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 .١مقدمة
يســتخلص هــذا التقريــر أفضــل املمارســات والــدروس املســتفادة مــن مشــروع “ تقــدمي الرعايــة
الصحيــة ،إحــدى الطــرق ملنــع التوتــرات” الــذي تتــوىل تنفيــذه مؤسســة عامــل الدوليــة بالتعــاون مــع منظمــة
إنرتناشــونال ألــرت واملُ متـ ّـد مــا بــن فربايــر  /شــباط  2016وينايــر  /كانــون الثــاين  2018واملُ مـ ّـول مــن الوكالــة
الفرنســية للتنميــة  .AFDويضــع هــذا التقريــر توصيــات لتحســن تصميــم وتنفيــذ املشــاريع املتعلقــة

باالســتقرار االجتماعــي وتوفــر الرعايــة الصحيــة .والهــدف منــه هــو إرشــاد العمــل املســتقبلي ملؤسســة
عامــل ومنظمــة ألــرت باإلضافــة إىل تقــدمي أمثلــة حــول ممارســات ملموســة ملقدمــي الرعايــة الصحيــة
لتكييــف خدماتهــم وأنشــطتهم بهــدف املســاهمة يف تعزيــز االســتقرار االجتماعــي.
وقــد مت تنفيــذ املشــروع وســط تزايــد وتــرة التوتــرات بــن اجملتمــع اللبنــاين وأكــر مــن مليــون الجــئ ســوري
ينتشــرون يف اجملتمعــات احملليــة .هــذا وقــد ازداد شــعور اللبنانيــن بانعــدام األمــن مــع بدايــة األزمــة
جمــددا نتيجــة عــدد مــن احلــوادث األمنيــة ،ال ســيما يف عرســال يف آب  /أغســطس
الســورية 1ليتزايــد
ً
 ،2014والقــاع يف حزيــران  /يونيــو  2016وعرســال يف متــوز  /يوليــو  .2017وإزاء هــذا الواقــع عمــدت الســلطات
اللبنانيــة بعــد كل حــادث إىل تعزيــز التدابــر األمنيــة يف جميــع أنحــاء لبنــان ففرضــت العديــد مــن البلديات حظر
التجــول علــى الالجئــن الســوريني فيمــا أمســت املواقــف التضامنيــة معهــم عرضــة لضغــوط متزايــدة.
هــذا و ُيذكــر أن نســبة  ٪28فقــط مــن اللبنانيــن ق ّيمــت العالقــة مــع الســوريني “إيجابيــة” أو “إيجابيــة جـ ًـدا”
يف أوائــل عــام  ، 2 2017ليتدهــور هــذا التقييــم يف مرحلــة الحقــة مــن العــام .3وال تــزال املســاحات والفــرص
املتاحــة للتفاعــل بــن اجملتمعــات املضيفــة والالجئــن حمــدودة للغايــة ،وذلــك علــى الرغــم مــن النتائــج
كل
التــي تشــر إىل أنــه يف املناطــق التــي يتواجــد فيهــا عــدد كبــر مــن الالجئــن ،خلــق مســاحات تفاعــل بــن ّ
مــن أفــراد اجملتمعــن يزيــد مــن التصــور اإليجابــي حيــال العالقــات اللبنانية-الســورية بالنســبة اىل اللبنانيــن
والســوريني علــى حــد ســواء ”.4
كمــا أن افتقــاد غالبيــة الســوريني ( 5)٪74إىل املســتندات القانونيــة ال يــؤدي فقــط إىل حمدوديــة احلركــة
واحتمــال التعــرض لالعتقــال وعــدم القــدرة علــى اإلبــاغ عــن االنتهــاكات للســلطات ،ولكــن ً
أيضــا يزيــد مــن

1

2
3

تصورات املواطنني بشأن التهديدات األمنية املتأتية من تواجد الالجئني السوريني يف لبنان ،منظمة إنرتناشونال ألرت (،)2015
http://www.international-alert.org/publications/citizens-perceptions-security-threats-stemming-syrian-refugee-presence
( ARK Group DMCCيوليو  – )2017تقرير التصورات املنتظم بشأن التوترات االجتماعية يف أنحاء لبنان ،املوجة  ،1صفحة 18
.http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=14276
( ARK Group DMCCديسمرب  – )2017تقرير التصورات املنتظم بشأن التوترات االجتماعية يف أنحاء لبنان ،املوجة ( 2يصدر

قريبًا)

4

(ARK Group DMCC (opt.cit

5

برنامج الغذاء العاملي ،اليونيسف و املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تقييم حالة الالجئني السوريني األكرث
عرضة يف لبنانVASYR 2017 ،

https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2017-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon
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اخملــاوف بــن اللبنانيــن الذيــن يعتــرون أنــه ال ميكــن مســاءلة الســوريني ذوي التواجــد غــر الشــرعي
6
ـداء مــن فربايــر
قانونيــً  .يف أعقــاب قــرار اإلعفــاء مــن رســوم اإلقامــة الــذي اعتمــده األمــن العــام اللبنــاين ابتـ ً

 2017والــذي طــال بعــض الالجئــن الســوريني (غالبيتهــم مــن املســجلني لــدى املفوضيــة الســامية لــأمم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن قبــل العــام  )2015مل يعــد العديــد مــن الســوريني جمربيــن علــى تســديد مبلــغ 200
دوالر للشــخص الواحــد ســنويًا كرســوم 7لتجديــد اإلقامــة واحملافظــة عليهــا يف لبنــان وأصبــح بإمكانهــم
بالتــايل التنقــل بحريــة واالســتفادة مــن اخلدمــات الطبيــة والرتبويــة.
هــذا وقــد مت إخــاء الالجئــن الســوريني الذيــن يعيشــون يف مســاكن عشــوائية يف منطقــة ريــاق واملناطق
احمليطــة بهــا يف البقــاع يف أيــار  /مايــو  ،2017ممــا تســبب بعمليات نقل غــر منظمة واســعة النطاق وأدى
إىل حــدوث حــاالت تســرب مــن املــدارس وانقطــاع ســبل العيــش وتشـتُّت اجملتمعــات .وتزايــدت تهديــدات
اإلخــاء يف البقــاع والشــمال وجبــل لبنــان يف النصــف الثــاين مــن عــام  ،2017ال ســيما تلــك التــي أصدرتهــا
الســلطات البلديــة وخاصـ ًـة يف املناطــق التــي تدعمهــا اجملتمعــات احملليــة بشــكل فاعــل .وال بــد مــن
إضافــة املنافســة التــي ُيدركهــا األفــراد واملوجــودة علــى أرض الواقــع فيمــا يتعلــق بالوظائــف والتصــورات
املرتبطــة بالتوزيــع غــر العــادل للمعونــة واخلدمــات ،مبــا يف ذلــك خدمــات الرعايــة الصحيــة .تُشــكل كافــة
تلــك العوامــل أســبا ًبا رئيســية للتوتــر يف اجملتمعــات احملليــة .وقــد درس التقييــم األويل لهــذا املشــروع
الــذي ُأجــري يف كانــون األول  /ديســمرب  2016مســببات التوتــرات بــن الســوريني واللبنانيــن عــر ثــاث مناطــق
يف جبــل لبنــان والبقــاع وجنــوب لبنــان .وقــد عكــس بوضــوح أن اللبنانيــن الذين متــت مقابلتهــم يعتقدون أن
املســاعدات املقدمــة للســوريني غــر عادلــة ،مبــا يف ذلــك اخلدمــات الطبيــة مثــل احلصــول علــى األدويــة
اجملانيــة وخفــض رســوم االستشــارات يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وإدخالهــم إىل املستشــفيات.
أمــا الســوريون فيشــعرون باإلحبــاط لعــدم منحهــم املســاعدة التــي ُوعِ ــدوا بهــا.
ويف ظــل هــذا املنــاخ الــذي يشــوبه تزايــد التباعــد والعــداوة حيــال الالجئــن الســوريني ،تســتجيب عمليــة
إعــداد برامــج إرســاء االســتقرار االجتماعــي حلاجــة ماســة تــرز حاليــً .فوفقــً خلطــة االســتجابة لألزمــات
( )LCRPيف لبنــان ،فــإن االســتقرار االجتماعــي يهــدف إىل “تخفيــف التوتــرات بــن اجملتمعــات احملليــة”
ووضــع “آليــات ملنــع نشــوب النزاعــات”.8
ويهــدف هــذا املشــروع ،يف جميــع مراحلــه ،إىل املســاهمة يف منــع التوتــرات بــن اجملتمعــات احملليــة
ً
ضعفــا علــى اخلدمــات الصحيــة وتعزيــز
داخــل لبنــان مــن خــال حتســن فــرص حصــول الفئــات األكــر
العالقــات بــن اجملتمعــات احملليــة .وقــد قامــت مؤسســة عامــل بدعــم مــن منظمــة ألــرت بعقــد جلســات
توعيــة صحيــة تفاعليــة جملموعــات خمتلطــة تضــم أفــرادًا مــن اجملتمع ْيــن اللبنــاين والســوري وذلــك يف

6
7
8

األمن الذي يحمي ،إنرتناشونال ألرت (http://www.international-alert.org/publications/security-protects ،)2016
https://www.pressreader.com/lebanon/the-daily-star-lebanon/20170216/281608125189911

حكومة لبنان واملنسق املقيم واملنسق اإلنساين لألمم املتحدة للبنان ،خطة االستجابة اخلاصة بلبنان  ،2020-2017قطاع
االستقرار االجتماعي ،النسخة النهائية احملدثة ،نوفمرب .2017
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ثالثــة عشــر مركــزًا للرعايــة الصحيــة األوليــة 9إىل جانــب تنظيــم نشــاطات جمتمعيــة لتحســن العالقــات بــن
اللبنانيــن والالجئــن الســوريني .وعقــد الشــريكان أيضــً اجتماعــات تنســيقية مــع اجلهــات الفاعلــة يف
جمــال الصحــة واالســتقرار االجتماعــي يف ثالثــة مواقــع ملناقشــة مســتويات التوتــر واملســاهمة التــي قــد
تقدمهــا اخلدمــات يف احلــد مــن هــذه التوتــرات .ووفــرت منظمــة ألــرت التدريــب إىل جانــب الدعــم املتمثــل
باملرافقــة والرصــد والتقييــم علــى امتــداد فــرة املشــروع.

9

تقع مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة ملؤسسة عامل يف جبل لبنان (حارة حريك ،بعجور ،حي السلم) وبعلبك (العني،
عرسال) ،والبقاع (كامد اللوز ،مشغرة ،وشمسطار) واجلنوب (صور والبازورية واخليام وحلتا وفرديس).
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 .٢تعميم أهداف االستقرار االجتماعي
في مشاريع الرعاية الصحية
يتــم حتقيــق االســتقرار االجتماعــي ،كمــا هــو موضــح يف خطــة االســتجابة لألزمــات اخلاصــة بلبنــان –
 ،10 2020-2017مــن خــال تعزيــز قــدرة اجملتمعــات احملليــة واملؤسســات علــى التخفيــف مــن حــدة
التوتــرات والوقايــة مــن النزاعــات .فالهــدف الرئيســي مــن حتقيــق أهــداف االســتقرار االجتماعــي يف
ً
ضعفــا واملهمشــة مــن خمتلــف اجملتمعــات
مشــروع الرعايــة الصحيــة هــو تعزيــز رفــاه الفئــات األكــر
حتولــت مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن كونِهــا
احملليــة .فمــن خــال معاجلــة أهــداف املشــروعّ ،
جمــرد ُمقــدم للخدمــات الطبيــة إىل العــب أساســي يف اجملتمــع بإمكانــه أن يعمــل بشــكل فعــال علــى
إرســاء رفــاه اجملتمعــات احملليــة .ويشــمل االســتقرار االجتماعــي تكامــل اجلوانــب الطبيــة واالجتماعيــة
ـال مــن الرفــاه ظــروف معيشــة إيجابيــة للفــرد
والنفســية .ففــي نهايــة األمــر يســتوجب بلــوغ مســتوى عـ ٍ
أو اجملتمــع ،وهــذا يشــمل اجلوانــب الطبيــة واالجتماعيــة والنفســية.
اﻟﺮﻓﺎه
)اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(

اﻟﺮﻓﺎه
)اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ(

اﻟﺮﻓﺎه
)اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ
ﻣﺮﺗﺎدي ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ا وﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ(

ﺗﺘﺤﻘﻖ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ
اﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
 إرﺳﺎء ﺘﻤﻌﺎت أﻛ ِ
ﺳﻠﻤ.

ﺗﺘﺤﻘﻖ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﲢﺴﲔ ﻓﺮص اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ 
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ اﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ.

ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎه اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ؛ ﻣﺜﻞ اﻻﻛﺘﺌﺎب ،واﻟﻘﻠﻖ،
واﻟﺰواج اﳌﺒﻜﺮ ،وﻣﺎ إ Æذﻟﻚ.

ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﳌﺸﻛﺔ وﺣﻠﻘﺎت اﳊﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺿﻤﻦ
اﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

ﺗﻮﻓ¸ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ أﻓﻀﻞ
ُﻳﺸﺠﻊ اﳌﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻤﺎس
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﺒﻲ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺘﺪاﺑ¸ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﳌﺮاﻛﺰ أﻳﻀ ﻫﻢ أﻛ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ً
واﻟﻀﻐﻂ  ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﺸﻜﺎوى
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﺰاع.

ﺗﻮﻓﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ
اﳉﻬﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴ ًﻼ
ً
®ﺪﺛﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎق ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﺧﻼت
ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎء ﺘﻤﻊ
أﻛ ﲤﺎﺳﻜ.
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http://www.un.org.lb/lcrp2017-2020

ﲢﺮر
إن آﻟﻴﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﻌﺰزة ّ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺪوءا
وﺗﺴﺎﻫﻢ  إرﺳﺎء ﺟﻮ أﻛ
ً
وودا.
ً
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ومتثلــت أهــداف االســتقرار االجتماعــي لهــذا املشــروع يف منــع التوتــرات بــن اجملتمعــات احملليــة يف
ً
ضعفــا
خمتلــف مناطــق مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة عــن طريــق حتســن فــرص حصــول الفئــات األكــر
علــى اخلدمــات الصحيــة ،وتعزيــز العالقــات بــن اجملتمعــات احملليــة.

 . 1ما الذي يعنيه دمج أهداف االستقرار االجتماعي
في مشروع الرعاية الصحية أو في أي مشروع
إنساني أو تنموي آخر؟

●يتعلق األمر أساسًا بتحليل السياق وفهم

●ال يعني ذلك البدء من الصفر أو إجراء تغيريات

كيفية تفاعله مع املشروع املنفَّ ذ

جذرية على برامج واسرتاتيجيات املؤسسة.

صممة ،وتكييف النهج جلعل
أو الربامج املُ ًّ
ً
العمل أكرث شموال بالنسبة للمجتمعات
احمللية اخملتلفة وإمكانية وصول العمل
ً
ضعفا.
بصورة أكرب للفئات األكرث
●قد تكون هناك حاجة لبذل جهود إضافية

●ال يعني ذلك تغيري السياسات واإلجراءات

لتصميم وتكييف النشاطات خللق ظروف

الداخلية للمنظمة.

للتفاعل اإليجابي وبناء الثقة مع توفري
اخلدمات الطبية املعتادة.
أمــا بالنســبة ألي هيئــة رعايــة صحيــة؛ فــإن دمــج أهــداف االســتقرار االجتماعــي يعنــي تكييــف مشــاريعها
وجعلهــا أكــر تفاعليــة وشــمولية ،ويشــمل إضافــة تعديــات طفيفــة ألنشــطة أو تقــدمي الدعــم إلطــاق
مبــادرات جديــدة قــادرة علــى تعزيــز العالقــات بــن اجملتمعــات احملليــة ،باإلضافــة إىل توفــر برامــج لبنــاء
حتسســهم ووعيهــم جتــاه النــزاع ومتكينهــم مبهــارات إتصــال ذات الصلــة
قــدرات املوظفــن لزيــادة
ّ
للتعامــل مــع التوتــر والضغــط واخللفيــات الثقافيــة اخملتلفــة ،واأليديولوجيــات ،والعقليــات واجملتمعــات
احملليــة.
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 .2الفوائد الكامنة وراء دمج أهداف االستقرار
االجتماعي في مشاريع الرعاية الصحية:

ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت:
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺮﻓﺎه )اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( -ﺧﻠﻖ

ﺘﻤﻌﺎت أﻛ ﺳﻼﻣﺔ

 اﻟﺸﻌﻮر ﲟﻠﻜﻴﺔ ﲡﺎه ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻣﺎن أﻛ ﻋﻨﺪ زﻳﺎرةاﳌﺮﻛﺰ واﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﺟﻮ ودي
 -ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﺘﻤﻌﻴﺔ وﺧﻠﻖ

ﺘﻤﻊ أﻛ ﲤﺎﺳﻜ

ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ:
 ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات وﻳﻜﺘﺴﺒﻮن ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻌﺪدةﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
 -ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻮﻇﻔﻮن  ﺑﻴﺌﺔ أﻛ ود© وﻳﺼﺒﺤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺸﻜﺎوى

ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ:
ﺗﺘﺤﻮل ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓّ ﺮة ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ إ¯ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮداﺧﻞ اﺘﻤﻊ
ً
وأﻳﻀﺎ ﲡﺎه اﳉﻬﺎت ا´ﺧﺮى
 ﺗُﺼﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻗﻮى  اﳌﻨﻄﻘﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲡﺎه اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎءواﳌﺎﻧﺤﲔ
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 .٣كيفية دعم االستقرار االجتماعي
بشكل فعال من خالل األنشطة
الخاصة بالرعاية الصحية
 .١فهم السياق
قبــل تكييــف أي أنشــطة جديــدة أو اعتمادهــا ،يحتــاج املســؤولون عــن عمليــة التنفيــذ إىل فهــم ســياق
املنطقــة وحتليلــه ،ومعرفــة مــن هــم الالعبــن الرئيســيني (االنتمــاءات السياســية والظــروف األمنيــة،
واملســؤولني واجلهــات الفاعلــة احملليــة والوطنيــة ،والهيئــات الطبيــة واملنظمــات اإلنســانية والتنمويــة
التــي تعمــل مــع جمتمعــات خمتلفــة) .إىل جانــب هــذه العناصــر ،ال بــد مــن حتديــد املســببات الرئيســية
للتوتــر يف املنطقــة وكيفيــة ظهورهــا باإلضافــة إىل وجــود وتزايــد عــدد الالجئــن يف املنطقــة وانتشــار
والتصــور الــذي يحملــه كل طــرف جتــاه
املســاكن العشــوائية والتدابــر الرســمية التــي تتخذهــا البلديــة
ّ
بــد أن يتــم تصميــم
“اآلخــر” يف املنطقــة .وإذا مــا أخذنــا هــذه الديناميكيــة بعــن االعتبــار ،لوجدنــا أنــه ال ّ

برامــج ومشــاريع هادفــة إىل االســتقرار االجتماعــي إىل جانــب التخطيــط لهــا وتنفيذهــا .كمــا أنــه ينبغــي أن
ُيجــرى الرصــد والتقييــم عــن كثــب علــى امتــداد فــرة العمليــة ليطــال كافــة جوانــب دورة املشــروع.
وال بـ ّـد مــن اإلشــارة إىل أن أي تغيــر قــد يطــرأ علــى الســياق ال بـ ّـد أن يســتتبع تغيــرات مقابلــة يف اخلطــوات
اخملتلفــة إلدارة دورة املشــروع :التصميــم والتخطيــط والتنفيــذ .فعلــى ســبيل املثــال ،يتطلــب العمــل
را يف تصميــم النشــاط بأكملــه .فــإذا كانــت
يف منطقــة شــهدت عمليــات إخــاء لالجئــن الســوريني تغي ـ ً
النشــاطات التــي يجــري تنفيذهــا هــي كنايــة عــن جلســات حــوار بــن اللبنانيــن والســوريني ،حينئــذٍ يتــم
ـتنادا إىل الســياق اجلديــد ،ينبغــي
إيقافهــا أو تعليــق مســارها لعــدم متكــن الســوريني مــن زيــارة املركــز .واسـ ً
تصميــم أنشــطة أخــرى حتمــل نفــس أهــداف االســتقرار االجتماعــي مثــل القيــام بأنشــطة جمتمعيــة مــع
خمتلــف اجملموعــات وتغيــر مواضيــع جلســات التوعيــة ألولئــك الذيــن ال يزالــون قادريــن علــى زيــارة مراكــز
الرعايــة الصحيــة األوليــة ،واالجتمــاع مــع مســؤول ملناقشــة حلــول ُمحتملــة ،والتنســيق مــع املعنيــن علــى
الصعيــد احمللــي فيمــا يتعلــق بالنشــاطات االجتماعيــة ،أو تقــدمي اإلحــاالت للخدمــات الصحيــة .وقــد تتطلــب
بعــض التغيــرات األخــرى ضمــن اإلطــار العــام تغيــرات طفيفــة يف النشــاط مثــل تغيــر توقيــت جلســات
احلــوار خــال فــرة شــهر رمضــان أو خــال مراســم عاشــوراء حيــث ال يســمح للســوريني مبغــادرة منازلهــم
لســاعات معينــة خــال النهــار.
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 .٢استهداف المجتمعات المختلفة والوصول إلى
األفراد الذين ال يستخدمون مراكز الرعاية الصحية
األولية
عنــد العمــل علــى مشــاريع الرعايــة الصحيــة الهادفــة لالســتقرار االجتماعــي ،ال بـ ّـد مــن األخــذ بعــن االعتبــار
خمتلــف الفئــات املســتهدفة وتصميــم النشــاطات مبــا يتناســب مــع كل جمموعــة ،وذلــك علــى أســاس
احتياجاتهــم وأولوياتهــم اخملتلفــة ،مبــا يف ذلــك النــوع اإلجتماعــي والعمــر وغريهــا مــن عناصــر الهويــة.
فيجــب أال تقتصــر اجملموعــات املســتهدفة علــى مرضــى ومســتخدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة ،بــل
ً
ضعفــا ،مبــا يف ذلــك تلــك الفئــات التــي ال تســتطيع زيــارة مركــز
ينبغــي أن تشــمل الفئــات املهمشــة واألكــر
ً
ضعفــا والرجــال (الذيــن يعملــون خــال ســاعات
الرعايــة الصحيــة األوليــة مثــل كبــار الســن والنســاء األكــر
عمــل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أو الذيــن ال يحضــرون بســبب الوصمــة االجتماعيــة حــول طلــب العــاج)
والشــباب واألطفــال واألشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة .وغال ًبــا مــا تصطــدم هــذه الفئــات بعقبــات حتـ ّـد
مــن فــرص اســتفادتها كعــدم قدرتهــا علــى اســتخدام وســائل النقــل ،واخملــاوف األمنيــة ،و اإلقامــة غــر
القانونيــة لبعــض الســوريني ممــا ال يســمح لهــذه الفئــات بالتحــرك بحريــة حتــى عندمــا يكــون األفــراد مرضى،
والتحديــات الثقافيــة مثــل القيــود املفروضــة علــى بعــض النســاء اللواتــي ال يســمح لهــن أزواجهــن مبغادرة

صورة :مؤسسة عامل

ــن الغربــاء .وميكــن الوصــول إىل هــذه اجملموعــات مــن خــال النشــاطات اجملتمعيــة
يراه ّ
املنــزل أو أن ُ
واالجتماعيــة التــي تطالهــم فض ـ ًا عــن اخلدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا العيــادات املتنقلــة.

عيادة متنقلة تابعة ملؤسسة عامل يف أحد خميمات الالجئني السوريني يف منطقة العني
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ً
ضعفــا يف مناطــق صــور واخليــام والعــن وكامــد
متكنــت مؤسســة عامــل مــن الوصــول إىل الفئــات األكــر
اللــوز ومشــغره وضواحيهــا عــر عياداتهــا املتنقلــة ،وقدمــت لهــم خدمــات الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك
االستشــارات وحمــات التطعيــم لألطفــال واختبــارات الســكري .كمــا قامــت فرق متنقلــة بتنظيــم دورات توعية
بشــأن تنظيــم األســرة والــزواج املبكــر والتعامــل مــع املشــاكل الســلوكية لألطفــال واملراهقــن .كمــا مت
تــداول املعلومــات حــول التدريبــات املهنيــة املتاحــة للنســاء والشــباب مــن خــال وحــدات متنقلــة ،ومت توفــر
الدعــم النفســي واالجتماعــي لألطفــال يف إطــار املشــاريع األخــرى التــي تنفذهــا مؤسســة عامــل.
ولكــي تتمكــن املنظمــات مــن الوصــول اىل جمتمعــات خمتلفــة ،غال ًبــا مــا حتتــاج إىل معاجلــة التصــورات
اخلاطئــة واألحــكام املســبقة واجملحفــة وعــدم تق ّبــل اآلخــر يف أوســاط خمتلــف اجملتمعــات .فقــد خلقــت
مراكــز عامــل مســاحة وديــة وآمنــة (باســتخدام امللصقــات التــي حتمــل رســائل اجتماعيــة حــول تق ّبــل
اآلخــر واحلــوار ،ورســائل بنــاء الســام التــي تسـلّط الضــوء علــى مبــادئ حقــوق اإلنســان ،ومــا إىل ذلــك) ،وآليــة
شــكوى واضحــة وفعالــة حيــث يشــعر مســتخدمي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أنهــم يف مــكان آمــن
للتعبــر عــن همومهــم ومعاجلــة شــكواهم .غــر أنــه ال بـ ّـد مــن تواجــد موظفــن مؤهلــن ذوي صالحيــات
(األخصائيــن االجتماعيــن والعاملــن يف اجملــال الطبــي واإلداري) يتولــون املهمــة ويكونــون قادريــن علــى
التعامــل مــع التوتــرات والتــزام مقاربــة حساســة للنــزاع لــدى توفــر اخلدمــات الطبيــة وتنفيــذ النشــاطات
االجتماعيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،تلقــى العاملــون االجتماعيــون يف مؤسســة عامــل تدري ًبــا علــى فهــم
النــزاع والتعامــل مــع التوتــرات والتواصــل بشــكل أفضــل كجــزء مــن جهــود املنظمــة خلدمــة جميــع
اجملتمعــات احملليــة.

 .3خلق مساحة للتفاعل وبناء الثقة بين
المجموعات
تعتمــد خطــط املراكــز الصحيــة إليجــاد مســاحة للتفاعــل بــن اجملتمعــات احملليــة علــى ســياق عملهــا،
إن كان يف البيئــة الريفيــة أو احلضريــة ،وعلــى اخلصائــص السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للمنطقــة،
واألهــم مــن ذلــك علــى مســتوى التوتــرات .وتؤثــر اخلصائــص احملــددة للمراكــز ً
أيضــا علــى عمليــة تخطيــط
النشــاطات الراميــة إىل دعــم التفاعــل وبنــاء الثقــة .كمــا أن اعتمــاد املركــز مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة
والدعــم املصاحــب لذلــك مــن قبــل الــوزارة لرســوم الفحــص الطبــي والفحــوص اخملتربيــة واألدويــة
للمرضــى اللبنانيــن والســوريني فضــ ًا عــن عــدد املرضــى اللبنانيــن وغــر اللبنانيــن الذيــن يــزورون
املركــز ،جميــع مــا تقـ ّـدم ذكــره عوامــل مهمــة تؤثــر يف التصــورات والعالقــات بــن املرضــى واملركــز ،وبــن
املرضــى اللبنانيــن وغــر اللبنانيــن .ومــن املفيــد جـ ًـدا لــكل مركــز مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أن
يصمــم خطتــه وأن يكيــف أنشــطته لدعــم التفاعــل االجتماعــي يف ســياقه التشــغيلي احملــدد.
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وقــد جلــأت مؤسســة عامــل إىل عقــد جلســات توعيــة للتواصــل مــع اللبنانيــن والســوريني وخللــق مســاحة
للتفاعــل .فكانــت اجللســات تفاعليــة وشــجعت املشــاركني علــى املشــاركة يف احلــوار وتبــادل اآلراء
واخلــرات .ويف بعــض األماكــن ،نظمــت املراكــز ً
أيضــا مناســبات جمتمعيــة.
تصميــم وتخطيــط جلســات التوعيــة :يجــب أن تتضمــن عمليــة التخطيــط مشــاورات مســتمرة مــع منســق
املشــروع ،ومديــر مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،واألخصائيــن االجتماعيــن .غال ًبا مــا تتخذ جلســات التوعية
للمجموعــات اخملتلطــة التــي جتمــع أفــراد مــن اجملتمــع اللبنــاين والســوري شــكل خمتلــف ً
وفقــا للمجتمــع
املعنــي .فعلــى ســبيل املثــال ،متتــع املشــاركون يف بعــض مراكــز مؤسســة عامــل بــروح املبــادرة
وقــرروا املواضيــع املطروحــة للتوعيــة واحلــوار بأنفســهم ،يف حــن اضطــر األخصائيــون االجتماعيــون إىل
اختيــار املواضيــع يف أماكــن أخــرى .فأحــد العناصــر الرئيســية يف عمليــة التخطيــط هــو تخصيــص الوقــت
املناســب للحــوار أو للمناقشــة املفتوحــة خــال الــدورات .وقــد بــدأ العاملــون االجتماعيــون يف مؤسســة
عامــل يف بعــض املراكــز بجلســة مكثفــة املداخــات يقودهــا األخصائــي االجتماعــي مــن ثــم عمــدوا تدريج ًيا
مــع كل دورة إىل تقليــص وقــت الشــرح وزيــادة الوقــت اخملصــص للمناقشــة.
اإلســتقطاب والتواصــل مــع املشــاركني :عمــدت مؤسســة عامــل يف البدايــة إىل اختيــار املشــاركني
ودعــي املرضــى الذيــن يأتــون إىل املركــز
يف جلســات التوعيــة مــن خــال التشــغيل املنتظــم للمراكــزُ .

صورة :علي حاموش/إنترناشونال ألرت

لإلستشــارات الطبيــة حلضــور اجللســات التــي تُعقــد داخــل املراكــز .غــر أن بعــض املراكــز قامــت علــى

عايدةٕ ،احدى املشاركات اللبنانيات يف اجللسات احلوارية يف مركز 1البازورية
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ســبيل التجربــة بعقــد جلســات خــارج مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وذلــك مــن أجــل زيــادة انتشــارها
ووصولهــا .وال بــد مــن ا ِإلشــارة إىل أن إقــراح مواقــع بديلــة جللســات التوعيــة واألنشــطة األخــرى أقــرب
إىل أماكــن إقامــة املشــاركنيُ ،يقلــل مــن الصعوبــات التــي ُيشــكلها التنقــل ونقــاط التفتيــش .و ُيمكــن
اســتخالص الــدروس مــن عمــل املركزيــن يف اخليــام وصــور حيــث نُظمــت جلســات توعيــة يف بيــوت نســاء
لبنانيــات مــن أجــل جــذب املشــاركات اللبنانيــات املــرددات.
وســاعد توفــر املزيــد مــن اجللســات حــول املواضيــع التــي تهــم املــرأة يف اســتقطاب املشــاركني .فعلى
ســبيل املثــال ،أعربــت النســاء عــن اهتمامهــن مبواضيــع تتعلــق برتبيــة األطفــال ،والصحــة اإلجنابيــة،
واملشــورة املتعلقــة باحليــاة الزوجيــة ،أو التوعيــة حيــال الصحــة النفســية.
ســهل عمليــة اإلســتقطاب .وســاهمت
كمــا أن ربــط جلســات التوعيــة بأنشــطة أخــرى مــن شــأنه أن ُي
ّ
إحالــة املشــاركني إىل التدريــب املهنــي يف مراكــز مؤسســة عامــل ،أو حتــى إىل وكاالت أخــرى ،يف
تشــجيعهم علــى حضــور جلســات التوعيــة التــي نظمتهــا عامــل .كمــا ســاعدتهم يف الوقــت نفســه علــى
اكتســاب املهــارات الالزمــة لزيــادة دخلهــم أو إفــادة أســرهم .و ُيمكــن أن تشــمل النشــاطات املهنيــة
مهــارات التمريــض األساســية ،واإلســعافات األوليــة ،واللغــة اإلجنليزيــة ،والطبــخ ،واخلياطــة أو احلياكــة.
ومبــوازاة مــا ســبق ،تتيــح فــرص التعلــم للمشــاركني إمكانيــة الدردشــة أثنــاء ممارســة النشــاط وبنــاء
من جلسات التوعية الطبية إىل جلسات احلوار:
يبــدأ األخصائيــون االجتماعيــون يف اجللســة األوىل بتقــدمي عــرض حــول موضــوع طبــي معــن مثــل
ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري ومتابعــة احلمــل والــخ .ويف نهايــة اجللســة ،يفتحــون حــوا ًرا ملــدة
 10دقائــق حيــث يشــجعون املشــاركني علــى التحــدث عــن جتربتهــم الشــخصية يف هــذا املوضــوع.
يف الــدورة الثانيــة ،يبــدأ األخصائيــون االجتماعيــون اجللســة مبوضــوع طبــي أو نفســي اجتماعــي
جديــد (اختــاره املشــاركون يف الــدورة األخــرة) ويزيــدون مــن مســاحة التفاعــل واحلــوار ،وتبــادل
اخلــرات واملناقشــات.
بعــد  4أو  5جلســات ،ينتقــل املشــاركون إىل مســتوى آخــر مــن التفاعــل ومــن حماولــة تق ّبــل اآلخــر
حيــث تتــم دعوتهــم للمشــاركة يف نشــاط مشــرك؛ مثــل الطبــخ أو تقــدمي وصفــات مــن األطبــاق
الســورية واللبنانيــة اخملتلفــة ،فهــم بالتــايل يتشــاركون يف األلعــاب القائمــة علــى ســيناريو حمــدد أو
حماولــة إيجــاد حلــول للمخــاوف املشــركة املتعلقــة بصحتهــم النفســية مثــل كيفيــة التعامــل مــع
حــاالت الضغــط ،والقلــق أو املتعلقــة بأســرهم مثــل التق ّبــل ،ومنــع نشــوب النــزاع ،والعنــف القائــم على
النــوع االجتماعــي ،والســلوكيات اخلطــرة.
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وبنــاء علــى مالحظاتنــا ،إن توزيــع جمموعــات األدوات الطبيــة يف نهايــة كل دورة
العالقــات االجتماعيــة.
ً
ودعــوة املــرأة إىل املشــاركة يف النشــاطات اجملتمعيــة التــي تنظمهــا معظــم املراكــز هــو أمــر يشــجع
علــى املشــاركة.

الدروس المستخلصة من المراكز التجريبية في ٍّ
كل من البازورية و بعجور
●اإلعــان مرئ ًيــا وشــفه ًيا عــن موعــد ووقــت أســبوعي ثابــت للــدورات .وقــد ســمح ذلــك للمشــاركني
بحضــور اجللســات كجــزء مــن روتينهــم.
●أظهــر التواصــل مــن خــال جمموعــة الواتســاب أو اســتدعاء املشــاركني قبــل يــوم واحــد مــن الــدورة
لتأكيــد حضورهــم نتائــج جيــدة يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األويل يف بعجــور.
●أطلــق مركــز البازوريــة جلنــة للمتطوعــن تتألــف مــن  7نســاء مــن جنســيات لبنانيــة وســورية .وســاعدت
اللجنــة يف إســتقطاب حضــور جديــد وحتضــر جلســات توعيــة لكســر اجلليــد للقادمــن اجلــدد.
●متكــن النســاء اللواتــي يحضــرن اجللســات علــى الصعيد ْيــن الشــخصي واملهنــي  -إذا كان ذلــك
متاحــً مثــل إحالــة مــن يحضــرن دورات التوعيــة إىل التدريــب املهنــي الــذي ُيقــام يف مراكــز مؤسســة
عامــل أو إحالتهــن إىل وكاالت أخــرى تقــدم برامــج بنــاء القــدرات.
●يف مركــز البازوريــة ،قــام األخصائــي االجتماعــي الــذي درس علــم النفــس وحصــل علــى تدريبــات الدعــم
النفســي واالجتماعــي يف وزارة الصحــة العامــة بإجــراء مشــاورات فرديــة للمشــاركني يف إطــار
جلســات التوعيــة .وهكــذا اســتفاد املشــاركون مــن املشــاريع اخملتلفــة للمركــز.
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ﻗﺼﺔ وﻓﺎء
ﻣﺆﺧﺮا إ اﻟﺒﺎزورﻳﺔ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ وﻫﻲ أم ﻟﻔﺘﺎة
وﻓﺎء ﺳﻴﺪة ﺳﻮرﻳﺔ ﺟﺎءت ﻣﻦ إدﻟﺐ ﻋﺎم ، ٢٠١٣اﻧﺘﻘﻠﺖ
ً
ﺻﻐة ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﺳﻤﻬﺎ رﻫﻒ .ﺑﺪأت وﻓﺎء ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺣﻤﻠﻬﺎ وﺷﺎرﻛﺘﻨﺎ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ" :أﻋﺘ¡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺮﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺮددي إ اﳌﺮﻛﺰ .ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﺷﻌﺮ ﺑﺎªﻣﺎن ﻫﻨﺎ وﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ¦
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
ﺗﺮدد وﻓﺎء إ ﺟﻠﺴﺎت اﳊﻮار ً
أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰ ا¸ﺘﻠﻔﺔ“ .وﺑﻌﺪ ُﻣﻀﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ّ

ﺣﻮل ﺗﺄﺛ ﺟﻠﺴﺎت اﳊﻮار ،ﻗﺎﻟﺖ" :إﻧﻨﻲ أﻣ½ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وأﺗﻌﺮف

إ أﺷﺨﺎص ﺟﺪد .اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ¦ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ودودون وﻻ ﳝﻠﻜﻮن أي أﺣﻜﺎم ﻣﺴﺒﻘﺔ .ﻟﻘﺪ
أﺻﺒﺤﺖ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺪة ﺷﺎﺑﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﲢﻀﺮ اﳉﻠﺴﺎت ﻣﻌﻲ وزرﺗﻬﺎ ¦ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ اªﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ِ Ë
ﺗﺄت ،ﻓﻘﺪ إﻋﺘﻘﺪت إﻧﻬﺎ ﻣﺮﻳﻀﺔ! “

ﻗﺼﺔ ﻣﺮﱘ
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺮﱘ ،إﺣﺪى اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت ،وﻫﻲ ﺗﻌﻴﺶ ¦ ﺻﻮر  -ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن" :أﺷﻌﺮ ﺑﺄن ﺟﻠﺴﺔ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬه ﻫﻲ اﳉﺰء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ أن أﻫﺘﻢ ﺑﻨﻔﺴﻲ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻛﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮة!“ ،وﻗﺎﻟﺖ إن اﳉﻠﺴﺎت ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﳌﺸﻮرة ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ وأﻃﻔﺎﻟﻬﺎ واÕﺘﻤﻊ.

 . 4من الحوار الداخلي إلى الحوار المجتمعي
غال ًبــا مــا تقــع مراكــز الرعايــة الصحيــة يف املناطــق التــي تتــوىل فيهــا جهــات فاعلــة متعــددة توفــر
ـدءا مبقدمــي الرعايــة الصحيــة احملليــن املعروفــن منــذ أمــد بعيــد وصــو ًال إىل اجلهــات
اخلدمــات ،وذلــك بـ ً

ً
ضعفــا .ويف حــن أن التنســيق ميكــن أن يكــون لــه فوائــد فوريــة
الفاعلــة اإلنســانية التــي تخــدم الفئــات األكــر
جــدا ،مثــل منــع التداخــل يف اخلدمــات وضمــان اإلحالــة املناســبةُ ،يمكــن أن تكــون اإلجتماعــات
عمليــة ً
مفيــدة ً
أيضــا كآليــة لتحديــث الســياق املســتمر .وميكــن الجتماعــات التنســيق التــي جتمــع بــن الســلطات
احملليــة ومقدمــي الرعايــة الصحيــة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة ،مثــل املنظمــات العاملــة علــى
مســألة االســتقرار االجتماعــي ،أن تكــون فعالــة يف املناطــق حيــث تتعــدد اجلهــات الفاعلــة علــى األرض.
حجمــا ،حيــث يعــرف مقدمــو اخلدمــات بعضهــم البعــض
ومــع ذلــك ،قــد ال حتتــاج اجملتمعــات األصغــر
ً
شــخص ًيا ويتبادلــون املعلومــات بشــكل غــر رســمي ،إىل آليــات رســمية للتنســيق وحتديــث الســياق.
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وتعمــل اجتماعــات التنســيق علــى نحــو أفضــل يف املناطــق احلضريــة واملركزيــة  -كمــا هــو احلــال يف
بــرج الرباجنــة؛ حيــث يتواجــد عــدد كبــر مــن الســكان مــن اجلنســيات اللبنانيــة والســورية إىل جانــب الكثــر
مــن املنظمــات العاملــة واملعنيــن الذيــن يقدمــون خدمــات خمتلفــة .ويف املناطــق الريفيــة ،مثــل اخليــام
وكامــد اللــوز ،حيــث يوجــد عــدد حمــدود نســب ًيا مــن املعنــن الناشــطني ،ال يجــد معظمهــم االجتماعــات

صورة :إنترناشونال ألرت

التنســيقية مفيــدة ألنهــم يعرفــون بعضهــم البعــض وينســقون بشــكل غــر رســمي.

ٕاجتماع تنسيقي مع اجلهات احمللية الفاعلة يف بلدية حارة حريك

يتطلب التنسيق الناجح ما يلي:
●إعــداد أرضيــة االنطــاق :مــن الضــروري اعتمــاد الصراحــة حــول أدوار املنظمــات املضيفــة التــي تنظــم
االجتمــاع .يف العديــد مــن األماكــن ،حيــث تو ّلــت منظمــة ألــرت إطــاق االجتماعــات وتيســرها ،اعتــر
املشــاركون املنظــم كمنظمــة مانحــة .ولذلــك يوصــى بــأن يقــود هــذه املبــادرات مقدمــو الرعايــة
الصحيــة احملليــون مثــل مؤسســة عامــل .وكخطــوة أوىل ،مــن املهــم أن تقــوم املنظمــة احملليــة
بتحضــر أرضيــة االنطــاق مــع الســلطات احملليــة والعمــل مــع املوظفــن احملليــن لتســهيل هــذه
العمليــة .وقــد يكــون مــن الضــروري عقــد اجتماعــات مــع أطــراف مؤثــرة يف مناطــق ذات طابــع أمنــي
مشــدد للتمكــن مــن الوصــول والعمــل يف املنطقــة .وينبغــي أن تُعلــم البلديــات منــذ بدايــة النشــاط
وقبــل االجتمــاع بــأي مــن اجلهــات املعنيــة احملليــة مــن أجــل احلصــول علــى موافقتهــا.
●التحضــر لالجتماعــات :كانــت االجتماعــات الثنائيــة مــع املدعويــن مفيــدة جـ ًـدا لوضــع توقعــات وأهــداف
اجتمــاع التنســيق وإلبقــاء املناقشــات موجهــة نحــو حتقيــق النتائــج.

الصحة من أجل االستقرار االجتماعي :استثمار حصيلة ما مت استخالصه من املشروع

●عقــد االجتماعــات :مــن املهــم جـ ًـدا أن يكــون هنــاك
ميســر قــوي لالجتماعــات قادرعلــى حتقيــق التــوازن
ِّ
يف ديناميكيــة التأثــر علــى اجملموعــة ،حيــث أن
البلديــات متيــل إىل أن يكــون لهــا تأثــر كبــر علــى
اجملموعــات وأحيا ًنــا توجــه النقــاش نحــو منافعهــا
اخلاصــة .وميكــن أن تكــون مشــاركة نتائــج البحــوث،
مثــل حتليــل الســياق الــذي يجــري بشــكل أويل،
نقطــة انطــاق ملناقشــة التوتــرات مــع املســؤولني
واجلهــات املعنيــة احملليــة فض ـ ًا عــن املنظمــات
الوطنيــة والدوليــة.
●املتابعــة :مــن الضــروري تذكــر احلضــور بأهــداف
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“كنا نعرف بعضنا البعض
لفرتة طويلة ولكن مل يكن
بيننا أي عالقة مهنية .اآلن
أصبحنا ندرك ما هي مراكز
الرعاية الصحية األولية /
املستشفيات يف املنطقة
التي تقدم اخلدمات
(االستشارات ،واختبارات الدم،
والفحص باألشعة السينية،
واحلمالت والخ) لكي نتمكن
من إحالة املرضى إىل األماكن
الصحيحة” ،يقول أحد موظفي
وكالة إنسانية.

االجتماعــات والتوضيــح أن املنظمــات التــي
ً
ســتحضر االجتمــاع لــن تســتفيد مــن أي متويــل .وعوضــا عــن ذلــك ،تتاح لهــم فرصــة لتبــادل املعلومات
والتحاليــل وحتديــد االحتياجــات .إىل جانــب مــا تقـ ّـدم ،مــن املهــم عقــد اجتماعــات ثنائيــة مــع البلديــات
لضمــان املتابعــة املنتظمــة.
●ترســيخ اســتدامة النشــاط :مــن املستحســن
تعزيــز ملكيــة البلديــة وتشــجيع املســؤولني علــى
عقــد هــذه االجتماعــات التنســيقية أو حتــى الدعــم
مــن خــال توفــر اخلدمــات اللوجســتية (مثــل
اســتضافة احلضــور وتوفــر مســاحة لالجتماعــات).
إن متكــن املعنيــن احملليــن لتــويل زمــام املبــادرة
هــو أمــر أساســي ،وذلــك ليتمكنــوا مــن جتــاوز مرحلــة
اجتماعــات التنســيق وتنفيــذ مبــادرات بنــاء اجملتمــع
 /الثقــة ً
وفقــا لالحتياجــات احملــددة.

"سيتيح الدعم الذي تقدمه
بلدية حارة حريك /بعجور
لتحسني التنسيق بني خمتلف
جمموعات الرعاية الصحية
املؤثرة ودعم النشاطات
املشرتكة يف املنطقة،
استدامة وترية العمل التي
يحتاجها النشاط” ،يقول
امليسر.
ّ

●اســتثمار التنســيق :اقــرح املشــاركون يف بعــض املناطــق مشــاريع إمنائيــة تأخــذ يف عــن االعتبــار
دعمــا ً
وثيقــا لهــذه اجملموعــات لوضــع
االســتقرار االجتماعــي؛ وميكــن أن تتضمــن اخلطــوات التاليــة ً
مقرتحــات مشــركة وحمــاوالت للتواصــل مــع املانحــن.

جدا يف بعض األحيان! فعلى سبيل
ويقول أحد املشاركني“ :إن احلل بسيط ً
املثالُ ،يعد عقد هذا االجتماع التنسيقي غري مكلف ولكن يف الوقت نفسه
نحن قادرون من خالله على حتقيق حتسن كبري يف الوضع الصحي يف
املنطقة”.
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 .5رصد أثر النشاطات على االستقرار االجتماعي
حتتــاج املشــاريع التــي تهــدف إىل املســاهمة يف االســتقرار االجتماعــي إىل أنظمــة رصــد وتقييــم قــادرة
علــى اســتيعاب أي تغيــر الفــردي تواجهــه اجلهــات املســتفيدة ،فضــ ًا عــن أي تغيــر علــى مســتوى
اجملموعــات وأي تأثــر للتدخــل علــى نطــاق أوســع يف اجملتمعــات احملليــة .إن هــذه التغــرات معقــدة
ودائمــة الوجــود يف بيئــة يتغــر ســياقها باســتمرار .ويف حــن أن رصــد الســياق العــام ضــروري ألي
ـم فيــه التدخــل ،فإنــه امــر مهــم بالنســبة للمشــاريع الراميــة
تدخــل  -بصــرف النظــر عــن اجملــال الــذي يتـ ّ
إىل تعزيــز االســتقرار االجتماعــي .وميكــن دعــم التحديثــات املســتمرة للســياق يف كل مــكان يجــري فيــه
والتعمــق خــال اجتماعــات املتابعــة مــع موظفــي املشــروع (أي
تنفيــذ املشــروع مــن خــال املناقشــات
ّ

األخصائيــن االجتماعيــن يف مؤسســة عامــل) ومــن خــال اجتماعــات التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة
اخملتلفــة .فقــد أجــرت منظمــة ألــرت ومؤسســة عامــل حتديثــات منتظمــة للســياق يف “بعجــور”
و“اخليــام” و “كامــد اللــوز” ،ممــا ســمح لــكل مــن الشــركاء واملنفذيــن امليدانيــن بتحديــد أي تغيــرات يف
البيئــة التشــغيلية.
قــد يشــكّ ل يف البدايــة رصــد أثــر
املشــروع علــى املســتفيدين
حتد ًيــا للمنظمــات التــي مل تعمــل
بشــكل واضــح علــى االســتقرار
االجتماعــي .ومــن املفيــد يف هــذا
اإلطــار حتديــد املؤشــرات بالتعــاون
مــع املوظفــن امليدانيــن (أي
األخصائيــن االجتماعيــن) الذيــن
يقومــون بتنفيــذ النشــاطات .كمــا قــد ســمح تطويــر أدوات بســيطة للرصــد والتقييــم مــع مصطلحــات
ومؤشــرات بســيطة لألخصائــن االجتماعيــن يف مراكــز مؤسســة عامــل بتحســن عمليــة اســتيعاب
مفهــوم االســتقرار االجتماعــي وأتــاح لهــم مراقبــة التغــرات يف مواقــف وممارســات املشــاركني .كمــا
التعمــق يف جــدوى األدوات وتكييــف املؤشــرات املتفــق عليهــا مبدئ ًيــا فرصــة للفريــق
أتاحــت عمليــة
ّ

لتحســن األدوات وتعديلهــا حســب االحتياجــات.

ويتعــن علــى املنظمــات العاملــة علــى االســتقرار االجتماعــي أن تقـ ّـر باحلاجة إىل مــوارد كافية لعمليــة الرصد

والتقييــم التــي تُعت َبــر عمليــة مهمــة لتســجيل التغــرات اإلضافيــة ولضــرورة إجــراء التعديــات يف الوقــت
املناســب علــى النشــاطات والنهــج .ويتطلــب ذلــك وق ًتــا إضاف ًيــا للموظفــن الذيــن ينفــذون النشــاطات،
التعمــق.
فض ـ ًا عــن إجــراء عمليــة منظمــة جلمــع وتســجيل ردود الفعــل واألفــكار التــي أتــت نتيجــة عمليــة
ّ
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يف إطــار عمليــة تقدميهــا للخدمــات ،مــن األجــدى باملنظمــات الســاعية إىل تعميــم االســتقرار االجتماعــي
أن تضــع يف كل مركــز خطــط عمــل اســراتيجية منفصلــة وقابلــة للتكييــف لألنشــطة املعنيــة باالســتقرار
االجتماعــي ،وأن تعــدل خطــط الرصــد والتقييــم علــى نطــاق النشــاط األوســع يف كل مركــز .وســيتيح ذلــك
للمراكــز دمــج دورات التوعيــة ونشــاطاتها واجتماعــات التنســيق مــع بقيــة النشــاطات اجلاريــة يف املراكــز.
وقــد يحتــاج املوظفــون يف عمليــة الرصــد والتقييــم ومــدراء /منســقي املشــاريع الذيــن يبــدأون مبشــاريع
االســتقرار االجتماعــي و ُيطلــب منهــم وضــع خطــط ومؤشــرات لرصــد الســياق والديناميكيــة والتصــورات
يف اجملتمعــات احملليــة املســتهدفة احلصــول علــى دعــم لبنــاء قدراتهــم.
وتســتوجب أفضــل املمارســات يف عمليــة الرصــد والتقييــم إجــراء تقييمــات أوليــة ونهائيــة إىل جانــب
يرســخ أثــر األنشــطة ،وذلــك مــن حيــث التغيــرات املتعلقــة باالســتقرار
الرصــد املســتمر الــذي ميكــن أن ّ
االجتماعــي .وأدى املشــروع الــذي نفذتــه مؤسســة عامــل ومنظمــة ألــرت إىل ظهــور أدلــة علــى تغــر
التصــورات يف أوســاط املشــاركني يف جلســات التوعيــة ،فضــ ًا عــن حتســن فهمهــم للســياق يف
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بد من أخذها في
 .٤اعتبارات ال ّ
الحسبان لدى اختيار المناطق
المستهدفة
أمــرا صع ًبــا بالنســبة
را مــا يكــون اختيــار املناطــق املســتهدفة ألنشــطة االســتقرار االجتماعــي
كثــ ً
ً
للمنظمــات غــر احلكوميــة .وغال ًبــا مــا تتطلــب حمدوديــة التمويــل منــح األولويــة للمناطــق احملتاجــة ،يف
حــن أن إدراج أنشــطة ونهــج جديــدة قــد يتطلــب اختيــار املناطــق  /املراكــز التجريبيــة .فقــد عملــت
مؤسســة عامــل ومنظمــة ألــرت اســتنادًا إىل املعايــر الرئيســية األربعــة التاليــة عنــد اختيــار املراكــز ،حيــث
كان الرتكيــز علــى االســتقرار االجتماعــي أقــوى (يف حــن أن جميــع مراكــز “عامــل” نظمــت دورات توعيــة
جملموعــات متعــددة اجلنســيات ،شــاركت بعــض املراكــز ً
أيضــا يف اجتماعــات تنســيقية حــول حتليــل
الســياق والنشــاطات اجملتمعيــة املُ نفــذة).
●عــدد املرضــى الســوريني واللبنانيــن القادمــن إىل املركــز  -قــد تتأثــر هــذه األرقــام بعــدد الســوريني
أعــدادا كبــرة مــن املرضــى اللبنانيــن
املتواجديــن يف املنطقــة ،وإذا كان املركــز ال يســتقبل
ً
والســوريني الالجئــن ،فــإن تنظيــم النشــاطات للمجموعــات اخملتلطــة يتطلــب بــذل جهــود إضافيــة
يف جمــال اإلســتقطاب.
●مســتوى التوتــر  /القبــول يف أوســاط اجملتمعــن الســوري واللبنــاين يف املنطقــة ويف املركــز  -يف
حــن أن األنشــطة املعنيــة باالســتقرار االجتماعــي قــد تكــون أكــر إحلاحــً يف املناطــق التــي تشــهد
ـديدا ،فــإن اســتقدام النــاس إىل اجللســات املشــركة قــد ال يكــون أفضــل نهــج إذا ســاد شــعور
توتـ ًـرا شـ ً
اخلــوف يف أوســاط اجملتمعــات و  /أو إن كان النــاس يتجنبــون التفاعــل فيمــا بينهــم.
●وضــع املنظمــة  /املركــز وســط بقيــة هيئــات الرعايــة الصحيــة العاملــة يف املنطقــة  -يتــم منــح
األولويــة لألنشــطة الهادفــة لالســتقرار االجتماعــي يف املناطــق التــي تُقــدم فيهــا القليــل مــن اجلهات
جناحــا عنــد تنظيمهــا جللســات التوعيــة
الفاعلــة ا ُألخــرى خدمــات مماثلــة .وكانــت مراكــز عامــل أكــر
ً
اخملتلفــة يف املناطــق التــي كانــت فيهــا عامــل هــي هيئــة الرعايــة الصحيــة األوليــة الوحيــدة أو واحــدة
مــن عــدد قليــل جـ ًـدا مــن مقدمــي اخلدمــات الصحيــة واالجتماعيــة.
●قــدرة األخصائيــن االجتماعيــن  /العاملــن امليدانيــن علــى تنفيــذ النشــاطات  -هــو معيــار رئيســي
يف اختيــار جمــاالت تنفيــذ أنشــطة االســتقرار االجتماعــي .وتعتــر املهــارات وااللتــزام الشــخصي
بعمليــة إرســاء االســتقرار االجتماعــي واخلــرة الســابقة يف تنظيــم النشــاطات اجملتمعيــة شـ ً
ـرطا
هامــا لنجــاح أنشــطة االســتقرار االجتماعــي ،وال ســيما يف ســياق التوتــر املتزايــد.
ً

●

●

●

●

●

غرفة إنتظار مركز الرعاية الصحية األولية ملؤسسة عامل يف منطقة برج الرباجنة

ـتنادا إىل املعايــر املذكــورة أعــاه الختيــار مراكــز جتريبيــة للمرحلــة التاليــة مــن املشــروع ،كان للفُ ــرق
واسـ ً
املعنيــة بالتشــغيل والربنامــج آراء خمتلفــة عنــد اختيــار املراكــز التجريبيــة .وأظهــر الفريــق التشــغيلي ميـ ًا
للعمــل يف املناطــق حيــث ملؤسســة عامــل موقــع قــوي وحيــث يتــم تســجيل تقــدم حقيقــي علــى مســتوى
قبــول اآلخــر وحيــث يتمتــع األخصائيــون االجتماعيــون بتأثــر وقــدرة علــى التواصــل وإســتقطاب املشــاركني
يف الــدورات .ومــال فريــق الربنامــج إىل اختيــار مراكــز مــن املناطــق التــي تشــهد مســتوى توتــر يــراوح بــن
املتوســط واملرتفــع .وقــد تقــرر يف نهايــة املطــاف أخــذ جمموعتــي املعايــر يف االعتبــار واســتخدام مبــدأ
التنــاوب مــن أجــل تغطيــة عــدد أكــر مــن املراكــز يف املرحلــة التاليــة مــن املشــروع.
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 .٥دعم الموظفين  -التدريب ،المرافقة،
التعمق في األفكار والتعلم من
ّ
الدروس المستقاة ،وإظهار أفضل
الممارسات
يعتمــد جنــاح هــذه األنــواع مــن املشــاريع إىل حــد كبــر علــى قــدرة املوظفــن .ومــن الضــروري أن يكــون
حمضريــن لكيفيــة التعامــل مــع التوتــرات ومنــع نشــوب الصراعــات يف ظــل توفــر اخلدمــات
املوظفــون
َّ
املعتــادة باإلضافــة إلمتالكهــم القــدرة علــى قــراءة التغيــرات يف الســياق وتكييــف النشــاطات ً
وفقــا لذلــك.
ويف إطــار هــذا املشــروع ،مت تزويــد األخصائيــن االجتماعيــن يف مؤسســة عامــل بربامــج بنــاء القــدرات
التــي تشــمل حــل النزاعــات واحلــوار ومهــارات االتصــاالت وكيفيــة التعامــل مــع حالــة الضغط وكيفيــة تصميم
جلســات توعيــة جتمــع بــن اجلوانــب الطبيــة واالجتماعيــة باإلضافــة إىل حتفيــز عمليــة الرصــد والتقييــم حيــث
متكــن املوظفــون مــن اســتخراج مؤشــرات االســتقرار االجتماعــي مــن جلســات التوعيــة الذيــن يقدمونهــا.
وقدمت منظمة ألرت مرافقة وثيقة ملوظفي مؤسسة عامل من خالل جمموعة من النشاطات.
●تدريــب املدربــن :مت تدريــب املدربــة األساســية يف مؤسســة عامــل التــي قامــت بدورهــا بتدريــب
متعمــق لألخصائيــن االجتماعيــن .وشــمل التدريــب حــل النزاعــات ومهــارات االتصــال واحلــوار وكيفيــة
تصميــم جلســات التوعيــة وحتويلهــا إىل جلســات حــوار بــن اجملتمعــات اخملتلفــة وكيفيــة التعامــل مــع
الضغــط .هــذا وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن توظيــف مــدرب مؤهــل وملتــزم وموثــوق بــه وعلــى درايــة جيــدة
باخلصائــص اخملتلفــة للمراكــز وســياق املناطــق وقــدرات األخصائيــن االجتماعيــن وخبــر أيضــً يف
الوقــت نفســه يف بنــاء الســام قــد شــكّ ل مفتــاح النجــاح يف تنفيــذ جلســات التوعيــة واملتابعــة مــع
األخصائيــن االجتماعيــن.
●إدراج فصــل عــن مهــارات غــر تقنيــة – أي التواصــل وحل النزاعــات يف دليل تدريب عامــل للممرضات.
وشــملت املــواد التدريبيــة إدخــال منهجيــة فهــم النــزاع واستكشــاف أمنــاط النــزاع وكيفيــة التعامــل
مــع التوتــر ومهــارات االســتماع واالتصــال.
●ورشــة عمــل تعريفيــة عــن الرصــد والتقييــم لألخصائيــن االجتماعيــن ،حيــث تعلمــوا عــن أدوات الرصــد
دائمــا إىل حتقيــق نتائــج ،وقــد حظــوا بدعــم الســتنتاج
والتقييــم ،ونظريــة التغيــر ،وكيفيــة الســعي ً
املؤشــرات املتعلقــة باالســتقرار االجتماعــي مــن جلســات التوعيــة لكــي يكونــوا قادريــن علــى قــراءة
وقيــاس تغــرات املشــاركني يف املعرفــة واملواقــف واملمارســات أو مــا ُيعـ َـرف اختصــارًا بـــ“ ”KAPإىل
جانــب تتبــع أثــر األنشــطة.
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●تطويــر أدوات الرصــد والتقييــم ملســاعدة األخصائيــن االجتماعيــن علــى ترجمــة التغــرات التــي
الحظوهــا وتوثيــق أثــر جلســات احلــوار .ومت إعــداد تقريــر تقييمــي شــهري مقــارن للجلســات األربــع
أو اخلمــس ،باإلضافــة إىل لعبــة تفاعليــة تســتند إىل ســيناريوهات معينــة بعنــوان “خطــوة إىل األمــام”
والتــي تعكــس التغــرات يف مواقــف وممارســات احلاضريــن جتــاه اجملموعــات واجملتمعــات األخــرى.
●جتربــة مركزيــن للرعايــة الصحيــة األوليــة يف بعجــور  -جبــل لبنــان والبازوريــة  -جنــوب لبنــان .مت
القيــام مبتابعــة وثيقــة لعمليــة تصميــم دورة التوعيــة،و تطويــر أدوات الرصــد والتقييــم واالســتنتاجات
املســتقاة مــن هذيــن املركزيــن .وقــد اعتُمــدت منهجيــات شــاملة يف برامــج واســراتيجيات هــذه
املراكــز والتــي ُحظيــت مبصادقــة األخصائيــن االجتماعيــن .وأســفر العمــل يف املراكــز التجريبيــة
عــن جمموعــة مــن قصــص النجــاح وأفضــل املمارســات التــي مت تقاســمها وعرضهــا علــى بقيــة
العاملــن األخصائيــن االجتماعيــن يف اجتماعــات املتابعــة .ومت إنتــاج شــريط فيديــو قصــر سيســاعد
مؤسســة عامــل علــى نشــر قصــص جناحهــا وأفضــل املمارســات داخــل باقــي املراكــز.
تعمــق وحتليــل مــع العامــات االجتماعيــات.
●عقــد اجتماعــات منتظمــة وزيــارات ميدانيــة وجلســات ّ
وقــد مت عقــد اجتماعــات فرديــة خــال الزيــارات امليدانيــة ونوقشــت التحديــات واألفــكار خــال
االجتماعــات نصــف الشــهرية املنتظمــة التــي تُعقــد يف مقــر مؤسســة عامــل باإلضافــة إىل عــرض
قصــص النجــاح وأفضــل املمارســات.
●عقــد ورشــة عمــل مشــركة داخليــة بشــأن الدروس املســتخلصة (مــع كل مــن العاملــن امليدانيني
والعاملــن يف احلقــل االجتماعــي) والفــرق اخلاصــة بالربنامــج (منســقي املشــروع ،املديــر القطــري،
مســؤول عمليــة الرصــد والتقييــم) مــن كل مــن مؤسســة عامــل ومنظمــة ألــرت حيــث متــت مناقشــة
التحديــات واحللــول احملتملــة .وجــرى تبــادل أفضــل املمارســات وإدراجهــا يف هــذا التقريــر واســتخراج
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توصيــات عمليــة للمرحلــة التاليــة مــن املشــروع.

نهار تدريبي للعامالت االجتماعيات حول املتابعة و التقييم
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 .٦التنسيق وكسب التأييد
يتــم تنظيــم التنســيق بــن الهيئــات العاملــة علــى االســتجابة لألزمــة الســورية مــن خــال فــرق عمــل خطــة
را للتبــادل عــر بعــض اجملــاالت .يف حــن أن العديد
لبنــان لإلســتجابة لألزمــة .وتتيــح هــذه البنيــة جمــا ًال صغـ ً
مــن الهيئــات العاملــة علــى االســتقرار االجتماعــي ناشــطة ً
أيضــا يف األعمــال املتعلقــة مبجــال املعيشــة،
ـزءا يف نفــس الوقــت مــن كل مــن جمموعــة
تُعتــر مؤسســة عامــل املؤسســة الوحيــدة التــي تشــكل جـ ً
عمــل الشــؤون الصحيــة وجمموعــة عمــل االســتقرار االجتماعــي .ومــع ذلــك ،فــإن تقســيم اجملــاالت يضــع
قيــودًا ويطــرح فرصــً يف الوقــت نفســه .وميكــن توجيــه اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز االســتقرار االجتماعــي يف
جمــال الرعايــة الصحيــة مــن خــال املشــاركة يف فريــق العمــل التابــع خلطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة الــذي
يوفــر حيـ ًـزا لتبــادل اخلــرات ونتائــج البحــوث .كمــا توفــر اللجنــة التوجيهيــة لقطــاع الصحــة ،التــي متثــل فيهــا
را لتبــادل قصــص ذات أبعــاد مؤثــرة وللدعــوة إىل
مؤسســة عامــل املنظمــات غــر احلكوميــة الوطنيــة ،منـ ً
حتقيــق مواءمــة أقــوى بــن الصحــة واالســتقرار االجتماعــي.
بــد للعاملــن يف شــؤون االســتقرار االجتماعــي اإلقــرار باألهميــة املتزايــدة إلشــراك قطاعــات أخــرى
وال ّ
لتعزيــز “قــدرة اجملتمعــات احملليــة علــى احتضــان احلــوار ومعاجلــة مصــادر التوتــرات والنزاعــات.”11
فأعضــاء الفريــق العامــل مثــل منظمــة ألــرت و مؤسســة عامــل يف وضــع جيــد لكســب التأييــد مــع كل مــن
املنفذيــن واملانحــن لصالــح وضــع برامــج تطــال القطاعــات املتعــددة وملشــاركة أفضــل املمارســات
يف النشــاطات املتعلقــة باالســتقرار االجتماعــي مــع قطاعــات أخــرى مثــل الصحــة والتعليــم واحلمايــة.
ويف إطــار هــذا التبــادل ،ميكــن للجهــات الفاعلــة يف جمــال االســتقرار االجتماعــي أن تلتقــي ً
أيضــا مبمثلــي
املنظمــات غــر احلكوميــة يف اللجنــة التوجيهيــة للصحــة وأن تزودهــم برســائل أساســية بشــأن اإلجــراءات
املمكــن اتخاذهــا لتقليــل التوتــرات االجتماعيــة مــن خــال توفــر الرعايــة الصحيــة.
و ُيرتجــم الفصــل بــن القطاعــات ً
أيضــا علــى املســتوى الــوزاري ،حيــث تشــرك وزارة الشــؤون االجتماعيــة
والقطــاع الصحــي ممثــ ًا بــوزارة الصحــة العامــة يف توجيــه قطــاع االســتقرار االجتماعــي .فتهتــم وزارة
الصحــة العامــة بتصميــم برامــج لتحقيــق النتائــج علــى صعيــد الشــؤون الصحيــة ،وال تعطــي األولويــة
للجهــود الراميــة إىل تقليــل التوتــرات االجتماعيــة .غــر أن ممثلــي املناطــق التابعــن للــوزارة أقــرب إىل
امليــدان ،وهنــاك إمكانيــة كبــرة ألن يرصــدوا مظاهــر التوتــرات .وميكــن ملنســقي وزارة الصحــة العامــة يف
املناطــق أن يــؤدوا دورًا حموريــً يف تســليط اهتمــام صنــاع القــرار علــى الــدور اإليجابــي الــذي ميكــن للمراكــز
الصحيــة أن تؤديــه يف ســد الفجــوة بــن اجملتمعــات احملليــة.
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 .٧االستنتاجات والتوصيات
إن مقدمــي اخلدمــات يف وضــع اســتثنائي يؤهلهــم للقيــام بــدور فعــال يف خفــض ومنــع التوتــرات بــن
اجملتمعــات املضيفــة والالجئــن .وميكنهــم تعميــم أهــداف االســتقرار االجتماعــي ضمــن مشــاريع
الرعايــة الصحيــة دون إجــراء تغيــرات جذريــة علــى برامــج منظماتهــم .وكمــا يتبــن مــن جتربــة مؤسســة
عامــل يف مشــروع “ تقــدمي الرعايــة الصحيــة ،إحــدى الطــرق ملنــع التوتــرات”  ،حتتــاج النشــاطات القائمــة
اســتنادا إىل حتديــث الســياق العــام ،واملســاحات التــي مت إنشــاؤها مــن أجــل التفاعــل وبنــاء
إىل تكييفهــا
ً
الثقــة بــن خمتلــف اجملتمعــات .كمــا أن متكــن املوظفــن العاملــن ألن يصبحــوا أكــر تفاعـ ًا مــع مســألة
النــزاع وقادريــن علــى التعامــل مــع الضغــط ومنــع النزاعــات داخــل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أمــر بالــغ
األهميــة ً
أيضــا لتعزيــز العالقــات بــن اجملتمعــات احملليــة.
تط ّلــب العمــل يف ســياقات متغــرة يف ثــاث حمافظــات خمتلفــة (البقــاع وجنــوب لبنــان وجبــل لبنــان) مــن
خــال ثالثــة عشــر مركــز مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة ملؤسســة عامــل التكيــف املســتمر
مــع النشــاطات التــي يتــم تصميمهــا .ومبــا أن كل مركــز ومنطقــة لهــا خصائصهــا املميــزة ،فقــد تبــن
أنــه مــن املفيــد والعملــي جـ ًـدا لــكل مركــز رعايــة صحيــة أن يعمــد إىل صياغــة خطتــه وتكييــف أنشــطة
تكــون قــادرة علــى دعــم االســتقرار االجتماعــي بشــكل أفضــل .ولتحقيــق أهــداف االســتقرار االجتماعــي
علــى النحــو األمثــل ،ينبغــي اســتهداف مســتخدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــال أنشــطة بنــاء الثقــة
الشــاملة والتفاعليــة ،مثــل جلســات احلــوار ،كمــا ينبغــي تبنــي اجملتمعــات اخملتلفــة مــن خــال أنشــطة
التوعيــة للفئــات الضعيفــة واملهمشــة ،أي مــن خــال العيــادات املتنقلــة واملناســبات اجملتمعيــة .مــن
املهــم جـ ًـدا ً
أيضــا توفــر جميــع اخلدمــات يف مــكان آمــن بأجــواء وديــة حيــث يتفهــم املوظفــون خمــاوف
املرضــى وميكنهــم التعامــل مــع التوتــرات ومعاجلــة الشــكاوى بطريقــة حساســة حيــال النــزاع القائــم.
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 .8توصيات لتعميم االستقرار االجتماعي
ضمن أعمال توفير الرعاية الصحية
 .١فهم السياق:
حتليــل منطقــة النشــاطات وحتديــث هــذا التحليــل بانتظــام .جمــع جهــود التنســيق التــي تشــمل مقدمــي
اخلدمــات والســلطات مــع االســتمرار بالتحديثــات للســياق واخلدمــات والنشــاطات املتاحــة.

 .٢استهداف المجتمعات المختلفة والتواصل مع األفراد الذين ال يلجأون إلى
مراكز الرعاية الصحية األولية:
اســتهداف مســتخدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــال أنشــطة بنــاء الثقــة التفاعليــة والقائمــة علــى
ً
ً
وتهميشــا ،أي مــن خــال العيــادات
ضعفــا
االنخــراط مثــل جلســات احلــوار وأنشــطة التوعيــة للفئــات األكــر
املتنقلــة واملناســبات اجملتمعيــة.
توفــر جميــع اخلدمــات يف مــكان آمــن يف أجــواء وديــة حيــث يتفهــم املوظفــن خمــاوف املرضــى،
وميكنهــم التعامــل مــع التوتــرات ومعاجلــة الشــكاوى بطريقــة حساســة حيــال النــزاع القائــم.
حتديــد وبنــاء قــدرات مراكــز التنســيق يف اجملتمعــات احملليــة والتــي ميكــن أن تســاعد يف التواصــل
مــع أفــراد اجملتمــع يف إطــار حمــات حمــددة ودعــوات إىل نشــاطات وتنظيــم أحــداث.
إشــراك أعضــاء اجملتمــع الذيــن ال يســتخدمون مراكــز الرعايــة الصحيــة كالرجــال وذلــك مــن خــال تأســيس
شــبكات تعليــم األقــران املتعلقــة بتنظيــم األســرة ،والنشــاطات التــي جتــذب الرجــال مــن خلفيــات متنوعــة
مثــل مباريــات لعبــة الطاولــة.

 .٣خلق مساحة للتفاعل وبناء الثقة بين المجموعات:
السماح للمشاركني أن يقرروا جدول أعمال اجللسات وأن يعدوا عروض حتفز احلوار والتبادل.
النظــر يف إمكانيــة البــدء مبراكــز “جتريبيــة” حيــث يتــم توفــر املرافقــة والدعــم بشــكل مكثــف للموظفــن
ويتــم جمــع وحتليــل بيانــات الرصــد بانتظــام وحتديــد الــدروس املســتفادة .أمــا املعايــر املوصــى بهــا
الختيــار املناطــق التجريبيــة واملراكــز فهــي كالتــايل :ارتفــاع عــدد املرضــى الســوريني واللبنانيــن الذيــن
يــزورون املركــز ،وتــراوح مســتوى التوتــر بــن املتوســط واملرتفــع ،ودرجــة القبــول للمجتمــع اآلخــر بــن
املنخفــض واملتوســط يف املنطقــة واملركــز ،وكــون اجلمعيــة  /املركــز مــزود وحيــد للخدمــات أو واحــد
مــن القلــة القليلــة؛ والقــدرة احلاليــة للموظفــن االجتماعيــن  /امليدانيــن للقيــام باألنشــطة.
نظـ ًـرا ألن إســتقطاب املشــاركني مــن اجملتمعــات املضيفــة والالجئــة علــى حــد ســواء كان التحــدي األكــر
يف نشــاط بنــاء الثقــة ،يوصــى باآلتــي:
يسهل عملية اإلستقطاب.
●توفري وسائل النقل واملشروبات من املرطبات األساسية للمشاركني
ّ
●توفــر اللــوازم للنســاء واألطفــال يف نهايــة كل جلســة مــن جلســات دورة التوعيــة قــد يســاعد
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األخصائيــن االجتماعيــن علــى اســتقطاب املشــاركني واحلــرص علــى اســتمرارية حضورهــم.
●تزويــد األخصائيــن االجتماعيــن باملواد الســمعية البصرية وبألعاب تســاعد على كســر اجلليد وبالعديد
مــن التماريــن إليصال رســائل اإلســتقرار االجتماعي ليتمكنوا من تيســر جلســات ممتعــة وتفاعلية.
●عقــد جلســات مــع عــدد أقــل مــن املشــاركني يف اجملموعــات (حــوايل  ١٥مشـ ً
ـاركا) ،ممــا يســاعد
علــى خلــق مســاحة أكــر للتفاعــل.
●زيــادة عــدد اجللســات يف كل دورة إىل ســت-ثماين جلســات بــد ًلا مــن أربــع جلســات لــكل دورة ،لكونهــا
ســتزيد مــن التفاعــل بــن املشــاركني.
●تشــكيل جلنــة تضــم بعــض املتطوعــن من اجلنســيات اللبنانيــة والســورية القادرين على إســتقطاب
مشــاركني جــدد للــدورات .يوصــى بــأن يتــم تزويــد جلنــة املتطوعــن هــذه ببعــض املزايــا اخلاصــة ،مثــل
اخلدمــات الطبيــة أو االجتماعيــة أو املهنيــة داخــل املركــز كمكافــأة ألعمالهــم التطوعية.
●تشــكيل جمموعــة صغــرة مــن  3-2مشــاركني مــن اجلنســيت ْين وتشــجيعهم علــى املســاعدة يف
معظــم الــدورات .ســتصبح هــذه اجملموعــة أكــر متكي ًنــا وذلــك مــن خــال حضــور مواضيــع خمتلفــة
ودا بــن
واملشــاركة يف العديــد مــن جلســات احلــوار وستســاعد يف كســر اجلليــد وجعــل اجلــو أكــر ً
املشــاركني اجلــدد.
●النظر يف إمكانية إجراء جلسات حوار خارج املركز عند احلاجة.

 .٤الجمع بين التنسيق والحوار المجتمعي:
إنشــاء جلــان حمليــة أو جمموعــات تنســيق مــع اجلهــات املعنيــة مــن خمتلــف القطاعــات والبلديــات لتحليــل
االحتياجــات بشــكل كلــي وللحصــول علــى صــورة واضحة للمنطقــة .ومن شــأن ذلك أن يســاعد املنظمة على
جتنــب االزدواجيــة يف العمــل وتيســر إحالة اجلهات املســتفيدة إىل جمموعــة اخلدمات وحتديد فــرص التعاون
بــن القطاعــات .و ُيعتــر التنســيق يف املــدن أمــر ضــروري للغايــة ال ســيما بســبب تعــدد مقدمــو اخلدمــات.
التعــاون مــع البلديــات حــول األنشــطة التــي تتــم خــارج مركــز الرعايــة الصحيــة ،مثــل اجتماعــات التنســيق
ملناقشــة الســياق وتقــدمي اخلدمــات ،باإلضافة إىل الفعاليــات اجملتمعية التي جتمع بني اللبنانيــن والالجئني.
عقــد دورات تدريبيــة حــول االســتقرار االجتماعــي للعاملــن الصحيــن واألخصائيــن االجتماعيــن ،وتســليط
الضــوء علــى أفضــل املمارســات وقصــص النجــاح مــن األنشــطة الهادفــة إىل االســتقرار االجتماعــي التــي
تنفذهــا خمتلــف اجلهــات الفاعلــة.
إشــراك وســائل اإلعــام لتبــادل قصــص جنــاح التعــاون بــن اجملتمعــات ،ولتســليط الضــوء علــى الــدور
اإليجابــي للعاملــن الصحيــن واالجتماعيــن مــن أجــل حتقيــق رفــاه جمتمعاتهــم.

 .٥رصد أثر نشاطات االستقرار االجتماعي:
إظهــار فائــدة مشــاريع االســتقرار االجتماعــي ورصــد األثــر وجمــع قصــص النجــاح التــي تســلط الضــوء علــى
دورعمليــة توفــر الرعايــة الصحيــة يف احلــد مــن التوتــر يف اجملتمعــات احملليــة.
تخصيــص مــوارد كافيــة للرصــد والتقييــم (امليزانيــة ،التوظيــف واخلــرة الفنيــة) .وتدريــب ودعــم املوظفــن
بهــدف مســاعدتهم علــى اســتخدام دقــة املالحظــة والتعمــق يف التفكــر مــن أجــل حتديــد التغــرات
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اإلضافيــة وإجــراء تعديــات يف الوقــت املناســب للنشــاطات والنهــج .والنظــر يف التقييــم األويل والتقييــم
النهائــي لتحديــد أثــر األنشــطة بدقــة ،مبــا يف ذلــك التأثــر احملتمــل غــر املقصــود.

 .٦دعم الموظفين لتطوير القدرة على تعميم نهج االستقرار االجتماعي:
اجلمــع بــن التدريــب واملرافقــة لبنــاء قــدرات املوظفــن علــى إســتخدام احلــوار ،وتيســر األنشــطة
التفاعليــة ،وحتفيــز التبــادل يف خمتلــف املواضيــع االجتماعيــة ورصــد التغيــرات الطفيفــة يف مواقــف
املشــاركني وممارســاتهم.
دعــم جميــع املوظفــن يف الصفــوف األماميــة عــر بنــاء القــدرات املتعلقــة بإكتســاب مقاربــة حساســة
ً
شــاملة موظفــي اإلدارة وأمنــاء الســر الذيــن غالبــً مــا يتحدثــون عــر
للنــزاع وتعزيــز مهــارات االتصــال
الهاتــف ويحــددون املواعيــد.
توفــر املــواد والدعــم لألخصائيــن االجتماعيــن للســماح لهــم مبعاجلــة مواضيــع متنوعــة تهــم جمموعــات
فرعيــة حمــددة ،أي األمــن عــر اإلنرتنــت للمراهقــن والشــباب ،أو العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
اإلقــرار وتســليط الضــوء إعالنيــً علــى الــدور اإليجابــي لألفــراد املدافعــن عــن الســام ،مبــا يف ذلــك
األخصائيــن االجتماعيــن املتفانــن والناجحــن .ودعمهــم لتعزيــز جناحاتهــم وتكــرار املبــادرات الناجحــة.

 .٧دعوة الرعاية الصحية إلى اعتماد مقاربة حساسة حيال النزاع القائم
بــد مــن اســتخدام العمليــة الســنوية لصياغــة خطــة االســتجابة لألزمــات يف لبنــان وخطــة وزارة الصحــة
ال ّ

العامــة للدعــوة إىل اعتمــاد مقاربــة حساســة حيــال النــزاع خــال تقــدمي الرعايــة الصحيــة .اللجــوء إىل عمليــة
صياغــة اخلطــة الســنوية لإلســتجابة لألزمــات يف لبنــان واجلــزء املتعلــق منهــا باملقاربــة احلساســة حيــال
النــزاع ،وذلــك ملســاءلة الهيئــات املنفــذة عن تأثــر براجمها على التوتــرات االجتماعيــة .والدعوة إىل تعــاون أكرب
بــن القطاعــات ،وذلــك بــن قطــاع الصحــة وقطــاع االســتقرار االجتماعــي مــن خــال نظــم التنســيق القائمــة.
التواصــل مــع املنســقني املتواجديــن علــى األرض التابعــن لــوزارة الصحــة العامــة إلثبــات قــدرة مقدمــي
الرعايــة الصحيــة علــى احلــد مــن التوتــرات االجتماعيــة علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي .ودعمهــم للتحــرك
تدريج ًيــا نحــو مراقبــة التوتــرات ورصــد أثــر األنشــطة الصحيــة اخملتلفــة علــى ديناميكيــات اجملتمــع
احمللــي ،علــى ســبيل املثــال يف املناطــق التــي يتلقــى فيهــا اللبنانيــون والســوريون خدمــات الرعايــة
الصحيــة بنفــس التكلفــة أو جما ًنــا.
اســتخدام أمثلــة حقيقيــة للتأثــر يف إطــار كســب التأييــد واملناصــرة بهــدف احلصــول علــى دعــم أكــر مــن
قبــل اجلهــات املانحــة للتدخــات الشــاملة عــر عــدة جمــاالت ،والتــي تشــمل الصحــة مــن أجــل حتقيــق
االســتقرار االجتماعــي.
كســب التأييــد واملناصــرة لتقــدمي الدعــم خلدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية التــي تخــدم الســكان األكــر
ً
ضعفــا والذيــن يعيشــون كلهــم يف نفــس املنطقــة ويســتخدمون املركــز الصحــي نفســه.
دعــم مبــادرات مراكــز الرعايــة الصحيــة الراميــة إىل إعــادة املســتخدمني اللبنانيــن إىل املراكــز ،مــن خــال
حمــات تشــمل الفحوصــات واالختبــارات اجملانيــة.
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