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جهاز عرض صغري 	
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شاشة عرض 	
خزائن اإليداع 	
رسوم بيانية )كبرية، بطاقات وملصقات( 	
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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذكري
 مبواضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

نداء الحضور

حســب رأيكــم، مــا ذا ميثــل األطفــال بالنســبة ملســتقبل 	 
املجتمــع؟

هــل ميكــن ألحدكم تذكري بقيــة املجموعة مبــا تناولنا خال 	 
املاضية؟ الحصة 

إن الهــدف مــن حصــص الرقيــة االجتامعيــة هــو تحســن الظروف 
املعيشــية وتشــجيع التحيل مبســلكيات متكــن من منو جيــد لألطفال. 

لبــدء هــذه الحصــة، يرنا طــرح الســؤال التايل. 

يف الحصــة األخــرية للرقيــة االجتامعية، أخذنــا الوقت الــازم ملراجعة 
موضــوع )حــددوا املوضــوع( أردتــم التعمق فيــه وتحدثنــا أيضا عن 

ييل: مــا  أهمية 

حقــوق الطفــل لحاميتــه ضد أي شــكل من أشــكال اإلســاءة 	 
ودعــم منــوه الكامل.

التواصــل بــني األجيــال، لتمكــن األطفــال مــن التعبــري عــن 	 
مشــاعرهم وآرائهــم، ومســاعدتهم عــى إيجــاد مكانتهــم يف 

املجتمــع.
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هل هناك من يريد إضافة يشء ما؟ 	 

إعالن أهداف الحصة

أهداف حصة الرقية االجتامعية اليوم هي: 

مراجعة ما تناولناه من مواضيع يف الحصص املاضية. 	 
تقديم موجز عن التزاماتكم يف الحصة املاضية.	 
مناقشــة النشــاطات التــي قمتــم منذ الحصــة املاضية 	 

مبســاعدة اللجنة املحليــة للرقيــة االجتامعية. 
وإكــامل املعلومات حــول املواضيع التي تــم تناولها يف 	 

السدايس.  هذا 
إليها يف هذا الفصل السدايس.	 

ال تزيد مدة هذه الحصة عى ساعتن.
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املرحلة 2: حصيلة التعهدات امللتزم بها إثر الحصة السابقة

هل ميكنكم التذكري بالتعهدات التي التزمتم بها؟ 	 

للتذكــري فإننا قــد اقرحنا أن تحــددوا أنتم بأنفســكم التعهــد الخاص 
بكــم أو أن تختــاروه من بــن التعهــدات التالية:

طرح األســئلة التاليــة حول كل تعهــد تم االلتزام بــه من طرف 
املســتفيدين حتى تتم مناقشــتها بصورة ملموســة، الواحدة تلو 

األخرى:

مــن منكــم يعتقد أنــه التــزم بتعهداته أو بجــزء منها عىل 	 
األقل؟ 

كيف متكنتم بااللتزام بتعهداتكم؟ 	
مــا هــي النتائج اإليجابيــة التي الحظتم إثــر تبنيكم هذه  	

املامرسات؟ 
هــل تلقيتم دعام من محيطكــم؟ إذا كان الجــواب بنعم،  	

ذلك؟  عــى  كيف حصلتم 

تعزيز املامرسة اليومية الحرام حقوق األطفال داخل 
األرسة

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

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

اإللتزام 2:

ذكروا أطفالكم بأنكم ستكونون دامئا رهن إشارتهم 
للتحدث معهم وكونوا عى استعداد عندما يطلبون 

منكم ذلك

اإللتزام 1: منو الطفل

شجعوا األشخاص املسنن من األرسة عى تبادل اآلراء 
مع أطفالكم واالستامع إليهم باهتامم.

اإللتزام 2:
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية :

ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء تنفيذ 	 
هــذه التعهدات؟ 

مــا هــي الحلــول العمليــة التــي اتبعتــم لتمكــن أعضاء 	 
قريتكــم من الوفــاء بتعهداتهــم وتغلبهم عــى الصعوبات 

واجهوا؟  التــي 
ما هــي امليزات امللموســة التــي الحظتم إثــر تبنيكم هذه 	 

املامرسات؟ 

التوجه من جديد إىل الجميع

هــل الجميــع مســتعد ملتابعــة الجهود مــن أجــل الوفاء 	 
بالتعهــدات؟ 
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املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني 
الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية:

هــل متكنتم مــن جمع كافــة املســتفيدين يف قريتكم حول 	 
التكافل؟  مذياع 

إذا كان الجــواب بــا، ابحثــوا عن الســبب وأكدوا أهمية املشــاركة يف 
هــذا املجهــود من أجــل متابعــة النقاش املثــار من طــرف املجموعة 

األخرية. الحصــة  خال 

ماذا تعالج الربامج اإلذاعية التي استمعتم إليها؟ 	 
هــل مكــن هــذا اإلســتامع من خلــق نقــاش بن النســاء 	 

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

اطلبــوا مــن املجموعــة أن تشــكر أعضــاء اللجنــة املحليــة للرقيــة 
االجتامعيــة بحــرارة عــى جهودهــم.



املراجعة عند الطلب
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املـرحلــة 4: املراجعة عند الطلب 

منــذ بدايــة حصــص الرقيــة االجتامعيــة تطرقنــا للعديــد من 
املامرســات. 

من بني هذه املامرسات، أيها لفت انتباهكم أكرث؟ 	 
ما هــي املامرســة التــي ترغبــون اليــوم يف مراجعتها 	 

لتذكريكــم أو لتعميــق املوضــوع؟ 

انطاقــا مــن إجابات املجموعــة، اختاروا مامرســة مثــارة خال 
املرحلة األوىل وأعيدوا تقدميها 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( خامتــة. يف املقابل ليس من 

الــرضوري إعطــاء واجبــات منزلية مــرة أخرى.

يف حالــة ما إذا كانــت املجموعــة مل تعرب عن اختيارها ملامرســة 
معينــة ملراجعتها، اختاروا نيابة عنها مراجعة مامرســات مصحوبة 
مبوضــوع منو الطفــل املثار يف املرحلــة األويل مع البــدء بالحصة 

األوىل، أي: التعلــم مع اللعــب )حصة ت ج 2(.



حقوق األطفال
حقوق األطفال
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ما هي حقوق األطفال؟ 	 

تذكري

املـرحـلة 5: حقوق األطفال 

تحدثنا يف الحصة املاضية عن أهمية معرفة واحرام حقوق األطفال.  

أساســا فــإن )الحــق( هو قاعــدة أخاق مقامــة يف مجتمــع معن من 
أجــل أن يتم فيــه جعل نظــام وتنظيــم التعامات بــن أعضاءه.

مــع ضعفهــم واعتامدهم عــى الراشــدين، يتمتــع األطفــال بحقوق 
محــددة لتعزيــز رفاهيتهم ومنوهــم الكامــل، ولحاميتهم مــن جميع 
أنــواع العنــف. املادة األوىل مــن اتفاقية حقوق الطفــل تعرف "الطفل 
بأنــه” كل إنســان مل يتجاوز الثامنة عرشة، ما مل يبلغ ســن الرشــد قبل 

ذلك مبوجــب القانون املطبــق عليه" 

رغــم أن هــذه الحقوق موجهــة يف املقــام األول إىل الحــكام بوصفهم 
ممثلن للشــعب، فهــي ملزمــة أيضا لكل أعضــاء األرسة وعــى نطاق 
أوســع للمجتمع ككل. إن مســئوليتنا بوصفنا راشدين ال تتعلق بأطفالنا 
فحســب ولكن أيضــا كل األطفال املوجودين حولنــا، وإن احرام حقوق 
األطفــال ال ميكــن حصولــه إال عندمــا نتبنــى جميعا ســلوك االحرام 

والقبــول والحامية تجــاه الفتيات والفتيــان الصغار. 

مــا هــي حقوق األطفــال التــي تحدثنا عنها خــال الحصة 	 
بقة؟ لسا ا
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يوجــد العديــد مــن حقوق الطفــل التي ميكــن تقســيمها إىل 5 فئات 
: رئيسية

حقوق مدنية، تضمن عى سبيل املثال:  .1

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

حقوق اقتصادية تضمن عى سبيل املثال:  .2

الحق يف مستوى معيشة مرضية. 	 
أو الحق يف الحامية ضد االستغال عن طريق العمل اإلجباري. 	 
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حقوق سياسية، تضمن عى سبيل املثال:  .3

الحق يف أن تكون له آراء ويسمح له بالتعبري عنها. 	 

حقوق اجتامعية تضمن عى سبيل املثال:  .4

الحق يف الغذاء والعاج من طرف األطباء.	 
أو الحق يف الحامية ضد أشكال االستغال.	 
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إرجاع الواجبات املنزلية

حقوق ثقافية تضمن عى سبيل املثال:  .5

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

إثر الحصة السابقة طلبنا منكم أن تناقشوا مع أطفالكم حقوقهم.

من منكم خصص وقتا للقيام بذلك؟	 

قومــوا بتهنئة املســتفيدين الذين قامــوا بذلك واطلبوا مــن املجموعة 
أن تصفــق لهــم. اطلبوا مــن واحدة منهــن أن تتكلم عــن تجربتها إىل 

بقيــة املجموعــة. قوموا بتشــجيعها واطرحوا عليها أســئلة مثا:

هــل كان مــن الســهل عليكم أن تجــدوا وقتا للمناقشــة مع 	 
حقوقه؟  حــول  طفلكم 
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رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

قومــوا بعرض فيلــم املتبنن األوائــل لحقوق األطفــال للحصص 
11 و12: ماهــي فوائــد احرتام حقــوق الطفل؟

من بن الحقوق، أي منها كان األهم عنده وملاذا؟ 	 

هل طفلكم يعترب أن حقوقه مصانة؟	 

هل تعلمتم شيئا من طفلكم خال هذا الحوار؟	 

هل كانت تلك اللحظة جميلة بالنسبة لكم؟ ولطفلكم؟	 

يتــم ختــم النقاش مــع الركيز عى أن هــذا الحوار الذي تــم يف املنزل 
وتــم فيه احــرام حقوق الطفل، أســايس ليصبح األطفال جــزءا ال يتجزأ 

املجتمع. من 

ما هي املبادئ الرئيسية لحقوق األطفال؟	 
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ملاذا يجب علينا أن نتكلم مع أطفالنا عن حقوقهم؟	 

كــام رأينا، هناك العديد مــن حقوق األطفال تدور حــول أربعة مبادئ 
رئيسية.

عدم التمييــز وتكافؤ الفرص: الحقــوق تحمي جميع األطفال 1. 
دون متييــز يف الثقافــة أو اللغــة أو الســن أو الجنس. جميع 

اطفــال يف العامل لهم نفــس الحقوق.

احرتام مصالــح الطفل العليــا: عندما يتخذ الكبــار القرارات، 2. 
يجــب أن يأخــذوا بعن االعتبار تأثريها عــى األطفال ويعملوا 

دامئًا عــى مصلحتهم.

الحــق يف البقاء والنمو: يجب أن يكــون األطفال دامئاً قادرين 3. 
عى تلقي الرعاية التــي يحتاجونها لصحتهم.

احــرتام التعبــري عــن الــرأي: لألطفــال الحق يف املشــاركة يف 4. 
القــرارات التــي تهمهــم ويجب االســتامع إليهم ومــع ذلك، 
ينبغــي النظــر يف أفكارهــم وآرائهــم مــن حيــث عمرهــم 

العليا. ومســتوى نضجهــم ومصالحهــم 

هنــاك العديــد من األمثلــة عن الشــباب الذيــن وجــدوا مكانتهم يف 
مجتمعهــم ألنهــم كانــوا عى درايــة كاملــة بحقوقهم.

عى ســبيل املثــال مــاالال، فتاة أصبحــت مشــهورة للغايــة يف جميع 
أنحــاء العــامل، ألنهــا متكنت مــن التحفيــز يف بلدهــا، باكســتان، عى 
مناقشــة حول أهمية حصــول الفتيات عــى التعلم.  وقــد أتاح عملها 
وشــجاعتها إمكانيــة إظهار املشــاكل املرتبطــة باملعاملة غــري املتكافئة 

للبنــات والبنــن من حيــث التعليــم املدريس.
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 نشاطات تطبيقية 

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

قوموا بعرض الفيلم: من هي ماالال؟

لنشــاهد الفيديــو القصــري الــدي يرشح لنــا من هــي ماالال و 
ملــاذا أصبحت مشــهورة.

قوموا بطرح األسئلة التالية عى املستفيدين:

من هي ماالال؟	 
كيف أصبحت ماالال مشهورة؟	 
هل تلقت ماالال تشجيعا و مساعدة من أهلها؟	 
ملاذا مــن الرضوري علينا مســاعدة أطفالنــا يف رغبتهم 	 

يف تأكيــد حقوقهم؟

إذا كانــت مــاالال متلك الشــجاعة للقيام مبثــل هذه األشــياء العظيمة، 
فذلــك ألن والديها وأرستها جعلتهم ومنذ ســن مبكــرة يدركون حقوقها 
كطفلــة وكفتــاة، ودعموها باســتمرار ملواصلــة دراســتها. األرسة مهمة 
جــداً للتطــور الجيد لألطفــال ورفاهيتهــم.  يجب أن يكــون اآلباء أول 
من يتمكــن من العمــل لحاميتهم وتشــجيعهم عى تأكيــد حقوقهم.
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خـــالصـــــــــــة:

حقــوق األطفــال مدونة بطريقــة واضحة يف معاهــدة دولية. أي 
أن الــدول التــي وقعت عى هــذه املعاهدة، مثــل موريتانيا عى 

بتطبيقها.  ملزمة  املثال،  ســبيل 
تفــرض هــذه الحقــوق أن جميــع األطفــال، يجــب أن يتمكنوا 
مــن النمو الكامــل، والحصول عــى التعليم والصحــة، والنمو يف 
بيئة مناســبة واملشــاركة بنشــاط يف القرارات التي تتخذ يف األرس 
واملجتمعــات ويجب احرام هذه املبــادئ املتعلقة بحقوق الطفل 
وتطبيقهــا وتعزيزهــا من طــرف الجميع، مبا يف ذلــك املجتمعات 

املحليــة واألهل واألطفال أنفســهم.



نـمـو الطـفـل:
تشجيع التواصل بني األجيال
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ملاذا يعترب التواصل بن األجيال مهام؟ 	 

تذكري

املرحــلـة 6: تشجيع التواصل بني األجيال

لتواصــل بــني األجيال أمر مهــم داخــل األرسة ألنه يعــزز تنمية الثقة 
بالنفس بــني أعضائها، وخاصة الصغار، ألن ذلك يشــعرهم بأنه يصغي 

إليهــم وأنهم محرتمــون من طرف األشــخاص األكرب منهم.

بتطبيــق هــذه املامرســة بني األهــل واألطفــال، وكذلك بــني األطفال 
واألعضــاء اآلخرين يف األرسة املوســعة، ميكن للتواصــل أن يذلل الكثري 
مــن الصعوبــات املصادفــة يف الحياة اليوميــة. فاألرسة دعــم ال غنى 
عنــه يف تربيــة األطفال. قــد يكون من املفيــد جًدا طلــب الدعم من 
أفــراد األرسة اآلخرين للســامح لألطفــال بالتعبري عن آرائهــم والعثور 
عىل إجابات لألســئلة التــي يطرحونها. فتجربة كبار الســن وحكمتهم 
وصربهــم، تجعلهــم عــىل ســبيل املثــال، محاوريــن قيِّمــني لألطفال 
الصغــار يف األرسة وعندمــا يقيض الطفــل وقًتا مع أفــراد مختلفني من 
األرسة الذيــن يرغبــون يف االعتناء بــه، تنمو عالقاتــه وميكنه ذلك من 

كثرية. أشــياء  معرفة 

إرجاع الواجبات املنزلية
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إثــر الحصة الســابقة طلبنــا منكم أن تناقشــوا مع أطفالكــم حقهم يف 
لهم. اإلصغاء 

من منكم خصص وقتا للقيام بذلك؟	 
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قومــوا بتهنئة املســتفيدين الذين قامــوا بذلك واطلبوا مــن املجموعة 
أن تصفــق لهــم. اطلبوا مــن واحدة منهــن أن تتكلم عــن تجربتها إىل 

بقيــة املجموعــة. قوموا بتشــجيعها واطرحوا عليها أســئلة مثا:

هــل كان من الســهل عليكــم أن تجــدوا وقتــا للحديث مع 	 
؟  طفلكم

ماذا تعلمتم حول رغبات طفلكم وطموحاته؟ 	 

ماذا فعلتم لاســتامع وفهــم واحرام حديــث طفلكم؟ كيف 	 
منفتح؟ ذهــن  حافظتم عى 

هل كانت تلك اللحظة ممتعة بالنسبة لكم؟ ولطفلكم؟	 

يتــم ختــم النقاش مــع الركيز عى أن هــذا الحوار الذي تــم يف املنزل 
وتــم فيه احــرام حقوق الطفل، أســايس ليصبح األطفال جــزءا ال يتجزأ 

املجتمع. من 

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

قومــوا بعــرض فيلــم املتبنــن األوائــل حــول حقــوق األطفال 
للحصــص 11 و 12: مــا هــي فوائــد إقامــة تواصــل جيــد مع 

ل؟ ألطفا ا
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يف رأيكــم ما هــي األســباب أو املواقف التي قــد تؤدي إىل 	 
ضعــف التواصل مــع أطفالكم؟

ليس مــن الســهل دامئًــا تبني موقــف إيجايب ومناســب للتحــدث مع 
األطفــال. ولكــن علينــا كبالغن، بــذل الجهــود الازمة لتحســن نوعية 
مناقشــاتنا. وفيام ييل بعض األســباب الشــائعة التي قد تؤدي إىل ســوء 

الفهــم، والنصائــح التــي يجب اتباعهــا يف مثل هــذه الحاالت:

النصائح الحاالت

 ابحــث عــن اللحظــة املناســبة لتــويل
 اهتامًمــا حقيقيًا لطفلــك، وتكون قادًرا

عــى التبــادل بهدوء.

أنت شارد الذهن أو متعب

 غالبًا ما تكــون النربة املعتمــدة يف بداية
 املحادثــة هي نفس النربة التي تنتهي بها.
 احرص عى تبنــي نربة هادئــة وإيجابية
 منذ بداية املحادثــة للحصول عى فرصة

أفضل للتوصل إىل حل وســط.

 مل تقم بتبني النربة املناسبة
عند بداية املحادثة

 اســتمع دون الحكم.  من الســهل حل
 معظــم الخافــات عندما يكــون هناك
 اســتامع جيد ورغبــة حقيقيــة يف فهم

الطفل. نظــر  وجهة 

تيسء فهم كام طفلك

 حــاول أن تضع نفســك مــكان طفلك،
 لــي تفهم ملــاذا أحس بــاألذى )مخطئا

كان أم مصيبــا( يف وقــت ما.

لست رحيام

 كــن مســتعدا لتغيــري طريقــة رؤيتك
 لألشــياء وتقبل إمكانية أن تكون مخطئا،
 لذلــك من املهــم أن تتحــدث دون رفع

صــوت وأن تحــرم دامئًــا رأي طفلك.

ال تبحث عن حل وسط
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 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

قومــوا بعــرض الفيلم بعنــوان عالقــة األب واالبن، ثــم اطرحوا 
األســئلة التالية:

ماذا يحدث يف بداية القصة؟	 
ماذا يريد الطفل؟ وماهي ردة فعل البالغ عى طلبه؟	 
ماهي رسالة هذه القصة؟	 

مــن أجل القيام بــإدارة الرصاعات الصغرى، من الــرضوري عدم الحكم 
واالســتامع والتعلــم للوصول إىل حل وســط والتوصل لحلول مشــركة 

اآلخرين. مع 

يف رأيكم، ملاذا يصعب التحدث مع الشباب؟	 

يف بعــض األحيــان يكون مــن الصعــب توجيــه الحديــث إىل أطفالنا، 
وخاصــة الشــباب الذيــن يحتاجون إىل مزيــد من الخصوصيــة، هذا ال 
يعنــي أنهــم يخفــون عنا أشــياء أو يجب علينــا التوقف عــن اإلصغاء 
لهــم، بــل عى العكس مــن ذلك، يجب أن نشــجع املزيد مــن النقاش 
وتبــادل.اآلراء. إن ســؤالهم عن شــعورهم ومناقشــته معهــم ميكن من 

طأمنتهــم وتجنب ســوء الفهم.
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خـــالصـــــــــــة:

ذكروا أطفالكــم دامئا بأنكم تحت ترصفهــم، إذا كانوا بحاجة إىل 
التحــدث وقوموا بإظهــار االهتامم لهم عندمــا يريدون التحدث 
إليكــم ألن هــذا يخلــق مناًخــا من الثقــة بن األطفــال واألهل 

وهــو رضوري لتواصل جيد.
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

مــن ميكنه أن يلخص لنا الرســائل الرئيســية التي رأينا خال 	 
اليوم؟ حصة 

لقــد تحدثنا عن حقــوق الطفــل، ورأينا، عىل وجــه الخصوص، 
ييل: ما 

حقــوق الطفــل هي نفســها بالنســبة لألطفــال يف جميع 	 
أنحــاء العامل، وتعمل عــى ضامن بقائهــم ومنوهم الجيد، 
ولكــن أيًضــا حقهــم يف التعلــم والتكويــن، باإلضافة إىل 
حقهــم يف الحامية مــن جميع أشــكال التمييــز والعنف.

ترتكز حقــوق الطفل عى 4 مبادئ أساســية: عدم التمييز 	 
وتكافؤ الفــرص، واحرام املصالح العليــا للطفل، والحق يف 

البقاء والنمو، واحــرام التعبري عن اآلراء.
يســتطيع كل منــا بــل يجــب أن يلعــب دوراً إيجابياً يف 	 

تعزيــز واحــرام حقــوق جميــع األطفال.

وتحدثنــا أيًضــا عــن أهميــة التواصل بــني األجيــال ورأينا عىل 
وجــه الخصوص مــا ييل:

التواصــل بــن الوالديــن واألطفــال، وحتى بــن األطفال 	 
وأعضــاء األرسة املوســعة اآلخريــن، ميكن أن يحــل الكثري 

مــن الصعوبات التــي نصادفهــا يف الحيــاة اليومية.
األهــم من ذلــك، أن يكــون هــذا التواصل مســتندا عى 	 

التفاهــم واالســتامع املتبادلن.
وبوصفنــا أشــخاصا راشــدين، يعــود األمــر إلينــا يف بذل 	 

الجهــود الازمة لتبنــي موقف إيجايب ، وتشــجيع النقاش 
فيام يتعلــق باحــرام آراء الطفل.
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اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو 	 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

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

اطلبوا من املشــاركات أن تتجمعن يف مجموعات صغرية حســب 
توافدهن. أماكن 

من أجل مســاعدتكم عــى تطبيق هــذه النصائح نقــرح عليكم اليوم 
أن تأخذوا بعــض اإللتزامات. 

اقرحــوا عــى املجموعــة التزامــن لكل موضــوع واطلبــوا من 
كل مجموعــة صغــرية اإلتفاق فيام بينهــا من أجــل اختيار أحد 
اإللتزامــن لــكل موضوع. ميكــن لــكل مجموعة صغــرية اقراح 
التزاماتهــا الخاصــة بها ، التي يجب أن تــدون من طرف املنعش. 

املهــم أن تفــي كل مجموعة صغــرية بالتزام لــكل موضوع.

تعزيز املامرسة اليومية الحرام حقوق األطفال داخل 
األرسة

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

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

اإللتزام 2:

ذكروا أطفالكم بأنكم ستكونون دامئا رهن إشارتهم 
للتحدث معهم وكونوا عى استعداد عندما يطلبون 

منكم ذلك

اإللتزام 1: منو الطفل

شجعوا األشخاص املسنن من األرسة عى تبادل اآلراء 
مع أطفالكم واالستامع إليهم باهتامم.

اإللتزام 2:

عندمــا تختــار املجموعــات الصغرية بصفــة جامعية التزاماتهــا، اطلبوا 
مــن الجميــع الوفاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنيــة أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص 
الحارضيــن أن أيف باإللتزامــات التــي اخرنا".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية

من أجل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة من كل املجموعات 
الصغرية املشــكلة لتكون مكلفة مبســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامات. 

اشــكروا املتطوعات بحرارة وبينــوا لهن ما ييل:

ستشــكلن معــا، طيلة األشــهر الثاثــة القادمة، اللجنــة املحلية 
بتشــجيع  مكلفــة  منكــن  واحــدة  كل  اإلجتامعيــة.  للرتقيــة 
املســتفيدات األخريــات يف مجموعتها ومســاعدتهن عــى الوفاء 

بالتزاماتهــن.
ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية ســنرك لكن بعض اللوازم 

يف: تتمثل 

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

التحســيس يف مجموعاتكــن.
لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفنت بهــا للحصــة القادمة 	 

وكــذا التزاماتكــن اليوم.
مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقة السلســلة اإلذاعيــة التكافل 	 

التــي ينبغــي إســامعها للمســتفيدين مــن الربنامــج داخل 
. منطقتكم

ســنرك لكن التنســيق فيــام بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن 
خــال األشــهر الثاثة القادمــة يك تصل إىل جميع أعضــاء اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة قبــل الحصــة القادمة مــن الرقية 

اإلجتامعية.
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خال األشــهر الثاثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من 
أجل تشــجيعهن عى الوفاء بالتزاماتهــن وإنجاز واجباتهن. 

ســتحددون معهــن الفوائد امللموســة املرتبطة باملامرســات التي 
تحدثنــا عنها.

أخريا كل واحدة منكن ســتقوم بتنظيم دورة اســتامع يف منطقتها 
للرســالة الصوتية املوجــودة يف القرص من خــال مذياع التكافل. 
تســتغرق حصص اإلســتامع والنقاش الجامعي أقل من 30 دقيقة.

خــال حصتنا القادمة مــن الرقية اإلجتامعيــة وبصفتكن أعضاء 
اللجنــة املحلية للرتقية اإلجتامعية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبات التــي واجهتكــن والحلول التــي توصلنت 	 
لها لتبنــي املامرســات والتوصيات. 

الفوائد التي الحظنت بأنفسكن بعد تلك املامرسات.	 
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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 املتطوعن يف اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لاســتامع للرســائل والتأكد أن الجميع فهــم طريقته. 

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

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

الوفــاء  تنســن  وال  ومشــاركاتكن  النتباهكــن  جزيــا  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 وقرص يحــوي الحلقة 12 
مــن السلســلة اإلذاعية التكافــل التي سيســتمعن لها حتى 

املقبلة(.  الحصــة 
التأكــد/ أخذ أرقــام هواتف أعضــاء اللجنة املحليــة للرقية 	 

اإلجتامعية.

ما بني الحصص

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية ل:

معرفة هل اســتطعن متريــر لوازم التكافل واإلســتامع لربامج 	 
بن 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 الرقيــة اإلجتامعية. 
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