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 مقدمة

هتدف هذه الوثيقة إىل دعم الشركاء يف القطاع الصحي من خالل تشجيعهم على استجابة تقوم على توازن أفضل بني اجلنسني، مع ضمان  
للمخاطر يف االعتبار على حنو جمٍد.   للنوع  مراٍع  من خالل حتليٍل    اجة إىل دعم  احلبرزت  ويف حال  أخذ احتياجات األشخاص املعرضني 

اساالجتماعي يرجى  ويلسون  ،  كلري  للمرأة:  املتحدة  األمم  هيئة  مشيتز   (Claire.wilson@unwomen.org)تشارة  وأوليفيا 
(Olivia.schmitz@unwomen.org)  .  مودفيغ إبيفا  االتصال  يرجى  اجلنسي،  واالعتداء  االستغالل  من  الوقاية  يف  الدعم  على  وللحصول 
(modvig@un.org) . 

 

 املساواة بني اجلنسني؟سبب أمهية هو الصحة: ما 

ليس لدى السكان املتضررين من االنفجار سوى قدرة حمدودة على الوصول إىل الرعاية الصحية، ويتفاقم ذلك لدى الفئات املعرضة للمخاطر  
ار بتسع مستشفيات،  واملصابني أبمراض مزمنة.  وحلق الدم  احلاجات اخلاصةواملسنني واألشخاص ذوي    وجمتمع ميممثل النساء والفتيات والفتيان  

مركزاً للرعاية الصحية األولية،    23يف بريوت. وقد تضرر بشدة ما ال يقل عن  عاملة  مستشفى    16ست منها جزئياً وثالث كلياً، وذلك من أصل  
،  متاما حىت    وحلق دمار كلي أبربعة مراكز. وقد كشف تقييم أجراه صندوق األمم املتحدة للسكان عن نقص يف خدمات األمومة، أو انعدامها 

قع  يف معظم املستشفيات امليدانية اليت أجرى زايرات هلا. وبعيداً عن اجلروح اجلسدية، من املرجح أن تربز لدى األشخاص الذين كانوا يف مو 
 ، وال سيما األطفال، مشاكل يف الصحة العقلية مثل القلق أو األرق أو الرعب الليلي. عند حصوله  االنفجار

 

فهم كيفية أتثري انفجار بريوت على النساء والرجال والفتيات والفتيان واألقليات اجلنسانية األخرى من أجل ختطيط استجابة إنسانية    املهمومن  
من غذائي، و فعالة وتنفيذها. ويف بعض املناطق اللبنانية، وخاصة يف البيئات احلضرية والريفية الفقرية، يرجح أن تعاين النساء من انعدام األمن ال

،  النوع االجتماعيزدايد البطالة، ومن تدين القدرة على احلصول على احلماية االجتماعية، كما يزداد تعرضهن للعنف القائم على  حتمال اا
ولعدم احلصول على اإلقامة القانونية )كالجئات أو مهاجرات(، عالوة على عدم احلصول على مأوى مالئم )كأسر معيشية تعيلها نساء(.  

دخرات، أو أن يكون لديهن حساب  املن ميتلكن  فثمة احتمال أقل  أبسبق، مبجمله، إىل أن النساء أقل قدرة على حتمل الصدمات؛    ويشري ما
حمدود إىل األماكن العامة، وكذلك إىل احلماية االجتماعية امللحة؛ كما ان وصوهلن  مصريف أو شبكات اجتماعية واسعة خارج نطاق أسرهن،  

 يف متكني األفراد واألسر املعيشية من االستجابة إىل كوارث كانفجار بريوت. وكلها عوامل هامة 

 

   تقييم االحتياجات وحتليلها

 لتلبية االحتياجات اخلاصة ابلنساء والفتيات.  النوع االجتماعي واحلاجات اخلاصة التأكد من مجع بياانت مصنفة حسب  ✓

   فرق التقييم.ضمن مراعاة التوازن بني اجلنسني/التنوع  ✓

 ؤهلني لذلك. اململوظفني احضور عند ، ئهاإجرايف التقييم خالل تضمني إحاالت احلماية  ✓



 

  

 

 

 جمتمع ميم، وكذلك الفئات األخرى املعرضة للخطر، مثل نتقييم االحتياجات اخلاصة ابلفئات املتنوعة: الرجال والنساء والفتيات والفتيا ✓
 يم إمكاانت النظام الصحي لالستجابة هلذه االحتياجات. ؛ وأيضاً تقياحلاجات اخلاصةواملسنني؛ واألشخاص ذوي 

معلومات مفصلة عن أسباب عدم احلصول على ضمان حتليل تركيبة السكان املتضررين وحتديد الفئات األكثر ضعفاً، مبا يف ذلك  ✓
 حصول النساء والفتيات على اخلدمات الصحية. 

 

 التخطيط االسرتاتيجي وتعبئة املوارد 

 . نوع االجتماعي ماية والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي والتتعلق ابحل إدراج موارد يف امليزانية  ✓

عمال احلماية املهمة، ويشمل ذلك مديري احلماية، أب االضطالع  أن يتضمن التخطيط للتوظيف عدداً كاٍف من املوظفني من أجل ✓
وأخصائيني اجتماعيني، ونقاط اتصال يف جمال الوقاية من االستغالل واالعتداء ، النوع االجتماعي،وأخصائي يف العنف القائم على  

 اجلنسي.

أتخذ اخلدمات الصحية يف   بغية انتقييم املساواة بني اجلنسني والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي واحلماية ل ختصصإدراج موارد   ✓
 االعتبار االحتياجات املتعلقة ابحلماية.

 

   التنفيذ والرصد

يف تنفيذ الربامج واملشاريع، وكذلك لغاايت الرصد وقياس  النوع االجتماعي واحلاجات اخلاصة االستفادة من البياانت املصنفة حسب  ✓
 النتائج.

كة أو  وصول األفراد حمدودي احلر تضمن مجيع األفراد قادرون على الوصول إىل اخلدمات الصحية: وذلك من خالل آليات ان التأكد من  ✓
قيود ألسباب ثقافية،  يواجهن الالتوثيق )كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة، والنساء اللوايت يواجهون عوائق يف ما خيّص الذين 

 والالجئون، واملهاجرون، والنازحون داخلياً(. 

ا يف ذلك تدابري لإلبالغ عن  ومشول اجلميع وتوخي السرية، مب النوع االجتماعيإنشاء آليات لإلبالغ والشكوى مع مراعاة منظور  ✓
القائم على حول العنف عاملون يف املعونة )نساء ورجال( تلقوا تدريبات على التوعية أن يقوم  االستغالل واالعتداء اجلنسي. التأكد من 

عاقدين وقعوا على من أن مجيع املتالتأكد و االشراف على عملية التوزيع والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي النوع االجتماعي 
 كيفية ومكان اإلبالغ عن سوء السلوك . حول  التأكد من أن اجملتمعات/املستفيدين لديهم معلومات فضالً عن مدوانت قواعد السلوك. 

ية  ومراعاة امليل اجلنسي واهلو  النوع االجتماعيزايدة الوعي بني العاملني يف جمال الصحة من الرجال والنساء بشأن العنف القائم على  ✓
 والتعبري اجلنسانيني(. 

 


