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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 

عــن حــق األطفــال يف الحاميــة ضــد جميــع أشــكال العنف، 	 
التعســف أو االســتغال ودور األهايل يف العمل عى احرام هذا 

. لحق ا

صحة ورفاهيــة املراهقني والــدور الذي ميكن لآلبــاء أن يلعبوه 	 
خال هــذه الفرة

الحاسمة يف منو الطفل.  	  
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هل هناك من يود 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 

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:

الرويج داخل األرس واملجموعة لرضورة القيام بحامية 
األطفال واملراهقن ضد جميع أشكال سوء املعاملة.

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

األخذ بعن االعتبار، رضورة الحاجة إىل حامية خاصة 
لبنات األرسة لتشجيع النمو الجيد للبنات واملساوات 

بن األطفال

اإللتزام 2:

إباغ املراهقن داخل األرسة بإمكانية حصول خطر 
عى صحتهم نتيجة لتغذية غري سليمة واستهاك مواد 

إدمان واألمراض املنتقلة عن طريق الجنس والحمل 
املبكر.

اإللتزام 1: منو الطفل

تبني بوصفكم ,الدين سلوكًا منوذجيًا للمراهقن 
والنقاش معهم حول القواعد الرئيسية للسلوكيات 
التي يجب عليهم اتباعها لضامن صحتهم ورفاههم.

اإللتزام 2:
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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؟  

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

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

ذلك؟  عــى  كيف حصلتم 

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 

مواصلة مراجعة املامرســة التــي اختارتها مجموعة املســتفيدين 
السدايس. لهذا 

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 حالــة أن املجموعــة مل تعرب عن اختيار ملامرســة معينة، تابعوا 
مراجعة مامرســة تحفيز التعبــري – الكالم بواســطة دليل إنعاش 

.6 الحصة 



حقوق األطفال
حقه يف الحامية من العنف وسوء 
املعاملة وجميع أشكال التعسف 

واالستغالل
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حسب رأيكم ما هو سوء املعاملة والعنف تجاه األطفال؟	 

ملاذا يقال إن األطفال بالخصوص معرضون للعنف؟	 

تذكري

املـرحـلة 5: حقه يف الحامية من العنف وسوء املعاملة 
وجميع أشكال التعسف واالستغالل

نتحدث عن العنف حينام يســتخدم شــخص القوة أو ســلطته أو تأثريه 
لإلرضار بشــخص أو إجباره عــى فعل يشء ضد إرادتــه. ومبا أن الطفل 
أكــرث ضعفا وأقل قدرة عــى تحمل العنف من اآلخريــن، فهو بطبيعته 

هش وبالتايل يشــكل هدفا سها.

يعنــي ســوء معاملــة األطفــال جميع أشــكال اإليــذاء )الجســدي أو 
العاطفي أو اإلهامل أو االســتغال التجــاري أو االعتداء الجنيس، ...إلخ( 
التــي تــؤدي إىل رضر فعيل أو محتمل عــى صحة الطفــل أو بقائه أو 

منــوه أو كرامته يف ســياق عاقة املســؤولية أو الثقة أو الســلطة.

تعتــرب الطفولة مرحلة ضعف كبــري: 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.



حقوق األطفال | املرحلة 5 15

ملاذا يكون من املهم ضامن الحامية لألطفال واملراهقن؟	 

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 

عى الشــخص الــذي يــيسء معاملتهم.
بعض األطفال ليس لديه أحد يقدم له املساعدة.	 
وأخــريا قــد يكــون األطفــال أكــرث عرضة بســبب جنســهم، 	 

عرقهــم، انتامئهــم االثنــي، أو إعاقتهــم. 

ميكــن أن يكــون للعنــف والتعســف واالســتغال آثــار ســلبية عى صحــة األطفال 
واملراهقــن وعواقــب وخيمة عــى األمد البعيــد. فاألشــخاص الذين يقعــون ضحية 

للتعســف خــال طفولتهــم، يواجهــون 
مشــاكل بدنيــة أو عقلية يف ســن البلوغ. 
ويف بعض الحاالت، تقــود هذه املعامات 
الســيئة إىل صعوبــة التعلــم وصعوبة يف 
إقامــة عاقــات ســليمة مــع اآلخرين أو 
تكويــن أرسة. فمــن املمكــن أن يصعب 
عــى البالغــن الذيــن عانــوا من ســوء 
يف  االندمــاج  طفولتهــم،  يف  املعاملــة 

. ملجتمع ا

لــذا فإنــه مــن األســايس ضــامن حامية 
األطفــال واملراهقــن. فجميــع أطفــال العــامل دون اســتثناء، بحاجــة إىل الحامية من 
جميــع أشــكال العنف والتعســف والتمييــز واالســتغال وعى األهــايل واألرس تأمن 

هــذه الحاميــة ألنهم هــم املســئولون الرئيســيون عــن رفاهيــة أطفالهم.
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إرجاع الواجبات املنزلية

من بــن األوالد والبنات، أيهم األكرث عرضــة ملواجهة العنف 	 
أو أشــكال سوء املعاملة؟

انتهاز الفرصة للنقاش مع املجموعة حول املسائل التالية:

ماهي املخاطر املحتملة التي قد يواجهها األطفال؟	 
مــا الــذي تســتطيعون القيــام به مــن أجــل تجنيبهم 	 

املخاطر؟ لهــذه 
هــل لديكــم مثال عــى طفل مل تتــم حاميتــه بالقدر 	 

الــكايف مع األســف؟ ماذا صــار بعــد البلوغ؟

األطفــال جميعــا ضعاف للغايــة، غري أن 
البنات مع األســف، هن األكرث. فهن غالبا 
مــا تعانن من التهميــش والبر)الخفاض( 
والفقــر وســوء املعاملة واملعانــاة، مبا يف 
ذلك أنــواع العنف واالســتغال الجنيس.

إذ يجب عــى األرس واملجتمعات أن تأخذ 
بعــن االعتبــار رضورة االحتياجــات الخاصــة للبنــات يف الحامية ألنها 
تشــكل معضلة رئيســية فيــام يتعلق باملســاوات بن األطفــال والنمو 

الجيــد للبنات.

لقــد طلبنا منكــم أن إجراء نقاش مــع زوجكم أو مع شــخص بالغ من 
األرسة، حــول مســألة حاميــة األطفال، فهــل ميكن ألحدكــم أن يحدث 

املجموعة عــن تجربته؟
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هل ميكن أن يحصل العنف داخل املنازل:	 

ما هي أنواع العنف التي ميكن أن تحصل داخل األرس؟	 

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض فيلــم املتبنــن األوائــل حــول مامرســة حقــوق الطفل 
للحصتــن 17 و 18: ملــاذا يكون من املهم اهتــامم اآلباء بحامية 

أطفالهــم مــن جميع أشــكال العنف؟

إن العنــف داخــل األرس هو أحد األشــكال األكرث شــيوعا فيــام يتعلق 
بســوء معاملة األطفال. كل أشــكال ســوء املعاملة )البدنية والنفســية( 
تجــاه األطفال تعتــرب ترصف عنف يكمــن أن يهدد صحــة ومنو الطفل 
وحتــى كرامته. فمــن املهم أن نعي بأن األطفال ميكــن أن يقعوا ضحية 

للعنــف الخارجي ولكــن أيضا داخل أرسهــم الخاصة.

ميكن أن يأخذ سوء املعاملة عدة أشكال باملنزل:
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العقــاب البدين: هو اســتخدام القوة 	 
البدنيــة لإلســاءة إىل أحــد األطفــال 
حتــى تتم معاقبتــه أو إجبــاره عى 

األوامر. تنفيــذ 

العنــف العاطفــي: ينطــوي عــى اســتخدام 	 
التجريــم واإلهانة أو التاعب للســيطرة عى 
األطفــال. فيســتخدم البالــغ ســلطته إلجبار 
الطفــل عى القيــام مبهام ال تحلوا لــه. وغالبا 
مــا يصاحــب العنــف العاطفي عنــف بدين.

اســتغالل األطفــال: أو تشــغيل األطفــال هــو 	 
أيضا أحد أشــكال التعســف والعنف، فغالبا ما 
يســاعد األطفال األعامل املنزلية كام يشــاركون 
يف مختلــف األنشــطة املنزلية. هــذا النوع من 
التعــاون معــرف بــه ومقبــول تقليديــا. لكن، 
إذا كان هــذا العمــل خطــري ويــرض بالصحة أو 
التعليــم وحتى رفاهيــة األطفــال، حينها يصبح 
أحد أشــكال العنــف تجاه األطفــال الذي ميكن 
أن تنتــج عنــه عواقــب وخيمــة عــى املــدى 

. لبعيد ا

الجنيس: موضــوع يصعب 	  االعتــداء 
تناولــه. لكــن غالبا ما يحــدث هذا 
النــوع مــن ســوء املعاملــة داخــل 
األرسة نفســها. فاللمــس واالغتصاب 
وســفاح املحارم، يشــكل خرقا سافرا 
لحقــوق األطفال. ويتعــن عى أفراد 
األرسة أن يحمــوا األطفال ويدينوا كل 
أشــكال اإلعتــداءات عــى القرص إذا 

. وقعت
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 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

اطرحوا األسئلة التالية عى املشاركن: 

ما هو السلوك امليسء؟	 
ما ذا يحصل لشخص تعرض لسوء املعاملة؟	 
لســوء 	  يتعرضــون  الذيــن  األشــخاص  يحــس  كيــف 

املعاملــة؟
هــل ميكنكــم أن تعطونا مثاال عىل ســلوك عنيف تجاه 	 

؟ طفل
كيــف ميكننــا أن نتــرف يف مواجهــة أنــواع العنف 	 

؟ ه هذ
كيف متكننا الوقاية من العنف وسوء املعاملة؟	 

اإلهــامل: أو قلــة االهتامم أو العنايــة باألطفال هو 	 
أيضا شــكل من أشــكال ســوء املعاملــة. يف الواقع، 
عندمــا ال يتلقــى الطفــل مــا يكفي مــن االهتامم 
مــن والديه، قد يكــون منوه االجتامعــي والعاطفي 
والفكــري يف خطــر. يحتاج األطفال دامئًــا إىل املودة 

والديهم. مــن  والحامية 
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خـــالصـــــــــــة:

مــن املهم لــألرس معرفة كيفيــة التعرف عى مختلف أنواع ســوء 
املعاملــة أو العنــف تجاه األطفال، فالعنف ضــد األطفال ال ميكن 
تربيــره أبــًدا، والربية العنيف، جســديًا أو نفســيًا، دامئًا ما تكون 

لهــا عواقــب وخيمة جًدا عى منــو األطفال.

كيف متكننا الوقاية من العنف وسوء املعاملة؟	 

ميكــن للعنف أن يســبب خيبة األمل الخــوف. فهــذه الترصفات تفقد 
الثقــة يف النفــس وتوحي للضحايا بأنهــم عاجزون.

للتمكــن من الخروج من وضعيات ســوء املعاملة، يجــب قبل كل يشء 
أال نكــون خائفــن وأن نســتطيع التحدث مــع من ميكنهم مســاعدتنا 
وأال نقابــل أبــدا عنفــا بعنف أقــوى منه. مــن األفضل دامئــا اجتناب 
الخافــات والبحث عن مســاعدة خارجية، بدال من اللجــوء إىل العنف 

املعاملة. ســوء  ملحاربة 



نـمـو الطـفـل:
صحة ورفاهية املراهقني
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مــا هــي املشــاكل الصحيــة الرئيســية التــي قــد يواجهها 	 
املراهقــون؟

مــاذا ميكن أن يفعلــه اآلباء للعناية بصحــة املراهقن داخل 	 
أرسهم؟

تذكري

املرحــلـة 6: صحة ورفاهية املراهقني

إن معظم الســلوكيات الضارة ومشــاكل الصحة، التــي تظهر خال فرة 
املراهقــة ميكن تفاديهــا. غري أنه يجب أن يدرك الشــباب وأرسهم هذه 
املخاطر وعواقبها الســلبية املحتملة بالنســبة ملســتقبل املراهقن ومن 
بــن املخاطــر األكرث انتشــارا والتي قــد يتعرض لهــا املراهقــون، نذكر 

الخصوص: عى 

املخاطر املرتبطة بتغذية سيئة.	 
املخاطر املرتبطة بالحمل والوالدة املبكرين.	 
املخاطر املرتبطة باملشاكل النفسية.	 
املخاطر املرتبطة باستعامل املواد الضارة.	 
ا املخاطر املرتبطة باألمراض املنتقلة عن طريق الجنس. 	 

تشجيع روابط املودة داخل األرسة.1. 

تعتــرب العاقــات اإليجابيــة بــن األهــايل واألطفال عامــا ال غنى 
عنــه لإلبقــاء عى صحة بدنيــة وعقلية جيدة بالنســبة للمراهقن 

لشباب. ا
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احرتام شخصية كل مراهق2. 

ميكــن للوالديــن تشــجيع احــرام النفــس وتعزيــز الهويــة لدى 
أطفالهــم بجعل الثقة فيهــم وتركهم يتحملون مســؤولياتهم فيام 

يتعلــق بتنمية مســتقبلهم.

التحيل بسلوك منوذجي3. 

منــذ صغرهــم، يتشــبه األبنــاء بآبائهم الذيــن يشــكلون منوذجا 
يحتــذي به وإذن فمن املهــم أن يعمل اآلباء عيل تشــبث أبنائهم 

بأمثلــة من الســلوك الذي يتعــن اتباعه.

اقرتاح حدود للسلوكيات تكون واضحة وثابتة.4. 

إن االتصــال الواضــح ال غنى عنــه إلقامة القواعد وكــذا العقوبات 
إذا مل تحــرم هــذه القواعــد. إن ثبــات القواعــد والقيــم باملنزل 

يشــجع توازن ســلوكيات املراهــق يف العــامل الخارجي.

إرشاك أعضاء آخرين من األرسة واملجموعة.5. 

يحتاجها الشــباب. ملســاعدتهم رغــم كل يشء، فــإن الحل يتمثل 
حينهــا يف البحث عن دعــم خارجي داخل األرسة املوســعة وحتى 

املجموعة.

إرجاع الواجبات املنزلية

خــال الحصــة املاضيــة طلبنــا منكــم التحــدث مــع أطفالكــم حول 
تجربتكــم الخاصــة يف مرحلــة املراهقــة.
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من منكم يوافق عى أن يقص علينا هذه املحادثة؟ 	 
مباذا حدثتموهم أنتم فيام يتعلق مبراهقتكم الخاصة؟	 
هــل ميكنكــم إخبارنا كيف كنتــم مترحون )تلعبــون( خال 	 

املراهقة فرة 
مــا الــذي كان يغضبكــم؟ وما الــذي كان يســعدكم يف تلك 	 

لفرة؟ ا
كيف كانت عاقتكم مع أهلكم يف فرة مراهقتكم؟	 
مــا هــي األســئلة التي طــرح عليكــم طفلكم خــال هذه 	 

ثة د ملحا ا
الخ... 	 

مــا هي املشــاعر التي غالباً ما يحســها الشــباب خال فرة 	 
املراهقة؟

لنتذكر أنــه عندما نتحدث ألبنائنــا عن حياتنا الخاصــة، يتعرفون علينا 
أكرث ويحســون بأنهم صــاروا أقرب إلينا.

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض فيلــم املتبنــن األوائــل حــول مامرســة حقــوق الطفل 
للحصتــن 17 و18: ملــاذا يكــون من املهــم أن يســاعد الوالدان 

أطفالهــم يف التغلــب عــىل الصعــاب املرتبطــة باملراهقة؟
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كيف ميكــن للوالديــن مســاعدة أطفالهــم يف التغلب عى 	 
املراهقة؟ صعوبــات 

فــرة املراهقــة ال تصاحبها تغريات بدنية فحســب وإمنــا أيضا تغريات يف 
الســلوك. تلعب املشــاعر بشــكل خاص دورًا مهاًم يف منو املراهقن الذين 

يشــعرون باالرتباك بســبب التحوالت. غالبا ما يشــعر املراهقون ب:

الغضب	 
حالة االنتقال من الضحك إىل البكاء	 
اإلحســاس أحيانــا بأنهــم بالغــون وأحيانا 	 

أطفال بأنهــم 
وجود صعوبات يف تحديد هويتهم	 
عدم التوفيق	 

بشــكل عام، غالبًا ما يشــعر املراهقــون بالحرية 
خــال هــذه الفــرة. دور الوالدين هــو جعلهم 
يفهمــون أن هذا شــعور طبيعي متاًمــا، وأنهم ليســوا الوحيدين الذين 
يشــعرون بذلــك خــال هــذه الفــرة االنتقاليــة. يجــب عــى اآلباء 

مواكبتهــم ومســاعدتهم عــى التغلب عى هــذه املحنة.

ملساعدتهم، ميكن للوالدين أن يقوموا تحديدا مبا ييل:

إمضاء بعض الوقت معهم.	 
دعمهم يف شكوكهم وإخفاقاتهم ونجاحاتهم.	 
احرام حاجتهم إيل الحرية وجعل الثقة فيهم.	 
االستامع قبل توجيه النصائح لهم.	 
اقراح مساعدتهم يف حل مشاكلهم.	 
تشجيعهم عى اتخاذ القرارات الجيدة وتهنئتهم بانتظام.	 
إظهار الحب لهم.	 
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ملاذا تكون العناية باملراهقن مهمة؟	 

يف كثــري مــن األحيان، يتــم إيــاء القليل 
مــن االهتــامم لصحــة الشــباب، يف حن 
أن الســلوكيات املعتمــدة يف فرة املراهقة 
ميكن أن تكــون لها عواقب مــدى الحياة. 
رعايــة صحة ورفــاه املراهقن هــو رعاية 
جميــع الســكان ألنهــم ميثلون مســتقبل 

. مجتمعنا

ومواكبــة  تشــجيع  هــو  الوالديــن  دور 
املراهقن الشــباب من خــال توفري املودة 

والحاميــة والدعــم وخاصــة الحب.

 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

نقــرح عليكــم اآلن لعب دور بســيط جــدا. والــذي نحتاج فيه 
ملتطوعن وســيلعب هــذان املتطوعان عى التــوايل دور مراهقة 

وأحد األهــل )أب أو أم(.

: متثيلها يتعــني  لتــي  ا لوضعية  ا وصــف 

االبنــة الكــربى لــألرسة تقلــق والديهــا. كانــت من قبــل هادئة 
ومطيعــة، ولكن يف األشــهر األخــرية تغريت كثــريا. إنهــا غالبا ما 
تكــون غاضبة وتــرصخ. تكرر عبــارات مثل: »ال أحــد يهتم يب«، 
»أريــد فقط أن يفارقني الحزن«، »إذا مل أرضب شــيئًا، أعتقد أنني 
ســأنفجر«، ... الوالد )الوالدة( يرغــب يف الحديث مع ابنته لفهم 
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مــا يحدث لها ومحاولة مســاعدتها عى الشــعور بالتحســن.

يتمثــل دور املنعــش يف املســاعدة يف تقدم املحادثة، مبســاعدة 
املتطــوع الــذي يلعب الــدور عى طرح األســئلة املناســبة عى 
الطفلــة، واالســتامع إىل إجاباتهــم، واحرام وجهــات نظرهم. يف 
نهايــة املناقشــة، يجب أن يكــون الوالد قد فهم ســبب شــعور 
املراهقة بهذه األشــياء وكيفية مســاعدتها. أخريًا، مــن املهم يبن 
املنعــش فوائــد تعزيز الثقــة واالحرام ومشــاركة األرسة يف صحة 

ورفاهيــة املراهقن.

عنــد االقتضــاء، بإمــكان املنعــش أيضــا املســاعدة يف لعب دور 
. لطفلة ا

خـــالصـــــــــــة:

تعتــرب املراهقة فرة صعبة بالنســبة للشــباب الذيــن يواجهون 
تغيريات بدنية كبرية ومشــاعر شــديدة. عندها يلعب اآلباء دوًرا 
يف مســاعدتهم عى التغلب عــى هذه املرحلــة، خاصة جعلهم 
يفهمــون أنه من الطبيعي أن يشــعروا بكل هذه األشــياء وأنهم 

ليســوا وحدهم خال هذه الفــرة االنتقالية. 
إن حب ومواكبة الشباب خال فرة املراهقة أمر أسايس.
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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 الحاميــة ضــد أشــكال العنف 
والتعســف والتمييــز واالســتغالل ورأينــا عــىل الخصــوص أن:

األطفــال واملراهقون، معرضون أكرث من غريهم للتعســف 	 
وأشــكال ســوء املعاملة التــي ميكن أن تكون لهــا تأثريات 
خطــرية عــى املــدى البعيــد تجعــل الشــخص يتعــرض 

الضطرابــات ســلوكية ال رجعــة فيها.
العنف داخل األرسة هو أحد أشــكال ســوء املعاملة األكرث 	 

شــيوعا تجــاه األطفــال. يف املنــزل، ميكن أن يأخذ ســوء 
املعاملــة عدة أشــكال مثــل العقوبة الجســدية والعنف 

العاطفــي والتشــغيل والتعدي الجنــيس أو اإلهامل. 
العنــف ضد األطفال ال ميكن تربيره أبــدا والربية العنيفة، 	 

جســديًا أو نفســيًا، دامئًا ما تكون لها عواقب وخيمة جًدا 
األطفال. منو  عى 
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العنــف ضــد األطفــال ال ميكــن تربيــره أبــدا والرتبيــة 	 
العنيفــة، جســديًا أو نفســًيا، دامئًا ما تكــون لها عواقب 

وخيمــة جًدا عــىل منــو األطفال.

ميكــن للوالديــن مواكبــة املراهقن خال هــذا املرحلة 	 
الصعبــة مــن خــال إظهــار الــود لهــم وتزويدهــم 

بالحاميــة وتقديــم الدعــم وخاصــة الحب.
لذلــك، مــن املهــم للوالدين قضــاء بعــض الوقت مع 	 

أطفالهــم املراهقــن، حتى يتمكنوا من االســتامع إليهم 
وفهــم مشــاكلهم وإظهــار احــرام قــرارات وإنجازات 

الثقــة لهم. أطفالهــم ومنح 

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.

الرويج داخل األرس واملجموعة لرضورة القيام بحامية 
األطفال واملراهقن ضد جميع أشكال سوء املعاملة.

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

األخذ بعن االعتبار، رضورة الحاجة إىل حامية خاصة 
لبنات األرسة لتشجيع النمو الجيد للبنات واملساوات 

بن األطفال

اإللتزام 2:

إباغ املراهقن داخل األرسة بإمكانية حصول خطر 
عى صحتهم نتيجة لتغذية غري سليمة واستهاك مواد 

إدمان واألمراض املنتقلة عن طريق الجنس والحمل 
املبكر.

اإللتزام 1: منو الطفل

تبني بوصفكم ,الدين سلوكًا منوذجيًا للمراهقن 
والنقاش معهم حول القواعد الرئيسية للسلوكيات 
التي يجب عليهم اتباعها لضامن صحتهم ورفاههم.

اإللتزام 2:

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



34

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 
18 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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