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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذكري
مبواضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

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

ييل:  مــا  أهمية 

حــق الطفل يف أن يكــون له اســم وهوية وجنســية ليتمكن من  	
التمتــع بحقوقــه داخل املجتمــع املوريتاين، وعن أهمية تســجيل 
املولــود الجديــد بالحالــة املدنيــة يف أجــل 60 يوما بعــد الوالدة 
لاســتفادة من اإلجراءات املبســطة واملجانية لدى مركز اســتقبال 

املواطنن.

تشــجيع مشــاركة الشــباب يف النشــاطات الجمعويــة، من خال  	
إنشــاء فضــاء تبــادالت ولقاءات مــع الســلطات املحليــة وقادة 
املجموعــة والشــباب وإطــاق املشــاريع الجمعوية التي يشــرك 

الشــباب.  فيها 

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

نداء الحضور

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

سنتحدث اليوم عن:

حق التعليم لجميع األطفال 	 
ثم منــو الطفل وخاصــة أهمية إعداد ما يســمى بخطة 	 

الحياة.

لكــن قبل ذلــك نقرح عليكــم: إما مراجعة مامرســة ســبق وأن 
رأيناها خال الفصول الســابقة وإما مشــاهدة فيلــم حول تنمية 

نشــاطات اقتصاديــة جديدة داخل القرى لنناقشــها.

هــل تتذكــرون ما الــذي كنتــم تحلمــون بعمله ملــا كنتم 	 
؟  را صغا
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املرحلة 2: حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف 
الحصة املاضية

الرويــج داخــل أرسيت وجــرياين عى أهميــة حصول 
الطفــل عى شــهادة ميــاد ســليمة ليتمتــع بجميع 

املجتمع. يف  حقوقــه 

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

اتخــاذ الخطــوات الازمــة لحصول جميــع أطفال 
أرسيت عى شــهادات امليــاد ورقــم الهوية.

اإللتزام 2:

تشــجيع التعبري لــدى الشــباب واعتبــار آرائهم حول 
الجمعوية. تنمية املجتمــع والقــرارات 

اإللتزام 1: منو الطفل

تشجيع أطفالكم عى املشاركة يف األنشطة املجتمعية 
وتقييم مقرحاتهم..

اإللتزام 2:

طــرح األســئلة التالية حــول كل تعهد تــم االلتزام بــه من طرف 
املســتفيدين حتى تتم مناقشــتها بصــورة ملموســة، الواحدة تلو 

األخرى: 

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

كيف متكنتم بااللتزام بتعهداتكم؟ 	
مــا هــي النتائــج اإليجابيــة التــي الحظتم إثــر تبنيكم  	

املامرســات؟  هذه 
هــل تلقيتم دعام من محيطكــم؟ إذا كان الجواب بنعم،  	

كيف حصلتــم عى ذلك؟ 

للتذكــري فإننــا قد اقرحنا أن تحددوا بأنفســكم التعهــد الخاص بكم أو 
أن تختــاروه من بن التعهــدات التالية:

هل ميكن ألحدكم أن يذكرنا بالتعهدات التي التزمتم بها؟ 	 
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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؟ 



10

املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية 

هــل متكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم 	 
حــول مذيــاع التكافل؟

إن كان الجــواب ال، ابحثــوا عــن الســبب وأكدوا عى أهمية املشــاركة 
يف هــذا العمــل ملتابعــة التفكري ما بــن الحصص يف النقــاش املثار من 

طرف املجموعــة خال الحصة الســابقة.

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 من املجموعــة أن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعية ملشــاركتهن.



املراجعة عند الطلب
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املـرحلــة 4: املراجعة عند الطلب

من بن هذه املامرسات، أيها لفت انتباهكم أكرث؟ 	 
ما هي املامرســة التــي ترغبون اليــوم يف مراجعتها لتذكريكم 	 

املوضوع؟  لتعميق  أو 

انطاقــا مــن إجابــات املجموعة، اختاروا مامرســة مثــارة خال 
املرحلة األوىل وأعيدوا تقدميها بواســطة دليل اإلنعاش املناســب.

متابعــة نفــس املراحل: )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 إعطاء واجبــات منزلية مــرة أخرى.

يف كل األحوال، اقرحوا عليهم مشــاهدة فيلــم حول روح املبادرة 
وتنميــة نشــاطات جديــدة مــدرة للدخــل أي فيلــم: التدابــري 

اإلنتاجية.

منذ بداية حصص الرقية االجتامعية تطرقنا للعديد من املامرسات. 
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عندمــا ينتهي العــرض، قوموا بإنعاش نقاش قصري حول املســائل 
التالية:

هل بإمكانكم تلخيص ما جرى يف هذه القصة بإيجاز؟	 
هــل بإمــكان أحدكــم أن يعطينــا مثــاال أو أمثلــة من 	 

داخل أرسته أو بلدته، ألشــخاص متكنــوا بهذه الطريقة 
مــن تنمية نشــاطات اقتصاديــة جديدة؟

مــن منكــم يرغــب يف تنميــة نشــاط جديــد وميكنه 	 
عنه؟ لنــا  الحديــث 

حســب رأيكم، ما هي الصعوبات األساســية أمام تنمية 	 
النشاط؟ هذا 

حســب رأيكم، هل ميكن أن يتم التعــاون( بن األزواج، 	 
كــام هو يف الفيلــم، أو حتى بن الجــريان) للتغلب عى 
هــذه الصعوبــات؟ إذا كان الجــواب بنعــم، كيف يتم 

ذلك؟





حقوق األطفال
الحق يف التعليم 
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املـرحـلة 5: الحق يف التعليم 

مقدمة املوضوع   

ملا ذا من املهم لألطفال الذهاب إىل املدرسة؟	 

باإلضافــة إىل تعلم القــراءة والكتابة، فإن املدرســة متكــن األطفال من 
تنميــة شــخصيتهم وهويتهــم وقدراتهــم البدنية والعقليــة. كام متكن 
املدرســة أيضا مــن نقل القيــم. بذلك يعــزز تعليم األطفــال االندماج 
االجتامعــي واملهني لراشــدي املســتقبل هــؤالء.  فالتعليــم من أفضل 
الوســائل التي تدعــم النمو الكاملــة ألطفالنا ومينحهــم فرصة التخلص 
مــن الفقــر والنفاذ إىل عمــل مدر لدخل وتحســن جودة معيشــتهم، 

لهــذا الســبب كان النفاذ إىل املدرســة حقا.

األهداف املتعلقة بالنظافة

يجب أن تساعدكم حصة اليوم عى ما ييل: 

أن تســاعدكم عــى فهــم ملــاذا التعليــم حــق لجميع 	 
أطفــال العــامل، بناتــا أم بنينا.

أن تشــجعكم بوصفكــم أهــايل عــى تعزيــز تعليــم 	 
بنشــاط. أطفالكــم 
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رسائل

من هم األطفال الذين لهم الحق يف التعليم؟	 

مــن هو املســئول عــن احــرام الحــق يف التعليــم لجميع 	 
ل؟ ألطفا ا

لجميــع  حــق  املدرســة  إىل  النفــاذ  إن 
األطفال دون أي متييز، أي أن كل طفل له 
الحق يف أن يكون باســتطاعته الذهاب إىل 
املدرســة دون متييز بلده، جنســه، لغته، 
ثقافتــه، الــخ... ومهام كانــت وضعيتهم، 
فــان األطفــال، بنينــا وبناتــا لهــم الحق 
جميعا يف النفاذ إىل املدرســة واالســتفادة 
من نفــس الفرص لينمــوا قدراتهم ويبنوا 

. مستقبلهم

الدولية، الحكومات، والســكان  املجموعة 
أنفســهم من خال جميــع األهايل وهكذا 
نكــون جميعا مســئولن عــن العمل عى 
احــرام الحــق يف التعليم املجــاين والجيد 

األطفال. لجميع 

إن ضــامن الحــق يف التعليــم ليس مفيــدا لألطفــال فقط وإمنــا أيضا 
للمجتمــع ككل، ألن أطفــال اليوم ســيكونون غدا القوة الحيــة للبلد. 
التعليــم اذن، رافعــة أساســية بالنســبة لتعزيــز التنميــة االجتامعية، 

االقتصاديــة والثقافيــة ألي بلد.
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حســب رأيكم، ماهــي مواصفات مدرســة عموميــة جيدة 	 
ل؟  لألطفا

حســب املنظامت الدوليــة وخرباء العــامل أجمع، فان املدرســة الجيدة 
بالنســبة لألطفال يجب أن:

تكــون مفتوحــة لجميــع األطفــال دون 
متييز

يضمن القانون حــق التعليم للجميع 	 
اللــون،  العــرق،  يف  متييــز  أي  دون 
الجنس، الديانة، الرأي، الجنســية وال 
الظــروف االقتصاديــة أو االجتامعية.

واملعاملــة  الفــرص  يف  التســاوي  متنــح 
األطفالــز لجميــع 

يف مواجهــة تزايــد الفــوارق داخــل 	 
املجتمعــات، من األســايس تشــجيع 
تســاوي الحظوظ واملعاملة بالنســبة 
لجميــع األطفــال، داخــل محيطات 
التعلــم مــن أجــل محاربــة اإلقصاء 

. لفقر وا
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إيقاف جهاز العرض

أن تكون يف متناول الجميع

يجب أن يكــون باســتطاعة الجميع 	 
الولــوج إىل النظــام التعليمي ويجب 
اتخــاذ إجــراءات ايجابيــة لتمكــن 
الســكان األكرث تهميشــا مــن النفاذ 

إىل التعليــم الشــامل والجيد.

أنشطة تطبيقية

استعامل جهاز العرض

النشاط 1

عرض فيلم أطفال يف املدرسة.

اطرحوا األسئلة التالية عى املشاركات

نقرح عليكم مشاهدة فيديو قصري تم تصويره يف السنغال.

ما ذا يفعل األطفال يف هذا الفيديو؟	 
ملا ذا من املهم تعلم األطفال للقراءة والكتابة؟	 
حسب رأيكم، ماذا يتعلم األطفال خال أوقات الراحة؟	 
مــن منكن تندم عى أنها مل تتعلم يف املدرســة؟ ملاذا تندمن 	 

عى ذلــك؟ هل تعتقــدن أن حياتكــن كانت ســتختلف لو 
أنكن تعلمنت يف املدرســة؟
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النشاط 3

النشاط 2

استعامل جهاز العرض

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

اعرضوا األغنية »الذهاب إىل املدرسة« 

عــرض فيلم حول مامرســة حقــوق األطفال للحصتــن 15 و16: 
كيــف ميكننا أ ن نســاهم يف العمل عىل احرتام حــق أطفالنا يف 

لتعليم؟ ا

ماذا فهنت من هذه األغنية؟	 
ما هو أهم يشء ميكن تذكره من هذه األغنية و الفيديو؟	 

اآلن سنستمع إىل أغنية من هايتي.

اطرحوا األسئلة التالية عى املشاركات

لنشــاهد اآلن فيديــو قصري يرشح لنا كيف نســتطيع نحن أن نســاهم 
يف العمــل عى احــرام حق أطفالنــا يف التعليم.
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رسائل تكميلية

مــاذا ميكــن أن نقوم بــه لتمكــن أطفالنا مــن الذهاب إىل 	 
املدرســة ومتابعة دراســتهم كاملة؟

بوصفنــا أهــايل، إذا كنا مقتنعن مــن أهمية التعليــم وأن مكان الطفل 
يجــب أن يكون املدرســة، يجب علينا بــذل كل ما يف وســعنا من أجل 
متكــن أطفالنــا مــن متابعة دراســة ســليمة وكاملة ويقتــي منا ذلك 

الخصوص:  عى 

تنميــة اهتامم وتحفيــز األطفال تجاه املدرســة منذ صغرهم، 	 
شــارحن لهم فائدتها بالنســبة ملستقبلهم.

الســهر عىل انضباط األطفال وحضورهــم يف الوقت، بتحضري 	 
فطورهــم وأغراضهــم باكــرا وتجنب تشــغيلهم باملــزارع أو 
ســفرهم خال فرة املدرسة (ولو ملناســبات أرسية أو دينية)، 
علــام بــأن التأخــر والغياب لهام دامئــا تأثري ســلبي جدا عى 

نجاح دراســة األطفال.

توفري ظــروف جيــدة ملراجعة األطفــال لتمكينهــم من تعلم 	 
دروســهم والقيام بواجباتهم املنزليــة ويقتي ذلك منحهم وقتا 
ملراجعة دروســهم وأن ال تطلبوا منهم دامئا املشاركة يف األعامل 

املنزلية ومتكينهم من أن يدرســوا بهدوء يف مكان مناســب.

مســاعدة األطفــال باملنــزل بتشــجيعهم ومســاعدتهم عى 	 
القيــام بتامرينهــم ومراجعــة دروســهم و إذا مل يكن مبقدور 
األهــايل مســاعدة أطفالهــم بأنفســهم، فمــن املمكن طلب 
دعم شــاب مــن الحــي أو القرية، يكــون مســتواه التعليمي 

أعــى من مســتوى الطفل(يقــوم بالتكــرار له).
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إلنهــاء املوضوع، هل تعتقــدن أن األطفــال وحدهم الذين 	 
باســتطاعتهم التعلم؟

خـــالصـــــــــــة:

إن الحــق يف التعليم حق أســايس لإلنســان، تضمنــه االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية. ويشــكل هذا الحق عنرصا أساســيا بالنسبة 
لتنميــة الفــرد واملجتمع. ولضامن مامرســة تامة لهــذا الحق يف 
التعليــم ومتكــن أطفالنا من متابعة دراســة جيــدة عى األهايل 

دور مهــم يجــب القيام به.

نظهر ألطفالنا اإلهتامم بدراســتهم بالزيارات املتكررة للمعلم 	 
مــن أجل االطاع عــى مدى التقــدم وعى الصعوبــات التي 

يواجههــا األطفال يف تعلمهم.

القيام بكل شــيئ من أجــل إبقاء األطفال يف املدرســة أطول 	 
فرة ممكنــة ليتمكنوا من الحصول عيل الشــهادات واملعارف 
الرضورية من أجــل إيجاد عمل واالندماج يف الحياة النشــطة 
و يتطلــب ذلــك التأكــد مــن تقييــد األطفــال لــدى الحالة 
املدنيــة وأن ال يكلفون بالقيام بعمل عى حســاب دراســتهم 

وال يســمح بتزويج البنــات قبل حصولهن عيل شــهاداتهن.

طبعــا ال، بل هــا نحن نتعلم حاليا أشــياء جديــدة، فالتعليــم والتعلم 
يبــدءان منذ الوالدة ويســتمران مــدى الحياة.

ولهذا الســبب فإن الحــق يف التعليم يعــرف بأهميــة التعليم بوصفه 
مسلســا دامئا ومســتقا عن عمر الشــخص وما دام األمر كذلك، تعترب 
الســنوات األوىل أساســية ألنهــا متاثــل هيكلة بنــاء، ففــي التعليم يف 

الصغــر ترتكز أســس التعلم طيلــة الحياة.
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واجبات منزلية

نريــد أن نتصــور معكم عما فنيــا جامعيــا، باإلمكان تركــه يف البلدة 
يتنــاول أهمية الحق يف التعليــم، لذلك نود أن يجلــب كل واحد منكم 
شــيئا كرســم مثا، نحت، مابس، غرضا أو أي يشء يشــري حسب رأيكم 

إىل أهمية املدرســة والحــق يف التعليم للجميع.
ســنقوم معا بتجميع كل األغــراض يف الحصة املقبلة إلنشــاء عمل فني 
يرمــز ألهميــة الحق يف التعليم والــذي ميكننا تركــه يف البلدة يف املكان 

الذي نراه األكرث مناســبة.
نعول عليكم.





نـمـو الطـفـل:
من الطفولة إىل سن البلوغ: إعداد 

خطة للحياة.
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املرحــلـة 6: من الطفولة إىل سن البلوغ: إعداد خطة 
للحياة.

مقدمة املوضوع

ما هي « خطة الحياة» حسب رأيكم؟	 

» خطــة الحياة« هي مــرشوع ميكننا مــن توجيه حياتنــا ، يكون دليا 
الختياراتنــا، باإلجابة عى الســؤال : »ماذا نريد أن نكون يف املســتقبل« 
هكــذا يقودنــا التفكــري إىل أن نحــدد أهدافــا نرغــب يف إنجازها عى 

األمــد القريب واملتوســط والبعيد.

ما هو أفضل وقت لتحديد خطة للحياة؟	 

ملاذا تكون خطة الحياة مهمة؟	 

إن املراهقة أو الشــباب والتي متثل مرحلة النمو بن ســن 21 و81 ســنة 
هــي أفضل وقت لوضع خطــة للحياة، حتــى وإن كان ذلك ممكنا طوال 
الحياة. يعيش الشــباب فرة حاســمة ومهمــة حيث ســتؤثر اختياراتهم 
بقــوة عى مســتقبلهم. فامتاك خطــة للحياة يف هذه الســن ميكن من 
تحديــد وجهــة واضحة تتبع وأن يقرر مصريه الشــخيص بغيــة بلوغ أكرب 

ما ميكن الوصــول عليه.

تعتــرب خطة الحياة مبثابــة مصباح يف الليل. متكن من إضاءة املســتقبل 
وتوجيــه حياتنا عى الطريــق الصحيح، طريق االزدهار الشــخيص. كام 
متكننــا خطــة الحياة أيضــا من التشــاور حول مــا يهمنا أكــرث واتخاذ 

القــرارات بوعي تام.
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من يستطيع تحديد خطة حياة ألطفالنا؟	 

األهداف املتعلقة بنمو الطفل

يفرض يف حصة اليوم أن:

متكننا من فهم أهمية إعداد خطة حياة للشباب. 	 
تدفعنا إىل تشــجيع ومواكبــة وتحفيز شــباب أرسنا من 	 

أجــل إعــداد خطة حياة مرنــة، تجيب عى التســاؤالت 
التاليــة: »ماذا أريد أن أكون يف املســتقبل؟ من أنا اليوم؟ 

ومــاذا يتعن عى فعلــه حتى أصل إىل مــا أريد؟«

رسائل

تختلــف خطــة الحياة من شــخص آلخر ألنها ترتكــز عى تطلعات شــخصية وحميمة 
لــكل فــرد، يجب إذن أن تكــون خطة الحياة مبنيــة دامئا من طرف الشــخص املعني، 

لكــن إذا كان هــذا الشــخص مــا يــزال 
صغــريا، فمــن املهــم أن يكــون البالغون 
وأن  برفاهيتــه  مهتمــن  تجربــة  األكــرث 

التفكري. يف  يواكبــوه 
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نشاطات تطبيقية

النشاط 1

ملاذا حضور األرسة مهم يف إعداد خطة للحياة؟	 

بوصفنا أهــايل، يجب أن نكون دامئا بجانب أطفالنا طوال فرة شــبابهم 
وحتــى بعد ذلك، لنقاســمهم تجربتنا، نقدم لهم النصائــح ونواكبهم يف 
اختياراتهــم وأعاملهم، حتى يتمكنوا من االســتغال الكامل إلمكانياتهم 

أهدافهم. ويبلغوا 

غالبــا ما نقول إن الشــباب مســتقلون و 
مل يعــودوا بحاجــة لنــا وهــذا خطــأ. بل 
عــى العكــس مــن ذلــك وأكرث مــن أي 
وقــت مىض، فان الشــباب يف ســن اتخاذ 
القــرارات يكونــون بحاجــة إىل نصائحنــا 
ألنهــم يف مرحلــة حاســمة مــن حياتهم 
تؤثــر قراراتهــم فيهــا عى بقيــة حياتهم، 
فهــم إذن بحاجــة إىل الدعــم مــن طرف 
أرسهــم لتمكينهــم مــن بنــاء مســتقبل 
أفضــل وميكــن أن يكون هذا الدعــم من طرف جميــع األرسة مــن أم وأب وأخ وعم 
وخالــة وجــدة أومــن أي عضو آخــر مــن األرسة واملحيط املهتــم بنمو جيــد للطفل 

واملهــم هــو مواكبتــه مبنحــه فرصة لبنــاء الطريــق الخاص بــه نحو املســتقبل.

ســنعرض عليكم مقتطفا مــن خطاب ألقاه مارتن لوتــر كينغ بالواليات 
املتحــدة منــذ ما يقــارب 05 عامــا وملن ال يعرفــون هــذا الرجل، فهو 
وجــه رمــزي للمحاربة ضــد العنف من أجــل احرام الحقــوق املدنية 

بالواليــات املتحدة األمريكيــة لصالح الســلم ومحاربة الفقر.
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استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض فيلم حول خطاب مارتني لوتر كينغ يف فيال دلفي.

نقــرح عليكم اآلن أن تفكروا ســويا يف بعض أســئلة مارتن لوتر 
كينــغ التي أثارها يف مقطــع الفيديو لتجيبوا عليهــا بعمق وبكل 

نزاهة:

ما الذي يسعدكم أكرث؟	 
هل هناك يشء لفت اهتاممكم أو نال إعجابكم حقا؟ 	 
مبا كنتم ترغبون دامئا؟	 
ما هو حلمكم بالنسبة ملستقبل أطفالكم؟	 
هل تعتقدون أن هذا املستقبل ممكن؟	 
مــاذا ميكنكــم فعلــه ملســاعدة أطفالكم عــيل تحقيق 	 

الحلم؟ هــذا 

إن معرفــة مــا نريده بالنســبة ملســتقبل أطفالنا مهم لنســتطيع 
مســاعدتهم يف بناء خطــة لحياتهم. بل أكرث من ذلــك، إذ يتعلق 
األمــر مبســاعدتهم عــى تحديــد أحامهــم و تحقيقهــا، فمــن 
الــرضوري النقــاش معهــم بانتظام ليدركــوا أنكم هنــا لدعمهم 

كبتهم.   وموا
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النشاط 2

رسائل تكميلية

كيف ميكننا أن نساعد شابا عى تحديد خطة لحياته؟	 

إعــداد خطــة للحيــاة، خطوة يجــب أخذها بجديــة وتســتلزم تفكريا 
عميقا حول املســتقبل وتقتي مســاعدة الشــاب يف التفكري معه حول 
مــا يرغب فيه وما يســعده، مــع األخذ بعــن االعتبار القيــم واملبادئ 

التــي نقلنا لــه وخاصة القــول أنه تجب مســاعدته عى:

اســتعراض الحيــاة املثالية عنــده: هذه املرحلة مهمــة ألنها تحدد 1. 
مــرشوع الحيــاة وتــربز التحفيــز والتطلعــات األكــرث عمقــا لدي 
الشــاب ويجب أن ميكــن التفكري يف خطته للحياة مــن التعبري عن 
أحامــه وعزمــه عى كل مــا يرغــب يف انجــازه دون تقييد وهذه 
املرحلــة متكــن من اإلجابــة عى الســؤال: « من أريــد أن أكون؟»

تحليــل الحــارض: إذا كان مــرشوع حيــاة الشــخص موجهــا نحو 2. 
املســتقبل، فــان انجــازه يقتي فهــام جيــدا للوضعيــة الحالية، 
التاريخ الشــخيص لكل واحــد، تجربته، كفاءاتــه ونقاط قوته وضع
vفــه وهــذه املرحلــة متكن مــن اإلجابة عيل الســؤال: » مــن أكون؟«

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض فيلم حول مامرســة منــو الطفل للحصتــن 15 و16: كيف 
نســاعد شــابا عىل إعداد خطة للحياة؟
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إعــداد املــرشوع: يتعلــق األمر بتحديــد« الخطــوات الصغرية» أو 3. 
املراحــل املتتاليــة التي يتعــن إتباعهــا للتمكن من بلــوغ وانجاز 
الحيــاة املثاليــة عنــده ومن املهــم للقيام بهــذا، تحديــد أهداف 
محددة قابلــة للنفاذ إىل كل من هذه املراحل، فعى ســبيل املثال، 
إذا كانــت الحياة املثالية عندي هــي أن أصبح طبيبا ، فعى إذن أن 
أذهــب إىل املدرســة(هدف1)بعد ذلك يجب أن أنجح يف دراســتي 
وهــو مــا يقتي منــي أن أعمــل بهــدوء يف املنزل(هــدف 2) ثم 
يكــون بإمكاين أن أتابــع املرحلة الثانوية وأقــوم بإجراء االمتحانات 
ويقتــىض ذلــك حيــازيت لشــهادة مياد ســليمة (هــدف 3) الخ و 
ننبــه هنا اىل أنــه قد يكون من املفيــد كتابة خطــة الحياة بصورة 
واضحــة، لنتذكر القــرارات املتخذة واملراحل املتبعــة وميكن إعداد 
املــرشوع من اإلجابة عــى الســؤال: « كيف أصل إىل مــا أريد؟» 

مراجعــة خطة الحياة: قــد تتطور خطة حياة لشــخص ما بطبيعة 4. 
الحــال وهــذا أمر عادي ألننا ميكــن أن نتغري وهذا هو الســبب يف 
أنــه مــن املهم مراجعــة خطة الحياة مــن وقت آلخــر، للتأكد من 

أنها ســتقود أطفالنا إىل حياة ســليمة وســعيدة ومنتجة.

خـــالصـــــــــــة:

يجتاز الشــباب فرة مهمة وأساســية يف مسلسل منوهم الشخيص 
ومــن األهميــة مبــكان أن يتــرصف األهايل خــال هــذه الفرة 
كالدليــل ليســاعدوا األطفال عــى أن يصبحوا بالغن مســئولن 

ومســتقلن، وخاصة مبســاعدتهم يف إعداد خطــة حياتهم. 
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واجبات منزلية

مــن اآلن وحتــى الحصــة القادمــة، نقرح عليكــم البــدء يف نقاش مع 
أطفالكــم، حتــى تعدوا معهــم ما ميكــن أن يكون خطــة حياتهم وإذا 
كان مبقدوركــم االحتفــاظ بأثــر مكتوب لهــذا النقاش وما اســتخلصتم 
منــه يكــون ذلك مثاليا ألن ذلك ســيمكنكم من حفــظ محتوى النقاش 
ككنــز حقيقي يرجــع اليه فيام بعد مع طفلكم كلــام كان ذلك رضوريا.

لنتذكــر أن خطــة الحيــاة ميكــن أن يتم القيــام بهــا يف أي وقت، لكن 
من املهــم التخطيط لها يف ســن املراهقة، عندما يكون الشــباب بصدد 

تحديد مســتقبلهم. 

للبــدء يف النقــاش مع أطفالنــا نقرح عليكــم االهتامم بهــم يف النقاط 
لية: لتا ا

اســتعراض الحياة املثاليــة عند الطفل: اإلجابة عى الســؤال: 	 
» من أريــد أن أكون؟« 

تحليل الحارض: اإلجابة عى السؤال: »من أكون«	 
إعــداد املــرشوع: اإلجابــة عى الســؤال: »كيف أصــل إىل ما 	 

أريــد« )الطريــق التي يتعــن إتباعها(.

ســرى معا يف الحصــة املقبلة، كيف نتابــع إعداد خطة لحيــاة أطفالنا 
انطاقا مــن املعلومات التي اســتطعنا تحديدهــا يف النقاش معهم.  
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

هــل ميكن ألحدكــم أن يلخص لنا الرســائل األساســية التي 	 
شــاهدنا خال حصــة اليوم؟

تحدثنا عن الحق يف التعليم، ورأينا:

أن النفــاذ إىل التعليــم حق لجميع األطفــال، دون متييز وأنه 	 
يجب عى األهــايل احرامه.

 أن لألهــايل دور أســايس يلعبونــه، خاصــة بتنميتهم اهتامم 	 
وتحفيز األطفال تجاه املدرســة منذ صغر ســنهم، باهتاممهم 
بتمدرســهم ودراســتهم يف هدوء ومبكان مناســب مع السهر 
عى احرامهــم للوقت وانضباطهم وإبقائهم يف املدرســة إىل 

أن يحصلوا عى شــهاداتهم.

ثــم تحدثنا عــن اجتياز الطفــل مــن الطفولة إىل البلــوغ وعن 
أهميــة إعــداد خطة لحياتــه، ورأينــا ما ييل:

الشــباب فرة أساســية يف مسلســل النمو الشــخيص، خاله 	 
ســيكون لبعــض القرارات تأثــري عى بقيــة الحياة. 

 إعــداد خطــة العمل ميكــن الشــباب من تحديــد أهداف 	 
واضحــة يتعــن بلوغهــا وتحديد املراحــل الرئيســية املتبعة 

بلوغها. ليتــم 
 مــن األهميــة مبــكان أن يقوم األهــايل بدعم الشــباب من 	 

أجــل تحديد خطــة حياتهم ويقاســمونهم تجاربهم، معربين 
عــن رغباتهــم الخاصة ومذكريــن باملبادئ الرئيســية والقيم 

احرامها. يجــب  التي 
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اآلن وقــد رأينــا كل هذه املســائل االيجابية لنمــو ورفاهية 	 
أطفالكم، هــل أنتم مســتعدون لتطبقيها؟ 

اطلبــوا من املجموعــة التصفيق تعبــريا عن االمتنان ملــا تعلمنا 
اليــوم ومــا نعتزم القيــام به غدا.
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املرحلة 8: التزامات املشاركات أمام العموم

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

االهتامم عن قرب بتمدرس أطفالكم والسهر عى 
انضباطهم وحضورهم يف الوقت للدروس. 

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

متكن أطفالكم املتمدرسن كل يوم من االستفادة من 
أوقات السكينة والهدوء يف مكان مناسب ليقوموا 

مبراجعة دروسهم.

اإللتزام 2:

تشجيع شباب األرسة عى إعداد خطط للحياة. اإللتزام 1: منو الطفل

متكن أطفالكم املتمدرسن كل يوم من االستفادة من 
أوقات السكينة والهدوء يف مكان مناسب ليقوموا 

مبراجعة دروسهم.

اإللتزام 2:

اقرحــوا عى املجموعــة التزامن لكل موضوع واطلبوا مــن كل مجموعة صغرية 
اإلتفــاق فيام بينهــا من أجل اختيــار أحد اإللتزامــن لكل موضــوع. ميكن لكل 
مجموعــة صغرية اقــراح التزاماتها الخاصة بها )هــذه اإللتزامات يجب أن تدون 
مــن طــرف املنعش(. املهم أن تفــي كل مجموعة صغرية بالتــزام لكل موضوع.

عندمــا تختــار املجموعــات الصغــرية بصفة جامعيــة التزاماتهــا، اطلبوا مــن الجميع 
الوفــاء بهــا عند الحصــة القادمة.

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

من اجل مساعدتكم عى تطبيق هذه اإلرشادات نقرح عليكم أخذ تعهدات.
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية

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

بحــرارة وبينــوا لهــن ما ييل:

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

ســنرك لكن بعــض اللــوازم تتمثل يف:

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

لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفنت بها للحصــة القادمة وكــذا التزاماتكن 	 
اليوم.

مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقــة السلســلة اإلذاعيــة التكافل التــي ينبغي 	 
إســامعها للمســتفيدين من الربنامــج داخــل منطقتكم.

ســنرك لكن التنســيق فيــام بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن خال األشــهر 
الثاثــة القادمــة يك تصــل إىل جميع أعضاء اللجنــة املحلية للرقيــة اإلجتامعية 

قبــل الحصة القادمــة من الرقيــة اإلجتامعية.

خال األشــهر الثاثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من أجل تشجيعهن 
عى الوفــاء بالتزاماتهن وإنجاز واجباتهن. 

ستحددون معهن الفوائد امللموسة املرتبطة باملامرسات التي تحدثنا عنها.

أخــريا كل واحــدة منكــن ســتقوم بتنظيــم دورة اســتامع يف منطقتها للرســالة 
الصوتيــة املوجــودة يف القــرص مــن خــال مذيــاع التكافل. تســتغرق حصص 

اإلســتامع والنقــاش الجامعــي أقل مــن 30 دقيقة.
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خــال حصتنــا القادمة من الرقيــة اإلجتامعية وبصفتكن أعضــاء اللجنة املحلية 
للرتقية اإلجتامعية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبات التــي واجهتكن والحلــول التي توصلنت لها لتبني 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 
15 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. 



25 05 59 53

www.tekavoul.gov.mr

8000 1960


