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                            حسن سليم

صحة الشباب وتثقيفهم محور إهتمامنا الشباب أداة التغيير 
والبناء والتنمية

تعتبر مرحلة الشباب من أهم املراحل التي مير 
بها اإلنسان خالل حياته،  ملا لتلك املرحلة من 

سمات، وخصائص هامة. 
 15 من  العمرية  الفئة  في  الشباب  ويشكل 
الذي  األمر  السكان  ثلث  إلى �4 سنة حوالي 
وان  سيما  ال  الفئة  بهذه  االهتمام  يستوجب 
فيه،  ويؤثرون  باحلاضر  يتأثرون  الشباب 

ويساهمون في تشكيل املستقبل.
ومن هذا املنطلق فان دائرة التثقيف والتعزيز 
الصحي في وزارة الصحة، تولي االهتمام الكبير 
بالشباب وذلك يتجلى بوضوح في النشاطات 
والبرامج التثقيفية والصحية، التي تنفذها، 
وتسعى دائما إلى حتقيقها، وذلك من إمياننا 
العميق بأن صحة الشباب مبفهومها الواسع 

تعني حياة ومستقبال أفضل للجميع. 
وكذلك فان وزارة الصحة تسعى دائما إلى تلبية 
في  ومساعدتهم  الصحية  الشباب  احتياجات 
بناء تطلعاتهم من خالل العديد من املشاريع 
واإلدارات  الدوائر  تنفذها  التي  والبرامج 
الكبرى  القوة  باعتبارهم  الوزارة  في  املختلفة 
به  يتمتعون  ملا  وذلك  والتنمية،  التغيير  في 
بناء  في  للمشاركة  وميل  وحماس  طاقة  من 

وتطوير املجتمع. 
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حتيا  التي  النامية،  املجتمعات  من  كثير  شأن  شأنه  الفلسطيني،  املجتمع 
األخطار،  مواجه  يضمن  مبا  العمل،  في  التكامل  تستوجب  صعبة،  ظروفا 

ووضع السياسات الالزمة واملقاومة لتلك األخطار.
وألننا في دائرة التثقيف والتعزيز الصحي، في وزارة الصحة، كجهة متخصصة 
جار   - الدائرة  تأسيس  ومنذ   - العمل  فان  الصحي،  الوعي  مستوى  رفع  في 
للوصول نحو مجتمع فلسطيني صحي، وسليم، من خالل العمل على تخفيض 

معدل األمراض، والوفيات بني أفراد املجتمع.
الهدف، كان ال بد من تبني السلوك الصحي، وتعزيز منط  وللوصول لذلك 
املستوى  على  الصحية،  والتدخالت  البرامج،  مختلف  الصحي،عبر  احلياة 

الوطني، من خالل تفعيل دور كافة فئات املجتمع.
وجلسامة  فيه،  املنفذة  املجتمع  على  ثمارها،  تقتصر  ال  الرسالة،  تلك  والن 
تلك املهام، والن املسؤولية في تنفيذها ليست محلية، كان ال بد من الشراكة 
مع جهات االختصاص، وفي حالتنا كانت مع صندوق األمم املتحدة للسكان، 
حيث نفذت الدائرة معه، العديد من البرامج والنشاطات، والتي كان لها األثر 
الكبير، في تعزيز السلوكيات الصحية السليمة، ودعم القطاع الصحي، سواء 
اخلدمات  جودة  وتعزيز  وتدريبهم،  الصحيني،  العاملني  كفاءة  مستوى  برفع 
تقدمي  مراكز  في  الالزمة  األجهزة  وتوفير  والتنفيذية،  العالجية،  الصحية 

اخلدمات الصحية.
البرامجية  دورته  خالل  من  الصندوق،  مع  بالتعاون  حاليا  الدائرة  وتقوم 
بالصحة  املتعلقة  التثقيفية،  النشاطات  من  العديد  تنفيذ  مبتابعة  الثالثة، 
شرائح  كافة  استهداف  خالل  من  واملراهقني،  الشباب  وصحة  اإلجنابية، 
املجتمع، باستخدام العديد من الطرق التثقيفية، والتي تشمل تنفيذ البرامج 
حلقات  إنتاج  على  العمل  يجري  حيث   ،) والتلفزيونية  اإلذاعية  اإلعالمية) 
إذاعية وتلفزيونية، تثقيفية، تناقش قضايا الشباب، ال سيما الصحية، وكذلك 
املسرحيات الصحية التثقيفية ذات الطابع  التثقيفي الترفيهي، والتي تعطي 
العمل،  ورشات  والندوات،  احملاضرات  طريق  عن  الشباب،  لقضايا  األولوية 
للشباب  النفسية  بالصحة  العالقة  ذات  املطبوعة  واملواد  التدريبية،  الدورات 

واملراهقني، التغذية، فقر الدم عند املراهقني، والتدخني.
الشباب  وحلاجة  فتيا،  مجتمعا  باعتباره  الفلسطيني،  املجتمع  وخلصوصية 
واملراهقني للرعاية، فان العام احلالي 2007 سيشهد حتديدا لسلة اخلدمات 
نظام  تطوير  خالل  من  واملراهقني،  الشباب  لفئة  توفيرها  الالزم  الصحية 
على  قادرة  تكون  للشباب،  صديقة  صحية  مراكز  واستحداث  التحويالت، 
استقبال احلاالت الصحية، احملولة من مختلف املؤسسات، املدارس، النوادي، 
كانت  لهم، سواء  الالزمة  وتوفير اخلدمات  العالقة،  ذات  وغيرها من اجلهات 

صحية أو نفسية.

كفى يامني
   UNFPA / منسقة مشاريع التثقيف الصحي

كلمة العدد

د. فهد السيد
وكيل مساعد -وزارة الصحة



وزارة الصحة/ دائرة التثقيف والتعزيز الصحي

وتوفير شبكة  املناسب،  املكان الصحي  توفير  العمل على  احمللية"، عبر 
ذلك  إلى  وإضافة  مناسبة،  صحي  صرف  شبكة  وتوفير  مناسبة،  مياه 
توفير األغذية التي تقلل من اإلصابة باألمراض، وهذه املعلومات تتوفر 
من خالل إرشادات الصحة املدرسية بشكل خاص، ومن خالل املجتمع، 

أو برامج اإلرشاد التي تقوم بها وزارة الصحة بشكل عام.

في ظل شح اإلمكانيات املتاحة لوزارة الصحة ، ما نصيب الوقاية 
كإحدى السبل للحد من انتشار األمراض بني فئة الشباب ؟

د. رمالوي: يعجبني القول الشائع "درهم وقاية خير من قنطار عالج"، 
فالوقاية ميكن أن حتمي الشباب من األمراض املنتشرة، وهي ال حتتاج 
إلى جهد كبير، األمر يحتاج فقط الى قناعة، وتقبل النصيحة، ولهذا 
الغرض ُوجدت دائرة التثقيف الصحي، وفي هذا اإلطار تندرج مساعي 
تنفذها  التي  الوقائية  البرامج  إطار  في  الفلسطينية،  الصحة  وزارة 

منظمة الصحة العاملية في منطقة الشرق األوسط.
رغم  ضخمة،  ميزانيات  إلى  حتتاج  ال  أنها  الوقاية  برامج  مييز  وما 
االهتمام الكبير بها من املنظمات الدولية التي ترعى حياة الطفل واملرأة 
أن نفرق ما بني  الصحة حقيبة متكاملة، وال ميكن  باعتبار  والشباب، 
صحة طفل و شاب، أو امرأة،  ألن الطفل عندما يتعرض إلى أمراض في 

صغره يحملها في كبره، وفي مرحلة الشباب.
ويوجد لدى الوزارة حاليا برنامج  يسمى "التعامل مع الطفل كحقيبة 
الغذاء  الطفل  لهذا  نضمن  بحيث   ،" وعالجية  وقائية  متكاملة  كاملة 
واملتابعة  النفسية،  الصحة  وتوفير  املناسبة،  والتطعيمات  املناسب، 
املناسبة، حتى ال يشكو من أية أمراض نفسية، أو جسدية، أو غذائية، 

في مرحلة الشباب.

أولويات في موضوع الصحة،  أنه ال ميكن احلديث عن  وأضاف د.رمالوي 
وفي املقابل يعمل اجلميع من أجل توفير صحة سليمة للشباب ، ويرى أن 
التغذية السليمة في الصغر حتمي الشباب من األمراض  التي تنتشر مع 
تقدم السن، وان وزارة الصحة تعمل حاليا على وضع استراتيجيات صحية، 
حتمي الشباب الفلسطيني من األمراض املنتشرة حاليا، وفيما يلي نص 

املقابلة:

كيف تقيم الوضع الصحي للشباب الفلسطيني؟
اإلستراتيجية  وخططنا  الصحة،  وزارة  في  سياستنا  رمالوي:  د. 
األولية تقوم على توفير الصحة للجميع، وفي هذا اإلطار نعمل على             
توفير الرعاية الصحية للطفل منذ والدته، وعند دخوله املدرسة، يصبح 
جزءا من برامج الصحة املدرسية التي تنفذها الوزارة جتاه الفئة التي 

تدخل ضمن التعليم اإللزامي حتى سن 14 عاما.
ويعنى برنامج الصحة املدرسية، بصحة الطالب في املرحلة الدراسية، 
ويرتكز على توفير التطعيمات للطالب حسب أعمارهم، وحسب األمراض 
التي ميكن أن يتعرضوا لها، وتقوم وزارة الصحة بعمل مسوحات طبية 
للطالب، والطالبات، للكشف عن األمراض التي قد يصابون بها مبكرا 

وتعمل على توفير عالج لها.
فيما  الصحي،  التثقيف  على  أيضا  املدرسية  الصحة  برنامج  ويركز 
يخص كيفية الوقاية من األمراض، وفيما يخص الرضاعة الطبيعية، 
واالمتناع عن التدخني، وكيفية التعامل مع األمراض املنقولة جنسيا، 
وكيفية التعامل مع املجتمعات األخرى في حال االنتقال للعيش فيها، 
وكيفية  عامليا،  املنتشرة  الوبائية  باألمراض  الشباب  وعي  زيادة  بهدف 

انتقالها، وخصوصا األمراض املنقولة جنسيا.
وأيضا ضمن برنامج الصحة املدرسية تركز الوزارة على "صحة البيئة 

د. رمالوي في حوار مع "الصحة والشباب"
حاوره حسن سليم

أكد د. أسعد رمالوي مدير عام الرعاية الصحية األولية والصحة العامة في وزارة الصحة، أن اخلطط االسترتيجية 
الصحية اآلن تركز بشكل كبير على تثقيف الشباب الفلسطيني، حول األمراض املنقولة حلمايتهم منها، واحلد من 
انتشارها، وذلك في إطار برامج إقليمية تنفذها دول املنطقة، بشكل مجتمع، بهدف حماية الشباب من األمراض 

الفتاكة التي تهدد حياتهم.
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في ظل حالة الطوارئ املعاشة، كيف ترتب وزارة الصحة اولوياتها؟
مع   التعامل  في  أولويات  عن  نتحدث  أن  نستطيع  ال  رمالوي:  د. 
كحقيبة  اجلميع  صحة  مع  نتعامل  بل  والشيوخ  والشبان  األطفال 

جميعا،   لهم  سليمة  صحة  توفير  اجل  من  واحدة، 
من  الوقاية  توفير  على  نركز  األطفال  وبخصوص 

األمراض املعدية وتوفير التطعيمات، و التغذية 
املناسبة لهم، وحمايتهم من األمراض التنفسية 

واألمراض املعدية والصحة النفسية.
 وهذه اجلوانب تدخل ضمن برنامج موحد يطبق 

على حياة الطفل،  أوصت به منظمة الصحة العاملية، 
وسوف سنستمر في التركيز على التطعيمات، ألنه ال ميكن أن 

نعطي مطاعيم ملرض دون اآلخر، فال يوجد فرق بني مرض السحايا أو مرض 
التهاب الكبد الوبائي أو احلمى املالطية من حيث درجة اإلهتمام، وعندما 
نتكلم عن الصحة النفسية فهي تعني لنا الشيء الكثير في مجتمعنا، 

وتأخذ أهمية كبرى بسبب الوضع السياسي واالقتصادي املعاش.

هل ينطبق ذلك على الشباب؟
فعندما نحمي  بالتصدي لألمراض،  نقوم  قلت نحن  كما  د. رمالوي: 
األمراض  هذه  أن  بالعكس  بل  أيضا،  منها  الشباب  نحمي  فإننا  الصغار 
في حال لم يجر مكافحتها بشكل مبكر، فإنها تكون أكثر خطورة عندما 
تعتبر  فاملطاعيم  واحدة،  كحقيبة  معها  نتعامل  وبالتالي  الشاب،  تصيب 

قليلة التكاليف في مقابل عالج األمراض الذي يعتبر مرتفع الثمن.

هل من شراكة لكم في العمل مع املؤسسات ذات العالقة بالشأن 
الصحي ؟ 

د. رمالوي: تعمل وزارة الصحة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 
العاملية،  التوصيات  على  بناءا  املناسبة،  الصحية  السياسة  توفير  على 
استراتيجيات  وضع  على  تعمل  كما  العاملية،  الصحة  منظمة  وخاصة 
على  تقوم  التي  املتبعة،  االستراتيجيات  وضمن  البرامج،  وتطبيق 
كانت  سواء  املختلفة،  املؤسسات  ومع  املختلفة،  الوزارات  مع  التعاون 
حكومية أو غير حكومية، والتعاون مع مقدمي اخلدمات الصحية غير 
تبني  بهدف  القطاع اخلاص،  الغوث وحتى  وكالة  احلكومية، وحتديدا 

سياسة صحية موحدة.
الدولية  املؤسسات  مع  الصحة  وزارة  تتعاون  كما 

التي تقدم لها دعم مادي ومهني، وعلى هذا 
األساس شكلت جلان وطنية، يكون الهدف 
كانت  سواءا  صحية،  خدمة  تقدمي  منها 
فيها  يشترك  ملموسة،  غير  أو  ملموسة 
جميع مقدمي اخلدمات الصحية، مشَكِلة 

من املؤسسات الوطنية، واجلامعات،  بهدف 
توحيد السياسيات، والبرامج،  ويتم االتفاق على 

برامج محددة، وتعميمها في كافة محافظات الوطن.

هل ميكن القول أنه توجد إستراتيجية وطنية صحية موحدة؟
جميعها،  في  وليس  املجاالت،  بعض  في  ولكن  نعم،  رمالوي:  د. 
فالرعاية الصحية األولية،  يوجد لها إستراتيجية وطنية موحدة، لكن 
الرعاية الثانوية، ال يوجد لها إستراتيجية وطنية، فمثال برنامج الرعاية 
واملؤسسات  الغوث،  وكالة  الصحة،  وزارة  فيه  تشترك  األولية،  الصحية 
الطبية األخرى، ولكن على مستوى املستشفيات غير موجودة مثل هذه 
االستراتيجية، في حني أنه توجد بعض اخلدمات التي ال تقدم إال من قبل 

وزارة الصحة، ووكالة الغوث في موضوع الرعاية الصحية األولية.

في موضوع الوعي املجتمعي للشباب الفلسطيني، هل ميكن 
احلديث عن استحداث فحوصات طبية إجبارية لتجنيب 

الشباب  أي نتائج كارثية لعالقة جنسية غير 
صحية؟

الزواج  قبل  اإلجباري  الفحص  رمالوي:  د. 
مرض  مثل  اجلنسية،  لألمراض  فقط  موجود 
املتوسط،  البحر  املنتشر في حوض  الثالسيميا 
لكن فحص اإليدز هو فحص إجباري ملن ال يحمل 
اجلنسية الفلسطينية، ويريد الزواج من فلسطينية، 
قبل  الفحص  هذا  عمل  يشترط  أن  شخصيا  أفضل  ال  وأنا 
الزواج، ألنه لم يطبق في أي منطقة من العالم، وألنه ليس من األمراض 
الوراثية، فهو مرض سلوكي،  ميكن أن يصل إلى اإلنسان في أي حلظة، 

وميكن أن تظهر أعراضه خالل أكثر من عشر سنوات .
 واألمراض املنقولة جنسيا عددها �5 مرضا، ميكن أن نعمل على أن نوضح 
مقاومتها،  وكيفية  لها،  التصدي  وكيفية  انتقالها،  طريقة  للمواطنني 

والوقاية منها، بدال من إجراء فحوصات لكل هذه األمراض.

حتدثنا عن برامج الرعاية األولية األطفال، هل هناك برامج 
لرعاية الشباب ميكن أن تسهم في التصدي لألمراض املنتشرة 

بينهم كاإليدز والتدخني وغيرها؟
ويجري  الشباب،  تستهدف  التي  البرامج  بعض  يوجد  رمالوي:  د. 
إيصالها إلى هذه الفئة من خالل التعامل مع وزارة الشباب والرياضة، 
ومع املؤسسات الشبابية املوجودة، ولكن أشير هنا إلى أنه وإن كانت الفئة 
املستهدفة هي الشباب، فهذا ال يعني أن هذه األمراض قد ال تنتقل إلى 
األطفال، مثل التدخني، فبرامجنا  تهتم باجلميع وان كانت تركز على 

الفئة الشابة.

ما هي املعيقات أمام وزارة الصحة للوصول إلى األهداف التي تعمل 
من اجلها؟؟

د. رمالوي: ال شك أن الوضع السياسي بحد ذاته يشكل عائقًا أمام التعامل 
مع هذه البرامج، فاحلواجز اإلسرائيلية، وما ينتج عنها من صعوبة التنقل، 
والوضع املالي الصعب، تشكل مبجموعها عوائق أمام العمل، فأي 
نشاط يجب عمله يتطلب ميزانيات خاصة به، وإن 
كانت التوعية الصحية ال حتتاج إلى أموال 
العامل  و  األحيان،  بعض  في  طائلة 
الثالث وهو ضعف وجود الكادر الطبي 
املدرب، الذي  يعمل على تنفيذ سياسة 
وطنية شاملة وكاملة لتأدية اخلدمات 

الصحية  املطلوبة منه.

ما هي الصعوبات التي تواجه 
طواقمكم خالل حمالت التوعية إلجراء 

الفحوصات للكشف عن األمراض املنقولة؟  
ويهدف  الطبية"،  "االستشارة  يسمى  برنامج  حاليا  يوجد  رمالوي:  د. 
وكيفية  الدورية،  الفحوصات  إجراء  على  الناس  لتشجيع  البرنامج  هذا 
إعطاء النتائج للناس، في حال اكتشاف مرض معني، هذا املوضوع لألسف 
بأهمية  املواطنني  إقناع  في  عديدة  ونواجه صعوبات  البداية،  في  يزال  ال 
الفحوصات التي نقوم بها، ويعود ذلك ملستوى الوعي لدى املواطن بأهمية 
ولكننا   ، بها  نتائج غير مرغوب  أن جتنبهم  التي ميكن  الفحوصات،  تلك 

نؤمن أن العمل التوعوي يعتمد على التراكم .

نعمل 
من أجل تثقيف 

الشباب ملواجهة األمراض 
املنقولة  واحلد منها

نعمل 
على وضع 

إستراتيجيات وبرامج صحية 
حتمي الشباب  الفلسطيني من 

األمراض املنتشرة حاليا

الصحة والشباب/ العدد الرابع
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كثيرة  صعوبات  إنسان  كل  يواجه  أن  الطبيعي  من 
في حياته، أو يجد نفسه وسط مشاكل عليه حلها، 
السبيل  هو  فما  معها،  التعامل  عليه  معضالت  أو 

األمثل حلل أي مشكلة، أو صعوبة قد تواجه الشاب، 
القائمة،  املشكالت  حتديد  من   بد  ال  البداية  في 

والتعرف على املشكالت املتوقعة وحتليلها، ومن 
ثم  إتباع وسائل محددة للتوصل إلى احللول 
املتوقعة  املشكالت  من  احلد  كذلك  املقبولة، 

عبر التحليل الوقائي.

أوال: ماهية املشكلة
أ - حتديد املشكلة

فيه،  مرغوب  غير  جديد  وضع  وهي 
نتيجة تغير يطرأ على طريقة العمل، 

أي  ولتحديد  معني.  ظرف  بسبب  أو 
التساؤل  يجب  عليها  والتعرف  مشكلة 

عن النشاط، أو العمل الذي لم يؤّدى كاملعتاد، 
وملاذا حدث ذلك، وهل النتيجة اجلديدة مقبولة 

أم غير مقبولة، وما الغاية املرجوة من حل املشكلة القائمة؟

وقبل أن نبدأ بحل املشكلة يجب علينا أوال أن نفهمها. ولفهم املشكلة 
يجب التعرف على طبيعتها، وذلك بتحديدها ثم تصنيفها على أساس 
من التجربة واخلبرة. وذلك يكون مبساعدة عدة مراجع أساسية منها:

املعلومات التاريخية، وما تتضمنه من مشكالت، ونتائج، وحلول سابقة، 
ومعلومات حول التخطيط، تتم من خاللها املقارنة بني النتائج املتوقعة 
واألهداف املرسومة، والنقد اخلارجي الوارد من جميع الفئات املعنية، 

واملقارنة مبن هم في أوضاع مشابهة ملا نحن فيه. 

ب - تصنيف املشكلة
درجة  من  عليه  تنطوي  ما  إلى  بالقياس  املشكالت  تصنيف  ميكن 
التركيز  املخاطرة، وبعد حتديد موقع كل مشكلة من األهمية، ميكننا 
على املشكالت األخطر شأنا على جناح مشروعاتنا، أما املشكالت القليلة 
اخلطورة، فقد يغض النظر عنها مؤقتا إلى أن تتوافر اإلمكانات الكافية 

حللها مستقبال.

ثانيا: احللول البديلة
عن  البحث  عملية  تبدأ  وتصنيفها،  املشكلة  طبيعة  على  التعرف  بعد 
احللول البديلة، وقد تتم هذه العملية بالطريقة التقليدية وذلك بالنظر 
للماضي، والبحث عن احللول املقترحة حلل مشكلة مماثلة حدثت في 

5

كيف ميكن لك أن حتل مشاكلك؟

أو  رياضي  أسلوب  أو  علمي  منهج  اتباع  يتم  أو  سابق،  وقت 
منهج جديد للتوصل إلى حل. كما ميكن استخدام العصف 
وفي  البديلة،  احللول  من  ممكن  قدر  أكبر  إليجاد  الذهني 
هذه املرحلة يجب عدم احلكم على أيا من احللول، 
نستخدم  وعندها  الطرح،  عملية  تكتمل  حتى 
املوضوعي  والتحليل  والتجربة  املنطق 

لتحديد أيها أصلح.

ثالثا: احلل املختار
أساسا من عملية  املختار  ينشأ احلل 
املتوفرة،  للبدائل  دقيق  متحيص 
إطار  في  احلل  على  قدرتها  بحسب 
يصل  ال  وقد  املوجودة،  اإلمكانيات 
إلى  املطروحة  احللول  من  حل  أي 
جميع  يزيل  بحيث  الكمال،  درجة 
يجب  لكن  آثارها،  أو  املشكلة  أضرار 
التركيز على البدائل التي حتقق احلد 
بجوانب  اإلضرار  وتفادي  األضرار،  من 
أخرى من خطة العمل، وجدوى مقبولة في 

إطار املوارد املتاحة.

كل  يحقق  وقد  إلى حل،  يؤدي  أن  البدائل  تلك  من  بديل  لكل  وميكن 
اختيار  أن  إال  املتوافرة،  اإلمكانيات  إطار  في  املطلوبة،  النتائج  منها 
احلل  محصلة  في  املطلوبة  العوامل  أي  على  يتوقف  األفضل  البديل 
يعّد أكثر انسجاما مع ظروف القائمة. ومن ناحية أخرى قد يتطلب حل 
من احللول املطروحة توظيف موارد، وإمكانات غير متوافرة أو باهظة 
الثمن، وعليه ميكن وضع قائمة مواصفات عامة للحلول املقبولة، فاحلل 
احلل  يتطلب  واال  املطلوبة،  النتائج  من  األدنى  القدر  يحقق  املناسب 

تكاليف، أو موارد أكثر من املتوفر.

يجب القيام بعمل منظم حلل املشكالت كلما أمكن ذلك، ألن هذا األسلوب 
العمل، واخلبرة،  إلى فعاليته وجدواه - يتيح فرصة توثيق  - باإلضافة 
إذا نشأت أوضاع مشابهة في  إليه،  الرجوع  وتكوين رصيد مسجل ميكن 

املستقبل، مما مينع التكرار وإهدار اإلمكانيات.

القانونية  كالنواحي  العوامل األخرى احلساسة  أو  الوقت  أن عامل  إال 
واألمنية مثال، قد ال تسعفنا في البحث عن احلل من خالل إجراءات 
منظمة، وفي هذه احلالة يجب التشاور بني القائمني على احلل وتقدير 
بدائله، مع العلم إنه يجب تدوين العمل واالحتفاظ بالوثائق وامللفات 

كلما سنحت الفرصة.

وزارة الصحة/ دائرة التثقيف والتعزيز الصحي
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أن  إلى  الفلسطينية  العامة  التصورات  مسوح  وتشير 
عام  في   %�� من  ارتفاعًا  قد شهدت  الفقر  معدالت 
ويتأثر   .200� متوز/يوليو  في   %64 إلى   2004
الشباب بشكل خاص بالبطالة، حيث تشير التقارير إلى 
أن الشباب يعانون من أعلى معدالت الفقر باملقارنة مع 
سائر الفئات السكانية )69% من الفقراء هم في سن 
�8 إلى 24 عامًا(. ويواجه الشباب الفلسطينيون على 
املدارس،  إلى  الوصول  في  صعوبات  اخلصوص  وجه 
وفي تغطية تكاليف التعليم اجلامعي ويعانون من آثار 

التعرض اليومي للعنف واإلذالل.

تواجه  التي  الصعبة  األوضاع  هذه  من  الرغم  وعلى 
الشباب، أظهرت دراسة أجريت على الذكور واإلناث في 
بدعم   2003 عام  عامًا في فلسطني في   24-�0 سن 
من صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف 
الشباب )92.4% من اإلناث و%89.7  �9% من  أن 
من الذكور( يتطلعون إلى املستقبل بأمل، وأن %�8.9 
منهم )6�.9% من اإلناث و�6% من الذكور( يعطون 

األولوية في اهتماماتهم ملواصلة التعليم. 

ال  الشباب،  احتياجات  أن  ذاتها  الدراسة  وأظهرت 
بالتغيرات  املتعلقة  املعتادة،  االحتياجات  تلك  تزال 
فترة  خالل  حتدث  التي  والنفسية،  الفسيولوجية، 
الفتيات  بني  املعرفة  نقص  ذلك  في  مبا  املراهقة، 
والفتيان حول قضايا الصحة اإلجنابية، ومن األمثلة 

على هذا النقص في املعرفة:

سمعوا  وأن  سبق  الشباب  من   %83.7 أن  مع   
أن  إال  البشرية/اإليدز،  املناعة  عن فيروس نقص 
و%34.6  اإلناث  من   %23.9( منهم   %29.3
تدبيرين  تسمية  على  قادرين  كانوا  الذكور(  من 

وقائيني للحماية من هذه العدوى.

متكن 8.��% من الفتيان في سن �9-�2 عامًا   
لدى  بالبلوغ  تتعلق  تغيرات  ثالثة  تسمية  من 
اإلناث. وفي املقابل، متكنت 6�.6% من الفتيات 
لدى  بالبلوغ  تتعلق  تغيرات  ثالثة  تسمية  من 

الذكور.

الرئيسي  املصدر  واملعلمني  املدرسية  املناهج  تعد   
للمعلومات عن الصحة اإلجنابية حسب ما أفاد 

به 73% من الذكور و79.4% من اإلناث.

الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب
القضايا واالحتياجات

بقلم: زياد يعيش
مسؤول برامج املناصرة والشباب/ 
صندوق األمم املتحدة للسكان باعتبارهم  فلسطني  في  الشباب  على  التركيز  إن 

اخلاصة،  وحقوقها  احتياجاتها،  لها  سكانية  فئة 
العام  فالرأي  نسبيًا.  العهد  حديثة  ظاهرة  يعد 
متلقني  باعتبارهم  الشباب  إلى  ينظر  يزال  ال 
وفي  القرار،  اتخاذ  في  شركاء  وليسوا  للخدمات، 
من  الكثير  للشباب  تتوفر  وال  االجتماعي.  العمل 
مسؤولني  كمواطنني  ويشبوا  ينموا  لكي  الفرص 
من  متكنهم  التي  احلياتية،  للمهارات  ممتلكني 
املشاركة النشطة في حياة مجتمعاتهم. ومع اندالع 
االنتفاضة الثانية في أيلول 2000 نتجت حتديات 

إضافية أمام تلبية احتياجاتهم وحقوقهم.

وأظهرت الدراسة ذاتها أن 8.��% من الذكور واإلناث 
في سن �0-24 عامًا في فلسطني قد أفادوا بتعرضهم 
للعنف البدني، مع وجود نسبة أعلى بقليل في الضفة 
ونسبة  غزة،  قطاع  مع  باملقارنة   )%�2.�( الغربية 
أعلى بقليل بني الذكور )�2.8%( باملقارنة مع اإلناث 
حاالت  في  املساعدة  بطلب  يتعلق  وفيما   .)%�0.8(
ال  بأنهم  الشباب  من   84.4% أفاد  للعنف،  التعرض 
يتوجهون إلى أحد طلبًا للمساعدة، وكان هذا السلوك 
أكثر انتشارًا بني اإلناث )89.4%( باملقارنة مع الذكور 

.)%80.4(

وإناثًا،  ذكورًا  الشباب  في  االستراتيجي  االستثمار  إن 
أو وعيهم  أو مهاراتهم  أو صحتهم  تعليمهم  سواًء في 
أو قيمهم أو رفاههم، يعد أمرًا حيويًا بالنسبة للتنمية 
األراضي  في  التجربة  جنحت  وقد  الفلسطينية. 
اإلمنائي  الهدف  حتقيق  في  احملتلة  الفلسطينية 
شامل  بشكل  األساسي  التعليم  تعميم  بشأن  لأللفية 
واملؤسسات  األسر  استثمار  بفضل  شامل(  شبه  )أو 
حوالي  ولكن  باألساس.  التعليم  في  الفلسطينية 
في  الدراسة  يتوقفون عن  الفلسطينيني  الطلبة  ثلث 
مقاعد  الذكور  الطلبة  يترك  حيث  الثانوية،  املرحلة 
في  اإلناث  وتضطر  العمل  بسوق  لاللتحاق  الدراسة 
تولي  لصالح  املدرسة  عن  التخلي  إلى  كثيرة  أحيان 
املبكر نسبيًا، والذي  الزواج  أو بسبب  املنزلية  األعمال 
ال يزال ميثل ظاهرة منتشرة. فالبيانات تشير إلى أن 
�8.4% من اإلناث و0.7% من الذكور يتزوجون في 
سن بني ��-�9 عامًا، كما أن نسبة عالية من الطالق 
تصل إلى �4% حتدث في أوساط فتيات في سن �4-

�7 عامًا.

ميكن أن يكون لهذا القصور في استكمال التعليم تبعات 
مبادرات  خالل  من  معاجلته  تتم  لم  إذا  املدى  بعيدة 

ومشاريع قوية تزود الشباب بفرص املشاركة السلمية 
في التنمية املجتمعية ومتدهم باملهارات احلياتية التي 

متكنهم من التعامل مع أوضاعهم اليومية.

املتاحة  واخليارات  الفرص  محدودية  إلى  بالنظر 
أنشطة  إقامة  إلى  قائمة  احلاجة  تظل  الشباب،  أمام 
والفتيات على حد سواء،  الفتيان  فعالة يشارك فيها 
ويتضمن ذلك تنفيذ أنشطة اجتماعية، وتوفير فرص 
واألنشطة  اإلعالم  في  واملشاركة  مهني،  وتدريب  عمل 
على  املعتمدة  واملبادرات  اإلرشاد  وتقدمي  الثقافية، 
التواصل بني األقران حول الصحة اإلجنابية والصحة 

النفسية. 

ففي عام �200، كلف صندوق األمم املتحدة للسكان 
أولويات  وإبراز  للوضع  حتليل  بإجراء  وطنيًا  فريقًا 
والتنمية،  السكان  هي:   مجاالت  ثالثة  في  البالد 
كشف  وقد  االجتماعي.  والنوع  اإلجنابية،  والصحة 
التالية في  الوضع عن القضايا واالحتياجات  حتليل 

مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب:

احلاجة قائمة إلى معاجلة النقص في املعلومات   
عن الصحة اإلجنابية في أوساط الفتيات.

مدخل  أي  الزواج،  قبل  الشابة،  للفئات  يتوفر  ال   
للحصول  الصحية  اخلدمات  جهاز  إال  واضح 
على اإلرشاد أو املعلومات أو تلبية أية احتياجات 

أخرى.

يجب أن يكون التعزيز الصحي للشباب مبنيًا على   
نهج دورة احلياة، وأن يركز على املفهوم الشمولي 

للرفاه، إلى جانب الوقاية من األمراض.

اإلرشاد  ذلك  في  مبا  الصحي،  التعزيز  يعتبر   
التغذوي، والتوعية اجلنسية، ومهارات التفاوض 
واالتصال، واحلقوق اإلجنابية، وتنشئة األطفال، 
االحتياجات  من  املعرفة،  على  املبني  واالختيار 

األساسية لألجيال الشابة. 

للشباب  المنهجية  أنشطة  لتنفيذ  حاجة  هناك   
املدرسية  البرامج  في  املوجودة  الهوة  جلسر 
حياتهم  يظلل  الذي  واإلحباط  امللل  ومعاجلة 

خارج املدرسة. 

إلى  الشباب  وصول  مسألة  مع  التعامل  ينبغي   
اخلدمات الصحية على أكثر من مستوى، مبا في 

ذلك مستوى الرعاية الصحية األولية. 

وطواقم  التربويون  املرشدون  يعمل  أن  يجب   
مع  العاملة  األخرى  والكوادر  األولية،  الصحة 
لضمان  واحدة،  عمل  شبكة  خالل  من  الشباب، 
وتوفير  تقويهم  التي  باملعلومات  الشباب  تزويد 
اهتماماتهم  توجيه  للشباب  ميكن  واضح  عنوان 

إليه.
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إن نظام األكل والشرب والتنفس والرياضة التي 
طاقته،  على  جميعها  تؤثر  اإلنسان  ميارسها 
النجاح،  ومن  وبالتالي على مقدرته في حتقيق 
صحية  عادات  يتّبع  أن  له  بد  ال  للنجاح  يسعى 
يؤدي  وأن  عليه،  بدنه  يرعى حق  وأن  سليمة، 
سليمة  أخذها  كما  الله  إلى  اجلسد  أمانة 
معافاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول "وإن 

جلسدك عليك حقًا ".

1. العملية الهضمية 
العملية الهضمية،  اللص احملترف لطاقتك، هو 
من طاقة  كميات كبيرة جدًا  تستهلك  أنها  حيث 
اإلنسان، وبال فائدة، حيث إن نسبة كبيرة من الدم 
تتجه إلى املعدة، لتساعدها على عملية الهضم، 
الطاقة  هذه  كل  اجلسد من  سائر  ُيحرم  فيما 

الالزمة، للعمل، اإلجناز، وحتقيق النجاح!!

2. القلق 
ألن جزءا كبيرا من الطاقة يتجه نحواملخ ملساعدته 
على تفكير، وأي تفكير؟ إنه تفكير عقيم فيما ال 
اجلسد،  طاقة  تضعف  وبالتالي  ينفع،  وال  يفيد 

ويقل اإلجناز، فتبتعد عن النجاح مرة أخرى. 

3. اإلجهاد
الطاقة،  ونقص  بالتعب،  الشعور  يسبب  ألنه 
وتكّلفها  وترهقها،  نفسك  جتهد  فال  والفاعلية، 

ما ال تطيق .

 كيف تزيد طاقتك؟
1. طاقتك اجلسمانية

طاقة  رفع  وميكن  التنفس:   أ- 
س: اجلسم بطريقتني من التنفُّ

التنفس التفريغي: لتنقية اخلاليا 
انسدادها  تسبب  التي  الشوائب  من 

ثواٍن   4 بالطريقة التالية )شهيق من األنف ملدة 
 �0 الرئتني ملدة   في  بالهواء  االحتفاظ  ثم   ،
أو�2 أو�6 ثانية أخرى، ثم زفير بطيء من الفم 
الزفير  مدة  تالحظ  أو8، وكما  أو6   � يستغرق 
نصف مدة الشهيق( يكرر هذا التمرين �0 مرات 
لياًل  وأخرى  النهار  وسط  في  ومثلها  صباحا 

وستشعر بالفرق .

من  )شهيق  الطريقة  الطاقة:  التنفس موّلد 
األنف ملدة 4 ثوان، ثم زفير 4 ثوان أخرى ( وهذا 
وسط  صباحا،  وفي  مرات   �0 أيضًا  التمرين 

النهار ولياًل.
ب- نظام التغذية: عليك أن تداوم على تناول 
بنية  معظم  الذي يكون  املاء  خصوصا  السوائل 
جسمك، فال تنتظر أن تشعر بالعطش، ألن مجرد 
شعورك بالعطش، فهذا معناه أن هناك نقصا في 
السوائل في جسدك وهناك حالة جفاف، لذلك 
تناول  أكثر من  كذلك   ، أبدًا  العطش  تنتظر  فال 
بداًل  والسلطات،  الطازجة،  واخلضروات  الفواكه 

للمحافظة على جسد سليم

أن  تنس  والدهون،  وال  واحللويات  اللحوم  من 
يكون شربك متأنّيا . 

 ت- التمارين الرياضية: فال يقل متوسط 
يومك عن � دقائق مشي سريع  ودقيقتي   ركض 
-في املكان-، ومتارين بسيطة لفرد العضالت،  أي 
رياضة على  20 دقيقة  أن يتخلله  أن يومك البد 

األقل .

 2. طاقتك العقلية 
عليك أن تغذي عقلك الباطن كل يوم، بأهدافك 
في احلياة، ورسالتك التي تريد تأديتها، وتأكيداتك 
اإليجابية، كأن تكتب أهدافك، ورسالتك العامة، 
فوق  تلصقها  صغيرة،  لوحة  واملتخصصة على 

سريرك فتقرأها كل يوم .

3. طاقتك العاطفية 
اجللوس في مكان هادئ لفترة، والتنفس بهدوء، 
صدرك  حركة  مع  وتهبط  تطير  نفسك  تخيل 
 ، ذلك  أثناء  حتبه  مبن  وفّكر  التنفس،  أثناء 

ستشعر بهدوء وطاقة عاطفية هائلة. 

 كيف تتعامل مع اإلجهاد ؟

متعن فيما ميكنك أن تعمله لتغير املوقف أو   
التحكم فيه .

ال جتهد نفسك للتفكير في كل أعمالك في   
نفس الوقت، و تعامل مع واجباتك كال على حده 

حاول أن تكون ايجابيا .  
طمئن نفسك بأنك قادر على معاجلة األمور،   

وال تكن متشائما.
ولكن  األحداث،  مع  تعاملك  طريقة  غير   

بدرجة معقولة .
ركز على مشكلة واحدة، وال جتعل ردود فعلك   

تتداخل من مشكلة الى أخرى.

من  وخفف  احلياتية،  التزاماتك  من  قلل   
الضغط على نفسك.

حاول تغيير نظرتك الى األمور.  

جسدك  ودرب  اإلجهاد،  تشخص  كيف  تعلم   
على التعامل معه.

جتنب ردود الفعل احلادة.  

ال تشغل نفسك بصغائر األمور.  

ركز على سلم أولوياتك.  

اإلجهاد: إذا لم تســـتطيع أن تقـــاوم اإلجهـــــاد، 
أو تهرب منه، حاول أن تسايره، وتســــتخدمه 

للوصـــــول الى أهدافك.
خذ  والسباحة،   كاجلري  البدنية  بالرياضة  قم 
من  تزيد  الراحة  فقلة  النوم،  من  كافيا  قسطا 
تشعر  كي  أعمالهم،  في  اآلخرين  ساعد  اإلرهاق، 
أنك راض عن نفسك، وابعد نفسك عن مسببات 
اإلرهاق، ولو لساعات محدودة يوميا، خذ إجازة، 
جتنب الهروب من الواقع باملهدآت، فاملهدآت متنع 
واختر  املشاكل،  حتل  وال  فقط،  اإلرهاق  أعراض 

أفضل وسائل االسترخاء التي تناسبك.

عال الوزني
املثقفة الصحية/ مديرية صحة طولكرم

تضمن أعراض اإلجهاد أثارا عقلية وجسدية، ومن تلك األعراض التعب، األكل بشراهة، أو عدم األكل، 
أو األرق، أو كثرة النوم. والسيطرة على اإلجهاد تعني  القدرة على ضبط النفس عندما تكثر املطالب 

من الشخص. ولكن ماذا ميكن أن تفعل  لتسيطر على إجهادك؟   

ربى سعدي

7



الصحة والشباب/ العدد الرابع

كل  مضجع  تقض  باتت  "املخدرات"...آفة 
الرغبة  والسبب  فلسطيني،  بيت  وكل  أسرة، 
األليم،  الواقع  من  الهروب  أو  التجربة،  في 
العيش،  ضيق  بسبب  الشباب،  يحياه  الذي 
سنوات  شهدت  وقد  االحتالل،  ضغوطات  أو 

االنتفاضة الثانية ازديادا كبيرا لها.

رئيس  يشير حسني شاهني  السياق،  هذا  في 
انتشار  من  للحد  العليا  الوطنية  الهيئة 
أجريت  التي  اإلحصائيات  أن  إلى  املخدرات، 
على  دلت   ،  2004 العام  في  املجال  هذا  في 
وأنه  فلسطني،  في  متعاطي  ألف   60 وجود 
يتوقع أن عدد املتعاطني في 2007 ، قد يصل 
بينهم  متعاطي،  ألف   70-6� بني  ما  إلى  
عشرة آالف مدمن على املخدرات، وثلث  ذلك 

العدد موجود في مدينة القدس وضواحيها.

ويقول شاهني: إن عدد الذين يتلقون العالج 
نسبة  وأن  شخص،   �700 يتجاوز  ال  منهم، 
لنقص  وذلك  عالية،  ليست  عالجهم  جناح 
تعتبر  ال  التي  العالجية،  املراكز  في  البرامج 
الدعم  لنقص  نتيجة  املطلوب،  باملستوى 
املادي، ألنها تعمل بشكل منفرد دون رقابة من 

السلطة.

العديد من الدراسات واألبحاث أجرتها الهيئة 
الوطنية العليا للحد من انتشار املخدرات في 
املشكلة  تفاقم  إلى  املاضيني، تشير  العامني 
القدس  وفي مدينة  عام،  بشكل  فلسطني  في 
بشكل خاص، وعلى الرغم من صعوبة حصر 
إال  دقيق،  بشكل  واملتعاطني  أعداد املدمنني 
للمجتمع  حقيقيا  تهديدا  يشكل  الوضع  أن 
إذا ما وضعنا بعني االعتبار أن  برمته، وذلك 
األخير  العام  في  ضبطت  األمنية  األجهزة 
قرابة �84 قضية ضبط، وتعاطي للمخدرات، 
املدمنني  أعداد  في  ازديادا  املصحات  وسجلت 

الذين يطلبون العالج طواعية.

يشمل  لم  شاهني،  يوضح  كما  االتساع  وهذا 
ليطال  امتد  أنه  بل  بعينها،  عمرية  فئة 
فئة  بني  خصوصا  العمرية،  الفئات  مختلف 
إدارة  من  الواردة  املعلومات  الشباب، فحسب 
ال  املخدرات  من  ما مت ضبطه  فان  املخدرات، 
يتعدى �0%من إجمالي الكميات احلقيقية، 

وهنا تكمن اخلطورة.

األراضي  في  الصادرة  الدراسات  وتؤكد 
الفلسطينية أن انتشار املخدرات في فلسطني 

انتشار املخدرات وطرق الوقاية والعالج في فلسطني
اإلطار العائلي أجنع وسيلة للمساعدة

إيجاد  تستدعي  خطيرة،  مشكله  باتت 
سياسات، وخطط وبرامج وقوانني،  ميكن أن 
تسهم في احلد منها، خصوصا في ظل سعي 
والعمل  لها،  الترويج  إلى  وأعوانه،  االحتالل 

على نشرها.

ويؤكد مختصوا الهيئة العليا ملكافحة شؤون 
املخدرات،  تعاطي  ظاهرة  بان  املخدرات، 
العقلية، ومواجهتها، هي مسؤولية  واملؤثرات 
جماعية، وتتطلب من اجلميع مشاركة فاعلة 
األخالقية،  القيم  على  للتأكيد  منها،  للحد 
والعادات، والقانون، مبا يسهم في  إعادة بناء 
وطن  سليم،  ومعافى، بعيدا عن كل األمراض 

االجتماعية.

رقابة  فرض  ضرورة  على  شاهني  ويشدد 
األطباء  وخاصة  املخدرة،  املواد  مصادر  على 
والصيادلة، وذلك لإلقالل إلى أدنى حد ممكن 
وضرورة  املشروع،  غير  وطلبها  عرضها،  من 
مبكافحة  اخلاصة  والوسائل  األطر  وضع 
املبادئ  على ضوء  املدمنني،  وعالج  املخدرات، 
معطيات  من  واالستفادة  احلديثة،  العلمية 
العلوم احلديثة، والتقنيات املتطورة، ألغراض 

املنع والوقاية والعالج والتأهيل .

 واضاف انه من  الضرورة مبكان  تعزيز اجلهود 
الفلسطيني،  اإلنسان  تنشئة  إلى  الرامية 
واألخالقية  الدينية  باملبادئ  وحتصينه 
واملهنيني  العاملني  مهارة  وتنمية  احلميدة، 
خطه  إيجاد  على  والعمل  املكافحة،  مجال  في 
إعالمية، وإصدارات متعلقة باملخدرات، واملراكز، 

واملؤثرات العقلية.

قامت  التي  والتجارب  واألبحاث  الدراسات  ولعل 
بوضوح  تشير  املجال،  هذا  في  دول  عدة  بها 

إذا  املدمن،  عالج  ميكن  بأنه  العلمية،  للحقيقة 
مت التأثير بشكل ايجابي في شخصيته، وأسرته، 

ومجتمعه، ومؤسساته  االجتماعية.

وفي هذا السياق يقول املختصون إن فهم جزء 
املخدرات،  تعاطي  وأسباب  النضوج،  من مشاكل 
أولياء  تساعد  رمبا  املراهقون،  إليها  يشير  التي 
األمور على توجيه املراهقني، وتفاديهم من عالم 

املخدرات الهدام واخلطير.

عنها  عبر  التي  األسباب  بني  ومن 
على  القدامهم  أنفسهم  الشباب 

تعاطي املخدرات : 
وتافه،  ممل  العالم  الن  املخدرات  أتناول  أنا   -
القاسية  األساليب  من  أتهرب  أن  أريد  وأنا 

التي تتبعها املدارس وأولياء األمور.

أن  وأريد  مثيرة،  متعة  عن  فأبحث  أنا  أما   -
أتعرض للمخاطر وان اظهر للمجتمع إنني 

اخرج ساملا ومعافى.

أوقاتي  اقضي  أن  فأريد  لي  بالنسبة  أما    -
إلى  أذهب  البيت،  من  وأخرج  أريد،  حسبما 
احلفالت، أجتول في الشوارع، أريد أن أجرب 
"تصرف  أصدقائي  لي  وقال  جديدة،  أشياء 
كرجل، تصرف كاجلميع، ال تكن أرنبًا" وحسب 
رأي الشخصي فإن هذا األمر يثير االهتمام 

لدي.

-  أنا لدي حب السيطرة في أي موضوع كان، 
أتعاطي املخدرات مع أصحابي حتى ال أكون 

وحيدا ومنعزال.

أنا ال أتعاطى املخدرات، بل أتناول املراجوانه   -
فقط في االحتفاالت مع أصدقائي.

أنا حر في تصرفاتي الشخصية، ولست ولدًا   -
أريد وال أحد يخيفني،  صغيرًا، أتصرف كما 
ولو كان األمر غير قانوني ؟ ما حدده الكبار 

ال يلزمني. 

فهم  إلى  تقربنا  رمبا  ُذكرت  التي  األسباب 
دوافع متعاطي املخدرات في أوساط املراهقني، 
معها،  التعامل  وكيفية  الطرق  إلى  والتلميح 
وأهمها  وسيلة،  اجنح  العائلي  اإلطار  ويعتبر 
على مساعدة الشاب، ليقول "ال" للمخدرات، 
الصحيحة  التربية  أن  أبحاث  أثبتت عدة   إذ 
في سن الطفولة، تؤثر على قدرة الطفل على 
وفي مقدمتها  النضوج،  مواجهة مشاكل سن 

مشكلة املخدرات. 

القدس  كتب : بالل غيث 
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وقفة مع التدخني و الشباب
حقائق وأرقام

البحر  لشرق  اإلقليمي  املكتب  العاملية    الصحة  منظمة  من  برعاية 
الفرصة  لي  أتيحت   2006  /  �0 الى   8 من  الفترة   وفي  املتوسط،  
لظاهرة  للتصدي  العاملي،  النظام  البلداني حول  االجتماع  في  للمشاركة 
التدخني، ومنتجات التبغ األخرى، و الذي عقد حتت شعار )من املعلومة 

الى العمل(،

في مدينة القاهرة، حيث مت في هذا االجتماع طرح الكثير من احلقائق، 
والتي حتتاج الى وقفة تأمل، ولن احتدث عن مخاطر التبغ، فهي ال تخفى 

على احد، ولكني سأعرض بعض احلقائق الهامة: 

ازدياد بشكل  ، وهناك   �03 مليار مدخن  على مستوى العالم يوجد   
كبير في إعداد املدخنني بني الشباب و املراهقني على مستوى العالم.

كل مدخن يدخل عالم التدخني يكلف حوالي 2400 دوالر طول فترة   
تدخينه. 

ومن أهم النتائج املتعلقة باملسح العاملي، و الذي طبق في العديد من الدول 
للتبغ، ان � من كل �0 طالب يدخن و� من كل �0من الطالب يستخدمون 

أنواع أخرى من التبغ و2 من 3 يرغبون في التوقف عن التبغ. 

 ومن خالل املسح العاملي للتبغ بني طالب املدارس الذي شاركت به فلسطني، 
تبني أن أهم املشاكل على املستوى الفلسطيني تتلخص فيما يلي:-

عينة  من   %�� والبالغة  املراهقني،  بني  للتدخني  العالية  النسبة   
الطالب الذين متت دراستهم قد قاموا بالتدخني.

النسبة العالية للتعرض للدخان و منتجاته في األماكن العامة.  

بالتبغ  املتعلقة  اإلعالم ولإلعالنات  لوسائل  للتعرض  العالية  النسبة   
في األماكن العامة بنسبة %62.3.

إعداد: لبنى صواحلة
مدير دائرة التثقيف والتعزيز الصحي

الشراء من محالت بيع منتجات التبغ، دون رفض ذلك من قبل الباعة   
بنسبة %46.2.

انتشار ظاهرة النرجيلة بشكل واسع، وتقبل املجتمع لهذه الظاهرة في   
األماكن العامة.

بالصحة  التمتع  في  واملراهقني، هو حقهم  للشباب  أهم احلقوق  وإن من 
املخاطر  معرفة  في  حقهم  الى   إضافة  األمراض،  من  واملعافاة  اجليدة، 
الناجتة عن كثرة املمارسات غير السليمة، ومنها التدخني، ولعل احلقائق 
املثبتة تدق جرس اإلنذار للكثير، ممن يهتمون بالصحة العامة، وبصحة 
للحد  الفوري  العمل  بضرورة  وجه اخلصوص،   على  املراهقني  و  الشباب 
من تفاقم هذه املشكلة في أوساط الشباب و املراهقني، كما أن ظاهرة تقبل 
املجتمع لتدخني الفتيات، سواءا السجائر، او النرجيلة في األماكن العامة، 
تعتبر مشكلة كبيرة، سيحتاج العاملون في مكافحة هذا الوباء، الى الكثير 
من اجلهود لتغيير هذا الواقع، فاألولى ان  نتصدى لهذه املشكلة مبكرا، وان 
ال نترك املراهق او املراهقة فريسة للشركات املروجة للتبغ، والتي تستخدم 
لتلك  فريسة  وقعوا  والكثيرون  للتبغ،  للترويج  ومختلفة  متنوعة،  أساليب 

األساليب . 

أخي الشاب /  اختي الشابة ...
صحتك ال تقدر بثمن وتذكر املثل القائل :  " الصحة تاج على رؤوس 

األصحاء ال يراه اال املرضى "
ال تكن فريسة للتدخني، و تذكر بان هناك طرقا كثيرة، ميكن من خاللها 
التخلص من الضغوطات النفسية، ميكنك أن تكون مبادرا، و تشارك في 
احلد من انتشار هذه اآلفة في أوساط مجتمعنا الفلسطيني، الذي لديه 
واقعا مختلفا عن  واقعه،  التي جتعل من  و  الهموم،  و  املشاكل  الكثير من 
يبدأ مبمارسة  مدخن  كل  أن  لنتذكر جميعا  و  األخرى،  الدول  في  هو  ما 
عادة التدخني، ولو على سبيل التجربة، او اللهو، سيصبح مدمنا الحقا، 
هذه  على  القائمة  والشركات  األموال،  رؤوس  أصحاب  غنى  في  وسيساهم 
التي ال يهمها صحة املاليني من املدخنني، وهدفهم  هو فقط  املنتجات، 

الربح، وجني األموال، واستغالل جهل األفراد واملجتمعات .
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الصحة والشباب/ العدد الرابع

من إصدارات وزارة الصحةمن إصدارات وزارة الصحة

قامت دائرة التثقيف و التعزيز الصحي في وزارة الصحة وبالتعاون مع الدوائر األخرى في وزارة الصحة بإنتاج وسائل تعليمية في 
مواضيع صحية مختلفة مثل نشرة حول تدعيم الطحني بالفيتامينات وايدنة ملح الطعام  ونشرة حول انفلونزا الطيور وملصق 

عدد � حول انفلونزا الطيور ومت إعادة طباعة كتيب اإليدز وملصق اليوم العاملي ملكافحة اإليدز .
تقوم دائرة التثقيف والتعزيز الصحي حاليا بإنتاج كتيب وملصق حول الصحة املهنية وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة املهنية 

وبدعم من منظمة الصحة العاملية.
كما تقوم دائرة التثقيف والتعزيز الصحي بإعادة طباعة وسائل تعليمية بتمويل من صندوق األمم املتحدة للسكان على النحو التالي:

نشرات حول وسائل تنظيم األسرة عدد � “ معلومات تهم كل أسرة فلسطينية حول تنظيم األسرة ،اللوالب،التحاميل، احلبوب   -
أحادية الهرمون، حبوب ثنائية الهرمون،الواقي الذكري ،الكرميات ،العّد” وبوستر حول تنظيم األسرة صحة وسعادة وجميع 

هذه املواد من إنتاج دائرة صحة وتنمية املرا في وزارة الصحة.
نشرة حول العناية بصحتك وصحة طفلك في فترة النفاس ونشرة حول احمي نفسك من فقر الدم من إنتاج دائرة الصحة في   -

وكالة الغوث.
مجلة احلياة حول العناية باألم أثناء وبعد الوالدة وهي من إنتاج مشروع مرام بالتعاون مع وزارة الصحة.  -

فخري العلي
دائرة التثقيف والتعزيز الصحي 
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وزارة الصحة/ دائرة التثقيف والتعزيز الصحي

اليابانية  الوكالة  مع  وبالتعاون  الفلسطينية  الصحة  وزارة  تقوم 
الدولي بتنفيذ مشروع دليل صحة االم والطفل حيث مت  للتعاون 

اعداد وانتاج الكتيب اخلاص بصحة االم والطفل.
عوامل  وتقييم  السابقة  احلموالت  سيرة  على  الكتيب  هذا  يحتوي 

اخلطورة املتعلقة بالسيرة املرضية والوالدية وكذلك املتعلقة باحلمل 
احلالي ،سجل متابعة ورعاية احلوامل فحص االم بعد الوالدة ،تنظيم 

االسرة ،فحص حديثي الوالدة ،جدول التطعيم ،قياسات الطفل ،فحص 
الطبيب للطفل ،متابعة الطفل والتحويالت ،ارشادات للمراة احلامل حول 

واحلوادث  ،االسنان  وتطوره  الطفل  ،تغذية  ،التطعيم  الطبيعية  الرضاعة 
املنزلية والعناية بالطفل املريض.

الرعاية  ادارة  في  والطفل  االم  دائرة صحة  البرنامج  هذا  بتفيذ  ويقوم  هذا 
وزارة  في  االخرى  الدوائر  مع  وبالتعاون  العامة  والصحة  االولية  الصحية 

الصحي  التثقيف  ،دائرة  املراة  وتنمية  صحة  ادارة  مثل  العالقة  ذات  الصحة 
ودائرة التغذية ومركز املعلومات الصحية.

وقد قامت اليابان بالعمل على تدريب العاملني في وزارة الصحة من خالل زيارات 
علمية الى اليابان لالطالع على جتربة اليابان في هذا املجال والعمل على تطوير 

وتطبيق هذه التجربة في فلسطني والتي تعتبر التجربة االولى على املستوى العالم 
العربي في املنطقة ودول اجلوار في تطبيق مثل هذا البرنامج.

وتقوم وزارة الصحة في هذه املرحلة بتطبيق هذا املشروع بشكل جتريبي في محافظتي 
أريحا ورام الله. ويشتمل البرنامج على تدريب "املرشدات الصحيات " في املواقع النائية 

في اريحا حيث مت زيارة االردن واالطالع على جتربتهم في هذا املجال ، وبعد هذه املرحلة 
التجريبية سيتم تطبيق املشروع على كافة محافظات الوطن فهذا الكتيب يعتبر مرجعّا 

يوثق معلومات صحية هامة عن صحة االم والطفل.

±

لبنى الصدر                                                                                                            فخري العلي

بانتاج  الصحة  وزارة  في  الصحي  والتعزيز  التثقيف  دائرة  قامت 
والتثقيف  املعلومات  في  والبروتوكول  املعايير  بعنوان  كتاب 
والتواصل في املجال الصحي وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة 
مقدمي اخلدمات الصحية من خالل تطوير معايير موحدة 

الستعمالها كمرجعية في مجال االتصال والتواصل.
على  يحوي  االول  ،الفصل  فصليني  في  الكتاب  ويتكون 
واالعالم  واملعلومات  والتواصل  باالتصال  تعريف 
املعلومات  واستراتيجية  عام  بشكل  الصحي  والتثقيف 
على  يحوي  الثاني  والفصل  والتواصل  والتثقيف 
تعريف بالوسائل التعليمية واالسس النفسية النتاج 
انتاج  في  التخطيط  ومراحل  التعليمية  الوسائل 
اخلاصة  التصميم  واعتبارات  التعليمية  الوسائل 

بانتاج الوسائل التعليمية.
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الصحة والشباب/ العدد الرابع

كانت ساعة الظهيرة آن ذاك، وأصوات خافتة قليلة تتهامس حولي، صادرة 
أروقة  احد  في  يقفون  اليد،  أصابع  عدد  عددهم  يتراوح  مجموعة  عن 
آخر  صوت  للتو،  منه  خرجوا  امتحان  حول  احلديث  يتبادلون  اجلامعة، 
غير مألوف، تداخل مع سلسلة األصوات التي عبرت إذني استدرت فرأيت 
أعطيت من  ما  بكل  العلوي،  دافعة جسدها  نفسها  الطالبات جتر  إحدى 
قوه، مستخدمة يديها في جر عجالت عربة، رمبا لم تخترها بإرادتها، في 

أن تكون جزءًا من حياتها.

حادثه  ذاكرتها،  في  يترسخ  مشهد  بذكر  حديثها  استهلت  التي  عودة  نور 
استشهاد والدها عام ��19على مرأى ومسمع عائلتها في مخيم الدهيشة 
لالجئني جنوب بيت حلم: وتقول "حينها كنت ابلغ من العمر ثالث سنوات، 
خرجت بكل ما أعطاني الله من براءة كي أطلب من اجلندي اإلسرائيلي أن 

يترك والدي، وإذ به يضربني بقوه فسقطت على الدرج".

حادثه مر عليها ثمانية عشر عامًا إستعادتها خالل ثوان معدودة لتكون 
جامعية،  طالبة  تعيشها  التي  اليومية،  املعاناة  من  لسلسلة  بداية  نقطة 
الصحي،  وضعها  من  الرغم  على  األكادميية  حياتها  إكمال  على  أصرت 
وهو  والدها  استشهاد  يوم  لديها  اكتشفت عوارضه  تعاني من مرض  فنور 
"ضمور العضالت الشوكي"، مرض وراثي ينتقل من جيل إلى آخر، يتلخص 
الذي  البروتني،  الشوكي بسبب نقص  في ضمور اخلاليا األمامية للحبل 
الوقت تضمر  فمع  دورها،  أداء  في  األمامية  اخللية  استمرار  في  مهم  هو 

العضالت تلقائيا، األمر الذي يؤدي إلى وقف حركتها. 

إصرارها وقوة إرادتها ساعداها على الوقوف أمام حتديات كثيرة، فمما الشك 
فيه أن وضعها الصحي سبب لها العديد من املشاكل الدراسية، فبعض املواد 
في املقرر حتتاج إلى حركة مستمرة، دون أية قيود متنعها، فقيود نور تختلف 
عن أية قيود:" اذكر انه في السنة املاضية كان هناك مادة إجبارية تلخصت في 
أن منثل جزء من قصة قد درسناها، فقد طلب منا أن منثل ونقلد شخصية 
الواجب  حتديت  أني  إال  وضعي،  صعوبة  من  الرغم  وعلى  القصة،  في  ما 

املطلوب مني، واستطعت السيطرة على الشخصية وقلدتها". 

فهناك  احلركة،  على  تساعدها  وسائل  فيه  وتتوفر  مريح  اجلامعة  مبنى 
مصعد تستخدمه عوضا عن الدرج، إال أن البعض من الطالب واملعلمني 
فيفضلون  املصعد،  باب  أمام  طويال  النتظارها  يأبهون  ال  اجلامعة  في 
انتظر  كنت  املرات  إحدى  في  تنتظر:"  ويتركوها  عليها،  أنفسهم  أحيانا 
اسمه،  ذكر  أود  ال  يدرسني،  وأستاذ  الطالب،  من  مجموعة  مع  املصعد 
وعندما وصل املصعد دخلوا جميعهم إلى املصعد، وحاولت الدخول ولم 
يكن لي مكان، فنظر إليَّ األستاذ وقال "مش ضروري تطلعي انتظري إلى 

أن يرجع املصعد مره أخرى".

كانت متشي ومتارس حياتها بشكل  كما  أنها ستعود  نور  توقعت عائلة 
طبيعي، لكنهم أصيبوا باإلحباط عندما عرفوا أنها ستستعمل الكرسي 

عوضا عن قدميها، فهي تعودت على الوضع، على أمل أن جتد العالج 
حلالتها، فقد جرب عالج مرض ضمور العضالت على فئران مخبرية 
في أملانيا وجنح، لكنه لم يجرب حتى اآلن على اإلنسان، وهي تأمل أن 
يجرب كي تتعالج ومتشي على قدميها من جديد، وتشق طريقها دون 

مساعدة احد.

وتختم حديثها: "إنا إنسانة طبيعية" تقول نور، وال ينقصني شيء، وما 
أمر به هو وضع عابر أمتنى أن اخرج منه قريبا، بعد إيجاد العالج، لكن 
آليات  معرفة  في  الكافي  الوعي  ينقصه  الذي  املجتمع  على  عتب  لي 
التعامل مع حالتي، فأحيانا تواجهني صعوبة في اخلروج إلى األماكن 
العامة، ألنها غير مؤهلة لوضعي ووضع غيري من مستخدمي الكرسي، 
لو  متنيت  اخلروج،  عن  عوضا  البيت  في  أبقى  أن  النهاية  في  فاختار 
كان عندي كرسي كهربائي كي استمتع باالستقاللية ألني اشعر أحيانا 
أني عالة على غيري، فكل شخص يحب أن ينعم باخلصوصية، فانا ال 
استطيع أن اعتمد على نفسي وحدها ألني احتاج إلى من يساعدني 
فظروفي وظروف عائلتي ال تسمح في أن املك مثل هذا الكرسي، ولم 
الق أي جهة قد تدعم املرضى مبرض ضمور العظام على الرغم من عدم 

وجود عالج له حاليًا.

"نور"  حتدي لإلعاقة ... وعتب على املجتمع

أشارت بيانات  املسح الصحي الدميغرافي لعام 2004 ، الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ان نسبة األفراد الذين 
يعانون من اإلعاقة في األراضي الفلسطيني حوالي )7.� %(، وان نسبة انتشارها بني الذكور أعلى منها بني اإلناث. وبينت النتائج  
يليها اإلعاقة  %( من مجمل اإلعاقات،   30.9( النسبة األعلى بني اإلعاقات، حيث شكلت ما نسبته  أن اإلعاقة احلركية شّكلت 
البصرية )�6.9 %(،  ثم اإلعاقة  العقلية )�.�2 %(، كما أظهرت النتائج أن اإلعاقة ألسباب مرضية كانت األكثر انتشارا بني 
املعاقني، حيث بلغت )34.6 %( من مجمل املعاقني، يليها اإلعاقات ألسباب خلقية )�.32 %( ثم اإلعاقة بسبب حوادث )�.�2 %( 

أما اإلعاقة بسبب احلرب مبا فيها االنتفاضة فبلغت )6.0 %( من مجوع اإلعاقات.

العنفبيت حلم - كتب محمد اللحام
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وزارة الصحة/ دائرة التثقيف والتعزيز الصحي

حياتهم،  علي  تؤثر  العنف،  من  عديدة  صور  إلى  األبناء  يتعرض 
وصحتهم، ومستقبلهم ، كما أنهم ميارسون أيضا العنف ضد أنفسهم، 
تعمد  بأنه  املختصون  يعرفه  ما  حسب  والعنف  اآلخرين ..   ضد  أو 
إلى  تؤدي  بحيث  آخر،  شخص  ضد  أو  النفس،  ضد  القوة  استعمال 
اإلصابة أو اإلعاقة أو املوت ، ومت تصنيف العنف إلى ثالثة أنواع هي :

العنف اللفظي... و العنف اجلسدي... والعنف النفسي

اما العنف اللفظي أو " اإلساءة اللفظية “: فهي التي تتضمن االزدراء 
والسخرية واالستهزاء و السباب من قبل الوالدين لألطفال والشباب 
تؤثر  و  أساسية في شخصياتهم،  بأن حتدد مالمح  كفيلة  املراهقني، 
االجتماعية  فالتنشئة   ، العدوانية  الروح  رفع  في  منهم  الكثير  لدى 
املنزلية املبنية على الذم والسباب.. الخ ، حتفز ظهور الروح العدوانية 
املكبوتة لدى الطفل، لتثير فيه العنف، واحلقد، والكراهية، واستخدام 
القوة للرد من أجل رفع القهر الناجت عن هذا االستهزاء، وحسب نتائج 
دراسة أجراها مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب فقد تبني أن  33.6 
% من الطالب قد تعرضوا للضرب في املدارس من قبل املعلمني، في 
حني تبني أن ما نسبته 26.4 % من الطالب قد استخدموا الضرب 
فيما بينهم داخل الصف،  و 3�.4 % ميارسون العنف خارج الصف 
نتيجة  بالطالب  التي حلقت  التوتر  نسبة  أن  الدراسة  أظهرت  كما   ،

العنف بلغت �8 %، ونسبة االكتئاب لديهم كانت �9 %. 

السخرية واالستهزاء بل تتعدى  اللفظية ال تتوقف عند  إن اإلساءة 
ذلك لتأخذ أشكااًل أخرى متعددة من عدم املساواة الشخصية والنبذ 

االجتماعي واغتصاب احلقوق وعدم العدالة في بعض املواقف.

متعمد  بشكل  اجلسدية  القوة  استخدام  فهو  اجلسدي:  العنف  أما   
اجتاه اآلخرين من اجل إيذائهم وإحلاق أضرار جسمية لهم ، وذلك 
كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى اآلم وأوجاع ومعاناة، جراء 
تلك األضرار كما ويعرض صحة الضحية لألخطار. ومن األمثلة على 
بالنار، رفسات باألرجل،  الكي  أو  العنف اجلسدي - احلرق  استخدام 
أو األدوات، لي ألعضاء اجلسم، دفع الشخص،  خنق، ضرب باأليدي 

لطمات، وركالت.

في حني ان العنف النفسي قد يتم من خالل عمل أو االمتناع عن القيام 
بعمل وهذا وفق مقاييس مجتمعيه ومعرفة علمية للضرر النفسي، 
وقد حتدث تلك األفعال على يد شخص أو مجموعة من األشخاص 
الذين ميتلكون القوة والسيطرة جلعل الضحية متضرر)مؤذى( مما 

العنف
االختصاصي النفسي 
وسام سحويل 

كما  واجلسدية،  الذهنية،  الوجدانية،  السلوكية،  وظائفه  على  يؤثر 
عنف  تعتبر  بأفعال  قائمة  أخرى  وتعريفات  التعريف  هذا  ويضم 
نفسي مثل:- رفض وعدم قبول للفرد، إهانة، تخويف، تهديد، عزلة، 
واضحة،  وغير  تالعبيه  سلوكيات  صراخ،  عاطفي،  برود  استغالل، 

تذنيب الطفل كمتهم، المباالة وعدم االكتراث بالضحية.

أسباب العنف
الفقر،  اخلالفات،  التمييز،  اجتماعية:  الدميوغرافية  العوامل   

.
1

انخفاض  القانوني،  القصور  التمييزية،  القوانني  البطالة، 
اضطراب  العدوانية،  النفسي،  الضغط  اإلحباط،  املشاركة، 

الشخصية وسائل األعالم التي تعرض مشاهد العنف. 

 : باملسيء  العنف:املرتبطة  احتمالية  من  تزيد  كامنة  عوامل   
.
2

إليه  بامُلساء  املرتبطة  سابقًا(  إليه  )ُمساء  الشخصية  الصفات 
باحمليط  املرتبطة  الضغوطات   – النزاعات   : بالعائلة  املرتبطة 
 ، السبب في هذا  يكون  ما  أيًا  لكن  و  القيم   – العقاب  : مفهوم 

فالعنف مرفوض حضاريًا وأخالقيا وسلوكيًا واجتماعيًا. 

وهناك نصائح مهمة ملكافحة العنف بني األبناء خاصة في 
 
مرحلة املراهقة أهمها :

مع  للوقت  الوالدين  استثمار  وضرورة  األسرية  الروابط  تقوية   
- 

 
األطفال واملراهقني .

مكافحة العنف املنزلي بني الزوجني،   ألنه يعطي املثال اخلاطئ   
-

لألطفال، واالمتناع عن املشاحنات أمامهم .

تعاون الوالدين مع املدرسة في برامج ومعسكرات موجهة لترويض   
- 

امليل إلى العنف بني املراهقني، وشغل الفراغ بني املدرسة واألسرة 
 
واجلمعيات األهلية وأندية الرياضة .

 
حث األطفال على ترك رفاق السوء .  

-  

 
منع مشاهدة األفالم التي تشجع علي العنف .  

-  

 
مكافحة البطالة وتأهيل ضحايا االغتصاب والعنف واإلدمان .  

- 

وجود خط ساخن يستطيع األبناء وخاصة املراهقني استعماله   
-  

حلل مشكالتهم دون التصريح بأسمائهم ..  وهذا ضروري جدا في 
 
حاالت العنف املنزلي.

أشكاله وأسبابه
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الصحة والشباب/ العدد الرابع

الذي  األمراض اجلنسية،  أحد  هو  االيدز  مرض 
من  ويقلل  قاسية،  بصورة  املناعة  جهاز  يصيب 
فاعليته، و في كثير من األحيان يؤدى الى وقفه 
فيروس  املرض  هذا  يسبب  و  العمل،  عن  متاما 
HIV الذي ينتقل الى جسم اإلنسان من خالل 
العالقات اجلنسية التي يكون فيها أحد الشريكني 
يلتقط  حيث  الدم،  بواسطة  بالفيروس،  مصابا 
األدوات  أو  احلقن،  خالل  من  العدوى  املريض 
اجلراحية امللوثة، أو بواسطة عمليات نقل وحدات 
دم ملوثة، باإلضافة الى انتقال الفيروس من األم 
الى اجلنني )خالل احلمل و خالل عملية الوالدة، 

أو الرضاعة الطبيعية من األم املصابة(.

األمراض  من  جنسيا  املنقولة  األمراض  وتعتبر 
األكثر انتشارا في العالم، حيث يقدر عدد املصابني 
بها سنويا بحوالي 300 مليون، كما أن هنالك ما 
و  اجلنسية،  األمراض  من  نوع   25 عن  يقل  ال 
البشرية  املناعة  أخطرها دون شك، مرض نقص 
يعتبر  األراضي احملتلة  وفي   . االيدز  أو  املكتسب 
انتشار مرض االيدز وHIV منخفض جدا، حيث 
وجود   ،2004 لعام   HIV/AIDS تقرير  أظهر 
 HIVبال إصابة  و16حالة  بااليدز،  إصابة   41
الصحة  منظمة  وتقدر  للمرض.  أعراض  بدون 
العاملية أن هنالك حوالي أربع حاالت مصابة غير 
معلنة مقابل كل حالة ايدز معلن عنها، وبالتالي 
سيكون  أعراض  بدون  اإلصابة  حاالت  عدد  فان 

اربع أضعاف الرقم املعلن عنه.

ورغم اختالف عوارض ومضاعفات هذه األمراض، 
يبقى العامل املشترك فيما بينها طريقة انتقالها، 
تكمن  كما  اجلنسي،  االتصال  على  القائمة 
خطورتها في املضاعفات التي تنجم عن اإلصابة 
واإلصابة  انتشارها،  امكانية  الى  باإلضافة  بها، 
ببعضها دون ظهور األعراض )حامل املرض(، كما 
يتميز بعضها اآلخر في فترة احلضانة الطويلة 
له، واحتمال انتقال العدوى الى اجلنني و تسبب 

الوفاة أو اإلصابة حلديثي الوالدة.

أن أهم القضايا املتعلقة برصد ومعاجلة املشاكل 

املرجع  : من وورقة عمل بعنوان اإلطار القانوني لفيروس نقص املناعة البشري وحقوق اإلنسان في فلسطني ،من إعـداد:احملامي ناصرالريس ، احملامية هنا عامر،مؤسسة احلق-فلسطني، األستاذة رحاب صندوقة/ 
مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي، األمراض املنقولة باجلنس، د.أسعد رمالوي، وزارة الصحة الفلسطينية، إدارة الرعاية الصحية األولية، دائرة الطب الوقائي .

مرض نقص املناعة املكتسب " االيدز "    

من  عليها  التعرف  كيفية  في  تكمن  اجلنسية، 
والوقاية منها،  قبل اجلهات املختصة ملكافحتها، 
وبسبب وصمة العار التي ما زال املجتمع يربطها 
سيما  ال  جنسي  مبرض  يصاب  الذي  بالشخص 
عموما  األمراض  بهذه  املريض  يحرص  اإلناث، 
أساسيا  عائقا  يشكل  مما  مرضه،  إخفاء  على 
املناسب،  و  الصحيح  العالج  على  احلصول  أمام 
الطبية،  للعيادات  املريض  مراجعة  عدم  جراء 
احتمال  من  يزيد  مما  األصدقاء،  استشارة  أو 
والنفسية  اجلسدية،  السلبية  املضاعفات  حدوث 
احلالتني،  في  عبئها  يتحمل  الذي  للمريض، 

املصاب، وأفراد عائلته، و احمليطني به.

املشاكل االجتماعية الناجمة عن األمراض 
اجلنسية:

الناجمة  االجتماعية  املشاكل  تكون  ما  وغالبا 
على  تأثيرا  أشد  جنسي،  مبرض  اإلصابة  عن 
النساء من آالمه اجلسدية، فبسبب وصمة العار 
تتعرض  ما  كثيرا  اجلنسية،  باألمراض  املقرونة 
ومن  الزوجية،  باخليانة  واالتهام  لالهانة،  املرأة 
إلمكانية  الغالبية  جلهل  نتيجة  و  الطالق،  ثم 
بل وخوفا  الكثير من احلاالت،  املصاب في  عالج 
على  احلصول  من  املرأة  منع  يتم  الشائعات  من 
العقم،  الى  املناسب، مما يؤدي  العالج  حقها في 
ومن ثم التمييز ضدها لكونها عاقر، وعاجزة أن 

حتقق ذاتها كأم وربة عائلة.

وفي فلسطني تنتشر ظاهرة التزويج املبكر لإلناث، 
ميارسن  السن  الصغيرات  الفتيات  يجعل  مما 
و  الصحيح،  الوعي  توفر  ودون  مبكرا،  اجلنس 
املعلومات الكافية حول طرق الوقاية، والعالج من 
مع  للحياة  عرضة  أكثر  يجعلهن  مما  األمراض، 
آالم، وأوجاع ومضاعفات كثيرة، لها تداعيات على 

نوعية حياتها، و حياة باقي أفراد األسرة.

اعداد : وليد جميل 

كل  في  ضحايا  فهم  لألطفال  بالنسبة  أما 
األحوال، سواء في انتقال العدوى لهم عن طرق 
مباشرة  غير  بآثار  اإلصابة  أو  الوالدة،  و  احلمل، 
التي  االجتماعية  للوصمة  وحتملهم  صحيا، 
ألصقت لألباء، وانسحبت على باقي أفراد األسرة 
اجلنسية  األمراض  حول  يدور  هنا  )واحلديث 
اخلطيرة كااليدز مثال(، وتعرضهم أحيانا لليتم 
اإلصابة  نتيجة  الوالدين،  أحد  وفاة  عن  الناجت 
ببعض هذه األمراض، و ما لهذا من أثر بالغ على 

منو وتطور الطفل بطريقة سليمة .

عالج مرض االيدز:
ورغم أن االيدز من األمراض التي ال شفاء منها 
في الوقت احلاضر، اال أن هناك عالجات باألدوية 
عن  فضال  املرض،  تطور  إبطاء  على  تساعد  قد 
انتهازية، مما  أمراض  التقاط  تقليلها الحتمال 
على  ويخفف  للمصاب،  احلياة  نوعية  يحسن 
النفسية واالقتصادية  الطويل من األعباء  املدى 

على املريض و عائلته.

املتابعة ملرضى االيدز:
ضروري  والعقاقير  باألدوية  العالج  بأن  شك  وال 
احلاجة  أن  غير  االيدز،  مبريض  للمصابني 
و  السيكولوجية  واملتابعة  النفسية،  للمعاينة 
أكثر أهمية، جراء ما  ان تكون  تكاد  االجتماعية، 
تقدمه هذه الرعاية من أثر على تخفيف معاناة 
ما  إذا  خاصة  واالجتماعية،  النفسية  املرضى 
متشدد،  مجتمع  مواجهة  الى  املريض  اضطر 
واخلطيئة،   العار،  مبفهوم  االيدز  مرض  يقرن 
مجتمعه  عن  ومعزوال  موصوما  املصاب  فيصبح 

وأهله.

من  الكثير  في  املصاب  عائلة  حتتاج  قد  كما 
حتمل  في  املساعدة  و  الدعم،  الى  األحيان 
واالقتصادية  والنفسية،  االجتماعية،  األعباء 
إرشادات  الى  كذلك  االيدز،  مرض  عن  الناجمة 
كيفية  و  العدوى،  التقاط  من  الوقاية  حول 

العناية باملصاب باملنزل*. 
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��

ذلك  أن  إال  ومحرج،  جريء،  املوضوع  أن  األولى  وللوهلة  للجميع  يبدو 
اآلباء واألمهات على وجه  إلى جمهور  ال ينفي حاجتنا لتوصيل رسالة 
والثاني  "اإلعالم اجلنسي"  األول  رئيسني:  فهناك مفهومني  اخلصوص، 
معلومات  الشخص  إكساب  هو  اجلنسي،  اإلعالم  اجلنسية".  "التربية 
معينة عن موضوع اجلنس، أما التربية اجلنسية فهي أشمل وأعم، حيث 
باعتباره  اجلنس  مبوضوع  احمليط  واألخالقي  القيمي  اإلطار  تشمل 

املسئول عن حتديد موقف الشخص من هذا املوضوع في املستقبل.

واحملرجة،  اجلنسية  األبناء  أسئلة  من  عادة  واألمهات  اآلباء  ويتخوف 
على  تعرفوا  ألنهم  إما  لهم،  املوضوع  شرح  من  يتهربون  حتى  أو 
من  نوع  ألي  يتعرضوا  ولم  الصدفة،  طريق  عن  اجلنسية  األمور 
"التربية  عملية  بأن  يشعرون  ألنهم  أو  اجلنسية"،  التربية  أنواع 
املطاف  آخر  في  يتعرض  قد  املوضوع  في  واخلوض  اجلنسية" 
حتفظا. لديهم  يثير  مما  اخلاصة،  واألمهات  اآلباء  حياة   إلى 
فيها،  ما  بكل  احلياة  الكتشاف  وفطري  طبيعي  ميل  لديهم  واألبناء 
فتأتي أسئلتهم تعبيرا طبيعيا عن يقظة عقولهم، وبالتالي ينبغي على 
الصغار  إحلاح  يزعجه  وأال  أو مضمونها،  األسئلة  كثرة  تربكه  أال  املربي 

في معرفة املزيد، بل على املربني التجاوب مع هذه احلاجة.

يتم  أن  البنت،  والثامنة عند  االبن،  العاشرة عند  بدءا من سن  ويفضل 
املراهقة،  مرحلة  خالل  عليهم  ستطرأ  التي  الهرمونية  التغيرات  شرح 
يتم  أن  وميكن  ومسؤولية.  ترقية  أنها  على  لهما  التحوالت  هذه  وتقدم 

التالي: بالشكل  الشرح 

بالنسبة للفتيات: 
لبدء احليض،  الناحية اإليجابية  تؤكد على  أن  املربية  أو  األم  يجب على 
وأن تشرع في تعليم الفتاة اجلوانب الشرعية للحيض، وكيف تتعامل معه، 
أثناءه، ثم كيف تتطهر منه، وما يترتب على  النظافة الشخصية  وكيفية 
وغير  املصحف  ومّس  والصيام  للصالة  بالنسبة  شرعية  أحكام  من  ذلك 
ذلك.. وتتابعها عن كثب، وجتيبها على أسئلتها التي ترد على ذهنها بعد 
هذا احلوار بدون حرج، وبصورة مفتوحة متاما، وال تتحرج من أي معلومة، 
فإنها  كاملة،  املعلومة  تعطيها  ال  املربية  أو  األم  أن  شعرت  إذا  الفتاة  ألن 
ستبحث عنها وتصل إليها من مصدر آخر ال نعلمه، قد يحمل معلومات 

مغلوطة، وتتسبب بالضرر .

بالنسبة للفتى:
سيشهدها  التي  التغييرات  بكافة  يعلماه  أن  املربي  أو  األب  واجب  من 
االحتالم  بظاهرة  إعالمه  من  بد  وال  املقبلة.  الفترة  في  جسده، 
آداب  ذلك  يستتبع  ولكن   ، للبلوغ  طبيعية  ظاهرة  وأنها  الليلي 
شيء  اآلخر  اجلنس  إلى  امليل  وإن  والغسل،  بالطهارة  خاصة  شرعية 
الزواج. إطار  في  احلالل  التالقي  سبل  لنا  حدد  اإلسالم  ولكن   وارد، 
ولكن  اإلجابة عليها،  األبناء اجلنسية، فال مانع من  بالنسبة ألسئلة  أما 

هناك عدة شروط يفضل توفرها في اإلجابة:

التجاوب  فيجب  االبن:  وحاجة  لسن  مناسبة  تكون  أن   -1
الثقة  له من مضرة فقدان  ملا  تأجيلها  االبن في حينها، وعدم  أسئلة  مع 
االبن  يكون  حيث  املوضوع،  في  للخوض  ذهبية  فرصة  وإضاعة  بالسائل، 

متحمسا ومتقبال ملا يقدم له بأكبر قسط من االستيعاب والرضا.

املعلومات  على  هنا  التربية  اقتصار  عدم  مبعنى  متكاملة:   -2
الفسيولوجية والتشريحية، ألن فضول االبن يتعدى ذلك.

3- مستمرة: هناك خطأ يرتكب أال وهو االعتقاد بأن التربية اجلنسية 
إمنا  وذلك  األمر،  وينتهي  واحدة،  دفعة  واحدة،  مرة  تعطى  معلومات  هي 
أو املربي في االنتهاء من واجبه "املزعج" بأسرع  الوالدين  يشير إلى رغبة 
بأشكال متعددة، مثال مرة  دفعات  املعلومات على  إعطاء  وقت، لكن يجب 
عن طريق كتاب، أو شريط فيديو، أو درس في املسجد، كي ترسخ في ذهنه 

تدريجيا ويتم استيعابها وإدراكها مبا يواكب منو عقله.

شروط  أهم  من  احلواري  املناخ  هادئ:  حواري  مناخ  ظل  في   -4
مفعم  هادئ  حوار  إقامة  على  فالتمرس  الصحيحة،  اجلنسية  التربية 
باحملبة، يتم تناول موضوع اجلنس من خالله، كفيل في مساعدة األبناء 
للوصول إلى الفهم الصحيح ألبعاد املوضوع متوافق مع شريعتنا اإلسالمية 

السمحاء، وأحكام ديننا احلنيف.

ســـماء رزق
منسقة مشروع دائرة التثقيف والتعزيز الصحي -  غزة

نعم للتربية اجلنسية السليمة ....
ال للمعلومات املنقوصة
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لقد خلقنا الله ذكرا وأنثى، لكل منا خصائصه، 
ونحافظ  نحترمها،  أن  منا  طالبا  ومميزاته، 
منا  واحد  لكل  أعطى  ولقد  ونطورها،  عليها، 
والعلم،  باملعرفة  تنميته،  إلى  دعانا  عقال 
احملافظة  أوجب  ونفسية  جسدية  وخصائص 
واألذى،  اإلمراض،  من  وحمايتها  عليها 

ومعاملتها بعناية واحترامها كنعمة منه .

ماذا نعني باجلنس ؟
اجلسدية  الفوارق  بأنه  اجلنس  العلم  يعرف 
يتمتع  التي  والفسيولوجية(  )البيولوجية 
تتغير  ال  وهى  واألنثى،  الذكر  من  كل  فيها 
الشعوب  تطورت  ومهما  واملكان،  الزمان  مع 
ال  ووظائفها  اجلسدية  أعضاؤنا  واحلضارات،  
تتغير، فاألنثى تتمتع بأعضاء تخولها احلمل 
أن  بأعضاء وظيفتها  يتمتع  والذكر  واإلجناب، 
جتعل احلمل ممكنا، أما األعضاء األخرى فهي 
الوظائف نفسها  أن تؤدي  متشابهة، وبإمكانها 

في حال أعطيت الظروف والفرص ذاتها . 

ماذا نعني باجلندر ؟
التي  واالجتماعية  النفسية  اخلصائص  إن 
نتيجة  تكون  واألنثى  الذكر  من  كل  بها  يتمتع 
الثقافة في مجتمع معني، وهي بعكس الفوارق 
مع  وتتطور  املكان  بحسب  تتغير  اجلسدية 
والثقافي،  احلضاري  للتطور  كنتيجة  الوقت 
والفكري ملجتمع معني وهذا ما يعرف باجلندر 

أو األدوار االجتماعية .

أنا واجلنس اآلخر

ما هي الفوارق على صعيد اجلندر ؟
ننظر حولنا ونالحظ انه ومنذ الطفولة، مننع 
رجل  مشاعرنا:أنت  عن  والتعبير  البكاء  من 
بالتعبير  ونوجه  تبكي،  أن  املسموح  من  ليس 
له  اظهر  بالقوة:"اضربه،  الغضب  مشاعر  عن 
األسلحة  تكون  األلعاب  أنت رجل" حتى  قوتك 

البالستيكية والسيارات والقطارات.

دوما  والطاعة  أمر طبيعي  فالبكاء  لألنثى  أما 
والرفض ممنوع حتى  واجبا  األسرة  في  للذكر 
وأدوات  الدمية  تتعدى  ال  الصغر  منذ  األلعاب 
بالدونية  شعورها  إلى  يؤدي  قد  مما  املطبخ، 
جتاه الشاب، وتكون أكثر مساملة وتنمو لديها روح 
االجتماعية  أما اخلصائص  واحلنان.  األمومة 
الطفل.  والدة  منذ  حتديدها  تتم  أيضا  فهي 
ففي حال كان املولود اجلديد ذكرا يبدأ املجتمع 
وخصوصا األهل بأعداده ليكون رجل املستقبل، 
لتكون  فتستعد  أنثى  املولود  كون  حال  في  أما 

سيدة البيت. 

ملن احلق في وضع الفوارق ؟
اللذان  اجلنسني  حق  من  كان  إذا  تسائلنا  هل 
ونفسية  وعقلية  جسديه  بخصائص  يتمتعان 
امدهما الله بها، أن يعامال دون متييز ويعطيا 
الشابة  حتتاج    قد  نفسه.  واالحترام  الفرص 
أو  العائلي  املصروف  في  املساهمة  إلى  يوما 

املثقف الصحي احمد سماعنه
مديرية صحة نابلس

بالتعاون مع:

صندوق األمم املتحدة للسكان

 )UNFPA(

 بدعم من:

United Nations Trust Fund For Human Security 
)UNTFHS( 

إعالة األسرة، بسبب تغير الظروف االقتصادية 
لديها  يكن  لم  إن  بذلك  تقوم  للزوج.فكيف 
والن  ما،  عمال  متارس  الن  والقدرات  املهارات 

تواجه الضغوط التي قد تتعرض لها.
كالذكور  اإلناث  فوجدنا  حولنا  نظرنا  هل 
عن  اخترنها  بأمور  متخصصات  و  متعلمات، 
القيام  أحبنب  اجتماعية  بادوار  يقمن  قناعة، 
بها ألنهن أردنها،  وليس ألنهن ورثنها . فنجد 
الرسامة واملعلمة والطبيبة  واملهندسة واألم في 
ومهن  ادوار،  من  ذلك  إلى  وما    ، الوقت  نفس 

نعتقد أنها ملك للذكور . 
في  والذكور  اإلناث  جناح  أن  جند  حللنا،  إذا 
في  وسعادتهم  اجتماعية،   ادوار  بعدة  القيام 

حتقيق خياراتهم إمنا هما نتيجة ل:
تقبلهم واحترامهم للجنس األخر بكل طاقته 
وتطويرها،  بطاقاتهم  إميانهم  وخصائصه، 
والقدرات  واحلاجات  ألذات  مبعرفة  وذلك 
وحتديد الدور املستقبلي، والعمل على حتقيقه، 
إفساح املجال لهم،  وإعطائهم الفرص لتطوير 
القدرات كافة عقلية كانت او جسدية أو نفسية، 
ودفاعهم  البعض،  لبعضهم  املستمر  دعمهم 
الذكر األب   ،  فنجد  عن حقوق بعضهم بعضا 
يدعم زوجته العاملة ويساعد في تربية األوالد  

واألمور املنزلية .

التصميم واإلخراج الفني


