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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، 2019
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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذك�
µواضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

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

معرفــة كيــف تتم الوقايــة وعــن ردة الفعل في¾ يتعلق بســوء  
تغذيــة األطفــال، حتــى نحد مــن تأث¨ هــذا املرض عــىل النمو 

البــدØ والعقــيل للطفل.

أن نقــوم بتلقيــح كامــل لألطفــال قبل بلوغ ســنة والقيــام داÙا  
بفــرتات التلقيــح الرضوريــة إبان بلوغ ســن املراهقــة لح�يتهم 

مــدى العمر مــن األمراض.

ملاذا وم� تجب ح�ية األطفال حسب تصوركم؟• 

هل âكــن ألحدكم تذك¨ بقيــة املجموعة Îــا تناولنا خالل • 
املاضية؟ الحصة 

نداء الحضور

إن الهــدف مــن حصــص الرتقيــة االجت�عيــة هــو تحســ© الظروف 
املعيشــية وتشــجيع التحيل Îســلكيات ãكــن من Òو جيــد لألطفال. 

لبدء هــذه الحصــة، يرسنا طــرح الســؤال التايل. 
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هل هناك من يود إضافة يشء؟ • 

إعالن أهداف الحصة

سنتحدث اليوم عن: 

حقوق: وح�ية األطفال مع تحديد مفهوم «حقوق الطفل» أوال.

�و الطفل: خالل أهمية التواصل ب© األجيال.
لكن قبل ذلــك نقرتح أخذ بعض الوقت ملراجعــة جميع املواضيع 

التي تطرقنا إليها ســابقا والتي تــودون مراجعتها أو التعمق فيه.

ولكــن لنعــد أوال إىل اإللتزامــات التــي قطعتم عىل أنفســكم يف 
الســابقة. الحصة 

أن نعرف كيــف نضع للطفل حدودا ال يتجاوزهــا، دون أن ننفعل  
أو نلجــأ إىل العنــف تجاهه وحتى تجاه طفل يتعــرض لنوبات غيظ.



8

املرحلة 2: حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف 
الحصة املاضية

هل âكنكم التذك¨ بالتعهدات التي التزمتم بها؟ • 

مــن أجل متابعــة جيدة لحالــة تغذيــة الطفل األقل 
من ســنت© يجــب القيــام Îراقبة منتظمــة لوزنه كل 

شــهر Îركز صحي.

اإللتزام 1: التغذية

االســتمرار يف تحفيز األطفال املصاب© بســوء التغذية 
عــن طريــق اللعــب، عــىل األقــل 20 دقيقــة يوميا 

لهم. الحنــان  وإظهار 

اإللتزام 2:

القيام بالتلقيح الكامل للطفل قبل إك�ل سنة. اإللتزام 1: النظافة

تحيــ© دفرت تلقيــح أطفالكــم واملحافظــة عليه يف 
مــكان آمن.

اإللتزام 2:

رشح القواعد التــي يتع© إتباعها يف املنزل ويف املجتمع 
بطريقة واضحة وبســيطة لألطفال ، وبيان أهميتها.

اإللتزام 1: �و الطفل

التحكم يف اإلنفعاالت تجنبا للغضب وتفاديا لكل أشكال 
العنف تجاه الطفل الذي يترصف ترصفا غ¨ مريض.

اإللتزام 2:

للتذكــ¨ فإننــا قد اقرتحنا أن تحددوا بأنفســكم التعهــد الخاص بكم أو 
أن تختــاروه من ب© التعهــدات التالية :
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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 التي الحظتــم واملتعلقة بتبني  

امل�رسات؟ هذه 
هــل وجدتم دع� من محيطكــم؟  إن كان الجواب نعم،  

عليه؟ حصلتم  كيف 

التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�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؟

التوجه من جديد إىل الجميع:

هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟• 
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املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما ب� الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية 

هــل ãكنتــم 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.

ماذا تعالج الربامج اإلذاعية التي استمعتم إليها؟ • 
هــل مكــن هــذا اإلســت�ع من خلــق نقــاش ب© النســاء • 

الحــارضات حــول املســائل املثــارة؟ 
ماهي النقاط الرئيسية املتطرق إليها بهذه املناسبة؟ • 

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



املراجعة عند الطلب
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املـرحلــة 4: املراجعة عند الطلب

من ب© هذه امل�رسات، أيها لفت انتباهكم أك�؟ • 
̈كم •  ما هي امل�رســة التــي ترغبون اليــوم يف مراجعتها لتذك

املوضوع؟  لتعميق  أو 

انطالقــا من إجابــات املجموعة، اختــاروا  م�رســة مثارة خالل 
املرحلة األوىل وأعيدوا تقدâها بواســطة دليل اإلنعاش املناســب.

متابعــة نفس املراحــل: (i)مدخــل إىل املوضــوع، (ii) األهداف، 
(iii) رســائل، نشــاطات عمليــة (إذا كانــت اللــوازم الرضوريــة 
متوفــرة)، (vi) رســائل إضافية و (v) خاãــة. يف املقابل ليس من 

الــرضوري إعطــاء واجبــات منزلية مــرة أخرى.

يف حالــة ما إذا كانــت املجموعــة | تعرب عن اختيارها مل�رســة 
معينــة ملراجعتها، اختاروا نيابة عنها مراجعة م�رســات مصحوبة 
Îوضــوع Òو الطفــل املثار يف املرحلــة األويل مع البــدء بالحصة 

األوىل، أي: التعلــم مع اللعــب (حصة ت ج 1).

منذ بداية حصص الرتقية االجت�عية تطرقنا للعديد من امل�رسات. 



حقوق األطفال
حقوق األطفال
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املـرحـلة 5: حقوق األطفال

مقدمة املوضوع   

ما هو «الحق»؟ • 

ملاذا توجد حقوق خصوصية للطفل؟ • 

أساســا فــإن (الحــق) هو قاعــدة أخالق مقامــة يف مجتمــع مع© من 
أجــل أن يتــم فيه جعل نظــام وتنظيــم التعامالت بــ© أعضاءه.

عــىل ســبيل املثــال، توجد قواعــد أدب يجــب احرتامها كالســالم عىل 
̈ان، أو قواعد أخالقية كعدم أخذ أو رسقة أشــياء ليســت ملكا لنا  الجــ
وهــذه القواعد العرفيــة أو الثقافية توجه ترصفاتنا اليومية ونشــاطاتنا 
غــ¨ الرســمية. لكن من أجل ســن طريقــة للحيــاة يف املجتمع وجعل 
نظــام فيــه واإلبقــاء عىل الســلم واألمــن للجميــع، تم إنشــاء قواعد 
حقــوق مــن خالل وثائــق ترشيعية تحــدد القانون وãكــن من تكملة 
القواعــد العرفيــة. وبوصفــي مواطنــا ولــ] أســتطيع احــرتام قواعد 
الحقــوق وفــرض تطبيقهــا من طــرف الذيــن يحكموننا، يجــب علينا 

الحقوق. هــذه  معرفة 

 ومن ب© هذه الحقوق توجد حقوق الطفل.
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األهداف املتعلقة بالنظافة

كل ســنة، âــوت ماليــ© األطفــال قبل بلوغ 5 ســنوات بســبب نقص 
الغــذاء كــ� وكيفــا، ولكــن أيضا بســبب عــدم الولــوج إىل العالجات 
املناســبة. واألطفــال معرضــون فعــال لوضعيــات فقــر مدقــع، لكنهم 
أيضــا معرضون للتمييــز والعنف بكل أشــكاله والذي âكــن أن تكون 
̈ة جــدا وعىل املــدى الطويــل في� يتعلــق بنموهم  لــه عواقــب خط
ورفاهيتهــم، ومن أجل ح�يــة األطفال أبدى العديد مــن الدول رغبته 
يف االعــرتاف بحقــوق الطفــل والعمــل عــىل تنفيذها، وقــد صادقت 

موريتانيــا عــىل املعاهــدة الدولية لحقــوق الطفل ســنة 1991. 

تضمــن هــذه الحقوق للطفــل العيش والنمــو الجيد، لكــن تضمن له 
أيضــا حــق التعلــم والتكوين وكــذا الحقــوق التي تحميه مــن جميع 

والعنف. التمييز  أشــكال 

وقــد تم يف موريتانيا إنشــاء مصالح للرتقية الجمعوية، من أجل الســهر 
عىل احرتام حقــوق األطفال وح�يتهم.

مــع نهايــة الحصة ســتدركون ما هي حقــوق األطفــال وأهمية 
وترقيتها. احرتامهــا 

رسائل

ما هي حقوق الطفل التي تعرفونها؟• 
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حقوق مدنية، تضمن عىل سبيل املثال :  .1  

الحق يف أن يكون للطفل اسم وجنسية.• 
أو الحق يف النفاذ إىل العدالة. • 

حقوق اقتصادية تضمن عىل سبيل املثال :  .2  

الحق يف مستوى معيشة مرضية. • 
أو الحق يف الح�ية ضد االستغالل عن طريق العمل اإلجباري. • 
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حقوق سياسية، تضمن عىل سبيل املثال :  .3

الحق يف أن تكون له آراء ويسمح له بالتعب¨ عنها. • 

حقوق اجت¾عية تضمن عىل سبيل املثال :  .4

الحق يف الغذاء والعالج من طرف األطباء.• 
أو الحق يف الح�ية ضد أشكال االستغالل.• 
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حقوق ثقافية تضمن عىل سبيل املثال :  .5

الحق يف التهذيب.• 
أو الحق يف التسلية: ألعاب وثقافة. • 

أنشطة تطبيقية

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

النشاط 1

قومــوا بعرض فيلم حول م�رســة حقوق الطفــل ـ للحصص 11 
و 12 :كيــف نقيم عاملا عــادال لألطفال؟ 
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هــل تعتقدون أن حقــوق األطفال محرتمــة يف مجموعتكم • 
وداخــل أرسكم؟ 

ما هي حقوق الطفل املحرتمة هنا؟ • 
مــا هــي حقــوق الطفــل التــي يتعــ© تعزيزهــا حســب • 

تصوركــم.
مــا ذا âكن أن نقوم بــه بوصفنا مجموعة مــن أجل تعزيز • 

الطفل؟  حقوق 
ماذا âكــن للمجموعة أن تطلبه من الســلطات من أجل أن • 

تكون حقوق الطفل محرتمة بشــكل جيد؟

رسائل تكميلية

هل أن حقوق الطفل محرتمة داÙا؟ • 

يوجــد داÙا فرق ب© النصــوص والواقع، فرغم وجــود املعاهدة الدولية 
لحقــوق الطفــل مازالت هناك وضعيــات خاصة يف البلــدان األك� فقرا 
منها حيــث ال تتوفر للطفــل إمكانية الذهاب إىل املدرســة أو الحصول 
عــىل العــالج الــالزم وقد يكــره عــىل املشــاركة يف الحــروب وغالبا ما 
̈ة تتمثل يف ســوء املعاملة  تتعــرض البنات يف هذه البلــدان ألخطار كب
واإلكــراه عىل الــزواج يف ســن مبكــرة، فيواجهــن الحمل مبكــرا، م� 

يعرض حياتهــن للخطر. 

ملاذا من املفيد إدراك وفهم حقوق الطفل؟ • 
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هذه بعض األسباب :

ألنهــا حقوق: يجــب أن يتم تبليــغ األطفال واملراهقــ© بحقوقهم • 
ليكون باســتطاعتهم م�رســتها وتطبيقها.

ألن هــذه الحقوق شــاملة ومعــرتف بهــا: تقرتح حقــوق الطفل • 
إطــارا واضحــا âكن مــن تحديد األعــ�ل املقبولــة ملعاملــة األطفال.

مــن أجــل ترقية وتشــجيع احرتامهــم: إذا ما أدركــت املجموعات • 
حقــوق الطفل فعادة مــا تقل اإلســاءة يف حياتهــم اليومية. 

مــن أجل الســهر عــىل تطبيقهــا من طــرف الحــكام: يجب عىل • 
هــؤالء االعــرتاف بجميع حقوق كل طفل وأخذهــا بع© االعتبار يف 

القرارات لصالــح املجموعة. كل 

مــن أجل تشــجيع الثقــة يف النفس واملشــاركة الحيويــة للصغار: • 
وعــي األطفــال بحقوقهــم يجعلهــم يكتشــفون أن ما يعيشــون 
ويفكــرون ويحســون به لــه قيمة ك� أن باســتطاعتهم املشــاركة 

بصفــة إيجابيــة يف تنميــة مجموعتهم.

لهذه األســباب فمن الــرضوري تكثيف الجهود وترقيــة حقوق األطفال 
داخــل كل مجموعــة Îــا يف ذلــك ترقيتهــا لــدى األطفــال أنفســهم 
واالكتســاب عن طريق هذه املعارف ســيمكن من إدراج هذه الحقوق 

كليــا يف الســلوك واملواقف اليومية لــكل واحد.



حقوق األطفال | املرحلة 215

خـــالصـــــــــــة:

تهــدف حقوق الطفــل إىل النمو الكامل لــكل طفل يف العا� 
وتشــكل آليــة مهمة جــدا لح¾يته مــن اإلســاءة ورغم أن 
هــذه الحقــوق موجهــة أساســا للحكومات بوصفهــا ممثلة 
للشــعب إال أنها تلــزم جميع أعضــاء املجتمع باملســؤولية: 
آبــاء، أعضاء أرسة وجميــع املجموعة، فكل واحــد منا ßكنه 
بــل يجــب عليه لعــب دور إيجاá مــن أجل احــرتام جميع 
حقــوق األطفــال وأخــ�ا يجــب علينــا أن نعي مســؤوليتنا 
بوصفنا راشــدين وهــذا ال يعني أطفالنا فحســب، بل يعني 

أيضا كافــة األطفال مــن حولنا.

ضمن حقــوق الطفــل، يوجد مبدأ مهــم جدا: هو حــق الطفل 
يف التعبــ¨ عن رأيه.

ومــن هنا وحتــى الحصــة القادمة نطلــب منكــم أن تقوموا Îا 
هــو رضوري لتمك© أطفالكــم من التعب¨ عــن آرائهم واإلنصات 

لهم، لــذا نطلب منكــم ما ييل:

تبــادل اآلراء مــع األطفال حــول حقوقهم: إبالغهم بهــا والنقاش 
معهــم حــول الحقــوق التي تبــدوا لهم أكــ� أهميــة ومحاولة 

معرفة ســبب اعتقادهــم ذلك.

طــرح الســؤال عليهــم حــول مــا إذا كانــوا يعتقــدون أن هذه 
وملاذا. محرتمــة  الحقــوق 

واجبات منزلية
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نذكــر بــأن األطفــال لهم الحــق يف املشــاركة يف القــرارات التي 
تعنيهــم ويجب اإلنصات لهــم وأن تعترب أفكارهــم وآراؤهم تبعا 

لســنهم ومســتوى نضجهم ومصلحتهــم العليا.

يف الحصة القادمة، ســنناقش ما اســتطعتم تعلمه عند است�عكم 
ألطفالكم.



نـمـو الطـفـل:
ترقية التواصل ب� األجيال
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املرحــلـة 6: نـــمــو الــطـفل - اكتساب خربة 
التنسيق واإلستقاللية

مقدمة املوضوع

ما هو التواصل ب© األجيال؟ • 

التواصــل ب© األجيــال هو الطريقة التــي تقيم بهــا األرسة حوارا ب© 
اختــالف أع�رهم. أعضائها مع 

ما هي أهمية التواصل داخل األرسة؟ • 

هل يجب إرشاك األطفال أيضا يف تواصل األجيال؟ • 

إن تنمية التواصل داخل األرسة مســألة أساســية إلقامــة عالقات جيدة 
بــ© أفرادهــا: اآلبــاء، األطفال، الجــدود، الخــاالت، العــ�ت، األع�م، 

األخــوال، األصدقاء وباقي األرسة املوســعة.

والتواصــل هــو ركيزة عالقاتنــا املتداخلــة يف املجتمع، فنحــن نتواصل 
لنمــرر رســالة، وليفهم بعضنــا البعض، فبــدون تواصل جيــد âكن أن 
يســاء تأويــل قصدنا م� تنجــم عنه عواقب ســلبية عــىل عالقاتنا مع 

أصدقائنــا، أقربائنــا بل مــع جميع أفــراد أرستنا.



�و الطفل | املرحلة 6 25

رسائل

األهداف املتعلقة بنمو الطفل

يف نهاية الحصة ستفهمون ما ييل:

ملاذا يكون التواصل دعامة أساسية داخل األرسة.• 
ملــاذا يكــون جميــع أفــراد األرسة مهمــون فيــ� يتعلق • 

بالتواصــل وملاذا تكون األرسة املوســعة ســندا ال غنى عنه 
بالنســبة لرتبيــة األطفال.

نعــم، وحتى الذيــن هم أصغر ســنا! وكــ� رأينا يف الحصص الســابقة 
فــإن األطفــال كالراشــدين، لديهم الكثــ¨ من األشــياء التــي يريدون 
اإلفصــاح عنهــا، وهــذا أســايس لنموهــم وتشــجيعهم ودوام التواصل 
معهــم، فالثقة تحصــل بفضل التواصــل ويجب عىل األطفــال أن يثقوا 

̈ة. يف أنفســهم ليكونوا ســعداء ويقومــوا بإنجاز أشــياء كب

ملــاذا âكــن ألعضــاء األرسة أن يقدموا مســاعدة <ينة لنمو • 
لطفل؟ ا

âكــن التواصــل إذا مــا ãت م�رســته ب© اآلبــاء واألطفــال، بل وب© 
األطفــال وبقيــة أفــراد األرسة من حــل العديد مــن الوضعيــات التي 
تحصــل يوميــا واألهــم من ذلــك هــو أن يكــون التواصــل مبنيا عيل 

أســاس تفاهــم وإنصــات متبادل©.
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وإذا وجــد يف األرسة أشــخاص قادرون عيل توجيه إرشــادات مفيدة إىل 
أطفالنــا أو أن يكونوا قــدوة لهم، فمن املمكن طلــب دعمهم من أجل 
تشــجيع أطفالنا عــىل تبادل اآلراء مع هؤالء األشــخاص فــإذا ما مكث 
طفــل بعض الوقــت مع أفــراد أرسة يرغبــون يف العناية بــه، âكنه أن 
يتعلــم الكث¨. فمــع هؤالء ال تجري األمــور ك� يف املنــزل، ألنه عند ما 

يكون معهــم يتعلم التكيــف مع القواعد بطريقــة مختلفة.
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فاآلبــاء كاألبناء يســتفيدون من التواصل مع أقاربهم ألن كل األشــخاص 
الذيــن يشــكلون جزءا مــن حياتهــم، يســاهمون يف تنميتهــم، فاآلباء 
الذيــن لهــم شــبكة عائليــة موســعة، يحصلون عــىل قســط أكرب من 

أخف. وعبئ  املســاعدة 

ما هو دور األجداد يف تربية الطفل؟• 
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âكــن لألجــداد وهــم أكرب ســنا وأك� حكمــة أن يلعبــوا دورا مه� يف 
نقــل التقاليــد والقيــم األرسيــة إىل األطفال مــن خالل أمور بســيطة، 
فعيل ســبيل املثــال، عندما يح] األجــداد ذكرياتهم، يفهــم الطفل أنه 
يشــكل جزءا مــن تاريخ، يعــرف من أيــن أ: ويتعرف عــىل األحداث 
املهمة التي ســبقته، حيث يكون له إحســاس باألمن وكل هذا يســاعد 

الطفــل عيل بنــاء الهويــة الخاصة به.

وغالبــا مــا يجتمــع أفــراد األرسة اآلخرين كاألخــوال واألعــ�م وأبناء 
العمومــة واألصدقــاء حول األجــداد، يحصل من ذلك تشــجيع توا صل 
األطفــال مــع أجدادهــم، م� âكنهــم من النفــاذ إىل املحيــط األرسي 

الواسع.

إن العائلــة هي املرجعية الرئيســة التــي من خاللها نقيــم عالقاتنا مع 
األشــخاص مــن حولنا ونبنــي تصــورا للعا| وســمة شــخصيتنا وحتى 

اآلخرين. مــع  عالقاتنا 
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نشاطات تطبيقية

النشاط 1

نقرتح عليكم اآلن لعب األدوار.

مــن أجل القيام بهذا النشــاط، ســنكون بحاجــة إىل 6 متطوع© 
مــن بينكم. قوموا برشح قواعد لعب الــدور، تلعب متطوعة دور 

الطفــل، بين� يلعب الـ 5 اآلخرون دور الشــخصيات املصدرية.

(تخيــل أنك طفل عمره 13 ســنة وأنك مغرم بالســيارات وترغب 
يف أن تكــون ميكانيكيــا وتواجــه أبــاك الــذي هو منمــي وأمك 
التــي هي ربة منــزل، معلم املدرســة، جدتك املســنة والحكيمة 
أو عمــك الــذي هو ســائق بــاص، إىل أيهــم تتوجه ليســدي لك 

النصائح؟)
v

قومــوا بإنعــاش تبــادل للحديــث بــ© الطفــل واألشــخاص أو 
الشــخص املصدر الــذي وقــع اختياره عليــه لتبــادل اآلراء معه 

املهني. مســتقبله  حــول 

ليــس هنــاك جــواب صائــب. املهم يف هذا النشــاط هــو إظهار 
أنهــم جميعا ليســوا يف وضــع âكنهم من اإلجابة عىل تســاؤالت 
الطفــل ومــع ذلــك، فــان كل واحد منهــم âكنه إســداء النصح 
اليــه انطالقــا مــن تجربتــه الشــخصية ومســتوي القرابــة التي 
تربطــه بــه. âكن للعم الــذي هو ســائق باص أن يرشــد ويزود 
الطفــل بعناويــن من أجــل الحصول عــىل الكفــاءات الرضورية 
ليصبــح ميكانيكيا يف املســتقبل، كــ� âكن ملعلم املدرســة أيضا 
أن يقــوم بتوجيهه بالنســبة ملا يرتتب عىل متابعة دراســته لتزداد 
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حظوظــه يف أن يصبح ميكانيكيــا وâكن لألبويــن والجدة تبادل 
خرباتهــم الشــخصية معــه إال أنهم ليســوا يف وضــع âكنهم من 
مســاعدة الطفــل عيل تحقيــق طموحــه املهني بنفــس الدرجة 

كســائق الباص.

النشاط 2

هــل تعتقدون أنــه يوجد تواصــل جيد بهــذا املعني داخل • 
أرستكــم؟ ملا ذا؟

هــل تعتقــدون أ ن األجــداد يلعبــون دورا مهــ� يف تربية • 
ذا؟ ملا  أطفالكــم؟ 

أي أفــراد األرسة محــل لثقة أطفالكــم أك� ليطرحــوا عليه • 
أســئلتهم أو يحدثونــه عن مشــاكلهم؟ ملاذا حســب رأيكم؟

إن التواصــل âكن من حــل الكث¨ مــن الوضعيات التــي تحصل يوميا 
وإذا كنــا أحيانا ال نســتطيع التحــدث مبارشة مع أطفالنــا، فإنه âكنهم 
يف بعــض األحيــان أن يكونــوا بحاجــة إىل إرشــادات أشــخاص آخرين 

يهتمــون بهم. 

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلــم حول �ــو الطفــل للحصــص 11 و 12: كيف يتم 
القيام بتشــجيع التواصل بــ© األجيال؟
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رسائل تكميلية

كيف نشجع التواصل ب© األجيال؟• 

ال توجــد قاعــدة مطلقــة، لكن âكــن أن تســاعد بعض املبــادئ عىل 
إقامــة وإبقــاء تواصل قوي بــ© األطفــال وأرسهم:

البــدء مبكــرا: التواصــل مع أطفالنــا مهم كلــ� كان مبكرا، ك� • 
الحظنــا ذلك يف الحصص الســابقة، يجب علينــا أن نكون فطن© 
ونســتمع إىل أطفالنــا وهــم مــا زالوا صغــارا، فكل� تــم تعلم 

العــادات الحميــدة مبكرا، كل� ســهل تبنيها.
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خـــالصـــــــــــة:

يعتــرب التواصــل ركيــزة أساســية بالنســبة لحســن العالقة، من 
أجل ذلك، يجب عىل األرسة أن تشــجع وتســهل الحــوار داخلها 
ليحــس األطفــال بأنهــم أحرار يف التحــدث أو طلب االستشــارة 
عندما يكونوا بحاجة إليها.إن حكمة وتجربة األشــخاص املســن© 
كالتجربــة الخصوصيــة ألفراد آخرين مــن األرسة، âكن أن تكون 
دع� معتربا للشــباب، لذا يويص بتشــجيع التواصل ب© الشــباب 

وكل أفراد األرسة املوســعة. 

احــرتام اآلخــر: مــن الطبيعــي أن يحصــل خــالف لكــن يجب • 
البحــث عن تفاهــم متبادل، لــذا يفرتض أن يكــون هناك حوار 
بــدال مــن انتقاد اآلخــر أو جــرح شــعوره، وإذا ما تــم البحث 
حقيقــة عــن فهــم األســباب التــي جعلــت أطفالنــا يترصفون 
بطريقــة معينة سيحســون بأنه اســتمع إليهم وتــم أخذهم يف 

الحســبان، وســيحرتمونكم أكــ� ويثقوا يف أنفســهم.

إبــداء االســتعداد: إذا كان أطفالنــا يرغبــون يف التحدث، يجب • 
علينــا االســت�ع إليهم مهــ� كان الوقت. اهتمــوا بذلك رصاحة 
واســتمعوا إليهــم بانتبــاه دون أن يتخلل ذلك نشــاط آخر. إن 
التــرصف عىل هــذا النحو تعب¨ عــن حبهم، ال تعــ¨وا انتباهكم 
للكل�ت فحســب، بــل كذلك للحــركات والنظر ونــربة الصوت 

التي قــد تعــرب أحيانا أك� مــن الكالم.
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واجبات منزلية

تحدثنــا آنفــا عن املبــادئ املتبعة من اجــل إقامة تواصــل جيد داخل 
األرسة وخاصــة مع الشــباب. نود لو أنكم حاولتم إتباع اإلرشــادات من 
اآلن وحتــى الحصــة املقبلة بإقامة نقــاش مع أطفالكــم (حتى الصغار 

منهم) حول رغباتهم الشــخصية واملهنية مســتقبال.

 اســألوهم عن كيفية تصورهم لحياتهم يف املســتقبل (أين سيعيشــون؟ 
مــا هي املهن التي سي�رســونها؟ كيف ســيصلون إىل مــا يرغبون فيه؟ 
الــخ). اهتمــوا بهم ســائل© إياهم ملــاذا يرغبــون يف هــذا النمط من 
الحيــاة؟ ال تحكمــوا عىل أجوبتهــم، احرتموا آرائهــم دون أن تقللوا من 

قيمتهــا وتوجهــوا إليهم بطريقة تناســب أع�رهم.

ســنأخذ بعض الوقت خالل الحصــة املقبلة لنقاش جميــع تجربتكم يف 
هذه األوقات املفضلة مــع أطفالكم.
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

هــل âكن ألحدكــم أن يلخص لنا الرســائل األساســية التي • 
شــاهدنا خالل حصــة اليوم؟

لقد تحدثنا عن حقوق الطفل ورأينا عىل الخصوص ما ييل:

إن حقوق الطفل هي نفســها بالنســبة ألطفــال العا| ككل، • 
فهــي تضمــن حياتهــم وÒوهم الحســن ولكن أيضــا حقهم 
يف التعلــم والتكويــن و كذلــك الح�يــة ضد جميع أشــكال 

التمييــز والعنف. 
كل واحــد منا يســتطيع ويجــب عليه لعــب دور ايجا* من • 

اجل ترقيــة واحرتام حقوق جميــع األطفال.

كــ¾ تحدثنــا عــن أهميــة التواصــل بــ� األجيــال ورأينا عىل 
الخصــوص مــا ييل:

ن التواصــل بــ© اآلباء واألطفــال، بل وب© األطفــال وأعضاء • 
األرسة املوســعة اآلخريــن، âكــن مــن حــل الكثــ¨ مــن 

الوضعيــات التــي نواجههــا يوميا.
األهــم هــو أن يكــون هــذا التواصل مبنيــا عــىل التفاهم • 

واالســت�ع املتبادلــ© 
مــن اجل أن يكون التواصــل جيدا ب© األجيــال، يجب تبنيه • 

منــذ صغــر الطفــل واحــرتام جميــع اآلراء التي يعــرب عنها 
وإبداء االســتعداد واالهتــ�م كل� أراد الطفــل  التعب¨. 
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اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو • 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

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

̈ة حســب أماكن  اطلبــوا مــن املشــاركات أن تتجمعــن يف مجموعــات صغــ
. فدهن. توا

تعزيز امل�رسة اليومية الحرتام حقوق األطفال داخل 
األرسة

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

ارشحوا ألطفالكم ما هي حقوقهم وتبادلوا معهم 
اآلراء حولها لتتأكدوا من أنها محرتمة

اإللتزام 2:

ذكروا أطفالكم بأنكم ستكونون داÙا رهن إشارتهم 
للتحدث معهم وكونوا عىل استعداد عندما يطلبون 

منكم ذلك

اإللتزام 1: �و الطفل

شجعوا األشخاص املسن© من األرسة عىل تبادل اآلراء 
مع أطفالكم واالست�ع إليهم باهت�م.

اإللتزام 2:

̈ة  اقرتحــوا عىل املجموعــة التزام© لكل موضوع واطلبوا مــن كل مجموعة صغ
اإلتفــاق في� بينهــا من أجل اختيــار أحد اإللتزامــ© لكل موضــوع. âكن لكل 
̈ة اقــرتاح التزاماتها الخاصة بها (هــذه اإللتزامات يجب أن تدون  مجموعــة صغ
̈ة بالتــزام لكل موضوع. مــن طــرف املنعش). املهم أن تفــي كل مجموعة صغ

̈ة بصفة ج�عيــة التزاماتهــا، اطلبوا مــن الجميع  عندمــا تختــار املجموعــات الصغــ
الوفــاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنية أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص الحارضين أن أيف 
باإللتزامــات التي اخرتنا".

من اجل مساعدتكم عىل تطبيق هذه اإلرشادات نقرتح عليكم أخذ تعهدات.
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجت¾عية

̈ة  مــن أجــل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة مــن كل املجموعــات الصغ
املشــكلة لتكــون مكلفة Îســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامــات. اشــكروا املتطوعات 

بحــرارة وبينــوا لهــن ما ييل:

ستشــكلن معا، طيلة األشــهر الثالثة القادمة، اللجنة املحلية للرتقية اإلجت¾عية. 
كل واحــدة منكــن مكلفــة بتشــجيع املســتفيدات األخريــات يف مجموعتهــا 
ومســاعدتهن عــىل الوفــاء بالتزاماتهن. ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية 

ســنرتك لكن بعــض اللــوازم تتمثل يف:

ملــف مــع الصــور األساســية املتعلقــة باملواضيع التــي تناولنا هــذا اليوم • 
وذلــك مــن أجل مســاعدتكن عــىل مواصلــة التحســيس يف مجموعاتكن.

لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلف) بها للحصــة القادمة وكــذا التزاماتكن • 
اليوم.

مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقــة السلســلة اإلذاعيــة التكافل التــي ينبغي • 
إســ�عها للمســتفيدين من الربنامــج داخــل منطقتكم.

ســنرتك لكن التنســيق فيــ� بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن خالل األشــهر 
الثالثــة القادمــة ' تصــل إىل جميع أعضاء اللجنــة املحلية للرتقيــة اإلجت�عية 

قبــل الحصة القادمــة من الرتقيــة اإلجت�عية.

خالل األشــهر الثالثة ستذه& إىل املســتفيدات يف منطقتكن من أجل تشجيعهن 
عىل الوفــاء بالتزاماتهن وإنجاز واجباتهن. 

ستحددون معهن الفوائد امللموسة املرتبطة بامل�رسات التي تحدثنا عنها.

̈ا كل واحــدة منكــن ســتقوم بتنظيــم دورة اســت�ع يف منطقتها للرســالة  أخــ
الصوتيــة املوجــودة يف القــرص مــن خــالل مذيــاع التكافل. تســتغرق حصص 

اإلســت�ع والنقــاش الج�عــي أقل مــن 30 دقيقة.



38

خــالل حصتنــا القادمة من الرتقيــة اإلجت�عية وبصفتكن أعضــاء اللجنة املحلية 
للرتقية اإلجت¾عية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبــات التــي واجهتكــن والحلــول التــي توصلــ) لهــا لتبني • 
والتوصيــات.  امل�رســات 

الفوائد التي الحظ) 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 

 
خــذوا 5 دقائق بعد الحصــة لتبينوا لألعضاء املتطــوع  يف اللجنة 
املحليــة للرتقيــة اإلجــت عية كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لالســت ع للرســائل والتأكــد أن الجميع فهــم طريقته. 

وبالتحديــد أخــذ الوقت الكايف للنقــاش مع أعضــاء اللجنة حول 
كيفيــة  رير لوازم التكافــل (تحديد برنامــج  ريرها).

هل لديكن أســئلة، حول محتــوى الحصة، حول مــا ننتظر منكن 
يف الحلقــة القادمة أو أي يشء آخر. 

شــكرا جزيال النتباهكن ومشاركاتكن وال تنس  الوفاء بالتزاماتكن! 
ألننا نقوم بهذا مــن أجل أطفالنا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:

تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل (امللــف، الصــور، • 
الواجبــات واإللتزامــات، املذيــاع وقــرص يحــوي السلســلة 
اإلذاعيــة التكافــل التي سيســتمعن لها حتــى الحصــة املقبلة). 

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