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الهيئات الهلية والصحة المدرسية
 - Iنبذة تاريخية عن الهيئات الهلية في لبنان
تحتل الهيئات الهلية التطوعية في لبنان المرتبة الولى على المستوى العالمي قياسا"
لعدد السكان من حيث أهمية وحجم القطاع التطوعي فيه .ولقد برز هذا الدور خلل سنوات
الحرب العجاف ،حيث اضطلعت بتأمين احتياجات المواطنين المباشرة ،وساعدت  -عبر
دورها المميز والطليعي والملتصق بالناس والحامل لهمومهم -مع باقي بنى المجتمع المدني،
في المحافظة على منع تفكك المجتمع.
إن تاريخ الهيئات غير الحكومية في لبنان  ،يرتبط الى حد كبير مع مثيلتها في الدول
الصناعية ،أي انه يعود إلى أواسط القرن التاسع ،و لقد كان طابعها الساسي خيريا"
اجتماعيا" ،وله علقة بشكل عام مع المؤسسات الدينية والكنسية ،التي أنشأت العديد من
مؤسسات الرعاية.
وفي ضوء التحولت السياسية والجتماعية ،تطورت المنظمات الطوعية ،ل سيما وان
القانون الصادر عام  1909والذي سمح بتأسيس الجمعيات ،قد شجع هذه العملية إبان الحكم
العثماني وتحت النتداب الفرنسي وحتى يومنا هذا .
ولقد تلزم نمو المؤسسات الهلية في لبنان مع تطور التشكيل الجتماعي في المناطق
اللبنانية وعملية الصراع الدائرة فيها وسياسة التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
ومنذ الستقلل عام  ،1943لم توفق الحكومات المتعاقبة في بناء الدولة القادرة
والعادلة وتأمين النصهار الوطني لجميع اللبنانيين ،فلقد برزت الشخصية الخاصة لكل طائفة
من الطوائف اللبنانية ،ومن ضمنها المؤسسات غير الحكومية ،فجعلت هذه السياسة الطوائف
هي الوحدات الواقعية ،التي تلعب دورها في الحياة السياسية ،مما جعل الوحدات الطائفية هي
العناصر المكونة للدولة اللبنانية ،وليس المواطن اللبناني هو العامل الساسي للدولة.
لقد حاولت الحقبة الشهابية في مطلع الستينات أن تبني دولة حديثة ،على أسس من
التخطيط النمائي وإشراك المؤسسات الهلية بذلك ،إل أن هذه التجربة لم تحقق أهدافها.
وفي نفس الفترة الزمنية التي تميزت بالنهوض القومي في المنطقة برزت فئات
اجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية تجاوزت المفهوم الحساني الغاثي للعمل الجتماعي
إلى روح التضامن والتعاون وأسست مجموعة من الهيئات غير الحكومية ترمي إلى تعميق
الوعي الجتماعي والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والمساواة والحرية والمشاركة والنماء ،إل
انه كان هناك تفاوتا" واضحا" في التشكيل الجغرافي بين المناطق اللبنانية.
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إن هذا التفاوت في ع مر المؤ سسات ب ين منط قة وأخرى ي عبر عن وا قع اجتما عي
اقتص ادي ويع كس سياسة عدم التوازن الس ائدة في حي نه ب ين المنا طق ،وأن هذا الخلل البنيوي
كان من بين السباب الرئيسية التي أدت إلى المحنة التي بدأت في العام .1975

1

إذ أ نه في ظل الوا قع التقس يمي الذي كان قائ ما" خلل الحرب ب ين المنا طق اللبنان ية،
ساهمت الهيئات غير الحكومية وبنى المجتمع المدني في المحافظة على عدم تفكك المجتمع ،إذ
ا ستمر الناس في البقاء ولم تحدث مجاعات بالر غم من قس اوة الحرب وا ستمرارها لس نوات
طويلة ،وكان التجاوز للذات من خلل الطا قة الكبيرة للناس على التح مل والستمرار ،وكا نت
عناصر المنظمات النسانية رمز التضحية والعطاء.2
لقد جسدت الهيئات الهلية التطوعية خلل هذه الفترة ،باستثناء قلة ،استغلتها لغايات
خاصة ،الصورة النقيضة لواقع القتل والتدمير والتهجير ،فكانت تبلسم الجراح ،تقدم المساعدة،
تتعاون فيما بينها ،مما أدى إلى إنشاء المزيد من المؤسسات في تلك الفترة العصيبة ،كما
عقدت فيما بينها عدة مؤتمرات تنسيقية وتأسست شبكات تجمع فيما بين الجمعيات ،والهدف
دائما" الهتمام والعناية بالخرين .وان الحوار الذي جسدته هذه الهيئات في المجتمع ،والدور
التاريخي الذي لعبته خلل سنوات المحنة ،يرتبط بالمهمة النسانية التي جسدتها هذه الهيئات.
تبين دراسة أجرتها "دار التنمية" في العام  1995بتكليف من تجمع الهيئات الهلية التطوعية
في لبنان ومجلس كنائس الشرق الوسط .انه من أصل التسع منظمات المشمولة في البحث،
هناك اثنتان تابعتان للكنيسة ،واثنتان على صلة وثيقة بالمؤسسة السلمية الدينية ،وواحدة فرع
من منظمة أهلية دولية ،وأربع منظمات مدنية ،إن كل هذه المنظمات تقدم خدماتها من دون
الخذ بعين العتبار النتماءات الدينية ،العرقية أو السياسية للمستفيدين.
وب عد أن وض عت الحرب أوزار ها ،وبدأت مس يرة الس لم الهلي ،كان التحدي ال كبر
أمام هذه الهيئات هو كيفية النتقال من ذهنية الطوارئ والغاثة والخدمات إلى رحاب التنمية،
ومن ضمنها برنامج الصحة المدرسية حيث لعبت الهيئات الهلية ،ومن بينها تجمع الهيئات
الهلية التطوعية في لبنان ،دورا" أساسيا".

1

.دراسة لكامل مهنا حول دور الهيئات الهلية في لبنان
 2ففي ظل القتل والدمار ،لم تتوقف عملية البناء ،فكان هناك دائما من يرمم ما يستوجب ترميمه كالمستشفيات والمدارس ومؤسسات
الرعاية والمساكن  ....الخ .ومن المثلة على عملية البناء هذه ما هو ساطع ،فقبل الحرب كان يوجد  20جمعية تعنى بالمعاقين والن
يوجد حوالي  80جمعية ،كما كان يوجد  250مستوصفا" والن يوجد  860مستوصفا" ومركزا" صحيا" ،بينها  760تابعة للهيئات غير
الحكومية ،بالضافة إلى  40جمعية حرفية قبل الحرب ارتفع عددها إلى .250
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 – IIالصحة المدرسية
أ – توطئة:
تع تبر الص حة المدر سية من أ هم الو سائل التنمو ية ،لس هولة الو صول إلى التلم يذ،
والنتي جة القتص ادية والص حية للترب ية الص حية ،نظرا" ل ستعداد التلم يذ ،وخا صة الطفال
منهم ،وقدرتهم الكبيرة على الستفادة من المعلومات ،وانتهاج سلوكيات سليمة.
إن الصحة المدرسية تشمل العناصر التية:
.1الخدمات الصحية المدرسية.
.2التربية الصحية.
.3البيئة المدرسية.
إن تضافر هذه العناصر يؤدي الهدف المطلوب من الصحة المدرسية ،أي:
تحسن نمط الحياة.
الداء الفضل.
التحصيل الكاديمي والصحة ،في حال توفر الدارة الصحية )التي نفتقدها غالبا" في
المدارس( .هو التي:3
الخدمات الصحية
نمط الحياة

التربية الصحية

أداء أفضل

تحصيل دراسي

البيئة الصحية
الصحة
4

ب  -تجربة الصحة المدرسية

لقد بدأت وتيرة الهتمام بالصحة المدرسية ترتفع منذ مطلع الثمانينات على الصعيدين
الر سمي )وزار تي الص حة والترب ية( والهلي )الجمعيات التطوع ية( ،والص حة المدر سية ال تي
هي مكوUن أساسي من الرعاية الصحية الولية:
أ – تطال فئتين عمريتين:
.1من  7 – 3سنوات :مهمة في التكوين البيولوجي والصحي والنفسي للطفل.
.2بداية عمر الفتوة حتى سن النضج :ل تقل أهمية عن الول لجهة صياغة سلوكية
الفرد الصحية نحو نفسه ونحو المجتمع.

 3نحو استراتيجية متكاملة للصحة المدرسية ،دراسات وبحوث 2001
 4هناك فرق كبير ب ين الص حة المدر سية وال طب المدر سي ،وإن مع ظم ما نقوم به من هيئات ر سمية وأهل ية يندرج في معظ مه ،ت حت
عنوان الطب المدرسي أو الكشف الطبي المدرسي.
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تش مل الرعا ية الص حية حوالي  %35من سكان لبنان ،أي ثلث الش عب اللبنا ني ،والمس ؤولية
الصحية والجتماعية نحو جيل المستقبل.
ب – إن الكتشاف المب كر للمرض أو الحما ية م نه ،تتض من مفاع يل إيجاب ية في ر فع مس توى
الصحة العامة ،وعلى صعيد التوفير اقتصاديا".
ج – إن تجربة الهيئات الهلية وبالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والمنظمات الدولية منذ
الثمانينات تشير إلى أن حوالي  %50الذين تم الكشف عنهم 5يشكون من مرض معين ،ونسبة
 85إلى  %90من تس وس في ال سنان ،ك ما أن حوالي  %20يشكون من مرض ين في ن فس
الوقت )أحيانا" أكثر(.
وإن المراض التي تصيب:
.1الجلد أو الشعر

 :لهما علقة بتوفر المياه والنظافة العامة

والتغذية
والسلوك الصحي ...
.2تسوس السنان

 :تتعلق بصحة الفم والسنان ووسائل التغذية

..
.3النف والذن والحنجرة والجهاز التنفسي
.4العيون

 :مشكلة التلوث والتدهور البيئي ...

 :التغذية وتوفر الضاءة ومشاهدة التلفاز

وعوامل
أخرى ...
.5الغدة الدرقية

 :مشكلة نسبة اليود في مياه الشرب  ...الخ

ج  -تجربة تجمع الهيئات الهلية التطوعية في لبنان 6في مجال الصحة المدرسية
ل قد بدأت تجر بة ال طب المدر سي في إطار "التنس يقات الهل ية" ال تي أ صبحت لح قا"
"تج مع الهيئات الهل ية التطوع ية في لبنان" م نذ العام  1986وبالتعاون مع وزار تي الترب ية
والص حة ومنظ مة اليونيس ف .و في العام الدرا سي  90/91طاول المشروع الكش ف على
 45.000تلميذا" موزع ين على  340مدر سة ر سمية ابتدائ ية ) مع ب عض صفوف المرحلة
المتوسطة( ،كما أنه تم الكشف للعام  1993/1994من خلل تقارير وحدة التربية الصحية في
 5را جع تجر بة تج مع الهيئات الهل ية التطوع ية في لبنان) :الص حة المدر سية :تقو يم في ضؤ التجر بة  14/11/1998مع هد التمر يض
العالي(.
 6يضم التجمع الجمعيات التالية :جمعية المقاصد الخيرية السلمية – رابطة كاريتاس لبنان – مجلس كنائس الشرق الوسط – جمعية
النجدة الشعب ية اللبنان ية – جمع ية تنظ يم ال سرة في لبنان – مؤ سسة عا مل – الحر كة الجتماع ية – هيئة ال سعاف الش عبي – مؤ سسة
معروف سعد الثقافية الخيرية – المركز الوطني للتنمية والتأهيل – مؤسسة فرح الجتماعية – مؤسسات المام الصدر – جمعية بيروت
للتنمية الجتماعية – تجمع النهضة النسائية – جمعية أرض البشر.
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وزارة التربية على  106.866تلميذا" ،وتبين أن نسبة الذين لديهم مشكلة صحية )أو أكثر( من
التلميذ قد بلغت نسبة  % 46.7علما" أن هذه النسبة ل تتضمن كل حالت تسوس السنان.
أما نتائج كشف العام  93/94فقد أظهرت ،بالمقارنة مع عام  ،90/91تراجع المشاكل الصحية
المسجلة بنسبة .%14.4
إن ما بين عوا مل التحس ن هذا ،الهتمام المتزا يد من ق بل الهيئات المعنية من ر سمية
وأهلية ودولية وبدء مسيرة السلم الهلي في لبنان بعد سنوات المحنة الطويلة.
ل قد تم كن التج مع خلل تجرب ته في مجال ال طب المدر سي ،والنجاح الذي لق ته هذه
العمل ية بالتعاون مع وزار تي الص حة والترب ية والمنظمات الدول ية وإنشاء اللج نة الوطن ية
المختلطة لبرنامج الصحة المدرسية في العام  ،1993من توقيع عقد 7مع وزارة الصحة لتنفيذ
برنامج الصحة المدرسية في المدارس الرسمية.

 – IIIالخطة المستقبلية للصحة المدرسية
إن تجربة التجمع وباقي الهيئات الهلية تشير إلى أهمية الصحة المدرسية ،وضرورة
الستمرار سنويا" بهذه العملية في المدارس كبرنامج صحة مدرسية ،وليس كش ف طبي ف قط
أي المتاب عة المتوا صلة طوال العام من خلل عل قة مثل ثة الضلع وال تي تض م كل من
المدر سة وال هل والوحدة الص حية )وغال با" ما تكون تاب عة لجمع ية أهل ية( وذلك بإشراف
وزار تي الص حة والترب ية وبتعاون وث يق مع البلديات كس لطات محل ية منتخ بة وال تي لدي ها
المرونة الدارية والمعرفة الميدانية لواقع المناطق ،وذلك من خلل العمل على:
.1إحياء اللج نة الوطن ية المختل طة لبرنا مج الص حة المدر سية ،ال تي
أقرت في العام  1993وتوسيعها لتضم كل" من :
وزارات الصحة والتربية والبيئة والشؤون الجتماعية.
البلديات )على أن يكون التنسيق مع البلديات أولوية مطلقة(.
النقابات المهنية والجامعات.
الهيئات الهلية اللبنانية...
المنظمات الدولية )منظمة الصحة العالمية واليونيسف .(...
 – 2تطوير المواد المتعلقة بالتربية الصحية والبيئية في مناهج التعليم ما قبل
الجامعي ،والتي أدخلت في العام .1997
 7لقد وقtعت في حينه العقد كمنسق عام للتجمع بالضافة إلى أمين الشؤون الصحية في التجمع الذي كان من النجدة الشعبية اللبنانية مع
وزارة الصحة العامة بمبلغ  150مليون ليرة والذي لم ينفذ عمليا".
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 -تطبيق القرار المتعلق بالملف الصحي للتلميذ والذي أقر في العام .1996

 – 3مشروع الصحة المدرسية للعامين 2004 – 2003
2005 - 2004
أ – أن يطال جميع المدارس الرسمية البتدائية والتكميلية )حوالي
 1200مدرسة تضم حوالي  200ألف تلميذ(.
ب – أن يتضمن برنامج تربية صحية مدرسية وبرنامج تعزيز
للصحة من خلل المثلث المؤلف من المدرسة والهل والخدمات
الصحية )مركز صحي ،مستوصف وعيادة خاصة( ،وذلك على
الشكل التالي:
 - 1البيئة المدرسية :مدى توفر:
•المباني
•إمداد بالماء النقي
•الرضيات والحدائق
•النظافة المدرسية
•اتجاهات المعلمين )مرشد صحي
أو أكثر من المعلمين(.
•السياسات السلوكية
•البيئة النفسية
 - 2الخدمات الصحية )والتي تنفذ عبر مستوصف أو مركز صحي أو
عيادة  ..الخ(.
•صحة المكان
•المراقبة من قبل
المعلمين )مرشدين
صحيين(
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•سياسة مكافحة
المراض المعدية
•برامج الرشاد
والتوغية
•الكشف الصحي
والكتشاف المبكر
•خدمات الطوارئ.
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أوجه الصحة المدرسية
 - 3إشراك الهل
التربية للهل

إدارة صحية مساندة
رسم سياسة صحية
تشريعات وقواعد تضبط السلوك

العلقة بالمجتمع
تربية مجتمعية
المنظمات المجتمعية  -دعم التنسيق
قضايا البيئة والثقافة والجتماع  ..الخ

برنامج
تربية صحية مدرسية

 - 2الخدمات الصحية )من خلل وحدة
صحية محاذية للمدرسة(
الكشف الصحي والكتشاف المبكر
سياسة مكافحة المراض المعدية
الرشاد والتوعية

 - 1البيئة الصحية في المدرسة
النظافة المدرسية
السياسات السلوكية
اتجاهات المعلمين )مرشد صحي (..

 – IVخاتمة
نتوجه بالشكر للخوة والخوات في الهيئة الصحية السلمية لقامة هذه الورشة الهامة،
ونؤكد مجددا" على أهمية الصحة المدرسية )التي خصص لها مديرية عامة في قبرص على سبيل
المثال( ،أن نس تمر في تنفيذ ها بإشراف وزار تي الص حة والترب ية وبالتعاون مع الهيئات الهل ية
والمنظمات الدولية ،واعتبار البلديات ،كسلطات محلية منتخبة معنية بالتنمية ،الشريك الساسي في
تطوير مفهوم هذه العملية والنتقال من الكشف الطبي المدرسي إلى برنامج صحة مدرسية حقيقية
يشمل العناصر التية:
.1الخدمات الصحية المدرسية
.2التربية الصحية
.3البيئة المدرسية
و من خلل مشار كة عضو ية ب ين المثلث المؤلف من ال هل والقيم ين على المدر سة والوحدة
الصحية المحلية.
وشكرا"
/الصحة المدرسية 16

