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يف إطــار تنفيــذ اســراتيجيتها الوطنية للحاميــة اإلجتامعية، أنشــأت موريتانيا، بدعــم من البنك الــدويل، الربنامج 

الوطنــي للتحويــات اإلجتامعيــة )برنامــج التكافل( موجه نحــو األرس األكرث هشاشــة يف البلد. 

الهــدف من هــذا الربنامــج هو مســاعدة األرس، من خــال تحويات نقديــة منتظمة وأنشــطة التوعيــة والرقية 

اإلجتامعيــة، عــى كــر حلقة الفقــر املتوارث بــن األجيال من خــال توفري تعليــم أفضل ألطفالهــا وتبني أفضل 

والغذائية. الصحية  الســلوكيات 

هذا الدليل موجه ملنعيش برنامج التكافل ملساعدتهم يف إنعاش حصص الرقية االجتامعية.

© الربنامج الوطني التكافل للتحويات االجتامعية، انواكشوط، 2019



اللوازم الرضورية إلنعاش الحصة:

عدة التكافل   
جهاز عرض صغري  	
مكرب صوت 	
شاشة عرض  	
حافظة ملفات  	
رسوم بيانية )كبرية، بطاقات وملصقات( 	
مذياع التكافل  	
مفتاح USBيحوي : 	

كيف ميكننا أن  	 حقوق الطفل للحصتن 19 و20:  فيلم حول مامرسة 
نجنب أبنائنا تنمية مسلكيات عنيفة ؟

فيلم بعنوان حكاية صونيدجا.  	
أن  	 بإمكاننا  كيف  و 20:  للحصتن 19  الطفل  منو  فيلم حول مامرسة 

بصحتهم  العناية  عىل  األرسة  مراهقي  الخصوص  وجه  عىل  نساعد 
وبنموهم؟

قرص يحتوي عىل الحلقة 91 من املسلسل اإلذاعي. 	
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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 األطفــال يف الحاميــة ضــد كافة أشــكال العنف، واإلســاءة  	
واالســتغاللوعن األهمية بالنســبة لآلبــاء يف التمكن مــن معرفة 
مختلــف أشــكال ســوء املعاملــة أو العنــف ضد األطفــال وذلك 

للعمل عــى احــرام الحق.

صحــة ورفــاه األطفال خالل فــرة املراهقــة والدور الــذي ميكن   	
لآلبــاء القيــام به خــال هذه الفــرة الصعبــة واملعقدة بالنســبة 

للشــباب ولكن الحاســمة بالنســبة لنموهم. 

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. 

هل هناك من يود إضافة يشء ما؟ 	 
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إعالن أهداف الحصة

سنتحدث اليوم عن:
حــق الطفل وبخاصة ســنواصل حديثنا حــول حقهم يف 	 

الحاميــة ضد العنف وســوء املعاملة وضد كافة أشــكال 
واالستغال. اإلساءة 

ثــم ســنتحدث عن منــو الطفــل وبخاصــة عــن النمو   	  
للبنــات. النوعــي 

ولكــن قبــل ذلك نقــرح عليكــم أخذ الوقــت لرناجــع معا أحد 
املوضوعات التي ســبق وأن تطرقنا إليها وترغبــون يف العودة إليه 

تعميقه. أو 
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املرحلة 2: حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف 
الحصة املاضية

العمــل داخــل االرس والجامعــة عــى رضورة تأمــن 
حاميــة األطفــال واملراهقن ضد كافة أشــكال ســوء 

. ملة ملعا ا

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

األخــذ يف االعتبــار احتياجــات الحاميــة النوعيــة 
لفتيــات األرسة مــن أجل تشــجيع منوهن الســليم 

األطفال. بــن  واملســاواة 

اإللتزام 2:

إمضــاء الوقت مــع مراهقي املنزل من أجل االســتامع 
إليهم وفهم مشــكاتهم وإشــعارهم بأنكم تحرمونهم 

بهم. وتثقون 

اإللتزام 1: منو الطفل

كآبــاء، اعتــامد ســلوك منوذجــي بالنســبة للمراهقن 
والحديث معهم حول أهم قواعد الســلوك.التي يجب 
ان يتحلــوا بها من اجــل ضامن صحتهــم ورفاهيتهم

اإللتزام 2:

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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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؟ 

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 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 حالــة أن املجموعة مل تعرب عن اختيار ملامرســة معينة، اختاروا 
بــدال عنهــا مراجعة مامرســة مرتبطــة بعنوان منو الطفــل، الذي 
تــم تناوله خــال املرحلة 1، تحفيز التعبري – الــكالم )الحصة 9(.

منذ بداية حصص الرقية االجتامعية تطرقنا للعديد من املامرسات. 



حقوق األطفال
حقوق األطفال –الحق يف الحامية ضد 
العنف، وسوء املعاملة وكافة أشكال 
اإلساءة واالستغالل والتمييز )الجزء 2(
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املـرحـلة 5: حقوق األطفال –الحق يف الحامية ضد العنف، وسوء 
املعاملة وكافة أشكال اإلساءة واالستغالل والتمييز )الجزء 2(

مقدمة املوضوع   

مــا هــي »الوقايــة« برأيكــم؟ والوقايــة من العنف بشــكل 	 
؟ ص خا

ملاذا تعترب مشاركة األرسة مهمة يف الوقاية من العنف؟	 

تهــدف الوقايــة إىل تقليــص ظهــور مشــكلة مــا قــد تعــرض األفراد 
للخطــر. وممتلكاتهــم 

إن الوقايــة مــن العنــف تقتــي تحفيز التغيري يف ســلوك األشــخاص 
املعنيــن بالعنف، تغيــريا يف عاداتهــم وأحيانا يف معتقداتهم بشــأن ما 
هــو مقبــول أو مرفوض يف العاقات اإلنســانية. ويف هــذا املنحنى، فإن 
الوقايــة من تطــور املســلكيات العنيفة لدى الشــباب هي مســؤولية 

اآلباء. عــى  تقع 

تعتــرب العاقات الســليمة املســتقرة داخل األرسة أساســية. إنهــا تُحِفُز 
النمــو العاطفي والثقــة لدى الطفل يف الوقــت الذي مُتَِكُنــُه من امتاك 

الكفــاءات الرضوريــة إلقامــة عاقات جيدة مــع اآلخرين.
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وكــام رأينا خــال الحصص الســابقة، فإن العاقات الســيئة بــن اآلباء 
واألطفــال قــد تكون لهــا عواقــب وخيمة يف ســن الرشــد. إن النقص 
يف الحــب أو الدعــم العاطفي مــن طرف اآلبــاء يُعِقد من بنــاء الثقة 
يف النفــس والتعاطــف او الثقة لدى الطفــل، األمر الذي يُعِقد تســيري 

النزاعــات ويــؤدي إىل دورة العنف يف املســتقبل.

األهداف املتعلقة بالنظافة

يف نهاية حصة الرقية االجتامعية هذه سيكون بإمكانكم : 

فهــم أنــه من األســايس لآلبــاء مرافقة تطــور الكفاءات 	 
مــن  لتمكينهــم  للمراهقــن  والعاطفيــة  االجتامعيــة 
مواجهــة متطلبــات وصعوبــات الحيــاة اليوميــة دون 

اللجــوء إىل العنــف.
تحديــد العوامــل العائليــة الرئيســية التي من شــأنها 	 

تشــجيع تنميــة مســلكيات عنيفــة لدى الشــباب.
تعزيــز األنشــطة التــي مــن شــأنها تشــجيع العاقات 	 

واملمتعة. املســتقرة  اآلمنــة 

كيف نستطيع الوقاية من منو دورة العنف لدى الشباب؟	 

رسائل

للوقايــة مــن منــو العنف لــدى الشــباب، فإن األســايس مســاعدتهم 
عــى امتاك وتنمية عــدد من املهــارات االجتامعيــة والعاطفية التي 
متكنهــم مــن تجنب املســلكيات العنيفــة، ومن بن هذه املســلكيات 

ميكننــا أن نذكر: 
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التعاطــف : أن يكــون الشــخص يف حالة اســتعداد 	 
وأن يســتمع إىل اآلخــر لفهم احتياجاتــه ووضعيته 
مســألة ال غنــى عنها لتجنــب اللجــوء إىل العنف.

االتصــال : إن معرفة كيفيــة التعبري عن 	 
املشــاعر بدقــة وصــدق، واللجــوء إىل 
التواصل اللفظي )الــكام( وغري اللفظي 
بصــورة  الفعــل(،  وردود  )الترصفــات 
التفاوض  منســجمة، وتطويــر قــدرات 
وتســيري النزاعــات للعنايــة بالعاقــات 
مع االخرين متثل كلها اســلحة أساســية 

لتفــادي اللجــوء إىل العنف.

تسيري املشــاعر : إن الســيطرة عى الغضب والقلق 	 
وضبــط االنفعاالت تســمح بتكيف أفضل وتســيري 
إســاءة،  )فقــدان،  الصعبــة  للوضعيــات  أحســن 

اللجــوء إىل العنف. صدمــة(، دون 

التقديــر والثقة يف النفــس: وهو ما 	 
ميكن الشــباب مــن الشــعور بأنهم 
ميتلكون يف أنفســهم املصادر الكافية 

العنف. إىل  اللجــوء  لتفادي 
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إن كل هــذه املــاكات )التعاطف، التواصل، تســيري املشــاعر، التقدير، 
الثقــة يف النفس( تنمــو لدى األطفال خــال حياتهم اليوميــة، لذا فإن 
لآلبــاء دورا هامــا يقومــون بــه مــن أجل تنميــة هذه املــاكات لدى 

لهم. أطفا

أنشطة تطبيقية

النشاط 1

انعشــوا نقاشــا جامعيا من خال دعوة الكل للمشــاركة وتقاسم 
الشخصية.  تجربته 

لنأخــذ الوقت للتفكــري معا حول العاقــة التي تربطنــا بأطفالنا 
وذلــك لتقييم حالتنا والنظــر فيام إذا كانت هنــاك أمور تتطلب 

أن يتم تحســينها عند االقتضاء.

كيــف تترصفــون عندمــا ال تكونــون عــى اتفــاق مــع 	 
اختيــارات أو مســلكيات أطفالكم؟ هــل بإمكانكم تقديم 

محدد؟ مثــال 
هل تتحلون دامئــا باالحرام اتجاه ولدكم حينام تشــعرون 	 

بالغضب؟
مــا هــي األوقــات التــي تظهــرون فيهــا بشــكل رصيح 	 

االحــرام لطفلكــم؟ هــل بإمكانكــم تقديــم مثــال محــدد؟
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لنفكر اآلن حول القواعد التي وضعناها يف املنزل.

هــل إن القواعــد التــي قمتم بوضعهــا يف املنزل لتســيري 	 
ســلوك أطفالكم، واضحة ومهمة فعا؟ هــل بإمكانكم أن 

محددة؟ أمثلــة  تعطونا 
هــل إن العقوبات املطبقــة يف حال عدم احــرام األطفال 	 

لهذه القواعــد، مرتبطة بشــكل مبارش بالخطــأ املرتكب؟ 
هــل بإمكانكم تقديم أمثلــة محددة؟

إنهاء املناقشــة بالتذكــري بأهمية ان يظهر اآلبــاء مبظهر النموذج 
بالنســبة ألبنائهم وأن يواكبوا منوهم العاطفــي خاصة خال فرة 

املراهقــة عندما يكونون يف طور بناء شــخصيتهم.

تقديم الشكر للفريق عى مشاركته يف املناقشة.

إيقاف جهاز العرض

استعامل جهاز العرض

عــرض فيلــم عن مامرســة حقــوق األطفــال يف الحصتن 19 و 
20 :كيــف ميكننــا أن نجنــب أطفالنا تنمية مســلكيات عنيفة؟

مــا هي عوامل الخطر الرئيســية، داخل املنــزل، للعنف إزاء 	 
األطفــال أو من طرفهم )مســلكيات أو وضعيات اآلباء( ؟

رسائل تكميلية
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ما هي برأيكم، مميزات تربية اآلباء الجيدة ؟	 

يلعب الوســط العائيل دورا أساســيا يف تنمية أو عدم تنمية املســلكيات 
العنيفة لدى الشــباب، وهناك بعــض العوامل العائلية التي من شــأنها 
أن تفــر ظهــور املســلكيات العنيفة لــدى املراهقن نذكــر منها عى 

: املثال  سبيل 
انعــدام مراقبة األطفــال أو التأطري 	 

غــري املكافئ من قبــل اآلباء،
مامرســات تأديبية من طرف اآلباء 	 

قاسية أو متســاهلة أو غري متامسكة،
عقوبات بدنية لتأديب األطفال،	 
نزاعات بن أعضاء األرسة،	 
مســتوى ضعيف مــن االرتباط بن 	 

واألطفال، اآلباء 
انعــدام اهتــامم اآلباء بنشــاطات 	 

ل، ألطفا ا
آباء رزقوا طفلهم األول يف سن مبكرة،	 

إن الربيــة الجيــدة مــن طرف اآلباء تســتند بالرضورة عــى حب أطفالهــم. إن تربية 
اآلبــاء الجيدة ألطفالهم تهدف إىل مســاندة الطفل قدر اإلمكان وتفــرض التعامل مع 

املشــاكل بصورة عقانيــة وغري عنيفة.
إن الدراســات برهنــت بشــكل خــاص عــى أن الطفل يواجــه خطرا أكرب بــأن يصبح 

ضحية لإلســاءة إذا ما كان هناك نقص يف 
التأطــري والحنــان من قبل اآلبــاء، وإذا مل 
يســتمعوا إليه أو إذا لجــأوا إىل العقوبات 
الجســدية. ويف ذات الســياق، فإن ســوء 
العاقــات بــن اآلباء وأطفالهــم يزيد من 
خطــر تنميــة مســلكيات عنيفــة خال 
الطفولــة والتــي قــد تدوم بعــد ذلك يف 
ســن الرشــد مام يــؤدي إىل دورة العنف.
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خـــالصـــــــــــة:

إن العاقات الســليمة واملســتقرة بــن اآلباء واألطفال اساســية. 
إنها تحفــز النمو العاطفــي والثقة لدى الطفــل يف الوقت الذي 
تســمح لــه بامتاك القــدرات الرضوريــة إلقامة عاقــات جيدة 

مــع اآلخريــن، وبخاصة التعاطف والتواصل وتســيري املشــاعر.
وعــى العكس، فــإن غيــاب األوارص الصلبة، وانعــدام الحب أو 
الدعم مــن طرف اآلباء تشــكل عوامــل خطر بالنســبة للطفل.

واجبات منزلية

مــن هنــا وحتــى الحصــة القادمــة نقــرح عليكم إجــراء نقــاش مع 
أطفالكــم املراهقن ســعيا يف هذه املــرة، إىل فهم أكرث لــردود أفعالكم. 

ونقــرح عليكــم أن توجهوا لهــم األســئلة التالية : 

ما الذي يجعلك سعيدا؟	 
ما الذي يجعلك تبيك؟	 
ما الذي يجعلك عنيفا؟	 
ما الذي يجعلك هادئا؟	 
ما هو رأيك بشأن التواصل داخل أرستنا؟	 

إذا أمكنكــم االحتفــاظ بأثر مكتوب من هذه املناقشــة ومن خاصاتها، 
فإن ذلك ســيكون مثاليا. إذ أنَّ ذلك ســيمكنكم مــن االحتفاظ مبضمون 
هــذه املناقشــة ككنــز حقيقي والرجــوع إليــه فيام بعد مــع طفلكم 

كلــام كان ذلك رضوريا.



نـمـو الطـفـل:
منو البنات 
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املرحــلـة 6: منو البنات .

مقدمة املوضوع

برأيكــم هــل تواجه البنــات صعوبــات أكرث مــن البنن يف 	 
منوهــن ؟ ملاذا؟

مــا الــذي ميكننا القيــام به عــى وجه الخصوص ملســاعدة 	 
الفتيــات عى التغلــب عى هــذه الصعوبات؟

بطبيعــة الحــال تواجه البنــات كام البنــن عراقيل يف منوهم وتحســن 
ظــروف حياتهــم. غري أنــه مع األســف يف كثري مــن املجتمعــات، فإن 
البنــات والنســاء هن ضحية للتمييــز. يف هذه الظــروف، ميكن مثا أن 
ال يتــم االســتامع إليهن وان ال يتــم احرام آرائهن، وميكــن ان ينقطعن 
عن الدراســة بشــكل أرسع من البنن. وميكــن أن ترغمن عى الزواج أو 
ان تصبحــن أمهات وهن يف ســن املراهقة. كام ميكنهــن أن تكن ضحايا 
للتشــوهات عى غرار مامرســات ختان البنــات التي ما تــزال منترشة. 
ففي هذه الســياقات املتكــررة من التمييز ضد البنات والنســاء، تواجه 

هذه األخــريات إذن صعوبات أكــرث من البنن يف النمو املنســجم.

إنَّ من املهم الســامح للفتيات بفرصة االســتامع وارشــادهن يك تتمكن 
من تبنــي اختيارات واعية بشــأن حياتهــن الخاصة وصحتهــن. إنَّ من 
حــق الفتيــات كذلــك طلــب والحصول عــى الدعــم الــذي يحتجنه 
ملامرســة حقوقهــن وبخاصة أن تتــم حاميتهن وأن يؤخــذن يف االعتبار 
داخــل ارستهــن وجامعتهن وكــذا حقهن يف اتخــاذ القــرارات الخاصة 

مبســتقبلهن. املتعلقة 
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هل يشكل الحمل املبكر خطرا عى الفتيات ؟	 

األهداف املتعلقة بنمو الطفل

تهدف حصة الرقية االجتامعية اليوم إىل:

أن تســمح لكم بــأن تفهموا أنــه بســبب التمييز الذي 	 
تعــاين منــه الفتيــات، فإنهن مع األســف غــري قادرات 
دامئــا عــى اتخاذ القــرارات بشــأن مســتقبلهن الخاص 

بــكل وعي.
أن تســاعدكم عــى معرفــة العوامــل املحــددة للحمل 	 

املبكــر وكذا املخاطــر املرتبطــة بالحمل والــوالدة لدى 
ت. لفتيا ا

أن تشــجعكم عى ترقية مشــاركة األرسة والجامعة كلها 	 
يف تقليــص مخاطر الحمل املبكر لــدى املراهقات.

رسائل

وأخــريا، فــإن من األســايس مكافحة كافة أشــكال التمييز ضــد الفتيات 
والنساء.

إذا كانــت األمومة متثل مناســبة ســعيدة بالنســبة لبعــض املراهقات 
اللــوايت يحظن بدعم أرسهــن، فإن الحال ليس كذلك بالنســبة لكثريات 
أخريــات. فحن يكون الحمــل غري مرغوب فيه، فــإنَّ التجربة قد تكون 
صادمــة ومصحوبــة مبشــاعر االحبــاط والحــزن والخــوف. وفضا عن 

ذلــك، فإن الحمــل املبكر يعرض صحــة األم والطفل لعديــد املخاطر.
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ما هــي املخاطــر الرئيســية املرتبطــة بالحمــل املبكر عند 	 
لفتيات؟ ا

ومــا هي املخاطــر الرئيســية التي قــد يتعرض لهــا أطفال 	 
هــذه األمهــات املراهقات ؟

خال الــوالدات، فإن األمهــات املراهقات، اللوايت تــراوح أعامرهن بن 
15 و 19 ســنة، هــنَّ  أكرث عرضة لإلصابة بجــروح أو التهابات أو أمراض 

من النســاء األكرب سنا.

بالنســبة للبنات األقل مــن 41 عاما، فإنَّ 
املخاطــر يف هــذه الحالة أكــرب وميكن أن 
تكون قاتلــة. ومتثل التعقيــدات املرتبطة 
بالحمــل املبكــر والــوالدة ثــاين أســباب 

الوفيات لــدى الفتيــات يف العامل.

إنَّ الحمــل املبكــر يقود دامئا الفتيات إىل ترك دراســتهن 
رغام عــن إرادتهن وبالتايل التخيل عــن خططهن للحياة.

إن فتــاة غــري متعلمــة او ضعيفــة املســتوى التعليمي 
َســتَُنِمي قــدرات أقل وســتكون فرصها أقل للمســاهمة 

مســتقبا يف اقتصــاد األرسة مــام يُديــُم دورة  الفقر.

وأخــريا، فإن املراهقــات الحوامــل يواجهن دومــا العار 
واالقصــاء االجتامعــي. إنهــن بحاجــة إىل دعــم األرسة 
للتغلب عى الصعوبات ولتحمل مســؤولياتهن الجديدة.
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نشاطات تطبيقية

النشاط 1

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض فيلم قصة »صونيدجا«

لنفكر معا يف قصة هذه الفتاة :

ملاذا برأيكم، تزوجت صونيدجا من رجل يبلغ 37 عاما؟	 
هل تبدوا سعيدة؟	 
ملاذا هي قلقة من حملها؟	 
هــل ســبق وأن علمتم بقصــة مشــابهة يف جامعتكم؟ وهل 	 

عنها؟ تحدثونا  أن  بإمكانكــم 
باعتقادكــم، كيف ســيكون رد فعل الفتيــات املرغامت عى 	 

الزواج القــري. مباذا تشــعرن برأيكم؟
هــل مــن املهم الســامح للفتيــات بالتعبري عــن آرائهن وأن 	 

يتم االســتامع لهــن؟ ملاذا؟

إنَّ األمهــات الصغريات الســن ُهنَّ ُعرضة ألن يُْرزَقَْن بأطفال قليــيل الوزن لدى الوالدة، 
وأكرث عرضة لســوء التغذية وللنمــو الضعيف بدنيا وذهنيا.

إنَّ هــؤالء األطفال معرضون بشــكل كبري لخطــر الوفاة 
أكــرث مــن اآلخريــن. فكلام كانــت األم أصغر ســنا كلام 

كان الخطــر أكرب بالنســبة للطفل.
إنَّ أطفــال األمهات املراهقات معرضــون لخطر النمو يف 
أرسة هشــة وتبعا لنمــوذج آبائهم أن يكرروا بأنفســهم 

ذات املخطط يف املســتقبل.
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رسائل تكميلية

أُي دور يجــب أن تلعبــه األرسة والجامعة يف مواجهة الحمل 	 
املبكر؟

كيف ميكننا دعم منو وصحة الفتيات؟	 

النشاط 1

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض فيلــم عن مامرســة منــو الطفــل يف الحصتــن 19 – 20: 
كيف نســاعد عىل وجــه الخصوص فتيــات األرسة عــي العناية 

؟ ومنوهنَّ بصحتهــن 

تتعــرض الفتيــات أحيانــا لضغوط يف املجتمــع ألن تتزوجــن أو تنجنب 
أطفــاال بصورة مبكرة. وإن من مســؤولية األرس والجامعات أن يرشــدن 
الفتيــات وأن يخرينهــنَّ لــى تتمكــنَّ من تجنــب الحمــل املبكر ومن 
أن تحققــن خططهــن يف الحيــاة. إنَّ حــق الفتيات كذلــك أن يحلمن 

مبســتقبل أفضل.

غالبــا مــا ال يــدرك اآلبــاء التأثــري الــذي ميارســونه عــى اطفالهم من 
خــال العاقات اليوميــة وعواقبه عى صحتهم ومنوهــم. غري أن األرسة 
تلعــب دورا هاما للغايــة. وألجل دعم منو وصحة الفتيــات فإنه ينبغي 

تشــجيع اآلبــاء عى القيــام ببعــض األدوار، ومنها عى ســبيل املثال :
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 إقامة عالقات عائلية
إيجابية

 إن تطوير عاقة ايجابية، عاطفية ومستقرة يشكل عامل
حامية مهم.

 مراقبة وتأطري
املسلكيات

وضع حدود واضحة وعادلة لنمو الفتيات

احرام الشخصية
 احرام القيم الشخصية وهوية الفتيات ليك متلكن رؤية

سليمة عن أنفسهن

مناذج السلوك
 أن يكونوا مناذج من خال سلوكهم الشخيص ومواقفهم
 من أجل تعزيز التأثري الذي يتمتعون به عى أطفالهم

وبخاصة عى من هم من نفس الجنس

الحامية
 حامية الفتيات، خاصة ضد التأثريات السيئة،

 ومســاعدتهن عى حسن االختيار بالنسبة لصحتهن قبل
أن يصبحن نساء.

خـــالصـــــــــــة:

إن العواقــب االقتصاديــة االجتامعيــة والصحية للحمــل املبكر 
وخيمة بالنســبة للمراهقات أنفســهن ولرضعهن وللمجتمع كله.

إن انخــراط اآلبــاء يف عمليــة منــو فتياتهــم يف غايــة األهميــة، 
ويتعلــق األمــر بتقديم الدعــم الرضوري لهن يك يصبحن نســوة 
بصحــة جيدة، فخــورات مبــا يحققنــه وبالحياة التي يعشــنها.
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واجبات منزلية

مــن هنا وحتــى الصحة املقبلة، نقــرح عليكم أن تقدمــوا بإعان حب 
حقيقــي إلبنتكــم أو بناتكــم، ولهــذا اقــرح عليكــم التفكــري التايل يف 

النقــاط التالية:

أي مستقبل تريدونه لهن؟	 
ما ذا تعتقدون برغبتهن ملستقبلهن؟	 
هل هذه الرغبات متامئة؟	 
ما الذي ميكنكم القيام به لجعل ذلك ممكنا؟	 

عنــد االنتهــاء مــن اإلجابة عى هذه االســئلة، خــذوا وقتا مــع ابنتكم 
أو بناتكــم لتحدثوهــن عن الحب الــذي تكنونه لها او لهــن، وما الذي 
ترغبونــه ملســتقبلها، وما الــذي أنتم مســتعدون للقيام بــه، دون قيد، 

لتوفــروا لهن املســتقبل الــذي يحلمن به.
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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؟

واصلنــا نقاشــنا حــول حــق األطفــال يف الحاميــة ضــد كافــة 
أشــكال العنف واإلســاءة والتمييز واالســتغالل، ورأينا عىل وجه 

الخصــوص أن : 

لآلباء دورا أساسيا يقومون به للوقاية من العنف،	 
العاقات الســليمة واملســتقرة بن اآلباء واألبنــاء تعزز النمو 	 

العاطفــي والثقــة لــدى الطفــل يف الوقت الذي تســمح له 
بامتــاك الكفــاءات الرضوريــة إلقامــة عاقات حســنة مع 

اآلخريــن وبخاصــة التعاطف والتواصل وتســيري املشــاعر. 
الحــب والتأطري الواعــي واالهتــامم الفعيل لآلبــاء بأبنائهم 	 

هــو أفضل وســيلة للمكافحــة ضــد دورة العنف.
كذلــك، تحدثنا عن منــو الفتيــات خاصة، وقد رأينــا بالخصوص 

أنَّ :

البنــات والنســاء، يف كثــري مــن املجتمعــات، هــنَّ ضحايــا 	 
التمييــز. ويف هــذه الســياقات، فإنهن يواجهن مشــاكل أكرث 

بكثــري مــام يواجهــه األوالد للنمو املنســجم.
مــن بن املخاطر التــي تواجهها الفتيات عــى وجه التحديد، 	 

أرشنا خاصــة إىل املخاطــر املرتبطة بالحمل املبكــر. وتتعلق 
هــذه املخاطــر يف املدى القصــري بصحة األم وصحــة وليدها 
ويف املــدى الطويل فإنها قد تــؤدي إىل صعوبات جمة للفتاة 

يف متابعة دراســتها ويف إنجــاز مخططها للحياة.
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 مــن مســؤولية األرس والجامعــات احــرام ومراقبة وحامية 	 
وارشــاد الفتيــات لتمكينهن مــن تفادي الحمــل املبكر ومن 

للحياة. مخططهــن  تحقيق 

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

االمتناع عن اللجوء إىل العقوبات البدنية ألطفالهم، أيا 
كانت الوضعية أو خطأ هؤالء.

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

التوضيح الدائم باألمثلة لألطفال كيفية التحكم يف 
الغضب، والقلق وضبط املشاعر لتسيري حاالت النزاع 

دون اللجوء إىل العنف.

اإللتزام 2:

حامية وإرشاد فتيات األرسة يف مواجهة املخاطر 
املرتبطة بالحمل املبكر.

اإللتزام 1: منو الطفل

تعزيز مكافحة كافة أشكال التمييز ضد الفتيات 
والنساء داخل األرسة ويف الجامعة.

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.

من اجل مساعدتكم عى تطبيق هذه اإلرشادات نقرح عليكم أخذ تعهدات.

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".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرقية 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 للرقية 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.



33

خــال حصتنــا القادمة من الرقيــة اإلجتامعية وبصفتكن أعضــاء اللجنة املحلية 
للرقية 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 
19 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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