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تعمــل منّظمــة إنرتناشــونال ألــرت مــع هــؤالء الذيــن تضــّرروا مباشــرًة نتيجــة الّنــزاع يف 
ســبيل بنــاء ســاٍم دائــٍم. فنحــن نؤمــن بــأّن إرســاء الســام هــو يف يدنــا إْن نحــن تكاتفنــا. 
الّنــزاع، إذ جنمــع  الكاِمنــة خلــف  نحــن نصــّب جهودنــا علــى حــّل األســباب اجلذرّيــة 
ــواًل إىل  ــعبّية ووص ــدة الش ــن القاع ــً م ــّم، انطاق ــة. فنلت ــارب كاّف ــن املش ــً م ــً أناس مع

 . ــٍد يومــيٍّ املســتوى السياســاتّي، كــي نبنــي الســام علــى صعي

ــة التــي تعيــش جنبــً إىل جنــب بحّلهــا خافاتهــا  ويتبلــور الســام يف اجملتمعــات احمللّي
دون اللجــوء إىل العنــف، ال بــل يتبلــور أيضــً بتوقيــع أفــراٍد ملعاهــدة أو إلقائهــم الســاح 
جانبــً. لذلــك، نحــن نؤمــن بــأّن لــكلٍّ مّنــا دورًا يلعبــه يف بنــاء مســتقبٍل يعّمــه املزيــد مــن 

الســام.

www.international-alert.org
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جميــع احلقــوق حمفوظــة. ال يجــوز نســخ أي جــزء مــن هــذا املنشــور، أو تخزينــه يف نظــام 
الســتعادة البيانــات، أو نقلــه بــأي شــكل مــن األشــكال وأي وســيلة مــن الوســائل اإللكرتونيــة 
أو اآلليــة، أو عــن طريــق النســخ أو التســجيل أو غــر ذلــك، مــن دون َنســِبه كّليــً إىل املصــدر.  

تصميم النسخة العربية: مارك رشدان

صــورة الغــاف األمامــي: ســيدتان خــال جلســة توعيــة جتمــع الســورين واللبنانيــن يف املركــز 
ــام ــي األويل-اخلي الصح



إنرتناشونال ألرت | 3 الصحة من أجل االستقرار االجتماعي: استثمار حصيلة ما مت استخالصه من املشروع

الصحة من أجل 
االستقرار االجتماعي

استثمار حصيلة ما مت استخالصه من املشروع

تقرير الدروس المستخلصة

كتابة: ليال أسعد وإيلينا سافوفا
االشراف على النسخة العربية: يارا املوسوي وليال أسعد

أيار ٢٠١٨



الصحة من أجل االستقرار االجتماعي: استثمار حصيلة ما مت استخالصه من املشروع4 | إنرتناشونال ألرت

فهرس المحتويات
مقدمة. ١

تعميم أهداف االستقرار االجتماعي يف مشاريع الرعاية . ٢
الصحية

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

الفوائد الكامنة وراء دمج أهداف االستقرار االجتماعي يف مشاريع . 2
الرعاية الصحية

كيفية دعم االستقرار االجتماعي بشكل فعال من خالل . 3
األنشطة اخلاصة بالرعاية الصحية

فهم  السياق. 1

استهداف اجملتمعات اخملتلفة والوصول إىل األفراد الذين ال . 2
يستخدمون مراكز الرعاية الصحية األولية

خلق مساحة للتفاعل وبناء الثقة بن اجملموعات. 3

من احلوار الداخلي إىل احلوار اجملتمعي. 4

رصد أثر النشاطات على االستقرار االجتماعي. 5

اعتبارات ال بّد من أخذها يف احلسبان لدى اختيار املناطق . 4
املستهدفة

دعم املوظفني - التدريب، املرافقة، التعّمق يف األفكار . 5
والتعلم من الدروس املستقاة، وإظهار أفضل املمارسات

التنسيق وكسب التأييد. 6

االستنتاجات والتوصيات. 7

توصيات لتعميم االستقرار االجتماعي ضمن أعمال توفري . ٨
الرعاية الصحية

3

6

٧

٨

٩

٩

1٠

11

15

1٨

٢٠

٢٢

٢4

٢5

٢6



إنرتناشونال ألرت | 3 الصحة من أجل االستقرار االجتماعي: استثمار حصيلة ما مت استخالصه من املشروع

١. مقدمة

الرعايــة  تقــدمي   “ والــدروس املســتفادة مــن مشــروع  التقريــر أفضــل املمارســات  يســتخلص هــذا 
الصحيــة، إحــدى الطــرق ملنــع التوتــرات” الــذي تتــوىل تنفيــذه مؤسســة عامــل الدوليــة بالتعــاون مــع منظمــة 
إنرتناشــونال ألــرت وامُلمتــّد مــا بــن فربايــر / شــباط 2٠16 وينايــر / كانــون الثــاين 2٠1٨ وامُلمــّول مــن الوكالــة 
ــة  ــاريع املتعلق ــذ املش ــم وتنفي ــن تصمي ــات لتحس ــر توصي ــذا التقري ــع ه ــة AFD. ويض ــية للتنمي الفرنس
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 

ــز االســتقرار االجتماعــي. لتكييــف خدماتهــم وأنشــطتهم بهــدف املســاهمة يف تعزي

وقــد مت تنفيــذ املشــروع وســط تزايــد وتــرة التوتــرات بــن اجملتمــع اللبنــاين وأكــر مــن مليــون الجــئ ســوري 
ــة  ــة األزم ــع بداي ــن م ــدام األم ــن بانع ــعور اللبناني ــد ازداد ش ــذا وق ــة. ه ــات احمللي ــرون يف اجملتمع ينتش
الســورية1 ليتزايــد جمــدًدا نتيجــة عــدد مــن احلــوادث األمنيــة، ال ســيما يف عرســال يف آب / أغســطس 
2٠14، والقــاع يف حزيــران / يونيــو 2٠16 وعرســال يف متــوز / يوليــو 2٠1٧. وإزاء هــذا الواقــع عمــدت الســلطات 
اللبنانيــة بعــد كل حــادث إىل تعزيــز التدابــر األمنيــة يف جميــع أنحــاء لبنــان ففرضــت العديــد مــن البلديات حظر 
ــدة.  ــوط متزاي ــة لضغ ــم عرض ــة معه ــف التضامني ــت املواق ــا أمس ــورين فيم ــن الس ــى الاجئ ــول عل التج
هــذا وُيذكــر أن نســبة 2٨٪ فقــط مــن اللبنانيــن قّيمــت العاقــة مــع الســورين “إيجابيــة” أو “إيجابيــة جــًدا” 
يف أوائــل عــام 2٠1٧ 2 ، ليتدهــور هــذا التقييــم يف مرحلــة الحقــة مــن العــام3. وال تــزال املســاحات والفــرص 
املتاحــة للتفاعــل بــن اجملتمعــات املضيفــة والاجئــن حمــدودة للغايــة، وذلــك علــى الرغــم مــن النتائــج 
التــي تشــر إىل أنــه يف املناطــق التــي يتواجــد فيهــا عــدد كبــر مــن الاجئــن، خلــق مســاحات تفاعــل بــن كّل 
مــن أفــراد اجملتمعــن يزيــد مــن التصــور اإليجابــي حيــال العاقــات اللبنانية-الســورية بالنســبة اىل اللبنانيــن 

والســورين علــى حــد ســواء ”4. 

ــة  ــة احلرك ــط إىل حمدودي ــؤدي فق ــة ال ي ــتندات القانوني ــورين )٧4٪(5 إىل املس ــة الس ــاد غالبي ــا أن افتق كم
واحتمــال التعــرض لاعتقــال وعــدم القــدرة علــى اإلبــاغ عــن االنتهــاكات للســلطات، ولكــن أيًضــا يزيــد مــن 

1              تصورات املواطنن بشأن التهديدات األمنية املتأتية من تواجد الاجئن السورين يف لبنان، منظمة إنرتناشونال ألرت )2٠15(،
http://www.international-alert.org/publications/citizens-perceptions-security-threats-stemming-syri-
an-refugee-presence

ARK Group DMCC )يوليو 2٠1٧( – تقرير التصورات املنتظم بشأن التوترات االجتماعية يف أنحاء لبنان، املوجة 1، صفحة 1٨   2
.http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=14276

ARK Group DMCC )ديسمرب 2٠1٧( – تقرير التصورات املنتظم بشأن التوترات االجتماعية يف أنحاء لبنان، املوجة 2 )يصدر   3
قريبً(

ARK Group DMCC (opt.cit(  4
برنامج الغذاء العاملي، اليونيسف و املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن، تقييم حالة الاجئن السورين األكر   5

 VASYR 2٠1عرضة يف لبنان، ٧
https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2017-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon
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اخملــاوف بــن اللبنانيــن الذيــن يعتــربون أنــه ال ميكــن مســاءلة الســورين ذوي التواجــد غــر الشــرعي 
قانونيــ6ً. يف أعقــاب قــرار اإلعفــاء مــن رســوم اإلقامــة الــذي اعتمــده األمــن العــام اللبنــاين ابتــداًء مــن فربايــر 
2٠1٧ والــذي طــال بعــض الاجئــن الســورين )غالبيتهــم مــن املســجلن لــدى املفوضيــة الســامية لــألمم 
املتحــدة لشــؤون الاجئــن قبــل العــام 2٠15( مل يعــد العديــد مــن الســورين جمربيــن علــى تســديد مبلــغ 2٠٠ 
دوالر للشــخص الواحــد ســنويً كرســوم٧ لتجديــد اإلقامــة واحملافظــة عليهــا يف لبنــان وأصبــح بإمكانهــم 

بالتــايل التنقــل بحريــة واالســتفادة مــن اخلدمــات الطبيــة والرتبويــة.

هــذا وقــد مت إخــاء الاجئــن الســورين الذيــن يعيشــون يف مســاكن عشــوائية يف منطقــة ريــاق واملناطق 
احمليطــة بهــا يف البقــاع يف أيــار / مايــو 2٠1٧، ممــا تســبب بعمليات نقل غــر منظمة واســعة النطاق وأدى 
إىل حــدوث حــاالت تســرب مــن املــدارس وانقطــاع  ســبل العيــش وتشــتُّت اجملتمعــات. وتزايــدت تهديــدات 
ــاين مــن عــام 2٠1٧، ال ســيما تلــك التــي أصدرتهــا  ــان يف النصــف الث ــل لبن اإلخــاء يف البقــاع والشــمال وجب
ــد مــن  ــة وخاصــًة يف املناطــق التــي تدعمهــا اجملتمعــات احملليــة بشــكل فاعــل. وال ب الســلطات البلدي
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. ُتشــكل كافــة 
تلــك العوامــل أســباًبا رئيســية للتوتــر يف اجملتمعــات احملليــة. وقــد درس التقييــم األويل لهــذا املشــروع 
الــذي ُأجــري يف كانــون األول / ديســمرب 2٠16 مســببات التوتــرات بــن الســورين واللبنانيــن عــرب ثــاث مناطــق 
يف جبــل لبنــان والبقــاع وجنــوب لبنــان. وقــد عكــس بوضــوح أن اللبنانيــن الذين متــت مقابلتهــم يعتقدون أن 
املســاعدات املقدمــة للســورين 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 ُوِعــدوا بهــا.

ويف ظــل هــذا املنــاخ الــذي يشــوبه تزايــد التباعــد والعــداوة حيــال الاجئــن الســورين، تســتجيب عمليــة 
إعــداد برامــج إرســاء االســتقرار االجتماعــي حلاجــة ماســة تــربز حاليــً.  فوفقــً خلطــة االســتجابة لألزمــات 
ــة”  ــات احمللي ــن اجملتمع ــرات ب ــف التوت ــدف إىل “تخفي ــي يه ــتقرار االجتماع ــإن االس ــان، ف )LCRP( يف لبن

ووضــع “آليــات ملنــع نشــوب النزاعــات”٨.   

ويهــدف هــذا املشــروع، يف جميــع مراحلــه، إىل املســاهمة يف منــع التوتــرات بــن اجملتمعــات احملليــة 
داخــل لبنــان مــن خــال حتســن فــرص حصــول الفئــات األكــر ضعًفــا علــى اخلدمــات الصحيــة وتعزيــز 
العاقــات بــن اجملتمعــات احملليــة. وقــد قامــت مؤسســة عامــل بدعــم مــن منظمــة ألــرت بعقــد جلســات 
ــاين والســوري وذلــك يف  ــن اللبن ــة تفاعليــة جملموعــات خمتلطــة تضــم أفــرادًا مــن اجملتمعْي توعيــة صحي

 http://www.international-alert.org/publications/security-protects ،)2٠16( األمن الذي يحمي، إنرتناشونال ألرت  6
https://www.pressreader.com/lebanon/the-daily-star-lebanon/20170216/281608125189911  ٧

٨  حكومة لبنان واملنسق املقيم واملنسق اإلنساين لألمم املتحدة للبنان، خطة االستجابة اخلاصة بلبنان 2٠1٧-2٠2٠، قطاع 
االستقرار االجتماعي، النسخة النهائية احملدثة، نوفمرب 2٠1٧.
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ثاثــة عشــر مركــزًا للرعايــة الصحيــة األوليــة٩ إىل جانــب تنظيــم نشــاطات جمتمعيــة لتحســن العاقــات بــن 
اللبنانيــن والاجئــن الســورين. وعقــد الشــريكان أيضــً اجتماعــات تنســيقية مــع اجلهــات الفاعلــة يف 
جمــال الصحــة واالســتقرار االجتماعــي يف ثاثــة 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 فــرتة املشــروع. 

تقع مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة ملؤسسة عامل يف جبل لبنان )حارة حريك، بعجور، حي السلم( وبعلبك )العن،   ٩
عرسال(، والبقاع )كامد اللوز، مشغرة، وشمسطار( واجلنوب )صور والبازورية واخليام وحلتا وفرديس(.
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٢. تعميم أهداف االستقرار االجتماعي 
في مشاريع الرعاية الصحية

يتــم حتقيــق االســتقرار االجتماعــي، كمــا هــو موضــح يف خطــة االســتجابة لألزمــات اخلاصــة بلبنــان – 
التخفيــف مــن حــدة  1٠، مــن خــال تعزيــز قــدرة اجملتمعــات احملليــة واملؤسســات علــى   2٠2٠-2٠1٧
التوتــرات والوقايــة مــن النزاعــات. فالهــدف الرئيســي مــن حتقيــق أهــداف االســتقرار االجتماعــي يف 
ــا واملهمشــة مــن خمتلــف اجملتمعــات  ــز رفــاه الفئــات األكــر ضعًف ــة الصحيــة هــو تعزي مشــروع الرعاي
احملليــة. فمــن خــال معاجلــة أهــداف املشــروع، حتّولــت مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن كوِنهــا 
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 
والنفســية. ففــي نهايــة األمــر يســتوجب بلــوغ مســتوى عــاٍل مــن الرفــاه  ظــروف معيشــة إيجابيــة للفــرد 

أو اجملتمــع، وهــذا يشــمل اجلوانــب الطبيــة واالجتماعيــة والنفســية.

http://www.un.org.lb/lcrp2017-2020  1٠

الرفاه
(اجلوانب النفسية بالنسبة إ� 
مرتادي مراكز الرعاية الصحية 

ا ولية والعاملني فيها)

الرفاه
(اجلوانب االجتماعية)

الرفاه
(اجلوانب الطبية)

تتحقق اجلوانب االجتماعية من 
خالل تعزيز العالقات بني 

اجملتمعات احمللية، مما يساهم 
� إرساء �تمعات أك� ِسلم�.

تساعد ا�نشطة االجتماعية 
املش�كة وحلقات احلوار الداخلية  
مستخدمي مراكز الرعاية الصحية 

ا�ولية على منع التوترات ضمن 
اجملتمعات احمللية وبناء الثقة 

بني املستفيدين.

توفر اجتماعات التنسيق بني 
اجلهات احمللية والوطنية حتليًال 
®دًثا للسياق يسمح بتدخالت 

ذات صلة من أجل إرساء �تمع 
أك� متاسك�.

تتحقق اجلوانب الطبية من خالل 
حتسني فرص احلصول على 

اخلدمات الصحية مما يساهم � 
تعزيز سالمة اجملتمعات احمللية.

توف¸ خدمات صحية أفضل 
ُيشجع املرضى على زيارة مراكز 
الرعاية الصحية ا�ولية، والتماس 

الدعم الطبي واالستفادة من 
التداب¸ الوقائية من خالل جلسات 

التوعية.

تعالج جلسات التوعية قضايا 
رئيسية تتعلق بالرفاه النفسي 

للمشاركني؛ مثل االكتئاب، والقلق، 
والزواج املبكر، وما إÆ ذلك.

 �موظفو املراكز أيض� هم أك
استعداًدا للتعامل مع النزاعات 

والضغط � مكان العمل 
ومعاجلة املسائل والشكاوى 

بطريقة حساسة للنزاع.

إن آلية الشكاوى املعززة حتّرر 
املوظفني من ضغط العمل 

وتساهم � إرساء جو أك� هدوًءا 
ووًدا.
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ــرات بــن اجملتمعــات احملليــة يف  ــع التوت ومتثلــت أهــداف االســتقرار االجتماعــي لهــذا املشــروع يف من
خمتلــف مناطــق مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة عــن طريــق حتســن فــرص حصــول الفئــات األكــر ضعًفــا 

ــز العاقــات بــن اجملتمعــات احملليــة. علــى اخلدمــات الصحيــة، وتعزي

١ . ما الذي يعنيه دمج أهداف االستقرار االجتماعي 
في مشروع الرعاية الصحية أو في أي مشروع 

إنساني أو تنموي آخر؟

● يتعلق األمر أساسً بتحليل السياق وفهم 	
ذ                   كيفية تفاعله مع املشروع املنفَّ
مة، وتكييف النهج جلعل  أو الربامج امُلصّمً

العمل أكر شمواًل بالنسبة للمجتمعات 
احمللية اخملتلفة وإمكانية وصول العمل 

بصورة أكرب للفئات األكر ضعًفا.

● ال يعني ذلك البدء من الصفر أو إجراء تغيرات 	
جذرية على برامج واسرتاتيجيات املؤسسة.

● قد تكون هناك حاجة لبذل جهود إضافية 	
لتصميم وتكييف النشاطات خللق ظروف 

للتفاعل اإليجابي وبناء الثقة مع توفر 
اخلدمات الطبية املعتادة.

● ال يعني ذلك تغير السياسات واإلجراءات 	
الداخلية للمنظمة.

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 العاقــات بــن اجملتمعــات احملليــة، باإلضافــة إىل توفــر برامــج لبنــاء 
ــة  ــال ذات الصل ــارات إتص ــم مبه ــزاع ومتكينه ــاه الن ــم جت ــهم ووعيه ــادة حتّسس ــن لزي ــدرات  املوظف ق
ــات  ــات واجملتمع ــات، والعقلي ــة، واأليديولوجي ــة اخملتلف ــات الثقافي ــط واخللفي ــر والضغ ــع التوت ــل م للتعام

ــة. احمللي
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٢. الفوائد الكامنة وراء دمج أهداف االستقرار 
االجتماعي في مشاريع الرعاية الصحية:

للمجتمعات:
- تعزيز جوانب الرفاه (الطبية والنفسية واالجتماعية)

- خلق  تمعات أك� سالمة
- الشعور مبلكية جتاه مركز الرعاية الصحية والشعور بأمان أك� عند زيارة 

املركز وا�ستفادة من أنشطة شاملة � جو ودي
- تعزيز العالقات اجملتمعية وخلق  تمع أك� متاسك� 

للموظفني العاملني:
- يستفيد العاملون من برامج بناء قدرات ويكتسبون مهارات متعددة 

للتعامل مع التوتر وللوقاية من النزاعات
- يعمل املوظفون � بيئة أك� ود© ويصبحون قادرين على معاجلة الشكاوى

لهيئة الرعاية الصحية:
-تتحول هيئة الرعاية الصحية من كونها موّفرة للرعاية الصحية إ¯ عامل مؤثر 

داخل اجملتمع
- ُتصبح مكانة الهيئة أقوى � املنطقة وأيًضا جتاه اجلهات ا´خرى

-  حتقيق املزيد من املصداقية والشفافية جتاه املستفيدين والشركاء 
واملانحني
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٣. كيفية دعم االستقرار االجتماعي 
بشكل فعال من خالل األنشطة 

الخاصة بالرعاية الصحية

١. فهم  السياق

قبــل تكييــف أي أنشــطة جديــدة أو اعتمادهــا، يحتــاج املســؤولون عــن عمليــة التنفيــذ إىل فهــم ســياق 
املنطقــة وحتليلــه، ومعرفــة مــن هــم الاعبــن الرئيســين )االنتمــاءات السياســية والظــروف األمنيــة، 
واملســؤولن واجلهــات الفاعلــة احملليــة والوطنيــة، والهيئــات الطبيــة واملنظمــات اإلنســانية والتنمويــة 
ــية  ــببات الرئيس ــد املس ــن حتدي ــد م ــر، ال ب ــذه العناص ــب ه ــة(. إىل جان ــات خمتلف ــع جمتمع ــل م ــي تعم الت
ــار  ــة وانتش ــن يف املنطق ــدد الاجئ ــد ع ــود وتزاي ــة إىل وج ــا باإلضاف ــة ظهوره ــة وكيفي ــر يف املنطق للتوت
املســاكن العشــوائية والتدابــر الرســمية التــي تتخذهــا البلديــة والتصــّور الــذي يحملــه كل طــرف جتــاه 
“اآلخــر” يف املنطقــة. وإذا مــا أخذنــا هــذه الديناميكيــة بعــن االعتبــار، لوجدنــا أنــه ال بــّد أن يتــم تصميــم 
برامــج ومشــاريع هادفــة إىل االســتقرار االجتماعــي إىل جانــب التخطيــط لهــا وتنفيذهــا. كمــا أنــه ينبغــي أن 

ــروع. ــب دورة املش ــة جوان ــال كاف ــة ليط ــرتة العملي ــداد ف ــى امت ــب عل ــن كث ــم ع ــد والتقيي ــرى الرص ُيج

وال بــّد مــن اإلشــارة إىل أن أي تغيــر قــد يطــرأ علــى  الســياق  ال بــّد أن يســتتبع تغيــرات مقابلــة يف اخلطــوات 
ــل  ــب العم ــال، يتطل ــبيل املث ــى س ــذ. فعل ــط والتنفي ــم والتخطي ــروع: التصمي ــة إلدارة دورة املش اخملتلف
يف منطقــة شــهدت عمليــات إخــاء لاجئــن الســورين تغيــًرا يف تصميــم النشــاط بأكملــه. فــإذا كانــت 
النشــاطات التــي يجــري تنفيذهــا هــي كنايــة عــن جلســات حــوار بــن اللبنانيــن والســورين، حينئــٍذ يتــم 
إيقافهــا أو تعليــق مســارها لعــدم متكــن الســورين مــن زيــارة املركــز. واســتناًدا إىل الســياق اجلديــد، ينبغــي 
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 
ــر توقيــت جلســات  ــل تغي بعــض التغيــرات األخــرى ضمــن اإلطــار العــام تغيــرات طفيفــة يف النشــاط مث
احلــوار خــال فــرتة شــهر رمضــان أو خــال مراســم عاشــوراء حيــث ال يســمح للســورين مبغــادرة منازلهــم 

لســاعات معينــة خــال النهــار.
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٢. استهداف المجتمعات المختلفة والوصول إلى 
األفراد الذين ال يستخدمون مراكز الرعاية الصحية 

األولية

عنــد العمــل علــى مشــاريع الرعايــة الصحيــة الهادفــة لاســتقرار االجتماعــي، ال بــّد مــن األخــذ بعــن االعتبــار 
خمتلــف الفئــات املســتهدفة وتصميــم النشــاطات مبــا يتناســب مــع كل جمموعــة، وذلــك علــى أســاس 
ــة.  ــر الهوي ــن عناص ــا م ــر وغره ــي والعم ــوع اإلجتماع ــك الن ــا يف ذل ــة، مب ــم اخملتلف ــم وأولوياته احتياجاته
فيجــب أال تقتصــر اجملموعــات املســتهدفة علــى مرضــى ومســتخدمي الرعايــة الصحيــة األوليــة، بــل 
ينبغــي أن تشــمل الفئــات املهمشــة واألكــر ضعًفــا، مبــا يف ذلــك تلــك الفئــات التــي ال تســتطيع زيــارة مركــز 
ــا والرجــال )الذيــن يعملــون خــال ســاعات  ــار الســن والنســاء األكــر ضعًف ــة الصحيــة األوليــة مثــل كب الرعاي
عمــل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أو الذيــن ال يحضــرون بســبب الوصمــة االجتماعيــة حــول طلــب العــاج( 
ــا مــا تصطــدم هــذه الفئــات بعقبــات حتــّد  والشــباب واألطفــال واألشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة. وغالًب
مــن فــرص اســتفادتها كعــدم قدرتهــا علــى اســتخدام وســائل النقــل، واخملــاوف األمنيــة، و اإلقامــة  غــر 
القانونيــة لبعــض الســورين 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 
املنــزل أو أن يراُهــّن الغربــاء. وميكــن الوصــول إىل هــذه اجملموعــات مــن خــال النشــاطات اجملتمعيــة 

واالجتماعيــة التــي تطالهــم فضــًا عــن اخلدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا العيــادات املتنقلــة.

عيادة متنقلة تابعة ملؤسسة عامل يف أحد خميمات الاجئن السورين يف منطقة العن

سة عامل
س

صورة: مؤ
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ــد  ــن وكام ــام والع ــور واخلي ــق ص ــا يف مناط ــر ضعًف ــات األك ــول إىل الفئ ــن الوص ــل م ــة عام ــت مؤسس متكن
اللــوز ومشــغره وضواحيهــا عــرب  عياداتهــا املتنقلــة، وقدمــت لهــم خدمــات الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك 
االستشــارات وحمــات التطعيــم لألطفــال واختبــارات الســكري. كمــا قامــت فرق متنقلــة بتنظيــم دورات توعية 
ــزواج املبكــر والتعامــل مــع املشــاكل الســلوكية لألطفــال واملراهقــن. كمــا مت  بشــأن تنظيــم األســرة وال
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، غالًبــا مــا حتتــاج إىل معاجلــة التصــورات 
اخلاطئــة واألحــكام املســبقة واجملحفــة وعــدم تقّبــل اآلخــر يف أوســاط خمتلــف اجملتمعــات. فقــد خلقــت 
ــل  ــول تقّب ــة ح ــائل اجتماعي ــل رس ــي حتم ــات الت ــتخدام امللصق ــة )باس ــة وآمن ــاحة ودي ــل مس ــز عام مراك
اآلخــر واحلــوار، ورســائل بنــاء الســام التــي تســّلط الضــوء علــى مبــادئ حقــوق اإلنســان، ومــا إىل ذلــك(، وآليــة 
ــة أنهــم يف مــكان آمــن  ــة األولي ــة الصحي ــة حيــث يشــعر مســتخدمي مراكــز الرعاي شــكوى واضحــة وفعال
ــّد مــن تواجــد موظفــن مؤهلــن ذوي صاحيــات  ــه ال ب للتعبــر عــن همومهــم ومعاجلــة شــكواهم. غــر أن
)األخصائيــن االجتماعيــن والعاملــن يف اجملــال الطبــي واإلداري( يتولــون املهمــة ويكونــون قادريــن علــى 
ــرات والتــزام مقاربــة حساســة للنــزاع لــدى توفــر اخلدمــات الطبيــة وتنفيــذ النشــاطات  التعامــل مــع التوت
ــا علــى فهــم  االجتماعيــة. فعلــى ســبيل املثــال، تلقــى العاملــون االجتماعيــون يف مؤسســة عامــل تدريًب
النــزاع والتعامــل مــع التوتــرات والتواصــل بشــكل أفضــل كجــزء مــن جهــود املنظمــة خلدمــة جميــع 

ــة. ــات احمللي اجملتمع

٣.  خلق 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 أيًضــا 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 
يــزورون  اللبنانيــن الذيــن  اللبنانيــن وغــر  اللبنانيــن والســورين فضــًا عــن عــدد املرضــى  للمرضــى 
املركــز، جميــع مــا تقــّدم ذكــره عوامــل مهمــة تؤثــر يف التصــورات والعاقــات بــن املرضــى واملركــز، وبــن 
املرضــى اللبنانيــن وغــر اللبنانيــن. ومــن املفيــد جــًدا لــكل مركــز مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أن 

ــه وأن يكيــف أنشــطته لدعــم التفاعــل االجتماعــي يف ســياقه التشــغيلي احملــدد. يصمــم خطت
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وقــد جلــأت مؤسســة عامــل إىل عقــد جلســات توعيــة للتواصــل مــع اللبنانيــن والســورين وخللــق مســاحة 
للتفاعــل. فكانــت اجللســات تفاعليــة وشــجعت املشــاركن علــى املشــاركة يف احلــوار وتبــادل اآلراء 

ــة. ــبات جمتمعي ــا مناس ــز أيًض ــت املراك ــن، نظم ــض األماك ــربات. ويف بع واخل

تصميــم وتخطيــط جلســات التوعيــة: يجــب أن تتضمــن عمليــة التخطيــط مشــاورات مســتمرة مــع منســق 
املشــروع، ومديــر مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، واألخصائيــن االجتماعيــن. غالًبا مــا تتخذ جلســات التوعية 
للمجموعــات اخملتلطــة التــي جتمــع أفــراد مــن اجملتمــع اللبنــاين والســوري شــكل خمتلــف وفًقــا 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 تدريجًيا 

مــع كل دورة إىل تقليــص وقــت الشــرح وزيــادة الوقــت اخملصــص للمناقشــة.

اإلســتقطاب والتواصــل مــع املشــاركني: عمــدت مؤسســة عامــل يف البدايــة إىل اختيــار املشــاركن 
يف جلســات التوعيــة مــن خــال التشــغيل املنتظــم للمراكــز. وُدعــي املرضــى الذيــن يأتــون إىل املركــز 
ــى  ــت عل ــز قام ــض املراك ــر أن بع ــز. غ ــل املراك ــد داخ ــي ُتعق ــات الت ــور اجللس ــة حلض ــارات الطبي لإلستش

عايدة، إحدى املشاركات اللبنانيات يف اجللسات احلوارية يف مركز 1البازورية

ت
شونال ألر

ش/إنترنا
ي حامو

صورة: عل
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ــارها  ــادة انتش ــل زي ــن أج ــك م ــة، وذل ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــارج مراك ــات خ ــد جلس ــة بعق ــبيل التجرب س
ووصولهــا. وال بــد مــن اإِلشــارة إىل أن إقــرتاح مواقــع بديلــة جللســات التوعيــة واألنشــطة األخــرى أقــرب 
إىل أماكــن إقامــة املشــاركن، ُيقلــل مــن الصعوبــات التــي ُيشــكلها التنقــل ونقــاط التفتيــش. وُيمكــن 
اســتخاص الــدروس مــن عمــل املركزيــن يف اخليــام وصــور حيــث ُنظمــت جلســات توعيــة يف بيــوت نســاء 

ــرتددات. ــات امل ــاركات اللبناني ــذب املش ــل ج ــن أج ــات م لبناني

وســاعد توفــر املزيــد مــن اجللســات حــول املواضيــع التــي تهــم املــرأة يف اســتقطاب املشــاركن. فعلى 
ســبيل املثــال، أعربــت النســاء عــن اهتمامهــن مبواضيــع تتعلــق برتبيــة األطفــال، والصحــة اإلجنابيــة، 

واملشــورة املتعلقــة باحليــاة الزوجيــة، أو التوعيــة حيــال الصحــة النفســية.

ــاهمت  ــتقطاب. وس ــة اإلس ــّهل عملي ــأنه أن ُيس ــن ش ــرى م ــطة أخ ــة بأنش ــات التوعي ــط جلس ــا أن رب كم
يف  أخــرى،  وكاالت  إىل  حتــى  أو  عامــل،  مؤسســة  مراكــز  يف  املهنــي  التدريــب  إىل  املشــاركن  إحالــة 
تشــجيعهم علــى حضــور جلســات التوعيــة التــي نظمتهــا عامــل. كمــا ســاعدتهم يف الوقــت نفســه علــى 
ــة  ــاطات املهني ــمل النش ــن أن تش ــرهم. وُيمك ــادة أس ــم أو إف ــادة دخله ــة لزي ــارات الازم ــاب امله اكتس
ــة.   ــة أو احلياك ــخ، واخلياط ــة، والطب ــة اإلجنليزي ــة، واللغ ــعافات األولي ــية، واإلس ــض األساس ــارات التمري مه
ــاء  ــاط وبن ــة النش ــاء ممارس ــة أثن ــة الدردش ــاركن إمكاني ــم للمش ــرص التعل ــح ف ــبق، تتي ــا س ــوازاة م ومب

من جلسات التوعية الطبية إىل جلسات احلوار:

ــل  ــن مث ــي مع ــوع طب ــول موض ــرض ح ــدمي ع ــة األوىل بتق ــون يف اجللس ــون االجتماعي ــدأ األخصائي يب
ــدة  ــواًرا مل ــون ح ــة، يفتح ــة اجللس ــخ. ويف نهاي ــل وال ــة احلم ــكري ومتابع ــدم والس ــط ال ــاع ضغ ارتف
1٠ دقائــق حيــث يشــجعون املشــاركن 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 

واملناقشــات. اخلــربات 

ــر  ــل اآلخ ــة تقّب ــن حماول ــل وم ــن التفاع ــر م ــتوى آخ ــاركون إىل مس ــل املش ــات، ينتق ــد 4 أو 5 جلس بع
ــاق  ــن األطب ــات م ــدمي وصف ــخ أو تق ــل الطب ــرتك؛ مث ــاط مش ــاركة يف نش ــم للمش ــم دعوته ــث تت حي
الســورية واللبنانيــة اخملتلفــة، فهــم بالتــايل يتشــاركون يف األلعــاب القائمــة علــى ســيناريو حمــدد أو 
حماولــة إيجــاد حلــول للمخــاوف املشــرتكة املتعلقــة بصحتهــم النفســية مثــل كيفيــة التعامــل مــع 
حــاالت الضغــط، والقلــق أو املتعلقــة بأســرهم مثــل التقّبــل، ومنــع نشــوب النــزاع، والعنــف القائــم على 

النــوع االجتماعــي، والســلوكيات اخلطــرة.
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العاقــات االجتماعيــة. وبنــاًء علــى ماحظاتنــا، إن توزيــع جمموعــات األدوات الطبيــة يف نهايــة كل دورة 
ودعــوة املــرأة إىل املشــاركة يف النشــاطات اجملتمعيــة التــي تنظمهــا معظــم املراكــز هــو أمــر يشــجع 

ــاركة. ــى املش عل

الدروس المستخلصة من المراكز التجريبية في كلٍّ من البازورية و بعجور

● ــاركن 	 ــك للمش ــمح ذل ــد س ــدورات. وق ــت لل ــبوعي ثاب ــت أس ــد ووق ــن موع ــفهًيا ع ــا وش ــان مرئًي اإلع
ــم. ــن روتينه ــزء م ــات كج ــور اجللس بحض

● أظهــر التواصــل مــن خــال جمموعــة الواتســاب أو اســتدعاء املشــاركن قبــل يــوم واحــد مــن الــدورة 	
لتأكيــد حضورهــم نتائــج جيــدة يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األويل يف بعجــور.

● أطلــق مركــز البازوريــة جلنــة للمتطوعــن تتألــف مــن ٧ نســاء مــن جنســيات لبنانيــة وســورية. وســاعدت 	
اللجنــة يف إســتقطاب حضــور جديــد وحتضــر جلســات توعيــة لكســر اجلليــد للقادمــن اجلــدد.

● متكــن النســاء اللواتــي يحضــرن اجللســات علــى الصعيدْيــن الشــخصي واملهنــي - إذا كان ذلــك 	
متاحــً مثــل إحالــة مــن يحضــرن دورات التوعيــة إىل التدريــب املهنــي الــذي ُيقــام يف مراكــز مؤسســة 

ــدرات. ــاء الق ــج بن ــدم برام ــرى تق ــن إىل وكاالت أخ ــل أو إحالته عام

● يف مركــز البازوريــة، قــام األخصائــي االجتماعــي الــذي درس علــم النفــس وحصــل علــى تدريبــات الدعــم 	
النفســي واالجتماعــي يف وزارة الصحــة العامــة بإجــراء مشــاورات فرديــة للمشــاركن يف إطــار 

ــز. ــة للمرك ــاريع اخملتلف ــن املش ــاركون م ــتفاد املش ــذا اس ــة. وهك ــات التوعي جلس
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قصة وفاء

وفاء سيدة سورية جاءت من إدلب عام ٢٠١٣ ،انتقلت مؤخًرا إ	 البازورية بعد زواجها وهي أم لفتاة 
صغ�ة تبلغ من العمر سبعة أشهر اسمها رهف. بدأت وفاء بزيارة مؤسسة عامل ملتابعة 
حملها وشاركتنا مبا يلي: "أعت¡ مؤسسة عامل مساحة مرحبة بالالجئني السوريني كما أنها 

حتافظ على خصوصيتي أثناء ترددي إ	 املركز. لهذا السبب أشعر باªمان هنا وخالل مشاركتي ¦ 
أنشطة املركز اخملتلفة“. وبعد ُمضي شهرين على ترّدد وفاء إ	 جلسات احلوار ورًدا على سؤال 

حول تأث� جلسات احلوار، قالت: "إنني أم½ وقت الفراغ مبعلومات مفيدة من مصادر موثوقة وأتعرف 
إ	 أشخاص جدد. اللبنانيون العاملون ¦ هذا املركز ودودون وال ميلكون أي أحكام مسبقة. لقد 

أصبحت صديقة مع سيدة شابة لبنانية حتضر اجللسات معي وزرتها ¦ منزلها اªسبوع املاضي 
عندما Ë تأِت، فقد إعتقدت إنها مريضة! “

قصة مرمي

قالت مرمي، إحدى املشاركات اللبنانيات، وهي تعيش ¦ صور - جنوب لبنان: "أشعر بأن جلسة 
التوعية هذه هي اجلزء الوحيد من اليوم الذي أستطيع فيه أن أهتم بنفسي، فهي مساحة أكون 

فيها حرة!“، وقالت إن اجللسات مكنتها من مواجهة مصادر الضغط اليومي واحلصول على 
املشورة لكيفية التعامل مع زوجها وأطفالها واجملتمع.

4 . من الحوار الداخلي إلى الحوار المجتمعي      

غالًبــا مــا تقــع مراكــز الرعايــة الصحيــة يف املناطــق التــي تتــوىل فيهــا جهــات فاعلــة متعــددة توفــر 
اخلدمــات، وذلــك بــدًءا مبقدمــي الرعايــة الصحيــة احملليــن املعروفــن منــذ أمــد بعيــد وصــواًل إىل اجلهــات 
الفاعلــة اإلنســانية التــي تخــدم الفئــات األكــر ضعًفــا. ويف حــن أن التنســيق ميكــن أن يكــون لــه فوائــد فوريــة 
ــات  ــون اإلجتماع ــن أن تك ــبة، ُيمك ــة املناس ــان اإلحال ــات وضم ــل يف اخلدم ــع التداخ ــل من ــًدا، مث ــة ج عملي
مفيــدة أيًضــا كآليــة لتحديــث الســياق املســتمر. وميكــن الجتماعــات التنســيق التــي جتمــع بــن الســلطات 
احملليــة ومقدمــي الرعايــة الصحيــة وغرهــا مــن اجلهــات الفاعلــة، مثــل املنظمــات العاملــة علــى 
مســألة االســتقرار االجتماعــي، أن تكــون فعالــة يف املناطــق حيــث تتعــدد اجلهــات الفاعلــة علــى األرض. 
ومــع ذلــك، قــد ال حتتــاج اجملتمعــات األصغــر حجًمــا، حيــث يعــرف مقدمــو اخلدمــات بعضهــم البعــض 
شــخصًيا ويتبادلــون املعلومــات بشــكل غــر رســمي، إىل آليــات رســمية للتنســيق وحتديــث الســياق. 
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ــال يف  ــو احل ــا ه ــة - كم ــة واملركزي ــق احلضري ــل يف املناط ــو أفض ــى نح ــيق عل ــات التنس ــل اجتماع وتعم
ــر  ــب الكث ــورية إىل جان ــة والس ــيات اللبناني ــن اجلنس ــكان م ــن الس ــر م ــدد كب ــد ع ــث يتواج ــة؛ حي ــرج الرباجن ب
مــن املنظمــات العاملــة واملعنيــن الذيــن يقدمــون خدمــات خمتلفــة. ويف املناطــق الريفيــة، مثــل اخليــام 
ــات  ــم االجتماع ــد معظمه ــطن، ال يج ــن الناش ــن املعن ــبًيا م ــدود نس ــدد حم ــد ع ــث يوج ــوز، حي ــد الل وكام

ــمي. ــر رس ــكل غ ــقون بش ــض وينس ــم البع ــون بعضه ــم يعرف ــدة ألنه ــيقية مفي التنس

يتطلب التنسيق الناجح ما يلي:

● إعــداد أرضيــة االنطــالق: مــن الضــروري اعتمــاد الصراحــة حــول أدوار املنظمــات املضيفــة التــي تنظــم 	
ــرب  ــرها، اعت ــات وتيس ــاق االجتماع ــرت إط ــة أل ــت منظم ــث توّل ــن، حي ــن األماك ــد م ــاع. يف العدي االجتم
ــة  ــو الرعاي ــادرات مقدم ــذه املب ــود ه ــأن يق ــى ب ــك يوص ــة. ولذل ــة مانح ــم كمنظم ــاركون املنظ املش
ــة  ــة احمللي ــوم املنظم ــم أن تق ــن امله ــوة أوىل، م ــل. وكخط ــة عام ــل مؤسس ــون مث ــة احمللي الصحي
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 ُتعلــم البلديــات منــذ بدايــة النشــاط 

وقبــل االجتمــاع بــأي مــن اجلهــات املعنيــة احملليــة مــن أجــل احلصــول علــى موافقتهــا.

● التحضــري لالجتماعــات: كانــت االجتماعــات الثنائيــة مــع املدعويــن مفيــدة جــًدا لوضــع توقعــات وأهــداف 	
اجتمــاع التنســيق وإلبقــاء املناقشــات موجهــة نحــو حتقيــق النتائــج.

إجتماع تنسيقي مع اجلهات احمللية الفاعلة يف بلدية حارة حريك

ت
شونال ألر

صورة: إنترنا
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● عقــد االجتماعــات: مــن املهــم جــًدا أن يكــون هنــاك 	
ــوازن  ــق الت ــى حتقي ــات قادرعل ــوي لاجتماع ــر ق ميسِّ
أن  حيــث  اجملموعــة،  علــى  التأثــر  ديناميكيــة  يف 
كبــر علــى  تأثــر  لهــا  يكــون  أن  إىل  البلديــات متيــل 
اجملموعــات وأحياًنــا توجــه النقــاش نحــو منافعهــا 
اخلاصــة. وميكــن أن تكــون مشــاركة نتائــج البحــوث، 
أويل،  بشــكل  يجــري  الــذي  الســياق  حتليــل  مثــل 
نقطــة انطــاق ملناقشــة التوتــرات مــع املســؤولن 
ــات  ــن املنظم ــًا ع ــة فض ــة احمللي ــات املعني واجله

الوطنيــة والدوليــة.

● املتابعــة: مــن الضــروري تذكــر احلضــور بأهــداف 	
التــي  املنظمــات  أن  والتوضيــح  االجتماعــات 

ســتحضر االجتمــاع لــن تســتفيد مــن أي متويــل. وعوًضــا عــن ذلــك، تتاح لهــم فرصــة لتبــادل املعلومات 
ــات  ــة مــع البلدي ــب مــا تقــّدم، مــن املهــم عقــد اجتماعــات ثنائي ــد االحتياجــات. إىل جان والتحاليــل وحتدي

املنتظمــة. املتابعــة  لضمــان 

● املستحســن 	 مــن  النشــاط:  اســتدامة  ترســيخ 
تعزيــز ملكيــة البلديــة وتشــجيع املســؤولن علــى 
ــيقية أو حتــى الدعــم  عقــد هــذه االجتماعــات التنس
)مثــل  اللوجســتية  اخلدمــات  توفــر  خــال  مــن 
اســتضافة احلضــور وتوفــر مســاحة لاجتماعــات(. 
إن متكــن املعنيــن احملليــن لتــويل زمــام املبــادرة 
هــو أمــر أساســي، وذلــك ليتمكنــوا مــن جتــاوز مرحلــة 
اجتماعــات التنســيق وتنفيــذ مبــادرات بنــاء اجملتمــع 

/ الثقــة وفًقــا لاحتياجــات احملــددة.

● اســتثمار التنســيق: اقــرتح املشــاركون يف بعــض املناطــق مشــاريع إمنائيــة تأخــذ يف عــن االعتبــار 	
ــا لهــذه اجملموعــات لوضــع  ــا وثيًق االســتقرار االجتماعــي؛ وميكــن أن تتضمــن اخلطــوات التاليــة دعًم

مقرتحــات مشــرتكة وحمــاوالت للتواصــل مــع املانحــن.

“كنا نعرف بعضنا البعض 
لفرتة طويلة ولكن مل يكن 
بيننا أي عاقة مهنية. اآلن 

أصبحنا ندرك ما هي مراكز 
الرعاية الصحية األولية / 

املستشفيات يف املنطقة 
التي تقدم اخلدمات 

)االستشارات، واختبارات الدم، 
والفحص باألشعة السينية، 
واحلمات والخ( لكي نتمكن 

من إحالة املرضى إىل األماكن 
الصحيحة”، يقول أحد موظفي 

وكالة إنسانية.

"سيتيح الدعم الذي تقدمه 
بلدية حارة حريك/ بعجور 

لتحسن التنسيق بن خمتلف 
جمموعات الرعاية الصحية 

املؤثرة ودعم النشاطات 
املشرتكة يف املنطقة، 

استدامة وترة العمل التي 
يحتاجها النشاط”، يقول 

امليّسر.

ويقول أحد املشاركن: “إن احلل بسيط جًدا يف بعض األحيان! فعلى سبيل 
املثال، ُيعد عقد هذا االجتماع التنسيقي غر مكلف ولكن يف الوقت نفسه 

نحن قادرون من خاله على حتقيق حتسن كبر يف الوضع الصحي يف 
املنطقة”.
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5. رصد 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، فضــًا عــن أي تغيــر علــى مســتوى 
ــدة  ــرات معق ــذه التغ ــة. إن ه ــات احمللي ــع يف اجملتمع ــاق أوس ــى نط ــل عل ــر للتدخ ــات وأي تأث اجملموع
العــام ضــروري ألي  الســياق  أن رصــد  باســتمرار. ويف حــن  يتغــر ســياقها  بيئــة  الوجــود يف  ودائمــة 
تدخــل - بصــرف النظــر عــن اجملــال الــذي يتــّم فيــه التدخــل، فإنــه امــر مهــم بالنســبة للمشــاريع الراميــة 
ــه  ــري في ــكان يج ــياق يف كل م ــتمرة للس ــات املس ــم التحديث ــن دع ــي. وميك ــتقرار االجتماع ــز االس إىل تعزي
تنفيــذ املشــروع مــن خــال املناقشــات والتعّمــق خــال اجتماعــات املتابعــة مــع موظفــي املشــروع )أي 
األخصائيــن االجتماعيــن يف مؤسســة عامــل( ومــن خــال اجتماعــات التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة 
“بعجــور”  يف  للســياق  منتظمــة  حتديثــات  عامــل  ومؤسســة  ألــرت  منظمــة  أجــرت  فقــد  اخملتلفــة. 
و“اخليــام” و “كامــد اللــوز”، ممــا ســمح لــكل مــن الشــركاء واملنفذيــن امليدانيــن بتحديــد أي تغيــرات يف 

البيئــة التشــغيلية.

قــد يشــّكل يف البدايــة رصــد أثــر 
املســتفيدين  علــى  املشــروع 
ــل  ــي مل تعم ــات الت ــا  للمنظم حتدًي
االســتقرار  علــى  واضــح  بشــكل 
االجتماعــي. ومــن املفيــد يف هــذا 
اإلطــار حتديــد املؤشــرات بالتعــاون 
)أي  امليدانيــن  املوظفــن  مــع 
الذيــن  االجتماعيــن(  األخصائيــن 

يقومــون بتنفيــذ النشــاطات. كمــا قــد ســمح تطويــر أدوات بســيطة للرصــد والتقييــم مــع مصطلحــات 
ومؤشــرات بســيطة لألخصائــن االجتماعيــن يف مراكــز مؤسســة عامــل بتحســن عمليــة اســتيعاب 
ــا  ــاركن. كم ــات املش ــف وممارس ــرات يف مواق ــة التغ ــم مراقب ــاح له ــي وأت ــتقرار االجتماع ــوم االس مفه
أتاحــت عمليــة التعّمــق يف جــدوى األدوات وتكييــف املؤشــرات املتفــق عليهــا مبدئًيــا فرصــة للفريــق 

االحتياجــات. حســب  وتعديلهــا  األدوات  لتحســن 

ويتعــن علــى املنظمــات العاملــة علــى االســتقرار االجتماعــي أن تقــّر باحلاجة إىل مــوارد كافية لعمليــة الرصد 
ــت  ــات يف الوق ــراء التعدي ــرورة إج ــة ولض ــرات اإلضافي ــجيل التغ ــة لتس ــة مهم ــر عملي ــي ُتعتَب ــم الت والتقيي
ــاطات،  ــذون النش ــن ينف ــن الذي ــا للموظف ــا إضافًي ــك وقًت ــب ذل ــج. ويتطل ــاطات والنه ــى النش ــب عل املناس
فضــًا عــن إجــراء عمليــة منظمــة جلمــع وتســجيل ردود الفعــل واألفــكار التــي أتــت نتيجــة عمليــة التعّمــق.
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يف إطــار عمليــة تقدميهــا للخدمــات، مــن األجــدى باملنظمــات الســاعية إىل تعميــم االســتقرار االجتماعــي 
أن تضــع  يف كل مركــز خطــط عمــل اســرتاتيجية 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 وُيطلــب 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 
الرصــد املســتمر الــذي ميكــن أن يرّســخ أثــر األنشــطة، وذلــك مــن حيــث التغيــرات املتعلقــة باالســتقرار 
االجتماعــي. وأدى املشــروع الــذي نفذتــه مؤسســة عامــل ومنظمــة ألــرت إىل ظهــور أدلــة علــى تغــر 
التصــورات يف أوســاط املشــاركن يف جلســات التوعيــة، فضــًا عــن حتســن فهمهــم للســياق يف 

اجتماعــات التنســيق.

حماضرة صحية مبنية على احلوار بن سيدات لبنانيات وسوريات يف مركز الرعاية الصحية التابع ملؤسسة عامل يف 
منطقة بعجور

سة عامل
س

صورة: مؤ
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4. اعتبارات ال بّد من أخذها في 
الحسبان لدى اختيار المناطق 

المستهدفة

بالنســبة  أمــًرا صعًبــا  اختيــار املناطــق املســتهدفة ألنشــطة االســتقرار االجتماعــي  يكــون  كثــًرا مــا 
ــا مــا تتطلــب حمدوديــة التمويــل منــح األولويــة للمناطــق احملتاجــة، يف  للمنظمــات غــر احلكوميــة. وغالًب
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 
ــة  ــت دورات توعي ــل” نظم ــز “عام ــع مراك ــن أن جمي ــوى )يف ح ــي أق ــتقرار االجتماع ــى االس ــز عل كان الرتكي
جملموعــات متعــددة اجلنســيات، شــاركت بعــض املراكــز أيًضــا يف اجتماعــات تنســيقية حــول حتليــل 

الســياق والنشــاطات اجملتمعيــة امُلنفــذة(.

● عــدد املرضــى الســوريني واللبنانيــني القادمــني إىل املركــز - قــد تتأثــر هــذه األرقــام بعــدد الســورين 	
اللبنانيــن  املرضــى  مــن  كبــرة  أعــداًدا  يســتقبل  ال  املركــز  كان  وإذا  املنطقــة،  يف  املتواجديــن 
والســورين الاجئــن، فــإن تنظيــم النشــاطات للمجموعــات اخملتلطــة يتطلــب بــذل جهــود إضافيــة 

يف جمــال اإلســتقطاب.

● مســتوى التوتــر / القبــول يف أوســاط اجملتمعــني الســوري واللبنــاين يف املنطقــة ويف املركــز - يف 	
حــن أن األنشــطة املعنيــة باالســتقرار االجتماعــي قــد تكــون أكــر إحلاحــً يف املناطــق التــي تشــهد 
توتــًرا شــديًدا، فــإن اســتقدام النــاس إىل اجللســات املشــرتكة قــد ال يكــون أفضــل نهــج إذا ســاد شــعور 

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 لاســتقرار االجتماعــي يف املناطــق التــي ُتقــدم فيهــا القليــل مــن اجلهات 
ــة  ــات التوعي ــا جللس ــد تنظيمه ــا عن ــر جناًح ــل أك ــز عام ــت مراك ــة. وكان ــات مماثل ــرى خدم ــة اأُلخ الفاعل
اخملتلفــة يف املناطــق التــي كانــت فيهــا عامــل هــي هيئــة الرعايــة الصحيــة األوليــة الوحيــدة أو واحــدة 

مــن عــدد قليــل جــًدا مــن مقدمــي اخلدمــات الصحيــة واالجتماعيــة.

● قــدرة األخصائيــني االجتماعيــني / العاملــني امليدانيــني علــى تنفيــذ النشــاطات - هــو معيــار رئيســي 	
يف اختيــار جمــاالت تنفيــذ أنشــطة االســتقرار االجتماعــي. وتعتــرب املهــارات وااللتــزام الشــخصي 
ــرًطا  ــة ش ــاطات اجملتمعي ــم النش ــابقة يف تنظي ــربة الس ــي واخل ــتقرار االجتماع ــاء االس ــة إرس بعملي

ــد. ــر املتزاي ــا لنجــاح أنشــطة االســتقرار االجتماعــي، وال ســيما يف ســياق التوت هاًم
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● 	

● 	

● 	

● 	

● 	

واســتناًدا إىل املعايــر املذكــورة أعــاه الختيــار مراكــز جتريبيــة للمرحلــة التاليــة مــن املشــروع، كان للُفــرق 
املعنيــة بالتشــغيل والربنامــج آراء خمتلفــة عنــد اختيــار املراكــز التجريبيــة. وأظهــر الفريــق التشــغيلي ميــًا 
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 املشــاركن 
يف الــدورات. ومــال فريــق الربنامــج إىل اختيــار مراكــز مــن املناطــق التــي تشــهد مســتوى توتــر يــرتاوح بــن 
املتوســط واملرتفــع. وقــد تقــرر يف نهايــة املطــاف أخــذ جمموعتــي املعايــر يف االعتبــار واســتخدام مبــدأ 

التنــاوب مــن أجــل تغطيــة عــدد أكــرب مــن املراكــز يف املرحلــة التاليــة مــن املشــروع.

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

سة عامل
س

صورة: مؤ
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5. دعم الموظفين - التدريب، المرافقة، 
التعّمق في األفكار والتعلم من 

الدروس المستقاة، وإظهار أفضل 
الممارسات

ــون  ــروري أن يك ــن الض ــن. وم ــدرة املوظف ــى ق ــر عل ــد كب ــاريع إىل ح ــن املش ــواع م ــذه األن ــاح ه ــد جن يعتم
ــات  ــر اخلدم ــل توف ــات يف ظ ــوب الصراع ــع نش ــرات ومن ــع التوت ــل م ــة التعام ــن لكيفي ري ــون حمضَّ املوظف
املعتــادة باإلضافــة إلمتاكهــم القــدرة علــى قــراءة التغيــرات يف الســياق وتكييــف النشــاطات وفًقــا لذلــك. 
ــاء القــدرات  ــد األخصائيــن االجتماعيــن يف مؤسســة عامــل بربامــج بن ويف إطــار هــذا املشــروع، مت تزوي
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 خال جمموعة من النشاطات.

● ــة األساســية يف مؤسســة عامــل التــي قامــت بدورهــا بتدريــب 	 تدريــب املدربــني:  مت تدريــب املدرب
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 شــّكل مفتــاح النجــاح يف تنفيــذ جلســات التوعيــة واملتابعــة مــع 

األخصائيــن االجتماعيــن.

● إدراج فصــل عــن مهــارات غــري 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 	
والتقييــم، ونظريــة التغيــر، وكيفيــة الســعي دائًمــا إىل حتقيــق نتائــج، وقــد حظــوا بدعــم الســتنتاج 
املؤشــرات املتعلقــة باالســتقرار االجتماعــي مــن جلســات التوعيــة لكــي يكونــوا قادريــن علــى قــراءة 
وقيــاس تغــرات املشــاركن يف املعرفــة واملواقــف واملمارســات أو مــا ُيعــَرف اختصــارًا بـــ“KAP” إىل 

جانــب تتبــع أثــر األنشــطة.
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● تطويــر أدوات الرصــد والتقييــم ملســاعدة األخصائيــن االجتماعيــن علــى ترجمــة التغــرات التــي 	
ــع  ــات األرب ــارن للجلس ــهري مق ــي ش ــر تقييم ــداد تقري ــوار. ومت إع ــات احل ــر جلس ــق أث ــا وتوثي الحظوه
أو اخلمــس، باإلضافــة إىل لعبــة تفاعليــة تســتند إىل ســيناريوهات معينــة بعنــوان “خطــوة إىل األمــام” 
ــرى. ــات األخ ــات واجملتمع ــاه اجملموع ــن جت ــات احلاضري ــف وممارس ــرات يف مواق ــس التغ ــي تعك والت

● 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 
ــن. وقــد اعُتمــدت منهجيــات شــاملة يف برامــج واســرتاتيجيات هــذه  املســتقاة مــن هذيــن املركزي
املراكــز والتــي ُحظيــت مبصادقــة األخصائيــن االجتماعيــن. وأســفر العمــل يف املراكــز التجريبيــة 
ــة  ــى بقي ــا عل ــمها وعرضه ــي مت تقاس ــات الت ــل املمارس ــاح وأفض ــص النج ــن قص ــة م ــن جمموع ع
العاملــن األخصائيــن االجتماعيــن يف اجتماعــات املتابعــة. ومت إنتــاج شــريط فيديــو قصــر سيســاعد 

مؤسســة عامــل علــى نشــر قصــص جناحهــا وأفضــل املمارســات داخــل باقــي املراكــز.

● عقــد اجتماعــات منتظمــة وزيــارات ميدانيــة وجلســات تعّمــق وحتليــل مــع العامــالت االجتماعيــات. 	
خــال  واألفــكار  التحديــات  ونوقشــت  امليدانيــة  الزيــارات  خــال  فرديــة  اجتماعــات  عقــد  مت  وقــد 
االجتماعــات نصــف الشــهرية املنتظمــة التــي ُتعقــد يف مقــر مؤسســة عامــل باإلضافــة إىل عــرض 

قصــص النجــاح وأفضــل املمارســات.

● عقــد ورشــة عمــل مشــرتكة داخليــة بشــأن الدروس املســتخلصة )مــع كل مــن العاملــن امليدانين 	
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 

توصيــات عمليــة للمرحلــة التاليــة مــن املشــروع.

　

نهار تدريبي للعامات االجتماعيات حول املتابعة و التقييم

ت
شونال ألر

صورة: إنترنا
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٦. التنسيق وكسب التأييد

يتــم تنظيــم التنســيق بــن الهيئــات العاملــة علــى االســتجابة لألزمــة الســورية مــن خــال فــرق عمــل خطــة 
لبنــان لإلســتجابة لألزمــة. وتتيــح هــذه البنيــة جمــااًل صغــًرا للتبــادل عــرب بعــض اجملــاالت. يف حــن أن العديد 
مــن الهيئــات العاملــة علــى االســتقرار االجتماعــي ناشــطة أيًضــا يف األعمــال املتعلقــة مبجــال املعيشــة، 
ُتعتــرب مؤسســة عامــل املؤسســة الوحيــدة التــي تشــكل جــزًءا يف نفــس الوقــت مــن كل مــن جمموعــة 
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 حيــًزا لتبــادل اخلــربات ونتائــج البحــوث. كمــا توفــر اللجنــة التوجيهيــة لقطــاع الصحــة، التــي متثــل فيهــا 
مؤسســة عامــل املنظمــات غــر احلكوميــة الوطنيــة، منــرًبا لتبــادل قصــص ذات أبعــاد مؤثــرة وللدعــوة إىل 

حتقيــق مواءمــة أقــوى بــن الصحــة واالســتقرار االجتماعــي.

ــرى  ــات أخ ــراك قطاع ــدة إلش ــة املتزاي ــرار باألهمي ــي اإلق ــتقرار االجتماع ــؤون االس ــن يف ش ــّد للعامل وال ب
والنزاعــات11”.  التوتــرات  مصــادر  ومعاجلــة  احلــوار  احتضــان  علــى  احملليــة  اجملتمعــات  “قــدرة  لتعزيــز 
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 
ــة.  ــم واحلماي ــة والتعلي ــل الصح ــرى مث ــات أخ ــع قطاع ــي م ــتقرار االجتماع ــة باالس ــاطات املتعلق يف النش
ويف إطــار هــذا التبــادل، ميكــن للجهــات الفاعلــة يف جمــال االســتقرار االجتماعــي أن تلتقــي أيًضــا مبمثلــي 
املنظمــات غــر احلكوميــة يف اللجنــة التوجيهيــة للصحــة وأن تزودهــم برســائل أساســية بشــأن اإلجــراءات 

املمكــن اتخاذهــا لتقليــل التوتــرات االجتماعيــة مــن خــال توفــر الرعايــة الصحيــة.

وُيرتجــم الفصــل بــن القطاعــات أيًضــا علــى املســتوى الــوزاري، حيــث تشــرتك وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
ــم وزارة  ــي. فتهت ــتقرار االجتماع ــاع االس ــه قط ــة يف توجي ــة العام ــوزارة الصح ــًا ب ــي ممث ــاع الصح والقط
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 

ــة. ــات احمللي ــن اجملتمع ــوة ب ــد الفج ــه يف س ــة أن تؤدي الصحي

11   النتيجة 2 لقطاع االستقرار االجتماعي، خطة االستجابة اخلاصة بلبنان 2٠1٧-2٠2٠، مت حتديثها يف نوفمرب 2٠1٧.
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٧. االستنتاجات والتوصيات

ــن  ــرات ب ــع التوت ــض ومن ــال يف خف ــدور فع ــام ب ــم للقي ــتثنائي يؤهله ــع اس ــات يف وض ــي اخلدم إن مقدم
مشــاريع  ضمــن  االجتماعــي  االســتقرار  أهــداف  تعميــم  وميكنهــم  والاجئــن.  املضيفــة  اجملتمعــات 
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 
ــاء  ــل وبن ــل التفاع ــن أج ــاؤها م ــي مت إنش ــاحات الت ــام، واملس ــياق الع ــث الس ــتناًدا إىل حتدي ــا اس إىل تكييفه
الثقــة بــن خمتلــف اجملتمعــات. كمــا أن متكــن املوظفــن العاملــن ألن يصبحــوا أكــر تفاعــًا مــع مســألة 
النــزاع وقادريــن علــى التعامــل مــع الضغــط ومنــع النزاعــات داخــل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أمــر بالــغ 

ــز العاقــات بــن اجملتمعــات احملليــة. األهميــة أيًضــا لتعزي

تطّلــب العمــل يف ســياقات متغــرة يف ثــاث حمافظــات خمتلفــة )البقــاع وجنــوب لبنــان وجبــل لبنــان( مــن 
خــال ثاثــة 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 
ــطة  ــف أنش ــه وتكيي ــة خطت ــد إىل صياغ ــة أن يعم ــة صحي ــز رعاي ــكل مرك ــًدا ل ــي ج ــد والعمل ــن املفي ــه م أن
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 جــًدا أيًضــا 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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٨. توصيات لتعميم االستقرار االجتماعي 
ضمن أعمال توفير الرعاية الصحية

١. فهم السياق:
حتليــل منطقــة النشــاطات وحتديــث هــذا التحليــل بانتظــام. جمــع جهــود التنســيق التــي تشــمل مقدمــي 

ــة. ــاطات املتاح ــات والنش ــياق واخلدم ــات للس ــتمرار بالتحديث ــع االس ــلطات م ــات والس اخلدم

٢. استهداف 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 
االنخــراط مثــل جلســات احلــوار وأنشــطة التوعيــة للفئــات األكــر ضعًفــا وتهميًشــا، أي مــن خــال العيــادات 

املتنقلــة واملناســبات اجملتمعيــة.

توفــر جميــع اخلدمــات يف مــكان آمــن يف أجــواء وديــة حيــث يتفهــم املوظفــن خمــاوف املرضــى، 
القائــم. النــزاع  الشــكاوى بطريقــة حساســة حيــال  التوتــرات ومعاجلــة  التعامــل مــع  وميكنهــم 

ــل  ــاعد يف التواص ــن أن تس ــي ميك ــة والت ــات احمللي ــيق يف اجملتمع ــز التنس ــدرات مراك ــاء ق ــد وبن حتدي
ــداث. ــم أح ــاطات وتنظي ــوات إىل نش ــددة ودع ــات حم ــار حم ــع يف إط ــراد اجملتم ــع أف م

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.

٣. خلق مساحة للتفاعل وبناء الثقة بين المجموعات:
السماح للمشاركن 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 
ــن  ــن الذي ــورين واللبناني ــى الس ــدد املرض ــاع ع ــايل: ارتف ــي كالت ــز فه ــة واملراك ــق التجريبي ــار املناط الختي
ــن  ــر ب ــع اآلخ ــول للمجتم ــة القب ــع، ودرج ــط واملرتف ــن املتوس ــر ب ــتوى التوت ــراوح مس ــز، وت ــزورون املرك ي
املنخفــض واملتوســط    يف املنطقــة واملركــز، وكــون اجلمعيــة / املركــز مــزود وحيــد للخدمــات أو واحــد 

ــطة. ــام باألنش ــن للقي ــن / امليداني ــن االجتماعي ــة للموظف ــدرة احلالي ــة؛ والق ــة القليل ــن القل م

نظــًرا ألن إســتقطاب املشــاركن مــن اجملتمعــات املضيفــة والاجئــة علــى حــد ســواء كان التحــدي األكــرب 
يف نشــاط بنــاء الثقــة، يوصــى باآلتــي:

● توفري وسائل النقل واملشروبات من املرطبات األساسية للمشاركن يسّهل عملية اإلستقطاب.	
● توفــري اللــوازم للنســاء واألطفــال يف نهايــة كل جلســة مــن جلســات دورة التوعيــة قــد يســاعد 	
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حضورهــم. اســتمرارية  علــى  واحلــرص  املشــاركن  اســتقطاب  علــى  االجتماعيــن  األخصائيــن 
● تزويــد األخصائيــني االجتماعيــني باملواد الســمعية البصرية وبألعاب تســاعد على كســر اجلليد وبالعديد 	

مــن التماريــن إليصال رســائل اإلســتقرار االجتماعي ليتمكنوا من تيســر جلســات ممتعــة وتفاعلية.
● ــاعد 	 ــا يس ــارًكا(، مم ــوايل 15 مش ــات )ح ــاركني يف اجملموع ــن املش ــل م ــدد أق ــع ع ــات م ــد جلس عق

علــى خلــق مســاحة أكــرب للتفاعــل.
● زيــادة عــدد اجللســات يف كل دورة إىل ســت-ثماين جلســات بــدًلا مــن أربــع جلســات لــكل دورة، لكونهــا 	

ســتزيد مــن التفاعــل بــن املشــاركن.
● تشــكيل جلنــة تضــم بعــض املتطوعــني من اجلنســيات اللبنانيــة والســورية القادرين على إســتقطاب 	

مشــاركن 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 صغــرية مــن ٢-3 مشــاركني مــن اجلنســيتْين وتشــجيعهم علــى املســاعدة يف 	
معظــم الــدورات. ســتصبح هــذه اجملموعــة أكــر متكيًنــا وذلــك مــن خــال حضــور مواضيــع خمتلفــة 
واملشــاركة يف العديــد مــن جلســات احلــوار وستســاعد يف كســر اجلليــد وجعــل اجلــو أكــر وًدا بــن 

املشــاركن اجلــدد.
● النظر يف إمكانية إجراء جلسات حوار خارج املركز عند احلاجة.	

4. الجمع 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. وُيعتــرب 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 بن اللبنانيــن والاجئن.

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.

ــدور  ــى ال ــوء عل ــليط الض ــات، ولتس ــن اجملتمع ــاون ب ــاح التع ــص جن ــادل قص ــام لتب ــائل اإلع ــراك وس إش
اإليجابــي للعاملــن الصحيــن واالجتماعيــن مــن أجــل حتقيــق رفــاه جمتمعاتهــم.

5. رصد 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 واخلــربة الفنيــة(. وتدريــب ودعــم املوظفــن 
بهــدف مســاعدتهم علــى اســتخدام دقــة املاحظــة والتعمــق يف التفكــر مــن أجــل حتديــد التغــرات 
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ــم  ــم األويل والتقيي ــات يف الوقــت املناســب للنشــاطات والنهــج. والنظــر يف التقيي ــة وإجــراء تعدي اإلضافي
النهائــي لتحديــد أثــر األنشــطة بدقــة، مبــا يف ذلــك التأثــر احملتمــل غــر املقصــود.

٦. دعم 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 

وممارســاتهم. املشــاركن 

دعــم جميــع املوظفــن يف الصفــوف األماميــة عــرب بنــاء القــدرات املتعلقــة بإكتســاب مقاربــة حساســة 
للنــزاع وتعزيــز مهــارات االتصــال شــاملًة موظفــي اإلدارة وأمنــاء الســر الذيــن غالبــً مــا يتحدثــون عــرب 

الهاتــف ويحــددون املواعيــد.

توفــر املــواد والدعــم لألخصائيــن االجتماعيــن للســماح لهــم مبعاجلــة مواضيــع متنوعــة تهــم جمموعــات 
فرعيــة حمــددة، أي األمــن عــرب اإلنرتنــت للمراهقــن والشــباب، أو العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

الــدور اإليجابــي لألفــراد املدافعــن عــن الســام، مبــا يف ذلــك  اإلقــرار وتســليط الضــوء إعانيــً علــى 
ــة. ــادرات الناجح ــرار املب ــم وتك ــز جناحاته ــم لتعزي ــن. ودعمه ــن والناجح ــن املتفان ــن االجتماعي األخصائي

٧. دعوة الرعاية الصحية إلى اعتماد مقاربة حساسة حيال النزاع القائم  
ــة  ــة وزارة الصح ــان وخط ــات يف لبن ــتجابة لألزم ــة االس ــة خط ــنوية لصياغ ــة الس ــتخدام العملي ــن اس ــّد م ال ب
ــة الصحيــة. اللجــوء إىل عمليــة  العامــة للدعــوة إىل اعتمــاد مقاربــة حساســة حيــال النــزاع خــال تقــدمي الرعاي
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 املنســقن املتواجديــن علــى األرض التابعــن لــوزارة الصحــة العامــة إلثبــات قــدرة مقدمــي 
الرعايــة الصحيــة علــى احلــد مــن التوتــرات االجتماعيــة علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي. ودعمهــم للتحــرك 
الصحيــة اخملتلفــة علــى ديناميكيــات اجملتمــع  األنشــطة  أثــر  التوتــرات ورصــد  نحــو مراقبــة  تدريجًيــا 
احمللــي، علــى ســبيل املثــال يف املناطــق التــي يتلقــى فيهــا اللبنانيــون والســوريون خدمــات الرعايــة 

ــا. ــة أو جماًن ــس التكلف ــة بنف الصحي

اســتخدام أمثلــة حقيقيــة للتأثــر يف إطــار كســب التأييــد واملناصــرة بهــدف احلصــول علــى دعــم أكــرب مــن 
ــق  ــل حتقي ــن أج ــة م ــمل الصح ــي تش ــاالت، والت ــدة جم ــرب ع ــاملة ع ــات الش ــة للتدخ ــات املانح ــل اجله قب

االســتقرار االجتماعــي.

كســب التأييــد واملناصــرة لتقــدمي الدعــم خلدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية التــي تخــدم الســكان األكــر 
ضعًفــا والذيــن يعيشــون كلهــم يف نفــس املنطقــة ويســتخدمون املركــز الصحــي نفســه. 

ــة الراميــة إىل إعــادة املســتخدمن اللبنانيــن إىل املراكــز، مــن خــال  ــة الصحي ــادرات مراكــز الرعاي دعــم مب
ــة. ــارات اجملاني ــات واالختب ــمل الفحوص ــات تش حم
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