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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذكري
 مبواضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

نداء الحضور

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

تنعقــد حصص الرقية االجتامعية كل 3 أشــهر وتتناول مختلف مواضيع 
موجهة لتحسن ظروف املعيشــة ومنو جيد ألطفالكم. 

خــال الحصــة األخــرية للرقيــة االجتامعيــة، خصصنــا وقتــا ملراجعة 
موضــوع )تحديد ما هــو( الذي رغبتــم يف تعميقه وتحدثنــا أيضا عن 

ييل:  مــا  أهمية 

حقــوق الطفــل يف أن يكون له إســم وهوية وجنســية ليتمكن 	 
مــن التمتع بحقوقه داخل املجتمــع املوريتاين، وكذلك الخطوات 

الازم اتباعهــا للحصول عى عقد ازدياد رســمي.

تشجيع مشــاركة الشــباب يف النشــاطات الجمعوية، لإلستفادة 	 
مــن آرائهــم، و كذلــك تعزيــز ثقتهــم يف أنفســهم وتحملهــم 

 . ولية للمسؤ
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هــل تعتقــدون أنه يجب إرشاك الشــباب يف قــرارات متكن 	 
من تحســن ظروف معيشــتهم ومنوهــم؟ ملاذا؟

إعالن أهداف الحصة

أهداف حصة الرقية االجتامعية اليوم هي: 

مراجعة ما تناولنا يف الحصة املاضية. 	 
النظر يف االلتزامات التي أخذتم خال الحصة املاضية.	 
نقــاش النشــاطات التــي قمتم بهــا منذ املــرة املاضية 	 

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

السدايس.  هذا 

ال تزيد مدة جلسة الرقية االجتامعية عن2 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 

الرويج داخل أرسيت وجرياين عى أهمية حصول 
الطفل عى شهادة مياد سليمة ليتمتع بجميع 

حقوقه يف املجتمع.

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

اتخاذ الخطوات الازمة لحصول جميع أطفال أرسيت 
عى شهادات املياد ورقم الهوية.

اإللتزام 2:

تشجيع التعبري لدى الشباب واعتبار آرائهم حول 
تنمية املجتمع والقرارات الجمعوية.

اإللتزام 1: منو الطفل

تشجيع أطفالكم عى املشاركة يف األنشطة املجتمعية 
وتقييم مقرحاتهم.

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 

متابعــة مراجعة املامرســة التي تم اختيارهــا من طرف مجموعة 
السدايس.  لهذا  املستفيدين 

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: اإلرتبــاط العاطفي )حصة ت ج 4(.



حقوق األطفال
يجب أن يكون للطفل اسم وجنسية 

وهوية 
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ما الفائدة من شهادة املياد؟	 

متى وممن تطلب عقود ازدياد األطفال؟	 

تذكري

املـرحـلة 5: يجب أن يكون للطفل اسم 
وجنسية وهوية 

تحدثنــا يف الحصة املاضيــة عن أهمية حصول األطفــال عى عقد ازدياد 
. سليم

الحصــول عــى شــهادة املياد يعنــي أن يكون الشــخص معرفــا به يف نظــر القانون 
كجــزء مــن املجتمع. ويســمح للشــخص أن يكون قــادرا عــى التمتــع بحقوقه مثل 
جميــع املواطنــن. لهذا الســبب فإن اللقب واالســم العائــيل والجنســية هي حقوق 

األطفال. لجميع  أساســية 
وجــود لقب واســم عائــي يجعل مــن املمكــن ربط 	 

األطفــال بأرسهــم والحفــاظ عــى أصولهم.
إن الحصــول عىل الجنســية يجعل مــن املمكن ضامن 	 

توصــل األطفــال إىل حقوقهم مثــل التعليــم أو الصحة 
املثال. ســبيل  عى 

أن تكــون معرفــا بك كجــزء مــن املجتمع، مــن خال 
شــهادة امليــاد، يفرض عــى األرس وبلد انتــامء األطفال 
عــى احــرام حقوقهــم وحاميتهم ضــد جميع أشــكال 
ســوء املعاملة واالســتغال، مثل تشــغيل األطفال، النزاع 

املســلح، الزواج املبكــر، إلخ.
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وفقــا للترشيع املوريتاين، فان تســجيل الــوالدات إجراء مجاين كليــا إذا ما تم يف ظرف 
60 يومــا بعد والدة الطفل.

يتم التســجيل لدى ضابط الحالة املدنية مبركز اســتقبال 
املواطنــن للحصول عيل عقد ميــاد ويجب عى األبوين 

التالية: األوراق  تقديم 

مســتخرج من ســجل املياد بالوحدة الصحية التي ولد 	 
الطفل فيها 

عقد زواج اآلباء.	 
أرقام التعريف الوطنية لألبوين.	 

إرجاع الواجبات املنزلية

خــال الحصــة املاضية طلبنا منكــم التعاون فيام بينكــم للحصول عى 
إجابات لألســئلة التالية:

أين يوجد بالتحديد مركز استقبال املواطنن باملقاطعة؟1. 

بصفتكــم الوالديــن )أب وأم( هــل بحوزتكــم األوراق الرســمية 2. 
الرضوريــة للقيام بهــذه الخطوة وخاصة بالنســبة لعقــد االزدياد 
باملركــز الصحــي الذي ولد فيــه الطفــل والبطاقات الوطنيــة لألبوين؟

اطلبــوا متطوعة من املشــاركات لتعطي للجميــع األجوبة التي حصلت 
عليهــا حول هذه األســئلة. قومــوا بتشــجيعها، خاصــة وأن األمر ليس 

ســهاً بالنســبة لها واطرحوا عليها األســئلة التالية:
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حســب تصوركــم ما هــو الوقــت األمثــل للقيــام بخطوة 	 
الوالدة؟ تســجيل 

هل لديكم أطفال مل يحصلوا بعد عى عقود االزدياد؟	 
هــل لديكــم الوثائق الرســمية الرضوريــة لهــذه العملية، ال 	 

ســيام مســتخرج ســجل املياد، وبطاقــة التعريــف الوطنية 
الخاصــة بــك وباألب؟

مــا هي املشــاكل التــي واجهتــم )أو كانت قــد واجهتكم إذا 	 
كانــت خطــوة العملية قــد قيم بهــا( للقيام بهــذه العملية؟

مــا هي الحلول التي ميكــن التوصل إليها ملســاعدتكم يف حل 	 
هذه الصعوبــات؟ يف حالة عدم وجــود إجابة من املتطوعــة، ينبغي توجيه 

هذا الســؤال إىل بقية املشاركن.

موجودين يف نظر الســلطات وجميــع من يتحمل املســؤولية القانونية 
لضــامن رفاههم وحاميتهم من حــاالت الظلم واإليذاء واالســتغال.

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلــم حول املتبنــن األوائل لحقوق الطفــل يف الحصص 
13 و14 : مــا هــي فوائد وجــود عقد ميالد بالنســبة للطفل؟
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ما هي العوائق الرئيسية أمام تسجيل املواليد؟	 

منــذ الــوالدة! يجب إمتام التســجيل يف غضــون 06 يوًما بعــد الوالدة، 
حتــى تتــم االســتفادة مــن مجانية اإلجــراءات. تتيــح شــهادة املياد، 
إثبــات هوية الطفل، مــن ناحية،  وتحديــد والديه، مــن ناحية أخرى.

يســاعد التســجيل املبكــر يف تقليل خطر النســيان واملشــاكل اإلدارية 
الاحقــة املتعلقة بعدم التســجيل.

تحدثنــا آنفا عن بعض املشــاكل التــي واجهناها ملا قمنــا بانجاز عملية 
تســجيل األطفــال. تختلــف هــذه العوائــق بحســب البلــد واملنطقة 
واملجتمــع واألرسة. لكننــا نقوم غالبًا بتحديد العقبات الرئيســية التالية:

ال يعتقــد األهل أن هذه العملية مهمة حًقا للنمو املســتقبي 	 
ألطفالهــم، ولكــن، كام رأينا، عى العكس مــن ذلك، من املهم 
جــًدا اتخاذ هــذه الخطوة لضــامن الحامية الازمــة لألطفال 

والتمتــع بحقوقهم املدنية.

أحيانــا يضطــر اآلبــاء إىل القيــام برحلة طويلــة للوصول إىل 	 
مكاتــب الحالــة املدنيــة يف مقاطعتهــم، صحيح أن مســافة 
الطريــق قد تكــون طويلــة يف بعــض األحيان وتكــون هذه 
الخطــوة مكلفــة، لكــن الحصول عى هــذه الوثيقة ســيفتح 
العديد مــن الفرص لألطفال، مثل الولــوج إىل العاج والتعليم 

واملواطنــة وحتــى إمكانية الســفر إىل الخارج.

نقــص املــوارد املاليــة للوالديــن لتغطيــة تكاليــف هــذه 	 
اإلجــراءات فهــي مكلفــة، ولكــن ميكــن تخصيص جــزء من 

منحــة التكافــل الفصليــة لتغطيــة تلــك املصاريف.
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الخشــية مــن عــدم فهــم و معرفة كيفيــة ملء الشــكليات 	 
اإلداريــة الالزمــة لهــذه الخطوة. صحيح أنها ليســت ســهلة 
دامئًــا، ولكن يوجــد يف كل مكتب من مكاتــب الحالة املدنية، 
أشــخاص مخصصون ملســاعدتنا يف القيام بهذه الخطوة. ومن 

املمكــن توفر املســاعدة من طرف شــخص مــا يف القرية.

 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

لعبة األدوار:

ســيؤدي املنعــش دور األب الــذي ولــد لــه طفل للتــو ويرفض 
املــي يف إجــراءات التســجيل. ميكنــه تربيــر موقفــه مــن هذا 
املوضــوع بعدة طرق )بعيــدة جًدا، معقدة للغايــة، وغري مفيدة 

للطفــل، مكلفة للغايــة، إلخ(.

اطرحوا ســؤاال عى متطوعة من بن املســتفيدات وارشحوا لها أن 
هدفهــا هو العثور عى الحجــج إلقناع والــد األرسة )الذي يلعب 
دوره املنعــش( والبــدء عــى كل حال يف إحصاء املولــود الجديد. 
ثــم بدء النقــاش بينهام. عى ســبيل املثــال، ميكــن للمنعش أن 
يبــدأ بالقــول: "لكن ملــاذا تريد منــي أن أفعل هــذا؟ انه متعب 

وال فائــدة منه. "

ميكن للمنعش الثاين ، إن وجد ، أن يســاعد املســتفيدة يف العثور 
عــى أفضــل الحجــج ، عــى ســبيل املثال ، مــن خــال مطالبة 

املســتفيدات األخريات مبنحهــم أفكاًرا.

ال ينبغــي للمنعــش الــذي يلعــب دور األب أن يقتنع بســهولة، 
ولكــن يجــب أن يظل يســتمع إىل حجــج املســتفيدة ليقتنع يف 

النهايــة. ال تــرددوا يف أن تكــون لديكــم روح الدعابة.
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الغــرض مــن لعبــة األدوار هذه هو تشــجيع املســتفيدين عى 
التعبئة حــول أهمية إحصاء األطفال يف الحالــة املدنية يف أرسهم 

ومحيطهم.

من املمكن القيام بهذه اللعبة مرتن مع متطوعتن مختلفتن.

خـــالصـــــــــــة:

بدون شــهادة ميــاد، ال يعرف بالطفــل يف نظر القانون 	 
ولــن يكون مبقــدوره التمتع بحقوقه.عى ســبيل املثال، 
لــن يكون قــادًرا عى متابعــة التعليــم أو الحصول عى 

الخدمات الصحية أو االســتفادة مــن حامية الدولة.
لضامن رفاهية أطفالنا، يجب أن يتم التســجيل يف أرسع 	 

وقــت ممكن بعــد الــوالدة، ويفضل أن يتــم ذلك قبل 
بلوغهم الســنة. قد تكــون هناك صعوبات يف تســجيل 
أطفالنــا، ولكن هنــاك دامئًا حلول لهذه املشــاكل. يجب 

أوال وجــود إرادة لدى الوالدين.
ومــع ذلــك، إذا مل تتــم اإلجــراءات عند الــوالدة، فمن 	 

املمكــن دامئًــا القيام بهــا الحًقا.





نـمـو الطـفـل:
تشجيع مشاركة الشباب يف النشاطات 

الجمعوية
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ملاذا من املهم تشجيع مشاركة الشباب؟	 

تذكري

املرحــلـة 6: تشجيع مشاركة الشباب يف النشاطات 
الجمعوية

متكــن مضاعفــة اللقــاءات والتبــادالت مــن االســتامع إىل الشــباب، 
ومراعــاة وجهــات نظرهم، وتثمــني أفكارهــم الجديــدة، وإدماجهم 
يف القــرارات مــام يجعل مــن املمكن االســتفادة الكاملة مــن قوتهم 

وشــبابهم لدفــع التغيري املنشــود عــىل املــدى الطويل.

مــن أجل مشــاركة الشــباب، يجب أن يكــون الكبار مقتنعــني بالفعل 
بفائدتهــا ،ألنه غالًبــا ما يكون كبار الســن يف املجتمعــات واألرس هم 
الذيــن يهيمنون عىل اتخاذ القرارات،لذا يشــعر الشــباب باإلقصاء، وال 
يشــعرون بأنهم يســتطيعون التعبري عن وجهات نظرهم واملســاهمة 
يف رســم طريــق مســتقبلهم،رغم أن مشــاركتهم ميكن أن تســاعد يف 

الدفــع نحو التغيــري املفيد.

مــن املهــم إلرشاك الشــباب وتعزيــز الحوار بــني البالغني والشــباب، 
متكينهــم مــن الوصول إىل املعلومــات التي تؤثر عليهم بشــكل مبارش 
والتعبــري عــن وجهــات نظرهــم بشــأن القــرارات التي ســتؤثر عىل 

. مستقبلهم

ما هي مهارات يســتطيع الشــباب تطويرها عندما تتاح لهم 	 
فرصة االنخراط واملشــاركة يف اتخاذ القرارات يف مجتمعهم؟



منو الطفل | املرحلة 6 23

تلعب األرس واملجتمعات دورا مهام يف تشــجيع مشــاركة الشــباب ألنه 
بفضــل ثقــة الراشــدين، يجدون التشــجيع ووســائل التعبري وتجســيد 
إرادتهــم يف االنخراط. فالشــاب الذي لديه االســتعداد ويجــد إمكانية 
التعبــري عــن آرائــه، ينمي العديــد من الكفاءات األساســية ملســتقبله 

وخاصة:

الثقــة يف النفس: عندمــا يعربون عن 	 
أفكارهــم وينفذوهــا فذلــك يعــزز 
ثقتهــم يف أنفســهم ويبنــون قيمهم 

وشــخصيتهم وكــذا كفاءاتهم. 

املســؤولية: عندما ينخرطون بحيوية 	 
داخل أرستهــم أو مجموعتهم، يكون 
الشــباب واعــن لقيمة االســتحقاق 
والعمــل وبعبــارة أخــرى يتحملون 

املسؤولية.

وجهات 	  وبتطابــق  بالعمل  التفهــم: 
النظــر مع آخريــن، يتعلم الشــباب 
اإلصغــاء لهم وفهمهم ولــو اختلفت 

واملصالح. األغــراض 
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كيف ميكننا أن نقوم بتشــجيع مشــاركة الشباب يف مرشوع 	 
ما داخــل املجموعة؟

االبــداع: بتبــادل وجهــات النظر مع 	 
اآلخريــن يتوصل الشــباب إىل حلول 
فيهــا  ليفكــروا  يكونــوا  مل  خاقــة 

. هم مبفرد

ليك يتم تشجيع هذه املشاركة، يجب اعتبار الجوانب التالية:

صياغة أهــداف واقعيــة للمــرشوع وتحديد قواعــد واضحة 	 
ملشــاركة الشــباب) العمر، العــدد، األمــن، ...الخ (.

تحفيز وتشجيع الشباب عى املشاركة يف املرشوع.	 

أخــذ تعهداتهــم بجديــة واحــرام اســتقاليتهم مــع توقــع 	 
النشــاطات التــي بإمكانهــم انجازهــا بطريقــة مســتقلة متامــا.

خلــق وضعيات ولقــاءات وتبــادل آراء بن مختلــف األجيال 	 
لنقاش أهداف املــرشوع والعقبات التي يتعــن التغلب عليها 

حتى يتــم تنفيذه.

إعطاء قيمة للشباب بإظهار مدى أهمية مشاركتهم.	 
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رسائل تكميلية

إرجاع الواجبات املنزلية

كــام تتذكــرون، يف الحصــة املاضية، طلبنــا منكم التفكري يف أنشــطة أو 
مشــاريع، ســواء ألرستكم أو للمجموعــة ككل، حيث يكــون يف نظركم 

الشــباب مهام ومفيدا.  إرشاك 
نود اآلن مناقشة أفكاركم حول هذا املوضوع.

منحهم الوقت الازم للتفكري )بضع دقائق(.

ما هي أنواع املشاريع أو األنشطة التي فكرتم فيها؟	 
ملــاذا تعتقدون أنه ســيكون من املفيد واملهم إرشاك شــباب 	 

املجموعــة يف هذا املرشوع؟
مــا رأيكــم فيام سيكســبه املجتمع من خال دعم مشــاركة 	 

الشباب يف هذا النشــاط بالذات؟

نذكر أن مشــاركة الشــباب رضورية لضــامن التطور الجيــد للمجموعة 
فهم يشــكلون مستقبلها.

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلــم حــول املتبنن األوائــل لنمو الطفــل للحصص 13 
و14: ما هي فوائد تشــجع الشــباب عىل املشــاركة يف نشــاطات 

املجموعة؟
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 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

ما ذا ميكن للمجتمع القيام به ملشاركة الشباب؟	 

ملــاذا نقــول إن انخــراط الشــباب يف األنشــطة الجمعوية 	 
يســاهم بشــكل مســتديم يف مشــاركتهم يف تنميــة املجموعة؟

يجــب عــى املجموعــة أوال، مضاعفــة فرص مشــاركة الشــباب.  كام 
ميكنهــا املســاعدة يف زيادة مشــاركة الشــباب:

والقــادة 	  املحليــة  الســلطات  بــن  للتبــادل  بخلــق فضــاء 
والشــباب، الجمعويــن 

ببدء مشــاريع جمعوية مناســبة لتمكن الشــباب من التعبري 	 
عن أفكارهم وتجســيد رغبتهم يف تحســن ظروفهم املعيشــية.

كــام رأينــا، فإن مشــاركة الشــباب تعــزز تعلمهــم وتنميــة مهاراتهم 
وان تجربــة الشــباب مــن خال املشــاركة يف األنشــطة الجمعوية هي 
تجربة تكوينية توفر لهم األدوات الازمة للمشــاركة يف مشــاريع تنمية 

املجموعة يف املســتقبل.

نذكركــم أن من حق الشــباب أن يعملوا عى إســامع مــا يريدون قوله 
وتحقيــق ما هــو متوفر لديهم، إن متكينهم من تحمل مســؤولية األرسة 
واملجموعة واملســؤوليات الوطنية وحتى الدولية أمــر رضوري لرفاهية 
جميع املجتمعات وتشــجيع مشــاركة الشــباب أمر رضوري للمساهمة 
يف حســن ســري الهيئات السياســية وإذا تم تشــجيعهم عى املشــاركة 
وأصغــي إليهــم الكبار، فان شــبابنا ســتتاح لهم يوًما مــا إمكانية تغيري 

البلد. مستقبل 



منو الطفل | املرحلة 6 27

خـــالصـــــــــــة:

مــن مصلحة الجميع تعزيز مشــاركة الشــباب يف الحيــاة العامة 
مــن خال الســامح لهــم بالتعبــري عــن آرائهم والعمل بشــكل 
ملمــوس من أجــل تنميــة املجموعة، هكذا يكتســب الشــباب 
مهــارات قيمــة ميكنهــم مــن خالها خدمــة من حولهــم طوال 
حياتهم. يجب أن ال ننىس أن الشــباب هم مســتقبل مجموعاتنا.

اختيــار أحــد املشــاريع التــي ذكرهــا املســتفيدون يف وقــت إرجــاع 
الواجبــات املنزلية والذي بــدى مقنعا لكم. بينوا للمســتفيدين أهميته 

بالنســبة برفاهيــة املجموعة ككل. 
ثــم فكروا بشــكل معمق مع املســتفيدين حــول الطريقــة التي ميكن 
بها تطبيقه مبشــاركة قوية للشــباب. من أجل ذلك، اســتعينوا باألسئلة 

التالية:

متى تعتقدون أنه من املناســب تعبئة الشــباب للمشــاركة يف 	 
املرشوع؟ هذا 

مــن هم الشــباب الذيــن يتعــن إرشاكهم يف هــذا املرشوع؟ 	 
ابتــداء مــن أي ســن؟ كــم هــو عــدد الشــباب الذيــن تم 
إرشاكهــم؟ كيف تــم اختيارهــم؟ ما هــي طريقــة تكوينهم 

؟ وتحفيزهم
كيــف يتــم تنظيــم هــذه املشــاركة يف املجموعــة؟ وطريقة 	 

مواكبــة الشــباب طــوال املرشوع؟
ما هــي األنشــطة يف هذا املــرشوع التي ميكنك أن تســندها 	 

بالكامل إىل الشــباب؟
واآلن وبعــد أن حصلتم عــى جميع إجاباتكــم، متى تبدؤون 	 

يف تنفيذ هــذا املرشوع؟
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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 

تحدثنــا عــن حــق األطفــال يف الحصــول عــىل اســم وهويــة 
وجنســية، ورأينــا مــا يي:

طلب شــهادة املياد مجــاين إذا تم تقدميــه يف غضون 60 	 
يوًمــا بعــد والدة الطفل. يتــم القيام به يف مركز اســتقبال 
املواطنــن، ومن الــازم تقديم شــهادة املياد مــن املركز 
الصحي الــذي حدثت فيه الــوالدة، وكذلك شــهادة زواج 

الوطنية. وأرقامهــم  الوالدين 
لضامن رفاهيــة األطفال، يجب أن يتم التســجيل يف أقرب 	 

وقت ممكــن بعد الوالدة.
عــى الرغــم مــن املســافات املــراد قطعهــا والتكاليــف 	 

والجهــود املبذولــة، ليــس هنــاك عائق ال ميكــن التغلب 
عليــه لتنفيذ إجراءات اإلحصاء هذه، والفوائد املســتقبلية 
لألطفــال كبرية، ال ســيام من حيث الحصــول عى التعليم. 

الصحية. والخدمــات 
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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.

ثــم تحدثنــا عــن أهمية تشــجيع مشــاركة الشــباب يف 	 
األنشــطة الجمعويــة ورأينــا مــا يي:

شــاب لديــه الفرصــة للتعبــري عــن آرائــه واملشــاركة يف 	 
األنشــطة الجمعوية ، ينمي املهارات األساســية ملســتقبله، 
مبــا يف ذلك الثقة يف النفس واإلحســاس باملســؤولية وفهم 

واإلبداع. اآلخريــن 
تعزيــز مشــاركة الشــباب يف املشــاريع الجمعويــة يعني 	 

تهيئة الظروف املناســبة لهذه املشــاركة، عى سبيل املثال، 
مــن خال توفري مســاحات للتبادل بن الســلطات املحلية 
والقــادة الجمعويــن والشــباب، وبدء مشــاريع جمعوية 
متكــن الشــباب مــن التعبــري عــن أفكارهــم وإرادتهــم 

لتحســن ظروفهم املعيشــية.
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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.

الرويج داخل أرسيت وجرياين عى أهمية حصول 
الطفل عى شهادة مياد سليمة ليتمتع بجميع 

حقوقه يف املجتمع.

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

اتخاذ الخطوات الازمة لحصول جميع أطفال أرسيت 
عى شهادات املياد ورقم الهوية.

اإللتزام 2:

تشجيع التعبري لدى الشباب واعتبار آرائهم حول 
تنمية املجتمع والقرارات الجمعوية.

اإللتزام 1: منو الطفل

تشجيع أطفالكم عى املشاركة يف األنشطة املجتمعية 
وتقييم مقرحاتهم.

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".



31

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 التــي ستســتمعن لها مــن هنا للحصــة القادمــة موجودة يف 
هــذا القرص.

خــذوا 5 دقائق 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 القادمــة أو أي يشء آخر. 

شــكرا جزيا النتباهكن ومشــاركاتكن وال تنســن الوفــاء بالتزاماتكن! 
ألننــا نقوم بهــذا من أجــل أطفالنا.
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ما يجب القيام به قبل الذهاب :

تســليم اللجنة املحلية لــوازم التكافل )امللــف، الصور، 	 
الواجبــات واإللتزامــات، املذياع وقرص يحــوي الحلقة 
14 من السلســلة اإلذاعية التكافل التي سيســتمعن لها 

حتى الحصــة املقبلة(. 
التأكــد/ أخــذ أرقــام هواتــف أعضــاء اللجنــة املحلية 	 

للرقيــة اإلجتامعيــة.

ما بني الحصص :

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية ل:

معرفــة هل اســتطعن مترير لــوازم التكافل واإلســتامع 	 
لربامج بــن الحصص بواســطة مذيــاع التكافل.

معرفــة هــل ذكــرن جميــع املســتفيدات بالواجبــات 	 
املنزليــة التــي ســيقمن بهــا للحصــة املقبلة.

طلــب مســاعدتهن لتعبئــة املجموعــة كلهــا لتنظيــم 	 
الحصــة القادمــة مــن الرقيــة اإلجتامعية. 
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