / األهداف التعليمية ●

وضع أنشطة تعليمية محددة ●

وضع خطة للتحقق من مستوى الفهم ●

استخدام التقييم في نهاية الحصة ●

إنشاء جدول زمني منطقي ●



الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 20

صياغة األهداف في تحضير حّصة.4.2.2

األهداف العامة: تحمل العنوان الرئيسي والعناوين العامة المتعلقة به ●

األهداف الخاصة: تحدد كل فكرة ومعلومة نريد أن نطرحها وتحدد األفكار التي نريد ان يكتسبها  ●

المشاركون

من  ● نتوقعه  ما  وتقيس  تحدد  بجمل  الخاصة  األهداف  بصياغة  تتعلق  التعليمية:  األهداف 

المستهدفين. تتضمن قياس ما نريد أن نعرضه على الفئة المستهدفة بشكل محدد بحيث يبدأ 

التالية: يحدد، يرسم، يسمي، يعدد، يعطي أمثلة،  كل هدف بفعل مقاس عبر استخدام األفعال 

يطبق )مثال: يسمي ٣ ممارسات صحية للحفاظ على الصحة اإلنجابية(.

أو  المهارة  اكتساب  يعّبر عن  تنفيذ نشاط  للقياس عند  األهداف قابلة  أن تكون  المهم  إذًا من 

فهم المعلومة. بعض االسئلة التي تساعد على تحديد االهداف التعليمية هي:

ما هو موضوع الحصة؟ ●

ماذا نريد ان يعرف المشاركون؟ ●

ما هي القدرات التي نريد المشاركين ان يكتسبوها في اخر الحصة؟ ●

ما هي أهم االفكار والخبرات التي نريد ان يكتسبها المشاركون؟ ●

لماذا هذه االفكار والخبرات مهمة؟ ●

اذا نفذ الوقت، ما هي االفكار التي ال يمكن حذفها؟ ●

ما هي االفكار التي يمكن االستغناء عنها في حال نفذ الوقت؟ ●

وضع مقدمة الحصة.4.2.3

من المهم وضع مقدمة واضحة تساعد في العصف الذهني. بعض المقترحات لتحقيق ذلك:

تصميم انشطة محددة تهدف لمعرفة مدى فهم المشاركين لما تدربوا عليه وكيفية تطبيقه. ●

على  ● سيساعد  هذا  المطروح.  بالموضوع  المشاركين  إلمام  مدى  لتقييم  أنشطة  او  بأسئلة  البدء 

معرفة االفكار التي يجب التركيز عليها. 

بعض االسئلة التي تساعدنا على وضع مقدمة واضحة: ●

أفكار  ○ أي  لديهم  أو  الموضوع  المشاركون يعرفون شيئًا عن هذا  إذا كان  أتحقق ما  كيف 

مسبقة عنه؟
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ماذا سأفعل لعرض الموضوع؟ ○

 تحضير األنشطة التعليمية4.2.4.

من المهم إستخدام أنشطة تعليمية محددة:

●  ).. الخ  المعرفة،  خرائط  استخدام  صور،  الحياة،  واقع  من  )أمثلة  الموضوع  لشرح  طرق  عدة  تحضير 

لجذب انتباه المشاركين والتي تناسب أساليب التدريب المختلفة 

بعض األسئلة التي تساعد على تصميم أنشطة التدريب التي سوف يتم استخدامها: ●

ماذا سأفعل لشرح الموضوع؟ ○

ما الذي سأقوم به لتوضيح هذا الموضوع بطريقة مختلفة ؟ ○

كيف يمكنني إشراك المستهدفين في هذا الموضوع ؟  ○

ما هي بعض األمثلة الواقعية ، أو الحاالت ذات الصلة التي يمكن أن تساعد المشاركين على  ○

فهم الموضوع؟ 

 التحقق من مستوى الفهم/ التقييم.4.2.5

يجب وضع اسئلة محددة لتقييم فهم المشاركين عن الموضوع. بعض هذه االسئلة:

ما هي األسئلة التي سأطرحها للتحقق من فهم المشاركين؟ ●

ما هي االنشطة التي يمكن أن أطبقها كي أتاكد من متابعة المشاركين؟  ●

بالعودة إلى قائمة االهداف التعليمية، ما هو النشاط الذي بإمكان المشاركين القيام به للتحقق ما  ●

إذا تم إنجاز هذه االهداف؟

 وضع طريقة لختم الحصة.4.2.6

تتمثل بعض الطرق لختم الحصة في مراجعة المواد التي تم تناولها في الحصة بتلخيص النقاط 

الرئيسية:

تعداد النقاط الرئيسية من قبل المدرب ●

طلب مساعدة المشاركين في تلخيص النقاط الرئيسية ●

طلب إلى المشاركين أن يكتبوا النقاط الرئيسية للحصة ●
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 إنشاء جدول زمني منطقي.4.2.7

فيما يلي بعض االستراتيجيات إلنشاء جدول زمني واقعي:

تقدير الوقت الذي يحتاجه كل نشاط، ثم تخصيص بعض الوقت االضافي لكل منها ●

تخصيص بضع دقائق في نهاية الحصة التدريبية للرد على أية أسئلة ولتلخيص النقاط الرئيسية ●

التخطيط لنشاط إضافي أو سؤال للمناقشة في حال كان هناك وقت باٍق ●

المشاركين  ● احتياجات  حسب  الحصة  لتعديل  استعداد  على  المدرب  يكون  كي  بالمرونة  التميز 

والتركيز على ما يكون أكثر إنتاجية بدال من التمسك بالخطة األصلية.

 تقديم مخطط الحصة.4.2.8

اخبار المشاركين بموضوع الحصة سوف يساعد على زيادة نسبة المشاركة ●

الحصة  ● موضوع  عن  المشاركين  إخبار  أو  مختصر  جدول  كتابة  طريق  عن  الدرس  خطة  مشاركة 

واألهداف التعليمية

تخصيص بضع دقائق بعد كل حصة للتفكير في ايجابيات وسلبيات الحصة وماذا كان من الممكن  ●

فعله بشكل مختلف.

مخطط حصة التوعية. 4.3

أربعة  التي تستعرض  »إنت... هّي«  الدليل هي سلسلة  التي يشملها هذا  إن مرجعية المواضيع 

عناوين في الصحة اإلنجابية على الشكل التالي:

تنظيم األسرة ●

الوقاية خالل فترة الحمل ●

الوقاية من سرطان الثدي ●

الوقاية من السيدا ●

على  للتنفيذ  العملية  النواحي  حصة  كل  مخطط  يشمل 

الشكل التالي:

الفئة المستهدفة ●

عدد المشاركات ●
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الوقت الالزم      ●

المواد الالزمة   ●

الهدف العام   ●

األهداف الخاصة ●

األهداف التعليمية ●

خطوات الحّصة: ●

تعريف وتعارف لكسر الجليد  ○

إختبار ما قبل التدريب  ○

التحدث مع المشاركات حول الموضوع مع اإلستعانة بالصور التوضيحية ○

نشاط تمثيلي من خالل اإلستعانة بالقصة ذات الصلة من سلسلة “إنت... هّي” ثم نقاش  ○

إختبار ما بعد التدريب لتقييم وصول المعلومات إلى المشاركات، وتقييم اللقاء التدريبي.  ○

الوسائل التدريبية المستخدمة  . 4.4

الوسائل التدريبية المستخدمة هي مجموعة »أنت ... هي - قصص حول تمكين المرأة«. هذه المجموعة 

التالية:  المواضيع  من  موضوعًا  منها  كل  تعالج  بحيث  ومبسطة،  مصورة  قصيرة  قصص   ٤ من  مؤلفة 

هذه  تركز  السيدا.  من  والوقاية  الثدي  سرطان  من  الوقاية  الحمل،  فترة  خالل  الوقاية  األسرة،  تنظيم 

تعزيز  أجل  من  والفتيات  النساء  توعية  إلى  وتهدف  اإلنجابية  المرأة  صحة  على  القصص  من  المجموعة 

سبل الوقاية وتمكينهن إلتخاذ القرارات والمواقف اإليجابية المناسبة لهن. هذه القصص المصورة تعالج 

قصص شخصيات نساء هن ملكة، دالل، وردية وفريال وتتناول كل قصة الرسائل التالية:

ملكة - تنظيم األسرةأ. 

الضغط اإلجتماعي ألهمية إنجاب مولود ذكر ●

ضرورة الحفاظ على فارق زمني بين الوالدات ●

أهمية تحديد عدد األوالد للتمكن من توفير حقوقهم في الحياة الكريمة ●

وسائل منع الحمل: إستعماالتها وتأثيراتها ●

دالل )الوقاية خالل فترة الحمل(	. 

الحمل السليم يتطلب مشورة ما قبل الحمل، متابعة الحمل والوالدة وما بعدها ●
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أهمية إلتزام المرأة الحامل بالزيارات الدورية إلى الطبيب المختص  ●

أهمية إشراك الزوج أثناء مراحل الحمل المختلفة ●

اإلجراءات الوقائية الضروري إتباعها حفاظًا على األم والجنين ●

أهمية الرضاعة الطبيعية ●

وردية )الوقاية من سرطان الثدي(	. 

أهمية حضور جلسات التوعية ●

أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي  ●

كيفية القيام بفحص ذاتي لإلكتشاف المبكر لسرطان الثدي ●

بالفحوصات  ● والقيام  أخصائي  طبيب  لدى  الدورية  المتابعة  ضرورة 

الشعاعية الدورية الالزمة بحسب العمر

فريال )الوقاية من السيدا(د. 

اإلعتقادات الخاطئة حول طرق إنتقال فيروس السيدا/اإليدز  ●

ضرورة إستشارة إختصاصيين في حال الشك بالعدوى ●

طرق إنتقال فيروس السيدا/اإليدز ●

كيفية الوقاية من السيدا/اإليدز ●

أعراض ومراحل مرض السيدا/اإليدز ●

كيفية التعامل مع المصاب بمرض السيدا/اإليدز ●

يتم إستخدام القصص األربع المذكورة أعاله في جلسات التوعية لإلناث من كافة األعمار، وتختلف وسائل 

إستخدامها بحسب التالي:

إذا كانت النساء أميات )ال يقرأن وال يكتبن( تقوم المدربة/الناشطة بقراءة القصة للنساء المستهدفات  ●

وتحليل القصة معهن شفهيًا وإلقاء الضوء على الرسائل التي تتضمنها القصة

القصة  ● قراءة  المستهدفات  النساء  من  المدربة/الناشطة  تطلب  وتكتب  تقرأ  النساء  كانت  إذا 

وإستخالص الرسائل المدرجة ضمنها وكتابتهم على اللوح القالب لمناقشة كل رسالة على حدة.
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الملحقات . 5 
الملحق رقم 1: نص قرار مجلس األمن رقم 1325 لسنة 2000

S/RES/1325(2000)األمــم املتحـدة

Distr Generalجملس األمن
31 October 2000

311000    311000    00-72016 (A)
*0072016*

 ٢٠٠٠ القرار ١٣٢٥ 
ـــس األمـــن يف جلســـته ٤٢١٣ املعقـــودة يف ٣١ تشـــرين األولأكتوبـــر  الــذي اختــذه جمل

 ٢٠٠٠ 
إن جملس األمن، 

إذ يشري إلــــى قراراتـــه ١٢٦١ ١٩٩٩ املـــــؤرخ ٢٥ آبأغسطـــــس ١٩٩٩، 
و ١٢٦٥ ١٩٩٩ املـؤرخ ١٧ أيلـولسـبتمرب ١٩٩٩، و ١٢٩٦ ٢٠٠٠ املـــؤرخ ١٩ 
نيســـانأبريـــــل ٢٠٠٠، و ١٣١٤ ٢٠٠٠ املــــؤرخ ١١ آبأغســــطس ٢٠٠٠، وإىل 
بيانـات رئيسـه ذات الصلـة، وإذ يشـري أيضـا إىل البيـان الـذي أدىل بـه رئيسـه إىل الصحافـــة 
 يف ٨ آذار اليـوم الـدويل للمـرأة مبناسبة يوم األمم املتحدة حلقـوق املـرأة والسـالم الـدويل

 ،SC/6816 مارس ٢٠٠٠
 (A وإذ يشري أيضا إىل االلتزامات الواردة يف إعالن ومنهاج عمل بيجني (52/231/
وإىل االلتزامـات الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين للجمعيــة 
العامة لألمم املتحدة املعنونة املرأة عام ٢٠٠٠ املساواة بني اجلنسني والتنميـة والسـالم يف 
القــرن احلــادي والعشــــرين (A/S-23/10/Rev.1)، وخباصـــة االلتزامـــات املتعلقـــة بـــاملرأة 

والصراع املسلح؛ 
وإذ يضع يف اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ومسـؤولية جملـس األمـن 

األساسية مبوجب امليثاق عن حفظ السالم واألمن الدوليني، 
وإذ يعرب عن قلقه ألن املدنيـني، وال سـيما النسـاء واألطفـال، يشـكلون األغلبيـة 
العظمـى مـن املتـأثرين سـلبا بــالصراع املســلح، مبــا يف ذلــك بوصفــهم الجئــني ومشــردين 
داخليا، وميثلون بصورة مـتزايدة هدفـا للمقـاتلني والعنـاصر املسـلحة، وإذ يسـلم بـأثر ذلـك 

على السالم واملصاحلة الدائمني، 
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وإذ يؤكـد جمـددا الـدور اهلـام للمـرأة يف منـع الصراعـات وحلـها ويف بنـاء الســالم، 
وإذ يشدد على أمهيـة مسـامهتها املتكافئـة ومشـاركتها الكاملـة يف مجيـع اجلـهود الراميـة إىل 
حفظ السالم واألمن وتعزيزمهـا، وعلـى ضـرورة زيـادة دورهـا يف صنـع القـرار املتعلـق مبنـع 

الصراعات وحلها، 
وإذ يؤكــد جمــددا أيضــا احلاجــة إىل التطبيــق الكــامل للقــانون اإلنســاين الــــدويل 
والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان اللذيـن حيميـــان حقــوق املــرأة والفتــاة أثنــاء الصراعــات 

وبعدها، 
وإذ يشـدد علـى ضـرورة أن تكفـل مجيـــع األطــراف مراعــاة برامــج إزالــة األلغــام 

والتوعية خبطرها االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة، 
وإذ يسـلم باحلاجـة امللحـة إىل تعميـم املنظـور اجلنســـاين يف مجيــع عمليــات حفــظ 
السـالم، وإذ حييـط علمـا، يف هـذا الصـدد، بـإعالن ويندهـوك وخطـة عمـــل ناميبيــا بشــأن 

 ،S/ 2000/693 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمليات دعم السالم املتعددة األبعاد
وإذ يسلم أيضا بأمهية التوصية الواردة يف البيان الذي أدىل بـه رئيسـه إىل الصحافـة 
يف ٨ آذارمارس ٢٠٠٠ والداعية إىل التدريب املتخصص جلميع أفراد حفـظ السـالم علـى 
محاية املرأة والطفل يف حاالت الصراع ومراعـاة احتياجامـا اخلاصـة ومـا هلمـا مـن حقـوق 

اإلنسان، 
وإذ يسلم بأنه من املمكن أن يؤدي فهم آثار الصـراع املسـلح علـى املـرأة والفتـاة، 
وتوفـري ترتيبـات مؤسسـية فعالـة لضمـان محايتـهما ومشـاركتهما الكاملـة يف عمليـة إحـــالل 

السالم، إىل اإلسهام بدرجة كبرية يف حفظ السالم واألمن الدوليني وتعزيزمها، 
وإذ ينوه باحلاجة إىل توحيد البيانات عن آثار الصراع املسلح على املرأة والفتاة، 

حيث الدول األعضاء على ضمــان زيـادة متثيـل املـرأة علـى مجيـع مسـتويات   ١
ــا  صنـع القـرار يف املؤسسـات واآلليـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ملنـع الصراعـات وإدار

وحلها؛ 
 A /49/587 ـــة عملــه االســتراتيجية يشـجع األمـني العـام علـى تنفيـذ خط  ٢
الداعيــة إىل زيــادة مشــاركة املــرأة يف مجيــع مســـتويات صنـــع القـــرار يف عمليـــات حـــل 

الصراعات وإحالل السالم؛ 
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ـــد مــن النســاء كممثــالت ومبعوثــات  حيـث األمـني العـام علـى تعيـني املزي  ٣
خاصـات للقيـام باملسـاعي احلميـدة بامسـه، ويطلـب إىل الـدول األعضـاء، يف هـــذا الصــدد، 

تقدمي مرشحات إىل األمني العام إلدراجهن يف قائمة مركزية يتم حتديثها بصفة منتظمة؛ 
حيث كذلك األمـني العـام علـى السـعي إىل زيـادة دور املـرأة وإسـهامها يف   ٤
عمليات األمم املتحدة امليدانية وخاصة بني املراقبـني العسـكريني والشـرطة املدنيـة وموظفـي 

حقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية؛ 
ـــات حفــظ الســالم،  يعـرب عـن اسـتعداده ملراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف عملي  ٥
وحيث األمني العام على أن يكفل احتواء مجيع العمليات امليدانيـة علـى عنصـر جنسـاين حيثمـا 

كان ذلك مناسبا؛ 
ـــدول األعضــاء مببــادئ توجيهيــة ومــواد  يطلـب إىل األمـني العـام أن يـزود ال  ٦
تدريبية بشأن محاية املرأة وحقوقها واحتياجاا اخلاصة، وكذلك بشأن أمهيـة إشـراك املـرأة يف 
ـــدول األعضــاء إىل إدراج هــذه العنــاصر  مجيـع تدابـري حفـظ السـالم وبنـاء السـالم، ويدعـو ال
 اإليـدز متالزمة نقص املناعــة املكتسـبوالتدريب على التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية
يف براجمها الوطنية لتدريب األفراد العسكريني وأفراد الشرطة املدنيني متهيدا لنشرهم؛ ويطلـب 
أيضـا إىل األمـني العـام أن يكفـل حصـول األفـراد املدنيـني العـاملني يف عمليـات حفـظ الســالم 

على تدريب مماثل؛ 
حيث الدول األعضـاء علـى زيـادة تربعاـا املاليـة ودعمـها التقـين ودعمـها يف   ٧
جمال النقل واإلمداد جلهود التدريب املراعية للمنظور اجلنساين، مبا يف ذلك اجلهود الـيت تبذهلـا 
الصنـاديق والـربامج املختصـة، ومنـها صنـدوق األمـم املتحـدة للمـــرأة ومنظمــة األمــم املتحــدة 

للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من اهليئات املختصة؛ 
يطلب إىل مجيع األطراف الفاعلة املعنية، عند التفاوض على اتفاقـات السـالم   ٨

 وتنفيذها، األخذ مبنظور جنساين، يشمل، يف مجلة أمور، ما يلي
مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة والفتـاة أثنـاء اإلعـادة إىل الوطـن وإعــادة  أ
التوطني وما يتعلق من هذه االحتياجات بإعـادة التـأهيل وإعـادة اإلدمـاج والتعمـري بعـد انتـهاء 

الصراع؛ 
اختـاذ تدابـري تدعـم مبـادرات السـالم احملليـة للمـرأة والعمليـات الـيت يقـوم ـــا  ب
ـــري تشــرك املــرأة يف مجيــع آليــات تنفيــذ اتفاقــات  السـكان األصليـون حلـل الصراعـات، وتداب

السالم؛ 
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اختاذ تدابري تضمـن محايـة واحـترام حقـوق اإلنسـان للمـرأة والفتـاة، وخاصـة  ج
ما يتعلق منها بالدستور والنظام االنتخايب والشرطة والقضاء؛ 

يطلب إىل مجيع األطراف يف الصراع املسلح أن حتترم احتراما كامال القــانون   ٩
الدويل املنطبق على حقوق النساء والفتيات ومحايتهن وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، وال سـيما 
االلتزامات املنطبقة علـى هـذه األطـراف مبوجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام ١٩٤٩ وبروتوكوهلـا 
اإلضـايف لعـام ١٩٧٧، واتفاقيـة الالجئـني لعـــام ١٩٥١ وبروتوكوهلــا لعــام ١٩٦٧، واتفاقيــة 
ـــرأة لعــام ١٩٧٧، وبروتوكوهلــا االختيــاري لعــام  القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد امل
ـــاريني  ١٩٩٩، واتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩، وبروتوكوليــها االختي
املؤرخني ٢٥ أيارمايو ٢٠٠٠، وأن تضـع يف االعتبـار األحكـام ذات الصلـة مـن نظـام رومـا 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ 
يدعـو مجيـع األطـــراف يف الصراعــات املســلحة إىل أن تتخــذ تدابــري خاصــة   ١٠
حتمـي الفتيـات والنسـاء مـن العنـف القـائم علـى أسـاس اجلنـس يف حـــاالت الصــراع املســلح، 

ال سيما االغتصاب واألشكال األخرى لإليذاء اجلنسي؛ 
ـــة لإلفــالت مــن العقــاب  يشـدد علـى مسـؤولية مجيـع الـدول عـن وضـع اي  ١١
ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائـم احلـرب، مبـا يف ذلـك 
تلـك املتعلقـة مبـا تتعـرض لـه النسـاء والفتيـات مـن عنـف جنسـي وغـريه مـن أشـــكال العنــف، 
ويؤكـد، يف هـذا الصـدد، ضـرورة اسـتثناء تلـك اجلرائـم مـن أحكـام العفـو والتشــريعات ذات 

الصلة، حيثما أمكن؛ 
ــــراف الصراعـــات املســـلحة أن حتـــترم الطـــابع املـــدين  يطلــب إىل مجيــع أط  ١٢
واإلنساين ملخيمات ومستوطنات الالجئني، وأن تراعـي االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة والفتـاة، 
 ١٩٩٨ مبا يف ذلك لدى تصميـم تلـك املخيمـات واملسـتوطنات؛ ويشـري إىل قراريـه ١٢٠٨
املــؤرخ ١٨ تشــرين الثــايننوفمــرب ١٩٩٨ و ١٢٩٦ ٢٠٠٠ املــؤرخ ١٩ نيســــانأبريـــل 

٢٠٠٠؛ 
ـــزع الســالح والتســريح وإعــادة  يشـجع مجيـع املشـاركني يف وضـع خطـط ن  ١٣
اإلدمـاج علـى مراعـاة االحتياجـات املختلفـة للمقـاتلني السـابقني إناثـا وذكـورا وعلـى مراعـــاة 

احتياجات معاليهم؛ 
يؤكد جمددا اسـتعداده، كلمـا اتخـذت تدابـري مبوجـب املـادة ٤١ مـن ميثـاق   ١٤
األمـم املتحـدة، للنظـر يف اآلثـار احملتملـــة لتلــك التدابــري علــى الســكان املدنيــني، مــع مراعــاة 

االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر يف منح االستثناءات اإلنسانية املناسبة؛ 
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ــــن لالعتبـــارات  يعــرب عــن اســتعداده لضمــان مراعــاة بعثــات جملــس األم  ١٥
اجلنسـانية وحقـوق املـرأة، مبـا يف ذلـــك عــن طريــق التشــاور مــع اموعــات النســائية احملليــة 

والدولية؛ 
يدعو األمني العام إىل القيام بدراسة ألثر الصراع املسلح علـى املـرأة والفتـاة،   ١٦
ودور املـرأة يف بنـاء السـالم، واألبعـاد اجلنسـانية لعمليـات السـالم وحـل الصراعـات، ويدعــوه 
أيضا إىل أن يقدم إىل جملس األمن تقريـرا عـن النتـائج الـيت تنتـهي إليـها هـذه الدراسـة وإىل أن 

يتيح ذلك جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يتناول يف تقاريره املقدمة إىل جملس األمـن، حيثمـا   ١٧
كـان ذلـك مناسـبا، التقـدم احملـرز يف تعميـم املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع بعثـات حفـــظ الســالم 

وسائر اجلوانب األخرى املتعلقة باملرأة والفتاة؛ 
 يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي  ١٨
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الملحق رقم 2: تقييم التدريب

تقييم اللقاء التدريبي

مالحظات وتفسيراتال أوافقأوافقالتقييم

كان اليوم منظمًا

كان اليوم طوياًل

كان اليوم مماًل

كان جو اليوم التدريبي ممتعًا

اكتسبنا معلومات جديدة

اكتسبنا مهارات جديدة

تفاعل المتدربات مع المادة التدربيية

تفاعل المتدربات مع المدرب

استطاع المدرب ضبط اليوم التدريبي

استطاع المدرب جذب انتباه المتدربات 

كانت تقنيات التدريب جيدة 

كان التواصل جيدًا

لقد تحققت أهداف اليوم التدريبي

كان االلتزام بالوقت جيدًا

إن هذا العمل غير مجد وال نتيجة منه



دليل تدريبي في الصحة االنجابية سلسلة  إنت...هّي ٢٠١٦ 31

جامعة البلمند - كلية الصحة العامة وعلومها - البرامج المتالزمة آكادميًا صندوق األمم المتحدة للسكان

الملحق رقم 3: إختبار تقييمي للمعلومات

إختبار معلومات

أواًل: خلفية 

الجنسالعمرالتاريخالمكان

أنثى٢ذكر١

المستوى التعلمي . 1

١
ال تكتب

وال تقرأ
٢

تكتب 

وتقرأ
٣

أنهت 

ابتدائي
٤

أنهت 

متوسط
٥

أنهت 

ثانوي
٦

أنهت 

جامعي
7

غيره 

حدد

______

الوضع االجتماعي . 2

٥أرملة٤مطلقة٣متزوجة٢عزباء١
العمر عند الزواج 

____
٦

عدد األوالد

___

  

هل تعانين من أمراض مزمنة؟  

1.  نعم، حددي: ______________________________         

٢.  كال        
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ثانيًا: حول تنظيم األسرة

عددي 3 . 3
فوائد لتنظيم 

األسرة

ما هي األيام التي 
تعتبر فترة خصوبة 

لدى المرأة

عددي ٣ وسائل منع 
حمل متوفرة لديك

عددي ٣ عوامل تأخذينها 
بعين اإلعتبار لدى إختيار 

وسيلة منع الحمل

١١١

٢٢٢

٣٣٣

أو ١٢ العقم  األسرة  تنظيم  وسائل  تسبب  هل 

السرطان؟ 

كال. ٢نعم. ١
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ثالثًا: حول الوقاية خالل فترة الحمل

عددي 3 دالئل . 4
للحمل

عددي ٣ أسباب ألهمية 
الزيارات الدورية للطبيب 

أثناء الحمل

عددي أهم ٣ مخاطر 
على الحمل

عددي أهم ٣ إنزعاجات 
خالل فترة الحمل

١١١١

٢٢٢٢

٣٣٣٣

الحمل  من  مرحلة  أي  في 

الزيارات  وأهمية  وتيرة  تزيد 

إلى الطبيب؟

توصيات   ٣ أهم  عددي 

للمرأة  الغذاء  لسالمة 

الحامل

هل وجود الرجل الى جانب 

الحمل  مراحل  في  زوجته 

المختلفة ضروري؟ لماذا؟
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رابعًا: حول الوقاية من سرطان الثدي

ما هي أهم . 5
3 عوامل التي 

تزيد من إحتمال 
اإلصابة بسرطان 

الثدي؟

عددي ٣ أساليب 
للكشف المبكر عن 

سرطان الثدي

عددي ٣ أعراض لمرض 
سرطان الثدي 

ما هي أنواع العالج 
المتوفرة لمرض سرطان 

الثدي؟ 

١١١١

٢٢٢٢

٣٣٣٣
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خامسًا: حول الوقاية من السيدا

ما هي الثالثة أعراض 
األكثر شيوعًا لمرض 

السيدا/اإليدز؟

ما هي أهم ٣ طرق 
إلنتقال فيروس 

السيدا/ اإليدز؟

عددي ٣ من 
السلوكيات الخطرة 
التي تعرض لإلصابة 

بفيروس السيدا/
اإليدز؟ 

ما هي أهم ٣ إجراءات 
للوقاية من فيروس 

السيدا/اإليدز؟

١١١١

٢٢٢٢

٣٣٣٣

شكرًا لتعاونكن 
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ساهم في إنجاز هذا الدليل:

من صندوق األمم المتحدة للسكان: ●

أسمى قرداحي - الممثلة المساعدة في صندوق األمم المتحدة للسكان   ○

ندى األغر نجا - مسؤولة برنامج الصحة االنجابية ○

نيسيا الضناوي - منسقة برامج العنف المبني على النوع االجتماعي ○

من جامعة البلمند:  ●

حبوبة عون – مديرة دائرة البرامج المتالزمة أكاديميًا ○

رنا برازي صقر – محاضرة ومديرة مشاريع مجازة ○

غريتا شقير   ○

سيدة دبلة  ○

بيغي جرمانوس ○

زينة واكيم  ○

ميشلين قبرصي  ○

موريال ماياك ○

سناء شباني  ○

ريتا عيسى ○

من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: ●

جومانة مفرج  – مديرة ادارية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ○

سوسي بوالديان – أمينة الصندوق ○

ريتا الشمالي – مسؤولة تنمية المشاريع ○

شنتال بو عقل – منسقة مشاريع ○

ماري نويل اسطا  –  ضابطة مشاريع ○
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