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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذكري
 مبواضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

نداء الحضور

هل هناك من يود إضافة يشء ما؟ 	 

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 

حــق األطفــال يف الحاميــة ضــد العنــف  وبخاصــة دور اآلباء 	 
واألرسة يف الوقايــة مــن منــو دورة العنــف لدى الشــباب..

الحاميــة النوعية لنمــو وصحــة الفتيات وبخاصة ضــد الحمل 	 
. ملبكر ا
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إعالن أهداف الحصة

أهداف حصة الرقية االجتامعية اليوم هي: 

مراجعة ما تطرقنا إليه خال الحصة األخرية.	 
االطــاع عى االلتزامــات التــي تعهدتم بهــا يف الحصة 	 

األخرية.
مناقشــة حــول النشــاطات التي قمتــم بها منــذ املرة 	 

األخــرية بدعم عى وجــه الخصوص مــن اللجنة املحلية 
للرقيــة االجتامعية.

تكملــة املعلومات بشــأن املوضوعات التــي تم التطرق 	 
إليهــا خال هذا الفصل الســدايس.

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:

طرح األســئلة التاليــة حول كل تعهــد تم االلتزام بــه من طرف 
املســتفيدين حتى تتم مناقشــتها بصورة ملموســة، الواحدة تلو 

األخرى: 

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

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

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

ذلك؟  عــى  كيف حصلتم 

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:
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية :

ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء تنفيذ 	 
هــذه التعهدات؟ 

مــا هــي الحلــول العمليــة التــي اتبعتــم لتمكــن أعضاء 	 
قريتكــم من الوفــاء بتعهداتهــم وتغلبهم عــى الصعوبات 

واجهوا؟  التــي 
ما هــي امليزات امللموســة التــي الحظتم إثــر تبنيكم هذه 	 

املامرسات؟ 

التوجه من جديد إىل الجميع

هــل الجميــع مســتعد ملتابعــة الجهود مــن أجــل الوفاء 	 
بالتعهــدات؟ 
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املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني 
الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية:

هــل متكنتم مــن جمع كافــة املســتفيدين يف قريتكم حول 	 
التكافل؟  مذياع 

إذا كان الجــواب بــا، ابحثــوا عن الســبب وأكدوا أهمية املشــاركة يف 
هــذا املجهــود من أجــل متابعــة النقاش املثــار من طــرف املجموعة 

األخرية. الحصــة  خال 

ماذا تعالج الربامج اإلذاعية التي استمعتم إليها؟ 	 
هــل مكــن هــذا اإلســتامع من خلــق نقــاش بن النســاء 	 

الحــارضات حــول املســائل املثــارة؟ 
ماهي النقاط الرئيسية املتطرق إليها بهذه املناسبة؟ 	 

اطلبــوا مــن املجموعــة أن تشــكر أعضــاء اللجنــة املحليــة للرقيــة 
االجتامعيــة بحــرارة عــى جهودهــم.



املراجعة عند الطلب
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املـرحلــة 4: املراجعة عند الطلب 

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 تعــرب عــن اختيــار ملامرســة معينــة، 
تابعــوا مراجعة مامرســة تحفيز توضيح الحدود بالنســبة للطفل  

بواســطة دليل إنعــاش الحصة 10.



حقوق األطفال
الحق يف الحامية ضد العنف وسوء 

املعاملة وكافة أشكال اإلساءة 
واالستغالل والتمييز )الجزء2(
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ملاذا تعترب مشاركة األرسة مهمة يف الوقاية من العنف؟	 

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

تذكري

املـرحـلة 5: الحق يف الحامية ضد العنف وسوء املعاملة 
وكافة أشكال اإلساءة واالستغالل والتمييز )الجزء2(

إن العاقات الســليمة، اإليجابية واملســتقرة أساســية داخل األرسة إنها 
تعــزز النمــو العاطفــي والثقة لدى الطفــل يف الوقت الذي تســمح له 

بامتــاك الكفــاءات الرضوريــة إلقامة عاقات جيدة مــع اآلخرين.

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

 : املثال  سبيل 

انعدام مراقبة األطفال أو التأطري غري املكافئ من قبل اآلباء،	 
مامرســات تأديبيــة من طرف اآلباء قاســية أو متســاهلة أو غري 	 

متامسكة،
عقوبات بدنية لتأديب األطفال،	 
نزاعات بن أعضاء األرسة،	 
مستوى ضعيف من االرتباط بن اآلباء واألطفال،	 
انعدام اهتامم اآلباء بنشاطات األطفال،	 
آباء رزقوا طفلهم األول يف سن مبكرة.	 
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مــا هــي القــدرات التــي يتوجــب عــى الشــباب تطويرها 	 
ملكافحــة اللجــوء إىل العنــف؟ 

التعاطف: أن يكون الشــخص يف حالة استعداد وأن 	 
يســتمع إىل اآلخر لفهم احتياجاته ووضعيته مســألة 

ال غنى عنها لتجنــب اللجوء إىل العنف.

االتصــال: إن معرفــة كيفية التعبري عن املشــاعر 	 
بدقــة وصــدق، واللجــوء إىل التواصل اللفظــي )الكام( 
بصــورة  الفعــل(،  وردود  )الترصفــات  اللفظــي  وغــري 
منســجمة، وتطوير قــدرات التفاوض وتســيري النزاعات 
للعنايــة بالعاقــات مــع االخريــن متثــل كلها اســلحة 

أساســية لتفــادي اللجــوء إىل العنف.

التحكــم يف املشــاعر: إن الســيطرة عــى الغضــب 	 
والقلــق وضبط االنفعــاالت تســمح بتكيف أفضل 
وتســيري أحســن للوضعيات الصعبة )فقدان، إساءة، 

صدمة(، دون اللجوء إىل العنف.

التقديــر والثقة يف النفس: وهو ما ميكن الشــباب 	 
من الشــعور بأنهم ميتلكون يف أنفســهم املصادر الكافية 

لتفــادي اللجوء إىل العنف.
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إرجاع الواجبات املنزلية

ملــا ذا تعتــرب الربيــة األرسيــة مهمــة للوقاية مــن ظواهر 	 
العنــف لدى الشــباب؟

أيكــم بإمكانه أن يحدثنــا عن كيف جرى هــذا النقاش مع 	 
؟ طفله

خال الحصة األخــرية، طلبنا منكم إجراء نقاش مــع أطفالكم املراهقن 
وبالخصــوص، طلبنا منكم أن توجهوا إليهم 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؟	 

يف الحيــاة اليومية، فإن بإمكان األرس املســاعدة يف تنمية هذه القدرات 
االجتامعيــة والعاطفيــة لدى أطفالهــم لتمكينهم من تعلــم كيفية حل 

نزاعات بفعالية وبــدون اللجوء إىل العنف.

إن العاقــات الســيئة بــن اآلبــاء واطفالهــم تزيــد من خطــر تنمية 
مســلكيات عدوانية او عنيفة خال الطفولة والتي قد تســتمر يف ســن 
الرشــد مام يــؤدي إىل دورة العنــف. لذا، فــإن إقامــة واملحافظة عى 

عاقات ســليمة، إيجابية ومســتقرة داخــل األرسة تعترب أساســية.
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التاليــة عــى املشــاركة او املشــاركات  اطرحــوا األســئلة 
املتطوعــات. شــجعوا مســاهمة الجميــع حــول الســؤالن 

األخرييــن.

* هــل كان صعبــا عليكــم الحديــث مع طفلكــم وان 	 
تجعلــوه يتحــدث بشــأن هذه األســئلة؟

* هل كانت املحادثة لحظة طيبة؟	 
* ما الذي بقي معكم من هذه املحادثة؟	 
* هل تعلمتم أمورا جديدة بشأن طفلكم؟	 
* هل وجدتــم إجابات ولدكم مثــرية لاهتامم؟ إذا كان 	 

الجــواب نعم، ملا ذا؟ 
* مــا الــذي ميكنكم القيــام به لتحســن التواصل داخل 	 

أرستكم؟

قدموا التهنئة والشكر لكل من ساهم يف هذا النقاش.

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض فيلم املتبنــن األوائــل حول مامرســة حقــوق الطفل يف 
الحصتــن 19 و 20 : مــا هي مزايا إقامــة واملحافظة عىل عالقات 

ســليمة وإيجابية مــع أطفاله خالل فــرتة املراهقة؟
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مــا الذي تعنيــه فعليــا عندما تتحــدث عــن دور اآلباء يف 	 
الوقايــة مــن العنف؟

كيف تتم صياغة الرســائل الهادفــة إىل الوقاية من وضعيات 	 
الخطر؟

ليك تكون لهذه الوسائل تأثري واضح عى الشباب فإنها يجب أن : 

تكــون دقيقــة قابلة للوصول ومنســجمة مــع املصطلحات التي 	 
الشباب،  يستخدمها 

تســتهدف ســلوك أو وعــي الشــباب لــيك متكنهم مــن تحفيز 	 
بأنفســهم. الخاصة  مواقفهــم 

تحــدد بوضوح الخطر بحســب املســلكيات املقصــودة، وتظهر 	 
خطــورة الوضعيــة دون مبالغة.

تكون ثابتة ويف نفس الوقت تتجدد لإلبقاء عى االهتامم،	 
تكافح األفكار النمطية واألكاذيب.	 
تستجيب الحتياجات وتطلعات الشباب.	 

إن الوقايــة مــن العنــف ال تعني أن عى اآلبــاء "تحريم أشــياء معينة 
عــى أبنائهــم"، إن الوقايــة تقتيض أن يرافــق اآلباء أوالدهــم يف تنمية 
القــدرات التي متكنهم مــن تحمل األمــور بأنفســهم. إن الحديث عن 
الوقايــة يعنــي الحديث عــن الربيــة وتحول العــادات واملســلكيات 

وطــرق التفكري يف الشــباب.

ولــيك تكون الوقاية فعالة، فإنه ال ينبغي أن تكون ســلبية، وال مشــعرة 
بالذنــب أو عقابيــة، فالوقاية يجــب أن تكون إيجابية وأن تســتند عى 
احتياجــات وتطلعات الشــباب، إنها تهــدف إىل أن توفر لهم الوســائل 
التي متكنهــم من القيام بأمور عقانية ومســؤولة ملواجهــة الوضعيات 

الصعبــة التي قد يواجهونهــا يوما ما.
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ما العمل إذا مل تثمر جهودنا؟	 

عندمــا نحــاول تغيــري ســلوك أطفالنــا يتولــد لدينــا أحيانا أنــه، رغم 
جهودنــا، فــإن ذلــك ال يعطــي نتائج ملموســة.

إنَّ تغيــري املســلكيات ال يأيت أبدا بشــكل فــوري ورسيع، لــذا يتوجب 
التحــيل بالصــرب واملثابرة مــع ذلك فا يجــب أبدا التخيل عــن جهودنا 
حينــام يتعلق األمــر بأطفالنــا الخاصن. إن الثبــات وااللتــزام اليومي 

رضوريــان للنجاح.

 نشاطات تطبيقية 

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض فيلم بعنوان: ما الذي يدفعك ألن تكون عنيفا؟ 
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خـــالصـــــــــــة:

إن تعلــم ضبط العواطف واملســلكيات يُعرف يف املنزل، من خال 
اآلبــاء، ويحتــاج األطفال والشــباب إىل امتاك التجربــة واألدوات 
الرضوريــة للتمكــن مــن الســيطرة ومواجهــة وضعيــات الحياة 
الصعبــة أحيانــا دون اللجــوء إىل العنــف أبدا، ولــيك يواكبوهم 
فــإن عى اآلباء أن يركزوا عى رســائل الوقايــة اإليجابية الواضحة 

والثابتة التي تســتند عــى احتياجات وتطلعات الشــباب.

ما الــذي بقي معكــم من املــربرات التي أثارها الشــباب 	 
يف هــذه الفيديو؟

ما الذي يدفعهم إىل العنف؟	 
هل تجدون أن هذه اإلجابات ذات معنى أو هي مربرة؟	 
هــل تعتقــدون أن مبقــدور الشــباب هنــا الــرد بنفــس 	 

تحدثــوا برصاحــة؟ إذا  الطريقــة 
وانتم ما الذي يدفعكم إىل العنف؟	 
هل إن مربراتكم تختلف عن مربرات الشباب؟	 
الشــباب 	  يــود  مــا  إىل  االســتامع  املهــم  مــن  ملــاذا 

عنــه؟ الحديــث 

أحيانــا، فإن االحبــاط والغضب والقلق يؤدي إىل مشــاعر ســلبية وإىل 
مســلكيات ســيئة لدى األفراد. لذا فإنَّ من املهم تعلم كيفية الســيطرة 
عــى املشــاعر لتجنب وضعيات العنــف يف املنازل التي قــد تؤمل أولئك 

الذيــن نحبهم أكرث.



نـمـو الطـفـل:
صحة ورفاه املراهقني
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كيف ميكن ألعضاء األرسة املساعدة يف منو وصحة الفتيات؟ 	 

مــا هي املخاطــر الرئيســية املرتبطــة بالحمــل املبكر لدى 	 
لفتيات؟ ا

تذكري

املرحــلـة 6: صحة ورفاه املراهقني

إنَّ من املهم أن تســاهم األرسة يف التواصل مع الفتيات ملســاعدتهن 
يف اتخاذ قــرارات مربرة ويف التخطيط ملســتقبلهن، إن انخراط األرس 
والجامعــات يف مكافحة الحمل والــزواج املبكرين وآثارها عى صحة 
الفتيــات أمــر حيــوي. وإن من املهم أن يســمح للفتيــات بالتعبري 
وأن يتم االســتامع إليهن، ويجــب كذلك أن يكون بإمــكان الفتيات 
طلــب املســاعدة التي تحتجنها ملامرســة حقوقهن وخاصــة أن تتم 
حاميتهــن وأن يُؤخذن بعن االعتبار داخــل أرسهن وداخل الجامعة 

باإلضافــة إىل حقهن يف اتخاذ القرارات الخاصة مبســتقبلهن.

ويف األخــري، فإن من األســايس، مكافحــة كافة أشــكال التمييز ضد 
والنساء. الفتيات 

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 للبنــات األقل من 41 عامــا، فإنَّ املخاطر يف هــذه الحالة أكرب 
وميكــن أن تكــون قاتلــة. ومتثــل التعقيــدات املرتبطة بالحمــل املبكر 

والــوالدة ثاين أســباب الوفيــات لدى الفتيــات يف العامل.
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ومــا هي املخاطــر الرئيســية التي قــد يتعرض لهــا أطفال 	 
هــذه األمهــات املراهقات ؟

كيف ميكننا دعم منو وصحة الفتيات؟	 

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.

إنَّ األمهــات الصغــريات الســن ُهــنَّ ُعرضــة ألن يُْرزَقَْن 
بأطفــال قلييل الــوزن لدى الــوالدة، وأكرث عرضة لســوء 

التغذيــة وللنمــو الضعيف بدنيــا وذهنيا.

إنَّ هــؤالء األطفــال معرضون بشــكل كبري لخطــر الوفاة 
أكرث مــن اآلخرين. فكلام كانت األم أصغر ســنا كلام كان 

الخطر أكرب بالنســبة للطفل.

إنَّ أطفــال األمهات املراهقات معرضــون لخطر النمو يف 
أرسة هشــة وتبعــا لنمــوذج آبائهم أن يكرروا بأنفســهم 

ذات املخطط يف املســتقبل.
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أي مستقبل تردنه لهن؟	 
ما الذي تعتقدنه بشأن رغباتهن ملستقبلهن؟	 
هل هذه الرغبات متامئة؟	 
ما الذي ميكنكن القيام به لجعل ذلك ممكنا؟	 
كيف جرت هذه املناقشة مع ابنك أو بناتك؟	 

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 :

 إقامة عالقات عائلية
إيجابية

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

 مراقبة وتأطري
املسلكيات

وضع حدود واضحة وعادلة لنمو الفتيات

احرتام 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.

إرجاع الواجبات املنزلية

خــال الحصــة املاضيــة طلبنا منكــن أن تحرضن إعان حــب لبناتكن. 
واقرحنــا عليكن أن تناقشــن حول النقــاط التالية:
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مــا الذي تعنيه بالنســبة لكن تشــوهات األعضاء التناســلية 	 
النسوية.

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض فيلم املتبنن األوائل حول مامرســة منو الطفل يف الحصتن 
19 و 20 : ملــا ذا يتوجــب علينــا حاميــة فتياتنا ضد تشــوهات 

األعضاء التناســلية النسوية؟  

اطرحوا األســئلة التالية عى املشاركة أو املشــاركات املتطوعات. 
شجعوا مشــاركة الجميع حول الســؤالن األخريين.

هل كان من الصعب عليكن التفكري يف مستقبل ابنتكن؟	 
هل إن رغبتك ورغبة ابنتك كانتا متطابقتن؟	 
ما هي النقاط املشركة أو نقاط االختاف التي وجدتها؟	 
ما هــي الصعوبات التــي وجهتها للحديــث بصدر مفتوح 	 

ابنتك؟ مع 
هــل ســبق وأن أجريت مثل هــذا الحديث مــع ابنتك يف 	 

السابق؟ 

قدموا التهنئة والشكر لكل األشخاص الذين ساهموا يف النشاط.
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كيــف ميكــن لهذه ا لتشــوهات أن متثل خطرا جســيام عى 	 
صحة ومنــو الفتيات ؟

يقصد بتشــوه األعضاء التناسلية النســوية البر الجزيئ أو الكيل لألعضاء 
التناســلية الخارجيــة للمــرأة أو أي أذى لألعضاء التناســلية للمرأة يتم 

ألســباب غري طبية.

تــؤدي تشــوهات األعضاء التناســلية النســوية هــذه إىل آثــار فورية 
وأخــرى طويلــة املدى عــى الصحــة البدنية والنفســية للنســاء.

إن هذه املامرســات متثل خطرا عى الســري الطبيعي لجســم املرأة وقد 
تؤدي إىل تعقيدات خطــرية خال الوالدة.

 
ميكــن أن تــؤدي تشــوهات األعضــاء التناســلية النســائية إىل عواقب 

فوريــة منها :

آالم 	 
حمى 	 
التهابات 	 
نزيف 	 
وحتى الوفاة.	 

 أما العواقب عى املدى الطويل فيمكن أن تكون : 

مشاكل يف الجهاز البويل، تقرحات وأنواع أخرى من االلتهابات.	 
آالم الدورة الشهرية.	 
تعقيدات لدى الوالدة وخطر وفاة املواليد الجدد.	 
مخاطر القلق والصدمة وحتى الكآبة.	 
مخاطر التعرض لعمليات جراحية تقوميية.	 



آالم 

ى 
حم

ت 
التهابا

ف 
نزي

ى الوفاة
وحت

يف
شاكل 

م
يل

ضاء التناسلية األنثوية الجهاز البو
شويه األع

ب ت
عواق

صدمة 
ق وال

مخاطر القل
ى الكآبة.

وحت
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ملاذا يتوجب علينا حامية بناتنا ضد هذه املامرسات؟ 	 

 نشاطات تطبيقية 

بالنســبة للمجموعة الدولية، فإنَّ تشــوهات األعضاء التناسلية النسوية 
متثل انتهاكا لحقوق الفتيات والنســاء، كام تشــكل أيضا انتهاكا لحقوق 
الطفــل ألنهــا تكبح حقهــم يف الصحــة واألمن والســامة الجســدية، 
وحقهــم يف الحامية ضد املعامات القاســية وكذا حقهــم يف الحياة، ألن 
هــذه املامرســات ميكن أن تفيض يف بعــض الحاالت إىل الوفــاة. إنَّ من 
األســايس أن نفهم أن هذه املامرســات ال تقدم أية فائــدة لصحة بناتنا، 

بــل عى العكــس من ذلك، فــإن لها عواقــب وخيمة جداً.

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض فيلم بعنوان: قصة تشوه نسوي يف جيبويت 

توجيه السؤال التايل إىل املشاركات :
ما الذي يحدث للفتاة يف الفيديو؟	 
مــن هم املســؤولون عن تشــويه هــذه الفتيــات؟ ملا ذا 	 

برأيكــن قامــت هؤالء النســوة بتشــويه هــذه الفتاة؟
كيف عاشت الفتاة هذه التجربة؟	 
مــا هي بالنســبة لهــا عواقب هذا التشــويه عــى املدى 	 

الطويــل؟ هــل بإمكانكــم أن تعطوا أمثلــة محددة؟
ملــا ذا باعتقادكم تقوم اآلن، وقد اصبحــت طبيبة، بالعمل 	 

بالــذات عــى حامية الفتيــات األخريات من ان تشــوهن 
بدورهن.

هل تعتقــدون أنها محقة بترصفها هــذا؟ إذا كان الجواب 	 
فلامذا؟ نعم، 
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خـــالصـــــــــــة:

إنَّ تشــوهات األعضــاء التناســلية النســائية مامرســات عنيفــة 
تفســد وتلحــق الــرضر عن قصــد بأعضاء املــرأة ومتنــع العمل 
الطبيعــي لجســمها وميكن أن تكــون لها عواقــب وخيمة، عى 
املــدى البعيد، عى صحة النســاء وصحة أطفالهن يف املســتقبل.

كآبــاء، فإنَّ مــن واجبنا حاميــة أطفالنا ضــد كافة أشــكال الخطر، مع 
ذلــك، فإن املامرســات التقليديــة ميكن أن تكون خطرية جــدا، وإن من 
مســؤولية اآلبــاء أن يكونــوا عى اطاع جيد بشــأن هذه املســائل ليك 

يأخــذوا القرارات الجيــدة لصالح صحة ومســتقبل أطفالهم.
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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 

واصلنــا نقاشــات حــول حــق األطفــال يف الحاميــة ضــد كافة 
أشــكال العنف، اإلســاءة، التمييز واالســتغالل ؛ ورأينا عىل وجه 

الخصــوص أنَّ :
لآلباء دورا أساسيا يقومون به للوقاية من العنف،	 
عــى اآلبــاء تفضيل رســائل الوقايــة االيجابيــة، الواضحة 	 

والثابتــة املســتندة عــى احتياجــات وتطلعات الشــباب 
لتمكينهــم من امتاك التجربة والوســائل الرضورية لضبط 
أنفســهم وملواجهــة وضعيات الحياة الصعبــة أحيانا، دون 

اللجــوء إىل العنف.
 

كذلــك تحدثنــا عــن منــو الفتيــات خاصــة وقــد رأينــا 	 
: أن  بالخصــوص 

البنــات والنســاء يف كثري مــن املجتمعات هــن َّضحايا 	 
التمييــز، ويف هــذه الســياقات فإنهن يواجهن مشــاكل 

أكــرث بكثري من مــا يواجهــه األوالد للنمو املنســجم.
وقــد تطرقنا بالخصــوص للمخاطر املرتبطة بتشــوهات 	 

الفتيــات  النســوية عــى صحــة  التناســلية  األعضــاء 
وأطفالهم يف املســتقبل، إنَّ تشــوهات األعضاء التناسلية 
النســوية تشــكل خرقا لحقــوق األطفال، لــذا فإن عى 
األرس والجامعــات أو توحد جهودهــا للقضاء نهائيا عى 

هذه املامرســات. 
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اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو 	 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

اطلبوا مــن املجموعة التصفيق، ألنه ميكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه 
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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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.

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 والجامعة ضد املامرسات 
املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

اإللتزام 1: منو الطفل

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

اإللتزام 2:

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

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنيــة أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص 
الحارضيــن أن أيف باإللتزامــات التــي اخرنا".
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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.	 
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املرحلة 10: اختتام الحصة

يحتوي هــذا القرص عى الرســائل التي يتوجب عليكن االســتامع إليها 
من هنا وحتى الحصــة القادمة. 

أخذ 5 دقائــق بعد نهاية الحصــة للتوضيح، لألعضــاء املتطوعن 
مــن اللجنة املحليــة للرقيــة االجتامعية كيفية اســتخدام مذياع 

التكافل لاســتامع إىل الرســائل التــي يحتويها القرص.
تأكــدوا، من خال التطبيــق، من أنَّ الجميع قــد فهم ذلك جيدا. 

وبإمكانهم القيــام بذلك فيام بعد.
وعــى الخصوص، خــذوا الوقــت لتتناقشــوا مع أعضــاء اللجنة 
املحليــة للرقيــة االجتامعية حــول الطريقة التي ســيتناولون بها 

لــوازم التكافل )تحديد جــدول تــداول اللوازم(.

هل لديكن أســئلة، ســواء تعلــق األمر مبضمــون الحصة أو 	 
مبــا ننتظره منكنَّ مــن هنا وحتــى الحصة القادمــة أو بأي 

آخر؟ يشء 

شــكرا جزيــا لكن جميعا عــى عنايتكن ومشــاركتكن. ال تنســن بذل 
! فألجل أطفالنــا نعمل ذلك. كل مــا هــو ممكن للوفــاء بالتزاماتكــنَّ
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ما يجب القيام به قبل الذهاب :

البيانيــة، 	  الرســوم  )اإلضبــارة،  التكافــل  لــوازم  تــرك 
اســتامرات الواجبات والتزامات( لصالــح أعضاء اللجنة 

االجتامعية. للرقيــة  املحليــة 
* تحققــوا من أخذ أرقام هواتف أعضــاء اللجنة املحلية 	 

االجتامعية. للرقية 

خالل فرتة ما بني الحصص:

الحرص عى مهاتفة أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية :

ملعرفة ما إذا كانوا قد تنظموا لتمرير اللوازم بينهم.	 
ملعرفــة مــا إذا كانــوا قــد ذكــروا كافــة املســتفيدين 	 

بواجباتهــم املنزليــة املفــرض قيامهــم بها اســتعدادا 
للحصــة القادمــة.

لطلب املســاعدة منهم يف تعبئــة كل املجموعة لتنظيم 	 
الحصــة املقبلة من الرقيــة االجتامعية.
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