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يف إطــار تنفيــذ اســرتاتيجيتها الوطنية للح�يــة اإلجت�عية، أنشــأت موريتانيا، بدعــم من البنك الــدويل، الربنامج 

الوطنــي للتحويــالت اإلجت�عيــة (برنامــج التكافل) موجه نحــو األرس األك� هشاشــة يف البلد. 

الهــدف من هــذا الربنامــج هو مســاعدة األرس، من خــالل تحويالت نقديــة منتظمة وأنشــطة التوعيــة والرتقية 

اإلجت�عيــة، عــىل كــرس حلقة الفقــر املتوارث بــ© األجيال من خــالل توف¨ تعليــم أفضل ألطفالهــا وتبني أفضل 

والغذائية. الصحية  الســلوكيات 

هذا الدليل موجه ملنعيش برنامج التكافل ملساعدتهم يف إنعاش حصص الرتقية االجت�عية.

© الربنامج الوطني التكافل للتحويالت االجت�عية، انواكشوط، 2017



املعدات الرضورية إلنعاش الحصة 10

عدة التكافل   
جهاز عرض صغ¨ 
مكرب صوت 
شاشة عرض 
خزائن اإليداع 
̈ة، بطاقات وملصقات)  رسوم بيانية (كب
مذياع التكافل 
مفتاح USB يحوي: 

فيلم حول م�رسة التغذية للحصص 9 و 10: ما هي فوائد الوقاية سوء  

التغذية ومعرفة كيفية التعامل معه؟

فيلم حول م�رسة النظافة / الصحة للحصص 9 و 10: ما هي مزايا ض�ن  

تطعيم األطفال

فيلم حول م�رسة �و الطفل للحصص 9 و 10: ماهي مزايا رسم الحدود  

لألطفال؟

من   األقل  األطفال  �و  منحنيات  بوينت:  باور  عرض 
سنت�.

عرض باور بوينت: التعرف عىل سوء التغذية. 

مفتاح USB يحتوي عىل الحلقة 7 من سلسلة لتكافل اإلذاعية 

معدات إضافية:   
ال يشء يذكر 
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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذك�
 ¾واضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

للتذكــ¨، إن الهــدف من حصص الرتقيــة اإلجت�عية هــذه، هو النقاش 
بصفــة ج�عية حول الوســائل التي بحوزتنا لزيادة فــرص نجاح أطفالنا 
بعــون الله تعاىل. خالل هذه الحصص ســنتحدث ع� Ûكننــا القيام به 
بصفتنــا أمهات/آباء بالخصوص في� يتعلــق بالنظافة والصحة والتغذية 
وحقــوق وح�يــة األطفــال وكذلــك أيضــا يف مجــال تنميــة العاطفة 

والعقل لــدى األطفال.
تعــد هذه الحصص مجاال لتبادل اآلراء وتقاســم املعلومــات. ال ترتددوا 
بــأن تتدخلــوا أحيانــا إلبــداء آرائكم وطرح استشــكاالتكم.  وســتمتد 

حصــة الرتقيــة اإلجت�عية هذه ســاعة ونصف.

ك� نذكــر أن الحضــور لهذه الحصــص الفصلية إلزامــي للحصول عىل 
املســاعدة املاليــة لربنامــج التكافل. ســأبدأ إذن بإعداد الئحة بأســ�ء 

الحضور.

مــن ب© كل األشــياء التــي رأيناها خالل هــذه الحصص، ما • 
الــذي حصلــت أك� ملحــوظ حتــى اآلن في� يتعلــق بنمو 

أطفالك؟
ما الذي تغ¨ يف سلوكياتكم تجاه أطفالكم؟• 
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نداء الحضور

خالل الحصة املاضية من الرتقية اإلجت�عية، تحدثنا عن أهمية:
 

معرفـــة كيفيـــة الوقاية مـــن والتعامل مـــع ســـوء التغذية،   
وبخاصة عند األطفـــال بغية تجنيبهم صعوبـــات عقلية وبدنية 

مـــن شـــأنها إعاقتهم طـــول حياتهم.

̈ة.  تطعيم األطفال لح�يتهم ضد األمراض الخط

رســـم حدود للطفل، للســـ�ح له من تبني سلوك حسن يف    •
 . ملجتمع ا

هل يود أحدكم إضافة يشء ما• 

هــل مــن بينكم مــن Ûكنــه تذكــ¨ باقــي املجموعــة Òا • 
تحدثنــا عنــه خــالل الحصة الســابقة؟
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إعالن أهداف الحصة

إن أهداف حصة اليوم هي: 

̈ة. •  مراجعة ما تطرقنا إليه خالل الحصة األخ
التحقــق مــن االلتزامات التــي تعهدتن بها خــالل الحصة • 

األخ¨ة.
̈ة •  مناقشــة النشــاطات التــي قمــê بها منــذ املــرة األخ

بدعــم، عىل وجــه الخصوص، مــن أعضاء اللجنــة املحلية 
االجت�عية.  للرتقيــة 

واســتك�ل املعلومات بشــأن املوضوعات التي تم التطرق • 
إليها يف هذا الفصل الســدايس.

̈ة حســب مناطق  اطلبــوا من املشــارك© تكوين مجموعات صغ
توافدهم.
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املرحلة 2: حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف الحصة 
املاضية

خالل هذه املرحلة، ال تنســوا تحديد املتبن© للم�رســات الذين 
ســيتم في� بعــد إجــراء مقابالت معهم (أشــخاص يســتطيعون 
التحــدث بطالقــة ولديهــم مــا يقولــون). دونــوا الحلــول التي 

توصلــت إليهــا املجموعــة للتغلب عــىل الصعوبات.

هــل بإمكانكم أن تذكرونــا بااللتزامات التــي أخذتم داخل • 
̈ة؟ كل مجموعــة صغ

للتذكــ¨ فقــد اقرتحنا عليكم، إمــا أن تحــددوا بأنفســكم التزامكم الخــاص، وإما أن 
تختــاروا من بــ© االلتزامــات التالية:

للتمكن من رصد الحالة التغذوية للطفل دون سن 
الثانية، أراقب بانتظام وزنه وذلك بقياسه كل شهر يف 

أحد املراكز الصحية.

اإللتزام 1: التغذية

ملنع نقص املغذيات الدقيقة لدى الطفل، أعطيه 
بانتظام أغذية غنية بالفيتام© (أ) والحديد واليود.

اإللتزام 2:
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اطرحــوا األســئلة التاليــة لكل التــزام أحذه املســتفيدون، وذلك 
ملناقشــتها بصفــة خاصة وملموســة الواحد تلــو اآلخر.

هل من بينكم من يعترب أنه وىف بالتزاماته ولو جزئيا؟• 

كيف ترصفتم للوفاء بالتزاماتكم؟ 
مــا هي النتائــج اإليجابية التــي الحظتــم واملتعلقة بتبني  

هذه امل�رســات؟
هــل وجدتم دع� مــن محيطكــم؟  إن كان الجواب نعم،  

كيــف حصلتم عليه؟

الذهاب إىل النقطة الصحية لتقييم تطعيم الطفل. اإللتزام 1: النظافة

تطعيم الطفل بشكل كامل قبل بلوغ السنة األوىل من 
العمر.

اإللتزام 2:

أرشح ألطفايل، بوضوح وببساطة، القواعد التي 
يتوجب اتباعها يف املنزل واملجتمع، والسبب يف أنها 

مهمة.

اإللتزام 1: �و الطفل

هنئ أطفايل عندما يترصفون ترصفا جديا. اإللتزام 2:
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية اإلجت�عية:

ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء الوفاء • 
بااللتزامات؟

ما هــي الحلول العمليــة التي توصلتم إليهــا لتمك© أعضاء • 
منطقتكــم من الوفــاء بالتزاماتهم والتغلــب عىل الصعوبات 

صادفتهم؟ التي 
مــا هــي الفوائد امللموســة التــي الحظتم يف اعتــ�د هذه • 

امل�رسات؟

هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟• 

التوجه من جديد إىل الجميع:
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املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما ب� 
الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية 

هــل ôكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم • 
حــول مذيــاع التكافل؟

إن كان الجــواب ال، ابحثــوا عــن الســبب وأكدوا عىل أهمية املشــاركة 
يف هــذا العمــل ملتابعــة التفك¨ ما بــ© الحصص يف النقــاش املثار من 

طرف املجموعــة خالل الحصة الســابقة.

هــل أثــار هــذا البث نقاشــا ب© النســاء الحــارضات حول • 
الحلقة؟ تناولتهــا  التي  املســألة 

ما هي النقاط األساسية التي تم نقاشها يف هذه املناسبة؟• 

مــا ذا تناولــت الحلقــة 7 من السلســلة اإلذاعيــة التكافل • 
والتــي اســتمعتم إليها منــذ الحصــة املاضية؟

اطلبــوا من املجموعــة أن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة 
املحليــة للرتقيــة اإلجت�عية ملشــاركتهن.



التــــــغـــذيــــــــة
الوقاية من سوء التغذية 

والتعامل معه
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تذك�

أي منكــن Ûكنها تذكــ¨ املجموعة Òا تحدثنا به حول ســوء • 
التغذية؟

ملاذا مــن املهم لآلباء واألمهات القيام بشــكل منتظم بقياس • 
وزن األطفال من طــرف أحد مهنيي الصحة؟

مــا هــي األســباب املحتملــة لتطــور ســوء التغذيــة لدى • 
األطفــال؟

املـرحلــة 4: التــغــذيــة – الوقاية من سوء التغذية 
والتعامل معه

ينتج ســوء التغذيــة الذي ال يزال لألســف منترشا عىل نطاق واســع يف 
موريتانيا، عن عــدم التوازن ب© العنارص املغذيــة املأخوذة واحتياجات 
الجســم (مدخــالت غــ¨ كافيــة أو عــىل العكــس مفرطــة بالعنــارص 

املغذية).

إن الطفــل املتمتــع بصحــة جيدة يكــرب ويــزداد وزنا. وبعكــس ذلك، 
فهنــاك خطــر مــن أن يعاü مــن ســوء التغذيــة. لذلك فــإن القياس 
املنتظــم لــوزن وقامة الطفل وحتــى بلوغ ثالث ســنوات Ûكن أن Ûنع 

التغذية.  ســوء  مخاطر 

نعرف 3 عوامل رئيسية لتطور سوء التغذية عند األطفال:

كميــة غذائية غــ� كافية (م�رســة ســيئة للرضاعــة الطبيعية • 
الحرصيــة، الفطــام بطريقــة غــ¨ ســليمة، أو نظام غــذاþ غ¨ 

أو غــ¨ كايف). مالئم 
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ما هي عالمات سوء التغذية املحتمل؟• 

مــا هي امل�رســات الغذائية التي يتوجب اتباعها ملنع ســوء • 
األطفال؟ لدى  التغذية 

األمراض أو العدوى (اإلســهال، الحمى، أمــراض الجهاز التنفيس، • 
سيئة). نظافة 

فقد الحنان، م� يؤدي إىل رفض تناول الطعام بشكل صحيح.• 

العالمات الرئيسية املرتبطة بسوء التغذية هي:

أضلع بارزة • 
نحول عام لألعضاء ومعدة منتفخة.• 
يبدو الطفل وكأنه شيخ ومتجعد.• 
تنتفــخ القدمــان والســاقان وتظهــر عليه� وغذمــات أو أودÛا • 

(عندمــا يضغــط عليه� تتكــون نقــرة يف الجلد تســتغرق وقتا 
لتختفــي بعد إرخــاء الضغط).

يصبح الشعر أصهبا ومتكرسا.• 
يصبح الجلد جافا، متشققا ومتقرشا.• 
تأخر النمو،• 
الظهــور املتكرر لألمــراض (الحصبة، اإلســهال، وأمــراض الجهاز • 

. لتنفيس) ا

إذا لوحظــت هــذه العالمــات فهنــاك اشــتباه بســوء التغذيــة، مــن 
الــرضوري إذن أن يؤخذ الطفل برسعة الستشــارة أحــد مهنيي الصحة، 
وإذا تــم تأكيــد حالــة ســوء التغذيــة فــإن العامل© يف مجــال الصحة 

حينهــا سيشــ¨ون عليــك Òا يجــب القيام بــه ملعالجــة طفلك.
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امل�رســات الغذائية الجيدة التي من شــأنها منع ســوء 
األطفال هي: عنــد  التغذية 

ضــ�ن نظــام غــذاþ متــوازن للنســاء الحوامل • 
واملرضعــات

إعطاء اللبأ (الكولسرتوم) عند والدة الطفل• 
م�رسة الرضاعة الحرصية حتى بلوغ 6 أشهر• 
ابتــداء مــن 6 أشــهر، إدخــال األطعمــة الصلبة • 

تدريجيــا مــع مواصلــة الرضاعــة الطبيعية حتى 
شــهرا  24 بلوغ 

بعد الفطــام التدريجي، يتم تقديــم غذاء متنوع • 
من وجبة إىل أخــرى وبكمية كافية

توفــ¨ الغذاء بــرتددات جيدة وبكميات مناســبة • 
الطفل لعمر 

السهر عىل الحفاظ عىل نظام غذاþ صحي• 
التأكــد من أن الطفل لديه صحنــه الخاص لتناول • 

الطعام
حضــور وجبات الطعــام والتأكد مــن أن الفتيات • 

تــأكل بقدر األوالد
متابعة التغذية املناســبة لألطفــال عندما يكونون • 

مرىض
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استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض التقديــم بــاور بوينــت: منحنيــات �ــو األطفــال دون 
الســنت�.

اطلبــوا من اللــواÎ قمن بــوزن وقيــاس أطفالهــن أن يعرضن 
نتائجهن، ثم ضعــوا األطفال عىل مختلــف املنحنيات. هنأوهن. 

األمور

إرجاع الواجبات املنزلية

يف الحصــة املاضيــة، طلبنا منكــن أن تذهب كل واحــدة منكن لقياس 
وزن وقامــة أطفالهــا األقل من ســنت© لدى أقــرب مركز صحي.

من منكن استطاعت القيام بذلك؟• 

هنئــوا املســتفيدات الــالÔ قمن بذلــك واطلبوا مــن املجموعة 
التصفيــق لهن.

إن هــذه املنحنيــات ôكن من تحديد مــا إذا كان طفلك يعاü من تأخر 
يف النمــو او نقــص يف الوزن يف وقــت مع©. ولكن من الــرضوري أيضا 
مراقبــة وزن وقامــة الطفل مع مــرور الزمن. إن القيــاس املنتظم لوزن 
̈ة طبيعية أم،  الطفل وقامته سيكشــف إن كان الطفل ينمو ويكــرب بوت
عــىل العكس مــن ذلك، يخمــل بل ورÒا يفقــد بعض الــوزن (محاكاة 

هذه التطورات عــىل املنحنى). 
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استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حــول املتبن© مل�رســة التغذية للحصــص 9 و10: 
ما هــي مزايا الوقاية من ســوء التغذية ومعرفــة كيفية التعامل 

؟ معه

رسائل تكميلية

إن هــذه اإلشــارات Ûكن أن تفرس عــىل أنها تحول تدريجــي إىل حالة 
من ســوء التغذية وتســمح بالتكفــل الرسيع، Òا فيــه الكفاية، بالطفل 
عــىل مســتوى النقطة الصحيــة. لهذا الســب، فإنه من الــرضوري، وال 
ســي� خالل العامــ© األول©، القيــاس املنتظم لوزن وقامــة طفلك من 

الصحة. مهنيــي  أحد  طرف 

مــا هــي العواقــب املرتتبة عــىل حالة ســوء التغذيــة عند • 
؟ لطفل ا

إن ســوء التغذية لــدى األطفال Ûكن أن تكون لــه عواقب وخيمة عىل 
األطفال. وتعليم  صحة 
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وفقــا لكن، ما الذي Ûكنكــن القيام به للحد من تأث¨ ســوء • 
التغذية عىل النمو العقــيل لألطفال املترضرين؟

من حيث الصحة:

ســوء التغذية يزيد من خطر اإلصابة باملــرض ألن األطفال ضعاف • 
البنية.

سوء التغذية، يف أشكاله األك� حدة، قد يتسبب يف وفاة الطفل• 
سوء التغذية يؤدي إىل التأخر يف النمو البدü للطفل.• 

من حيث التعليم:

يؤثــر ســوء التغذيــة عــىل النمــو الفكــري لألطفــال ويضعف • 
̈ة  قدراتهــم عــىل التعلم، م� قد يقــود الحقــا إىل صعوبات كب

الدرايس.  املجــال  يف 

̈ا، فــإن ســوء التغذية حــ© يؤثر بدنيــا وفكريا عىل Ôــو الطفل،  وأخــ
فــإن ذلك يرتجم يف مرحلــة البلوغ بصعوبات يف إنجــاز األع�ل البدنية 
اليوميــة والنشــاطات الفكرية وبالتــايل بعصوبات يف تلبيــة احتياجاته 

وحاجيات أرستــه املقبلة.

رأينــا، أن األطفــال الذيــن يعانون بشــدة من ســوء التغذيــة يظهرون 
تأخــرا يف النمــو العقيل والســلو@، األمر الــذي إذا ` يعالــج، Ûكن أن 
يصبــح النتيجة املســتدامة األخطر لســوء التغذية.  لذلــك، وÒجرد أن 
يتــم التكفــل بالطفل الذي يعــاü من ســوء التغذية من قبــل مهنيي 
الصحــة، فيجب عىل اآلبــاء واألرسة اتخاذ الخطــوات الرضورية للتحفيز 
العاطفــي والبدü للطفل من خالل اللعب. إن األمــر يتعلق إذن، خالل 
مرحلــة انتعــاش الطفــل، بإظهار العاطفــة له وباقرتاح بعــض األلعاب 

عليــه من شــأنها تحفيز حواســه وقدرته عىل التنســيق.
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أنشطة عملية

النشاط 1

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض التقديم باور بوينت: التعرف عىل سوء التغذية.
وزعــوا صور اطفال واســألوا املشــاركات ع� إذا كانــوا يتمتعون 
بصحــة جيــدة أو يعانون من ســوء التغذيــة. بالنســبة لألطفال 
الذيــن تــم اعتبــار أنهــم يعانــون مــن ســوء التغذية، اســألوا 
املشــاركات عــن العالمــات البدنية امللموســة التي تســمح لهن 

بالقــول بأن األطفــال يعانــون من ســوء التغذية

خـــالصـــــــــــة:

إن ســوء التغذية لدى األطفال Ûكــن أن تكون له  عواقب وخيمة 
يف  املــدى القصــ¨ عىل صحتهــم وتعليمهم، ويف  املــدى الطويل، 
عىل قدراتهــم الفكريــة واإلنتاجية. لذا يجــب أن يعطى األطفال 

خاصة. عناية 

وللح�يــة مــن ســوء التغذيــة يجــب، يف املقــام األول، اتبــاع 
امل�رســات الغذائية الجيــدة. ولكن من املهم أيضــا متابعة النمو 
الســليم للطفــل عن طريــق القيــاس املنتظم لقامتــه ووزنه من 
طــرف أحــد مهنيي الصحــة. (ومن املثــايل أن يتم ذلــك مرة كل 

شــهر حتى يبلــغ الطفل 3 ســنوات).



النـــــظـــــــــافــــــــة:
تطعيم األطفال 
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مــا هــي يف نظركن أهــم األمراض التــي Ûكــن للقاحات أن • 
األطفال؟ عــن  ôنعها 

تذك�

املـرحـلة 5: النــظــافـــة - تطعيم األطفال 

إن اللقاحــات املتاحــة ôكن من ح�ية األطفال ضــد كث¨ من األمراض، 
الخصوص: وعىل 

شلل األطفال• 
الحصبة،• 
السعال الدي=،• 
مرض السل،• 
الدفت¨يا،• 
الكزاز،• 
التهاب الكبد (ب)،• 
االلتهاب الرئوي (القصور التنفيس الحاد).• 
وبعض أمراض اإلسهال (التهاب املعدة واألمعاء الف¨ويس).• 

إن تطعيــم األطفال يســاعدهم عىل تجنب اإلصابة بعــدد من األمراض 
̈ة وبالتايل يحمي بشــكل مســتدام صحتهم. إن اللقاحات املقدمة  الخط

لألطفــال يف موريتانيا Ûكن ان ôنع العديــد من الوفيات. 

يف أي سن يتم إعطاء اللقاح األول؟• 
يف أي ســن يجــب أن يكــون قــد تــم فيها تحصــ© الطفل • 

كامل؟   بشــكل 
كــم عدد مواعيــد التطعيــم املقــررة ألطفالكن قبــل بلوغ • 

األوىل؟  السنة 
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إن اللقــاح األول Ûكــن ان يعطــى للطفل عند الــوالدة ويفرتض أن يتم 
تطعيم الطفل بشــكل كامل قبل إك�ل ســنته األوىل. وللســ�ح بإجراء 
هــذا التطعيــم الكامل هنــاك 5 «مواعيــد للتطعيم» مقــررة يف جدول 

التطعيــم املثــايل.  «مواعيــد التطعيم» هذه مقــررة ك� ييل: 

عند الوالدة.• 
عند بلوغ 6 أسابيع (شهر ونصف).• 
عند بلوغ 10 أسابيع (شهران ونصف).• 
عند بلوغ 14 أسبوعا (ثالثة أشهر ونصف).• 
وعند بلوغ 9 أشهر.• 

ولــذا يجــب أخــذ الطفل إىل نقطــة الصحــة األقــرب يف كل واحد من 
هــذه املواعيد. 
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إرجاع الواجبات املنزلية

تهنئــة حارة وتصفيــق من قبــل املجموعة للمشــاركات اللــوا. جل/ 
دفاتــر التطعيــم. طلــب النظر إىل هــذه الدفاتــر وتقديــم التهنئة إذا 

كانــت الدفاتــر املقدمة يف وضعيــة جيدة. 

مالحظــة: إذا كانــت أي مــن أفــراد املجموعــة ` تجلــب دفــرت 
التطعيم (لألســف)، يجــب التذك¨ مع ذلك، أنه مــن املهم التفك¨ 
يف القيــام بالواجبــات املنزليــة ل= تكــون هذه الحصــص مفيدة 
فعــال. بعد ذلــك، ذكروا بأن طلــب دفرت التطعيم هــذا واملحافظة 
عليــه بعنايــة مهم للغايــة ملتابعة الســ¨ الجيد لتطعيــم األطفال 

والتأكــد من أنــه كامل. 

واطلبوا من املشاركات اللوا. جل/ دفاتر التطعيم:

متى وكيف تحصلê عىل دفرت التطعيم هذا؟• 
مــا ذا فعلê للمحافظة عىل دفــرت التطعيم هذا يف وضعية • 

جيدة حتى اآلن؟ 

حــددوا إذن مع جميع املشــاركات امل�رســات الجيــدة للمحافظة 
بعنايــة عىل دفاتر التطعيم (يف مأمن مــن الغبار والرطوبة ويف مكان 

ال Ûكن نســيانه وحيــث ال يحق لألطفال البحث فيــه الخ ....)
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هل تعرفن ما هو «تذك¨» اللقاحات؟• 

رسائل تكميلية

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حــول املتبن© مل�رســة النظافة/الصحة للحصص 9 
و 10: ما هــي مزايا ض�ن تطعيــم األطفال؟

إن بعــض اللقاحــات التــي تقــدم يف الســنة األوىل تتوفر عــىل فاعلية 
محــدودة يف الزمــن (غالبا 5 أو 01 ســنوات). ولتحص© الطفل بشــكل 
نهــاþ، يتوجــب حينهــا أن تعطــى لــه لقاحــات تذك¨يــة يف املرافق 
̈ات عندما يبلــغ الطفل  الصحيــة. ويجــب عموما أن تتــم هذه الذكــ
ســن املراهقة. وهذا هــو الحال عىل ســبيل املثال بالنســبة للقاح ضد 

الدي=.  الســعال 

إن إعطــاء لقاحــات التذك¨ يســمح بح�يــة طفلك مــدى الحياة ضد 
هــذه األمــراض. وقد وجد دفــرت التطعيــم أيضا ملســاعدتك عىل عدم 

̈ات.  التذك هذه  نســيان 
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يف نظركم من آخر غ¨ األطفال يجب أن يتم تطعيمه؟• 

ينبغي تطعيم النســاء يف ســن اإلنجاب لح�ية أطفالهن يف املســتقبل. 
فهذه اللقاحات إذن تعني النســاء من ســن 41 إىل 54 ســنة أو النســاء 

الحوامل.

وينبغــي عليهــن خصوصــا التطعيم ضد كــزاز األمه واملولــود الجديد، 
لح�يــة أطفالهن املســتقبلي© ضد هــذا املرض الخط¨ الــذي Ûكن أن 
يــؤدي إىل املوت الرسيع لألطفــال حديثي الوالدة. ويتــم هذا التطعيم 

بخمس حقــن، وفقا للجــدول التايل:

الحقنة األوىل: من سن 41 سنة أو خالل فرتة الحمل.• 
الحقنة الثانية: 4 أسابيع بعد ذلك. • 
الحقنة الثالثة: عام بعد ذلك.• 
الحقنة الرابعة: عام بعد ذلك.• 
الحقنة الخامسة: عام بعد ذلك.• 
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خـــالصـــــــــــة:

إن التطعيــم Ûنــع أطفالنــا مــن اإلصابــة بالعديد مــن األمراض 
̈ة. يتــم إجراء أول لقــاح عند الــوالدة، ويجــب أن يتوفر  الخطــ
الطفــل عــىل تحص© كامل يف ســنته األوىل إذا تم احــرتام مواعيد 

التطعيــم الخمســة املقررة يف الســنة األوىل.

بعد ذلــك، فإن بعض اللقاحــات تتطلب حقنــا تذك¨ية يجب أن 
تتــم يف مرحلة املراهقة.

إن دفــرت التطعيم وجد ملســاعدتك عىل متابعة التطعيم الســليم 
ألطفالك ويجــب أن يوضع بعنايــة يف مكان مالئم.

̈ا، فإن النســاء يف ســن اإلنجاب (ب© 41 و54 عاما) والنســاء  وأخ
الحوامــل يجب عليهن أيضــا الحصول عىل تطعيم ضــد كزاز األم 

الجديد. واملولود 



نـمـو الطـفـل:
رسم الحدود للطفل
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كيف نضع حدودا واضحة وعادلة؟• 

تذك�

املرحــلـة 6: نـــمــو الــطـفل - رسم الحدود للطفل

يتــم وضع حــدود وقواعد مــن قبل الوالديــن ملســاعدة أطفالهم عىل 
إدارة عواطفهم والترصف بشــكل مناســب داخل أرسهــم ويف املجتمع. 
وعندمــا نرشح ملــاذا تعترب هذه القواعــد مهمة، فإننا نســاعد األطفال 
عــىل احرتامها. إن وضع حدود واضحة وبســيطة وعادلة تشــجع اعت�د 

سلوك ســوي لدى األطفال.

التحكــم يف االنفعــاالت: عندما يكــون اآلباء/األمهــات يف حالة غضب، 
غالبــا ما تكــون عقوباتهم أك� شــدة. ولتجنب رد فعــل عنيف والبقاء 
يف النهــج الرتبــوي إزاء الطفــل، فمــن األفضــل أن نأخذ بضــع دقائق 

للهــدوء قبــل رشح الوضع له.

التواصــل: لــ= يتــم تطبيــق قاعــدة مــا، فمــن الــرضوري أن يرشح 
لألطفــال ملاذا مــن املهــم أن نحرتمها. وعندمــا يفهم األطفال أســباب 

هــذه القاعــدة أو تلك فســيصبحون أكــ� ميــال إىل الطاعة.
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الصياغة الجيدة للقواعد: 

بسيطة -استخدام جمل وكل�ت بسيطة.• 
عادلة -يجب أن يكون لكل قاعدة سبب وجيه للوجود.• 
ثابتــة -يجب تطبيــق القاعــدة يف أي وقت، من دون اســتثناء، • 

وعىل كل افــراد األرسة.
واضحة -رشح ملاذا من املهم احرتامها.• 

مالÝــة الحدود مع عمر األطفال: إن الســلوك املتوقــع يجب أن يكيف 
مــع عمر األطفــال لتجنب أن تطلب منهم أشــياء ` يصبحــوا بعد عىل 

لها. استعداد 
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هل يجب رضب األطفال؟• 

من يســتطيع أن يقول لنا ما هي تلــك النصائح التي تهدف • 
إىل تثم© السلوك الحســن وتعزيز الثقة لدى األطفال؟ 

هــل حددتــم فســحة يف اليوم لتطبيــق هــذه النصائح؟ يف • 
أيــة لحظة؟ 

إرجاع الواجبات املنزلية

كال !  إن اســتخدام العنــف يدفع األطفــال إىل اإلعتقــاد بأن الرضب 
هو الســبيل الوحيد لحل النزاعــات، وبالتايل إعادة إنتاج هذا الســلوك 
العنيــف.  إذا كان الكبار عنيف© فألنهــم ` يتمكنوا من التحكم يف ردود 
أفعالهــم، وهــذا املوقف يحــط من قيمتهــم يف عيون األطفــال الذين 
̈ا، فــإن العنف مه©  يفقــدون حينهــا كل اإلحرتام لهــؤالء الكبــار. أخ
لألطفــال. فالطفل الذي يرضب يشــعر بأنــه مكروه، وهو شــعور Ûنع 

للذات. احرتام جيــد  بناء 

طلبنــا منكــن خــالل الحصــة املاضية اتبــاع بعــض النصائح ملســايرة 
ألطفــال يف اعت�د ســلوك حســن.

إن الحديــث مــع األطفال بكلــ�ت إيجابيــة يعني منحهــم الرغبة يف 
تكــرار هــذه الوضعيــة اإليجابيــة والقيمة لهم: 

"شكرا لك عىل ....... "• 
"أنا سعيدة ألنك ôكنت من..."• 
"أنت تجعلني سعيدة عندما ......"• 
"أنا فخورة جدا بك ألنك ... "• 
"أنا حقا أقدر لك .... "• 
وال تَْنَيسْ أن تقويل له "أنا أحبك" و "أنا هنا من أجلك."• 
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رسائل تكميلية

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حول املتبن© األوائل مل�رســة Ôــو الطفل للحصت© 
9 و10: مــا هي مزايا رســم حدود لألطفال؟

هل يصاب األطفال تحت 3 سنوات أحيانا بنوبات غضب؟• 

كيف نضع حدودا لألطفال الصغار جدا؟• 

نعــم. كــ� رأينــا فــإن األطفــال يكتســبون تدريجيــا قدراتهــم عىل 
االســتقاللية والتحكم يف عواطفهــم. ولكن قبل 3 ســنوات فهم ما زالوا 
صغــارا جــدا لتوصيل أفكارهــم بوضــوح. ولهذا الســبب، فخالل هذه 
الفــرتة Ûكن أن تحصل «نوبات غضب». وهذا يشــكل جــزءا من النمو 
الطبيعــي للطفــل. وÛكن أن تظهر هذه األزمات عندما يشــعر األطفال 
باإلحبــاط ألنهم ببســاطة ال يحصلــون عىل ما يريــدون أو ألن األمور ال 

تســ¨ ك� يرغبون.
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مــن املهم أن نفهم أن األطفال ال Ûلكون نفــس األدوات التي يتمتع بها 
الكبــار للتواصل وبأنهم ليســوا قادرين بعد عىل التحكم يف مشــاعرهم. 

وللتغلــب عىل نوبات الغضب هــذه ينصح Òا ييل:

عدم الرصاخ• 
عدم فقدان األمل• 
التحدث مع الطفل لتسوية املشكلة والتوصل إىل اتفاق. • 
الرشح بهدوء، لكن بحزم، ما سيحدث.• 
عــدم اســتخدام العقاب البدü أبــدا، ألن ذلك يــؤدي إىل تفاقم • 

املشــكلة ويشــكل اعتداء فعليــا بدنيا وعاطفيــا مؤملا للطفل.
عندمــا يكــون أك� هــدوء، يوضح لــه أن نوبة الغضب ليســت • 

أبــدا الطريق الصحيــح للتعب¨ عن مشــاعره. 

 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض فيلم: كيف نساعد الطفل عىل التحكم يف مشاعره؟
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وجهوا األسئلة التالية إىل املشارك©: 

ما الذي نراه يف الفيديو؟• 
ملاذا يب= األطفال يف هذا الفيديو؟• 
هــل يب= أطفالنا أيضا ألشــياء م�ثلة (لعبة، مشــكلة مع • 

إخوته أو أخواته، قلــق، إحباط، الخ)؟
يف رشيــط الفيديــو، ما الــذي يفعله أولياء األمــور لتهدئة • 

أطفالهم؟
هل تستخدمن نقس االسرتاتيجيات لتهدئتهم؟• 

Ûتلــك الكبار القــدرة عىل ضبط عواطفهم والتــزام الهدوء، ولكن 
األطفــال ` يكتســوا بعــد هــذه القــدرة.  وخالل نوبــة غضب 
الطفــل، يجب أن تكــون للكبار القدرة عــىل التواصل معه بهدوء 
وأن يتذكــروا دا)ــا بأنهم Ûثلــون Ôوذجا ألطفالهــم. إذا ما ôت 
إدارة نوبــات الغضــب عند األطفال الصغار جدا بشــكل ســليم، 
فإنهــا ســتنخفض تدريجيا حتى تتــالىش ôاما يف عمر 6 ســنوات 
تقريبــا. ففي هذا العمر يبــدأ األطفال يف تعلــم ضبط عواطفهم 
فضــال عن أن اللجــوء إىل الكالم يســمح لهم حينهــا بالتعب¨ عن 

مشاعرهم.
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خـــالصـــــــــــة:

ôثل نوبــات الغضب جزءا مــن النمو الطبيعــي لألطفال، • 
وخصوصــا يف حدود الســنة الثانية من العمــر. فمن خالل 
نوبــات الغضب هــذه يقوم األطفال بتوصيل مشــارعهم. 

للرد عىل ســلوك غ¨ مرغوب فيه، فمــن الرضوري التحكم • 
يف املشــاعر الخاصة. فاآلباء بحاجة لتعلــم الهدوء ليظهروا 

القدوة الحسنة وليقوموا بتســوية نوبات الغضب.

دعوة املشــاركات للتفك¨ يف نوبات الغضــب عند األطفال تحت 
̈هن، بطرح األســئلة التالية (إذا لزم  ســن 3 ســنوات. توجيه تفك

األمر اسألوا شــخصا معينا): 

تحت أي ظرف Ûكن ألطفالك أن يصابوا بنوبات غضب؟• 
ما هي االسرتاتيجيات التي تستخدمينها لتهدئة الطفل؟• 
اآلن وقــد أصبحــت لديك معلومــات جديدة حــول هذا • 

املوضــوع، هــل تعتقديــن أن الطريقة التــي تعاملت بها 
مــع نوبــات الغضب هــذه كانت هي املناســبة؟

تثم© األشخاص الذين شاركوا وشكرهم عىل تعاونهم. 

النشاط 2
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

مــن Ûكنه أن يلخص لنا الرســائل الرئيســية التي رأينا خالل • 
اليوم؟ حصة 

لقد تحدثنا عن التغذيةورأينا بصفة خاصة أنه:

Ûكــن مل�رســات التغذيــة الجيــدة منــع ســوء التغذية • 
لــدى األطفــال، ومن ب© هذه امل�رســات الجيــدة هناك 
عــىل وجه الخصــوص الرضاعــة الطبيعيــة الحرصية حتى 
بلــوغ 6 أشــهر والفطــام التدريجي مع مواصلــة الرضاعة 
الطبيعيــة حتى بلوغ ســنت© مــع إدخال تغذيــة تكميلية 

ومتنوعة. غنية  مناســبة، 
لســوء التغذيــة عواقــب عــىل الصحــة وعــىل القدرات • 

الفكريــة لألطفــال ولــذا فمــن الــرضوري االســتمرار يف 
تحفيــز األطفــال الذيــن يعانون مــن ســوء التغذية من 

خــالل اللعــب، وإظهــار محبتنــا لهم.

ثم تحدثنا عن النظافة، وشاهدنا عىل وجه الخصوص أنه:

يتــم إجــراء أول لقــاح عنــد الــوالدة، ويجــب أن يكون • 
الطفل محصنا بشــكل كامل يف ســنته األوىل، إذا تم التقيد 

Òواعيــد التطعيم الخمســة يف الســنة األوىل.
قــد يكون تذكــ¨ بعض اللقاحــات رضوريا عنــد املراهقة • 

لضــ�ن فعاليتها مــدى الحياة.
يجب عىل النســاء يف سن اإلنجاب (ب© 14 و45 عاما) •   •

والنســاء الحوامــل أيضا الحصــول عىل تطعيــم ضد كزاز 
األم واملولــود الجدد.
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اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو • 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

وأخ�ا تحدثنا عن �و الطفل، وعلمنا عىل وجه الخصوص أن:

نوبــات الغضب هــي جزء مــن النمو الطبيعــي لألطفال، • 
وخصوصــا يف حدود ســن الثانية(2) ألن ذلك هو الســبيل 

الوحيــد لديهم للتعب¨ عن مشــاعرهم.
للــرد عــىل ســلوك غــ¨ مرغــوب فيــه، فمن الــرضوري • 

التحكــم يف املشــاعر الخاصــة، فيجــب عىل اآلبــاء تعلم 
الهــدوء إلعطــاء املثــل وحــل نوبــات الغضــب هذه. 

اطلبوا مــن املجموعة التصفيق، ألنه Ûكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه 
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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املرحلة 8: التزامات املشاركات أمام العموم

̈ة حســب  اطلبوا من املشــاركات أن تتجمعن يف مجموعات صغ
توافدهن. أماكن 

من أجل مســاعدتكم عــىل تطبيق هــذه النصائح نقــرتح عليكم اليوم 
أن تأخذوا بعــض اإللتزامات. 

اقرتحــوا عــىل املجموعــة التزامــ© لكل موضــوع واطلبــوا من 
̈ة اإلتفاق في� بينهــا من أجــل اختيار أحد  كل مجموعــة صغــ
̈ة اقرتاح  اإللتزامــ© لــكل موضوع. Ûكــن لــكل مجموعة صغــ
التزاماتهــا الخاصــة بها ، التي يجب أن تــدون من طرف املنعش. 

̈ة بالتزام لــكل موضوع. املهــم أن تفــي كل مجموعة صغــ

االلتزام 1 : رصد الحالة التغذية لألطفال  دون سن 
الثانية (2) ، ومراقبة وزنهم بانتظام كل شهر يف أحد 

املراكز الصحية.

اإللتزام 1: التغذية

اإلستمرار يف تحفيز األطفال الذين يعانون من سوء 
التغذية من خالل اللعب، عىل األقل ملدة 02 دقيقة 

يوميا، وإظهار اللحب لهم.

اإللتزام 2:

تطعيم الطفل بشكل كامل قبل السنة األوىل. اإللتزام 1: النظافة

الحفاظ عىل دفرت تطعيم أطفالك محينا وتخزينه يف 
مكان آمن.

اإللتزام 2:

ارشح بوضوح وببساطة ألطفايل القواعد الواجب 
اتباعها يف املنزل واملجتمع والسبب يف أنها مهمة.

اإللتزام 1: �و الطفل

التحكم يف مشاعري ل= ال أغضب وتجنب أي شكل 
من أشكال العنف يف مواجهة طفل قام بسلوك غ¨ 

مرغوب فيه.

اإللتزام 2:
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̈ة بصفــة ج�عية التزاماتهــا، اطلبوا  عندمــا تختــار املجموعــات الصغ
مــن الجميــع الوفاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنيــة أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص 
الحارضيــن أن أيف باإللتزامــات التــي اخرتنا".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجت�عية

من أجل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة من كل املجموعات 
̈ة املشــكلة لتكون مكلفة Òســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامات.  الصغ

اشــكروا املتطوعات بحرارة وبينــوا لهن ما ييل:

ستشــكلن معــا، طيلة األشــهر الثالثــة القادمة، اللجنــة املحلية 
بتشــجيع  مكلفــة  منكــن  واحــدة  كل  اإلجت�عيــة.  للرتقيــة 
املســتفيدات األخريــات يف مجموعتها ومســاعدتهن عــىل الوفاء 

بالتزاماتهــن.
ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية ســنرتك لكن بعض اللوازم 

يف: تتمثل 

ملف مع الصــور األساســية املتعلقة باملواضيع التــي تناولنا • 
هــذا اليــوم وذلــك مــن أجــل مســاعدتكن عــىل مواصلة 

التحســيس يف مجموعاتكــن.
لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفê بهــا للحصــة القادمة • 

وكــذا التزاماتكــن اليوم.
مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقة السلســلة اإلذاعيــة التكافل • 

التــي ينبغــي إســ�عها للمســتفيدين مــن الربنامــج داخل 
. منطقتكم

ســنرتك لكن التنســيق فيــ� بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن 
خــالل األشــهر الثالثة القادمــة @ تصل إىل جميع أعضــاء اللجنة 
املحليــة للرتقيــة اإلجت�عيــة قبــل الحصــة القادمة مــن الرتقية 

اإلجت�عية.
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خالل األشــهر الثالثة ستذه/ إىل املســتفيدات يف منطقتكن من 
أجل تشــجيعهن عىل الوفاء بالتزاماتهــن وإنجاز واجباتهن. 

ســتحددون معهــن الفوائد امللموســة املرتبطة بامل�رســات التي 
تحدثنــا عنها.

̈ا كل واحدة منكن ســتقوم بتنظيم دورة اســت�ع يف منطقتها  أخ
للرســالة الصوتية املوجــودة يف القرص من خــالل مذياع التكافل. 
تســتغرق حصص اإلســت�ع والنقاش الج�عي أقل من 30 دقيقة.

خــالل حصتنا القادمة مــن الرتقية اإلجت�عيــة وبصفتكن أعضاء 
اللجنــة املحلية للرتقية اإلجت�عية ســتزودننا ب:

 • êجميــع الصعوبات التــي واجهتكــن والحلول التــي توصل
لها لتبنــي امل�رســات والتوصيات. 

الفوائد التي الحظê بأنفسكن بعد تلك امل�رسات.• 
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املرحلة 10: اختتام الحصة

الرســائل التي ستســتمعن لها من هنا للحصــة القادمة موجودة 
القرص. هذا  يف 

 
خذوا 5 دقائــق بعد الحصة لتبينوا لألعضــاء املتطوع© يف اللجنة 
املحليــة للرتقيــة اإلجت�عيــة كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لالســت�ع للرســائل والتأكد أن الجميع فهــم طريقته. 

وبالتحديــد أخــذ الوقت الــكايف للنقاش مع أعضــاء اللجنة حول 
كيفيــة ôرير لــوازم التكافل (تحديد برنامــج ôريرها).

هــل لديكن أســئلة، حول محتــوى الحصة، حــول ما ننتظر • 
منكــن يف الحلقة القادمة أو أي شــييئ آخر. 

الوفــاء  تنســ©  وال  ومشــاركاتكن  النتباهكــن  جزيــال  شــكرا 
بالتزاماتكــن! ألننــا نقــوم بهــذا مــن أجــل أطفالنــا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:

تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل (امللــف، الصــور، • 
الواجبــات واإللتزامــات، املذيــاع وقــرص يحوي السلســلة 
اإلذاعيــة التكافــل التي سيســتمعن لهــا حتى الحصــة املقبلة). 

التأكــد/ أخذ أرقــام هواتف أعضــاء اللجنة املحليــة للرتقية • 
اإلجت�عية.

ما ب� الحصص

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية ل:

معرفة هل اســتطعن ôريــر لوازم التكافل واإلســت�ع لربامج • 
ب© الحصص بواســطة مذياع التكافل.

معرفــة هل ذكــرن جميع املســتفيدات بالواجبــات املنزلية • 
التــي ســيقمن بها للحصــة املقبلة.

طلــب مســاعدتهن لتعبئة املجموعــة كلها لتنظيــم الحصة • 
القادمــة من الرتقيــة اإلجت�عية. 
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