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 لبنان 

 آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت

 حزيران آخر التطورات خالل شهر 

ين الجئالطعم األطفال ياألغذية العالمي من برنامج  ShareTheMeal"شارك بوجبة" تطبيق 
 في لبنانالسوريين 

من  ShareTheMeal"شارك بوجبة"  المبتكرة برنامج األغذية العالمي هدف حملتهلقد نقل 
، الجئ عطفل 1,400عطعام نحو ركي إليدوالر أم 500,000جمع سوريا إلى لبنان. والهدف من ذلك 

إن تعطبيق "شارك بوجبة" . كامل عام لمدة ، وذلكبيروت فيسنوات  و 3 بين أعمارهم تتراوح
ShareTheMeal  هو أول تعطبيق للهواتف الذكية يعطرحه برنامج األغذية العالمي الحائز جائزة

 (ل.ل. 750)سنت  50بـالتبرعات وبناء الوعي. من خالل التعطبيق، يمكن للمستخدمين التبرع  لجمع
على وذلك كله بواسعطة نقرتين ليوم واحد، وعطفل واحد هذا المبلغ لتأمين الغذاء للبرنامج افيستخدم 

وسيلة ، وهو بل وجوجلآتعمل تعطبيقات في أي بلد حيث  مجانا  التعطبيق تحميل يمكن الهاتف الذكي. 
  –عالم الرامية إلى القضاء على الجوع في البرنامج مهمة اللى إالنضمام من الناس تمكين ارائدة ل
جربة التحكم بتلمستخدمين يمكن للألمم المتحدة. التنمية المستدامة أهداف الهدف الثاني من  وهو
متابعة التقدم المحرز  هم أيضا  يمكنوعطفل وقتما يريدون. أي في تغذية هم المساهمة يمكنئهم، كما ععطا

 .تبرعاتهمالتحقق من وجهة استخدام في الحملة من خالل التعطبيق و

تمّكن من  أن البرنامج لدرجة  ، كان المجتمع الدولي سخيا  من إعطالق الحملة بعد بضعة أسابيع فقعط
 في وقت الحق إعطالقفتم فاق التوقعات. دوالر أميركي بما  500,000 بجمع األصلي هتحقيق هدف
 1,500لـة وفير التغذيلتآخر دوالر  500,000خالل شهر حزيران وذلك لجمع مبلغ حملة ثانية 

إن تعطبيق الحملة خالل شهر رمضان. هذه استمرت قد . وةالبقاع اللبنانيمنعطقة عطفل سوري آخر في 
هو و ،العربية واالنجليزية، بما في ذلك متاح في ثماني لغات ShareTheMeal"شارك بوجبة" 

المزيد من يمكن االعطالع على الليرة اللبنانية. ذلك  بما في ،رئيسيةة عمل 17بـدفع ح باليسم
 .sharethemeal.orgعبر الرابعط المعلومات 

 

 ستجابةفي االالبتكار ل بيروت اإلنساني "هاكاثون" )ماراثون المبرمجين ومطوري المواقع(

 ينالمعنيالخبراء  من موغيره كمبيوترال مبرمجيالهاكاثون هو عبارة عن حدث يجمع بين عدد من 
 تعاونلل المشاريع، وومديرات واجهال وومصمم غرافيكو المصمم ذلك في بما البرمجيات، تعطويرب

 الهاكاثونمسابقات  ركزت وقد. جديدةة تكنولوجيتعطبيقات و ياتبرمجمن أجل ابتكار  مكثف بشكل
 .سيقىالموعالم والذكية  للهواتف تعطبيقات تعطوير على الماضية

في  قامنساني يللعمل اإلون كاثها أولستجابة في االالبتكار ل"إينوفيتينغ ريسبونس" كان هاكاثون 
أثرين جّراء متشخا  اللأل حلولال تصميم علىت هذه المسابقة زركّ قد ل. حزيران أوائل في بيروت
أجل خدمة من  والخا  العام القعطاعينبين  شراكةالو البتكارل فريدة فرصةأتاحت و األزمات
 شبكةلقد عطرحت هذه المسابقة التي استضافتها . لبنان فيأثرة المت المضيفة والمجتمعات الالجئين
( Beirut Digital District – BDDت" )يروت ديجيتال ديسترك"بفي المصدر مفتوحةال عملال
 فريدة حلوليم في المنعطقة من أجل تصم التكنولوجيافي قعطاع  والمبدعين والعطالب هواةيا  أمام الحدت

من  الهدف وكان. التحديات من واسعة مجموعةعلى مواجهة  للمساعدة التكنولوجيا على قائمة
 .اإلنسانية البرامج في بسهولة إدراجها يمكن ،للتعطبيق قابلة نماذج تعطويرالمسابقة 

 رابتكقام با الشباببالمسابقة، وهو فريق من  Kwik Responseريسبونس"  كويكفريق " فازلقد 
 للمالجئ يحّذر من الحرائق والفيضانات والتسربات والمتانة الهيكليةاستشعاري نذار إجهاز 

ركي وبفرصة يدوالر أم 3,000وقد فاز الفريق الرابح بمبلغ  .والتغيرات في درجة الحرارة
. وحّل في المركز الثاني، مع ت"يروت ديجيتال ديسترك"بفي منعطقة  الحصول على مكتب مجانا  

 التمويل

 
 

 الوكاالت تلباعط
 اللبنانية والحكومة

 دوالر مليار 2.48بـ
 لبنان خعطة في أميركي
للعام  لألزمة للتصدي
 31. وبحلول 2016

أيار، أفادت الوكاالت عن 
مليون دوالر  726تلقيها 
 أميركي.

 
 

 

 

 

 

وريون الالجئون الس
 المسجلون

 ما مجموعههناك حاليا  

شخصا   1,048,275

مسجال  لدى مكتب 

 31المفوضية في لبنان )

 .آذار(
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ركي، الفريق الذي ابتكر تعطبيق "صلة" الذي يسمح للمجتمعات يدوالر أم 1,000بقيمة جائزة 
فقد  ،المحلية الضعيفة بتداول السلع والخدمات والتواصل مع بعضهم البعض. أما الفرق األخرى

ابتكرت نماذج لجداول التعطعيم وتعطبيقات للحصول على التبرعات وخدمة معطابقة مجالسة األعطفال 
نظام لتتّبع التغيرات ، فضال  عن للتعلّم ا  مات خاصة بأجهزة الصراف اآللي لالجئين وتعطبيقوأداة معلو

من قبل  ألعماللعلى مساعدة حاضنة  12ـالفرق السائر هذه حصل تفي أرقام هواتف الالجئين. س
Alt City ، الل . وخفي بيروت تدعم المبادرات االجتماعية الريادية المبتكرةقائمة وهي مؤسسة

السيد فيليب  ،أشار المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في لبنان ،قديمه للجوائزت
 .إلى األهمية المتزايدة لالبتكار في المجال اإلنساني ،الزاريني

اليونيسف ومكتب المفوضية و. وكان من بين الرعاة حزيران 5لغاية  3من  ثتّم تنظيم هذا الحد
سانية، فيما تضّمنت لجنة التحكيم ممثلين عن الحكومات والقعطاع الخا  تنسيق الشؤون اإلن

 .نسانية دوليةإومنظمات 

 

  الفلسطينيين الجئيندى الل األساسية االحتياجات لتلبية النقدية المساعداتتمدد تقديم  األونروا
 ستشفا االحاالت  دعمتعّزز و لبنانإلى  سوريا منالقادمين 

 الشهرية النقدية المساعدات تقديممديد تمن  األخيرة، المساهمات بفضل ،لبنان يف األونروالقد تمّكنت 
على تلبية  للمساعدة سوريا من الفلسعطينيين الالجئين إلى( عائلة لكل ركييأم دوالر 100)

 إلى باإلضافة. 2016تشرين األول  شهر نهاية حتى - سكنمال ذلك في بما - األساسية احتياجاتهم
( الواحد للشخ  ركييأم دوالر 27)ة لشراء األغذية الشهري ةالنقديقديم المساعدة سيستمر ت ذلك،
 .العام نهاية حتى

 نسبةفقد تّمت زيادة : جديدةاستشفائية  سياسةعطبيق تب األونروا بدأت ،2016حزيران  1 من اعتبارا  
 األحمر الهالل فياتمستش في المائة في 100 إلى المائة في 95 من الثانوية الصحية لرعايةل تغعطيةال

 إلى المائة في 80 ومن؛ الحكومية المستشفيات في المائة في 90 إلى المائة في 85 من؛ والفلسعطيني
 لرعايةل المائة في 60بنسبة  تغعطيتها لىع الوكالةحافظ وست. الخاصة المستشفيات في المائة في 90
 الفلسعطينيين الالجئين مساعدة لجأميركي من أ دوالر 5,000 التغعطية إلى سقف زيادة مع الثالثية
 .الصحية النفقاتمواجهة الزيادة الكارثية في  على

 

 2015 للعام العالمية االتجاهات وتقرير لالجئين العالمي اليوم

 صمود على الضوء تسليعطمن أجل  عام كل منحزيران  20 في لالجئين العالمي اليومتم االحتفال بي
 .تضيفهمتس التي المجتمعات وكرمين الجئال

 األعطفال من كال  استهدفت  أنشعطة لبنان في لالجئين العالمي اليوم فعاليات تضمنت العام، هذافي 
وبما أن . على سبيل المثال ال الحصر ،منهم سوريينالو لبنانيينال، والموسيقيين والفنانين والنساء

ضّمت  إفعطار باتوج أيضا   األنشعطة شملتفقد  رمضان، شهر مع تزامناالحتفال هذا العام قد 
 مؤسسة األنشعطةهذه  مينظومن المنظمات التي تولت ت. البالد أنحاءسائر  فية الجئو لبنانية عائالت
 لالجئين ركياالدنم والمجلس (CLMC) لبنان – كاريتاساألجانب في  مركزو بسمةوجمعية  عامل
(DRC)  ومنظمة إنترسوسIntersos  الدولية اإلنقاذولجنة (IRC )ومنظمة  زوميمخ مؤسسةو
 .المسيحيين الشبان وجمعية )شيلد( االجتماعي واإلنساني واالقتصادي للتنمية المحلية لتدخلا

في  يوسف القديس جامعة في"أتمن"  معهد معة بالتعاون موسيقيفعالية  لبنانفي  المفوضية استضافت
من و للبنانيةامجتمعات المحلية ال مختلف من بابوش أعطفال الحدثهذا شارك في قد و. يروتب

تّوج هذا اللقاء  . وقدواحد ليومحيث مارسوا اليوغا  الشوارع، أعطفال ذلك في بما ،ةالجئالالعائالت 
 أسبوعمن االحتفاالت التي امتدت على فترة  سلسلة مع الحدث هذا وتزامن. تعاوني موسيقي أداءب

 .حزيران 19 فيالواقع  ليوغاالعالمي ل يومحياء الإلكامل 

 أنحاءسائر  في القسرينزوح اليتتّبع  الذيتجاهات العالمية، لال السنويالمفوضية  تقرير تّم إصدار
بحلول نهاية العام  بحسب التقرير، بلغ عدد النازحين في العالمو. لالجئين العالمي اليوم في العالم،
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 مسجال   ،شهرا  فقعط عشر اثنيمليون قبل  59.5ـب مقارنةوذلك  ،مليون شخ  65.3ال  2015
 نسمة. مليون 60الـ عتبةبذلك وللمرة األولى، تخعطي 

 من 1مليارات نسمة، نستنتج أن  7.349هذه األرقام مقابل عدد سكان العالم البالغ قياس وإذا ما تم  
 البلدان بين ومن. الجئ أو داخليا  نازح  أو لجوء عطالبهو حاليا  إما  العالمفي  ا  شخص 113 كلأصل 
 2.7) أفغانستانماليين( و 4.9) سوريا: البلدان التالية تبرز، العالمية اهاتاالتج قريرشملها ت التي
 واليةالمشمولين ب الالجئينعدد  نصف من أكثر مجتمعةالتي تعّد  (مليون 1.1) والصومال (مليون

 .العالم أنحاءمختلف  في المفوضية

 

 جنسلقائم على نوع العنف اوال الجنسي العنفتغطية أخبار  حول اإلعالم وسائل مع نقاش حلقة
 لبنان في

ظّل  في النساء محنة على الضوء لتسليعطكبير  بثّ وقت و صحافية أعمدة اإلعالم سائلتكّرس و
مع نشر  ،اتسوري وفتيات لنساء فردية قص  شكليتم ذلك على  ما وغالبا  . السورية األزمة
 نوع على القائم لعنفا وضعفي  القص  هذه بعضتنجح . العالم أنحاء جميع في أحيانا  صورهن 
 القضايا على التركيزفي  تفشل ما غالبا  إال أنها  والوعطنية؛ الدولية األعمال جداول على الجنس

 ةخالقياأل غير التقاريرتؤدي . الجنس نوع على القائم العنفيرتكز عليها  التي الحساسةالجوهرية و
 .المخاعطر من مزيدللت االناجيإلى تعريض  أحيانا   الجنس نوع على القائم العنفحول 

 لبنان في الجنس نوع على القائمالعنف و الجنسي العنفنّظمت فرقة العمل الوعطنية المعنية بلذلك 
 الصحفيين مع التنسيق تعزيز إلى هدفحزيران، وهي األولى من نوعها وت 3بتاريخ  نقاش حلقة
 الجنسي العنف قضايا ةتغعطيب المرتبعطة األخالقية والمخاعطر المبادئ بشأن الوعي مستوى ورفع
 .لبنان في الجنسالعنف القائم على نوع و

 

 وشمال أفريقيا األوسط الشرق منطقة في والتعذيب العنفحلقة وإرث  كسر

حزيران والذكرى العشرين  26 في التعذيب ضحايا لمساندة ليدوالاألمم المتحدة  يوم بمناسبة
 كسر" عنوان تحت إقليميا   مؤتمرا   المركز منظّ  "ريستارت" لتأهيل ضحايا التعذيب، مركزلتأسيس 

 وإعادة الوقايةو حمايةال: وشمال أفريقيا األوسعط الشرق منعطقة في والتعذيب العنفإرث وحلقة 
قد تعطّرقت و. والعنف التعذيب ضحايا تأهيل إعادة مجال في"ريستارت"  مركزينشعط  ."التأهيل
 التعطرفمسألة ووشمال أفريقيا  األوسعط الشرق منعطقة في والتعذيب العنف إرثإلى  المؤتمرجلسات 
 .لناجينا تأهيل وإعادة والمساءلة التعذيب ومنع الدول والتزامات العنيف

 

 المدرسة إلى لعودةحملة ابخصوص التواصل  لتخطيطورش العمل  

ستعدادات اال إعطار في التعليم قعطاع فيء شركاال معلتخعطيعط التواصل  عملال ورشتّم تنفيذ أولى 
ال بد . حزيران من األخيرين األسبوعين خالل البالد أنحاءمختلف  في مدرسةال إلى لعودةادرة المب

 في المجتمع وأفراد الشركاء منممكن  عدد أكبرمشاركة  ضمانمن أجل  مبكر وقت فيمن البدء 
ع فيها التي يتجمّ  المناعطق نتبيّ  خرائعطعلى أساس للتواصل  التخعطيعطاألنشعطة  شملتلقد . المبادرة هذه
غير  ألعطفالالتقديرية ل عدادفضال  عن األ ،المخيمات العشوائيةو الجماعية المالجئ مواقعون والجئال

 والمدارسرسمية ال والمدارسالدوامات التعليمية الثانية  ومواقع منعطقة كل في رساالمدالملتحقين ب
 .عالمسرّ  التعليم برامجقّدم ت التي

تلك والتواصل على  كافيةات قدريد المجاالت التي تتوافر فيها تحدهذه على  العمل ورش ساعدتلقد 
مبادرة العودة إلى  في شركاءية للالمجتمع شبكاتال تعبئة وستتم. الموارد من مزيدال إلى تحتاج تيال

 االجتماعية التعبئة، كما من المقرر توفير التواصل على لتدريب، فضال  عن االعام هذاالمدارس ل
ي فمن أجل توحيد اللغة بين سائر عاملي الصفوف األمامية  القريب لمستقبلي الهؤالء الشركاء ف

 وتجاوزها. لتحدياتتمكينهم من مواجهة اوالميدان 
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 2016دعم مؤسسات الرعاية الصحية اللبنانية خالل العام 

  الوطني لمكافحة السل برنامجالدعم 

 العامة الصحة وزارة إشرافب السل لمكافحة الوعطني برنامجإلى ال الدعم للهجرة الدولية المنظمة تقدم
عبر  السل مرض عن نجموالتي قد ت االتي يمكن تفاديه لوفياتمن اإلصابات وا لحدل ، وذلكاللبنانية
 األزمةة جّراء تأثرالمحلية الم المجتمعاتفي سائر  والعالج والتشخي  الوقاية خدمات تعزيز
 .لبنان في السورية

 :التالية المجاالت في السل لمكافحة الوعطني للبرنامج الدعم للهجرة الدولية المنظمةوّفرت  وقد

 ؛وأدوية عطبية معدات شكلعلى  المادي الدعم 

 المستشفيات من عدد فياء للحاالت المشتبه بإصابتها بالسل والمؤكدة ستشفاال رسوم تغعطية 
 ؛لبنان أنحاءسائر  في

 لسل؛ا  المتأثرين بحاالت اشخلأل التشخي وفحو   اختبارات تكاليف تغعطية 

 السل؛ عالج مراكز من عدد وترميم تأهيل إعادة 

 ؛عكار حلبا في السلجديد لمعالجة  مركز افتتاح 

 السل؛لمعالجة  مراكز لثالثة أشعةتصوير  أجهزة شراء 

 ؛مختبرات ووفنيون وممرض أعطباء ذلك في بما ،هموتدريب ا  نيتق موظفا   29 توظيف 

 الكشف و السلالمجتمعي لمرض  الوعي لتحسين الصلة ذات اتريبوالتد المتعطوعين تحديد
 .مختلفة مناعطق في عراضعن األ

 

 

 دعم البرنامج الوطني للصحة النفسية 

 الصحة وزارةإلى  العالمية الصحة منظمة هقدمذي تال الدعم في ولويةاألب النفسية الصحةتحظى 
 الوعطني البرنامج عمل وخعطة استراتيجية معفي هذا المجال  والتدخالت الجهودوتتالءم . العامة
 نفسية.ال للصحة

 الرعاية في النفسية الصحة لدمج السابقة الجهود مع شيا  اوتم النظام، وتعزيز القدرات بناء حيث من
 الرعاية موظفي قدرات بناء في العامة الصحة وزارة العالمية الصحة منظمةدعم ت األولية، الصحية
لرأب  عملال برنامج خالل من تهالاحإو تهاوإدار النفسية الصحية الحاالت تقييم في األولية الصحية
 العالمية الصحة منظمةتّم تعطويرها من قبل  أداةوهو عبارة عن  – يةنفسال الصحةفي  فجوةال

 .يةنفسال الصحةمجال  فية المتخصص غير تللتدخال

 للصحة اللبنانية الوعطنية اتيجيةاالستر في أولويةالنفسية  األولية اإلسعافاتالتدريب على  عتبري
 والعملية داعمةالو اإلنسانية المساعدةوتنعطوي هذه اإلسعافات على تقديم  .2016-2015النفسية 

لذلك فقد . وقدراتهم وثقافتهم كرامتهم تحترم بعطرقذلك و اإلجهاد، من يعانون الذينإلى األشخا  
 الموظفين قدرات تعزيزالنفسية من أجل  تم تنفيذ تدريب للمدربين في مجال اإلسعافات األولية

في مجال الصحة غير  األمامية الخعطوعط فيات للعاملين التدريبنفيذ هذا النوع من ت فيين المتخصص
 مجال في العاملين ستهدفعلى اإلسعافات األولية النفسية، ي تدريبإجراء  المقرر ومن. النفسية
 وموظفي العامة الصحة زارةالتابعة لو األولية يةالصح الرعاية مراكزنفسية في سائر ال غير الصحة

 .االجتماعية الشؤون وزارةمراكز الخدمات اإلنمائية التابعة ل

أقسام  موظفيتدريب  في العامة الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة تدعمباإلضافة إلى ذلك، 
 ذلك في بما ،العطارئة ةالنفسي الحاالت إدارةعلى  والخاصةحكومية ال المستشفياتسائر  في العطوارئ
 .يةالذهانالنوبات و االنتحارت محاوال

 الصحة منظمة تدعم ،2016-2015النفسية  للصحة اللبنانية الوعطنية االستراتيجية معانسجاما  و
 .اللبنانية للسجون استراتيجي إعطار وضع في العامة الصحة وزارة العالمية
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 ة األوليةدعم وزارة الصحة العامة ومراكز الرعاية الصحي

 والتغذيةلقيح دعم الت

ا بم ،األكثر تأثرا  جّراء األزمة والنساءوالفتيان  الفتياتإلى الحر  على استفادة  اليونيسفسعى ت
الدعم  من، لبنان فيوالمقيمون  سوريا منون العائدون واللبناني ونالفلسعطينيون والسوريذلك  في
 تدخالت صحية وغذائية خالل منراض، وذلك األمو وفياتال من للحدالغذائي األساسي و يالصح
 .وذات أثر كبير منصفة

 :التالية الرئيسية المجاالت على اليونيسف تركز هدف،ولتحقيق هذا ال

 العامة الصحة وزارة ولاجد في األعطفال لقاحاتسائر  إلى الوصولإدراج إمكانية  ضمان 
 والنكاف الحصبةضد لقاحات ال ذلك في بما، لقيحالت حمالت خالل ومن ةلروتينيللقاحات ا
ات السوري للنساء التيتانوساللقاحات ضد و الخامسة دون لألعطفال شللالو ميراءوالح

 ؛اإلنجاب سن فياللواتي هن 

  واإلمدادات الدعم تقديم خالل من األولية الصحية الرعايةجيدة في مجال  خدماتتوفير 
 الرعاية ودعم الصحية الرعاية دميمق وتدريب متنقلةال عطبيةال وحداتالو مراكزلل الالزمة

التوعية و يالصحالتثقيف  عن فضال   ،األولية الصحية الرعاية مستوى علىأثناء الحمل 
 ة؛المحلي اتالمجتمع مستوى على والتغذيةالصحية  النظافةعلى 

 حاالت سوء التغذية فح  عطريق عن التغذية خدماتإمكانية الوصول إلى  ضمان 
، فضال  عن واألعطفال المرضعات/لحواملالمكملة ل الدقيقة ذياتلمغوتوفير ا ومعالجتها

والرعاية السليمة  تغذيةتوفير ال ودعم وتشجيع لحماية والتغذية الصحةالتوعية على 
 ؛الصغارو الرضعلألعطفال 

 ساهمت كما. األعطفالسائر ل موسع تلقيح برنامجتوفير ل العامة الصحة وزارة مع العمل 
 من األولية الصحية الرعاية خدمات توفيرفي  مباشربشكل  كوميةالحغير  منظمة "بيوند"

 ؛متنقلة عطبية وحدات خالل

 التابعة  األولية الصحية الرعاية مراكزإلى  دعمال يونيسف، تقّدم الالمحلي المستوى على
سلسلة التبريد  ونظم والمعدات العطبية اإلمدادات توفير خالل من العامة الصحة وزارةل
 دعم على اليونيسف ستركز ،2016 عامخالل ال. البشرية المواردمجال في  المساعدةو

 .البالدحاجة في  األكثر المناعطق في الصحية الرعاية مراكز

 

  لصحة األم والصحة اإلنجابية دعمتوفير ال

 أدوات تعطوير في العامة الصحة وزارة دعم 2016 عاملل للسكان المتحدة األمم صندوق أولويات من
سيتم توفير هذه الخدمات . األسرة تنظيم ودعم الصلة ذاتدوية األ وتوفير اإلنجابية الصحة إدارة
 .لبنان في الصحية الرعايةمراكز و العامة الصحة وزارة لمراكز

ة أولوي والثانويةعلى مستوى الرعاية األولية  لألمهات الصحية الرعاية خدمات تعزيزكما يشّكل 
 للرعاية مركزا   214 لىع عطبية معدات وتوزيع شراء تكاليف تغعطية خالل منوذلك  ،بدوره
 .البالد فيتوليد ال مستشفياتفضال  عن  األولية، الصحية

، 2015تتولى نقابة القابالت القانونيات، التي تم االعتراف بها من قبل الحكومة اللبنانية في العام 
 أنحاءسائر  في المحليةفات المستوص فيعامالت  قابالتثمة . لبنان في القبالة مهنةمهمة تنظيم 

 التي الخدمات من العديدوهن يقّدمن . ينالجئالو اللبنانية المضيفة المجتمعاتلخدمة كل من  البالد
 اإلجابة يفو الصحي التثقيف فييوي ح دورة، كما يضعطلعن بنسائياألمراض ال عطبيبيقّدمها عادة 

 األسرة تنظيم في أيضا   حاسم دور ابالتلقل. النساء وأمراض التوليدالمتصلة ب المرضى أسئلة على
في هذا  قدموقد تّمت مالحظة ت. الحمل منع وسائل استخدام على النساء وتشجيعتوعية  خالل من

 .حمود برج في األولية الصحية لرعايةلقاره غوزيارن  مركز فيالمجال 
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 الصحة زارةوخاصة بال الحمل بروتوكوالتااللتزام ب على المرضىالقانونيات  القابالتتشّجع 
 لهذهمناسبة ال حالةاإل وضمان تشوهاتأي  عن الكشفن على ساعدوي الحملقّدم ت، كما يتابعن العامة
 في فورعلى ال وتسجيلها الحمل وبعطاقات العطبية السجالتعلى ملء  القابالتكما تحر  . الحاالت
 .العامة الصحة وزارةالخا  ب الصحية المعلومات نظام

 عبء من كبير بشكلإلى الحّد  الصحية الرعاية مراكز فيالقانونيات  القابالت توظيفلقد أدى 
نسائيين فبات هؤالء قادرين على  وأعطباء ممرضاتمن  العطبيين العاملين علىالذين كان ملقى  العمل
 .أخرىمسائل  على التركيز

لدى  موظفا   55 رواتب دعممن  األوروبي، الجوار مبادرة مشروع خالل منلقد تمّكنت المفوضية، 
مدعومة من ال األولية الصحية الرعاية مراكز فية يعملن قابل 11 ذلك في بما العامة، الصحة وزارة
والهيئة العطبية  للهجرة الدولية المنظمةو لبنان - كاريتاسومركز األجانب في  عامل سسةقبل مؤ

 .العامة الصحة ووزارة العالم أعطباءالدولية ومنظمة 

 العامة الصحة تحسينالقانونيات على  القابالت ساعدتفقد  ،ةالمحلي اتلمجتمعا مستوى علىأما 
. الوالدة حديثي األعطفال رعايةيعّززن و العطبيعية الرضاعة ن علىشجعن يأنه كما. واألعطفال للنساء
 في الجماعية والمالجئخيمات العشوائية الم زيارةتعمد قابلتان إلى  ،"ميديرمنظمة " دعم خالل منو
 :وحداتخالل هذه ال من القابالت تقدمها التي الخدماتوتشمل . متنقلة عطبية وحداتعبر  اعالبق

 ؛الوالدة حديثي واألعطفال ألمهاتا متابعةل الوالدة بعد ما رعاية 

 ؛لوالدةل ستعدادلمساعدتهن على اال الحمل من األخير الثلث في للنساء للوالدة سابقة رعاية 

 ؛سرةاأل تنظيمبشأن  مشورةتقديم ال 

 ؛للتلقيح اإلحالة 

  العطبيعية الرضاعةالتوعية على أهمية. 
 

 

 الوكاالت والمنظمات التي ساهمت في هذا القسم من التقرير 

، منظمة "ميدير"، صندوق األمم المتحدة للسكان، HUMEDICA، منظمة للهجرة الدولية المنظمة
 ة الصحة العالمية.مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين، اليونيسف، منظم
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 قصة ساندي

 

 فترة أثناء النساء مع يلقاءاتبداية  منذ التغيرات من العديدقانونية  قابلةعملي كلقد عاينت أثناء 

 .الوالدة بعدتهن ومتابع الحمل

يها؛ وذلك إل بحاجة دركن أنهني الإذ  المتعددة الفيتاميناتيواظبن على تناول  الفالعديد منهن 

 .الدم فقر ذلك يف بما ألعطفال،يمكن تفاديها لدى ا صحيةمشاكل  إلى يؤديقد  لألسف

 العطبية الوحدة بزيارةأن المشورة المنتظمة قد أدت إلى زيادة في اهتمام النساء  الحظت لقد

التي  األسئلة وعطرح واألدوية الفيتاميناتالحصول على وخضوع للفح  لل شهر كل في المتنقلة

 .تراودهن

 فحوصاتخضوع لللل ليةاألو الصحية الرعاية مراكزكما أن عددا  أكبر من النساء صرن يقصدن 

 ثالثة كل الصوتية فوق الموجات؛ وقد زاد عدد النساء اللواتي بتن يقمن بصورة بالحمل فترة أثناء

 .الالزمة الدم اختبارات، فضال  عن إجراء أشهر

، إدراكا  منهن المنزل في أعطفالهناللواتي اخترن والدة  النساءمن جهة أخرى، فقد انخفض عدد 

 .تنشأقد  التي لمضاعفاتلون لها وأعطفالهيتعّرضن لها أو يعّرضن التي قد  لمخاعطرل

 منع وسائل أفضل، وأناقش بشكل خا  األسرة تنظيمى مسألة علباإلضافة إلى ذلك، فأنا أرّكز 

 .الحمل

 HUMEDICAساندي شرباتي، قابلة قانونية، منظمة 
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الجمهورية  بلجيكا، البحرين، البرتغال، ، إيعطاليا،آيرلنداألمانيا،  إستونيا، االتحاد األوروبي، إسبانيا،
المملكة  ،ليختنشتاين قعطر، كندا، الكويت، فنلندا، ، السويد، سويسرا، فرنسا،الدانمرك ،التشيكية

 العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، هولندا، الواليات المتحدة األميركية، اليابان.   

كما تم تلقي المساهمات من صندوق مواجهة العطوارئ وصندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة 
 .العطوارئ، فضال  عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة


