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خارج جدران العيادة :متكني الشباب من خالل
برامج األقران والشباب املثقِّفني في اإلكوادور ونيكاراجوا
بقلم :كلير تيبيتس(،أ) دي ريدواين
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أ) كبيرة مسؤولي التعلم في برنامج بالند بارنتهود جلوبال  ، Planned Parenthood Globalبالند بارنتهود فيدريشن أوف أميركا
 ، Planned Parenthood Federation of Americaنيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية .للمراسلةclaire.tebbets@ppfa.org :
ب) املديرة اإلقليمية ،أمريكا الالتينية ،بالند بارنتهود جلوبال ،بالند بارنتهود فيدريشن أوف أميركا ،ميامي ،فلوريدا ،الواليات املتحدة
األمريكية

ترجمة :أمل الترزى

جنسيا بني الشباب في
موجز املقال :ترتفع معدالت احلمل بني املراهقات ،وتتفاقم حاالت اإلصابات املنقولة
ً
أمريكا الالتينية ،في حني ال تلبي اخلدمات الصحية التقليدية احتياجاتهم من الرعاية الصحية .ويحتاج الشباب
إلى وسائل متكنهم من احلصول على ما يناسبهم من رعاية صحية ومعلومات ،وذلك التخاذ قرارات سليمة
قائمة على معرفة .لذلك ،من أجل التخلص من احلواجز املاثلة أمام توفير هذه اخلدمات الصحية احليوية ،في
مجالي الصحة اجلنسية واإلجنابية ،صممت الوالدية اخملططه العاملية - Planned Parenthood Global ،وهي
شعبة تابعة لهيئة الوالدية اخملططه األميركية  -Planned Parenthood Federation of Americaمنوذ ًجا لألقران
الشباب املثقِّ فني ،وقد جرى تنفيذه في أمريكا الالتينية منذ أوائل التسعينيات .ويتجاوز النموذج مهمة تثقيف
األقران ،ليغطي تدريب األقران الشباب املثقِّ فني دون سن العشرين ،وذلك لتزويد أقرانهم باألوقية الذكرية ،وحبوب
منع احلمل املستعملة بطريق الفم ،ووسائل منع احلمل في األحوال الطارئة ،ووسائل منع احلمل بطريق احلقن،
ومعلومات حول الصحة اجلنسية واإلجنابية .أما األقران ذوو االحتياجات التي تتجاوز قدرات األقران الشباب
املثقِّ فني ،فيتم إحالتهم للمتخصصني الصحيني ،الذين يقدمون خدمات تراعي احتياجات الشباب .وتكشف
نتائج املسوح عن ارتفاع مستويات استخدام وسائل منع احلمل بني الشباب ،ممن يتلقون خدمات من األقران
جنسيا ،الذين شاركوا في املسح ،وكانوا يرغبون في جتنب وقوع
الشباب املثقِّ فني %98 :من الشباب الناشطني
ً
حاالت حمل ،ذكروا أنهم قد استعملوا وسائل منع احلمل بعد املشاركة في البرنامج بخمس سنوات .وتُبرز نتائج
التقييمات النوعية للبرنامج مستوى أعلى من تقدير الذات ،ومهارات أقوى في التواصل واتخاذ القرار ،وعالقات
وفهما للمسؤولية في العالقات ،وغير ذلك من نتائج إيجابية
واهتماما أكبر باملدرسة،
أوثق مع األصدقاء واألسرة،
ً
ً
ظهرت بني املشاركني في البرنامج © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
Beyond the clinic walls: empowering young people through
Youth Peer Provider programs in Ecuador and Nicaragua
Claire Tebbets, Dee Redwine, Reproductive Health Matters 2013;21(41):143–153
الكلمات الدالة :مراهقون وشباب ،برامج تدخالت مجتمعية و أشكالها  ،منع احلمل ،تثقيف األقران.

يواجه الشباب ،في جميع أنحاء العالم ،عقبات حتول
دون حصولهم على حقوقهم اإلنسانية ،مبا في ذلك
احلق في الصحة اجلنسية واإلجنابية 3-1.وهناك ستة
عشر مليون شابة تتراوح أعمارهن ما بني  15و19

سنة يلدن سنويًا ،مبا يشمل ذلك  2مليون شابة في
أمريكا الالتينية 4,5.وكان  %95من املواليد لشابات
تتراوح أعمارهن ما بني  15و 19سنة في الدول ذات
الدخل املنخفض ،واملتوسط في عام  5 ،2008كما بلغ
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عاما
عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  15وً 24
نسبة قاربت  %60من كل اإلصابات املنقولة جنسيا
في 6 2005وفي املناطق النامية ككل ،كان ثلثا حاالت
اإلجهاض ،غير اآلمن ،التي متت في عام  2004بني
النساء الالتي تتراوح أعمارهن ما بني  15و 30سنة،
ونسبة  %14بني الشابات دون سن العشرين؛ 7ومع
ذلك ،لم يتجاوز عدد الشابات ،الالتي مارسن نشاطً ا
جنسيا في أمريكا الالتينية ،ولم يرغنب في أن يحملن،
ً
النصف من بني الالتي كُن يستخدمن وسيلة حديثة
8
ملنع احلمل في2007
ويواجه الشباب عقبات حتول دون حصولهم على
الرعاية الصحية واملعلومات ،بسبب صغر أعمارهم.
وفي حني يستطيع الكثير من الشباب احلصول على
معلومات من خالل اإلنترنت ،فليس بوسع غيرهم في
الدول ذات الدخل املنخفض ،واملتوسط احلصول عليها
 السيما أولئك الذين يعيشون في املناطق الريفيةواألحياء الفقيرة في املناطق احلضرية ،بل إنهم ال
يعرفون ،في األغلب ،من أين يحصلون علي تلك
املعلومات ،أو اخلدمات .إضافة إلى أنهم ال يثقون في
أن اخلدمات املقدَّمة لهم في املراكز الصحية ستكون
محاطة بالسرية ،أو أنهم سيحصلون على العالج
الصحيح ،أو أن العاملني بها سيفهمون احتياجاتهم،
أو يل ّبونها .وقد تكون وسائل االنتقال إلى املراكز
مانعا أيضا .كما أن
الصحية وتكلفة اخلدمات عامال ً ً
عدم موافقة اجملتمع على ممارسات الشباب اجلنسية
10 ،9 ،5
ميثل عقبات إضافية.
نتيجة لذلك ،فإن املعلومات واخلدمات ضرورية كي
يتخذ الشباب قرارات صحية ومبنية على معرفة،
ويتجنبوا احلمل غير اخملطط له ،واإلصابات املنقولة
جنسيا 13-11 ،3 ،1-.ويجب أن يتمكن الشباب من احلصول
ً
على اجملموعة الكاملة من وسائل منع احلمل؛ إذ إن
منظمة الصحة العاملية الحترم أي شاب من الشباب
املراهقني من حقه في احلصول على أية وسيلة من
14
تلك الوسائل.
ميارس األقران قوة تأثير كبيرة على الشباب في
92

عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالصحة اجلنسية
واإلجنابية 15.وقد خلصت البحوث ،التي أُجريت حول
العالم ،إلى أن الشباب الذين تثقفوا على يد أقرانهم
يتباهون مبا حققوه من حتسن في معلوماتهم
ومواقفهم وسلوكياتهم املتعلقة بالصحة اجلنسية
واإلجنابية ،وإلى أن األقران املثقِّ فني يقومون بدور محوري
في جناح البرنامج 21-16.ومن األرجح أن يُظهر الشباب،
الذين يناقشون الصحة اجلنسية واإلجنابية مع
أقرانهم ،سلوكيات إيجابية تعكس مدى اهتمامهم
بالصحة أكثر من الشباب الذين يناقشون تلك
املوضوعات مع الكبار .وكذلك ،فإن احتمال مناقشة
جنسيا لقضايا الصحة اجلنسية
الشباب الناشطني
ً
واإلجنابية مع أقرانهم ،أرجح كثيرًا من احتمال
مناقشتها مع الكبار 17،كما أنهم أكثر انفتا ًحا في
مناقشة القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي إذا
طرحها عليهم أقرانهم 22.وميكن أن يعزز تثقيف
األقران من مستوى املعرفة بالصحة اجلنسية
واإلجنابية فيما بني الشباب املهمشني ،في فترة تقارب
إيجابيا على تقدير
من ثالثة أشهر 16،وأن يترك أثرًا
ً
20
الذات فيما يخص الصحة اجلنسية .نتيجة لذلك،
يتفرد الشباب بوضع يتيح لهم التصرف باعتبارهم
املرجعية التي يلجأ أقرانهم إليها .ولهذه األسباب
مجتمعة ،قامت بالند بارنتهود جلوبال بإعداد تنفيذ
منوذج برنامج األقران الشباب املثقِّ فني ،ودعمه.
نبذة تاريخية وإيضاح املنظمات املوجودة حاليا
لتنفيذ البرنامج
يجري تنفيذ منوذج برنامج األقران الشباب املثقِّ فني
في أمريكا الالتينية منذ مطلع التسعينيات .في
ذلك الوقت ،قامت بالند بارنتهود جلوبال  -وهي
شعبة تابعة لبالند بارنتهود فيدريشن أوف أميركا –
بدعم برامج تثقيف األقران التي يعمل عليها عدد من
املنظمات احمللية ،غير احلكومية .ومع ذلك ،لم تالحظ
بالند بارنتهود جلوبال ،أو شركاؤها ،أية زيادة في
استعمال موانع احلمل بني الشباب ،جنمت عن تقدمي
البرنامج .من ثم ،أعدت بالند بارنتهود جلوبال منوذج
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أقران الشباب املثقِّ فني ،ودعمت منظمة شريكة
لها في املكسيك ،من أجل جتريب برنامج يتخطى
األسلوب التقليدي لتثقيف األقران ،وأدمجت تقدمي
وسائل منع احلمل في برامجها .وعلى مدار العشرين
سنة املاضية ،يجري تنفيذ النموذج مبشاركة 16
توسع النموذج
منظمة في أمريكا الالتينية ،حيث َّ
ليوفر مجموعة من وسائل منع احلمل ،ويصل إلى
الشباب في املناطق منخفضة املوارد في جميع أنحاء
ص ِّمم النموذج
أمريكا الالتينية ،وأجزاء من أفريقياُ .
خصيصا كي يلبِّي احتياجات الفئات املهمشة؛ التي
ً
تضم الشباب الريفيني ،والشباب األصليني ،والشباب
في األحياء الفقيرة في احلضر.
واليوم ،تدعم مؤسسة الوالدية اخملططة العاملية
سبع منظمات ،غير حكومية ،في أمريكا الالتينية،
إلدارة برامج األقران الشباب املثقِّ فني ،التي تهدف إلى
تعزيز سبل حصولهم على الرعاية الصحية اجلنسية
واإلجنابية ،وعلى املعلومات؛ وذلك للشباب في
اإلكوادور ( ،)1ونيكاراجوا ( ،)1وجواتيماال ( ،)2وبيرو (.)3
وستركز هذه املقالة على منظمتني تديران البرامج
األطول أجالً.
في نيكاراجوا ،تدير منظمة Luisa Amanda
Espinoza Association of Nicaraguan Women
 ))AMNLAEشبكة من املراكز اجملتمعية ،التي
تقدم خدمات الدعم االجتماعي إلى النساء ،منذ
الثمانينيات من القرن املاضي .وفي عام  2011حصل
 7,484شاب على خدمات من خالل برنامج األقران
الشباب املثقِّ فني .ويخدم البرنامج نسبة كبيرة من
جنسيا في اجملتمعات احمللية
الشباب الناشطني
ً
املشارِكة في البرنامج .وتوفر منظمة AMNLAE
أساليب منع احلمل لنسبة تقارب  %18من املراهقني
في هذه اجملتمعات احمللية ،وتثقف نسبة منهم تقارب
23
.%60
في اإلكوادور ،تُعتبر ( CEMOPLAFوهي مراكز
للرعاية الصحية وتنظيم األسرة) إحدى اجلهات التي
تتصدر تقدمي خدمات تنظيم األسرة على مستوى
البالد منذ تأسيسها في  ،1974وتعمل على تقدمي
اخلدمات واملعلومات في  26مركزًا في  11مقاطعة.

ففي عام  2011قدمت  CEMOPLAFخدمات لعدد
موقعا لتقدمي البرنامج.
 7,986شاب من خالل 21
ً
وفي املناطق الريفية واملدن األصغر ،يصل البرنامج
إلي نسبة  %35من املراهقني ،حيث يوفر لهم املشورة
ووسائل منع احلمل ،كما يثقف نسبة  %95من
املراهقني .ويخدم البرنامج نسبة  ،%1أو ما دونها،
من الشباب في املدن الكبيرة؛ مثل كيتو ،Quito
حيث ترتفع بدرجة كبيرة نسبة الوصول إلى هذه
القطاعات احملددة التي يغطيها البرنامج ،ولكن ال
24
ميكن إدراج التقديرات بسبب محدودية البيانات.
ينحصر تركيز كلتا املنظمتني على الوصول إلى
املناطق ذات الدخل املنخفض ،وكذلك إلى الشباب
املهمشني .وفي الكثير من اجملتمعات احمللية ،السيما
النائية منها والريفية ،توفر املنظمتان السبيل الوحيد
للحصول على وسائل منع احلمل ،واألمر نفسه فيما
يتعلق بالشباب في مناطق احلضر ،املنحدرين من
القطاعات احملرومة؛ حيث توفر املنظمتان اخلدمات
وت ُّمل تكلفتها.
الوحيدة التي ميكن الوصول إليها َ
وفي حني يبحث بعض الشباب في مناطق احلضر عن
اخلدمات من خالل النظام الصحي العام أو اخلاص ،فإن
اخلدمات التي تراعي احتياجات الشباب يندر توفرها.
منوذج البرنامج :ما يتجاوز تثقيف األقران
يتقدم منوذج البرنامج هذا بخطوة واحدة تتجاوز
تثقيف األقران ،وذلك بتدريب الشباب من الفئة
يسمى «األقران الشباب
العمرية دون العشرين ،وهو
َّ
املثقِّ فون»؛ حيث يقدم وسائل ملنع احلمل ،ومعلومات
حول الصحة اجلنسية واإلجنابية إلى األقران في
مجتمعاتهم احمللية.
في اإلكوادور ،تعد مراكز الصحة CEMOPLAF
نقاط االتصال التي يقدَّم البرنامج من خاللها؛ حيث
يقوم العاملون بتقدمي دورات تدريبية ،وإمداد الشباب
بوسائل منع احلمل .وفي نيكاراجوا ،حيث يوجد
ملنظمة  AMNLAEمركز مجتمعي ،يقوم العاملون
فيه باملهمة ذاتها .أما في اجملتمعات التي ال يوجد
فيها أي مراكز ،يحدد العاملون مكانًا منفصال ً
للتدريب :في مدرسة محلية ،أو مركز مجتمعي ،أو
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منزل أحد األقران الشباب املثقِّ فني.
لدى كل برنامج طاقم من العاملني اخمللصني،
يتضمن مديري البرنامج ومنسقي املواقع .ويشرف
مديرو البرامج على العمليات من املقر الرئيسي
للمنظمات التي يعملون بها ،ويقومون بزيارات
منتظمة للمواقع ،من أجل رصد أنشطة البرنامج،
وتدريب العاملني ،وتقييم مستوى جودة الرعاية
املقدَّمة .وفي كل موقع ،يضطلع منسق واحد من
منسقي املواقع مبسؤولية تعيني األقران الشباب
املثقِّ فني ،ويقوم باألنشطة التثقيفية في اجملتمعات
احمللية .وفي اإلكوادور ،يعمل املنسقون بوصفهم
عاملني باملراكز الصحية بدوام كامل ،ويشمل ذلك
املمرضني ،واملثقِّ فني ،ومقدمي املشورة ،ممن يكرسون
ما ال يقل عن نصف وقتهم في تنفيذ البرنامج.
وفي نيكاراجوا ،توظف منظمة  AMNLAEمنسقني
يعملون نصف دوام .ويقوم مديرو البرنامج العاملون
لديهم بدور أكبر لإلشراف امليداني ،مرة كل شهر
على األكثر ،حيث إن املنسقني ليسوا اختصاصيني
صحيني.
ويدعو املنسقون واألقران الشباب املثقِّ فون شبابًا
جدي ًدا لالنضمام للبرنامج .كما يقوم كل من
املنسقني واألقران الشباب املثقِّ فني بأنشطة تثقيفية
في املدارس احمللية وفي اجملتمع احمللي؛ ويدعون الشباب،
ممن يُظهرون اهتماما بهذا البرنامج ،للمشاركة
فيه .ويبحث كل من الفريقني عن الشباب اخلارجني
من املدارس؛ من خالل أنشطة الرياضة ،وجمعيات
الشباب ،واجلمعيات اجملتمعية ،وذلك لضمان دمجهم.
اهتماما
كما يدعو األقران الشباب املثقِّ فون َمن يُظهر
ً
بالبرنامج من رفقاء املدرسة ،واألصدقاء ،واألسرة.
وفي  ،2011أدارت منظمة  CEMOPLAFعدد 231
من األقران الشباب املثقِّ فني ،مبتوسط  12شابًا لكل
موقع .وأدارت  AMNLAEعدد  198شاب من األقران
الشباب املثقِّ فني ،مبتوسط  20شابًا لكل موقع.
واملعياران األساسيان في اختيار األقران الشباب
املثقِّ فني هما؛ مستوى اهتمامهم بتقدمي اخلدمات
واملعلومات ألقرانهم ،ومستوى التزامهم .ومن
94

بني املعايير األخرى؛ املبادرة الشخصية ،ومهارات
العالقات الشخصية ،ومهارات التواصل ،واملسؤولية،
وتخصيص ما يكفي من الوقت للقيام بأنشطة
البرنامج .ويذكر معظم األقران الشباب املثقِّ فني
أن الهدف من مشاركتهم هو تعلم ما له صلة
بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومساعدة أقرانهم على
جتنب حاالت احلمل غير اخملطط له  ،وكذا الوقاية من
جنسيا .يتشارك األقران الشباب
اإلصابات املنقولة
ً
املثقِّ فون في خصائص دميوغرافية متشابهة مع
الشباب الذين يقدمون لهم تلك اخلدمات .فعادةً ما
يقوم األقران الشباب املثقِّ فون األصغر سنًا بخدمة
املراهقني األصغر سنًا ،في حني يخدم من هم أكبر
سنًا املراهقني األكبر سنًا .وباملثل ،فإن األقران الشباب
املثقِّ فني من الذكور يقدمون في أغلب األحيان
اخلدمات ألقرانهم من الذكور ،شأنهم في ذلك شأن
اإلناث الالتي يقدمن اخلدمات لقريناتهن .نتيجة لذلك،
حتافظ املنظمتان على توازن ما بني األقران الشباب
املثقِّ فني ،من حيث الفئة العمرية واجلنس ،بغية
ضمان تلبية ما حتتاج إليه اجملتمعات احمللية املشارِكة.
يقوم املنسقون بتدريب األقران الشباب املثقِّ فني
وباإلشراف عليهم .ولدى املنظمتان أدلة تدريبية
قياسية ،ولكن خطوات تنفيذ التدريبات مصممة
مبا يالئم احتياجات كل موقع .والبروتوكول األكثر
شيو ًعا هو حصول الشباب على تدريب لعدة أسابيع،
قبل منحهم األوقية الذكرية ،واملعلومات األساسية
إضافيا
لتقدميها ألقرانهم؛ غير أنهم يتلقون تدري ًبا
ً
قبل تقدمي أساليب أخرى ،وإرشاد ،وتثقيف مجتمعي.
تتضمن كل املناهج التدريبية وحدات عن أساليب
منع احلمل؛ مبا في ذلك آلية عملها ،واآلثار اجلانبية،
وموانع االستعمال ،وكذا وحدات عن اإلرشاد بشأن
جنسيا ،والرعاية
منع احلمل ،واإلصابات املنقولة
ً
املسؤولة من جانب الوالدين ،وحمل املراهقات،
والنشاط اجلنسي ،والبلوغ ،والنوع االجتماعي،
والعنف األسري وعنف شركاء احلياة ،وتقدير الذات،
واملسكرات واخملدرات ،والتواصل ،ومهارات مخاطبة
اجلمهور ،ومهارات تيسير التواصل اجلماعي ،وجمع
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البيانات حول وسائل منع احلمل ،وإدارة حجم احلاالت
التي يجري التعامل معها.
ومن أجل ضمان جودة الرعاية املقدَّمة ،يخضع
األقران الشباب املثقِّ فون إلشراف مستمر ودورة
تدريبية تنشيطية من املنسقني .وفي اإلكوادور،
يجتمع الشباب مرة كل أسبوع أو أسبوعني؛ أما
في نيكاراجوا ،فيجتمعون مرة كل شهر اجتماعًا
جماعيا ،وفي خالل الشهر يجتمعون مع املنسقني في
ً
اجتماعات فردية .وأثناء االجتماعات ،يقدم املنسقون
في كلتا املنظمتني تدري ًبا ،ويناقشون القضايا التي
تُطرح خالل جلسات اإلرشاد ،ويراجعون سجالت منع
احلمل ،من أجل رصد حجمها ومتابعتها ،وإعادة تزويد
اخملزون بوسائل منع احلمل.
يحصل األقران الشباب املثقِّ فون على وسائل منع
احلمل مجانًا ،وكذا على مكافأة نقدية بسيطة ،وعلى
سترات ،أو قبعات ،أو غير ذلك من املالبس الالزمة
للبرنامج .وتقدم بعض املواقع تدري ًبا على املهارات
املهنية ،أو توفر املنح الالزمة لتمويل أنشطة مولدة
للدخل .وهذه احلوافز هي عوامل أساسية للحفاظ
على تنفيذ البرنامج.
اخلدمات املقدَّمة في الفترة من  2007إلى 2011
في اإلكوادور ،زود األقران الشباب املثقِّ فون لدى
 CEMOPLAFعدد  27,418شاب بخدمات منع احلمل
في الفترة من  2007إلى  .2011ويوضح اجلدول رقم
( )1التقسيم الدميوغرافي لهؤالء الشباب .ففي عام
 ،2011قدم كل قرين من األقران الشباب املثقِّ فني
خدمات إلى  48قرينًا لهم في املتوسط (يتراوح العدد
من  24إلى  .)119وفي نيكاراجوا ،قدم األقران الشباب
املثقِّ فون لدى  AMNLAEخدمات إلى  28،288شاب في
الفترة من  2007إلى  .2011وفي  ،2011قدم كل قرين
من األقران الشباب املثقِّ فني خدمات إلى  37قرينًا في
املتوسط (يتراوح العدد من  15إلى .)60
مينح كل األقران الشباب املثقِّ فني األوقية الذكرية،
وحبوب منع احلمل التي تؤخذ بطريق الفم ،موضحني
مدى أهمية األوقية الذكرية ملنع اإلصابات املنقولة

جنسيا .وفي عدة مواقع يقدَّم فيها البرنامج ،يدرَّب
ً
األقران الشباب املثقِّ فون على إعطاء موانع احلمل
بطريق احلقن ،وإحالة أقرانهم ملن يعطيها لهم.
وفي  ،CEMOPLAFيقدمون كذلك موانع احلمل في
األحوال الطارئة .وتتوافر كل أساليب منع احلمل في
الصيدليات دون تذكرة طبية .ويقوم األقران الشباب
املثقِّ فون بإحالة أقرانهم ،الذين يحتاجون خدمات
في مسائل تتجاوز حدود خبرتهم ،إلى املتخصصني
الطبيني ،ويشرف املنسقون على جودة الرعاية
املقدَّمة .ويحصل األقران الشباب املثقِّ فون على أسعار
مقترَحة ألساليب منع احلمل من املنسقني .ودائما ما
تكون أسعار املنتجات أقل من مثيالتها املتوفرة في
الصيدليات ،أو املراكز الصحية اخلاصة ،وهذا على
الرغم من تباين هياكل األسعار من منظمة ألخرى،
وتنح دائما أساليب الوقاية مجانًا
ومن موقع آلخرُ .
في حال عجز الشباب عن الدفع.
ال يبحث األقران الشباب املثقِّ فون عن أقرانهم
كي يقدموا لهم أساليب الوقاية؛ ولكنهم ييسرون
إمكانية الوصول إليهم باعتبارهم مرجعية ميكن أن
يثق فيها أقرانهم ،وذلك بتقدمي أنفسهم في فصول
املدارس واللقاءات اجملتمعية ،وهكذا يتوجه املهتمون
ألقرانهم من الشباب.
«على الرغم من أنني أب ،فإنني لم أفهم املسؤوليات
املترتبة على ما يقوم به اآلباء من رعاية وتنشئة [ إلى
ظننت أن األمر متعلق
أن التحقت ببرنامج الشباب].
ُ
بالنشاط اجلنسي ال غير .ولكن عندما قالت لي
زوجتي إننا قد نُرزق بطفل ،فوجئت ،ولم أعرف كيف
أحتمل تلك املسؤولية .بحثت عمن يساندني ويسدي
إلي النصح ،و لكنني لم أجد أي شخص في أسرتي
يلبي أيًا من االحتياجني .لم أستطع إخبارهم ،فكيف
إلي؟ فكرت في إنني لو قلت ألصدقائي،
سينظرون ّ
سيجعلونني أشعر باحلرج .وفي النهاية اتصلت
بصديق لي في  ،CEMOPLAFوحدثته باألمر وأنا
محرج .راقت لي الطريقة التي بدأ بها إسداء املشورة
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لي .وروي ًدا روي ًدا ،ساعدني على فهم مسؤولياتي
شخصا أفضل( ».أحد
وإدراكها ...وهو ما جعلني
ً
عمالء البرنامج 18 ،سنة)
يحمل األقران الشباب املثقِّ فون وسائل منع احلمل
في حقائبهم ،ويلتقون بأقرانهم في الوقت واملكان
املناسبني ،غال ًبا أثناء اليوم املدرسي ،أو في أماكن
أخرى؛ مثل أماكن مترين كرة القدم ،أو في منزل
أحدهم .ويقدمون معلومات شاملة وخيارات كاملة
ملنع احلمل ،مبا في ذلك معلومات حول املزايا والعيوب،
وآليات عملها ،وكذا حول الوقاية من اإلصابات
جنسيا ،وذلك بأسلوب الئق باملرحلة العمرية
املنقولة
ً
ومراع للسياق الثقافي .ويخضع الشباب ،الذين
ٍ
يختارون إحدى الوسائل ،إلى كشف دقيق ،للوقوف
على أية محاذير قد متنع االستعمال؛ ويحصلون على
معلومات إضافية وما يحتاجون إليه من وسائل
تكفيهم ملدة شهر ،وذلك في التو واللحظة .وتتم
املتابعة مرة كل شهر على أقل تقدير ،بل غال ًبا أكثر،
بصرف النظر عن الوسيلة املستخ َدمة .ويذكر الكثير
يوميا ،من
من األقران الشباب املثقِّ فني أنهم يقابلون،
ً
يقدمون لهم اخلدمات من الشباب ،في املدرسة ،أو في
أحيائهم السكنية .وخالل زيارات املتابعة ،يستفسر

األقران الشباب املثقِّ فون عن اآلثار اجلانبية ،ويؤكدون
االستعمال الصحيح لها ،ويجيبون على األسئلة،
وأساليب إعادة اإلمداد .وقد تدوم الزيارات األولية لفترة
تصل إلى نصف ساعة ،أو أكثر ،و يتوقف ذلك على
املعرفة السابقة للشاب ،أو الشابة .ويتراوح الوقت
الالزم لزيارات املتابعة ما بني بضع دقائق للفحص
السريع ،ونصف ساعة ،أو أكثر ،للرد على أسئلتهم أو
ما يقلقهم .وعادةً ما يلتقي األقران الشباب املثقِّ فون
بأقرانهم كل على حدة ،على الرغم من حضور
شركائهم ،أو شريكاتهم في بعض األحيان.
وفي حال وجود أسئلة أو أمور تقلقهم ،تتجاوز
مستوى مهارة األقران الشباب املثقِّ فني ،فإنهم
يحيلونهم إلى املتخصصني الطبيني .ففي اإلكوادور،
يجري إحالة الشباب إلى املراكز الصحية التابعة
ملنظمة  ،CEMOPLAFحيث يخضع العاملون لتدريب
على تقدمي اخلدمات التي تراعي احتياجات الشباب.
ويلبي هؤالء العاملون احتياجات الشباب احملددة،
مدركني حقهم في احلصول على املعلومات ،من أجل
اتخاذ قراراتهم الشخصية واالستمتاع بنشاطهم
اجلنسي بأسلوب صحي .وتقدم املراكز الصحية التي
تراعي احتياجات الشباب جداول زمنية مناسبة،

جدول رقم  : 1تقسيم دميوغرافي ملستخدمي وسائل منع احلمل من الشباب2011-2007 ،
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وتوفر أماكن مالئمة ،ومساحات مريحة تتناسب
وأعمارهم ،وعمليات إدارية سهلة التنظيم .ويتعامل
العاملون مع الشباب بدرجة من الثقة واالحترام،
ويصونون سرية ما يدور في اللقاء 25.وفي نيكاراجوا،
يقيم املنسقون عالقات مع األقران الشباب املثقِّ فني
احملليني ،ويتم إحالة الشباب إليهم.
وعلى وجه العموم ،يدير املنسقون األنشطة
التثقيفية لآلباء واملدرسني ،في حني يدير األقران
الشباب املثقِّ فون األنشطة التثقيفية للطالب
واجملموعات القائمة في مجتمعاتهم احمللية .في
 ،2011وصلت منظمة  CEMOPLAFإلى 50،559
عضو من أعضاء اجملتمع احمللي؛ من خالل املعلومات،
واألنشطة التثقيفية ،وأنشطة التواصل .أما منظمة
 ،AMNLAEفإن العدد الذي وصلت إليه هو 52،440
شخص .ويتم التصرف في كل األنشطة التثقيفية،
وما يتصل بها من مواد ،مبا يوائم الفئة املستهدفة،
بنا ًء على مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة ،واخللفية
االجتماعية والثقافية .وتتضمن املواد صورًا للفئات
السكانية احمللية ،وتستخدم اللغات احمللية ،وتربط
الصحة اجلنسية واإلجنابية باملوضوعات املتصلة
بالسياق احمللي.
«بفضل  ،CEMOPLAFلم يتسرع ابني في الزواج ،كما
فعل إخوته اآلخرون ...لو أني كنت استخدمت الواقي
الذكري وحبوب منع احلمل في شبابي ،الختلفت
حياتي اآلن...يعرف ابني [األصغر] األوقية الذكرية ،ألنه
إن لم يكن يعرفها ،لكان قد تزوج اآلن ...إنه يرغب في
العمل والدراسة ،وعندئذ  -أي فيما بعد  -يتزوج .كنت
أود أن يفكر أوالدي الستة اآلخرون بهذه الطريقة».
(أب)
تصمم األنشطة مبا يتالءم واحتياجات كل مجتمع
َّ
محلي .ففي مناطق احلضر ،تتم األنشطة في املدارس،
أو املراكز اجملتمعية ،أو مالعب كرة القدم ،وفي املناطق
الريفية ،تتم في األسواق احمللية ،أو الفاعليات التي
تخدم اجملتمع احمللي ،أو في املنازل .وتتضمن األنشطة
ورش عمل للشباب تقام في املدارس ،وتدريبات

للمعلمني ،ومجموعات نقاشية لآلباء ،وزيارات منزلية،
وأكشاكًا تثقيفية في فاعليات اخلدمات اجملتمعية،
وأنشطة تعميمية أثناء األلعاب الرياضية أو خالل
فاعليات اخلدمات اجملتمعية ،واملسرح اجلوال ،ومعارض
الرقص ،وعروض مسرح العرائس .وتتم معظم
األنشطة للمجموعات ،ولكن األقران الشباب املثقِّ فني
أيضا أنشطة تثقيفية جملموعات صغيرة ،أو
يقدمون ً
أنشطة فردية .وتستخدم املنظمات برامج إذاعية
للوصول إلى أوسع قاعدة من الفئات املستهدفة؛
كما أن الشباب يسجلون ويذيعون إعالنات عامة عن
اخلدمات املقدَّمة ،ومقاطع قصيرة تتعلق بالصحة
اجلنسية واإلجنابية .وفي اإلكوادور ،حيث تكنولوجيا
الهواتف اجلوالة غير مكلفة ومنتشرة ،تستخدم
 CEMOPLAFبعض تكنولوجيات الهواتف احملمولة،
املبنية على استعمال الكمبيوتر .وميكن للشباب أن
يبعثوا رسائل قصيرة إلى العاملني املتدربني ،أو أن
يتصلوا بهم ،أو أن يبعثوا رسائل بالبريد اإللكتروني،
للحصول على إجابات على أسئلتهم امللحة .إضاف ًة
إلى ذلك ،استخدمت املنظمة مواقع إلكترونية
للتحادث ،وشبكات اجتماعية لنشر املعلومات.
تشرك املنظمات األقران الشباب املثقِّ فني في
تنسق AMNLAE
أنشطة الدعوة .ففي نيكاراجواّ ،
مع الشباب كي يشاركوا في القمم احمللية والوطنية،
من أجل ضمان متثيلهم في احلوار السياسي .وفي
اإلكوادور ،يحصل األقران الشباب املثقِّ فون في
«التاكوجنا»  Latacungaعلى تدريب مكثف بشأن
حقوق اإلنسان ،ويشاركون عبر اإلنترنت في أنشطة
التبادل مع الشباب القائمني على الدعوة في جميع
أنحاء العالم.
التحديات والدروس املستفادة
كما هو احلال في أي منوذج لبرنامج ،فإن هناك حتديات.
وأحد التحديات الرئيسية هو استدامة البرنامج،
نظرًا ألن اخلدمات تقدَّم مجانًا ،أو بأسعار منخفضة
للغاية .لذا ،يجذب برنامج الشباب في CEMOPLAF
عمالء جدد إلى املراكز الصحية ،مبا يولّد دخال يغطي
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يحمل فالفيو الواقي الذكري وحبوب منع
احلمل في حقيبة الظهر وهو في طريقه
لعمل زيارة مجتمعية في الريف.

باوال (على اليمني) تعطي
املشورة ألم شابة

في دورة تدريبية ،تتبادل سيلفيا مع األقران
الشباب املثقِّ فني ما لديها من معرفة حول
حبوب منع احلمل.
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الصور الفوتوغرافية :مارك توسشمان

تشارك ماريانا وجيما في ورشة عمل
للوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية،
ويدير الورشة األقران الشباب املثقِّ فون.
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تكاليف البرنامج ،ويُدمج املصاريف في ميزانيات
املراكز الصحية .وتوفر  AMNLAEاملنح للمواقع،
كي تبدأ ببعض األعمال الصغيرة ،التي تعوض
بعض التكاليف ،ولكنها قليلة في نهاية األمر .وفي
بعض املواقع ،أقيمت بعض األعمال التي تتضمن
مقاهي اإلنترنت ومحال بيع الكتب املستعملة،
ستثمر
حيث يعمل فيها األقران الشباب املثقِّ فون .وي ُ
َ
الربح الصافي في البرنامج .وتشير التجارب إلى أن
االستدامة أكثر جدوى في أية منظمة من املنظمات،
وتستطيع توليد الدخل من خالل البرنامج ،مثل
.CEMOPLAF
إن احلصول على دعم من قيادات املنظمات هو أمر
من األمور احليوية .ففي  ،CEMOPLAFيقوم مديرو
املراكز الصحية ،ممن يقدمون الدعم الالزم ،بتعزيز
البرامج الناجحة؛ في حني تصارع من أجل البقاء تلك
دعما ،بل
املواقع التي يعمل بها مديرون ال يوفرون لها ً
إنها تغلق أبوابها في أغلب األحوال .ويعد التثقيف
بالبرنامج قبل تنفيذه ،وإظهار مدى النفع الذي
سيعود على املراكز الصحية ،من بني االستراتيجيات
الناجحة في تنمية الدعم.
ميهد تعيني العاملني املناسبني الطريق لنجاح
كما ّ
البرنامج .وقد أدركت  CEMOPLAFأن جناح املنسقني
يعود إلى تكريسهم االهتمام الالزم للعمل مع
الشباب .وإذا ما غاب هذا االلتزام ،ال يشعر األقران
الشباب املثقِّ فون بأنهم مدعومون؛ ومن ثم ،ترتفع
معدالت التراجع في األداء .لذلك ،يتعني على املنظمات
أن توازن بني االستدامة املالية وضمان العاملني
املالئمني .وفي معظم مواقع  ،CEMOPLAFيضطلع
املنسقون مبسؤوليات خارج نطاق البرنامج .نتيجة
لذلك ،يذكر الكثير منهم عدم كفاية الوقت الالزم
للقيام بكل مسؤولياتهم .أما في مواقع ،AMNLAE
يعمل املنسقون نصف دوام نظرًا حملدودية امليزانيات،
وال يكون لدى العاملني إال ما يلزم من وقت للقيام
بأنشطة التدريب الشهرية .ويبدي األقران الشباب

املثقِّ فون للمنسقني وبالند بارنتهود جلوبال ،رغبتهم
في احلصول على قدر أكبر من التدريبات واالجتماعات؛
بيد أن استدامة احللول املتعلقة بالعاملني تظل
غير متحققة .ويُعتبر تخصيص ميزانية إضافية
للعاملني ،إلعادة تنظيم مسؤوليات العمل ،هو أحد
اإلمكانيات املتاحة.
ميثل معدل دوران املنسقني واألقران الشباب
املثقِّ فني أحد التحديات األخرى .إذ يقول مديرو
البرنامج ما يفيد بأن العاملني في البرنامج يتركون
العمل ،واألمر نفسه يحدث في حالة األقران الشباب
املثقِّ فني للبرنامج .وباملثل ،عندما يغادر األقران
الشباب املثقِّ فون ،غال ًبا ما يقع أقرانهم خارج دائرة
املتابعة .وتسعى كلتا املنظمتني إلى كفالة شعور
املستثمرة في البرنامج،
الشباب بأنهم من األصول
َ
أكثر من أي فرد من األفراد العاملني .ففي نيكاراجوا،
يقيم املنسقون عالقات شخصية مع األقران الشباب
املثقِّ فني ،ومن يرتبط بهم من أقران .وتؤدي دعوة
الشباب للمشاركة في فاعليات تثقيفية ،وغيرها من
الفاعليات ،إلى تشجيع املشاركة املستمرة .وباملثل،
وجد املنسقون في اإلكوادور أن تشكيل عالقات
بني األقران الشباب املثقِّ فني ،وأقرانهم ،والعاملني
في املراكز الصحية ،يشجعهم على العودة مرة
أخرى .كما يجب بذل جهود إضافية بغية النهوض
باستمرارية البرنامج.
ومن بني التحديات التي تواجه البرنامج رصد
مدى رضاء الشباب مبا يحصلون عليه من خدمات
يفضل
ومعلومات من األقران الشباب املثقِّ فني ،حيث
ّ
حاليا
الكثير منهم أن يبقى مجهول الهوية .ويتم
ً
معظم اإلشراف على األقران الشباب املثقِّ فني،
من خالل رصد سجالت وسائل منع احلمل ،وتقييم
مهارتهم من خالل األنشطة التثقيفية .وتقوم
 CEMOPLAFبتجريب نظام يطلب من خالله األقران
الشباب املثقِّ فون من أقرانهم ملء مسوح استبيان
سنوية لتحديد مستوى رضائهم .وفي ،AMNLAE
ميكن القيام بعملية رصد إضافية مخصصة لهذا
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الغرض ،بفضل العالقات الشخصية التي يقيمها
املنسقون مع الشباب .وأظهرت التجارب ضرورة
انخراط املنسقني في عالقتهم مع الشباب بدرجة
أكبر ،منذ البداية إذا أمكن ،مع ضرورة احملافظة على
السرية ،في الوقت ذاته .ويجب وضع استراتيجيات
جديدة من أجل تيسير هذه العملية.
متثل كل من احلواجز املالية واللوجسيتية حتديات
أمام احلصول على وسائل منع احلمل ،كما أن عدم
االنتظام في اإلمداد من شأنه التأثير سل ًبا على
استعمال تلك الوسائل .ففي الفترة ما بني 2008
و ،2009انخفض حجم اخملزون لدى CEMOPLAF
بصورة حادة ،عندما تسببت لوائح جمركية جديدة
في نقص حبوب منع احلمل املستعملة بطريق الفم.
لذا ،من األهمية مبكان االستثمار في شراء السلع
الالزمة من أجل جناح البرنامج.
أيضا موافقة اجملتمع احمللي على االلتزام بهذا
ومتثل ً
البرنامج حتديًا؛ إذ إن كل املدارس ،واآلباء ،والقيادات
اجملتمعية ،والكيانات الدينية ،أعربت عن قلقها جتاه
منوذج البرنامج في بعض اجملتمعات احمللية .فواجهت
كلتا املنظمتني هذا التحدي بالعمل الوثيق مع هذه
اجلماعات ،من أجل تعزيز الفهم بالبرنامج وبالصحة
اجلنسية واإلجنابية ،على نحو أشمل .وفي املناطق
الريفية ،شاركت  CEMOPLAFمع املنظمات املوثوق
أيضا
بها ،بهدف تيسير تنفيذ البرنامج؛ وقامت
ً
بزيارات منزلية ،قبل البدء في تقدمي خدمات منع
احلمل.
وثمة درس أخير ،وهو ضرورة توفير سبل الوصول إلى
وسائل منع احلمل من خالل البرنامج؛ حيث إن تثقيف
األقران ال يزيل وحده احلواجز املاثلة أمام احلصول على
تلك الوسائل.
«ما الغرض من كل هذه املعلومات املتعلقة بكيفية
استعمال تلك الوسائل ،إذا لم تكن في حوزتي من
األساس؟ قد يقتصر األمر على مجرد الكالم الكثير
100

الذي يتم تداوله في الشارع ،ال أكثر( ».أحد الشباب
من مستخدمي وسائل منع احلمل)
«ال طائل من وراء مجرد الكالم ،والكالم ،والكالم».
(أحد األقران الشباب املثقِّ فني)
«أعتقد أن وسائل منع احلمل واملعلومات من األمور
املثالية ...إنها أسهل وميكن للشباب الوصول إليها
أيضا تطبيق ما
بصورة أيسر .وهكذا ،ميكنهم
ً
تعلموه( ».أم)
تقييمات البرنامج
تستند املعلومات الواردة في هذه املقالة إلى عملية
دامت عشر سنوات من رصد البرنامج وتقييمه ،مع
التركيز على ثالثة تقييمات .أوال ،في  ،2004أجرت
تقييما لبرامج األقران الشباب
بالند بارنتهود جلوبال
ً
املثقِّ فني لدى كل من  CEMOPLAFو ،AMNLAEبغية
حتديد الفوائد الطويلة األجل التي حققتها املشاركة
في البرنامج ،وعلى وجه اخلصوص السلوكيات
والنتائج الصحية .أجرى األقران الشباب املثقِّ فون
مقابالت منظمة في ستة مواقع ،باستخدام مسح
مكوَّن من  33بن ًدا حول استعمال وسائل منع احلمل،
وتاريخ حاالت احلمل والوالدة .وجرى اختيار 597
عشوائيا من بني مستخدمي وسائل
مشارك اختيارًا
ً
منع احلمل ،ممن لديهم سجالت يرجع تاريخها إلى
خمس سنوات .وقد شاركوا في البرنامج في مدة
ثالث سنوات ،في املتوسط.
ثانيا؛ من  2007إلى  ،2009أجرت CEMOPLAF
ً
تقييما لبرنامجها عبر اإلكوادور ،باستخدام «منهج
ً
التغيير األكبر» ،26الذي جمع  92مقابلة في عملية
تقييم نوعية تشاركية ،من أجل الوقوف على مدى
أثر البرنامج .وشملت أداة املسح ستة أسئلة:
كيف انضم املشاركون إلى البرنامج؟ وما اقتضته
مشاركتهم احلالية؟ وما التغييرات التي الحظوها
نتيجة املشاركة في البرنامج؟ وما التغيير األكبر
الذي حدث لهم؟ وملاذا؟ وما التوصيات التي يقدمونها
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للبرنامج؟ ثالثًا؛ في  ،2010أجرت بالند بارنتهود
جلوبال  15مقابلة متعمقة ،شملت تقييمات ملواطن
القوة لدى املشاركني ،ومواطن ضعفهم ،واآلثار
التي انعكست عليهم ،والقضايا املتعلقة بتفعيل
27
البرنامج؛ مبا فيها اإلشراف والتدريب.
نظرًا للمنهجيات املتشابهة وأنواع اإلجابات في
التقييمني الثاني والثالث ،أُدمجت نتائجهما من
وتضمن املشاركون البالغ عددهم
أجل حتليلها.
َّ
 107مشارك ،األقران الشباب املثقِّ فني  -احلاليني
والسابقني  -وشبابًا حاصال على جلسات إرشاد
ووسائل وقاية من خالل البرنامج ،وطالبًا حاصلني
على تدريبات منتظمة من األقران الشباب املثقِّ فني،
أو املنسقني ،وآباء املشاركني في البرنامج ،وعاملني
باملنظمتني ،وعاملني في املدارس املشاركة،
وغيرهم من الشباب .وشمل كال التقييمني عينات
محددة الهدف ،واستخدما طرقًا مالئمة ألخذ
العينات.

النتائج :مسح عام 2004
أظهر مسح عام  2004مستويات مرتفعة من
استعمال وسائل منع احلمل بني الشباب الذين
سبق لهم احلصول على خدمات من األقران الشباب
املثقِّ فني (اجلدول ( .)2وكان ثالثة أرباع املشاركني في
جنسيا ،وأفاد  %95منهم بأنهم
املسح ناشطني
ً
يستخدمون بالفعل وسائل ملنع احلمل .ومن بني
أولئك الذين لم يرغبوا في حدوث حمل وقت إجراء
املسح ،ازدادت تلك النسبة إلى .%98
نسبيا ،مع
إن هذه املستويات شديدة االرتفاع
ً
ما يتوافر من بيانات قابلة للمقارنة .وفي اجملموعات
السكانية العامة في نيكاراجوا ،استخدم %63
جنسيا في  ،2001الذين
من الشباب الناشطني
ً
تتراوح أعمارهم ما بني  15و 24سنة ،وسيلة حديثة
ملنع احلمل 28.وفي اجملموعات السكانية العامة في
اإلكوادور في  ،2004استخدم  %64من الشباب الذين
تتراوح أعمارهم ما بني  15و 24سنة ،والذين يعيشون
29
مع شركاء حميمني ،وسيلة حديثة ملنع احلمل.

جدول رقم  : 2تقسيم دميوغرافي للمشاركني في املسح ،وأنشطتهم اجلنسية ،واستخدام وسائل منع
احلمل/الواقي الذكري2004 – CEMOPLAF ، AMNLAE ،

CEMOPLAF
(عدد= )297

AMNLAE
(عدد=)299

العمر

22

22

أنثى
ذكر

%35
%65

%38
%62

ناشط جنسيا في الوقت احلالي

%86

%63

يستعمل وسيلة منع حمل في الوقت احلالي

%93

%97

%47

%35

%30

%28

لم يتم تسلمها

%36

%23

%1

%72

%75

املشارك في الرد على املسح

أوقية ذكرية

(أ)

حبوب منع احلمل

(أ)

أوقية ذكرية مع حبوب منع احلمل
وسائل أخرى

(أ)

(ب)

يستعمل في أي وقت من األوقات األوقية الذكرية للوقاية من األمراض
جنسيا
املنقولة
ً
جنسيا
(أ) من بني املشاركني الناشطني
ً
(ب) وسائل منع احلمل بطريق احلقن ،موانع للحمل داخل الرحم ،أوقية أنثوية
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واستخدم ثالثة أرباع املشاركني في املسح واقيا
جنسيا ،وهو
دائما ،للوقاية من اإلصابات املنقولة
ذكريًا ً
ً
أيضا بشكل إيجابي باجملموعات السكانية
ما يقارن ً
دائما نسبة تقدر
استعملت
نيكاراجوا،
العامة .وفي
ً
28
بأقل من ربع النساء من دون سن الثالثني واقيا ذكريًا.
النتائج :تقييمات نوعية
اإلكوادور 2010-2007
كان أثر برنامج  CEMOPLAFعلى استعمال وسائل
مدعوما بتقييمات نوعية؛ حيث أشار %6
منع احلمل
ً
من املشاركني ،دون طرح السؤال عليهم ،إلى انخفاض
في حاالت احلمل بني املراهقات في مجتمعاتهم
احمللية ،وذلك بفضل برنامج األقران الشباب املثقِّ فني.
«الحظت [التغيير] الذي طرأ على املدرسة الثانوية ...فقد
تخرجت ابنتي وفتيات أخريات في فصلها ،ولم حتمل أي
منهن – على الرغم من نشاطهن اجلنسي( ».أم)
وكان األثر األكثر شيوعًا الذي تركه البرنامج ،والذي
ذكره املشاركون ،هو زيادة املعرفة .إذ ذكر ما يقرب من
نصفهم ( )%49مجاال ً محددًا ،أو أكثر ،اكتسب فيه
املشاركون في البرنامج زيادة في املعرفة ،تشمل ،فيما
تشمل ،جتنب وقوع احلمل ،ووسائل منعه ،واإلصابات
جنسيا ،وفيروس نقص املناعة ،والنشاط
املنقولة
ً
اجلنسي ،والتشريح .وأشار الكثير من املشاركني إلى
أن هذه املعرفة مكّنت الشباب من حتمل املسؤولية
فيما يتعلق بصحتهم ،السيما من خالل احلماية من
جنسيا ،واحلمل غير اخملطط له.
اإلصابات املنقولة
ً
«في السابق ،لم أكن أعرف أي شيء البتة حول األوقية
الذكرية أو حبوب منع احلمل ،ولكني اآلن أستطيع
حماية نفسي( ».طالب في املدرسة الثانوية)
وكان األثر األكثر شيوعًا الذي تركه البرنامج ،واحتل
املرتبة الثانية بعد األثر األول ،النمو الشخصي ،وهو
ما ذكره  %42من املشاركني .إذ نضج املشاركون في
البرنامج على املستويني العاطفي والفكري ،وأصبحوا
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ً
حتمل للمسؤولية ،واتخذوا قرارات أفضل ،مبا
أكثر
في ذلك ما يتصل بالسلوكيات اجلنسية والصحة
اإلجنابية ،وتعاطي املسكرات واخملدرات ،واالنخراط في
عصابات.
«في هذه األعوام األربعة[ ،شاهدتهم] ورأيتهم ينمون،
أيضا على مستوى
جسمانيا فحسب ،بل
ليس
ً
ً
النضج العاطفي والفكري ،وفي حتملهم املسؤولية،
وفي تصرفهم بصورة مسؤولة( ».أحد أعضاء
)CEMOPLAF
ذكر  %22من املشاركني زيادة في تقديرهم لذواتهم،
وثقتهم في أنفسهم ،وفي مهارات القيادة بني
الشباب املشاركني في البرنامج .وأشار الكثير من
املشاركني في البرنامج أنهم كانوا يعانون من تدني
في تقديرهم لذواتهم قبل االلتحاق بالبرنامج،
ولكنهم أصبحوا يق ّدرون ذواتهم ،بفضل مشاركتهم،
ويحترمون أنفسهم.
«أحد أهم التغييرات كانت في الواقع معرفتي
لنفسي ،وحتسني تقديري لذاتي...لم يكن عندي إميان
في قدراتي ،بل فوق ذلك كله ،كنت أكره نفسي .لم
يقتصر ما تعلمته في  CEMOPLAFعلى معرفة
أيضا علموني أن أحب
وسائل منع احلمل فحسب ،بل ً
نفسي ،وأحترم جسمي ومشاعري ،وقبل كل شيء،
أفكاري( ».شابة من فريق األقران الشباب املثقِّ فني)
ذكر  %23من املشاركني في املسح أن املشاركني في
البرنامج قد حسنوا مهاراتهم في التواصل فيما
يتعلق بالقضايا اجلنسية ،وقضايا الصحة اإلجنابية،
على حد سواء ،وكذا مهاراتهم بصفة عامة .وذكر
الشباب أنهم أصبحوا أكثر انفتا ًحا ،وأكثر قدرة
على التعبير ،وأكثر ارتيا ًحا للتكلم عن نشاطهم
اجلنسي .كما ساعد املشاركون في البرنامج الشباب
على احترام الغير ،وذلك وفقً ا إلجابات املشاركني التي
بلغت نسبتهم .%11
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«لقد تعلمت العيش مع غيري من الناس ،وعلى احترام
جميعا بشر وعلينا
تعليقات اآلخرين وأفكارهم ...ألننا
ً
احترام بعضنا بعضا( ».أح د األقران الشباب املثقِّ فني)
حتسن عالقات الشباب
وأبرز عدد كبير من املشاركني ّ
مع أسرهم ( )%27وأصدقائهم ( .)%17وشهدت
العالقات األسرية زيادة الثقة والدعم بني الشباب
وأسرهم ،وشعر املشاركون في البرنامج بتوطيد
أواصر عالقاتهم مع األصدقاء.
«عندما انضممت للبرنامج ،كنت أواجه العديد من
املشكالت األسرية .ففي البيت ،لم يكن أحد يستمع
حل باستعمال العنف .بدأت
لآلخر وكل شيء كان ي ُ َ
أشرب اخلمور ،ولم يكن لدي صديق صالح أو أي
شخص يفهم حالتي .عندما انضممت للبرنامج،
على سبيل الفضول ،اكتشفت وجود مساحة ميكنني
فيها أن أكون نفسي ،وأن أُفهم ،وأن أفهم ملاذا كنت
على ذلك احلال ،وكيف أصبح البرنامج بيتي وأصبح
الشباب اآلخرون أسرتي...هناك الكثير من الشباب
الذين يعانون من عدم وجود أي شخص يفهمهم في
أسرتهم ،والبرنامج أداة جوهرية ملساعدتهم على
النمو( ».أحد األقران الشباب املثقِّ فني)
أشار عدة مشاركني ( )%7إلى أن الشباب الذين شاركوا
في البرنامج قد أصبحوا أكثر انخراطً ا في املدرسة.
وبدأوا يتحدثون أكثر في الفصل ،ويزداد تركيزهم في
دراساتهم .وأشار  %5من املشاركني إلى حتسن في
العالقات بني املعلمني والطالب الذين شاركوا في
البرنامج.
وكشف الرصد والتقييم املستمران للبرنامج عن أن
ما حققه البرنامج من آثار عديدة ،هي أطول أجال مما مت
رصده من خالل آليات التقييم االعتيادية .وذكر  %5من
املشاركني في املسح أن املشاركني في البرنامج أصبح
لديهم تطلعات مهنية أكبر ،بفضل مشاركتهم .إذ
تقلد الكثير منهم مناصب قيادية داخل منظمات
غير حكومية ،وفي منظمات حكومية ودولية ،كما
يعملون في قضايا متعلقة بالصحة اجلنسية

واإلجنابية ،وغيرها من قضايا العدالة االجتماعية،
وذلك في فترة طويلة تقدر بخمس عشرة سنة بعد
تواصلهم مع البرنامج.
اخلالصة
يوفر منوذج األقران الشباب املثقِّ فني سبال تتيح
للشباب الوصول إلى معلومات وخدمات صحية
فرصا مهمة لتحسني الصحة
حيوية ،كما مينح
ً
اجلنسية واإلجنابية للشباب داخل أمريكا الالتينية
وخارجها .وتقدم تقييمات البرنامج دليال ً قويًا على
أن املشاركة في البرنامج تؤدي إلى سلوك صحي،
مبا في ذلك استعمال وسائل منع احلمل .كما أن
تعزيز املعرفة واملهارات املكتسبة خالل املشاركة،
مبا في ذلك اتخاذ القرارات ومهارات التواصل ،ميكن
أن يؤثر على السلوكيات املتعلقة بأشكال احلماية.
وما يكتسبه املشاركون من نضج ،وتقدير للذات،
وثقة في النفس ،مما ميكن أن يسهم في حتقيق
نتائج صحية إيجابية تُعنى بالصحة 30.ويُعتبر أثر
متوقعا في البدء؛
البرنامج أوسع نطاقًا مما كان
ً
إذ إنه يصل مباشرةً للشباب املشاركني فيه ،وال
يقتصر على ذلك ،بل يصل إلى مجتمعاتهم
احمللية .ويبدو أن املشاركة تعزز عالقات أقوى بني
الشباب وأصدقائهم ،وأسرهم ،ومعلميهم؛ كما
أنها تؤدي إلى زيادة االحترام املتبادل داخل تلك
العالقات ،وإلى تواصل أفضل فيما بينهم .وميكن
إيجابيا على الصحة
لهذه العوامل أن تترك أثرًا
ً
اجلنسية واإلجنابية للشباب ،وذلك بتذليل العوائق
أمام احلصول على املعلومات والرعاية الالزمة.
ونظرًا التساع إمكانية حتقيق نتائج إيجابية لهذه
البرامج ،فنحن نعتقد أنها البد وأن تتسع لتشمل
تغطية مناطق ومنظمات جديدة .وقد تساعد
أيضا الدروس املستفادة من تنفيذ برنامج األقران
ً
الشباب املثقِّ فني على تقوية ما هو قائم من
برامج* تهدف إلى حتسني سبل حصول املراهقني
على معلومات وخدمات متعلقة بالرعاية الصحية
اجلنسية واإلجنابية.
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شكر وتقدير
نود توجيه كلمة شكر إلى العاملني في منظمتي
 AMNLAEو ،CEMOPLAFعلى ما بذلوه من عمل
دؤوب في أمريكا الالتينية ،وإلى العاملني في بالند
بارنتهود جلوبال  -احلاليني والسابقني – على ما قدموه
من دعم لهذه اجلهود .ونود إزجاء الشكر على وجه
التحديد إلى تيريزا دي فارجاس ،Teresa deVargas
وإيلسا راسينيس  ،Elsa Racinesوأدالي أوردونييز
 ،Adaly Ordoñezومارتا أمبوتا  ، Martha Ambotaملا

أظهرنه من التزام موصول بالعمل الذي اضطلعن
أيضا إلى ديانا سانتانا Diana
به .ونود إزجاء الشكر ً
 Santanaملا قدمته من إسهامات معتبرة في إصدار
هذه الورقة ،وكيلي كارنواث ،Kelley Carnwath
وإيلني كالنسي  ،Ellen Clancyوجيسيكا جيتس
 ،Jessica Getzوأالنا أورتيز  ،Alana Ortezوهيذر
ساييت  ،Heather Sayetteوويندي شيلدون Wendy
 ،Sheldonملا قدمنه من مساعدة في مجال الدعم
الفني ،والرصد ،والتقييم.

* أعدت بالند بارنتهود جلوبال دليال ً يحاكي برنامج األقران الشباب املثقِّ فني ،ويقدم إرشادات متعمقة ،وموادا
تدريبية شاملة للمنظمات التي تفكر في تنفيذ البرنامجwww.plannedparenthood.org/images/PP_ :
Global_YPP_Manual.pdf
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