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املرحلة  :1استقبال املجموعة ،النداء والتذكري
مبواضيع السدايس
نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.
إن الهــدف مــن حصــص الرتقيــة االجتامعيــة هــو تحســن الظروف
املعيشــية وتشــجيع التحيل مبســلكيات متكــن من منو جيــد لألطفال.

نداء الحضور
•هل ميكــن ألحدكم تذكري باقــي املجموعة مبــا تناولنا خالل
الحصة املاضية؟
خــال الحصــة األخــرة للرتقيــة االجتامعيــة ،خصصنــا وقتــا ملراجعة
موضــوع (تحديد ما هــو) الذي رغبتــم يف تعميقه وتحدثنــا أيضا عن
أهمية مــا ييل:
Pحــق التعليــم لجميع األطفــال ،بالنســبة للبنات بنفــس الدرجة
كاألوالد وعــن أهميــة دور اآلبــاء يف جعــل هــذا الحــق يحــرم
وتشــجيع األطفــال عــى متابعة دراســتهم.
 Pمنــو الطفــل وخاصة أهمية تشــجيع اآلبــاء ،للمراهقني الشــباب
ومســاعدتهم عىل إعــداد خطــة لحياتهم،
•هل هناك من يود إضافة يشء ما؟

7

إعالن أهداف الحصة
سنتحدث اليوم عن:
•حــق الطفــل يف الحاميــة ضد العنــف وســوء املعاملة
وجميع أشــكال التعســف واالســتغالل.
	•	 ثــم منــو الطفل وخاصــة األهميــة التي يجــب أن توىل
لصحــة ورفاهيــة املراهقــن
لكــن قبل ذلــك نقرتح عليكــم :إما مراجعة مامرســة ســبق وأن
رأيناها خالل الفصول الســابقة وإما مشــاهدة فيلــم حول تنمية
نشــاطات اقتصاديــة جديدة داخل القرى لنناقشــها.
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املرحلة  :2حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف
الحصة املاضية
للتذكــر فإننــا قد اقرتحنا أن تحددوا بأنفســكم التعهــد الخاص بكم أو
أن تختــاروه من بني التعهــدات التالية:
حقوق
األطفال

اإللتزام :1
اإللتزام :2

منو الطفل

اإللتزام :1
اإللتزام :2

االهتــام عن قرب بتمــدرس أطفالكم والســهر عىل
انضباطهــم وحضورهم يف الوقــت للدروس.
متكني أطفالكم املتمدرســن كل يوم من االســتفادة
مــن أوقــات الســكينة والهــدوء يف مكان مناســب
ليقوموا مبراجعة دروســهم.
تشجيع شباب األرسة عىل إعداد خطط للحياة.
مواكبة شباب األرسة ليقوموا بإنجاز خطط لحياتهم،
مبساعدتهم عىل اجتياز جميع املراحل الرضورية.

•هل ميكن ألحدكم أن يذكرنا بالتعهدات التي التزمتم بها؟
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؟
Pكيف متكنتم بااللتزام بتعهداتكم؟
Pمــا هــي النتائــج اإليجابيــة التــي الحظتم إثــر تبنيكم
هذه املامرســات؟
Pهــل تلقيتم دعام من محيطكــم؟ إذا كان الجواب بنعم،
كيف حصلتــم عىل ذلك؟
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية 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
التــي واجهوا؟
•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  :3ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني الحصص
إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية
•هــل متكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم
حــول مذيــاع التكافل؟
إن كان الجــواب ال ،ابحثــوا عــن الســبب وأكدوا عىل أهمية املشــاركة
يف هــذا العمــل ملتابعــة التفكري ما بــن الحصص يف النقــاش املثار من
طرف املجموعــة خالل الحصة الســابقة.
•ماذا تعالج الربامج اإلذاعية التي استمعتم إليها؟
•هــل مكــن هــذا اإلســتامع من خلــق نقــاش بني النســاء
الحــارضات حــول املســائل املثــارة؟
•ماهي النقاط الرئيسية املتطرق إليها بهذه املناسبة؟
اطلبــوا من املجموعــة أن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة
املحليــة للرتقيــة اإلجتامعية ملشــاركتهن.

املراجعة عند الطلب

املرحلة  | 4املراجعة عند الطلب
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املـرحلــة  :4املراجعة عند الطلب
منذ بداية حصص الرتقية االجتامعية تطرقنا للعديد من املامرسات.
•من بني هذه املامرسات ،أيها لفت انتباهكم أكرث؟
•ما هي املامرســة التــي ترغبون اليــوم يف مراجعتها لتذكريكم
أو لتعميق املوضوع؟
انطالقــا مــن إجابــات املجموعة ،اختاروا مامرســة مثــارة خالل
املرحلة األوىل وأعيدوا تقدميها بواســطة دليل اإلنعاش املناســب.
متابعــة نفــس املراحل )i( :مدخــل إىل املوضــوع )ii( ،األهداف،
( )iiiرســائل ،نشــاطات عمليــة (إذا كانــت اللــوازم الرضوريــة
متوفــرة) )vi( ،رســائل إضافية و ( )vخامتــة .يف املقابل ليس من
الــروري إعطاء واجبــات منزلية مــرة أخرى.
يف حالــة أن املجموعة مل تعرب عن اختيار ملامرســة معينة ،اختاروا
بــدال عنهــا مراجعة مامرســة مرتبطــة بعنوان منو الطفــل ،الذي
تــم تناوله خــال املرحلة  ،1تحفيز التعبري – الــكالم (الحصة .)5

حقوق األطفال

حقه يف الحامية من العنف وسوء
املعاملة وجميع أشكال التعسف
واالستغالل.

املرحلة  | 5حقوق األطفال
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املـرحـلة  :5حقه يف الحامية من العنف وسوء املعاملة
وجميع أشكال التعسف واالستغالل.
مقدمة املوضوع
•حسب رأيكم ما هو سوء املعاملة والعنف تجاه األطفال؟
تعني معاملة األطفال «جميع أشــكال اإليذاء الجســدي و /أو العاطفي،
أو اإليــذاء (الجنــي) ،أو اإلهامل ،أو االســتغالل التجــاري أو غريه ،مام
يــؤدي إىل رضر فعيل أو محتمل عىل صحة الطفــل ،أو بقائه أو منوه أو
كرامته يف ســياق عالقة من املســؤولية أو الثقة أو الســلطة « .وتنطبق
عىل أي شــخص يســتخدم القوة أو ســلطته أو تأثريه لإلرضار بشخص أو
إجباره عىل فعــل يشء ضد إرادته.
ومبــا أن األطفــال أكــر ضعفــا وأقل قــدرة عــى مواجهــة العنف من
اآلخرين ،فهم بطبيعتهم أكرث هشاشــة وبالتايل يشــكلون أهدافا سهلة.
•ملاذا يقال إن األطفال بالخصوص معرضون العنف؟
تعتــر الطفولة مرحلة ضعف كبــر :فاألطفال واملراهقــون بالخصوص،
معرضون -للتعســف وأشــكال ســوء املعاملة املختلفة ألنهــم مل ميتلكوا
بعد الوســائل (البدنيــة والعقليــة واالقتصادية ،الخ) التــي متكنهم من
الدفاع عن أنفســهم وبســبب اعتامدهم عــى الكبار.
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حقوق األطفال | املرحلة 5
•األطفال والشــباب هم األكرث هشاشــة ،ألن منوهــم مل يكتمل
بعــد وبالتايل ال ميكنهم الدفاع عن أنفســهم بســهولة.
•غالبــا مــا يخاف األطفــال من اإلبــاغ عام يتعرضــون له من
عنــف ،ألنه مرتكب مــن طرف أشــخاص لهم ســلطة عليهم
وهــم يف الغالــب يعتمدون فيام يتعلق مبعاشــهم وســكنهم
عىل الشــخص الــذي يــيء معاملتهم.
•بعض األطفال ليس لديه أحد يقدم له املساعدة.
•وأخــرا قــد يكــون األطفــال أكــر عرضة بســبب جنســهم،
عرقهــم ،انتامئهــم االثنــي ،أو إعاقتهــم.
ميكن أن تكون لســوء املعاملة تداعيات خطرية وتكون سببا يف اضطرابات
ال رجعــة فيها فيام يتعلق بســلوك األطفال ،لذا فمن الرضوري تحســيس
األرس لتعمــل ضد أشــكال العنــف تجاه األطفال وتســعى إىل تشــجيع
حاميتهم داخل املجتمعــات .إننا جميعا مســئولون عن أطفالنا.
•ماهــي عواقــب العنف ،الــذي يتعــرض له األطفــال ،عىل
األمــد البعيد؟
ميكــن أن يكون للعنف والتعســف واالســتغالل آثار ســلبية عىل صحة
األطفــال واملراهقــن وعواقــب وخيمة عــى األمد البعيد .فاألشــخاص
الذيــن يقعــون ضحية للتعســف خالل طفولتهــم ،يواجهون مشــاكل
بدنيــة أو عقليــة يف ســن البلــوغ .ويف بعــض الحــاالت ،تقــود هــذه
املعامالت الســيئة إىل صعوبة التعلم وصعوبة يف إقامة عالقات ســليمة
مــع اآلخريــن أو تكويــن أرسة .فمن املمكــن أن يصعب عــى البالغني
الذيــن عانــوا من ســوء املعاملة يف طفولتهــم ،االندمــاج يف املجتمع.
لــذا فإنــه من األســايس ضــان حاميــة األطفــال واملراهقــن .فجميع
أطفــال العــامل دون اســتثناء ،بحاجــة إىل الحاميــة من جميع أشــكال
العنــف والتعســف والتمييز واالســتغالل وعــى األهــايل واألرس تأمني
هــذه الحامية ألنهم هم املســئولون الرئيســيون عن رفاهيــة أطفالهم.

املرحلة  | 5حقوق األطفال
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األهداف املتعلقة بالنظافة
يف أعقاب حصة الرتقية االجتامعية هذه ،سيكون بإمكانكم:
•فهــم أهميــة حاميــة األطفــال واملراهقني ضــد التمييز
وســوء املعاملــة والعنف وكل أشــكال االســتغالل.
•الرتويــج داخــل األرس لــرورة ضــان حاميــة فعليــة
لألطفــال واملراهقــن دون متييــز.

رسائل
•هل تعرفــون ما هي حقــوق األطفال التي مــن املفرتض أن
تضمــن حاميتهم ضد جميع أشــكال العنف؟
هنــاك العديــد من حقــوق األطفال التي تــم تحديدها عىل املســتوى
الوطنــي والدويل لحامية األطفال ضد جميع أشــكال العنف والتعســف
أو االســتغالل .كام هو الحــال بالتحديد:
•الحــق يف هويــة قانونيــة أو
التســجيل عنــد الــوالدة.

•الحــق يف تعلم أشــياء جديــدة ،من
األفضــل أن تكون باملدرســة.
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•الحق يف عدم التعرض للتمييز.

•الحــق يف أن تأخــذ مصلحتــه العليا
يف الحســبان عنــد أخــذ القــرارات
املتعلقــة به.
•الحــق يف املشــاركة يف القــرارات
املتعلقــة مبســتقبله.

ميكن احــرام هذه الحقــوق من ضــان إيجاد وضع قانوين ومســتوي
تعليمــي ومــن الحق يف التعبري عن آرائهم للشــباب ما مينحهم أســلحة
متكنهم مــن الدفاع ضــد أي عنف محتمل.
•من بــن األوالد والبنات ،أيهم األكرث عرضــة ملواجهة العنف
أو أشــكال سوء املعاملة؟
األطفــال جميعــا ضعاف للغايــة ،غري أن
البنات مع األســف ،هن األكرث .فهن غالبا
مــا تعانني من التهميــش والبرت(الخفاض)
والفقــر وســوء املعاملة واملعانــاة ،مبا يف
ذلك أنــواع العنف واالســتغالل الجنيس.
إذ يجــب عــى األرس واملجتمعــات أن
تأخذ بعــن االعتبــار رضورة االحتياجات
الخاصة للبنــات يف الحامية ألنها تشــكل
معضلــة رئيســية فيام يتعلق باملســاوات
بــن األطفــال والنمو الجيــد للبنات.

املرحلة  | 5حقوق األطفال
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•ملاذا يكون مبدأ» ال للتمييز «مهام؟
التمييــز هــو عندمــا يكــون شــخص
يعامــل أقل من آخر يف نفــس الحالة.
مبــدأ »عــدم التمييز «عنرص أســايس
يف مجــال حقــوق األطفــال .فرغم أن
لــكل طفل خصوصياتــه ،إال أنها يجب
أن ال تــؤدي إىل أي متييــز .عــى وجه
الخصــوص  ،تتمتــع جميــع الفتيــات
والفتيــان يف العــامل بنفــس الحقــوق
التــي تضمن رفاههــم  ،وبالتايل يجب
معاملتهــم بنفــس الطريقة.

أنشطة تطبيقية
النشاط 1
الهــدف مــن هذا النشــاط هو جعلهــم يفكرون حــول مفاهيم
«اختالف» و «تنوع» .اطلبوا من املشــاركني أن يقفوا ويســتمعوا
إىل التعليــات التــي ســيطلب منهــم تنفيذهــا .ارشحــوا لهــم
أنكــم ســتطلبون منهم تشــكيل ملجموعات برسعــة ،تبعا لبعض
املواصفــات إذا كانــت تنطبــق عليهــم أم ال .قومــوا بالعــد من
 10إيل  15ثانيــة بصــوت عــال ،لترتكــوا لهم فقــط الوقت الكايف
لينتظمــوا يف مجموعات.
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التعليامت:
•مــن جهــة ،األكــر ســنا ويف اآلخــرى ،األصغــر(
)0....13،14،15
•مــن جهة ،مــن لديهن أطفــال أقل من  5ســنوات ويف
اآلخــرى ،من ليس لديهــن أطفال أقل من  5ســنوات (
)0....15،14،13
•مــن جهــة ،الــايت يحبــن االســتامع للموســيقى وم ا
اآلخــرى ،مــن ال يحبــن االســتامع إليهــا ( )0....51،41،31
•يف جانب ،من ســبق وأن تعلمن يف املدرسة ويف الجانب
اآلخر مــن مل يتعلمن فيها
•( )0....131،14،15
• مــن جهــة ،الــايت يحبنب املــزاح ومــن اآلخــر ،من ال
يحببنــه ( )0....15،14،13
تلخيص النشاط:
كل الناس مختلفون ،لســبب أو آلخر :ســواء تعلــق األمر بالقامة،
لون البرشة ،ميوالتنــا أو أي يشء آخر.
•ملاذا حسب رأيكم ،هذه االختالفات مثينة؟
كل هــذه االختالفــات مثينة ،ألنــه انطالقا مــن هذه االختالفات ينشــأ
التنــوع واإلبــداع والرثاء الفــردي والثقايف.
النشاط 2
يف جميــع أنحــاء العامل ،ميكــن أن يواجه األطفــال أنواعا مــن العنف،
لــذا تجب حاميتهم وأقــرح عليكم قــراءة بعض الجمل ألطفــال كانوا
ضحية للعنــف والظلم.
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اقرأوا بصوت عال املقوالت أدناه ،مع ذكر مصدرها.
•«معلمــة تلومني وتقول يل إين حيــوان .ترصخ عاليا ()...
وبــدأت يف الحال ترضبني» (طفل معاق من الســودان)
•«يف كل مســاء ويف وقــت الخلــود للراحــة ،أخاف جدا
مــن أكون متابعــا من طرف أشــخاص قــد ماتوا خالل
الحــرب خاصة أنهم أصدقاء قاتلــوا معي خالل الحرب»
(فتى صغري مــن ليربيا)
•«مازلــت أتذكــر اليــوم الذي فاجــأين فيه أخــي التوأم
حينــا كنــت ذاهبــة إيل املدرســة ورضبنــي ألنه كان
يخجــل مــن أن يــراين أدرس يف الوقت الــذي مل يذهب
فيــه أي رجــل مــن أرستنا قط ليــدرس» (فتــاة صغرية
مــن الهند).
اطلبــوا مــن املشــاركني التفاعل وإبــداء مالحظاتهــم حول هذه
األمثلة:
•ما هي النقاط املشرتكة بني هذه األمثلة؟
•هل يشعر هؤالء األطفال باألمان؟ ملاذا؟
•عىل مــن تجب حامية هــؤالء األطفال وكيــف ميكنهم
القيام بذلك؟
تلخيص النشاط
يف جميــع هــذه األمثلــة األطفــال ال يحســون باألمان أو ليســوا
محرتمــن .إنهــم جميعا ضحية للعنــف الذي ميكــن أن تكون له
عواقــب وخيمة عىل حياتهم يف املســتقبل ومن مســؤولية الكبار
واملجتمــع كله حامية هــؤالء األطفال ضــد العنف.
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استعامل جهاز العرض

عــرض فيلم حــول مامرســة حقوق الطفــل للحصــص  17و:18
كيــف ميكننــا أن نحمــي أطفالنــا من جميــع أشــكال العنف،
التعســف ،التمييز واالســتغالل؟
إيقاف جهاز العرض

رسائل تكميلية
•من هم املسؤولون األولون عن حامية األطفال واملراهقني؟
يجــب أن تتــم حاميــة جميــع األطفال
دون أي متييــز .ويجــب أن يضمن األهايل
واألرس واملجموعــات والحكومــات هــذه
الحاميــة ،يجــب أن يشــرك املجتمع كله
يف هذه الحاميــة ويتحمل كل أحد جانبه
من املســؤولية.
ومــع ذلــك ،فــإن دور الوالديــن بالــغ
األهميــة ألنهــم املســؤولون األولون عن
رفاهيــة أطفالهم وبتلك املناســبة ،يجب
عليهــم امتــاك املعلومــات الرضوريــة
لتحديــد املخاطــر التــي قد تلحق الــرر بالنمو الجيــد ألطفالهم والتــرف تجاهها.
•ما هو اكرب خطر ميكن أن يواجهه األطفال
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كــا رأينا ســابقا ،فإن الوالدين يشــكلون
خط الدفــاع األمامي والحاميــة لألطفال.
وهــم أيضــا مصــدر حــب وغالبــا مــا
يكونــون مثاال يحتــذي به ،فهــم ميثلون
إذن عنرصا أساســيا بالنســبة للنمو الجيد
لألطفــال .لهــذا الســبب يُعــد االنفصال
عــن الوالدين أحد أكــر املواقف خطورة
بالنســبة للطفل.
ميكــن أن يحــدث هــذا أثنــاء حــركات
الهجــرة أو النزاعات املســلحة أو الكــوارث الطبيعية أو حاالت الطــوارئ األخرى .ويف
هــذه الحاالت فمــن الرضوري لرفاهية األطفال ،عمل ما يف الوســع مــن أجل متكينهم
مــن مل شــملهم مــع أفراد مــن أرستهم أو – عنــد االقتضــاء – ببالغني مــن معارفهم،
يكونــون يقظــن اتجاههــم ومســتعدين للتكفل بهم.

خـــالصـــــــــــة:
جميــع األطفــال دون متييــز ،بحاجــة إىل الحامية ضــد العنف
والتعســف واالســتغالل ،ألنــه ميكــن أن تكــون لســوء معاملة
األطفــال انعكاســات خطــرة ومشــاكل ال تفارقهم مــن ناحية
الســلوك ،مام يجعــل من الرضوري تحســيس األرس واملجموعات
يك يحاربــوا العنــف بجميع أشــكاله.
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واجبات منزلية
مــن هنا وحتــى الحصة القادمــة ،نرغب يف أن تناقشــوا مــع فرد بالغ
آخــر مــن األرسة (زوج ،أم ،أب ، ،عــم -خــال أو عمــة  -خالــة  ،الخ).
املســائل التالية:
•ماهي املخاطر املحتملة التي قد يواجهها األطفال؟
•مــا الــذي تســتطيعون القيــام به من أجــل تجنيبهــم لهذه
املخاطر؟
•هــل لديكــم مثال عــى طفل مل تتــم حاميته بالقــدر الكايف
مع األســف؟ مــاذا صار بعــد البلوغ؟
حاولــوا تذكر هذه النقاشــات حول كيفية حامية األطفــال ،حتى ميكننا
الحديث عنهــا يف الحصة القادمة.

نـمـو الطـفـل:

صحة ورفاهية املراهقني
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املرحــلـة  :6صحة ورفاهية املراهقني.
مقدمة املوضوع
•مــا الذي يجعــل املراهقة فــرة بالغة األهميــة فيام يتعلق
بصحــة ورفاهية الفرد؟
كــا رأينــا يف الحصــص الســابقة ،فــإن املراهقــة فــرة أساســية فيام
يتعلــق بالنمو الفــردي لكل أحــد .ألن التغريات البيولوجية والنفســية
االجتامعيــة ،التــي تحصل يف العرشية الثانية من عمــر الفرد مهمة جدا
ألن لهــا تأثري عىل بقيــة حياته .فخــال املراهقة يتغري مظهر الشــباب
وتتوســع عالقاتهم مــع اآلخرين وتتفتــح أذهانهم نحو أفــكار جديدة
ويختــرون تجارب جديدة ويبدؤون يف تحمل مســؤوليات مســتقبلهم.
ومــن بني مختلف مراحــل الحياة ،فإن فرتة املراهقة فريدة وتأسيســية.
مــا جعل فــرة املراهقــة حاســمة لوضع األســس لنمط حيــاة صحي
ميكن أن يســتمر يف مرحلــة البلوغ.
•ما هو دور الوالدين فيام يتعلق بصحة املراهقني؟
يجب أن يكــون الوالدان فطنــون لحاجات املراهقــن ومواكبتهم حتى
يزودوهــم باملعلومــات املالمئة التــي متكنهم من اتخاذ قــرارات جيدة
تتعلق بصحتهــم ورفاهيتهم.
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األهداف املتعلقة بنمو الطفل
حصة الرتقية االجتامعية اليوم يجب أن:
•تســاعدكم عــى إدراك أن تحــوالت املراهقــة ميكــن
أن تصاحبهــا فــرات ضعــف ،لكــن أيضــا فــرات قوة
ومســؤولية.
• تقودكــم أكــر إىل اإلنخــراط يف صحــة املراهقــن من
أرستكــم ومواكبتهــم يف بنــاء مســتقبل أفضل.

رسائل
•ما هي املشاكل الصحية الرئيسية التي يواجهها املراهقون؟
يكــون للتغيــرات التــي تحصــل يف املراهقــة تأثــر عىل صحــة ومنو
األطفــال بقيــة حياتهــم ،غــر أن أغلــب املشــاكل الصحية والســلوك
الســلبي الذي يظهر خــال فرتة املراهقــة ،ميكن تفاديــه إذا ما أدرك
الشــباب وأرسهــم املخاطــر املحتملــة التي قــد تكون لهــا عواقب.
واملخاطر األكرث شيوعا بالنسبة الشباب هي:
•تغذية سيئة
إن الولــد أو البنــت املصــاب بســوء التغذيــة أو
الســمنة يف ســن املراهقــة ،يكــون أكــر عرضــة
لألمــراض .فمن املهم إذن ،بالنســبة للمراهقني اتباع
نظــام غــذايئ متوازن يشــمل الفواكــه والخرضوات
واللحــم والحبــوب ،لضــان منــو جيــد لجســمه.
فاملراهق الســليم ال يكون هزيال وال ســمينا وميارس
نشــاطات بدنيــة بصــورة منتظمة.
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•الحمل والوالدة املبكرين
تحــل املضاعفــات املرتبطــة بالحمــل والــوالدة يف
الدرجــة الثانيــة مــن حيــث أســباب الوفيــات يف
العــامل لــدى البنات .وهــو ما يجعل مــن الرضوري
محاربــة الحمل املبكر لدى بنــات األرسة .لذا يكون
من املهــم وقايتهن مــن املخاطر املرتبطــة بالحمل
املبكــر وتزويدهــن باملعلومــات ذات الصلة.
•املشاكل النفسية

•استعامل املواد الضارة

غالبــا مــا تكون املشــاكل النفســية عنــد املراهقني
ناتجة عن اســتخدام العنف تجاههــم أو الحط من
قيمتهم الشــخصية مــن طرف محيطهم .فالشــباب
بحاجــة ماســة إىل دعــم أرسهــم لبنــاء الثقــة يف
أنفســهم وإيجاد القوة والوســائل ملواجهة مشــاكل
وتحديــات حياتهــم اليومية.

يشــكل موضوع االســتهالك الضار للتبغ واملخدرات
موضوعا رئيســيا يف العديد مــن دول العامل .إنه أحد
األســباب الرئيســية للصدمــات والعنــف والوفيات
املبكــرة يف صفــوف األجيــال الجديــدة .ويــؤدي
اســتهالك املــواد الضارة إىل مشــاكل التبعيــة التي
ميكــن أن تؤثــر بطريقة معتــرة عىل نوعيــة حياة
الشــخص البالــغ .لــذا فإن إبــاغ الشــباب مبخاطر
اســتعامل هذه املــواد عىل املــدى الطويــل ،يكون
أساســيا إلبقائهم بعيديــن عنها.
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•األمراض املنتقلة عن طريق الجنس
ا يــزال الحديــث عــن هذه األمــراض محظــورا يف
العديــد مــن بلــدان العام ،غــر أن ذلــك ال يعني
أن عــدم الحديث عنهــا ،يجعلهــا تختفي...بل عىل
العكــس مــن ذلــك .يجــب أن نعلــم أن العديــد
من الشــباب يعيشــون حاليــا بهذه األمــراض ،دون
أن يدركــوا ذلــك .ومــع لألســف ال يســتفيد هؤالء
الشــباب مــن العالجات ومن الدعــم الذي ميكن أن
يكونــوا بحاجــة إليــه للبقاء بصحة جيــدة ومنع
نقلهــم بدورهم لهــذه األمراض.
يجــب إذن أن يفهــم املراهقــون أهميــة حاميتهم
ألنفســهم مــن هــذه األمــراض وبوصفنــا بالغــن
وأهايل ،يجب أن نتحدث لشــبابنا عــن جميع هذه
املخاطر.

نشاطات تطبيقية
النشاط 1
نقــرح عليكــم مشــاهدة فيديو قصــر حــول االســتهالك واإلفراط يف
تناول املــواد املرضة بالجســم
استعامل جهاز العرض

عرض فيلم بعنوان اإلدمان
إيقاف جهاز العرض
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•ماذا يحيك هذا الفيديو حسب رأيكم؟
•مــا هي ردة فعل الشــخص الــذي يذوق للمــرة األوىل
مادة تســبب اإلدمان؟
•ما هــي عواقب هــذه املادة عىل الشــخص املســتهلك
لهــا مع مــرور الزمن؟
•ملــاذا مــن املهم أن يــدرك الشــباب املخاطــر املرتبطة
باســتهالك مواد مــرة تســبب اإلدمان؟
النشاط 2
اآلن ســنقوم بتشــكيل مجموعتــن (مجموعــة  /1مجموعــة )2
تقومــان بنقــاش ،تحــاول كل واحــدة منهــا الدفاع عــن فكرة
معاكســة .يتعلق األمــر بلعب دور .فمن املمكــن إذن أن تحملوا
يف مجموعــة عــى الدفاع عــن وجهة نظر ليســت وجهة نظركم.
إليكــم النقاش الذي ســنتناول:
•النقــاش األول :تدافــع املجموعــة  1عــن أهمية جعل
الثقــة يف املراهقــن ،بينام تدافع املجموعــة الثانية عن
أهميــة عــدم جعل الثقــة يف املراهقني.
•النقــاش الثــاين :تدافــع املجموعة  2عــن أهمية احرتام
حاجــة املراهقــن إىل الحرية ،بينام تدافــع املجموعة 2
عــن أهمية عدم احــرام حاجتهــم إىل الحرية.
خالل هذا النشــاط ،يقوم املنعش بدور الوســيط بني املجموعتني،
يشــجع طــرح األســئلة حــول النقاط املهمــة ومبســاعدة جميع
املشــاركني ،يقوم بصياغة فوائد تشــجيع الثقة واحــرام املراهقني
من طــرف البالغني من أجل تشــجيع صحتهــم ورفاهيتهم.
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النشاط 3
استعامل جهاز العرض

عــرض فيلم حول مامرســة منــو الطفل للحصتــن  17و :18كيف
نســاعد املراهقني ونعتني بصحتهــم ورفاهيتهم؟
إيقاف جهاز العرض

رسائل تكميلية
•مــاذا ميكــن أن يفعلــه اآلبــاء مــن اجــل صحــة أطفالهم
املراهقــن؟
1.تشــجيع روابــط املودة داخــل األرسة .تنشــأ الروابط بــن األهايل
واألطفــال منــذ الطفولــة الصغــرى ،لكــن األوان ال يفــوت أبــدا
إلنشــائها أو توطيدهــا .فالعالقــات اإليجابيــة مــع الوالدين تعترب
عامــا ال غنــى عنه بالنســبة لصحة جيــدة ومنو جيــد للمراهقني.
فالشــبا الذين يحســون بأن آباءهم يحبونهم ويحيطونهم بالعناية
يكونــون أقــل اندفاعا يف ســلوك يقــود إىل الخطر.
2.احــرام شــخصية كل مراهــق ميكــن للوالديــن أن يعــززوا ثقــة
املراهقــن يف أنفســهم باحــرام وجهــات نظرهم وبســؤالهم عن
آرائهــم حــول املســائل األرسيــة املهمة وجعــل الثقــة فيهم من
أجــل تحملهم ملســؤولياتهم ،مشــجعني إياهم عــى تغذية أحالم
وأهداف ملســتقبلهم.
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3.التحــي بســلوك منوذجــي منــذ ســن مبكــرة ،يتشــبه األطفــال
بأهاليهــم الذيــن ميثلــون منوذجــا يحتذي بــه تدريجيــا .فتصبح
ترصفاتهــم ومواقفهم أمثلــة للطريقة التي يجــب أن يتم الترصف
بهــا يف الحيــاة اليوميــة .وغالبا ما يتنــاىس األهايل تأثــر ترصفاتهم
عىل ســلوك أطفالهم .لكن إدراك الشــباب مرشوط بشــدة باألمناط
والقيــم التــي يجســدها اآلباء يف املنــزل .لهذا الســبب يجب عىل
اآلبــاء تبنــي ســلوكيات منوذجية ميكــن ألطفالهــم اتباعهــا دون
مخاطرة.
4.اقــراح حــدود للســلوكيات تكــون واضحــة وثابتــة .إن االتصال
الواضــح ال غنــى عنه إلقامــة القواعد وكذا العقوبــات إذا مل تحرتم
هــذه القواعــد .إن ثبــات القواعد والقيــم باملنزل يشــجع توازن
ســلوكيات املراهــق يف العــامل الخارجي.
5.إرشاك أعضــاء آخريــن مــن األرسة واملجموعــة .مــن الطبيعي أال
يكــون مبقــدور األرسة املبــارشة دامئــا إســداء نصائــح أو تقاســم
التجــارب التي يحتاجها الشــباب .ملســاعدتهم رغــم كل يشء ،فإن
الحــل يتمثــل حينها يف البحــث عن دعــم خارجي داخــل األرسة
املوســعة وحتــى املجموعة.

خـــالصـــــــــــة:
إن املراهقة فرتة حاســمة وتأسيسية بالنســبة للشباب من حيث
اقتنــاء ســلوكيات إيجابية لصحتهم ومنوهــم .فيجب عىل األهايل
إذن أن ينتبهــوا خالل هــذه الفرتة ليــزودوا املراهقني مبعلومات
حول الســلوك وقواعــده ومناذجه األكــر تكيفا لتتيــح لهم ذلك
بناء مســتقبل مريح .بصفة عامة ،يجب إعطــاء قيمة للمراهقني
ودعوتهــم التخــاذ القــرارات التي تخصــه ،ما يقتــي اعتبارهم
قادرين عىل املشــاركة يف النمــو الخاص بهم.
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واجبات منزلية
•هل سبق وأن أخبارنا أطفالنا مبسائل تتعلق بنا؟
من هنــا وحتى الحصة املقبلــة ،نقرتح عليكم القيــام بواجب يتمثل يف
إجراء محادثــة مع أطفالكم حــول مراهقتكم :كيف كنتم تســتمتعون
(تلعبــون) يف تلك الفرتة؟ مــا كان يغضبكم؟ ما كان يســعدكم؟ ما هي
التحديــات التــي واجهتكم؟ ما هي القــرارات املهمة التــي كان عليكم
اتخاذهــا؟ كيف كانت عالقاتكم مــع أهاليكم؟ الــخ .ودعوهم يطرحوا
عليكم أســئلة إذا كانــوا يرغبون يف ذلك.
عندمــا نتحــدث عــن حياتنــا الخاصة ،ســيتعرف علينــا أطفالنــا أكرث
ويشــعرون بأنهــم أكرث قربــا منا وســيمكن ذلك من تعزيــز روابطكم
بصورة مســتدمية.
يف الحصــة القادمة ســنتناول من جديــد ما تناولناه يف هــذه اللحظات
املتميزة التي تقاســمتموها مع أبنائكــم املراهقني.

34

املرحلة  :7ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة
•هــل ميكن ألحدكــم أن يلخص لنا الرســائل األساســية التي
شــاهدنا خالل حصــة اليوم؟
تحدثنــا عــن حــق األطفــال يف الحاميــة ضــد أشــكال العنف
والتعســف والتمييــز واالســتغالل ورأينــا عــى الخصــوص أن:
•األطفــال واملراهقــون ،معرضــون أكرث من غريهم للتعســف
وأشــكال ســوء املعاملة ألنهم ليســت لديهم بعد الوســائل
(البدنيــة والعقلية واالقتصادية الــخ) التي متكنهم من الدفاع
عــن أنفســهم .ومــن بني األطفــال فــإن البنات هــن األكرث
ضعفــا .قد تكــون لســوء معاملــة األطفال تأثــرات خطرية
عىل املــدى البعيــد تجعــل الشــخص يتعــرض الضطرابات
ســلوكية ال رجعة فيها.
•فهذا وجــدت حقوق حاميــة األطفال ضد العنــف .وتضمن
هــذه الحقــوق للشــباب وضعــا قانونيــا ،مســتوى معرفيا
والحــق يف التعبــر التي تشــكل أدوات للدفاع عن أنفســهم
ضد أشــكال العنــف املحتملة.
•لكــن قبل كل يشء ،يتعني عــى الوالدين واألرس واملجموعات
ضــان الحاميــة لألطفال ألنهم هم املســؤولون الرئيســيون
عن رفاهيتهم.
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بعــد ذلك تحدثنــا عن أهمية صحــة ورفاهية املراهقــن ورأينا
عىل الخصــوص ما ييل:
•تعتــر املراهقة فرتة بالغة األهمية لوضع أســس صحة جيدة
يف الحياة تدوم بعد بلوغ ســن الرشــد .قــد يواجه املراهقون
مخاطــر مختلفة عــى صحتهم ،مبا يف ذلك :التغذية الســيئة،
الحمــل والــوالدة املبكريــن ،واملشــاكل النفســية ،وتعاطي
املــواد املرضة ،واألمــراض املنقولة عــن طريق الجنس.
مهم يف تعزيز صحــة أطفالهم
•ميكــن لآلبــاء أن يلعبــوا دو ًرا ً
املراهقــن من خالل الحفــاظ عىل عالقات وديــة وتحميلهم
املســؤولية وكونهم قدوة وتزويدهم بحــدود واضحة.
•اآلن وقــد رأينــا كل هذه املســائل االيجابية لنمــو ورفاهية
أطفالكم ،هــل أنتم مســتعدون لتطبقيها؟
اطلبــوا من املجموعــة التصفيق تعبــرا عن االمتنان ملــا تعلمنا
اليــوم ومــا نعتزم القيــام به غدا.
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املرحلة  :8التزامات املشاركات أمام العموم
اطلبــوا مــن املشــاركات أن تتجمعــن يف مجموعــات صغــرة حســب أماكن
توافدهن.
من اجل مساعدتكم عىل تطبيق هذه اإلرشادات نقرتح عليكم أخذ تعهدات.
اقرتحــوا عىل املجموعــة التزامني 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.
حقوق
األطفال

منو الطفل

اإللتزام :1
اإللتزام :2
اإللتزام :1

اإللتزام :2

الرتويج داخل األرس واملجموعة لرضورة القيام بحامية
األطفال واملراهقني ضد جميع أشكال سوء املعاملة.
األخذ بعني االعتبار ،رضورة الحاجة إىل حامية خاصة
لبنات األرسة لتشجيع النمو الجيد للبنات واملساوات
بني األطفال
إبالغ املراهقني داخل األرسة بإمكانية حصول خطر
عىل صحتهم نتيجة لتغذية غري سليمة واستهالك مواد
إدمان واألمراض املنتقلة عن طريق الجنس والحمل
املبكر.
تبني بوصفكم ,الدين سلوكًا منوذج ًيا للمراهقني
والنقاش معهم حول القواعد الرئيسية للسلوكيات
التي يجب عليهم اتباعها لضامن صحتهم ورفاههم.
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عندمــا تختــار املجموعــات الصغــرة 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 اخرتنا".
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املرحلة  :9تشكيل 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 الثالثة القادمة ،اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية.
كل واحــدة منكــن مكلفــة بتشــجيع املســتفيدات األخريــات يف مجموعتهــا
ومســاعدتهن عــى 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 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
إســاعها للمســتفيدين من الربنامــج داخــل منطقتكم.
ســنرتك لكن التنســيق فيــا بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن خالل األشــهر
الثالثــة القادمــة يك تصــل إىل جميع أعضاء اللجنــة املحلية للرتقيــة اإلجتامعية
قبــل الحصة القادمــة من الرتقيــة اإلجتامعية.
خالل األشــهر الثالثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من أجل تشجيعهن
عىل الوفــاء بالتزاماتهن وإنجاز واجباتهن.
ستحددون معهن الفوائد امللموسة املرتبطة باملامرسات التي تحدثنا عنها.
أخــرا 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  30دقيقة.

39

خــال حصتنــا القادمة من الرتقيــة 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  :10اختتام الحصة
الرســائل التــي ستســتمعن لها مــن هنا للحصــة القادمــة موجودة يف
هــذا القرص.
خــذوا  5دقائق بعد الحصة لتبينوا لألعضــاء املتطوعني يف اللجنة
املحليــة للرتقيــة اإلجتامعيــة كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل
لالســتامع 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 جزيال النتباهكن ومشــاركاتكن وال تنســن الوفــاء بالتزاماتكن!
ألننــا نقوم بهــذا من أجــل أطفالنا.

41

ما يجب القيام به قبل الذهاب :
•تســليم اللجنة املحلية لــوازم التكافل (امللــف ،الصور،
الواجبــات واإللتزامــات ،املذياع وقرص يحــوي الحلقة
 17من السلســلة اإلذاعية التكافل التي سيســتمعن لها
حتى الحصــة املقبلة).
•التأكــد /أخــذ أرقــام هواتــف أعضــاء اللجنــة املحلية
للرتقيــة اإلجتامعيــة.
ما بني الحصص :
اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرتقية 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 الرتقيــة اإلجتامعية.
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