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تعريف عام بالمؤسسة
جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي مؤسســة أهليــة فلســطينية تعمــل علــى المســتوى الوطنــي مكرســة 

جهودهــا لتحســين الصحــة وتعزيزهــا كحــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان. 

تأسســت جــذور عــام 1996 علــى يــد فريــق مــن المهنييــن والقــادة المجتمعييــن، وتــم اختيــار هــذا االســم ألنــه 
يعبــر عــن ارتبــاط الصحــة بالجــذور االجتماعيــة – االقتصاديــة التــي تحددهــا مــن جهــة، ويعكــس التــزام المؤسســة 
ببنــاء روابــط متينــة ومتأصلــة مــع المجتمعــات المحليــة مــن الجهــة األخــرى، ويبــرز الخبــرات المتميــزة لــدى 
مجموعــة المهنييــن الذيــن ســاهموا فــي تأسيســها ودورهــم الفعــال فــي نشــأة الحركــة الصحيــة فــي فلســطين 

مــن جهــة ثالثــة.

تتمثــل االهــداف الرئيســية لعمــل جــذور فــي تمكيــن المجتمعــات المحليــة وبنــاء القــدرات المحليــة، مــع التركيــز 
علــى تمكيــن الفئــات المهمشــة مــن خــال برامــج مبتكــرة تلبــي احتياجاتهــم فــي المجــال النفســي – االجتماعــي 

والتعليمــي واالقتصــادي والصحــة االنجابية.أمــا االهــداف المحوريــة التــي تســعى جــذور لتحقيقهــا فتضــم:

بنــاء القــدرات المؤسســية للمنظمــات الصحيــة واالجتماعيــة مــن خــال تنميــة المــوارد البشــرية . 1
وتعزيــز النظــم المســتدامة وتحســين التشــبيك والشــراكات

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي بمــا يوســع فــرص الحــوار حــول السياســات والتخطيــط بالمشــاركة . 2
ونقــل المعلومــات والتكنولوجيــا بيــن المنظمــات المحليــة والدوليــة

توفيــر منابــر لتطويــر السياســات والحــوار والتشــبيك بهــدف التأثيــر فــي السياســات والتدخــات . 3
التنمويــة فــي القطاعيــن الصحــي واالجتماعــي

تمكيــن المنظمــات المجتمعيــة والجماهيريــة لزيــادة قدرتهــا علــى التأثيــر فــي العوامــل االجتماعيــة . 4
المحــددة للصحــة.

دعــم تبنــي أنمــاط حيــاة صحيــة بمــا يســاهم فــي حمايــة صحــة المجتمعــات والســكان ورفاههــم . 5
االجتماعــي

القيــام بالدراســات واالبحــاث المرتبطــة بالسياســات العامــة والقيــام بحمــات المناصــرة والترويــج . 6
للسياســات الصحيــة واالجتماعيــة.
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مقدمة
 تأتــي هــذه المــادة التدريبيــة ضمــن برنامــج هــام تنفــذه مؤسســة جــذور لحمايــة األســره والــذي يتضمــن مكونــا رئيســيا أال وهــو حمايــة 
اليافعيــن مــن كافــة أشــكال العنــف وفهــم خصائــص مرحلــة المراهقــة كمرحلــة نمائيــة مــن الناحيــة النفســية والجســدية والجنســية، وذلــك 
مــن خــال نهــج شــمولي يهــدف الــى توفيــر معلومــات صحيحــة وعلميــة حــول مرحلــة المراهقــة  لجميــع الجهــات التــي تشــكل مصــدرا 
للمعلومــات لألطفــال واليافعيــن)ات( مــن أهــل ومقدمــي خدمــات وأقــران هــذا باالضافــة الــى وســائط التواصــل االجتماعــي و االنترنــت مــن 

أجــل خلــق توجهــات ايجابيــة تجــاه هــذه المرحلــة الهامــة وتبنــي ســلوكيات أمنــة و صحيــة لعبــور هــذه المرحلــة بأمــان  

األهداف العامة للبرنامج:

تعزيز مفاهيم الصحة الجنسية واإلنجابية لدى األطفال واليافعين)ات( وزيادة الوعي بالحقوق المرتبطة بها	 

د صحــة األطفــال واليافعيــن)ات( وســامتهم و اآلثــار الناتجــة عــن هــذه المهــددات 	  التعــرف علــى بعــض العوامــل التــي ُتهــدِّ
وكذلــك ســبل الوقايــة والحمايــة الممكنــة.

تمكيــن مقدمــي الخدمــات لتطبيــق اجــراءات للوقايــة واالســتجابة الفعالــة فيمــا يخــص جميــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال 	 
واليافعيــن)ات( 

دعــم األســر والمجتمعــات المحليــة فــي توفيــر بيئــة حاميــة لألطفــال واليافعيــن)ات( والتعــرف علــى حــاالت العنــف ضــد األطفــال 	 
واليافعيــن)ات(  والتبليــغ عنهــا عندمــا يتــم الكشــف عنهــا.

التمــاس 	  بالقــدرة علــى  العنــف بكافــة أشــكاله وتزويدهــم  الحمايــة مــن  رفــع وعــي األطفــال واليافعيــن)ات( بحقهــم فــي 
للعنــف حــال تعرضهــم  المســاعدة فــي 

تقديــم الدعــم واإلرشــاد والتوعيــة لليافعيــن)ات( و لألهــل ومقدمــي الخدمــات حــول كيفيــة االســتخدام اآلمــن لانترنــت و 	 
لجميــع  وســائط التواصــل االجتماعــي وســبل الحمايــة مــن االســتغال. 
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 لــذا فقــد تــم تحديــث وتطويــر هــذه الحقيبــة التدريبيــة مــن قبــل مؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي والتــي تتكــون 
مــن أربــع أدلــة تدريبيــة يكمــل بعضهــا اآلخــر، تحتــوي هــذه األدلــة علــى العديــد مــن األنشــطة القيمــة والتــي أعــّدت بإســلوب 
التعلــم النشــط ، ويجــدر التنويــه هنــا الــى أن النســخة األولــى مــن الدليــل األول والثانــي والثالــث تــم تطويــره بجهــد اقليمــي فــي 
فلســطين واليمــن ولبنــان بدعــم مــن مؤسســة انقــاذ الطفــل وبمشــاركة رئيســية مــن قبــل مؤسســة جــذور، وفــي عــام 2019 
قامــت مؤسســة جــذور بمراجعــة هــذه األدلــة وتحديثهــا وتطويــر الدليــل الرابــع المتعلــق باالســتخدام اآلمــن لانترنــت ووســائط 
التواصــل االجتماعــي واســتخدامها فــي تدريــب الكــوادر الصحيــة والمرشــدين)ات(  فــي وكالــة الغــوث فــي كل مــن ســوريا ولبنــان 
واألردن وفلســطين وتــم االســتفاده مــن هــذه األدلــة مــن قبــل قطاعــات متعــدده كقطــاع الصحــة وقطــاع التربيــة والتعليــم 

وكذلــك قطــاع التنميــة االجتماعيــة. 

وتضم المادة التدريبية اربعة أدلة على النحو التالي:

الدليل األول: رزمة الحقوق الجنسّية واإلنجابية لألطفال واليافعين)ات(.

الدليل الثاني: رزمة المسائل الُمتعّلقة بالصحة الجنسّية واإلنجابّية لألطفال واليافعين)ات(.

الدليل الثالث: رزمة الحماية من كافة أشكال اإلساءة الجنسية لألطفال واليافعين)ات(. 

الدليل الرابع: األمن والسامة عبر االنترنت.

وتســتهدف األدلــة األربعــة أعــاه )الميســر، مقدمــي الخدمــات واألهــل، االيافعيــن واليافعــات مــن عمر 14-17 ســنة، واألطفال 
مــن عمــر 10-13 ســنة، ويضــم الدليــل الثالــث المتخصــص باالســاءة الجنســية فئــة أخــرى وهــم األطفــال مــن عمــر 6-9 ســنوات.

ل أساســًا للعمــل علــى تعزيــز الصحــة  يتنــاول الدليــل األول الحقــوق الجنســّية واإلنجابيــة لألطفــال واليافعيــن)ات( وُيشــكِّ
الجنســية واإلنجابيــة لــدى األطفــال واليافعيــن)ات( وزيــادة الوعــي بالحقــوق المرتبطــة بهــا. يتــم العمــل فــي الرزمــة األولــى علــى 
ــة لألطفــال  ــة مــن منطلــق حقوقــي )الحــق بالصحــة( وفهــم الحقــوق الجنســية واإلنجابي ــع الصحــة الجنســية واإلنجابي مواضي
واليافعيــن)ات(. كمــا تســاعد مواضيــع الدليــل األول علــى فهــم التغييــرات المختلفــة الُمراِفقــة لمرحلــة المراهقــة وبحــث أهميــة 
ــز الرزمــة األولــى علــى العوامــل الحاميــة  اإلعتنــاء بالنظافــة الشــخصية والطــرق الســليمة لذلــك. وفــي مقاربتهــا للموضــوع، ُتركِّ

التــي تســاعد علــى تعزيــز الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وتحســين نوعيــة الحيــاة. 

ع مواضيــع الرزمــة الثانيــة أو الدليــل الثانــي لتشــمل بعــض أشــكال العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي )الجنــدر(  تتنــوَّ
ــات واألمــراض  ــاول مســألة اإللتهاب ــر. كمــا تتن ل إنتهــاكًا لحقــوق الطفــل وحقــوق اإلنســان، وعــادة التزويــج الُمبِك والتــي ُتشــكِّ
د صحــة األطفــال واليافعيــن)ات( وســامتهم وبعــض اآلثــار  المنقولــة جنســيًا. بالتالــي، تعالــج الرزمــة بعــض العوامــل التــي ُتهــدِّ
ــة والتــي تقــوم علــى تمكيــن األطفــال واليافعيــن)ات( مــن إتخــاذ  ــة الممكن ــة والحماي ــاول ســبل الوقاي الناتجــة عنهــا. كمــا تتن
ز نموهــم وتطورهــم، وعلــى تمكيــن األهــل ومقّدمــي الخدمــات مــن توفيــر الرعايــة المرتكــزة إلــى  القــرارات الســليمة التــي ُتعــزِّ

ــة. مراعــاة مصلحــة الطفــل الفضلــى فــي كّل المســائل المتعّلقــة بالصّحــة الجنســّية واإلنجابّي

أمــا الدليــل الثالــث  فيركــز علــى مســألة العنــف الجنســي ضــد األطفــال. وهــو مصمــم لألهــل والقائميــن علــى الرعايــة ومقدمــي 
الخدمــات، و يســعى الــى تعريــف المشــاركين والمشــاركات علــى األشــكال األساســية للعنــف الجنســي ضــد األطفــال، وكذلــك 
علــى عوامــل المخاطــرة والحمايــة المرتبطــة بهــا والــى تعزيــز الوعــي بيــن المشــاركين والمشــاركات حــول األثــر المحتمــل للعنــف 
الجنســي علــى األطفــال، وكذلــك االحتياجــات األوليــة لألطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنســي ، كمــا يهــدف الــى تهيئــة 
المشــاركين والمشــاركات للتعــرف علــى حــاالت العنــف الجنســي ضــد األطفــال والتبليــغ عنهــا، إلــى جانــب إحالــة األطفــال 

المتضرريــن إلــى الخدمــات المناســبة وأشــكال الدعــم األخــرى.

دليــل الســامة واألمــان عبــر االنترنــت هــو الدليــل األخيــر واألحــدث فــي هــذه الحقيبــه التدريبيــة حيــث بــات االنترنــت ووســائط 
التواصــل االجتماعــي  واقعــًا فــي حياتنــا اليوميــة، لــه آثــاره الســلبية واإليجابيــة ويشــكل أحيانــًا صراعــًا بيــن األهــل واألبنــاء ونــرى 
فــي منازلنــا ومدارســنا ومراكزنــا الشــبابية يافعيــن وشــباب لديهــم اهتمــام بهــذا العالــم الرحــب، يحــاول هــذا الدليــل تقديــم 
الدعــم واإلرشــاد والتوعيــة لليافعيــن و لألهــل ومقدمــي الخدمــات حــول كيفيــة االســتخدام اآلمــن لجميــع هــذه الوســائط 

وســبل الحمايــة مــن االســتغال. 

أخيــرا ..األدلــة األربعــة هــي أدلــة حيويــة وتفاعليــه ويتــم تطويرهــا باســتمرار بمــا يتــاءم مــع المعطيات والمســتجدات مع الحفاظ 
علــى االســتناد العلمــي كقاعــدة أساســية، وتتــرك المجــال للميســر بالتدخــل والتكييــف بمــا يتــاءم مــع الحاجــه واالمكانيــات 

ضمــن هــذا النطــاق. 

نتمنــى للجميــع االســتفادة مــن هــذه األدوات والتوظيــف األمثــل لمحتوياتهــا بمــا يعــود بالفائــدة علــى أبنائنــا وبناتنــا بشــكل 
خــاص وعلــى مجتمعنــا صــورة عامــة.
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المحور األول
حســب  التمييــز  موضــوع  إلــى  مدخــل 
والعنــف  )الجنــدر(  اإلجتماعــي  النــوع 
المبنــي علــى النوع اإلجتماعي )الجندر( 
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ن المشاركون/ات من: قة بهذا المحور، سوف يتمكَّ في نهاية الجلسات الُمتعلِّ

وصف دور البيئة والتربية في تشكيل األدوار الجندرية.	 

وصف دور الثقافة في تعزيز الفروقات بين الجنسين وتحديد أشكال التمييز الجندري الشائعة في بيئتهم.	 

تعريف العنف ووصف أشكاله، ال سيما العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي)الجندر(.	 

تعريفات أساسية
Sex الجنس

الخصائص البيولوجية لدى الذكور واإلناث التي تحّدد الوظائف اإلنجابية الفيزيولوجية. يحمل المصطلح معنَيين:

التصنيف البيولوجي للفئَتين: الذكر واألنثى.  	 

فعل النشاط الجنسي بما في ذلك الجماع.	 

Gender)النوع االجتماعي )الجندر

دهــا المجتمــع  ان مصطلــح النــوع االجتماعــي »الجنــدر« ُيطلــق علــى العاقــات واألدوار االجتماعيــة والقيــم التــي ُيحدِّ
لــكل مــن الجنســين )الذكــور واإلنــاث(. وتتغيــر هــذه األدوار والعاقــات والقيــم وفقــًا لتغيــر المــكان والزمــان وذلــك 
لتداخلهــا وتشــابكها مــع العاقــات االجتماعيــة االخــرى مثــل الديــن، الطبقــة االجتماعيــة، العــرق، الــخ. ُيكَتَســب 
النــوع االجتماعــي مــن خــال التنشــئة االجتماعيــة ويتطــّور ليســتجيب للتغّيــرات فــي البيئــة االجتماعيــة، والسياســية، 
والثقافيــة. يولــد النــاس أنثــى أو ذكــر )الجنــس(. يتعّلمــون كيــف يكونــون فتيــات وفتيانــًا، ثــم يصبحــون نســاًء ورجــااًل 
)النــوع االجتماعــي( إذًا، يصــف هــذا المصطلــح الخصائــص والســلوكيات التــي تعتبرهــا الثقافــة مناســبة للرجــال 

والنســاء. فالجنــدر مصطلــح نفســي وإجتماعــي أو ثقافــي وليــس وصــف بيولوجــي.

Gender Identity الهوية الجندرية

ــة  ــة والخصائــص العضوي ــة الجندري ــًا فــإن الهوي ــة هــي شــعور اإلنســان بنفســه كذكــر أو أنثــى، وغالب ــة الجندري الهوي
تكــون علــى اتفــاق )أو تكــون واحــدة(، ولكــن هنــاك حــاالت ال يرتبــط فيهــا شــعور اإلنســان بخصائصــه العضويــة، وال 
يكــون هنــاك توافــق بيــن الصفــات العضويــة وهويتــه الجندريــة )أي شــعوره بالذكــورة أو باألنوثــة(. لذلــك فــإن الهويــة 
الجندريــة ليســت ثابتــة بالــوالدة، بــل تؤثــر فيهــا العوامــل النفســية واالجتماعيــة بتشــكيل نــواة الهويــة الجندريــة وهــي 

تتغيــر وتتوســع بتأثيــر العوامــل االجتماعيــة كلمــا نمــا الطفــل.

Gender Roles األدوار الجندرية

وهــي الســلوكيات واالهتمامــات واالتجاهــات والمهــارات وخصائــص الشــخصية التــي تعتبرهــا الثقافــة مناســبة 
للذكــور واإلنــاث. فــكل المجتمعــات لديهــا أدوار جندريــة وقــد تكــون هــذه األدوار مختلفــة مــن مجتمــع الــى آخــر.

Gender Typing التنميط الجندري

ــم الطفــل لــدوره الجنــدري منــذ فتــرة مبكــرة مــن حياتــه أثنــاء عمليــة التنشــئة االجتماعيــة. لكــن توجــد الكثيــر  وهــو تعلُّ
يهــم لــألدوار الجندريــة. مــن االختافــات بيــن األفــراد فــي درجــة تبنِّ

Gender Stereotypes الصور النمطية الجندرية

ــع مــن الذكــور  وهــي مجموعــة مــن المعتقــدات المشــتركة بيــن أفــراد المجتمــع حــول الســلوك المقبــول والمتوقَّ
ــع مــن اإلنــاث. ففــي عــدد مــن المجتمعــات، يتــم تشــجيع اإلنــاث لكــي يكــنَّ ســلبيات واعتماديــات  وذلــك المتوقَّ
وتشــجيع الذكــور لكــي يكونــوا عدوانييــن واســتغاليين. ويعتقــد أفــراد المجتمــع إن هنــاك صفــات تناســب الذكــور وال 

تناســب اإلنــاث والعكــس صحيــح.
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التمييز حسب النوع 
اإلجتماعي )الجندر(

نحــن نولــد ذكــرًا وأنثــى، ونصبــح رجــًا وامــرأة مــن خــال مــن خــال التنشــئة اإلجتماعّيــة والتفاعــل مــع المجتمــع. 
الجنــس يحــّدد َمــن نحــن بيولوجيــًا، أمــا النــوع االجتماعــي فُيملــي علينــا مــا »ُيفتــَرض بنــا فعلــه« اجتماعيــًا. ُيملــي 
علينــا النــوع االجتماعــي الــدوَر الــذي ُيتوّقــع منــا أن نؤّديــه فــي المجتمــع، والثيــاب التــي ينبغــي أن نرتديهــا، 
والطريقــة التــي ينبغــي أن نجلــس بهــا، واألجــزاء مــن جســمنا التــي يمكننــا أن نكشــفها، وأنــواع الجواهــر التــي 
ينبغــي أن نضعهــا وأيــن ينبغــي أن نضعهــا، والطريقــة التــي نضحــك بهــا، والجنــس الــذي ينبغــي أن ننجــذب إليــه، 

ــواًل أن نبكــي وفــي أّي ظــروف. ــا مــا إذا كان مقب كمــا يحــّدد لن

صبي – بنت .... رجل – إمرأة: اإلنسجام مع صورة نمطية

تبــدأ عمليــة اإلنســجام مــع صــورة نمطيــة أو التنميــط بتربيــة الفتيــان والفتيــات فــي المراحــل المبكــرة. فنحــن نعمــل جاهديــن لنعــرف ماهيــة 
ــم كاملــة ومســتمرة.  أن يكــون اإلنســان فتــاًة أو صبيــًا. نتعّلــم ونــدرس لنــؤّدي الــدور الــذي ُيتوّقــع منــا المجتمــع أن نؤّديــه. إنهــا عمليــة تعلُّ

نتعّلــم مــن عائلتنــا المباشــرة، والمدرســة، واألقــران، واإلعــام، والســينما، والكتــب، والكتــب الهزليــة، إلــخ.

وثقافتنا متشّبعة بقيم النظام األبوي إلى حّد أّن الرسائل غير الشفهية تدفعنا أيضًا إلى االنسجام مع الصور واألدوار النمطية.

لقــد بــدأت مامــح التمييــز الجنــدري فــي األدوار والعاقــات بيــن الجنســين فــي كيــان األســرة حيــث ظهــرت هنــاك الفروقــات واضحــة فــي 
التعامــل بيــن جنــس المولــود داخــل األســرة إذا كان ذكــرا أو انثــى.

يبــدأ التمييــز ضــد البنــت منــذ والدتهــا حيــث أن بعــض العائــات لــو بشــروا بمولــودة بنــت تعكــر مزاجهــم وانزعجــوا ولــو بشــروا بالصبــي فرحــوا 
ونحــروا الذبائــح استبشــارًا بــه. إن مثــل هــذه التصرفــات قــد تــؤدي الــى أزمــات نفســية لــدى االطفــال او الكبــار منهــم عندمــا نجــد ان البنــت ولــو 
كانــت أكبــر افــراد االســرة وكان لهــا اخ صغيــر ينبغــي أن تطيــع األخ. فتكــون كلمــة الصغيــر مســموعة وكلمــة البنــت ليــس لهــا الصــدى الواســع. 
إن هــذه التصرفــات تــؤدي بالمجتمــع الــى التدهــور وتقليــد مــا اخذنــاه مــن تصرفــات ونســخها مــن جيــل الــى جيــل. لقــد صــارت تصرفــات غيــر 

ُمجديــة وخاصــة أننــا فــي ظــل التطــور والمجتمعــات كل يــوم فــي تغييــر فتنميــط الصــور واألدوار غيــر صحيــح.

نتيجًة لذلك، في مجتمعات كثيرة، يتعّلم األطفال أّن الذكور مهيمنون، وأّن العنف هو وسيلة مقبولة إلثبات القّوة وحّل النزاع.

تبــدأ جــذور النظــرة حــول مــاذا يعنــي أن أكــون رجــًا أو إمــرأة منــذ الطفولــة األولــى. ففــي كثيــر مــن المجتمعــات، تقــوم األم أو أي إمــرأة أخــرى 
مــن األســرة أو حتــى المربيــات بالمهــام وتــوكل إليهــا المســؤولية الكبــرى فــي العنايــة بالمواليــد واألطفــال والصغــار. وهــو مــا يفهمــه الفتيــان 
ــدون ســلوك  والفتيــات علــى أن المســؤولية األساســية فــي الرعايــة هــي علــى المــرأة. إنَّ األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة الُمبكــرة عــادًة مــا يقلِّ
الجنــس المماثــل فــي األســرة. فالفتيــان الذيــن يشــاهدون آباءهــم أو الرجــال اآلخريــن يتعاملــون بدونيــة أو بعنــف تجــاه النســاء قــد يعتقــدون 
أنــه الســلوك الطبيعــي للرجــال. فالمؤسســات المختلفــة كالمدرســة أو الهيئــات الدينيــة أو العــادات الثقافيــة أو أجهــزة اإلعــام أو األقــارب 
واألصدقــاء واألقــران والقصــص وحكايــات األطفــال والتاريــخ المســموع وأغانــي األطفــال واأللعــاب عــادًة تدعــم الصــور النمطيــة والصلبــة 
عــن الجنــدر )gender stereotypes(. كمــا أنَّ ألعــاب األطفــال فــي معظــم الثقافــات نمطيــة مــن حيــث الجنــس )sex stereotyped(. وفــي 

كثيــر مــن المحيطــات المدرســية، يشــاهد األطفــال فــي الكتــب والقصــص رســائل تدعــم الصــور النمطيــة عــن الجنــدر.

ُتعــّد التربيــة هــي المســؤول األول عــن ســلوك األبنــاء فــي كل مراحــل حياتهــم. وهنالــك أخطــاء فــي التربيــة قــد ينتــج عنهــا ســلوكيات مؤذيــة 
مثــل التمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث، بيــن الكبــار والصغــار، بيــن األذكيــاء واألقــل ذكاًء، بيــن الطفــل ذو اإلعاقــة وإخوتــه. الــخ.  

زون بين األبناء بعض العوامل التي تجعل بعض األهل ُيميِّ

تفضيــل الذكــور علــى اإلنــاث، وهــي عــادة شــائعة فــي بعــض المجتمعــات العربيــة حيــث يكــون الذكــر محــط اهتمــام األســرة 	 
وخاصــة إذا كان وحيــدًا فــي األســرة بيــن عــدد كبيــر مــن البنــات. وتهمــش البنــت هنــا بينمــا يصبــح أخوهــا هــو المفضــل والمميــز 

ــاره رمــزًا أمثــل الســتمرار األســرة.   باعتب

قد يصبح الطفل مميزًا لدى أسرته إذا كان لديه شكل جميل مميز عن إخوته.  	 

قد يكون هنالك طفل مريض باألسرة يستحوذ على اهتمامها فيتم تمييزه عن أخوته.  	 

ــزات وحقوقــًا قــد ُيحــَرم باقــي أطفــال 	  ــم اعطــاؤه ممي ــه ويت ــاه األهــل ل ــه أحــد أطفــال األســرة يشــد انتب ــع ب ــذي يتمت ــذكاء ال ال
األســرة منهــا.  

االســتثمار العاطفــي لتحقيــق حلــم أحــد الوالديــن. وهــذا ســبب قــد ال ينتبــه إليــه األهــل فــي أغلــب األوقــات.   فيقــوم أحــد 	 
لــه مســؤولية هــذا الحلــم  الوالديــن باختيــار أحــد أطفالــه لتحقيــق حلمــه الــذي كان يــراوده مــن قبــل ولــم يســتطع تحقيقــه. فيحمِّ

ــار لهــذا الــدور.   ــّة بالطفــل »المميــز« والمخت ليشــعر بقيــة األطفــال بأنهــم مهملــون مقارن
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ينبغــي أن نــوكل إلــى األطفــال ذكــور وإنــاث تفــس األعمــال آلدائهــا. فمثــا ترتيــب غرفتيهمــا يجــب ان يكــون بالتعــاون فيمــا 	 
بينهمــا إذ غالبــًا مــا يتــم إعطــاء الطفلــة عمــًا اضافيــًا. يجــب تقســيم العمــل بينهمــا بالتســاوي وعــدم تقســيم العمــل بالنظــر الــى 

جنــس الطفــل فــا يجــوز ان نعطــي الذكــر عمــًا ال نقبــل بإعطائــه لألنثــى.

ــه لهمــا نفــس الماحظــات واالقتراحــات. والبعــض يقــع فــي الخطــأ ويــرى ان الطفلــة يجــب ان ُترّبــى علــى الخــوف 	  ينبغــي ان توجَّ
مــن الغربــاء مــع ان االســتغال الــذي يتــم التنبيــه منــه بهــدف حمايــة الطفلــة يمكــن ان يتعــرض لــه الطفــل الذكــر أيضــًا.

ينبغي إتاحة الفرص بالتساوي ألبنائنا الذكور واإلناث. فا ينبغي أن نمنع الفتاة من نشاٍط ما ونسمح ألخيها بممارسته.	 

العنف ضد األطفال
ُيقّسم العنف وسوء المعاملة إلى أنواع مختلفة، يمكن تلخيصها فيما يأتي:

العنف الجسدي.	 

اإلهمال.	 

العنف النفسي.	 

االعتداء الجنسي.	 

قد يتعّرض الطفل إلى أشكاٍل عّدة ضمن هذه األنواع.

العنف/ســوء المعاملــة الجســدّية: إن ضــرب الطفــل، وصفعــه، وهــّزه بعنــف، ودفعــه، وخنقــه، وعّضــه، وحرقــه، وركلــه، 
واالعتــداء عليــه بواســطة الســاح، تعتبــر كّلهــا ســلوكيات تشــير إلــى العنــف الجســدي. والعنــف الجســدي هــو أســلوب عقابــي مــؤٍذ للطفــل 

ــر أيضــًا إســاءة الســتخدام الســلطة والقــّوة. ويعتب

العنــف الجســدي هــو األكثــر شــيوعًا واألســهل مــن حيــث ماحظتــه، وقــد يكــون حدًثــا واحــًدا أو متكــررًا. يقــوم العنــف الجســدي علــى 
االســتخدام المتعّمــد للقــّوة ضــّد طفــل بطريقــة يتعــّرض فيهــا الطفــل )أو يحتمــل أن يتعــّرض فيهــا( لإلصابــة واإليــذاء.

اإلهمــال: غالًبــا مــا يكــون اإلهمــال مزمًنــا ومتكــررًا. ويترجــم بعــدم ســّد حاجــات الطفــل األساســية والضروريــة لتطــّوره ورفاهــه الجســدي 
والنفســي والعاطفــي مــن حيــث تأميــن الغــذاء واأللبســة والمســَكن والمحافظــة علــى النظافــة، وتوفيــر الرعايــة الطبّيــة إلــى جانــب الوقايــة 
مــن أي ضــرر. ويشــمل اإلهمــال العاطفــي النقــص فــي الحــّب والشــعور باألمــن واألمــان مــا يــؤدي إلــى النقــص فــي تقديــر الــذات عنــد الطفــل.

ــج ضغوطــًا  ــي تنت ــي إلحــاق الضــرر بصحــة الطفــل النفســية. ويشــمل الممارســات الت ــة النفســّية: يعن ــف/ ســوء المعامل العن
شــديدًة توّلــد )أو قــد توّلــد( اضطرابــات ســلوكّية أو معرفّيــة أو عاطفّيــة أو عقلّيــة لــدى الطفــل. ويشــمل العنــف النفســي التهديــدات 

الشــفهّية المتكــررة والعــزل االجتماعــي والتهويــل والترهيــب للطفــل أو تعريضــه لمشــاهدة العنــف األســري.

العنــف / ســوء المعاملــة الجنســّية: حــاول العديــد مــن الباحثيــن تحديــد العنف/ســوء المعاملــة الجنســّية بأشــكال مختلفــة. 
ســوف نّلخصهــا بمــا يأتــي: اإلســاءة الجنســية للطفــل هــي مشاركة/إشــراك الطفــل أو المراهــق فــي أنشــطة جنســّية ال ُيمكنــه فهمهــا، وغيــر 
مائمــة لعمــره ولنمــّوه النفســي والجنســي، ومــن أجــل تحقيــق رغبــة شــخٍص أكبــر منــه. ذلــك يعنــي كّل اســتغال أو اســتخدام أو إقنــاع أو 
إغــراء أو اســتمالة أو إكــراه ألّي طفــل علــى المشــاركة أو مســاعدة أّي شــخص آخــر علــى المشــاركة فــي أّي ســلوك جنســي صريــح أو التظاهــر 
بســلوك مــن هــذا النــوع لهــدف تصويــره؛ ويعنــي أيضــًا االغتصــاب أو التحــّرش أو ممارســة الجنــس مقابــل المــال أو أّي شــكل آخــر مــن أشــكال 

االســتغال الجنســي للطفــل أو المراهــق أو ممارســة ســفاح القربــى معــه.

العنف المبني على النوع اإلجتماعي

العنف

هــو االســتخدام المتعّمــد للقــوة البدنيــة الفعليــة، أو التهديــد باســتخدامها ضــّد الــذات، أو ضــّد شــخص 
ــر  ــؤّدي بشــكل كبي آخــر، أو ضــّد مجموعــة مــن األشــخاص، أو المجتمــع ككّل ممــا يســفر عــن أو قــد ي
إلــى وقــوع إصابــات، أو وفيــات، أو ضــرر ســيكولوجي، أو ســوء نمــاء، أو حرمــان. وُيعتبــر العنــف وســيلة 
للســيطرة والقمــع قــد تتضّمــن القــّوة العاطفيــة، أو االجتماعيــة، أو االقتصاديــة، واإلجبــار أو الضغــط، 

واألذى الجســدي.
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العنف ضّد النساء/الفتيات:

هــو أّي فعــل عنيــف قائــم علــى أســاس الجنــس ينجــم عنــه أو يحتمــل أن ينجــم عنــه أذى او معانــاة بدنييــن أو جنســيين أو نفســيين لألنثــى 
)إمــرأة أو فتــاة( بمــا فــي ذلــك التهديــد باقتــراف مثــل هــذا الفعــل أو اإلكــراه أو الحرمــان التعّســفي مــن الحريــة ســواء أوقــع ذلــك فــي الحيــاة 
العامــة أم الخاصــة. والجديــر بالذكــر أّن النســاء فــي أنحــاء العالــم هــّن عــادًة فــي موقــع ضعيــف مقارنــًة بالرجــال المنتميــن إلــى المســتوَيين 

االجتماعــي واالقتصــادي نفســهما.

عــادًة مــا تنطــوي األدوار والهويــات الجندريــة علــى انعــدام المســاواة وانعــدام تــوازن الســلطة بيــن النســاء والرجــال. فالعنــف ضــد المــرأة 
وتقّبلــه فــي المجتمــع والثقافــات هــو واحــد مــن مظاهــر هــذا االنعــدام فــي المســاواة والتــوازن.

العنف المبني على النوع االجتماعي )الجندر(:
ــه ضــّد شــخص علــى أســاس النــوع االجتماعــي أو الجنــس. 	  العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي )الجنــدر( هــو العنــف الــذي يوجَّ

وهــو يشــمل األفعــال التــي تتســّبب بــأذى أو عــذاب جســدي، أو نفســي/ عاطفي/عقلــي، أو جنســي، وتهديــدات بالقيــام بهكــذا 
أفعــال، وإجبــار، وأشــكال أخــرى مــن الحرمــان مــن الحريــة... يمكــن للنســاء، والرجــال، والفتيــان، والفتيــات أن يكونــوا ضحايــا/ ناجيــن 

مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، إال أّن النســاء والفتيــات ُيعتبــرن الضحايا/الناجيــات األساســيات.
ــوع االجتماعــي، ويرّســخ الُنُظــم 	  ــم انعــدام مســاواة الن ــى، أو يفــرض، أو يدي ــؤّدي إل كّل شــكل مــن أشــكال العنــف ُيســتعَمل لي

الجندريــة. إّنــه فــي العــادة عبــارة عــن آلّيــة لفــرض النظــام يســتعملها الرجــال أساســًا إلبقــاء النســاء أو أنــواع أخــرى مــن الرجــال فــي 
»مكانهــّن« أو »مكانهــم«، وذلــك كــي يثبتــوا أّنهــم يســيطرون علــى العاقــة، أو يفرضــوا مفهومــًا معينــًا عّمــن يمســك بزمــام 

األمــور.
يشمل العنف المبني على النوع االجتماعي على سبيل المثال ال الحصر:	 

العنــف الجســدي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار األســرة، بمــا فيــه الضــرب، واالســتغال الجنســي، وإســاءة . 1
معاملــة األطفــال جنســيًا فــي المنــزل، والعنــف المّتصــل بالمهــر، واالغتصــاب الزوجــي، والممارســات التقليديــة األخــرى 

المؤذيــة للنســاء، والعنــف المرتبــط بكافــة أشــكال االســتغال.
العنــف الجســدي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار المجتمــع المحّلــي العــام، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب، وإســاءة . 2

المعاملــة الجنســية، والتحــّرش الجنســي، والتهويــل فــي مــكان العمــل، وفــي المؤّسســات التعليميــة، وفــي أّي أماكــن 
أخــرى، واالتجــار بالنســاء واإلكــراه علــى فعــل الجنــس مقابــل المــال.

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه والمؤّسسات، أينما حصل.. 3

إساءة المعاملة:

ســوء معاملــة شــخص آخــر مــن خــال التهديــد، و/أو اإلجبــار، و/أو الضــرب، و/أو الكــذب، و/أو الشــتم، و/أو اإلهانــة، و/أو 	 
االســتغال، و/أو التجاهــل. وهــي قــد تتخــذ أشــكااًل عــدًة: إســاءة معاملــة شــفهية، وجســدية، ونفســية، وجنســية.

وهــي تتضمــن: ســوء اســتعمال الســلطة الــذي يســتحوذ مــن خالــه مرتِكــب إســاءة المعاملــة علــى النفــوذ أو األفضليــة علــى 	 
الضحيــة الُمســاء إليهــا مســتعمًا األذى الجســدي أو النفســي ومســببًا بــه، أو مســّببًا الخــوف مــن هــذا األذى.

تمنع إساءة المعاملة األشخاص من صنع القرارات بحّرية، وتجبرهم على التصّرف خافًا إلرادتهم.	 

االغتصاب

إنــه فــرض أفعــال جنســية علــى اآلخــر رغمــًا عــن إرادتــه، وذلــك مــن خــال اســتعمال العنــف، أو القــّوة، 
أو التهديــد بــاألذى، أو أشــكال اإلجبــار األخــرى، أو حيــن تعجــز الضحيــة عــن الرفــض بســبب تأثيــر الكحــول 

أو المخــّدرات.

التحّرش الجنسي

هــو الفعــل الــذي يقــع مــن خــال التعســف فــي اســتعمال الســلطة )أي ســوء إســتخدام الســلطة( 
باســتخدام األوامــر و/أو التهديــدات و/ أو اإلكــراه بغــرض الحصــول علــى منفعــة أو مزايــا ذات طبيعــة 

جنســية.
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أنواع العنف المبني على النوع االجتماعي1

تقع أفعال العنف المبني على النوع االجتماعي ضمن 5 فئات:

العنف الجنسي.	 
العنف الجسدي.	 
العنف العاطفي والنفسي.	 
الممارسات التقليدية المؤذية.	 

العنف االقتصادي االجتماعي.	 

العنف الجسدي

يمكن أن يرتكبه الوصف/األمثلة نوع الفعل

صديــق،  العائلــة،  مــن  فــرد  الحميــم،  الشــريك  الــزوج، 
أحــد المعــارف، شــخص غريــب، أّي شــخص فــي موقــع 

نــزاع. أطــراف  ســلطة، 

الضــرب، اللكــم، الرفــس، العــّض، الحــرق، التشــويه، القتــل 
بأســلحة أو بدونهــا. غالبــًا مــا ُترَتَكــب هــذه األفعــال مــع 
المبنــي  والعنــف  الجنســي  العنــف  مــن  أخــرى  أشــكال 

علــى النــوع االجتماعــي.

االعتداء الجسدي

أّي شخص في موقع سلطة أو تحّكم.
بيــع البشــر و/أو االتجــار بهــم لغــرض اإلجبــار علــى القيــام 
بأنشــطة جنســية، للســخرة أو الخدمــات اإللزاميــة، للــرّق 

أو أفعــال شــبيهة بالــرّق، لاســتعباد أو نــزع األعضــاء.
االتجار بالبشر، الرّق

العنف العاطفي والنفسي

يمكن أن يرتكبه الوصف/األمثلة نوع الفعل

مــا  غالبــًا  تحّكــم؛  أو  ســلطة  موقــع  فــي  شــخص  أّي 
يرتكــب هــذا الفعــل األزواج، أو الشــركاء الحميمــون، أو 

أفــراد مــن العائلــة فــي موقــع نفــوذ.

إســاءة المعاملــة الشــفهية غيــر الجنســية التــي تهيــن 
الشــخص وتحــّط مــن قــدره؛ إجبــار الضحية/الناجــي علــى 
االنخــراط فــي أفعــال مهينــة، علنــًا أو فــي الســّر، الحرمــان 
مــن النفقــات أو اإلحتياجــات األساســية الضروريــة لبقــاء 

العائلــة.

إساءة المعاملة/
اإلهانة

مــا  غالبــًا  تحّكــم؛  أو  ســلطة  موقــع  فــي  شــخص  أّي 
يرتكــب هــذا الفعــل األزواج، أو الشــركاء الحميمــون، أو 

أفــراد مــن العائلــة فــي موقــع نفــوذ.

إقصــاء شــخص عــن األصدقاء/العائلــة، تقييــد الحركــة، 
الحرمــان مــن الحريــة، إعاقة/تقييــد الحــّق فــي التحــرك 

بحّريــة.

الحجز

العنف الجنسي

يمكن أن يرتكبه الوصف/األمثلة نوع الفعل

أّي شــخص فــي موقــع ســلطة ونفــوذ وتحّكــم بمــا فــي 
ذلــك الــزوج، أو الشــريك الحميــم، أو مــزّود الرعايــة.

المرتكــب  أو  الضحيــة  جســم  مــن  جــزء  أّي  اقتحــام 
الفتحــة  أو  الشــرج  فتحــة  أو  جنســي،  عضــو  بواســطة 
ــة، أو أّي جــزء آخــر مــن الجســم بالقــّوة،  التناســلية لضحي
أو التهديــد باســتعمال القــّوة، أو اإلجبــار، أو اســتغال 
بيئــة إكراهيــة، أو ضــّد شــخص عاجــز عــن إعطــاء موافقــة 

الدوليــة(. الجنائيــة  )المحكمــة  فعليــة 

االغتصاب 
واالغتصاب الزوجي

شــخص يثــق بــه الطفــل بمــا فــي ذلــك األهــل، والشــقيق 
أو  الكبــرى، وصديــق  العائلــة  مــن  وفــرد  الشــقيقة،  أو 
شــخص غريــب، ومــدّرس، وشــخص مســّن، وقائــد أو أّي 
ــى  ــه ســلطة ونفــوذ عل ــة آخــر، وأّي شــخص ل مــزّود رعاي

الطفــل وتحّكــم بــه.

كّل فعــل ُيســتعمل فيــه طفــل للحصــول علــى الرضــى 
الجنســي. كّل عاقة جنســية / تفاعل جنســي مع طفل.

إساءة معاملة 
األطفال الجنسية، 

وما يشار له ب 
“انتهاك الحرمة”، 
و”سفاح القربى”

1  تــّم أخــذ الجــداول التاليــة مــن تقريــر مفّوضيــة األمــم المتحــدة العليــا لشــؤون الاجئيــن حــول »العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ضــّد الاجئيــن، والعائديــن، واألشــخاص 
ــًا« المشــّردين داخلي
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أّي شخص في موقع سلطة ونفوذ وتحّكم. ذكــر  بيــن  عــادًة  القســري/اإلكراهي  الشــرجي  الجمــاع 
وذكــر أو ذكــر وأنثــى. االغتصاب الشرجي

أّي شخص في موقع سلطة ونفوذ وتحّكم. بــدون  القســري/اإلكراهي؛  الجمــاع  ممارســة  محاولــة 
إيــاج.

محاولة االغتصاب 
القسري/االغتصاب 

الشرجي

أّي شــخص فــي موقــع ســلطة ونفــوذ وتحّكــم، أفــراد 
بمــا  العمــل  فــي  الزمــاء  المحلــي،  العائلة/المجتمــع 

الغربــاء. عنهــم،  المســؤولون  فيهــم 

الجســدي  االقتحــام  محاولــة  أو  الجســدي  االقتحــام 
ذات الطابــع الجنســي، بمــا فــي ذلــك المامســة غيــر 
ــة. ــة أو إكراهي ــر متكافئ المائمــة بالقــّوة أو بشــروط غي

إساءة المعاملة 
الجنسية

أّي شــخص فــي موقــع ســلطة ونفــوذ وتحّكــم، بمــا فــي 
ذلــك عّمــال اإلغاثــة اإلنســانية، والجنود/الضبــاط عنــد 

ــون، وشــبكات اإلتجــار. الحواجــز، والمدّرســون، والمهّرب

أو  تفاوتيــة،  قــّوة  أو  ضعــف،  لموقــع  اســتغال  أّي 
يتضّمــن  هــذا  جنســية؛  ألهــداف  للثقــة  اســتغال 
اإلســتفادة الماليــة، أو اإلجتماعيــة، أو السياســية مــن 
الدائمــة  )اللجنــة  آخــر  لشــخٍص  الجنســي  االســتغال 
المشــتركة بيــن الــوكاالت(؛ االســتغال الجنســي هــو أحد 
أهــداف اإلتجــار باألشــخاص )تقديــم العــروض بطريقــة 
جنســية، اإلجبــار علــى التعــّري و/أو العــري، اإلجبــار علــى 
االنخــراط  علــى  الحمــل، واإلجبــار  علــى  اإلجبــار  الــزواج، 
فــي المــواد اإلباحيــة أو ممارســة الجنــس مقبــل المــال، 
االبتــزاز الجنســي للحصــول علــى منافــع أو خدمــات أو 

الجنســي(. لاســتعباد  أو  مســاعدة، 

اإلستغال الجنسي

أّي شــخص فــي موقــع امتيــاز، يملــك المــال أو يتحّكــم 
بمــوارد ماديــة وخدمــات ويعَتَبــر نافــذًا، عمــال اإلغاثــة 

اإلنســانية.

مــوارد  مقابــل  القســرية/اإلجبارية  الجنســية  التجــارة 
التجــارة  هــذه  تطــال  ومســاعدة.  وخدمــات،  ماديــة، 
ــان النســاء أو الفتيــات الضعيفــات جــدًا  فــي أغلــب األحي
اللواتــي يعجــزن عــن تأمين الحاجات اإلنســانية األساســية 

و/أو ألطفالهــّن. لهــّن 

اإلجبار على ممارسة 
الجنس مقابل 

المال )ُيشار إليه 
أيضًا باالستغال 

الجنسي(

أربــاب العمــل، المشــرفون أو الزمــاء، أّي شــخص فــي 
موقــع ســلطة ونفــوذ وتحّكــم.

أّي عــرض جنســي غيــر مرّحــب بــه يكــون متكــّررًا عــادًة 
وغيــر متبــاَدل، االهتمــام الجنســي غيــر المرغــوب فيــه، 
علــى  الحصــول  طلــب  أو  الجنســي  للوصــول  الطلــب 
التصّرفــات  أو  الجنســي  التلميــح  جنســية،  خدمــات 
الشــفهية أو الجنســية األخــرى ذات الطابــع الجنســي، 
عــرض المــواد اإلباحيــة، حيــن يتعــارض العــرض مــع شــرط 
عمــل أو ينشــئ بيئــًة اســتفزازيًة أو عدائيــًة أو مهينــًة.

التحّرش الجنسي

غالبــًا مــا يرتكــب هــذا الفعــل، أو يوافــق عليــه، أو يأمــر 
المجموعــات  أو  الشــرطة،  رجــال  أو  العســكريون،  بــه 

متنازعــة. أطــراف  أو  المســلحة، 

الجرائــم ضــّد اإلنســانية ذات الطابــع الجنســي، بمــا فــي 
ذلــك االغتصــاب، واالســتعباد الجنســي، واإلكــراه علــى 
ــع  اإلجهــاض أو العقــم أو أّي شــكل آخــر مــن أشــكال من
الــوالدة،  علــى  اإلكــراه  الحمــل،  علــى  اإلكــراه  الحمــل، 
اإلكــراه علــى تنشــئة األطفــال، وغيرهــا مــن الجرائــم. أمــا 
العنــف الجنســي كشــكل مــن التعذيــب فهــو أّي فعــل 
أو تهديــد ذات طابــع جنســي يمكــن بواســطته التســّبب 
بألــم أو عــذاب عقلــي أو جســدي حــاّد، وذلــك بهــدف 
الحصــول علــى المعلومــات، أو االعترافــات، أو العقــاب 
مــن ضحيــة أو طــرف ثالــث، والتهويــل علــى ضحيــة أو 
لمجموعــة  التــام  أو  الجزئــي  للتدميــر  أو  ثالــث،  طــرف 

وطنيــة، أو إثنيــة، أو عرقيــة، أو دينيــة.

العنف الجنسي 
كساح للحرب 

والتعذيب
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األهل، المجتمع المحّلي، الدولة.

الــزواج المدّبــر مــا دون الســّن القانونيــة )الجمــاع فــي 
أّن  بمــا  لقاصــر  اغتصابــًا  يعَتَبــر  العاقــات  هــذه  مثــل 
الفتيــات ال يتمّتعــن باألهليــة القانونيــة للموافقــة علــى 

القــران(. هــذا 

الزواج المبكر

األهل، أفراد العائلة.
الــزواج المدّبــر خافــًا إلرادة الضحية/الناجيــة؛ فــي أغلــب 
بعواقــب  يأتــي  الرفــض  للعائلــة؛  مهــر  ُيدَفــع  األحيــان 

عنيفــة و/أو مســيئة.
اإلجبار على الزواج

األهل، الزوج، أفراد العائلة، أفراد المجتمع المحّلي.

تشــويه أو قتــل امــرأة أو فتــاة كعقــاب لهــا علــى أفعــال 
تعَتَبــر غيــر مائمــة للنــوع اإلجتماعــي الــذي تنتمــي إليــه، 
)مثــًا،  المحلــي  مجتمعهــا  أو  لعائلتهــا  العــار  وتجلــب 
ســكب الحمــض علــى وجــه شــابة كعقــاب لهــا لجلبهــا 
العــار لعائلتهــا ألنهــا حاولــت الــزواج بشــخص لــم تختــره 
العائلــة(، أو بهــدف الحفــاظ علــى شــرف العائلــة )مثــًا، 

ــة(. ــرًا عــن ذنــب اقترفــه فــرد ذكــر مــن العائل تكفي

جرائم الشرف 
والتشويه

األهل، أفراد العائلة.
اإلنــاث  إهمــال األطفــال  الطعــام، و/أو  القتــل، ومنــع 
ألنهــّن يعتَبــرن أقــّل قيمــًة مــن األطفــال الذكــور فــي 

المجتمــع.

قتل الرضع و/أو 
اإلهمال

األهل، أفراد العائلة، المجتمع المحلي، بعض الدول.
إخــراج الفتيــات مــن المدرســة، منــع أو إعاقــة الفتيــات 
أو  التقنيــة،  المعرفــة  علــى  الحصــول  مــن  والنســاء 

األساســية. العلميــة  أو  المهنيــة، 

حرمان الفتيات أو 
النساء من التعليم

العنف االجتماعي االقتصادي

يمكن أن يرتكبه الوصف/األمثلة نوع الفعل

والمنّظمــات،  المؤّسســات  المجتمــع،  العائلــة،  أفــراد 
الحكومــات. فــي  الفعاليــات 

أو  التعليــم،  إلــى  الوصــول  مــن  الحرمــان  اإلقصــاء؛ 
مــن  الحرمــان  بأجــر؛  التوظيــف  أو  الطبيــة،  المســاعدة 

الملكيــة. حقــوق 

التمييز و/أو 
الحرمان من الفرص 

والخدمات

والمنّظمــات،  المؤّسســات  المجتمــع،  العائلــة،  أفــراد 
الحكومــات. فــي  الفعاليــات 

الفوائــد  أو  الخدمــات،  إلــى  الوصــول  مــن  الحرمــان 
االجتماعية، أو ممارســة الحقوق المدنية، واالجتماعية، 
بهــا،  والتمّتــع  والسياســية  والثقافيــة،  واالقتصاديــة، 
أو  التمييزيــة  الممارســات  الجنائيــة،  العقوبــات  فــرض 
األذى الجســدي والنفســي، تقّبل الممارســات التمييزية، 
العــداء العــام أو الخــاص تجــاه األشــخاص ذوي الميــول 
الجنســية المثلّيــة، أو المتحّوليــن جنســّيًا، أو األشــخاص 

الذيــن يتنّكــرون بلبــاس الجنــس اآلخــر.

اإلقصاء 
االجتماعي/النبذ 

المبني على الميول 
الجنسية

العائلة، المجتمع المحّلي، المؤّسسات، الدولة.
الحرمــان مــن الوصــول إلــى ممارســة والتمتــع بالحقــوق 
والثقافيــة،  واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة،  المدنيــة، 

منهــا. النســاء  حرمــان  خصوصــًا  والسياســية، 

الممارسة 
التشريعية المعيقة
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خيار اإلجهاض حسب جنس الجنين )قتل الجنين إن كان أنثى(.ما قبل الوالدة

وأد البنات؛ الوصول المتفاوت إلى مصادر الطعام والرعاية الطبية.سّن الرضاعة

الطفولة
الوصــول المتفــاوت إلــى الطعــام، والرعايــة الطبيــة، والتعليــم، ســفاح القربــى، التحــّرش الجنســي، االســتغال الجنســي 

لألطفــال ألغــراض تجاريــة، العنــف وإســاءة المعاملــة فــي المدرســة وفــي محيطهــا، الــزواج المبكــر.

مرحلة المراهقة
ســفاح القربــى، االســتغال الجنســي ألغــراض تجاريــة، العنــف وإســاءة المعاملــة فــي المدرســة وفــي محيطهــا، وفــي 
مــكان العمــل، الــزواج والتزويــج الُمبِكــر، اإلجبــار علــى ممارســة الجنــس ألغــراض اقتصاديــة، عنــف المغازلــة، االغتصــاب 

كســاح حــرب، جرائــم الشــرف.

سّن الرشد

إســاءة معاملــة النســاء مــن قبــل الشــركاء الحميميــن، االغتصــاب الزوجــي، اســتغال المهــر والقتــل، إســاءة المعاملــة 
النفســية، إســاءة المعاملــة الجنســية فــي مــكان العمــل، التحــّرش الجنســي، االغتصــاب، جرائم الشــرف، إســاءة معاملة 
ــار علــى  ــاء الحمــل، اإلجب النســاء ذوات اإلعاقــة، إســاءة معاملــة األرامــل، إســاءة معاملــة المســّنين، الضــرب فــي أثن

الحمــل )االغتصــاب فــي أثنــاء النــزاع(، التســّبب بناســور رضحــي )نتيجــة اعتــداء جنســي عنيــف جــدًا(.

العنف المبني على النوع االجتماعي في حياة المرأة
 Violence Against Women: The العنــف ضــّد النســاء: العــبء الصحــي المخفــي .Heise, L. ، 1994معلومــات مقتبســة عــن: ل. هايــز

Hidden Health Burden. ورقــة النقــاش الخاصــة بالبنــك الدولــي. واشــنطن العاصمــة. البنــك الدولــي.

لمحة عن إتفاقية سيداو-إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

إتفاقية غاية في األهمية بالنسبة للمرأة وحقوقها اإلنسانية

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام 1979 ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام 1981 وتعــد ثمــرة ثاثيــن عــام مــن الجهــود واألعمــال التــي 
قــام بهــا مركــز المــرأة فــي األمــم المتحــدة لتحســين أوضــاع المــرأة ونشــر حقوقهــا.

أكــدت ديباجــة االتفاقيــة أيضــًا علــى مبــدأ التســاوي فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء وضــرورة تحقيــق هــذا المبــدأ مــن أجــل نمــو ورخــاء 
المجتمــع واألســرة.

ــة المؤذيــة  العنــف المبنــي علــى النــوع والممارســات التقليدّي
)التزويــج المبكــر )فــي ضــوء إتفاقّيــة حقــوق الطفــل

إن حقــوق الطفــل مرتبطــة ببعضهــا البعــض وتشــّكل وحــدة متكاملــة وغيــر قابلــة للتجزئــة. فيمــا يأتــي، لمحــة عــن بعــض الحقــوق الــواردة 
فــي إتفاقّيــة حقــوق الطفــل والتــي تلّخــص منطلقــات المقاربــة الحقوقّيــة لمناهضــة الممارســات التقليدّيــة المؤذيــة مثــل التزويــج المبكــر. 

انطاقــًا مــن مبــدأ التكامــل وعــدم التجزئــة، يجــب النظــر الــى هــذه الحقــوق بارتباطهــا مــع بعضهــا البعــض.

الحق بعدم التمييز )الماّدة 2(

تلحــظ هــذه المــادة عــدم تمييــز األطفــال ألي ســبب، ومــن ضمــن ذلــك عــدم التمييــز بســبب الجنــس. بالتالــي، إن جميــع الحقــوق، تنطبــق 
علــى الذكــور واإلنــاث دون تمييــز فيمــا بينهمــا. يشــمل هــذا الحــّق المســاواة فــي فــرص النمــو والتطــّور والتعّلــم والحمايــة مــن كاّفــة أشــكال 

العنــف.

الحق في الحياة والصحة والنمو الى أقصى حدود )الماّدة 6، المادة 24، المادة 36(

ــًا تصــل العواقــب الــى حــّد الوفــاة.  ــرة وكذلــك يعــّرض صّحــة طفلهــا. وأحيان ــة كبي ــاة لمشــاكل صحّي إن التزويــج والحمــل المبكــر يعــّرض الفت
كذلــك يعــّرض الفتــاة لمخاطــر صحّيــة ممكــن أن تهــّدد حياتهــا. هــذه الممارســات التقليدّيــة تؤّثــر ليــس فقــط فــي الصّحــة الجســدية وإنمــا أيضــًا 

فــي الصّحــة النفســّية واإلجتماعّيــة لألطفــال وتعيــق تطّورهــم ونمّوهــم وســعادتهم.
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ينــّص البنــد الثانــي )أ( مــن المــاّدة 24 علــى مســؤولية الحكومــات فــي إتخــاذ اإلجــرءات التــي تحــّد مــن وفــاة األطفــال والرّضــع، كمــا ينــّص البنــد 
ــة المضــّرة بصّحــة  الثالــث علــى وجــوب ان تّتخــذ الحكومــات اإلجــراءات المناســبة والفعّالــة للعمــل علــى القضــاء علــى الممارســات التقليدّي

األطفــال.

الحّق في الحماية من اإلستغالل واإلساءة: )الماّدة 19، الماّدة 34(

إن عــدم معرفــة الطفــل بحّقــه فــي رفــض اإلســاءة وحّقــه فــي الحمايــة منهــا يجعلــه عرضــة لــألذى الجســدي والمعنــوي. قــد يؤّثــر ذلــك ســلبًا 
علــى صّحتــه الجســدّية واإلجتماعّيــة والنفســّية، وبالتالــي فانــه يؤّثــر أيضــًا علــى صّحتــه الجنســّية واإلنجابيــة فــي المســتقبل. مثــال علــى ذلــك 

الممارســات المتعّلقــة والتجــارب الجنســّية المبكــرة والقصرّيــة بســبب التزويــج المبكــر.

الحّق في التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة اإلجتماعّية )الماّدة12، الماّدة 15(

لألطفــال الحــق فــي أن تؤخــذ آراءهــم بعيــن االعتبــار عندمــا يّتخــذ الراشــدون قــراراٍت تمّســهم، مثــًا علــى انتهــاك هــذا الحــق هــو التزويــج 
ــة للضغــوط والخطــر،  ــة الطفــل الجســدية والنفســّية واإلجتماعّي ــر تعريــض صّح ــه مــن انتهــاكات للحقــوق األخــرى أث ــب عن المبكــر ومــا يترّت
ــم واللعــب وممارســة األنشــطة المائمــة لنمــوه الطبيعــي حســب عمــره. لألطفــال الحــّق أيضــًا فــي المشــاركة  ــه مــن فــرص التعّل وحرمان

ــة. ــر وتنفيــذ السياســات التــي تقــّرر بشــأن صّحتهــم ورفاههــم، بمــا فــي ذلــك صّحتهــم الجنســّية واإلنجابّي بتطوي

الحّق في التعّلم )الماّدة 28، الماّدة 29(

لجميــع األطفــال الحــّق فــي التعّلــم )الحصــول علــى التعليــم( الــى أقصــى الدرجــات التــي تناســب طاقاتهــم، وينبغــي أن يســاهم التعّلــم فــي 
ــه فــي  ــم أو يضــع حــّدًا ل ــزواج المبكــر يعيــق التعّل ــة والجســدّية الــى أقصــى حــدود. والت ــه الفكرّي ــر شــخصّية الطفــل ومواهبــه وقدرات تطوي

معظــم األحيــان.

الحق في التمّتع بأوقات الفراغ وممارسة النشاطات الترفيهّية والثقافّية )الماّدة 31(

إن التزويــج الُمبِكــر يحــرم األطفــال مــن فــرص اللعــب والراحــة والمشــاركة فــي نشــاطات فنّيــة وثقافّيــة وترفيهّيــة، إذ يجــد األطفــال أنفســهم 
أمــام مســؤوليات جّمــة ويقومــون بأعمــال تفــوق طاقتهــم.

مراجع ومستندات إضافّية للمطالعة بشأن مواضيع وأنشطة 
المحور األول

أدلة األنشطة لألطفال من 10-14 سنة:

	 CHOICES: empowering boys and girls to Change Gender Norms – Save the Children, Nepal-2009

	 KISHOR/KISHOREE : Workbooks for young adolescents –Save the Children, Nepal – 2011
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المحور الثاني

الُممارســات التقليديــة المؤذية 
الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر  – )II(
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ن المشاركون/ات من: قة بهذا المحور، سوف يتمكَّ في نهاية الجلسات الُمتعلِّ

ربــط ظاهــرة التزويج/الــزواج الُمبِكــر بانتهــاك حقــوق الطفــل، ووصفهــا كإحــدى الممارســات التقليديــة 	 
المؤذيــة ضمــن أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي )الجنــدر(.

شرح العوامل المختلفة وراء التزويج/الزواج الُمبِكر.	 

وصف اآلثار المترتبة عن التزويج/الزواج الُمبِكر.	 

ــي مواقــف واتجاهــات رافضــة وُمقاِومــة لعمليــة التزويج/الــزواج الُمبِكــر وتبّنــي مواقــف وممارســات 	  تبنِّ
ــة علــى إحتــرام حقــوق الطفــل. مبنيَّ

الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر فــي ضــوء إتفاقيــة حقــوق 
الطفــل

َواُج هــو انِســَجام ِفْكــِريٌّ وتوافــق ِإجِتَماِعــيٌّ بيــن شــخَصين َيجتِمَعــاِن علــى الُحــبِّ والتَفاُهــم واإِلتفــاِق علــى َتكِويــِن  الــزَّ
َعــاون مــن ِكَا الطرفين. ُأســرة يســودها اإِلحتــَرام والتَّ

ــل مســؤولية إدارة شــؤون الحيــاة وشــؤون األســرة،  ــب الــزواج مهــارات حياتيــة أساســية وقــدرة علــى تحمُّ يتطلَّ
ومرونــة وقــدرة علــى التعامــل مــع التحديــات إلــى جانــب القــدرة علــى تربيــة أطفــال بشــكٍل ســليم. بنــاًء علــى ذلــك:

ل إنتهــاكًا لمبــدأ مصالــح 	  ُيعــّد الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر إنتهــاكًا التفاقيــة حقــوق الطفــل. فهــو ُيشــكِّ
الطفــل الفضلــى، وتعــّدي حقيقــي علــى حــق الطفــل)ة( فــي اللعــب والمتعــة والنمــو والنمــاء والصّحــة. 
كمــا إّنــه شــكل صــارخ مــن أشــكال التمييــز والعنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي إذ يقــوم علــى 
مفاهيــم أساســّية تنّمــط الفتــاة والمــرأة جنســيًا كمــا قــد ينطبــق هــذا التنميــط علــى الفتــى فــي بعــض 

ــة واإلجتماعيــة ممــا قــد يجعلــه هــو أيضــًا عرضــة للتزويــج أو الــزواج المبكــر. األطــر الثقافّي

تعتبــر ظاهــرة الــزواج الُمبِكــر )تزويــج األطفــال( واحــدة مــن أكثــر وأشــد أنــواع العنــف ضــد األطفــال 	 
قســاوًة لمــا لهــا مــن تأثيــرات ســلبية علــى حيــاة ومعيشــة الطفــل)ة(، ســواء علــى المســتوى الصحــي أو 

االجتماعــي أو الثقافــي أو العاطفــي.

االتفاقيات والمواثيق المرتبطة بالزواج الُمبِكر

هناك عدة أدوات ومواثيق دولية تشير إلى حق الطفل بالحماية من التزويج )الزواج( الُمبِكر:

اإلعــان العالمــي لحقــوق الطفــل 1948 – الــذي يشــير إلــى الحــق بالقبــول الحــر والكامــل بالــزواج. وهــذا . 1
ــي – 18 ســنة   القبــول ال يكــون كامــًا أو حــرًا عندمــا يكــون أحــد الفريقيــن قاصــرًا/ دون الســن القانون

www.udhr.org/index.htm

إتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( – -1979تحديــدًا فــي المــادة 16 التــي . 2
تنــص علــى أن تزويــج األطفــال هــو غيــر شــرعي والتــي تشــجع البلــدان علــى وضــع تشــريعات تنــص علــى 

/www.un.org/womenwatch/daw/cedaw الســن األدنــى للــزواج

اإلتفاقيــة عــن حقــوق الطفــل تربــط بيــن وقــف تزويــج األطفــال وبيــن حــق الطفل/الطفلــة فــي التعبيــر . 3
www.unicef. .ــة ــة مــن اإلســاءة والممارســات المؤذي ــه/ آرائهــا والحصــول علــى الحماي الحــر عــن آرائ

org/crc

فــي العــام 2000، إلتــزم المجتمــع الدولــي بثمانيــة أهــداف تنمويــة لأللفيــة )MDGs(: وضــع حــد للفقــر . 4
والجــوع المدقــع، تحقيــق التعليــم األساســي عالميــًا، تعزيــز المســاواة والعدالــة فــي النــوع االجتماعــي/ 
الجنــدر، تمكيــن النســاء، الحــد مــن وفــاة األطفــال وتحســين صحــة األمهــات، مكافحــة نقــص المناعــة 
المكتســب / اإليــدز والماريــا واألمــراض الُمعديــة، ضمــان اإلســتدامة البيئيــة، وتطويــر شــراكات عالميــة 

www.un.org/milleniumgoals للتنميــة

رغــم توافــر العديــد مــن األدوات والقوانيــن اإلقليميــة والدوليــة التــي تناهــض هــذه الممارســة، تبقــى 	 
الكثيــر منهــا شــكلية إن لــم تترافــق مــع وجــود سياســات وطنيــة فعالــة وفاعلــة ودون توفــر آليــات 
لتنفيــذ هــذه السياســات والقوانيــن. هنــاك حاجــة حاليــًا للعمــل بشــكل مختلــف لوضــع حــد لهــذه 

الممارســة ولتحقيــق أهــداف االتفاقيــات المذكــورة ســابقًا.
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الزواج )التزويج( الُمبِكر
ف الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر علــى أنــه زواج أو إرتبــاط بيــن شــخصين حيــث يكــون أحــد أو كا الفريقيــن دون ســن 18 ســنة. 	  ُيعــرَّ

ف إتفاقيــة حقــوق الطفــل األطفــال بأنهــم األشــخاص دون 18 ســنة(. »أي زواج يتــم دون ســن الثامنــة عشــر، قبــل أن تكــون  )تعــرِّ
ــل مســؤوليات الــزواج ورعايــة األطفــال.«2 الفتــاة مســتعدة جســديًا وفيزيولوجيــًا ونفســيًا لتحمُّ

تنتشــر ظاهــرة الــزواج الُمبِكــر )التزويــج الُمبِكــر( أو اإلجبــاري فــي العديــد مــن المجتمعــات. وهــو يمارس ألســباب تقليديــة وثقافية، 	 
ودينيــة واقتصادية.

ُتعَتبــر ممارســة تزويــج البنــات فــي ســٍن مبكــرة أكثــر شــيوعًا فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء وجنــوب آســيا. بيــد أن الــزواج فــي الشــرق 	 
ــزة شــائع فــي أوســاط بعــض الجماعــات.  ــرة وجي ــا ومناطــق أخــرى مــن آســيا فــور البلــوغ أو بعــده بفت األوســط وشــمال أفريقي
هنــاك أيضــًا مناطــق فــي غــرب أفريقيــا وشــرقها وجنــوب آســيا حيــث يعتبــر عقــد الزيجــات قبــل البلــوغ بفتــرة طويلــة أمــرًا غيــر 

ُمســتغَرب.
وفقــًا للمركــز الدولــي للبحــوث المتعلقــة بالمــرأة الواقــع مقــره فــي واشــنطن، تتــزوج 48 بالمائــة مــن الفتيــات فــي اليمــن قبــل 	 

بلوغهــن ســن الـــ 18. وتعتبــر الفتــاة فــي هــذه الســن، وفقــًا التفاقيــة حقــوق الطفــل التــي وقعــت وصادقــت عليهــا اليمــن، 
»قاصــرًا«.

وفــي بعــض المحافظــات، يتــزوج مــا يزيــد قليــًا عــن نصــف الفتيــات قبــل بلوغهــن ســن الـــ 15، وفقــًا لدراســة غيــر منشــورة أجراهــا مركــز أبحــاث 
ودراســات تنميــة النــوع االجتماعــي التابــع لجامعــة صنعــاء فــي عــام 2007 حــول الــزواج المبكــر.

مــا هنــاك اســتثناءات فــي بعــض البلــدان 	  ل وغيــر رســمي. إنَّ يصعــب رصــد عــدد الزيجــات الُمبِكــرة، حيــث إن الكثيــر منهــا غيــر مســجَّ
مثــل بنغاديــش، حيــث أفــاد مســح أجــرى فــي العــام 1996 – 1997 بــأن خمســة فــى المائــة ممــن تتــراوح أعمارهــم مــن 10 إلــى 
14 ســنة هــم متزوجــون! كمــا تلقــي دراســات أجريــت علــى نطــاق صغيــر ومعلومــات متناقلــة بعــض الضــوء علــى المســألة، حيــث 

تشــير إلــى أن الــزواج فــي ســن صغيــرة جــدًا واســع االنتشــار.

ج أكثــر مــن 60 مليــون امــرأة تتــراوح أعمارهــنَّ بيــن 20 إلــى 24 ســنة أو كانــوا فــي  عاقــة اقتــران قبــل 	  فــي البلــدان الناميــة تــزوَّ
أن يبلغــن مــن العمــر 18 ســنة. ويعيــش أكثــر مــن واحــد وثاثــون مليــون منهــن فــي جنــوب  آســيا )تقديــرات لليونيســف اســتنادًا 
إلــى مجموعــة اســتقصاءات المؤشــرات المتعــددة واالســتقصاءات  الديمغرافيــة والصحيــة واســتقصاءات وطنيــة أخــرى، 1987 

 .)2006 –

زواج األقارب

ــة إلــى نســبة %35.5 مــن زواج األقــاربa. وتنتشــر هــذه الظاهــرة – حســب الدراسات-بنســبة %40 فــي اليمــن  ــة حديث تشــير دراســة لبناني
ــر شــيوعًا. ــاء العــم األكث ــر زواج األقــارب مــن أبن و%45 فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــةb. ويعتب

في لبنان، أشارت الدراسات إلى أن %30 من األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة/المختلفة هم من نتاج زواج األقارب.

عندمــا يكــون بيــن الزوجيــن قرابــة وصلــة دم، يكــون هنــاك خطــرًا أكبــر بــأن يحمــل األطفــال إختافــات جينيــة، يمكنهــا أن تكــون إعاقــة ذهنيــة 
.cأو جســدية، منــه فــي حــال لــم يكــن هنــاك قرابــة. هــذه الخطــورة تزيــد فــي حــال كان هنــاك قرابــة بيــن كل مــن األجــداد واألهــل

ــألم والطفــل  ــة بالنســبة ل ــى جانــب مشــكات صحي ــاء الحمــل إل ض لمشــكات أثن ــاة فــي حــال خطــر التعــرُّ ــزواج المبكــر يضــع الفت بمــا أنَّ ال
المولــود. فــإن المخاطــر تزيــد فــي حــال زواج األقــارب.

فاليافعيــن)ات( لديهــم الحــق فــي اكتســاب المعرفــة وتصحيــح المعلومــات مــن أجــل زيــادة قدرتهــم علــى إتخــاذ قــرارات ســليمة وواعيــة بمــا 
يتعلــق بحياتهــم وبمســتقبل عائاتهــم.

	 a Barbour B, Salameh P., Consanguinity in Lebanon: prevalence, distribution and determinants, 2009 
available on-line at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175949 )last accessed 29th March 2012(

	 b R. Jurdi, P.C. Saxena, Prevalecence and correlates of consanguineous marriages in Yemen, 2003 
available on-line at http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&a
id=135585 )last accessed 29th March 2012(

	 cCentre for genetics education, Fact Sheet 16: When parents are relatives – consanguinity, 2007, also 
available on-line at http://www.genetics.edu.au/information/Fact%20Sheets/WhenParentsareRelative
ConsanguinityGeneticTestingScreeningandPreventionFS16 )last accessed on 29 March 2012(

2  اللجنة اإلفريقية الُمشتركة)IAC( حول الممارسات التقليدية المؤثرة في صحة النساء واألطفال نشرة )1993(، كانون األول 2003.
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العوامل التي تؤدي إلى التزويج أو الزواج الُمبكر
يختــار األهــل تزويــج بناتهــم ُمبِكــرًا لعــدة أســباب. منهــا مــا هــو إقتصــادي ومنهــا مــا هــو إجتماعــي أو ثقافــي. تختلــف العوامــل ولكــن مــن 
ب مشــكات أكبــر وأكثــر تعقيــدًا.  ــر لمعرفــة أنــه ليــس حــًا ألنــه ُيســبِّ الضــروري ربــط العوامــل بالنتائــج المترتبــة عــن الــزواج )التزويــج( الُمبِك
إنَّ االلتــزام بمبــادئ حقــوق الطفــل، وعــدم التمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث، وتوفيــر التعليــم والتربيــة الجيــدة ألبنائنــا وبناتنــا هــو الحــل األمثــل 

لتحســين وضــع األســرة وتغييــر ظروفهــا.

سوف نعرض أدناه بعض العوامل األساسية وراء التزويج أو الزواج الُمبِكر:

ــل اســتراتيجية ضروريــة لبقــاء  عوامــل/ أســباب إقتصاديــة فقــد تعتبــر األســر الفقيــرة الفتــاة الصغيــرة عبئــًا اقتصاديــًا، وتــرى أن زواجهــا ُيمثِّ
أســرتها علــى قيــد الحيــاة. فالــزواج فــي مجتمعــات مختلفــة يأتــي بالمــال إلــى األســرة بشــكل مهــر. فالــزواج الُمبِكــر ينتشــر بشــكل كبيــر نســبيًا 
ــر  ــم والعمــل المتاحــة للفتيــات. يعتقــد بعــض األهــل بــأن عائــات أخــرى قــد توفِّ فــي المجتمعــات الفقيــرة حيــث تقــّل أو تنعــدم فــرص التعلُّ

معيشــة أفضــل لبناتهــم. وأحيانــًا، يعتمــد بعــض األهــل التزويــج كوســيلة لعقــد عاقــات وروابــط مــع عائــات أخــرى.

إذًا، ُيمِكن تلخيص العوامل اإلقتصادية كاآلتي:

إستغال التزويج لمصالح مالية.	 

الفقر في أغلب األحيان أساس الزواج )التزويج( الُمبِكر اإلجباري ألن في بعض المجتمعات، يفرض أهل الفتاة مهرًا مهمًا.	 

الضغوط اإلقتصادية والظروف المعيشية وعوامل الحروب وعدم اإلستقرار والخوف من المستقبل.	 

لكن! ... حلقة مفرغة من الفقر اإلقتصادي

إن الــزواج الُمبِكــر يــؤدي إلــى مشــكات إقتصاديــة أكثــر تعقيــدًا ويســاهم فــي تعزيــز وتفاقــم الفقــر. إنَّ تزويــد الفتيــات بالتعليــم هــو بمثابــة 
ل وســيلة تســاعدها علــى العمــل المنتــج الــذي يعــود بالفائــدة علــى  مهــا األهــل لهــا، وهــذه »الهديــة« ســوف ُتشــكِّ »هديــة« يمكــن أن يقدِّ
أســرتها وزواجهــا. فالمــرأة نصــف المجتمــع وهــي بكونهــا ُمنِتجــة يمكــن أن تســاعد أســرتها بــدل أن تكــون »عبئــًا« علــى أحــد. عــن طريــق 

المشــاركة الفاعلــة، يمكــن للفتــاة والمــرأة أن تكــون جــزءًا مــن الحــل.

ــة البنتهــم مــن  ــر الحماي ــر يوفِّ ــزواج الُمبِك ــة. فقــد يعتقــد األهــل أن ال ــط بالحماي ــة منهــا مــا هــو مرتب ــة وثقافي عوامــل/ أســباب إجتماعي
ــر الرعايــة مــن جانــب الــزوج. وقــد ينظــر إلــى الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر أيضــًا علــى أنــه  مخاطــر اإلعتــداء الجنســي، أو أنــه بصفــة أعــم يوفِّ
اســتراتيجية تســتهدف تفــادي احتمــال حمــل الفتيــات خــارج إطــار الزوجيــة. تعتقــد عائــات كثيــرة أن تزويــج بناتهــم يحمــي البنــات مــن العــادات 
الســيئة والخطيــرة والنشــاط الجنســي قبــل الــزواج، التــي قــد تــؤدي إلــى الحمــل غيــر المقصــود واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا ومــرض نقــص 

المناعــة المكتســب والتــي تجلــب »العــار« لألســرة.

كمــا أن العوامــل اإلجتماعيــة مرتبطــة بالتمييــز القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي )الجنــدر( – إنَّ التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس مــن شــأنه أن 
ز الــزواج المبكــر. وقــد يتــم تزويــج الفتيــات فــى الصغــر لضمــان الطاعــة والخضــوع داخــل أســرة الــزوج ولتعظيــم معــدالت اإلنجــاب. يعــزِّ

ُيمِكن تلخيص العوامل اإلجتماعية-الثقافية كاآلتي:

األعراف والتقاليد والقيم السائدة، ومفاهيم “السترة” و”العيب” والتخوف، و«مكان البنت في البيت«	 

عــدم/ قلــة المعرفــة العلميــة الكافيــة عنــد الكبــار عــن المراهقــة وحاجــات المراهقيــن لحيــاة صحيــة ســليمة، وقلــة برامــج التوعيــة 	 
والدعــم الموجهــة إلــى األهــل.

ضعف ثقافة الحقوق والقوانين، وعدم إعمالها مقارنة بالموروثات التي تنتهك هذه الحقوق.	 

ــم اإللزامــي، وُبعــد المــدارس عــن المنــازل وعــدم مائمــة الظــروف الصحيــة وغيرهــا الســائدة فــي 	  ضعــف فــرص التعليــم والتعلُّ
المدرســة.

الحاجــات النفســية والعاطفيــة عنــد اليافعيــن)ات( ومحــاوالت الهــرب مــن اإلحبــاط والتمييــز وســوء المعاملــة، وضعــف قبــول 	 
الكبــار بمشــاركة اليافعيــن)ات(، وميــل اليافعيــن)ات( إلــى الرغبــة فــي اإلســتقال.

قلة تشارك ونشر المعرفة والمعلومات عن المشكات الصحية والنفسية وغيرها، عند المتزوجين وأطفالهما.	 

ــاء الذيــن التزمــوا بتزويــج 	  ــرة عــن توفيــق بيــن اآلب ــان كثي ــر فــي أحي ــزواج/ التزويــج الُمبِك اســتمرار العاقــة بيــن العائــات: ينتــج ال
أبنائهــم مــن أجــل تمديــد صداقتهــم.

الحفــاظ على«شــرف«العائلة مــن خــال الحــرص علــى تزويــج الفتــاة مبكــرا فــي اول فرصــة يتقــدم اليهــا شــخص مــا حتــى لــو كان 	 
غيــر مناســب لهــا.
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الحفــاظ علــى العذريــة قبــل الــزواج: تفــرض المعاييــر االجتماعيــة التقليديــة أن تكــون العــروس الجديــدة عــذراء ألن ذلــك فــي نفــس 	 
الوقــت عامــة للشــرف والتربيــة الحســنة بالنســبة لعائلتهــا.

»الحــل« الــودي لاغتصــاب: فــي كثيــر مــن المجتمعــات، يفــرض علــى المغتصــب أن يتــزوج ضحيتــه، وهكــذا تخضــع الفتــاة 	 
المغتصبــة لعــذاب نفســي وجســدي طــول حياتهــا.

لكن! ... هل فعاًل نحمي؟

إن الــزواج الُمبِكــر يــؤدي إلــى مشــكات إجتماعيــة ونفســية وصحيــة ويســاهم فــي خلــق مجتمــع يســوده التمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث ويجعــل 
مــن الفتاة/المــرأة »ســلعة« قابلــة للمقايضــة. إنَّ تزويــد الفتــاة بالعلــم والتربيــة والمهــارات الحياتيــة هــو أفضــل مــا يمكــن لألهــل والمجتمــع 
ــب  أن يفعلــه لكــي يحميهــا. فالتربيــة والتعليــم، ال ســيما التربيــة الجنســانية تســاعد الفتيــات علــى إحتــرام أجســادهنَّ وتقديــر الــذات وتجنُّ
الســلوكيات الخطيــرة وتقديــر القيــم الذاتيــة. وعــن طريــق المعرفــة، تســتطيع الفتــاة أن تحمــي نفســها وتدعــم اآلخريــن. يمكنهــا بذلــك أن 

تكــون قــدوة وأن تختــار بشــكٍل مســؤول وواعــي.

النتائج المترتبة عن الزواج الُمبِكر
نتائج الزواج الُمبِكر بالنسبة للفتاة/الطفلة

ُيعتَبر التزويج الُمبِكر إنتهاكًا للحقوق الجنسية واإلنجابية والحق في العمل والحق في اإلختيار لدى الفتاة، فهو:

يــؤدي إلــى انفصــال الطفلــة عــن أهلهــا وتــرك المدرســة واإلبتعــاد عــن الرفــاق واألصدقــاء وبالتالــي نقــص الدعــم المتــاح لهــا 	 
ــة. ــذي يســاعدها للتعامــل مــع الضغوطــات والمواقــف الصعب وال

جــن مبكــرًا يفتقــدن للقــوة داخــل بيوتهــن الجديــدة وفــي الكثيــر مــن األحيــان يعانيــَن مــن أشــكال العنــف 	  الفتيــات اللواتــي يتزوَّ
ــي. المنزل

يحــرم الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر األطفــال فــي عمــر الدراســة مــن الحــق فــي التعليــم الضــروري لتطورهــم الشــخصي، ولتحضيرهــم 	 
لحيــاة الرشــد، ولمشــاركتهم الفعالــة فــي ســامة أســرتهم المســتقبلية والمجتمــع.

يحــرم الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر الفتــاة مــن حظوظهــا فــي التطــور الفكــري ومــن الشــراكة وتكويــن صداقــات خــارج دائــرة العائلــة. 	 
الشــيء الــذي ينقــص مــن إمكانيــة تطويــر هويــة خاصــة بهــا.

إن اليافعــات اللواتــي ُيقِدمــن علــى الــزواج فــي عمــر ُمبِكــر هــن أكثــر عرضــًة لتــرك المدرســة و/ أو أن يمتنعــن عــن متابعــة تدريــب 	 
مهنــي أو عملــي أو مــن الحصــول علــى فــرص للعمــل. غالبــًا مــا يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة األميــة والفقــر داخــل األســرة.

مين/ أميين أو شبه أميين، يكون الزواج أكثر عرضًة للفشل والعائلة أقل توازنًا.	  حين يكون األهل غير متعلِّ

الزوجــات واألمهــات الصغيــرات ســنًا أقــل قــدرة علــى مواجهــة الضغوطــات العائليــة وأقــل قــدرة أيضــًا علــى المفاوضــة والنقــاش 	 
علــى مســتوى متــوازي مــع الشــريك.

تحتــاج الفتيــات علــى األقــل إلــى أربــع ســنوات إلتمــام نضجهــنَّ الجســدي والبيولوجــي بعــد أن تنتظــم لديهــنَّ الــدورة الشــهرية. 	 
ــا  بالتالــي فــإن األمهــات فــي عمــر المراهقــة تواجــه مخاطــر أكبــر لحمــل ضعيــف ليــس فقــط بالنســبة للحمــل األول وإنمــا أحيان

طــوال حياتهــنَّ اإلنجابيــة.

ــاء الحمــل. كمــا أن 	  جــن مبكــرًا إلــى ضغــوط كبيــرة مــن أجــل الحمــل وعــادًة يعانــون مــن مشــكات أثن ُتعانــي الفتيــات ممــن يتزوَّ
الحمــل فــي ســن مبكــر يرتبــط بمشــكات صحيــة كبيــرة لــألم والمولــود.

تواجــه الفتيــات الصغيــرات ســنًا خطــرًا أكبــر لإلجهــاض الفجائــي ولمــوت الجنيــن ولمــرض أو مــوت أطفالهــن. إّن الحمــل المتكــرر 	 
فــي األعمــار المبكــرة يزيــد مــن هــذه المخاطــر.

غالبيــة المتزوجيــن الصغــار وال ســيما أيضــًا الفتيــات ليســت لديهــم معلومــات كافيــة عــن المســائل الجنســية واإلنجابيــة، وبالتالــي 	 
فهــم أكثــر عرضــًة العتمــاد عــادات ســلوكية ســيئة كونهــم ال يمارســون حياتهــم الجنســية بشــكل صحــي ومتكامــل.

الزواج )التزويج( الُمبِكر والتنمية: النتائج المترتبة عن الزواج )التزويج( الُمبِكر

ــاء باألســرة ألنهــن يفتقــدن للمعلومــات والمعرفــة حــول طــرق التربيــة 	  تكــون الفتيــات أقــل إســتعدادًا لتربيــة األطفــال واالعتن
ــة الســليمة. ــة الصحي ــة والرعاي والتغذي

تعانــي البلــدان التــي تنتشــر فيهــا ممارســة التزويــج الُمبِكــر ممــا يأتــي: – مســتويات فقــر عاليــة، نســب الــوالدة والوفــاة العاليــة، 	 
ــم  مســتويات متدنيــة مــن التطــور فــي مياديــن التعليــم والعمــل والرعايــة الصحيــة، حلقــة تمتــد عبــر األجيــال تتصــف بانعــدام تعلُّ

ــم بيــن األطفــال والفقــر الناتــج عــن ذلــك. الفتيــات ونقــص التعلُّ
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الزواج )التزويج( الُمبِكر والتعليم: النتائج المترتبة عن الزواج )التزويج( الُمبِكر

« من المدرسة.	  الفتيات اللواتي يتزوجن مبكرًا يتم »سحبهنَّ
الواجبات واألعباء المنزلية تمنع الفتاة من اإلنخراط في المدرسة من جديد.	 
كأمهات، الفتيات اللواتي يتزوجن مبكرًا عادًة ال يأبهن بإرسال أبنائهن إلى المدرسة وتوفير فرص للتعلم.	 
م وإكتســاب المهارات. 	  لــدى زواج الفتــاة )الطفلــة( وانقطاعهــا عــن ارتيــاد المدرســة، تفقــد الفــرص الكثيــرة المرتبطــة بفوائــد التعلُّ

ــم دعــم  ــة. فعندمــا يت ــى ســن الرشــد إشــكالية وصعب ــى ســن المراهقــة وإل ــة إل ــة اإلنتقــال مــن ســن الطفول يجعــل ذلــك عملي
الفتيــات لإلنتقــال إلــى مرحلــة الرشــد، تشــعر الفتيــات بأنهــنَّ قــادرات علــى لعــب أدوارهــنَّ المســتقبلية كنســاء وأمهــات وزوجــات 

ومواطنــات بشــكٍل فعــال. يســاعد التعليــم كثيــرًا فــي عمليــة اإلنتقــال تلــك.

الزواج )التزويج( الُمبِكر والصحة: النتائج المترتبة عن الزواج )التزويج( الُمبِكر

الحمل الُمبِكر: تحمل الفتيات اللواتي يتزوجن مبكرًا غالبًا قبل أن يكنَّ جاهزات جسديًا و/أو عاطفيًا ونفسيًا.	 
مشكات صحية مرتبطة باألم والمولود*	 
اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز: تعانــي الفتيــات ممــن تزوجــن مبكــرًا مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واألمــراض كاإليــدز 	 

بنســبة أعلــى مــن الفتيــات غيــر المتزوجــات. فهــن أكثــر عرضــًة لإللتهابــات المنقولــة جنســيًا مــن ناحيــة، وأقــل إســتخدامًا لطــرق 
ووســائل الحمايــة والخدمــات الصحيــة وطلبــًا لذلــك.

اإلســاءة والعنــف: الفتيــات ممــن تزوجــن مبكــرًا يختبــرن العنــف واإلســتغال واإلســاءة بنســبة أكبــر مــن بقيــة الفتيــات اللواتــي 	 
يتزوجــن فــي ســن أكبــر.

الصحــة النفســية والعقليــة: تعانــي الفتيــات اللواتــي يتزوجــن مبكــرًا مــن الضغــوط الكبيــرة )عوامــل ضغــط متعــددة وعوامــل 	 
ــاب. ــروز عــوارض إكتئ ــة فــي التكيــف وب ــادرة(. عــادًة مــا يــؤدي ذلــك إلــى صعوب ــة ودعــم ن حماي

العزلــة والتــرك/ الهجــر: يعانــي الكثيــر مــن الفتيــات اللواتــي يتزوجــن مبكــرًا مــن العزلــة بســبب إبتعادهــن عــن مجموعــة الرفــاق 	 
واألصدقــاء واألهــل.

الحمل المبكر وآثاره
ُيشــير تعبيــر الحمــل الُمبِكــر أو »الحمــل فــي المراهقــة« إلــى الحمــل لــدى الفتيــات قبــل وصولهــن إلــى ســن الرشــد القانونــي – أي بيــن عمــر 

ــط لــه فــي مرحلــة المراهقــة. 13-17 ســنة. كمــا يشــير إلــى الحمــل غيــر المقصــود أو الُمخطَّ

تشير األبحاث إلى أن المعرفة المرتبطة بالصحة اإلنجابية والجنسية هي مسألة ضرورية للوقاية من الحمل أثناء المراهقة.

أبرز األثار على صّحة األم وطفلها:

نسبة الوفاة تكون أربع مرات أعلى بالنسبة لليافعة الحامل قبل سّن 19 سنة منه لدى المرأة من عمر 25-29 سنة.	 

هنــاك خطــر علــى الجنيــن أيضــًا، يكــون شــديدًا عنــد الفتيــات مــن عمــر 10-14 ســنة. ففــي هــذه الحالــة، حتــى لــو عــاش المولــود واألم، 	 
قــد ال يعيــش طويــًا أو يعانــي تحديــات صحيــة شــديدة.

تتعــّرض اليافعــات إلشــتباكات صحيــة أكثــر مــن غيرهــّن أثنــاء الحمــل والــوالدة. تحــت ســن 15 ســنة، تعــود هــذه اإلشــتباكات الصحيــة إلــى 	 
عــدم النضــج البيولوجــي. أمــا عنــد اليافعــات الحوامــل فــوق ســن 15 ســنة، ترتبــط هــذه اإلشــتباكات الصحيــة بســوء الصحــة والعنايــة 
قبــل الــوالدة وبعدهــا. مثــًا، أثنــاء الحمــل، تخضــع المــرأة لفحــص ضغــط الــدم وغيــره مــن الفحوصــات. تســاعد هــذه علــى اإلســتجابة 
المبكــرة للشــروط الصحيــة الازمــة للحمــل، وبالتالــي الحــّد مــن آثارهــا. فــي حــال القيــام بهــذه الفحوصــات فــي وقــت متأخــر )أو عــدم 

الخضــوع لهــذه الفحوصــات(، يــؤدي ذلــك إلــى إشــتباكات صحيــة لــدى األم والطفــل علــى الســواء3.
األطفــال الذيــن يولــدون مــن األمهــات اليافعــات ُيظِهــرون عــادًة تأخــرًا فــي نموهــم النفســي-اإلجتماعي، فضــًا عــن مشــكات فــي 	 

التغذيــة. يعــود ذلــك فــي جــزء منــه إلــى أن األم اليافعــة تفتقــد إلــى مهــارات التربيــة. بذلــك، قــد ال تفهــم مــا يحتــاج إليــه الطفــل وقــد 
ال تــدرك أهميــة اإلبتســام وتوفيــر الطمأنينــة واألمــان. كمــا أن الغضــب تجــاه المجتمــع قــد ينســحب علــى الطفــل، مــا قــد يــؤدي إلــى 

إهمــال الطفــل أو اإلســاءة إليــه.
ُيظِهــر أطفــال »األمهــات اليافعــات« ميــواًل ســلوكية تعتبــر فــي أحيــان كثيــرة غيــر مقبولــة إجتماعيــًا. ويعتبــر هــذا مــن أســوء آثــار الحمــل 	 

فــي المراهقــة. الســلوكات العنيفــة واإلســاءة والحمــل فــي المراهقــة تزيــد عنــد أبنــاء األمهــات اليافعــات.
الحمل في هذا العمر قد يسبب ضغطًا نفسّيًا كبيرًا يؤثر سلبًا على العاقات اإلجتماعية للمراِهقة.	 
ــة 	  ــر عوامــل الحماي ــة توّف ــك لقّل ــر ســنًا. يعــود ذل ــوالدة مــن النســاء األكب ــاب مــا بعــد ال ــر عرضــًة الكتئ إن األمهــات اليافعــات هــنَّ أكث

والدعــم الكافيــة.
.Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. Rev Obstet Gynecol. 2009 Winter; 2)1(: 51–56  3
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آثار الحمل المبكر على صحة األم والطفل

فقر الدم وسوء التغذية.إرتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل.
عســر المخــاض بســبب عــدم التناســب بيــن حجــم 

الحــوض. وِســَعة  الجنيــن  رأس 

ر الوالدة.طول مّدة الوالدة. ر نمو الجنين.تعسُّ تأخًّ

والمســتقيمية  المهبليــة  المثانيــة  النواســير 
. لمهبليــة ا

الخداج أي الوالدة قبل اتمام التسعة شهور.الوفاة عند الوالدة.

اآلثار بالنسبة للطفل المولود من أم يافعة )في سن المراهقة(:

يكونون عادًة أكثر ُعرضًة لإلهمال واإلساءة.	 

انخفاض الوزن نتيجة للوالدة المبكرة.	 

الوفاة قبل إتمام سن العام.	 

سوء التغذية والرضاعة.	 

ارتفــاع معــدل وفيــات الرضــع المولوديــن مــن أمهــات مراهقــات بنســبة %33 بالمقارنــة بمعــدل وفيــات الرضــع المولوديــن مــن 	 
أمهــات بلغــن العشــرين أو تجاوزنهــا.

انخفاض معّدل الذكاء.	 

انخفاض مستوى النمو ومستوى األداء المدرسي.	 

لدى األب اليافع:

غ إلعالة األسرة.	  ترك المدرسة للتفرُّ

القبول بأعمال منخفضة الدخل.	 

مضاعفات اإلجهاض أثناء المراهقة:

التسمم الدموياإلنتان )الخراج( الدمويفقر الدمالنزف

ق عنق الرحم والمهبلالعقم الثانوياإلنتان الحوضي إنثقاب الرحم أو األمعاءتمزُّ
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ماذا يمكننا أن نفعل؟
ال يمكننا تغيير الماضي، ولكن، بإمكاننا خلق مستقبل جديد ومشرق. المستقبل يبدأ اآلن ومعنا!

رة فــي المجتمــع بقــوة. وأحيانــًا، حتــى األهــل ممــن ال يرغــب بتزويــج أبنائهــم مبكــرًا يجــدون أنفســهم  عــادًة، تكــون التقاليــد والعــادات ُمتجــذِّ
مضطريــن إلتبــاع التقاليــد واالنصيــاع للعــادات والتوقعــات. فضــًا عــن ذلــك، فــي الكثيــر مــن المجتمعــات والبلــدان، إنَّ التشــريعات والقوانيــن 

التــي تحظــر التزويــج الُمبِكــر هــي غيــر موجــودة أو غيــر ُمتبعــة وُمطبقــة.

بعض الحلول

م	  وفير فرص التعليم المجاني والتشجيع على التعلُّ

تعزيــز المهــارات الحياتيــة ومهــارات تقديــر الــذات لــدى الفتيــات مــن أجــل مســاعدتهنَّ علــى مقاومــة الضغوطــات للــزواج وتوفيــر 	 
فــرص أخــرى.

العمــل مــع العائــات واألهــل لتشــجيعهم علــى إبقــاء بناتهــم في المدرســة واســتكمال تعلمهــم وتأخير عملية الزواج. تشــجيعهم 	 
أيضــًا علــى إعطــاء الفتيــات فرصــة للتعبيــر عــن آرائهــنَّ فــي عمليــة الــزواج وتوقيتهــا كما واختيار الشــريك.

توفير الخدمات الصحية واإلجتماعية المناسبة والتي يسهل الوصول إليها من ِقَبل الفتيات.	 

م والعمل للنساء داخل المجتمعات واألحياء.	  توفير فرص التعلُّ

التعليم كأحد الحلول لممارسة التزويج الُمبِكر

مة يمكنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أبنائها وعائلتها ومجتمعها.	  لتعليم البنات فوائد تتراكم ألن الفتاة الُمتعلِّ

ــم حتــى الصفــوف الثانويــة عــادًة يكــنَّ أقــل عرضــًة بكثيــر مــن الــزواج فــي ســن مبكــر مقارنــًة 	  ــن حصلــن علــى تعلُّ الفتيــات ممَّ
بالفتيــات ممــن حظيــن بتعليــم أقــل.

يؤدي تعلم الفتيات إلى عائات أصغر وأكثر صحًة، واهتمام أكبر بصحة وتعلم األطفال وفرص عمل أكبر بكثير.	 

الفتيــات اللواتــي يبقيــن فــي المدرســة لوقــت أطــول عــادًة يتزوجــن فــي ســن أكبــر ويســاهمن فــي تطــور مجتمعاتهــنَّ السياســي 	 
واإلجتماعــي واإلقتصــادي.
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المحور الثالث

اإليدز واإللتهابات 
المنقولة جنسّيًا
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ن المشاركون/ات من: قة بهذا المحور، سوف يتمكَّ في نهاية الجلسات الُمتعلِّ

بة لإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز، بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى النــوع 	  وصــف العوامــل الُمســبِّ
ــار الناتجــة عنهــا. ــرز عوارضهــا واآلث اإلجتماعــي، وطــرق إنتقــال هــذه اإللتهابــات وأب

شرح طرق الوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسيًا واإليدز.	 

إظهار معرفة ببعض وسائل منع الحمل وتنظيم األسرة.	 

ــي مواقــف واتجاهــات رافضــة وُمقاِومــة للتمييــز ضــد األشــخاص المصابيــن باإللتهابــات المنقولــة 	  تبنِّ
ــة علــى المعرفــة الســليمة واحتــرام حقــوق اإلنســان. جنســيًا واإليــدز، وتبّنــي مواقــف وممارســات مبنيَّ

بالنســبة لمقدمــي الخدمــات، يهــدف المحــور أيضــًا إلــى مســاعدتهم علــى توفيــر المشــورة الداعمــة 	 
والنصــح لألشــخاص المصابيــن باإللتهابــات المنقولــة جنســيًا و/أو اإليــدز.

ق إلى موضوع اإللتهابات المنقولة جنسيًا ومرض اإليدز؟ لماذا التطرُّ

إنَّ رزمــة الحقــوق الجنســية لألطفــال واليافعيــن)ات( تهــدف إلــى تعزيــز الســامة والصّحــة الجنســّية 	 
بــوا الممارســات والســلوكيات التــي تهــّدد صحتهــم. كمــا  واإلنجابّيــة لألطفــال واليافعيــن( ات )لكــي يتجنَّ
تهــدف إلــى تعزيــز اإلتجاهــات اإليجابيــة والمهــارات الســليمة التــي تســاعد األطفــال واليافعيــن)ات( علــى 
إتخــاذ الخيــارات الصحيــة المتعّلقــة بصحتهــم الجنســية واإلنجابيــة. إنَّ تزويــد األطفــال واليافعيــن)ات( 
بالمعرفــة الازمــة عــن اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا وطــرق الوقايــة منهــا يســاعد علــى تعزيــز ســلوكياتهم 

الســليمة وقدرتهــم علــى إتخــاذ الخيــارات الصحيــة واإلبتعــاد عــن المخاطــر.

ُتصيــب 	  اإللتهابــات  عالميــة. فهــذه  المنقولــة جنســيًا مشــكلة صحيــة  األمــراض واإللتهابــات  ل  ُتشــكِّ
ــز بيــن األعمــار والجنســيات واألعــراق. كمــا أنَّ نســبة إنتشــار االلتهابــات واألمــراض  جميــع النــاس وال ُتميِّ
المنقولــة جنســيًا عاليــة جــًدا فــي كثيــر مــن دول العالــم. وقــد يــؤدي الفشــل فــي تشــخيصها ومعالجتهــا 

فــي مراحلهــا المبكــرة إلــى تعقيــدات خطيــرة4.

مــن هــذا المنطلــق، ُتعتَبــر الوقايــة مــن اإللتهابــات المقولــة جنســيًا أمــرًا أساســيًا. وُيعتبــر التشــخيص 	 
الُمبِكــر لهــذه اإللتهابــات واألمــراض مــن أهــم طــرق عاجهــا والوقايــة منهــا، إذ عندمــا يعــرف الشــخص 

بإصابتــه يبــادر إلــى عاجهــا ووقايــة نفســه مــن التقــاط عــدوى أخــرى إضافــًة إلــى وقايــة اآلخريــن.

االلتهابات المنقولة جنسيًا

تشــمل اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا العــدوى بفيــروس HIV )فيــروس العــوز المناعــي البشــري الُمســّبب 	 
لمــرض اإليــدز(، وهــي إلتهابــات تنتقــل بممارســة الجنــس غيــر المحمــي. كمــا اّن فيــروس HIV وبعــض 
اإللتهابــات األخــرى المنقولــة جنســّيًا تنتقــل عدواهــا عــن طريــق إبــر الحقــن الملّوثــة او األدوات الحــاّدة 

الجارحــة للجلــد او عــن طريــق نقــل الــدم الملــّوث وغيــر المفحــوص.

إن معرفــة أنــواع هــذه اإللتهابــات ومســّبباتها وطــرق الوقايــة منهــا هــي الوســيلة المثلــى إلكتســاب 	 
وعــي صحــّي يجّنــب اإلنســان إلتقــاط العــدوى، ويــزّوده بمعرفــة كيفّيــة التصــّرف فــي حــال التعــّرض 
لإلصابــة، كاللجــوء الفــوري الــى الطبيــب أو المركــز الصّحــي أو عــدم إهمــال اإلصابــة لــدرء خطــر إنتقالهــا 
الــى أفــراد األســرة، والبحــث عــن مصــدر العــدوى لمعالجتــه، باإلضافــة الــى معالجــة المصــاب نفســه.

أنواع اإللتهابات المنقولة جنسيًا

هناك نوعين أساسيين من اإللتهابات المنقولة جنسيًا:

النــوع األول: يصيــب الجهــاز التناســلي الذكــري واألنثــوي مثــل الزهــرّي والكاميديــا واإللتهــاب المهبلــي 	 
البكتيري.

 	 HIV النــوع الثانــي: يصيــب أعضــاء أخــرى مــن جســم اإلنســان مثــل إلتهــاب الكبــد الفيروســي وفيــروس
ــدز. المســّبب لمــرض اإلي

http://www.menahra.org 4  شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات
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تحدث أنواع العدوى المنقولة جنسيًا بسبب الجراثيم والفيروسات والطفيليات. نورد أدناه بعض أكثر هذه األنواع شيوعًا:

أنواع العدوى الجرثومية الشائعة

النيسرية البنّية )تسّبب داء السيان أو العدوى الناجمة عن المكّورات البنّية(.	 

المتدّثرة الحثرية )تسّبب أنواع العدوى الناجمة عن المتدّثرة(.	 

اللولبية الشاحبة )تسّبب الزهري(.	 

المستدمية الدوكرية )تسّبب القريح(.	 

الكلبسيلة الحبيبية )كانت ُتعرف سابقًا باسم الُمغّمدة الورمية الحبيبية-تسّبب الورم الحبيبي األربي أو داء الدونوفانيات(.	 

أنواع العدوى الفيروسية الشائعة

فيروس العوز المناعي البشري )يسّبب اإليدز(.	 

الهربس البسيط من النمط 2 )يسّبب الهربس التناسلي(.	 

فيــروس الــورم الحليمــي البشــري )يســّبب الثآليــل التناســلية-وتؤدي بعــض األنــواع الفرعيــة مــن هــذا الفيــروس إلــى إصابــة النســاء 	 
بســرطان عنــق الرحــم(.

فيــروس التهــاب الكبــد B )يســّبب التهــاب الكبد-وقــد تــؤدي الحــاالت المزمنــة الناجمــة عــن هــذا الفيــروس إلــى ظهــور ســرطان 	 
الكبــد(.

الفيروس المضّخم للخايا )يسّبب التهابًا في عدد من األعضاء بما في ذلك الدماغ والعين واألمعاء(.	 

الطفيليات.	 

الُمشّعرة المهبلية )تسّبب داء الُمشّعرات المهبلي(.	 

الُمبيضــة البيضــاء )تتســّبب فــي إصابــة النســاء بالتهــاب الفــرج والمهبــل؛ وفــي إصابــة الرجــال بإلتهــاب حشــفة القضيــب والقلفــة 	 
]التهــاب الحشــفة والقلفــة[(.

أنواع العدوى المنقولة جنسيًا والعديمة العوارض.

تظهر بعض أنواع العدوى المنقولة جنسيًا دون أن تتسّبب في ظهور عوارض.

تنتــج األمــراض المنقولــة جنســّيًا عــن أحيــاء مجهرّيــة ُمســّببة للمــرض كالجراثيــم والبكتيريــا )كمــا فــي الســيان والزهــري Syphilis والكاميديا( 
ــة  ــدات المشــعرة المهبلّي ــات )كمــا فــي داء الوحي ــد الفيروســي والهربــس التناســلي(، والطفيلّي والفيروســات )كمــا فــيHIV والتهــاب الكب

ــات. Tirchomoniasis( والفطرّي

عوارض االلتهابات المنقولة جنسيًا

عوارض إصابة الجهاز التناسلي الذكري:

ألم عند التبّولقّرحات على القضيبإفرازات من القضيب

إنتفاخ وألم في الصفنألم عند الجماع
إنتفــاخ الغــدد اللمفاويــة األربّيــة )المنطقــة بيــن أعلــى الفخــذ والبطن 

علــى الجانبين(

عوارض إصابة الجهاز التناسلي األنثوي:

ألم خال الجماعحرارة بسيطة أو مرتفعةألم في أسفل البطن

ح في المهبل ومنطقة الفرجإفرازات مهبلّية غير طبيعّية حكة وتقرُّ
دورة شــهرّية غيــر منتظمــة أو طويلــة أو مؤلمــة، مــع 

نــزف غيــر عــادي أو كتــل دّم متخّثــرة
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مضاعفات اإللتهابات المنقولة جنسيًا

عند النساء قد تسّبب مرض إلتهاب الحوض، وهذا يؤّدي الى:

إنسداد قناة فالوب، مّما يمنع الحمل ويسّبب العقم.	 

إلتصاقات داخلّية، قد تؤّدي الى ألم في الحوض وتقّلل احتمال الحمل.	 

حمل خارج الرحم.	 

زيادة نسبة اإلصابة بسرطان عنق الرحم.	 

زيادة نسبة اإلجهاض.	 

عند الرجال، قد تسّبب اإللتهابات وأمراض الجهاز التناسلي ما يأتي:

العقم.	 

ضعف وإرهاق عام.	 

إصابة أجزاء أخرى في جسم الرجل مثل اإلحليل )الجهاز البولي(.	 

بالنسبة لألطفال، تزيد نسبة العدوى من األّمهات ألطفالهّن أثناء الوالدة.	 

مضاعفات اإللتهابات المنقولة جنسّيًا التي تصيب أعضاء أخرى في الجسم:

ف الكبد ويضّر بوظائفه بالنسبة للجسم ككّل.	  إلتهاب الكبد الفيروسي Hepatitis B: قد يصبح المرض مزمنًا ويسّبب تليُّ

اإليدز: يؤّدي الى ظهور أمراض وأورام إنتهازّية والى الوفاة )نتيجة تدميره لجهاز المناعة(.	 

طرق الوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسيًا

مراعاة قواعد النظافة الشخصّية والعاّمة.	 

ــد مــن 	  ــزوج إذ أن تعــّدد الشــركاء يزي ــن، واإلخــاص لل ــة أحــد الزوجي ــة إصاب ــًة فــي حال الجنــس اآلمــن: أي إســتعمال الواقــي خاّص
احتمــاالت اإلصابــة.

التحّدث مع الزوج)ة( والصراحة بشأن حياتهما الجنسّية وسبل الحماية، وإخبار الزوج/ة( في حالة اإلصابة.	 

عدم إعادة إستعمال اإلبر المستعملة والملّوثة )وخاّصًة ما بين متعاطي المخّدرات(.	 

عدم استعمال األدوات الحاّدة وشفر الحاقة التي تّم استعمالها من قبل آخرين.	 

ه لعامات اإللتهاب واللجوء الى المركز الصّحي فورًا في حالة حدوث أّية عوارض.	  التنبُّ

إجراء الفحوصات لإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

عــاج الــزوج أيضــًا فــي حالــة إصابــة الزوجــة أو العكــس، ألنــه قــد يكــون حامــًا للمــرض بــدون عــوارض، وبالتالــي فهــو يعــّرض الزوجــة 	 
للعــدوى مــّرة أخــرى بعــد العاج.

تنظيف المرحاض واألدوات المستعملة من قبل المصاب جّيدًا، ويمكن غليها واستعمال الكلور للتنظيف.	 

االمتناع عن مشاركة المناشف والثياب الداخلية مع اي كان.	 

ه لعدم نقل الدّم ملّوث )مسؤولّية الدولة والمرافق الصحّية(.	  التنبُّ

األشخاص األكثر عرضة لإلصابة

األشخاص الذين يمارسون العاقات الجنسّية مع أكثر من شريك ودون استعمال الواقي.	 

األشخاص الذين يتعاطون المخّدرات.	 

األشــخاص الذيــن تعّرضهــم مهنتهــم لإلصابــة نتيجــة اإلحتــكاك المباشــر بالعوامــل المســببة )أي الــدّم الملــّوث(، مثــل الذيــن 	 
يعملــون فــي المختبــرات الطبّيــة واألطّبــاء، وخاّصــة الجراحيــن وأطّبــاء األســنان.

طرق انتقال هذه اإللتهابات

تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيًا عبر إحدى الطرق اآلتية:

العاقة الجنسّية المباشرة غير المحمّية )دون استخدام الواقي(.	 

التلــّوث: نقــل الــدّم الملــّوث أو اســتعمال الحقــن الملّوثــة واألدوات الجارحــة الملّوثــة، أو تلــّوث المراحيــض أو اســتعمال المناشــف 	 
والفــراش المشــترك بيــن شــخص ســليم وآخــر مصــاب.
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إنتقال العدوى للطفل من األّم المصابة أثناء الحمل أو الوالدة.	 

قــد تصيــب اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا األطفــال حيــث تنتقــل إليهــم مــن األم أثنــاء المــرور فــي قنــاة الــوالدة أو عبــر المشــيمة 	 
أثنــاء الحمــل

ــاء الحمــل والــوالدة. 	  ــة الجنيــن مــن انتقــال العــدوى إليــه أثن ــر المعالجــة ووقاي ــارHIV، يمكــن توفي إذا أجــرت المــرأة الحامــل إختب
ــة مــن حليــب األم لحمايــة الرضيــع مــن العــدوى عــن طريــق حليــب الثــدي. ويجــب إيجــاد بديــل عــن الرضاعــة الطبيعّي

اإللتهابات المنقولة جنسّيًا تصيب الرجال والنساء على حدٍّ سواء	 

AIDS اإليدز

اإليــدز مــرض ينتــج عــن فيــروس يقــوم بمهاجمــة جهــاز المناعــة فــي جســم اإلنســان وإضعافــه مّمــا ينتــج عنــه تعــّرض الجســم الــى أمــراض أخــرى 
متعــّددة وقاتلــة. وقــد يصــاب أشــخاص بهــذا الفيــروس دون ظهــور العــوارض لفتــرة 5 ســنوات أو أكثــر. AIDS هــي األحــرف األولــى لعــّدة 
كلمــات تصــف المــرض باللغــة اإلنكليــزيImmune Deficiency Syndrome Acquired. فــي اللغــة العربّيــة يســّمى بمــرض أو« متازمــة 

نقــص المناعــة الُمكتســب«.

متازمة: مجموعة عامات وعوارض تمّيز المرض.	 

نقــص المناعــة: إصابــة جهــاز المناعــة فــي الجســم ممــا يــؤّدي الــى إضعافــه وعــدم القيــام بوظائفــه فــي حمايــة الجســم، ومــن ثــّم 	 
إتاحــة الفــرص لألمــراض اإلنتهازّيــة واألورام الســرطانّية.

ض للفيروس.	  الُمكَتَسب: نقص المناعة ليس وراثّيًا، بل يظهر نتيجة التعرُّ

أسباب اإليدز

 Human Immune Deficiency :ــة ــروس نقــص المناعــة البشــري )HIV(، وهــو إختصــار للكلمــات التالي يحــدث المــرض نتيجــة العــدوى بفي
Virus. يقــوم الفيــروس بمهاجمــة كريــات الــدّم البيضــاء التــي وظيفتهــا األساســية هــي حمايــة الجســم مــن الجراثيــم. إن فعالّيــة كريــات 
الــدّم البيضــاء تقــّل وتضعــف فــي حــال إصابتهــا بالفيــروس، فتصبــح غيــر كافيــة لمحاربــة الجراثيــم التــي تدخــل الجســم، ممــا يســمح باإلصابــة 

ــة التــي فــي العــادة تكــون متواجــدة فــي الجســم دون أن تســّبب لــه المــرض. باألمــراض اإلنتهازّي

طرق اإلنتقال

ينتقلHIV فيروس نقص المناعة بواسطة

 الدّم أو السائل المنوي واإلفرازات المهبلّية

أي، يتم ذلك عبر:

اإلتصال الجنسي غير المحمي مع شخص مصاب.	 

نقل الدّم من شخص مصاب الى شخص غير مصاب.	 

من المرأة الحامل المصابة الى الجنين عن طريق المشيمة وخال الوالدة أو من األم الى الرضيع عن طريق الرضاعة.	 

ممارسة عاقات جنسية متعددة وغير محمية.	 

استخدام أو مشاركة أدوات قاطعة أو حادة أو ثاقبة مّلوثة وغير معقمة )االدوات الجراحية، أدوات الوشم، الشفرات(.	 

ال ينتقل فيروس نقص المناعة عبر:

الدموع.	 

اللعاب.	 

مشاركة المراحيض.	 

عن طريق المصافحة.	 

الهواء.	 

المسابح.	 

لدغة البعوض.	 

المعانقة أو تبادل القبل الخفيفة.	 
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فحص فيروس نقص المناعة

الطريقــة الوحيــدة للتأكــد مــن اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري هــو إجــراء اإلختبــارات الخاصــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
ــدّم. ــر ال وأبرزهــا الفحــص عب

ــرة النافــذة  ــّد مــن لحظــة إنتقــال عــدوى الفيــروس الــى حيــن ظهــور األجســام المضــاّدة للفيــروس فــي الــدم وتســّمى فت ــرة تمت هنــاك فت
)window period( . بشــكٍل عــام تســتغرق هــذه الفتــرة نحــو 3 شــهور. قبــل مضــي تلــك الفتــرة يصعــب التأّكــد مــن نتيجــة الفحــص وقــد 
تظهــر النتيجــة ســلبّية )أي أن الجســم خــال مــن الفيــروس( بالرغــم مــن أن العــدوى تكــون قــد حصلــت. األجســام المضــادة هــي التــي تظهــر 
نتيجــة الفحــص اإليجابــي، وقــد ال تظهــر األجســام المضــاّدة المتحّولــة فــي فتــرة النافــذة لذلــك يجــب إجــراء الفحــص بعــد 3 أشــهر مــن تاريــخ 

آخــر مــّرة للتعــّرض.

عوارض مرض اإليدز

بإمــكان المتعايشــين مــع فيــروسHIV العيــش بشــكل طبيعــي مــا دامــت عــوارض مــرض اإليــدز لــم تظهــر عليهــم بعــد. قــد تظهــر العــوارض 
بعــد وقــت طويــل مــن اإلصابــة بالعــدوى. تنتــج بعــض العــوارض بســبب الفيــروس وبعضهــا اآلخــر بســبب األمــراض اإلنتهازّيــة نتيجــة ضعــف 

جهــاز المناعــة. امــا هــذه العــوارض فهــي اآلتيــة:

تظهر العوارض بعد فترة قد تمد لعدة سنوات. ويمر المصاب بعدوى المرض ب 3 مراحل هي:

المرحلة األولى: خال 3 الى 4 أسابيع: عوارض تشبه الرشح مع إرتفاع في الحرارة.

المرحلة الثانية: خال عدة سنوات )الى 10-15 سنوات(: – حرارة – اسهال حادة – انخفاض في الوزن – عرق ليلي – نزالت صدرية.

تزيد حدة هذه العوارض ومدتها مع الوقت ومع ازدياد النقص في المناعة.

المرحلة الثالثة: غالبًا ما تستمر هذه المرحلة حوالي السنة وهي مرحلة ااِلصابة بمرض االيدز:

أمراض سرطانيةأمراض انتهازية
نقصان الوزن بشكل غير متوّقع 

خال فترة زمنّية قصيرة
إسهال يستمّر لفترة طويلة

تضّخم في الغدد الليمفاوية 
)العنق واإلبط والفخذ(

إرتفاع درجة الحرارة وتعّرق 
ليلي بشكل مستمّر

إعياء وتعب شديد
بقع حمراء تظهر على الجلد أو 

في الفم أو في الجفون

HIV طرق الوقاية من فيروس

تتشابه طرق الوقاية من فيروس HIV ومن طرق الوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسيًا. نورد هنا أبرزها:

اإلخــاص المتبــادل بيــن الزوجيــن غيــر المصابيــن بالعــدوى. التحــّدث مــع الــزوج)ة( والصراحــة بشــأن حياتهمــا الجنســّية وســبل 	 
الحمايــة، وإعــام الشــريك/الزوج)ة( فــي حالــة اإلصابــة.

اإلمتناع عن إستخدام أو مشاركة األدوات القاطعة أو الثاقبة او الحادة الملوثة وغير المعقمة.	 

التأكد من سامة الدم المنقول.	 

التأكد من تعقيم األدوات الجراحية والِحقن.	 

إستعمال منتظم وصحيح للواقي.	 

اإليدز والعالج:

استعمال األدوية )العاج المضاد للفيروسات-Antiretroviral therapy( يبطئ تقدم المرض بشكٍل كبير.	 

يؤدي العاج باألدوية الى تباطؤ المرض وتحسين نوعية الحياة لدى المريض لكن باألدوية ال يوجد عاج شافي.	 

تقدم وزارة الصحة العاج لكل المتعايشين مع اإليدز وبحاجة لعاج مجانًا.	 

التأثيرات النفسّية واإلجتماعّية لمرض اإليدز

يرتبــط مــرض اإليــدز فــي أذهــان النــاس فــي مجتمعاتنــا العربيــة بالســلوك الجنســي المختلــف وغيــر المقبــول )مــا كان ُيشــار إليــه ســابقًا 
ــز نتيجــة الوصمــة التــي تجعــل  ــدز فــي جــّو مــن التميي ــك المتعايــش مــع فيــروسHIV والُمصــاب بمــرض اإلي بالســلوك »الشــاذ«(. يضــع ذل
اآلخريــن ينظــرون إليــه باشــمئزاز. ويعــود ذلــك الــى قلة/عــدم المعرفــة بطــرق إنتقــال المــرض، واإلعتقــاد بــأن المصــاب قــد ينقــل المــرض إلــى 
اآلخريــن مــن مجــّرد اإلختــاط بهــم أو مامســتهم. لذلــك يتعــّرض المصــاب الــى أزمــات إجتماعّيــة والــى اللــوم والحرمــان مــن الرعايــة والعزلــة 
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كمــا يتعــّرض الــى ضغــط نفســي. ويتمّثــل ذلــك بالمظاهــر التاليــة:

خوف وشعور بالوحدة نتيجة إبتعاد األصدقاء واألقرباء، والشعور بأنه مرفوض مجتمعّيًا.	 

خوف من الموت ألنه ال يوجد عاج يشفي تمامًا حتى اليوم.	 

ر في الشكل، ويترك ذلك أثرًا على مجرى حياته على مستوى األسرة والعمل.	  خوف من خسارة قّوته الجسدّية والتغيُّ

شعور بالذنب وتقييم الذات بشكل سلبي، ولوم الذات بسبب اإلصابة.	 

إّن فيــروسHIV ال ينتقــل عبــر اإلختــاط اإلجتماعــي فــي المدرســة أو فــي مــكان العمــل، وال ينتقــل عبــر أحــواض الســباحة العاّمــة أو 
المراحيــض العاّمــة أو مــن خــال أدوات الطعــام والشــراب أو اســتعمال الهواتــف العمومّيــة.

ال ينتقــل HIV باللمــس العــادي وســام اليــد، وال باللعــاب وتبــادل القبــل إاّل إذا كان هنــاك جــرح فــي الفــم أي عبــر الــدّم، وال ينتقــل 
بالهــواء، وال بلســعة البعــوض.

يتّم فحص فيروس HIV عن طريق فحص خاّص للدّم، وليس له عاج يشفي تمامًا حتى اليوم.

باستثناء اإليدز، يبلغ عدد اإلصابات باألمراض المنقولة جنسيًا في العالم سنويًا حوالى 333 مليون إصابة يمكن معالجتها.

طرق المساعدة: مركز المشورة والفحص الطوعي

مع إنتشار اإللتهابات واألمراض المنقولة جنسيًا، تنتشر مراكز خاصة بالمشورة والفحص الطوعي.

م المركــز المشــورة للفــرد كــي يتســنى لــه إتخــاذ القــرار الواعــي والمبنــي علــى المعرفــة إزاء التقــدم إلجــراء فحــص فيــروس نقــص المناعــة  ُيقــدِّ
البشــري. وتهــدف هــذه العمليــة أيضــًا إلــى مســاعدة الفــرد علــى التعامــل مــع الضغــوط المرتبطــة بإجــراء الفحــص، كمــا تقــدم لــه الدعــم عنــد 

تســّلمه النتيجــة، وهــي تســاعده أيضــًا علــى إتخــاذ قــرارات شــخصية متعلقــة بموقفــه مــن اإلصابــة.

يمكن تلخيص مهام المركز باآلتي:

 تقديــم المعلومــات للُمســتفيد عــن طــرق اإلنتقــال والوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــري المكتســب أو غيرهــا مــن 	 
اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا.

مساعدة المستفيد /المتقدم للخدمة على تقييم مدى تعرضه لخطر اإلصابة بالفيروس والعدوى المنقولة جنسيًا.	 

وضع خطة لتخفيض المخاطر والحّد منها.	 

دعــم المســتفيد التخــاذ القــرارات الواعيــة والمســؤولة بشــأن عــدوى اإليــدز وســائر المواضيــع المتعلقــة بهــا: الممارســات 	 
الوقاية...الــخ. الجنســية اآلمنــة، طــرق 

ــم 	  ــة وتقدي ــر الوقائي ــزام بالتدابي ــة وتحســيس المتقــدم للخدمــة بضــرورة االلت ــك مــن خــال توعي ــة الشــريك الجنســي وذل حماي
ــة مــن أجــل إعــام الشــريك. الدعــم والمواكب

إحالة المستفيد إلى خدمات اإلحالة من مؤسسات الرعاية الصحية واالجتماعية المتوافرة ضمن المجتمع المحلي.	 

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمصابين بالعدوى وإحالتهم إلى مؤسسات متخصصة وداعمة لهم.	 

تهدف خدمات المشورة والفحص الطوعي إلى:

توفير الجودة والسرية عند تقديم خدمة المشورة والفحص الطوعي بطريقة تحافظ على خصوصية المستفيد.	 

مساعدة المستفيد على إتخاذ قرار القيام أو عدم القيام بالفحص بكل حرية.	 

مساندة ودعم المستفيد على التعامل بإيجابية مع نتيجة الفحص ومتطلبات الوقاية المطلوبة منه.	 

تحديد الحاالت وإيجادها.	 

الوقاية.	 

 تقييم وتخفيض المخاطر.	 
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مبادئ المشورة والفحص الطوعي:

الخصوصية.  

السرية.  

المجانية.  

عــه بالســامة العقليــة والنفســية وموافقتــه الواعيــة علــى  تتوفــر خدمــة المشــورة لــكل زائــر يتعــدى عمــره ال 16 عامــًا شــرط تمتُّ  
القيــام بالفحــص واتخــاذ القــرارات.

تتوفــر الخدمــة إلــى الفئــات دون ســن 16 فــي حــال تظهــر عليهــم عامــات مرضيــة ســريرية أو التقطــوا عــدوى منقولــة جنســيًا،   
بالحقــن او تعرضــوا لاغتصــاب واإلعتــداء الجنســي.

طرق ووسائل تنظيم األسرة ومنع الحمل5

أ-طرق مؤقتة يتحّكم بها مستخدمها/مستخدمتها وتمنع وصول السائل المنوي الى البويضة

خصائص أخرى
إمكانّية الوقاية 
من اإللتهابات 
المنقولة جنسّيًا

مما هي وكيف تعمل الطريقة

يؤّمن حماية مزدوجة من الحمل ومن 
اإللتهابات، وممكن أن تسهم في الوقاية 

من العقم ومن سرطان عمق الرحم


الاتكــس  مــادة  مــن  مصنــوع  رقيــق  غــاف 
ــل بــه القضيــب المنتصــب قبــل  المطاطيــة يدخَّ
المنــوي  الســائل  دخــول  يمنــع  ممــا  الجمــاع 

الــى المهبــل

الواقي الذكري

يمكن وضعه قبل ساعات 
منمن بدء النشاط الجنسي  يسمح للنساء 
والفتيات بحماية أنفسهم وكذلك حماية 

الزوج. يمكن ماحظته أثناء ممارسة 
الجنس قد يتطلب التدّرب على وضعه. 
كلفته أعلى من كلفة الواقي الذكري.


لــه  الاتكــس  مــاّدة  مــن  مصنــوع  غــاف 
ــل وتغّطــي  ــن. حلقــة تبقــى خــارج المهب حلقتي
جــزء مــن الشــفرين، والحلقــة األخــرى توضــع 
داخــل المهبــل وتغّطــي عنــق الّرحــم. تشــّكل 

المنــوي. الســائل  يحــوي  جيــب  مــن  نــوع 

الواقي األنثوي

 يمكن إدراجه قبل النشاط الجنسي.
 ليس متوفرًا على نطاق واسع.

يمكن أن يتحّرك من مكانه أثناء ممارسة 
 الجنس.

يجب تحديد قياسه من قبل مقدمي 
الرعاية الصحية.

غير معروف حتى 
اآلن

يتــّم  لّيــن مطاطــي.  الحاجــز المهبلــّي: غطــاء 
ملــؤه بمبيــد للحيوانــات المنوّيــة وإدخالــه فــي 
المهبــل قبــل الجمــاع. هــو يغّطــي عنــق الرحــم 
لمنــع الحيوانــات المنوّيــة مــن الدخــول إليــه، 

ــة. ــات المنوّي ــد الحيوان ــل المبي فيمــا يقت

الاتكــس  مــن  غطــاء  الرحــم:  عنــق  غطــاء 
مــن  إدخالــه  يتــّم  كشــتبان،  شــكل  علــى 
ــع دخــول  ــق الرحــم ليمن ــل ويلتصــق بعن المهب
مــع  اســتعماله  يجــب  المنوّيــة.  الحيوانــات 

المنوّيــة. للحيوانــات  مبيــد 

الحاجز المهبلي

أو غطاء عنق الرحم

االستخدام المتكرر للمبيدات المنوية 
 )N-9( 9 – التي تحتوي على نونوكسينول
يمكن أن يؤدي إلى تضّرر األعضاء التناسلية 
مما قد يزيد من خطر انتقال فيروس نقص 

 المناعة البشري.
ينبغي أاّل تستخدم من قبل النساء العرضة 

لعدوى فيروس نقص المناعة البشري.


توجــد بعــدة أشــكال منهــا الكريمــات والجــل 
والبخــاخ وكذلــك التحاميــل المهبليــة. ال ينصــح 
باســتخدامها بمفردهــا ويفضــل اســتخدامها 
لزيــادة  الحمــل  لمنــع  األخــرى  الطــرق  مــع 

الفعاليــة.

مستحضرات قتل الحيوانات 
المنوية
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ب- طرق فاعلة على أمٍد طويل تعمل داخل نظام الجسم

خصائص أخرى

إمكانّية 
الوقاية من 
اإللتهابات 
المنقولة 

جنسّيًا

مما هي وكيف تعمل الطريقة

أثنــاء  طريقــة  أي  المــرأة  تســتعمل  أن  تقتضــي  ال 
الجنســّية. العاقــة 

الــدورة  أثنــاء  التقّلصــات  مــن  تخّفــف  أن  يمكــن 
الشــهرّية ومــن خطــر اإلصابــة ببعــض أنــواع الســرطان 
وفقــر الــدم ومشــاكل الثــدي وإلتهابــات الحــوض.

علــى المــرأة أن تتذّكــر أخــذ الحّبــة بشــكٍل منتظــم 
لضمــان فعالّيتهــا. عــادًة تعــود الخصوبــة الــى حالهــا 
منــع  حبــوب  تنــاول  عــن  التوّقــف  فــور  الطبيعــي 

الحمــل.



حبوب صغيرة تحتوي 
على الهرمونات االصطناعية 
)االستروجين والبروجستين، 
أو البروجستين فقط( التي 

تمنع التبويض وتتدخل في حركة 
تنّقل الحيوانات المنوية عبر زيادة 

سماكة مخاط عنق الرحم. 
تؤخذ شفويًا كل يوم من قبل 

المرأة لمدة 21 أو 28 يومًا، 
حسب نوع الحبوب.

حبوب منع الحمل

أخــرى  أي طريقــة  المــرأة  تســتعمل  أن  تقتضــي  ال 
الجنســّية. العاقــة  أثنــاء 

يمكــن أن تخّفــف مــن خطــر اإلصابــة ببعــض أنــواع 
الســرطان. تعــود الخصوبــة الــى حالهــا الطبيعــي بعــد 

بضعــة شــهور مــن التوّقــف عــن أخــذ الحقــن.



تحتوي على هرمون البروجيسترون 
طويل المفعول وتعطى هذه 
الحقن بالعضل كّل شهر أو كّل 
ثاثة أشهر. تقوم هذه الحقن 

بمنع عملية اإلباضة وزيادة 
سماكة مخاط عنق الرحم.

حقن البروجسترون

أثنــاء  طريقــة  أي  المــرأة  تســتعمل  أن  تقتضــي  ال 
حالهــا  الــى  الخصوبــة  تعــود  الجنســّية.  العاقــة 

اســتعماله. عــن  التوّقــف  فــور  الطبيعــي 


حلقة طرّية ورقيقة ُتدخلها المرأة 
في المهبل، وهي تحّرر هرموني 

البروجيسترون واإلستروجين ببطء 
مّما يمنع عملية اإلباضة يزيد من 

سماكة مخاط عنق الرحم. الحلقة المهبلّية

أثنــاء  طريقــة  أي  المــرأة  تســتعمل  أن  تقتضــي  ال 
حالهــا  الــى  الخصوبــة  تعــود  الجنســّية.  العاقــة 

اســتعمالها. عــن  التوّقــف  فــور  الطبيعــي 
يزيــد  اللواتــي  للنســاء  بالنســبة  فعاليــة  أقــّل  هــي 
وزنهــّن عــن 90 كيلــو مقارنــًة بالنســاء األقــّل وزنــًا.


رقعة الصقة صغيرة يتّم لصقها 

على البشرة وتحّرر هرموني 
البروجسترون واإلستروجين ببطء 
عبر البشرة لمنع التبويض وزيادة 

سماكة مخاط عنق الرحم. لصقة منع الحمل

يتــّم زرعهــا وإزالتهــا فــي أي وقــت، تحــت التخديــر 
علــى  مــدّرب  صّحــي  عامــل  قبــل  مــن  الموضعــي 

كبيــر. جراحــي  تدّخــل  تتطلــب  ال  ذلــك. 
أخــرى  أي طريقــة  المــرأة  تســتعمل  أن  تقتضــي  ال 
الــى  الخصوبــة  تعــود  الجنســّية.  العاقــة  أثنــاء 
وضعهــا الســابق عنــد إزالتهــا مباشــرًة، وهــي طريقــة 

جــدًا. بنســب فشــلها ضعيفــة  آمنــة 


كبسوالت يتم زرعها في منطقة 
الساعد لدى المرأة وتفرز هرمون 

البروجيسترون بصورة بطيئة 
على مدى 3 أو 5 سنوات. تقوم 

بمنع عملية اإلباضة وزيادة 
سماكة مخاط عنق الرحم. الغرسات

يمكــن  وال  وفعالــة،  جــدًا  شــائعة  وســيلة  يعتبــر 
الجمــاع. أثنــاء  ماحظتــه 

إذا كان هنــاك إلتهــاب أثنــاء عملّيــة إدخــال اللولب، أو 
إذا كان هنــاك خلــل فــي تعقيــم المــكان واألدوات، 
قــد يــؤّدي ذلــك الــى التهابــات الحــوض ويزيــد مــن 

خطــر العقــم.
يجــب إدخالــه ونزعهــا مــن قبــل عامــل صّحــي مــدّرب 

علــى ذلــك.



وهو عبارة عن آلة بسيطة 
مصنوعة من

الباستيك وقطع نحاسية صغيرة، 
ويكون عادًة على شكل T. يتم 
وضعه من قبل مّقدم الرعاية 
الصحّية داخل الرحم لمنع زرع 

األجنة.
وهناك أيضًا اللولب الهرموني 

الذي يحتوي على هرمون 
البروجيسترون.

بعض أنواع اللولب يمكن أن تعمل 
حتى 10 سنوات.

اللولب
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ج-طرق طبيعّية تتطّلب أن يفهم الشخص جسده ويتصّرف على أساس ذلك

خصائص أخرى

إمكانّية 
الوقاية من 
اإللتهابات 
المنقولة 

جنسّيًا

مما هي وكيف تعمل الطريقة

الرضاعــة مفيــدة لصّحــة األّم والرضيــع. 
اإلّتبــاع  صعبــة  الوســيلة  هــذه  تكــون 
اللواتــي يحتجــن أن  بالنســبة لألمهــات 
بشــكٍل  أطفالهــم  عــن  بعيــدات  يكــّن 

العمــل(. بســبب  )مثــًا  منتظــم  

هــي وســيلة خاّصــة بالنســاء المرضعــات فقــط. 
الهورمونــات  يفــرز  الجســم  تجعــل  الرضاعــة 
الوســيلة  التبويــض. تعتبــر هــذه  التــي تمنــع 
فعالــة فقــط فــي األشــهر الســّتة األولــى مــن 
الرضاعــة، أو الــى أن يعــود الحيــض، وفقــط إذا 
ــاول ســوى حليــب األّم كّل  كان الرضيــع ال يتن

الوقت/عنــد الّطلــب. طريقة انقطاع الحيض بفعل 
الرضاعة

هــي طريقــة ممكنــة دائمــًا. تعتمــد علــى 
القــذف  اقتــراب  لتوّقــع  الرجــل  قابلّيــة 
والتحّكــم بــه. أمــا المــرأة، فليــس لديهــا 
أّي قــدرة علــى التحّكم بذلك. تســتقطع 
هــذه الطريقــة الجمــاع ويمكــن أن تقّلــل 

مــن اللــّذة.



يتــّم ســحب العضــو الذكــري مــن المهبــل الــى 
ــات  ــع دخــول الحيوان ــل القــذف لمن الخــارج قب
تكــون  أن  الطريقــة  لهــذه  يمكــن  المنوّيــة. 
صحيحــة  بطريقــة  تطبيقهــا  تــّم  إذا  فعالــة 

الخصوبــة. فتــرة  أثنــاء  وبانتظــام 

طريقة السحب

تزيــد هــذه الطريقــة مــن فهــم المــرأة 
عملــه.  لنظــام  وعيهــا  ومــن  لجســمها 
مــن  الطريقــة  هــذه  تمّكنهــا  وكذلــك 
كمــا  المقبــل.  الحيــض  موعــد  توّقــع 
تســاعد  أن  الطريقــة  لهــذه  يمكــن 
علــى  اإلنجــاب  يرغبــون  الذيــن  األزواج 
يحتمــل  التــي  الخصوبــة  أيــام  تحديــد 
طريقــة  هــي  الحمــل.  فيهــا  يحــدث  أن 
المتدّينــة  المجموعــات  مــن  مقبولــة 
التــي تعــارض اســتعمال بعــض الطــرق 
هــذه  تتطّلــب  األخــرى.  الوســائل  أو 
واالنتظــام  لتعّلمهــا  الوقــت  الطريقــة 
فــي مراقبــة المخــاط، وكذلــك تعــاون 

الشــريك.



يمكــن ماحظتــه  مخاطــًا  الرحــم  عنــق  يفــرز 
عنــد المســح بعــد التبــّول أو علــى المابــس 
الداخلّيــة. تتغّيــر طبيعــة وكمّيــة هــذا المخــاط 
الــدورة الشــهرّية. مــع الوقــت يمكــن  خــال 
مــن  نــوع  أي  وتتعّلــم  تاحــظ  أن  للمــرأة 
المخــاط يشــير الــى أنهــا قــد تكــون فــي فتــرة 
أيــام  خــال  للمــرأة  يمكــن  بذلــك  الخصوبــة. 
إحــدى وســائل منــع  الخصوبــة أن تســتعمل 

الحمــل اآلنّيــة أو أن تمتنــع عــن الجمــاع.
طريقة ماحظة مخاط عنق 

الرحم لمعرفة الخصوبة

يجــب اســتعمال ميــزان الحــرارة الدقيــق 
الــذي يمكــن أن يحــّدد الفــارق الصغيــر 

فــي أجــزاء درجــة الحــرارة

الذيــن  األزواج  الطريقــة  هــذه  تســاعد 
أيــام  تحديــد  علــى  اإلنجــاب  يرغبــون 
الخصوبــة التــي يحتمــل أن يحــدث فيهــا 
الحمــل. تتطّلــب هــذه الطريقــة تعــاون 

الشــريك.



بشــكٍل  المــرأة  جســم  حــرارة  درجــة  ترتفــع 
طفيــف خــال عملّيــة التبويــض. إذا قاســت 
المــرأة حرارتهــا كّل صبــاح قبــل النهــوض مــن 
الســرير أو قبــل القيــام بالحركــة، يمكنهــا أن 
أغلــب  فــي  التبويــض.  يحصــل  متــى  تحــّدد 
التبويــض  يــوم  توّقــع  يمكــن  ال  األحيــان، 
أنهــا  تعلــم  أن  للمــرأة  يمكــن  لكــن  مســبقًا، 
ــام الباقيــة مــن  فــي فتــرة عــدم خصوبــة )األي
الــدورة حتــى حــدوث الحيــض( بعــد أيــاٍم قليلــة 
مــن حــدوث التبويــض. قبــل حــدوث التبويــض 
منــع  طــرق  إحــدى  تســتعمل  أن  يمكنهــا 

الجمــاع. عــن  اإلمتنــاع  أو  اآلنيــة  الحمــل 

طريقة قياس الحرارة لمعرفة 
الخصوبة
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خصائص أخرى

إمكانّية 
الوقاية من 
اإللتهابات 
المنقولة 

جنسّيًا

مما هي وكيف تعمل الطريقة

اللواتــي  للنســاء  عملّيــة  طريقــة  هــي 
منتظمــة. دورة  لديهــّن 

الذيــن  األزواج  الطريقــة  هــذه  تســاعد 
أيــام  تحديــد  علــى  اإلنجــاب  يرغبــون 
الخصوبــة التــي يحتمــل أن يحــدث فيهــا 
الحمــل. تتطّلــب هــذه الطريقــة تعــاون 

الشــريك.


تكــون الــدورة الشــهرّية منتظمــة لــدى الكثيــر 
مــن النســاء، ويمكنهــن بذلــك توّقــع موعــد 
الحيــض المقبــل. لذلــك يمكــن للمــرأة أن تحّدد 
فتــرة الخصوبــة بنــاًء علــى طريقــة الحســاب أو 
العــّد إذ تحصــل اإلباضــة فــي متصــف الــدورة 
الخصوبــة  فتــرة  فتكــون  تقريبــًا،  الشــهرّية 
المحتملــة ممتــّدة مــن األيــام الثاثــة الســابقة 

للتبويــض وحتــى األيــام الثاثــة التــي تليهــا.

طــرق  إحــدى  تســتعمل  أن  للمــرأة  يمكــن 
منــع الحمــل اآلنية/المؤقتــة أو اإلمتنــاع عــن 

الخصوبــة. فتــرة  أثنــاء  الجمــاع 

طريقة العّد أو الحساب

د-طرق جراحّية

بالنســبة للطــرق والوســائل المذكــورة فــي الفقــرة أ( والفقــرة ج(، تجــدر اإلشــارة الــى أن هنــاك اختبــارات 
منزلّيــة لتحديــد فتــرة الخصوبــة. تعتبــر مكلفــة نســبّيًا، لكّنهــا تســاعد علــى معرفــة متــى يجــب تطبيــق إحــدى 
هــذه الطــرق أو اســتخدام إحــدى هــذه الوســائل لتجّنــب حــدوث الحمــل غيــر المخّطــط لــه، أو للتخطيــط 

لإلنجــاب فــي الوقــت المناســب.

خصائص أخرى

إمكانّية 
الوقاية من 
اإللتهابات 
المنقولة 

جنسّيًا

مما هي وكيف تعمل الطريقة

قبــل  فعالــة  الطريقــة  هــذه  تكــون  ال 
العملّيــة.  إجــراء  علــى  أشــهر   3 مــرور 
عنهــا.  عــودة  ال  دائمــة  طريقــة  هــي 
حالّيــًا هنــاك محــاوالت لعملّيــة إعــادة 
إعــادة  أجــل  الدافقــة مــن  القنــاة  فــّك 
الخصوبــة الــى ســابقها، لكّنهــا نجاحهــا 

بعــد. تثّبــت  لــم  وفعالّيتهــا 



عملّيــة جراحّيــة بســيطة تســتغرق 15 دقيقــة 
القنــاة  قطــع  خالهــا  ويتــّم  العيــادة  فــي 
الدافقــة، وبذلــك يقطــع الطريــق الــذي يؤدي 
إلــى خــروج الحيوانــات المنويــة مــن الخصيتيــن 

إلــى الســائل المنــوي.

بأجــراء  العمليــة  نتائــج  مــن  التأكــد  يمكــن 
 4 فتــرة  بينهمــا  المنــوي  للســائل  فحصيــن 
أســابيع وتكــون نتيجــة الفحصيــن خلّوهمــا مــن 

المنويــة. الحيوانــات 

لــدى  الرغبــة  علــى  العملّيــة  هــذه  تؤّثــر  ال 
الرجــل، وال علــى إحساســه باللــذة وال علــى 

القــذف. عملّيــة 

تعقيم الّرجل، قطع القناة 
الدافقة)الوعاء الناقل(

الرجــوع  يمكــن  ال  دائمــة  طريقــة  هــي 
تنفيذهــا. تــم  متــى  تعديلهــا  أو  عنهــا  

عمليــة جراحّيــة لقطــع وربــط الطريــق الموصــل 
ســّد  أو  والبويضــة  المنــوي  الحيــوان  بيــن 
قناتــي فالــوب، مــع المحافظــة علــى الــدورة 
الشــهرية وانتظامهــا. ال تؤّثــر هــذه العملّيــة 
علــى الرغبــة لــدى المــرأة، وال علــى إحساســها 

ــذة بالل

,)tubal ligation( 

تعقيم المرأة )إغاق قناتي 
فالوب(
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جدول االلتهابات المنقولة جنسيا

هل يوجد 
لقاح؟ الوقاية سبل العالج وإمكانّية الشفاء العوارض لدى 

الرجل
العوارض لدى 

المرأة
اإللتهاب المنقول 

جنسّيًا

كّا
يؤّمن الواقي حماية جّيدة لكن 
يجب استخدامه طوال العملية 

الجنسية
نعم

غالبًا ال تظهر العوارض لدى 
النساء. أما العوارض بالنسبة للمرأة 

والرجل فهي قروح مؤلمة على 
األعضاء التناسلية، تضخم الغدد 

الليمفاوية في الفخذ.

القرحة التناسلّية 
))Chancroid

كّا
يؤّمن الواقي حماية جّيدة لكن 
يجب استخدامه طوال العملية 

الجنسية

نعم، لكن إذا ُتِركت دون 
عاج، قد توّدي الى مرض 

إلتهاب الحوض لدى النساء 
مما قد يؤّدي الى العقم. أما 
المضاعفات لدى الرجال فهي 

نادرة 

خصائص إضافّية: قد تنقل المرأة 
الحامل العدوى الى طفلها 

مما قد يسبب لديه التهاب في 
الرئتين أو في العينين.

غالبًا ال تظهر 
العوارض لدى 

الرجال. قد تكون 
إفرازات من 

القضيب شبيهة 
بالقيح أو حريق 

عند التبّول

معظم النساء ال 
يظهرن أّية عوارض. 

قد تظهر لديهّن 
إفرازات مهبلّية غير 

عادّية أو يشعرن 
بحريق عند التبّول.

الكاميديا 
Chlamydia

كّا
يؤّمن الواقي حماية جّيدة لكن 
يجب استخدامه طوال العملية 

الجنسية

نعم، لكن إذا ُتِركت دون عاج، 
قد توّدي الى مرض إلتهاب 

الحوض لدى النساء، وقد تؤّدي 
الى العقم لدى الرجال والنساء 

على حدًّ سواء.

خصائص إضافّية: قد تنقل المرأة 
الحامل العدوى الى طفلها مما 

قد يسبب لديه العمى

إفرازات من 
القضيب أو حريق 
عند التبّول. بعض 

الرجال ال تظهر 
عليهم أّية عوارض.

معظم النساء ال 
يظهرن أّية عوارض. 

قد تظهر لديهّن 
إفرازات مهبلّية غير 

عادّية أو يشعرن 
بحريق عند التبّول.

السيان

Gonorrhea

نعم

يؤّمن الواقي حماية جّيدة لكن 
يجب استخدامه طوال العملية 

الجنسية. كما يجب عدم مشاركة 
الحقن واألدوات الجراحية غير 
المعّقمة أو شفرات الحاقة 

مع آخرين. على المرأة الحامل أن 
تعلم طبيبها

على الرغم من أنه لم يتم 
العثور على عاج شاٍف اللتهاب 

الكبد الفيروسي -ب، إاّل أنه 
في كثير من الحاالت يتخّلص 
الجسم من العدوى من تلقاء 

نفسه. أحيانا قد يتطور الى 
مرٍض مزمن في الكبد. األطفال 

والرّضع هم في خطر أكبر أن 
تصبح إصابتهم مزمنة.

خصائص إضافّية: يتنقل أيضًا عبر 
الدم الملّوث بالفيروس ومن 

المرأة الحامل الى طفلها.

بعض الناس يختبرون عوارض شبيهة 
بعوارض اإلنفلونزا واليرقان )الصفيرة( 

ويكون البول لديهم داكن اللون. والبعض 
قد ال يختبر أّية عوارض

إلتهاب الكبد 
الفيروسي-

)Hepatitis- B(ب

كّا

على حاملي هذا النوع اإللتهابات 
أن يستخدموا الواقي دائمًا بما 

أنه ليس هناك عاج شافي 
تمامًا، وبما أنه ينتقل حتى عندما 

تزول العوارض.

عند معاودة العوارض، على 
حامل الهربس أن يمتنع عن 

ممارسة أي نشاط جنسي بما أن 
الواقي قد ال يكون كافيًا لحماية 

الشريك. كما يجب غسل اليدين 
جّيدًا من أجل التأّكد من أن 

العدوى لن تنتقل الى أجزاء أخرى 
من الجسد

كّا، ولكن يمكن التحّكم 
بالعوارض من خال العاج.

خصائص إضافّية: قد تنقل المرأة 
الحامل العدوى الى طفلها.

يوجد نوع من الهربس الذي 
يصيب الفم ويمكن أن ينتقل 

من الفم الى األعضاء التناسلية 
والعكس.

فترات متكّررة من التقّرح المؤلم في 
األعضاء التناسلّية أو الشرج

الهربس التناسلي 
))Genital Herpes
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هل يوجد 
لقاح؟ الوقاية سبل العالج وإمكانّية الشفاء العوارض لدى 

الرجل
العوارض لدى 

المرأة
اإللتهاب المنقول 

جنسّيًا

كّا

يؤّمن الواقي حماية جّيدة لكن 
يجب استخدامه طوال العملية 

الجنسية. كما يجب عدم مشاركة 
الحقن واألدوات الجراحية غير 
المعّقمة أو شفرات الحاقة 

مع آخرين. على المرأة الحامل أن 
تعلم طبيبها كي يطلعها على 

طرق الوقاية ويتابعها لمنع 
انتقال الفيروس الى الجنين.

إذا شّك الشخص باحتمال انتقال 
العدوى إليه فإن هناك عاج 
وقائي )prophylactic( يتّم 

أخذه خال الـ 36ساعة من لحظة 
اإلحتكاك مع الدم أو السوائل 

الجنسّية غير الموثوق بها، وذلك 
لمنع إنتشار العدوى في الجسم.

كّا، فاإليدز مرض مزمن، ويؤّدي 
في النهاية إلى الوفاة. 

ولكن العاج )العاج المضاد 
 Antiretroviral-للفيروسات

therapy( يبطئ تقدم 
المرض بشكٍل كبير.

خصائص إضافّية: يتنقل أيضًا عبر 
الدم الملّوث بالفيروس ومن 

المرأة الحامل الى طفلها.

عمومًا، ليس لفيروس نقص المناعة 
البشري أية عوارض في مراحله المبكرة. 

لكّنه عادًة يؤدي الى مرض اإليدز. 
ونتيجة لتدهور المناعة قد يعاني مرضى 

اإليدز من اإللتهابات والسرطانات 
المختلفة، وغيرها من االمراض التي 

تهدد الحياة.

فيروس نقص 
المناعة البشري 

)HIV(

نعم، 
يحمي 

من 
الساالت

المسّببة 
لمعظم 

سرطانات 

عنق 
الرحم 

والثآليل 
التناسلّية.

إجراء الفحوصات الدورّية لخايا 
عنق الرحم.

في حالة اإلصابة بالثآليل يؤّمن 
الواقي الحماية من العدوى، 

لكن يجب استخدامه كّل الوقت 
خال العملّية الجنسّية.

كّا، ولكن يمكن التحّكم 
بالعوارض من خال العاج. بعض 

ساالت الفيروس قد تتطّور 
لتسّبب سرطان عنق الرحم لدى 

النساء.

خصائص إضافية: في حال سبب 
الفيروس الثآليل التناسلّية 

)Genital warts(، فيمكن إزالتها 
في العيادة بواسطة التجميد 

أو الحرارة أو الطاء الكيميائي. 
يمكن للثآليل أن تعود

يمكن أن يكون بدون عوارض. بعض 
ساالت الفيروس تسّبب الثآليل 

التناسلية

فيروس الورم 
الُحليمي البشري 

)HPV(

كّا

على حاملي هذا النوع اإللتهابات 
أن يستخدموا الواقي دائمًا بما 

أنه ليس هناك عاج شافي 
تمامًا

نعم، إذا تم عاجه في 
 مراحله المبكرة.  بدون

عاج، تبقى العدوى في الجسم.  
في مرحلة متأخرة من مرض 

الزهري، يلحق الضرر باألعضاء 
الداخلية ويمكن أن يكون قاتًا.

خصائص إضافّية: قد تنقل المرأة 
الحامل العدوى الى طفلها. كما 

تنتقل العدوى أيضًا عبر الجنس 
الفموي

تبدأ بواحدة أو أكثر من القروح غير 
المؤلمة على األعضاء 

التناسلية والمستقيم، أو الفم.  
قد ناحظ في المرحلة الثانية الطفح 

الجلدي، والجروح أو الضرر في األغشية 
المخاطّية، والحمى، والشعور باالنزعاج. 

أّما المرحلة الكامنة فتبدأ عندما تزول 
هذه العوارض.

)Syphilis( الّزهري

كّا
يؤّمن الواقي حماية جّيدة لكن 
يجب استخدامه طوال العملية 

الجنسية
نعم

عادًة ال توجد 
عوارض لدى 

الرجال. في بعض 
االحيان هناك 

إفرازات خفيفة أو 
حريق طفيف عند 

التبّول أو القذف

يمكن للنساء أن 
تختبر وجود إفرازات 

مهبلية صفراء-
 خضراء

ذات رائحة قوية.  
 قد يسبب أيضًا

الحّكة أو عدم الراحة 
 أثناء

الجماع وأثناء التبّول.

داء المشّعرات 
المهبلّية 

)Trichomoniasis(

كّا

اإللتزام بقواعد النظافة 
الشخصية وتجّنب اإلتصال 

الجنسي مع شخص مصاب 
الى حين شفائه، وكذلك تجّنب 

مشاركته األلبسة والفراش.

نعم. يستخدم غسول طّبي خاص 
على كامل الجسم

وكريم طّبي لتخفيف الحكة.

كما يتوجب غسل أغطية األسرة 
والثياب.

خصائص إضافية: يمكن أيضًا 
انتقاله عن طريق المشاركة 

في استعمال أغطية األسرة أو 
الثياب

مع شخص مصاب بالعدوى

التهاب، وتهّيج و/أو حكة شديدة في 
منطقة شعر العانة وحولها

 Pubic( قمل العانة
)lice
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دليل تطبيق األنشطة مع 
مقدمي خدمات واألهل

التمييز والعنف على أساس النوع اإلجتماعي “الجندر”
التزويج الُمبِكر/الزواج الُمبِكر – اإللتهابات المنقولة جنسّيًا
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المحور األول
النــوع  حســب  التمييــز  إلــى  دخــل 
اإلجتماعي “الجندر” والعنف المبني 

“الجنــدر” النــوع اإلجتماعــي  علــى 
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ــن المشــاركون)ات(  قــة بهــذا المحــور، ســوف يتمكَّ فــي نهايــة الجلســات الُمتعلِّ  
مــن:

وصف دور البيئة والتربية في تشكيل األدوار الجندرية.	 

ــدري الشــائعة فــي 	  ــز الجن ــد أشــكال التميي ــن الجنســين وتحدي ــز الفروقــات بي وصــف دور الثقافــة فــي تعزي
بيئتهــم.

تعريف العنف ووصف أشكاله، ال سيما العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي)الجندر(.	 

مقّدمة  

يتنــاول هــذا المحــور مواضيــع مرتبطــة بالتمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي أو الجنــدر. فاألشــكال 
ب  ز الممارســات التقليديــة المؤذيــة، وُتســبِّ ل إنتهــاكًا للحقــوق، وُتعــزِّ المختلفــة للتمييــز بيــن اإلنــاث والذكــور ُتشــكِّ

أمــراض وإلتهابــات ومشــكات جمــة فــي الصحــة الجنســية واإلنجابيــة لإلنــاث والذكــور علــى حــٍد ســواء.

إلــى جانــب العمــل مــع األطفــال واليافعيــن)ات(، ينبغــي العمــل مــع األهــل ومقدمــي الخدمــات لتعزيــز بيئــة 
ع المســاواة بيــن الجنســين وتنبــذ كافــة أشــكال التمييــز. تحتــرم وتشــجِّ

ــر)ة(،  قــة بهــذا المحــور، وباالســتناد إلــى دليــل المعلومــات الُمســاِعدة للميسِّ عنــد تطبيــق الجلســات المتعلِّ
ســوف نعمــل مــع المشــاركين)ات( مــن مقدمــي خدمــات و/أو أهــل علــى بنــاء أرضيــة مشــتركة مــن المفاهيــم 
والمصطلحــات والتعابيــر المرتبطــة بموضــوع العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعي)الجنــدر( والتــي 

سنســتخدمها فــي جلســاتنا.

بعــد التحضيــر واإلتفــاق علــى التعريفــات، ســوف نعمــل، مــن خــال أنشــطة وتماريــن، علــى استكشــاف أثــر البيئــة 
والتربيــة فــي تحديــد األدوار الجندريــة وفــي تشــجيع الصفــات المرتبطــة بــكٍل مــن الجنســين. يســاعدنا كل ذلــك 
علــى فهــم أثــر التنشــئة اإلجتماعيــة والتربيــة فــي بــروز التمييــز بيــن اإلنــاث والذكــور وفــي إســتمرار وتعزيــز أشــكال 

التمييــز.

ق فــي هــذا المحــور إلــى موضــوع العنــف وال ســيما العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي،  ســنتطرَّ
وســنبحث أبــرز أنواعــه وأشــكاله وأكثرهــا شــيوعًا فــي مجتمعاتنــا ومحيطنــا.

تتنــّوع أهــداف وأنشــطة هــذا المحــور، لذلــك يجــب الحــرص علــى تنفيــذ كّل األنشــطة بالتسلســل، وقــد يتطّلــب 
ذلــك تقســيم هــذا المحــور علــى عــدٍد كاٍف مــن الجلســات مــن أجــل تحقيــق األهــداف الكاملــة.
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تعريفات أساسية تمرين 1   
 هدف 
التمرين

أن يتمّكــن المشــاركون)ات( مــن تعريــف المفاهيــم األساســية المرتبطــة بالتمييــز والعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع 
اإلجتماعي.

أوراق اللوح القاب، أقاماألدوات

عصف ذهني – عرض-نقاشالتقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

مع مقدمي الخدمات:

ــل كل مفهــوم وذكــر كل مــا  ب ونطلــب مــن المشــاركين)ات( تأمُّ نكتــب المفاهيــم المذكــورة أدنــاه علــى اللــوح القــاَّ
يــرد إلــى أذهانهــم مــن أفــكار مرتبطــة بهــذا المفهــوم. ثــم نطلــق عمليــة العصــف الذهنــي.

عــة رقــم 1 فــي دليــل المعلومــات المســاِعدة  ب ثــم نســتخدم الورقــة الموزَّ بعــد ذلــك، نقــرأ األفــكار المطروحــة وُنصــوِّ
ــر)ة( )أو عــرض شــرائح( لكــي نعــرض تعريــف كل مفهــوم. للميسِّ

الجنس.  .1

النوع اإلجتماعي.  .2

الهوية الجندرية.  .3

األدوار الجندرية.  .4

التنميط الجندري.  .5

الصور النمطية الجندرية.  .6

ع المشــاركين)ات( علــى مجموعــات عمــل وُنــوِكل إلــى كل مجموعــة مهمــة العمــل علــى تعريــف  يمكننــا أيضــًا أن نــوزِّ
مفهــوم أو أكثــر. بعــد ذلــك، نطلــب مــن المجموعــات عــرض نتائــج عملهــا وُنطِلــق عمليــة النقــاش ثــم نعــرض 

ــر)ة( رقــم 1. عــة فــي دليــل المعلومــات المســاِعدة للميسِّ التعريفــات الــواردة فــي الورقــة الموزَّ

مع األهل:

ــدة )بالنســبة لبعــض األهــل 	  ــم جدي ــا أن المفاهي ــة فــي القــراءة، أو فــي حــال وجدن ــاك صعوب إن كان هن
ــق النقــاش والعصــف الذهنــي. ــق النشــاط عــن طري ــا أن نطبِّ ــًا( يمكنن مث

ــز علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي. 	  الهــدف مــن تطبيــق النشــاط مــع األهــل هــو للتمهيــد لفكــرة التميي
بالتالــي، التركيــز ليــس علــى المفاهيــم لحفظهــا وتعريفهــا، بــل للتمييــز بيــن مــا يعنيــه الجنــس والنــوع 

اإلجتماعــي وطــرح بعــض القضايــا الازمــة للنشــاطات التاليــة

رسائل 
أساسية
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جنس أم نوع إجتماعي تمرين 2   
 هدف 
مساعدة المشاركين)ات( على فهم الفرق بين الجنس والنوع اإلجتماعيالتمرين

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

ــق ورقــة ُكِتــَب عليهــا كلمــة جنــس مــن جهــة وورقــة أخــرى ُكِتــَب عليهــا كلمــة نــوع إجتماعــي فــي جهــٍة 	  ُنعلِّ
أخــرى مــن الغرفة.

ــروا إن كانــت العبــارة تــدل علــى جنــس أم 	  نشــرح للمشــاركين)ات( أننــا ســنقرأ عبــارة ونطلــب منهــم أن يفكِّ
ــل داللــة  د ويقــف عنــد الجهــة التــي تمثِّ نــوع إجتماعــي / جنــدر(. وبالتالــي، المطلــوب مــن كل فــرد أن يحــدِّ

العبــارة بالنســبة إليــه )إليهــا(.

ع لكــن دون ان ُنجِبــر 	  بعــد قــراءة كل عبــارة، وبعــد أن يقــف المشــارك)ة( عنــد إحــدى الجهتيــن، نســأل )ُنشــجِّ
ــوع إجتماعــي. نناقــش  ــارة تــدل علــى جنــس أم ن ــة( لمــاذا يعتقــد المشــارك)ة( أن العب أحــدًا علــى اإلجاب

ب ثــم ننتقــل إلــى العبــارة التاليــة. وُنصــوِّ

ر)ة( عبارات للنشاط رقم 2 مستند للميسِّ

جنس أم نوع اجتماعي؟

تحمل النساء مدة تسعة شهور.	 

الفتيات لطيفات والفتيان يّتصفون بالقساوة.	 

الفتاة خجولة والفتى جريء	 

في الكثير من الحاالت تتقاضى النساء أجرًا أقّل من الرجال عند القيام بالوظيفة عينها.	 

تستطيع النساء إرضاع األطفال	 

إّن عّمال تشييد المباني هم من الرجال.	 

فــي مصــر القديمــة، كان الرجــال يازمــون المنــزل ويقومــون بأعمــال الحياكــة، بينمــا كانــت النســاء يتوّليــن 	 
أعمــال العائلــة. وكانــت النســاء يرثــن األمــاك ال الرجــال.

ينضج صوت الفتى مع سّن البلوغ، أما صوت الفتاة فا ينضج مع سّن البلوغ.	 

المرأة تقوم باألعمال المنزلّية	 

تختبــر المــرأة العــادة الشــهرية بــدءًا مــن ســّن البلــوغ مــّرة كّل شــهر فــي حــال عــدم وجــود أي ســبب صّحــي 	 
يمنعهــا مــن ذلــك

يبدأ الرجل بقذف السائل المنوي بدًء من سّن البلوغ	 

يســتطيع الرجــل أن يطهــو أو أن يقــوم بكاّفــة األعمــال المنزلّيــة أو أن يطعــم طفلــه زجاجــة الحليــب إذا 	 
رغــب بذلــك

وفقــًا إلحصائيــات األمــم المتحــدة، تنجــز النســاء 67 بالمئــة مــن األعمــال فــي العالــم، ومع ذلــك يتقاضين 	 
مقابــل ذلــك 10 بالمئــة فقــط مــن الدخــل العالمي

رسائل 
أساسية
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دور الثقافة والتنشئة االجتماعية في  تمرين 3     
تعزيز الفروقات بين الجنسين

 هدف 
التمرين

مســاعدة المشــاركين)ات( علــى فهــم الــدور الــذي تلعبــه الثقافــة والتنشــئة اإلجتماعيــة فــي تعزيــز الفروقــات بيــن 
الجنســين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

ع المشــاركين)ات( إلــى مجموعــات عمــل، ونطلــب مــن كل مجموعــة التفكيــر بالصفات التي يشــّجعها . 1 نــوزِّ
المجتمــع لــدى اإلنــاث والذكور.

المحّلــي، . 2 مجتمعهمــا  فــي  وفتــى  فتــاة  تؤّديهــا  التــي  األدوار  مناقشــة  المجموعــات  مــن  نطلــب 
عــة مــن الفتيــان والفتيــات، والمحّرمــات التــي تحيــط بهــم، وكيــف يعاِمــل المجتمــع  والتصّرفــات المتوقَّ
كًا مــن الفتيــان والفتيــات، واألهميــة والقيمــة الممنوحَتيــن لكليهمــا كأفــراد، إلــخ. )علــى ســبيل المثــال، 
فــي مرحلــة الطفولــة، ُيطَلــب مــن الفتــاة أن ترتــدي الفســاتين، وتهتــّم بأشــقائها أو شــقيقاتها األصغــر 
ســنًا، وتقــوم باألعمــال المنزليــة، وأن تبقــى صامتــًة أو هادئــة معظــم الوقــت، وفــي بعــض المجتمعــات 

قــد تتنــاول حتــى طعامــًا أقــّل مــن الصبــي(.

أمثلة على الصفات المحتملة للذكور “الرجل هو...” أمثلة على الصفات المحتملة لإلناث “المرأة هي...”

خاضــع  قوي-شهواني-تنافســي-غير   – مســؤول 
للمحاسبة-كاســب رزق-غيــر عاطفي-مكافح-فائز-عاجــز 
يمــارس  أن  المنزل-عليــه  فــي  عمــل  بــأّي  القيــام  عــن 

المهــام. إلنجــاز  ه  ويشــاهدها-موجَّ الرياضــات 

يتزّوج فتاًة ويحضرها إلى منزله-أناني ومسيطر.

باألمان-قويــة- شــاعرة  منضبطة-وفية-مخلصة-غيــر 
مصغيــة   – زواج-محترمة-تابعــة  بــدون  مكتملــة  غيــر 
جأشــها  رباطــة  علــى  اللباس-محافظــة  محتشــمة   –
مــع  الحقــوق  تتشــارك  أن  وهادئة-متســامحة-عليها 
للمحاســبة- شــقيقاتها-مضّحية-خاضعة  أو  أشــقائها 
اإلرضاء-خاضعة-متدّينــة- علــى  جنســي-قادرة  غــرض 

جميلــة.
ــة، وإعطــاء العمــود 1 عنــوان »العمــر«، والعمــود 2  نطلــب مــن كّل مجموعــة رســم 3 أعمــدة علــى الورقــة القاب
عنــوان »الفتــى«، والعمــود 3 العنــوان »الفتــاة«. ويكــون المدخــل األّول فــي العمــود 1 »صفــر5- ســنوات«. يصــف 
العمــود 2 حيــاة فتــى فــي هــذا العمــر، والعمــود 3 حيــاة فتــاة فــي هــذا العمــر. ُتقــاَرن حيــاة الفتــى بحيــاة الفتــاة فــي 
فتــرة 5 ســنوات. ثــّم نفعــل الشــيء نفســه علــى مراحــل عمريــة مختلفــة حتــى عمــر 40 ســنة أو أكثــر حســب أقصــى 
عمــر فــي أفــراد المجموعــة. هكــذا يتســّنى للمشــاركين)ات( أن يتأّملــوا باإلختــاف الموجــود فــي حياتهــم بينهــم 
كرجــال ونســاء فــي هــذه المرحلــة مــن عمرهــم، وأن يتأّملــوا كيــف ان هــذا اإلختــاف قــد تأّســس منــذ الصغــر واســتمّر 
علــى مراحــل العمــر متأّثــرًا بالتربيــة والتنشــئة اإلجتماعّيــة المرتكــزة الــى المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي مجتمعهــم.

نعطــي بعــض األمثلــة عنــد الحاجــة مثــل كيــف أّن التنميــط الجنــدري يفــرض علينــا طريقــة التفكيــر والتصــرف 
وطبيعــة العاقــات اإلجتماعّيــة التــي يمكــن أن نقــوم بهــا والنشــاطات التــي يمكننــا ممارســتها والمهنــة التــي 
يمكــن اختيــاره، وكيــف أن انتماؤنــا الجنــدري يكــون فــي بعــض المجــاالت مصــدر للفــرص وفــي بعــض المجــاالت 
يكــون حاجــزًا أمامنــا )مثــًا ال نجــد إعانــًا عــن وظيفــة لســكريتير، بــل نجــد دائمــًا عبــارة: »مطلــوب ســكرتيرة«(.
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الخطوات

حياة الفتاةحياة الفتىالعمر

15 سنوات

يخصص له اللون األزرق الكحلي والبني.

نشــّدد عليــه أن يلعــب بالســيارات وأن يتــرك 
لعــب أختــه.

نطلب منه عدم البكاء.... ألخ

والبنفســجي  الزهــري  اللــون  لهــا  يخصــص 
وتتــرك  بالدميــة  تلعــب  كــي  عليهــا  نشــّدد 

أخيهــا. لعــب 

نطلب منها أال تتكّلم بصوت عاٍل

ألخ.

.......................5-10 سنوات

........ ............ ........... 

نطلــب مــن المجموعــات البحــث فــي العوامــل اإلضافّيــة المســاهمة فــي تعزيــز بعــض هــذه الفروقــات . 3
الجندريــة التــي قــد تنتــج عنهــا فــي الكثيــر مــن األحيــان الشــعور بالظلــم نتيجــة للتمييــز وعــدم المســاواة، 

فــي حــال لــم يتــّم ذلــك بشــكٍل تلقائــي خــال الخطــوات الســابقة.

ــة التــي ترغبــون فــي . 4 ــأن هنالــك بعــض الخطــوات العملّي نســأل: »هــل تشــعرون بعــد هــذه المناقشــة ب
اتخاذهــا مــن أجــل تغييــر هــذه المعادلــة نحــو المزيــد مــن المســاواة فــي مجتمعنــا؟« فليبــدأ كّل واحــٍد مّنــا 

بإكمــال هــذه العبــارة: » أنــا فان/فانــة، وأريــد أن أبــدأ بـــ .... مــن أجــل أن يتحّســن وضــع ....«.

 نســتمع الــى إجابــات جميــع المشــاركين)ات( ونذّكرهــم بــأن هــذه الرغبــة التــي عّبــروا عنهــا هــي بمثابــة تعّهــد كونهــم 
يشــّكلون الجــزء األساســي مــن »المكّلفيــن بالواجــب« أي المســؤولين عــن إحقــاق حقــوق األطفــال.

رسائل 
أساسية

نحن نولد ذكرًا وأنثى، ونصبح رجًا وامرأة من خال التنشئة اإلجتماعّية والتفاعل مع المجتمع.	 

 الجنس يحّدد َمن نحن بيولوجيًا، أما النوع االجتماعي فُيملي علينا ما »ُيفتَرض بنا فعله« اجتماعيًا.	 

غالبًا ما يتعّلم الفتيان والفتيات التصّرف بشكل مختلف عن بعضهما البعض.	 

 تبــدأ عمليــة اإلنســجام مــع صــورة نمطيــة أو التنميــط بتربيــة الفتيــان والفتيــات فــي المراحــل المبكــرة. 	 
ويســتمّر هــذا المســار فــي كافــة المراحــل العمرّيــة ويشــمل كاّفــة أعضــاء المجتمــع، وبذلــك فــإن التنميــط 

الجنــدري يؤّثــر علــى جميــع األفــراد فــي المجتمــع بطــرٍق مختلفــة.

كمــا تتبــّدل المجتمعــات المحّليــة والثقافــات وتتطــّور، كذلــك تتبــّدل وتتطــّور التوّقعــات عــن التصّرفــات 	 
التــي ينبغــي أن نظهرهــا بنــاًء علــى جنســنا.

د بيولوجيــًا. بهــذه الطريقــة، تحــّدد الثقافــة التــي يترعــرع 	  يتطــّور ســلوك الرجــال والنســاء اجتماعيــًا وال ُيحــدَّ
فيهــا الفتيــان والفتيــات، مــع الفــرص المختلفــة المعروضــة علــى كّل منهمــا، نوعيــَة حياتهــم.

يــرّوج اإلعــام رمــوزًا معّينــًة عــن الذكــورة، ويبّجــل أنماطــًا ســلوكيًة معينــًة. وال يرّســخ اإلعــام ســلوكًا 	 
فرديــًا، بــل يقولــب الفهــم للــذات وأنــواع الســلوك. فصــور الذكــورة األساســية هــي صــور األبطــال القتلــة 
 James »و«جايمــس بونــد ،Terminator »و«ترمينايتــر ،Rambo »المختصيــن بالعنــف، مثــل »رامبــو
الرجــال األقويــاء جســديًا  Spiderman، هــؤالء  Superman، و«ســبايدرمان«  Bond، و«ســوبرمان« 
الذيــن يســتعملون القــّوة للقضــاء علــى األشــرار. عندئــذ، ُينَظــر إلــى العنــف علــى أّنــه طريقــة شــرعية 

وطبيعيــة لحــّل النزاعــات، مــن أجــل »صــون الســمعة«، ومعاقبــة اآلخريــن.

وكذلــك يــرّوج اإلعــام رمــوزًا معّينــة لألنوثــة تختلــف مــن مجتمــع آلخــر، فمثــًا بعــض المجتمعــات ترّكــز 	 
علــى الجمــال واإلثــارة واتبــاع الموضــة والحفــاظ علــى الرشــاقة )مثــل barbie(، وبعضهــا قــد يرّكــز علــى 

العّفــة والنعومــة والوداعــة وكــون المــرأة حاضنــة للعائلــة وراعيــة، ورّبــة منــزل مثالّيــة.

بمــا أن هــذه األنمــاط وهــذه المعاييــر واألدوار هــي بنــاء إجتماعــي يســاهم فيــه األفــراد فــي مجتمــٍع مــا، 	 
فهــذا يعنــي أننــا نســتطيع تغييرهــا.

ــا أن 	  ــا كرجــال ونســاء وفتيــان وفتيــات، يمكنن ــا للتأثيــرات الســلبية المحتملــة فــي حياتن مــن خــال فهمن
ــا. ــًا فــي مجتمعاتن ــرًا إيجابّي نحــدث تغيي
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أنواع العنف المبني على النوع  تمرين 4   
اإلجتماعي وأشكاله

 هدف 
مساعدة المشاركون)ات( على فهم األنواع واألشكال المختلفة للعنف المبني على النوع االجتماعيالتمرين

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبدأ النشاط بتمرين عصف ذهني نستهّله بالطلب من المشاركين)ات( تعريف العنف، وإعطاء بعض األمثلة.	 

نــدّون النقــاط الرئيســة علــى ورقــة قابــة، مســّلطين الضــوء علــى الفئــات المختلفــة للعنــف المبنــي علــى النــوع 	 

االجتماعــي:

العنف الجنسي.. 1

العنف الجسدي.. 2

العنف العاطفي والنفسي.. 3

العنف االقتصادي االجتماعي )يوازيه اإلهمال بالنسبة لألطفال(.. 4

ع المشاركين)ات( على 5 مجموعات مختلفة، تمّثل كل مجموعة منها فئات العنف المذكورة أعاه.	  نوزِّ

نشــّجع المشــاركين)ات( علــى أن يناقشــوا فــي المجموعــات أنــواع وأشــكال العنــف المختلفــة، ويســّلطوا الضــوء 	 

علــى الطريقــة التــي يتــّم بهــا ارتــكاب كّل شــكل مــن أشــكال العنــف.

نطلــب مــن كّل مجموعــة أن تعــرض عملهــا علــى المجموعــة بكاملهــا، ثــم نجــري نقاشــًا، ونــوّزع ورقــة التوزيــع 	 

ــر)ة(. بعنــوان أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي دليــل المعلومــات الُمســاِعدة للُميسِّ

نشــرح ورقــة التوزيــع )أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي( نقرأهــا مــع المجموعــة كّلهــا أو نقّدمهــا 	 

بشــكل عــرض شــرائح ونناقشــها.

نســتخدم مســتند التوزيــع رقــم -5العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي فــي حيــاة المــرأة، فــي دليــل المعلومــات 	 

ع علــى النقــاش. يمكــن أن تســاعدنا األســئلة اآلتيــة: ــر)ة(. ص21 وُنشــجِّ الُمســاِعدة للُميسِّ

ما هي العاقة بين التمييز )الجندري( وبين العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي؟	 

كيف ولماذا ُيعتَبر ذلك إنتهاكًا لحقوق الطفل وحقوق اإلنسان؟	 

هل أشكال العنف التي طرحناها موجودة وشائعة في مجتمعاتنا؟	 
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رسائل 
أساسية

العنــف هــو ســوء إســتخدام الســلطة، هــو االســتخدام المتعّمــد للقــوة البدنيــة الفعليــة، أو التهديــد باســتخدامها . 1

ضــّد الــذات، أو ضــّد شــخص آخــر، أو ضــّد مجموعــة مــن األشــخاص، أو المجتمــع ككّل ممــا يســفر عــن أو قــد يــؤّدي 

بشــكل كبيــر إلــى وقــوع إصابــات، أو وفيــات، أو ضــرر نفســي ومعنــوي وعاطفــي، أو ســوء نمــاء، أو حرمــان. وُيعتبــر 

العنــف وســيلة للســيطرة والقمــع، قــد تتضّمــن القــّوة:

العاطفية، أو االجتماعية، أو االقتصادية، واإلجبار أو الضغط، واألذى الجسدي.	 

االعتداء أو التهديد الجسدي العلني.	 

التهويل، أو التهديد، أو االضطهاد، أو الخداع أو أشكال الضغط النفسي واالجتماعي األخرى غير العلنية.	 

 يشمل العنف المبني على النوع االجتماعي على سبيل المثال ال الحصر:

العنــف الجســدي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار األســرة، بمــا فيــه الضــرب، واالســتغال الجنســي، . 2

وإســاءة معاملــة األطفــال جنســيًا فــي المنــزل، والعنــف المّتصــل بالمهــر، واالغتصــاب الزوجــي، والممارســات 

التقليديــة األخــرى المؤذيــة للنســاء، والعنــف غيــر الزوجــي، والعنــف المرتبــط باالســتغال.

العنــف الجســدي والجنســي والنفســي يحــدث فــي إطــار المجتمــع المحّلــي العــام، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب، . 3

ــة،  ــل فــي مــكان العمــل، وفــي المؤّسســات التعليمي ــة الجنســية، والتحــّرش الجنســي، والتهوي وإســاءة المعامل

ــل المــال. ــى ممارســة الجنــس مقاب وفــي أّي أماكــن أخــرى، واالتجــار بالنســاء واإلكــراه عل

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو المؤسسات وتتغاضى عنه، أينما حصل.. 4
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ط ِقفوا/ِقْفن إذا تمرين منشِّ تمرين 5   

 هدف 
مساعدة المشاركون)ات( على تعزيز فهمهم ألثر التنشئة اإلجتماعية على تحديد األدوار الجندريةالتمرين

ال حاجة إلى أّي مواداألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

يمكن أن نحذف بعض التصاريح إذا كان من غير اآلمن لبعض المشاركين)ات( اإلفصاح عنها.. 1

ُيطَلــب مــن كّل الرجــال فــي الغرفــة أن يقفــوا عنــد كّل تصريــح ينطبــق عليهــم، وياحظــوا َمــن يقــف غيرهــم، . 2
وينتبهــوا إلــى مشــاعرهم. ثــم يجلســون، وُيقــَرأ التصريــح التالــي. يحــّق للجميــع أال يشــاركوا، ولكــن عليهــم أن 

ــاء التمريــن. ــوا واعيــن لمشــاعرهم أثن يكون

نطلب من المشاركين الذكور التالي: رجاًء قفوا بصمت إذا.... 3

قلقتم ألّنكم لستم أقوياء كفاية.	 

تمّرنتم لتكتسبوا المزيد من القّوة.	 

قيل لكم أال تبكوا.	 

تعّرضتم للضرب كي تتوّقفوا عن البكاء.	 

قيل لكم أن تتصّرفوا كالرجال.	 

تعّرضتم للضرب من قبل شخص أكبر سنًا.	 

ُأجبرتم على القتال، أو انخرطتم في قتال ألّنكم شعرتم بأّن عليكم أن تثبتوا أّنكم رجال.	 

رأيتم رجًا راشدًا تعتبرونه قدوًة أو تحترمونه يضرب امرأًة أو يعّنفها عاطفيًا.	 

تسّبب لكم شخص آخر بإصابة جسدية.	 

تعّرضتم إلصابة جسدية وأخفيتم األلم أو لم تفصحوا عنه.	 

تعّرضتم لمامسة جنسية لم تعجبكم من قبل شخص أكبر سنًا.	 

منعتــم أنفســكم مــن إظهــار عاطفــة تجــاه رجــل آخــر، أو مــن معانقتــه أو لمســه خشــية االنطبــاع الــذي 	 
ســيتركه ذلــك.

تسّببتم بأذى جسدي لشخص آخر.	 

شــعرتم بغضــب شــديد فــي أثنــاء قيــادة الســيارة، فرحتــم تقــودون بســرعة وفقدتــم الســيطرة علــى 	 
الســيارة.

     نطلب من المشاركات اإلناث التالي: رجاًء ِقْفن بصمت إذا...

خفتّن أال تكّن جميات كفاية.	 

شعرتّن بأنكّن ال تتمّتعن بما يكفي من األنوثة.	 

غّيرتّن نظامكّن الغذائي أو تمّرنتّن لتغّيرن حجم جسمكّن أو شكله أو وزنكّن.	 
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الخطوات

شعرتّن بأّنكّن أقّل شأنًا من الرجال.	 

تظاهرتّن بأّنكّن أقّل ذكاًء مما أنتّن فعًا لتحمين كبرياء رجل.	 

خفتّن من الكام أو شعرتّن بأّنه يتّم تجاهلكّن ألّن الرجال تكّلموا طوال الوقت.	 

شعرتّن بأّن المهن المتاحة لُكّن محدودة.	 

جنيتّن مااًل أقّل من رجل مع أنكّن قمتّن بالعمل نفسه.	 

حّديتّن من نشاطكّن أو بّدلتّن مشاريعكّن بالخروج خوفًا على أمانكّن الجسدي.	 

أمانكــّن 	  علــى  لنشــاطكّن خوفــًا  حــدودًا  أو تضعــن  بشــكل منتظــم،  أو  يوميــًا  كنتــّن تضعــن مشــاريع 
الجســدي.

خفتّن من غضب رجل.	 

ضربكّن رجل.	 

فــي نهايــة التمريــن، يعالــج أعضــاء المجموعــة مشــاعرهم حيــال التجربــة. ينبغــي أن نحرص على تذكير المشــاركين . 4
بالقواعــد الرئيســة، ونشــّدد علــى الســّرية والخصوصيــة، والحاجــة إلــى التأكيــد علــى أّن هــذا المــكان هــو مســاحة 

آمنــة للتعبير والمشــاركة.

رسائل 
أساسية

اهــا منــذ صغرنــا تؤثــر بشــكٍل كبيــر فــي بــروز أشــكال ومظاهــر مختلفــة 	  إن الظــروف التــي نعيشــها والتربيــة التــي نتلقَّ
للعنــف فــي حياتنــا.

يقــوم جــزء مــن عملنــا علــى توعيــة مجتمعنــا المحّلــي علــى أّن هــذه التوّقعــات واألدوار المختلفــة قــد تكــون 	 
فــي أغلــب األحيــان غيــر عادلــة، وقــد تفــرض تقييــدًا ظالمــًا علــى النســاء والفتيــات. فهــي تضــع النســاء والفتيــات 
ــًا فــي موقــع أقــّل شــأنًا مــن موقــع الرجــال والفتيــان، وذلــك وفقــًا لمــا يقــوم عليــه النــوع االجتماعــي. اعتباطي

ينبغــي أن نــوكل إلــى األطفــال ذكــور وإنــاث تفــس األعمــال ألدائهــا. فمثــا ترتيــب غرفتيهمــا يجــب ان يكــون 	 
ــًا. يجــب تقســيم العمــل بينهمــا بالتســاوي  ــة عمــًا اضافي ــم إعطــاء الطفل ــًا مــا يت بالتعــاون فيمــا بينهمــا إذ غالب
وعــدم تقســيم العمــل بالنظــر الــى جنــس الطفــل فــا يجــوز ان نعطــي الذكــر عمــًا ال نقبــل بإعطائــه لألنثــى.

ــه لهمــا نفــس الماحظــات واالقتراحــات. والبعــض يقــع فــي الخطــأ ويــرى ان الطفلــة يجــب ان ُترّبــى 	  ينبغــي ان توجَّ
علــى الخــوف مــن الغربــاء مــع ان االســتغال الــذي يتــم التنبيــه منــه بهــدف حمايــة الطفلــة يمكــن ان يتعــرض لــه 

الطفــل الذكــر أيضــًا.

ينبغــي إتاحــة الفــرص بالتســاوي ألبنائنــا الذكــور واإلنــاث. فــا ينبغــي أن نمنــع الفتــاة مــن نشــاٍط مــا ونســمح 	 
بممارســته. ألخيهــا 

يمكــن أن تســاهم جوانــب عــّدة فــي مواقــف األفــراد وســلوكهم، إضافــًة إلــى الخبــرات الســابقة، فــي التأثيــر علــى 	 
احتمــال لجــوء الرجــل إلــى العنــف. هــذه الجوانــب تشــمل:

اختبار عنف ضّد النساء في الطفولة.	 

اختبار إساءة معاملة جنسية أو إساءة معاملة طفل.	 

غياب مثال إيجابي يحتذى به.	 

حّس باالستحقاق والسيطرة على النسا.	 

العزلة االجتماعية واالكتئاب.	 

اإلدمان على الكحول والمخّدرات.	 

المواقف والمعتقدات الداعمة للعنف الجنسي.	 

استعداد كبير للجوء إلى العدائية والعنف.	 

فهم العنف على أّنه طريقة مقبولة لصون مصالح األفراد.	 

السلوك العنيف هو جزء ال يتجّزأ من نظرة الشخص اإليجابية لنفسه.	 

الخوف من فقدان السيطرة على األمور وغياب الثقة بالنفس / تقدير ضعيف للذات.	 
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قة بهذا المحور،  في نهاية الجلسات الُمتعلِّ  

ن المشاركون/ات من: سوف يتمكَّ  

الممارســات 	  كإحــدى  ووصفهــا  الطفــل،  حقــوق  بانتهــاك  الُمبِكــر  التزويج/الــزواج  ظاهــرة  ربــط 
)الجنــدر(. اإلجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  أشــكال  ضمــن  المؤذيــة  التقليديــة 

شرح العوامل المختلفة وراء التزويج/الزواج الُمبِكر.	 

وصف اآلثار المترتبة عن التزويج/الزواج الُمبِكر.	 

ــة علــى 	  ــي مواقــف واتجاهــات رافضــة وُمقاِومــة لعمليــة التزويج/الــزواج الُمبِكــر وممارســات مبنيَّ تبنِّ
إحتــرام حقــوق الطفــل.

مقّدمة  

فــي هــذا المحــور ســوف يطــّور المشــاركون)ات( فهمهــم لطموحــات وأحــام األطفــال واليافعيــن)ات( 
وفهمهــم لقدراتهــم المتناميــة، وكذلــك معرفتهــم باآلثــار المترّتبــة علــى التزويــج المبكــر، مــن أجــل تطوير 
مواقفهــم المناهضــة للتزويــج المبكــر بنــاء علــى احتــرام حقــوق الطفــل واســتنادًا إلــى مبــدأ الحمايــة مــن 

العنــف )الممارســات التقليديــة المؤذيــة( المبنــى علــى النــوع اإلجتماعــي.

كمــا ســيطّور المشــاركون)ات( فهمهــم للعوامــل المؤدّيــة الــى التزويــج المبكــر مــن أجــل تعزيــز قدرتهــم 
علــى التفكيــر فــي الحلــول المســاهمة فــي إنهــاء هــذه الظاهــرة، كونهــم مســؤولين )مكلفيــن بالواجــب( 

عــن إحقــاق حقــوق الطفــل.

أمــا بالنســبة للمهــارات، فســوف يطــّور المشــاركون)ات( قدرتهــم علــى نقــل المعرفــة مــن جهــة وعلــى 
ــر المشــورة  ــى توفي ــك قدرتهــم عل ــج المبكــر، وكذل ــاع مــن جهــة أخــرى، مــن أجــل مناهضــة التزوي اإلقن

ــج المبكــر. فيمــا يخــص الزواج/التزوي

57



مواقفنا تجاه الزواج المبكر تمرين 1   

 هدف 
التمرين

إستكشاف آراء المشاركون)ات( ومواقفهم تجاه قضية التزويج )الزواج(المبكر.	 

تعزيــز المواقــف واإلتجاهــات الرافضــة للتزويــج )الــزواج( المبكــر والمواقــف والممارســات مبنيــة علــى إحتــرام 	 
حقــوق الطفــل.

لوح قّاب، أوراق، أقام، الئحة العباراتاألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

ــارون . 1 نقســم الغرفــة الــى جزئيــن، نشــرح للمشــاركين)ات( مــن مقدمــي الخدمــات أو األهــل بأنهــم ســوف يخت
الوقــوف فــي ناحيــة اليميــن إذا كانــوا يوافقــون مــع العبــارات التــي ســوف نتلوهــا عليهــم، أو فــي ناحيــة اليســار 
إذا كانــوا ال يوافقــون. ثــّم نطلــب منهــم أن يمشــوا فــي أرجــاء الغرفــة، وعندمــا يســمعون تصريحــًا جديــدًا، 

يحــّددون موقفهــم، ويختــارون الوقــوف إمــا فــي ناحيــة اليميــن وإمــا فــي ناحيــة اليســار.

ــد الموقــف مــن كّل تصريــح، نســتمع الــى بعــض اآلراء مــن الجهتيــن، ونطلــب مــن المشــاركين)ات( . 2 بعــد تحدي
ــد الضــرورة. ــرام اإلختــاف فــي اآلراء، ونناقــش بشــكٍل مختصــر. نصــّوب عن عــدم التعليــق علــى آراء بعضهــم واحت

ر)ة( عبارات للنشاط رقم 1 مستند للميسِّ

العبارات

الزواج المبكر )قبل سّن الثامنة عشر( مفيد ألن الفتاة تكون أقل تطّلبًا

الزواج المبكر يحّد من فرص تطّور اليافعين)ات(

الزواج المبكر يحمي اليافعين)ات( من ممارسة الجنس قبل الزواج ومن السلوكيات الجنسية الخطيرة

الزواج المبكر مهّم من اجل إنجاب أطفال أكثر صّحة وعافية

الزواج المبكر يوّفر على األهل تكاليف وأعباء تربية بناتهم

الزواج المبكر يساهم في ديمومة الزواج واستمراره

الزواج المبكر للفتاة يزيد من فرصها في اإلتفاق واالنسجام مع أهل الزوج

الزواج المبكر يحّمل اليافعين)ات( أعباء ليسوا جاهزين لها بعد

الفتاة التي تتزّوج باكرًا تجد صعوبة في تربية أطفالها ودعمهم

الزواج المبكر أمٌر مرغوٌب في مجتمعنا

الــزواج المبكــر للفتــاة يهــّم األهــل ألنهــم يخشــون أن تصبــح ابنتهــم دون زواج )أو فــوق ســّن الــزواج المقبــول 
إجتماعّيــًا(.

رسائل 
أساسية
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دائرة المخاوف واألحالم تمرين 2   

 هدف 
تعزيز فهم المشاركين)ات( من مقدمي خدمات أو أهل إلحتياجات وإمكانيات )طاقات( اليافعين)ات(التمرين

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نطلــب مــن كّل مشــارك)ة( أن يرســم دائــرة كبيــرة علــى ورقــة بقيــاس A3 ويقســمها الــى أربعــة مرّبعــات . 1
متســاوية.

ــع إحــدى التأمــات اآلتيــة فيمــا يخــّص . 2 نطلــب منهــم أن يتأّملــوا بحاجــات اليافعيــن)ات(، ويكتبــوا فــي كّل مرّب
ــة(، أحامهــم وطموحاتهــم، نقــاط القــوة  الموضــوع: حاجــات اليافعيــن)ات( )الجســدّية والنفســّية واإلجتماعّي
لديهــم، ونقــاط الضعــف. )أنظــر الرســم(. يمكــن لهــم ان يكتبــوا أو يرســموا أو يرّمــزوا أفكارهــم برمــوز ويلّونوهــا.

عند اإلنتهاء من القيام بالتمرين بشكٍل فردي، نقوم بتشجيع النقاش حول األسئلة اآلتية:. 3

كيــف شــعرتم أثنــاء القيــام بالتمريــن؟ هــل كان مــن الســهل التأمــل بالنقــاط األربعــة الخاّصــة بحيــاة 	 
اليافعيــن)ات(؟

هل بإمكانكم مشاركة المجموعة ببعض النقاط؟	 

هل تجدون بعض نقاط التشابه فيما تأّمل به وكتبه كّل واحٍد منكم؟	 

هل تعتقدون بأن البعض من حاجات اليافعين )ات سوف تختلف مع الوقت؟	 

هــل تعتقــدون أن بعــض نقــاط الضعــف لديهــم ســتزول عندمــا يكبــرون ويتــزودون بالمزيــد مــن الخبــرات 	 
والمهــارات؟

هــل تعتقــدون بــأن بعــض األحــام أو بعــض نقــاط القــوة ســوف تســتمّر وتنمــو أكثــر عندمــا يكبــرون 	 
ويتــزودون بالمزيــد مــن الخبــرات والمهــارات؟

عندمــا تتذكــرون مرحلــة المراهقــة فــي حياتكــم، هــل تجــدون أمــور مشــتركة بينكــم وبيــن المراهقيــن)ات( 	 
فــي وقتنــا الحاضــر؟

ــر فــي هــذه النقــاط: هــل تتغيــر األحــام والطموحــات؟ 	   كيــف يمكــن للــزواج أو التزويــج المبكــر أن يؤثِّ
المخــاوف؟ نقــاط القــوة؟ نقــاط الضعــف؟

 هل هناك نقاط قوة ومهارات يحتاج اليافع)ة( إلى تعزيزها قبل اإلقدام على الزواج واالرتباط؟	 

نختم ونلّخص ونشّجع على احترام آراء جميع المشاركين)ات(.. 4

رسائل 
أساسية
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كيف يكون الزواج الناجح تمرين 3   

 هدف 
التمرين

إستكشــاف آراء المشــاركون)ات( مــن مقدمــي خدمــات أو أهــل ومواقفهــم تجــاه قضيــة التزويــج )الــزواج( 	 
الُمبِكــر.

تعزيــز المواقــف واإلتجاهــات الرافضــة للتزويــج )الــزواج( الُمبِكــر والمواقــف والممارســات مبنيــة علــى إحتــرام 	 
حقــوق الطفــل.

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( ضمــن مجموعــات صغيــرة، ونطلــب منهــم أن يفّكــروا فــي مواصفــات )أو عناصــر( الــزواج . 1
الناجــح علــى المســتويات اآلتيــة: إجتماعّيــًا، إقتصادّيــًأ، عاطفّيــًا، صحيــًا وفكريــًا. نؤّكــد بأنــه ال توجــد وصفــة 
ــزواج  ــل مســؤوليات ال ــن الزوجــان مــن تحمُّ ــاك عناصــر أساســية ينبغــي أن تتوافــر لكــي يتمَكَ جاهــزة ولكــن هن

والمؤسســة العائليــة.

ر نقاشًا حول األسئلة اآلتية:. 2 تعرض المجموعات عملها، ثم ُنيسِّ

هل تعتقدون أنه بإمكانكم أن تجدوا هذ المواصفات في حالة الزواج المبكر؟ لماذا؟	 

فّكــروا فــي اليافعيــن)ات( فــي مرحلــة المراهقــة. هــل تعتقــدون أنهــم قادريــن علــى تحقيــق هــذه العناصــر 	 
أو الشــروط التــي ذكرتموهــا؟ مــا الــذي ينقصهــم ألجــل ذلــك؟

رسائل 
أساسية

َواُج هــو انِســَجام ِفْكــِريٌّ وتوافــق ِإجِتَماِعــيٌّ بيــن شــخَصين َيجتِمَعــاِن علــى الُحــبِّ والتَفاُهــم واإِلتفــاِق 	  الــزَّ
َعــاون مــن ِكَا الطرفيــن علــى َتكِويــِن ُأســرة يســودها اإِلحتــَرام والتَّ

ــاة وشــؤون 	  ــل مســؤولية إدارة شــؤون الحي ــزواج مهــارات حياتيــة أساســية وقــدرة علــى تحمُّ ــب ال يتطلَّ
األســرة، ومرونــة وقــدرة علــى التعامــل مــع التحديــات إلــى جانــب القــدرة علــى تربيــة أطفــال بشــكٍل ســليم
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الزواج “التزويج” الُمبِكر في ضوء  تمرين 4   
إتفاقية حقوق الطفل

 هدف 
التمرين

ــر بانتهــاك حقــوق الطفــل، ووصفهــا كإحــدى  ــج( الُمبِك ــزواج )التزوي مســاعدة المشــاركين)ات( علــى ربــط ظاهــرة ال
ــدر( ــوع اإلجتماعــي )الجن ــة ضمــن أشــكال العنــف المبنــي علــى الن ــة المؤذي الممارســات التقليدي

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

ع المشــاركين)ات( إلــى مجموعــات صغيــرة – )حســب العــدد( ونطلــب منهــم اســتذكار حقــوق األطفــال التــي . 1 نــوزِّ
يعرفونهــا، والتفكيــر بالحقــوق األساســية التــي تنتهكهــا ممارســة التزويــج الُمبِكــر.

بعــد التأّكــد مــن أن المجموعــات قــد أنهــت الخطــوة األولــى أعــاه، نســأل: مــن هــم المســؤولين عــن إحقــاق . 2
حقــوق األطفــال، وكيــف؟

ــى . 3 ــن إل ــة نقــاش مرتكزي ــق عملي ــم ُنطِل ــج عملهــا ث ــد إنتهــاء المجموعــات مــن عمِلهــا، نطلــب منهــا عــرض نتائ عن
ورقــة التوزيــع: »الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر فــي ضــوء إتفاقيــة حقــوق الطفــل« فــي دليــل المعلومــات المســاعدة 

ــر)ة( ص25 للُميسِّ

رسائل 
أساسية

التزويج المبكر ينتهك العديد من حقوق األطفال ويؤّثر على صّحتهم ونمّوهم وسعادتهم.	 

ــواع العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي ضمــن إطــار الممارســات 	  ــوع مــن أن ــج المبكــر ن ــر التزوي يعتب
التقليديــة المؤذيــة.

كأهل أو كمقّدمي خدمات لدينا مسؤوليات تجاه مجتمع األطفال من أجل تحقيق حقوقهم.	 
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دراسة حاالت من مجتمعنا العربي تمرين 5   

 هدف 
التمرين

ع على التزويج )الزواج( الُمبِكر.	  زيادة فهم المشاركين)ات( من مقدمي خدمات أو أهل للعوامل التي تشجِّ

زيادة معرفة المشاركين)ات( من مقدمي خدمات أو أهل باآلثار المختلفة الناتجة عن الزواج/التزويج الُمبِكر.	 

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( علــى 3 مجموعــات )فــي الحالــة المثالّيــة 3-5 أشــخاص(. نــوّزع علــى كّل مجموعــة قصــّة مــن . 1
القصــص الثــاث ونطلــب مــن كل مجموعــة أن تقــوم بقــراءة القصــة ودراســة الحالــة.

نطلب من كّل مجموعة وفقًا للحالة )القّصة( التي بين يديها أن تجيب عن األسئلة المطروحة.. 2
نطلــب مــن كّل مجموعــة أثنــاء العــرض أن تبــدأ أواًل بعــرض القّصــة علــى باقــي المجموعــات، ثــّم تعــرض أفكارهــا . 3

وإجاباتهــا عــن األســئلة المطروحــة أعــاه.
بعــد إنتهــاء المجموعــات الثــاث مــن تقديــم العــروض، نديــر النقــاش مــع كّل المشــاركين)ات( حــول األســئلة 	 

اآلتيــة:
إنطاقــًا مــن الحــاالت التــي قمنــا بدراســتها، مــا هــي عاقــة التزويــج المبكــر بالتمييــز أو العنــف المبنــي علــى 	 

أســاس النــوع اإلجتماعــي
ما هو برأيكم السن المناسب للزواج؟ لماذا؟	 
من يّتخذ القرار بشأن الزواج؟	 
هــل تعتقــدون أنــه مــن المهــّم أن يشــارك اليافعــون)ات( فــي اتخــاذ القــرارات التــي تعنــي حياتهــم وســعادتهم 	 

وصّحتهم؟
ماذا يمكننا أن نفعل من أجل تحسين أوضاع اليافعين)ات( كي ال يتزّوجوا أو يتّم تزويجهم باكرًا؟	 

ع . 4 ــوزِّ ــّم نعــرض أو ن ــات علــى شــكل نقــاط وندّونهــا علــى اللــوح إذا أمكــن، ث ــات ونلّخــص اإلجاب نســتمع الــى اإلجاب
ــر)ة(  ورقــة التوزيــع: »العوامــل التــي تــؤدي إلــى التزويــج أو الــزواج الُمبكــر« من دليل المعلومات المســاِعدة للميسِّ

ص28 وورقــة التوزيــع: »النتائــج المترتبــة عــن الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر« ص30
ص نقاط التعّلم والرسائل األساسّية ونختم.. 5 ُنلخِّ

رسائل 
أساسية

مــن العوامــل التــي تســاهم فــي تزويــج األطفــال واليافعيــن هــي الوضــع المــادي لألهــل والعــادات والتقاليــد 	 
الســائدة بشــأن الــزواج )نتــزّوج كمــا تــزّوج أهلنــا قبلنــا(، والنظــرة الــى الفتــاة بأنهــا ال تحتــاج أن تتعّلــم وان مصيرهــا 
الــزواج، والنظــرة الــى الفتــى علــى أنــه يجــب أن يكّمــل مــا بــدأه أبــوه وجــّده وأن يحمــل إرث العائلــة المــادي 

والثقافــي واإلجتماعــي.
من اآلثار والنتائج التي تظهر بسبب الزواج المبكر على الفتى والفتاة:	 

تحّمل مسؤوليات صعبة ومتعبة مثل تربية األطفالخسارة األصدقاءالحرمان من التعليم

مشاكل صحّية نتيجة الحمل )لدى الفتيات(مشاعر حزن وندمالتخّلي عن النشاطات

لنتذّكــر إن التزويــج المبكــر ُيعتبــر نــوع مــن أنــواع العنــف تحــت خانــة الممارســات التقليديــة المؤذيــة والمبنّيــة علــى 
أســاس النــوع اإلجتماعــي، أي علــى مــا هــو متوّقــع ومستحســن وفقــًا للنمــط األدوار الجندريــة الســائد فــي مجتمــٍع 

مــا. يجــب أن نتذّكــر دائمــًا أنــه:

من حّق األطفال واليافعين )ات( ان يكملوا تعليمهم.	 

من حّق األطفال واليافعين )ات( النمو والتطّور الى أقصى حدود.	 

من حق األطفال واليافعين )ات( التمّتع بأوقات الفراغ والحصول على الراحة.	 

من حّق األطفال واليافعين )ات( المشاركة في إتخاذ القرارات التي تعنيهم وتعني مستقبلهم وسعادتهم	 

من واجبنا أن نتصّرف على أساس ذلك في كّل خطوة تطال حياة األطفال واليافعين)ات(.	 
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ورقة العمل رقم 1
دراسة حاالت من مجتمعنا العربي-مستند المشارك)ة(  

دراسة حالة )1(  

الرجاء قراءة القّصة واإلجابة عن األسئلة ضمن المجموعة  

قّصة سهى
عمــري اآلن 17 ســنة وقــد زّوجونــي قبــل عاميــن ولــم أكــن اعلــم شــيئًا عــن الــزواج وال عــن 
مســؤولياته. فرحــت بالمابــس الجديــدة الملّونــة والحلــّي. فــي الليلــة األولــى أقنعنــي زوجــي 
بأنــه ســيأخذني علــى حصــان أبيــض ووعدنــي بأحــام ال نراهــا إاّل فــي الخيــال مــن ســفر وأمــور 

ممتعــة.

ــال ســّتة أشــهر، وبعدهــا منعنــي مــن إكمــال تعليمــي وحــّدد لــي  اســتمّر هــذا الجــّو مــن الخي
موعــد زيارتــي ألهلــي كّل أســبوعين مــّرة واحــدة فقــط، كمــا حــّدد لــي وقــت الخــروج والعــودة. 

وّلــد هــذا الشــيء عنــدي نوعــًا مــن اإلحبــاط.

 أنــا حالّيــًا ضــّد الــزواج المبكــر ألننــي كنــت أريــد فعــًا أن أكمــل دراســتي وكان طموحــي أن أصبــح 
معّلمة مدرســة.

أنــا حالّيــًا ضــّد الــزواج المبكــر وأريــد أن أحــرص علــى أال يتــّم تزويــج أختــي الصغيــرة فــي ســّن 
ــع  ــة لتجربتــي، إذ أنهــا يجــب أن تنمــو وتطــّور قدراتهــا وتتمّت ــة مماثل مبكــرة كــي ال تمــّر بتجرب
بمرحلــة المراهقــة الــى أن تكبــر وتصبــح جاهــزة وقــادرة علــى تحّمــل مســؤولية المنــزل وتربيــة 

األطفــال.

 لذلــك أنــا أرى أن الســّن المناســب لــزواج الفتــاة هــو 25 ســنة، وهــي بذلــك تكــون قــد أخــذت 
حقوقهــا كاملــة فــي التعّلــم والعمــل إذا رغبــت فــي ذلــك، وتكــون أيضــًا قــد عرفــت مــا تريــده 

مــن نفســها أّواًل ومــن الّرجــل الــذي تريــده شــريكًا لحياتهــا ثانيــًا.

األسئلة  

ما هي المشكات التي تطرحها هذه القّصة؟	 

ما األسباب )أو العوامل( الرئيسّية وراء هذه المشكات؟	 

كيف تشعر الشخصّية التي تخبرنا قّصتها؟	 

ما كان تأثير الزواج على صّحتها الجسدّية و/أو على حالتها النفسّية ومشاعرها، وعلى عاقاتها بمجتمعها المحيط؟	 

ما هي حقوق الطفل واليافع)ة( الُمنتهَكة في هذه القّصة؟ )الحقوق التي ال تتمّتع بها الشخصّية(	 

كيف كان باإلمكان مساعدتها قبل الزواج؟ من كان يستطيع ذلك؟	 

 .........................................................................................................
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دراسة حالة )2(  

الرجاء قراءة القّصة واإلجابة عن األسئلة ضمن المجموعة  

قّصة منير
أصــّر والــدي علــى أن يطيــع جــّدي الــذي أمــره بــأن يزّوجنــي مــن إبنــة عّمــي بعــد أن بلغــت 17 
عامــًا. كانــت بنــت عّمــي حنــان فــي ســّن الرابعــة عشــر وبعــد زواجنــا بشــهرين فوجئنــا بحملهــا. 

وضعــت حنــان طفلنــا بعملّيــة قيصرّيــة ألن حوضهــا لــم يكتمــل بعــد بســبب صغــر ســّنها.

 كان طفلنــا أيضــًا يتعــّرض لمشــاكل صحّيــة ألن بنيتــه كانــت ضعيفــة، وقــد قالــت الطبيبــة لحنــان 
بــأن ذلــك يعــود لصغــر ســّنها أثنــاء الحمــل، وألن المشــاكل الصحيــة للمولــود قــد تزيــد عندمــا 

يكــون الزوجــان أقــارب.

 لــم أكــن جاهــزًا ألكــون أبــًا وال حتــى ألكــون زوجــًا فأنــا كنــت أرغــب بدخــول الجامعــة وأشــتاق 
ألوقــات المــرح التــي كنــت أقضيهــا مــع رفاقــي. أنــا اليــوم أعمــل بجهــد كــي أتحّمــل أعبــاء 

المنــزل اإلقتصادّيــة رغــم أن عائلتــي تســاعدني.

ــاء بيــت علــى طريقتــي بــدل مــن الســكن فــي المنــزل اإلضافــي الــذي يملكــه  كنــت أرغــب ببن
ــي مــن أجــل  ــًا ب ــًل خاّص ــة وال وقت ــاًة خاّص ــدّي حي ــم يعــد ل ــرًا ول ــي كثي ــرت حيات ــي. لقــد تغّي عّم
ــان ينقصهــا أيضــًا شــيئًا مــا  ــأن حن ــا أشــعر ب ــك أن ــى ذل ممارســة نشــاطاتي الســابقة. إضافــة ال

وهــي ليســت ســعيدة، مثلــي

األسئلة  

ما هي المشكات التي تطرحها هذه القّصة؟	 

ما األسباب )أو العوامل( الرئيسّية وراء هذه المشكات؟	 

كيف تشعر الشخصّية التي تخبرنا قّصتها؟	 

ما كان تأثير الزواج على صّحتها الجسدّية و/أو على حالتها النفسّية ومشاعرها، وعلى عاقاتها بمجتمعها المحيط؟	 

ما هي حقوق الطفل واليافع)ة( الُمنتهَكة في هذه القّصة؟ )الحقوق التي ال تتمّتع بها الشخصّية(	 

كيف كان باإلمكان مساعدتها قبل الزواج؟ من كان يستطيع ذلك؟	 

 ..........................................................................................................   
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دراسة حالة )3(  

الرجاء قراءة القّصة واإلجابة عن األسئلة ضمن المجموعة  

قّصة أمل

تزّوجــت فــي ســّن السادســة عشــر ألهــرب مــن زوجــة أبــي العصبّيــة التــي كانــت تشــعل البيــت 
صريخــًا وتدعــو علــى أبــي بالمــوت. كنــت أكــره نفســي حيــن أتذّكــر كيــف كانــت والدتــي المطيعة 

تخــدم أبــي دون تملمــل حتــى توّفيــت بعــد صــراع مــع مــرض الســرطان.

 كان أبــي يفــرض شــخصّية »طــرزان« علــى أّمــي وأصبحــت جّدتــي )والــدة أّمــي( تــرّدد بــأن الحــزن 
والقهــر قــّد تســّببا بمــرض أّمــي ووفاتهــا. أنــا ال أؤيــد الــزواج المبكــر بعــد تجربــة عشــتها، فهــو 
يســّبب للفتــاة اإلربــاك بســبب تغّيــر نمــط الحيــاة المفاجــئ، خاّصــة وأن الفتــاة تكــون غيــر واعيــة 
كفايــًة لمــا تريــده ولمــا ينتظرهــا، وتنقصهــا الخبــرة والثقافــة التــي تســاهم فــي إنجــاح الــزواج 

والعمــل علــى حــّل المشــكات.

أنــا لــم أنضــج عاطفّيــًا إاّل حيــن بلغــت 25 عامــًا، بعــد المــرور بتجــارب عــّدة، ورغــم ذلــك لــم أســتقّر 
نفســّيًا. وأنــا اآلن فــي هــذه الســّن أجــد نفســي أّمــًا لخمســة أطفــال بينمــا لــم أعــش طفولتــي 

بســبب يتمــي مــن جهــة وبســبب زواجــي المبكــر مــن جهــة أخــرى.

األسئلة  

ما هي المشكات التي تطرحها هذه القّصة؟	 

ما األسباب )أو العوامل( الرئيسّية وراء هذه المشكات؟	 

كيف تشعر الشخصّية التي تخبرنا قّصتها؟	 

ما كان تأثير الزواج على صّحتها الجسدّية و/أو على حالتها النفسّية ومشاعرها، وعلى عاقاتها بمجتمعها المحيط؟	 

ما هي حقوق الطفل واليافع)ة( الُمنتهَكة في هذه القّصة؟ )الحقوق التي ال تتمّتع بها الشخصّية(	 

كيف كان باإلمكان مساعدتها قبل الزواج؟ من كان يستطيع ذلك؟	 

 ............................................................................................................   
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مناظرة عن الزواج “التزويج” المبكر تمرين 6   

 هدف 
التمرين

تعزيــز قــدرة المشــاركون)ات( مــن مقدمــي خدمــات أو أهــل علــى نقــل المعرفــة المرتبطــة بموضــوع التزويــج 	 
المبكــر إلــى اآلخريــن.

تعزيز مهارات اإلرشاد واإلقناع حول مساوئ الزواج )التزويج( الُمبِكر لدى مقدمي خدمات أو أهل.	 

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

نقاش

كيف شعرتم وأنتم تؤّدون األدوار؟	 

كيف شعر األشخاص الذين كانوا يشاهدون؟	 

ما كانت مواطن القّوة ونقاط الدعم األساسّية؟	 

على ماذا ارتكز األشخاص الذين يشّجعون الزواج المبكر؟	 

هل من الممكن أن نساعد وُنقِنع األشخاص المؤيدين للزواج المبكر في الواقع؟ ما هي أبرز التحديات؟	 

هــل تشــعرون بالثّقــة بعــد أن جّربتــم أن تســاعدوا؟ )لألشــخاص الذيــن لعبــوا دور الرافضيــن للتزويــج أو الــزواج 	 
المبكــر(.

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( علــى مجموعــات صغيــرة ونطلــب مــن كّل مجموعــة أن تبتكــر ســيناريو بســيط مرتبــط . 1
بموضــوع الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر )أيــن، متــى، مــن، لمــاذا؟( لتقــوم بنشــاط لعــب أدوار. نطلــب مــن كل مجموعــة 

ــار بيــن: أن تخت

كيفّية دعم وتعديل مواقف يافعة أو يافع تريد/يريد الزواج.	 

كيفّية تعديل مواقف أهل يافع أو يافعة ممن يرغبون بتزويجهم باكرًا.	 

نطلب من األشخاص الذين سيؤّدون األدوار في كّل مجموعة ان يحّضروا أدوارهم جّيدًا.. 2

مــع الزواج/التــزوج الُمبِكــر: الشــخصّية التــي تلعــب دور اليافــع)ة( الــذي يريــد الــزواج أو الشــخصّية التــي تلعــب 	 
دور األهــل الذيــن يرغبــون بتزويــج اليافــع)ة(. تحّضــر حججهــا الداعمــة للــزواج أو للتزويــج المبكــر.

ضــد الزواج/التزويــج المبكــر: الشــخصّية التــي تريــد ان تدعــم وتســاهم فــي تأجيــل الــزواج أو في تغييــر المواقف 	 
تحّضــر حججهــا المناهضــة لموضــوع الــزواج والتزويج المبكر.

ــروا أســماءهم فــي النشــاط ونطمئنهــم بــأن الشــخصية . 3 نطلــب مــن المشــاركين)ات( ممــن ســيلعبون الــدور أن يغيِّ
ال تعكــس بالضــرورة آراء ومواقــف المشــارك)ة(.

ــر األشــخاص المشــاركين فــي لعــب األدوار بأنــه يمكنهــم اإلســتعانة بشــخصيات إضافّيــة )مــن أفــراد المجموعة . 4 ُنذكِّ
الذيــن ال يشــتركون معهــم فــي الســيناريو األصلــي( لدعمهــم إذا لــزم األمــر.

بعــد اإلنتهــاء مــن التحضيــر المبدئــي، تقــوم كّل مجموعــة بتمثيــل الموقــف ولعــب األدوار بشــكل مرتجــل. فــي . 5
ع  ــة عــرض المجموعــات، نســأل المشــاركين)ات( فــي لعــب األدوار عــن مشــاعرهم )َمــن لعــب دور »الُمشــجِّ نهاي

للــزواج المبكــر« ومــن لعــب دور »المقــاوم للــزواج المبكــر«.

ع النقاش حول نقاط القّوة في المشاهد التي ُعِرضت.. 6 ُنشجِّ

رسائل 
أساسية
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التحديات والفرص في التعامل مع  تمرين 7   
قضية الزواج “التزويج” المبكر

 هدف 
التمرين

مســاعدة المشــاركون)ات( علــى تحديــد التحديــات التــي قــد يواجهونهــا عنــد التوعيــة علــى مخاطــر وآثــار التزويــج 	 
)الــزواج( الُمبِكــر.

مســاعدة المشــاركون)ات( علــى تحديــد الفــرص المتاحــة التــي يمكــن أن تســاعدهم عنــد التوعيــة علــى مخاطــر 	 
وآثــار التزويــج )الــزواج( الُمبِكــر.

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( مــن مقدمــي خدمــات أو أهــل علــى مجموعــات صغيــرة، ونطلــب مــن كّل مجموعــة ان 	 
تبحــث فــي التحّديــات التــي ممكــن أن تواجــه مقدمــي خدمــات أو أهــل عنــد العمــل علــى التوعّيــة علــى مخاطــر 
وآثــار الــزواج والتزويــج المبكــر. كمــا نطلــب مــن المجموعــات أن تبحــث فــي الفــرص المتوافــرة وعوامــل الدعــم 

التــي قــد تســاهم فــي نجــاح عملهــم للحــّد مــن الــزواج والتزويــج المبكــر.

تعــرض المجموعــات عملهــا ونناقــش بعمــق التحديــات والفــرص، وكيفيــة اإلســتفادة مــن هــذه الفــرص مــن أجــل 	 
التعامــل مــع التحديــات.

رسائل 
أساسية

ــز فــي رســائلنا إلــى األهــل علــى النتائــج الســلبية المترتبــة عــن الــزواج )التزويــج( الُمبِكــر وتأثيرهــا علــى نوعيــة 	  ُنركِّ
حيــاة أبنائنــا وبناتنــا.

إن المســتوى العاطفــي مهــم جــدًا ومــن الضــروري أن نتذكــر أنَّ األهــل يحبــون أبناءهــم )وبناتهــم( ويتمنــون لهــم 	 
األفضــل، وأحيانــًا يلجــأون إلــى تزويجهــم إعتقــادًا منهــم بــأن فــي ذلــك يكمــن الحــل.

ــز علــى أهميــة 	   لذلــك، مــن الضــروري أال نتعاطــى معهــم بطريقــة توحــي باإلتهــام واللــوم. مــن الضــروري أن ُنركِّ
تعليــم األبنــاء والبنــات لتحصينهــم ومســاعدتهم علــى مســاندة أنفســهم ومســاندة أهلهــم فيمــا بعــد.
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رسائل إلى األهل واألطفال  تمرين 8   
واليافعين”ات”

 هدف 
التمرين

ــر عمــل مقدمــي الخدمــات أو األهــل علــى تعزيــز المعرفــة المرتبطــة بالتزويــج  تعزيــز مهــارات اإلقنــاع التــي ُتيسِّ
المبكــر. – تعزيــز قــدرة مقدمــي الخدمــات أو األهــل علــى نقــل المعلومــات وتعزيــز المواقــف المناهضــة )الرافضــة( 

للتزويــج المبكــر

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( مــن مقدمــي خدمــات أو أهــل علــى مجموعــات صغيــرة، ونطلــب مــن المجموعــات ان تختــار 	 
الفئــة التــي تريــد أن توّجــه لهــا الرســائل بخصــوص الــزواج والتزويــج المبكــر. تختــار كّل مجموعــة أن توّجــه رســائلها 
إمــا لألهــل الذيــن يرغبــون بتزويــج أبنائهم/بناتهــم فــي ســٍن مبكــر، وإمــا لألطفــال واليافعيــن)ات( الذيــن يرغبــون 

بالــزواج الُمبِكــر.

بعــد ان تختــار كّل مجموعــة الفئــة المســتهدفة، نطلــب منهــا ان تقــوم بإعــداد مــواد )بروشــور وملصــق( يحــوي 	 
رســوم ورســائل أساســّية يوّجهونهــا لألهــل أو لألطفــال واليافعيــن)ات(.

ــة والنفســّية 	  ــار الصحّي ــزوا علــى حقــوق الطفــل المتعّلقــة بالموضــوع، وكذلــك علــى األث نشــّجعهم علــى أن يرّك
ــزواج والتزويــج المبكــر. ــة الناتجــة عــن ال واإلجتماعّي

تعرض المجموعات عملها.	 

رسائل 
أساسية

مــن المهــّم أن ُتجمــع هــذه األعمــال مــن أجــل الجهــود المتعّلقــة بالمناصــرة. فمــن الممكــن ان ُتســتعمل الرســائل فــي 
المطبوعــات والمنشــورات والحمــات الهادفــة إلــى مناهضــة ممارســة الــزواج )التزويــج( الُمبِكر.
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ما يمكننا فعله-ورشة عمل تمرين 9   

 هدف 
تعزيز قدرة األهل ومقدمو الخدمات على نقل المعرفة المرتبطة بموضوع التزويج المبكر إلى اآلخرينالتمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نعــرض علــى المشــاركين )ات( مــن األهــل تجربــة ألراضــي فلســطين المحتّلــة – مركــز األميــر الصغير-فيلــم . 1
الدمــى الوثائقــي عــن التزويــج المبكــر2011 للعمــل علــى مناهضــة التزويــج والــزواج المبكــر، ونعــرض عليهــم 
الفيلــم التوثيقــي للورشــة التــي قامــت بهــا األمهــات وأنتجــت مشــهد تمثيلــي غنائــي يســتخدم دمــى العرائس 

)القّصــة واألغنيــة مــن تأليفهــم والدمــى مــن صنعهــم(.

ثــّم نــوّزع المشــاركين)ات( مــن األهــل علــى مجموعــات صغيــرة، ونطلــب مــن المجموعــات ان تفّكــر فــي 
الطريقــة التــي تريــد مــن خالهــا توجيــه رســائل لألهــل اآلخريــن بخصــوص التزويــج المبكــر )وختــان اإلنــاث فــي 

ــق فيهــا األنشــطة(. ــة التــي نطّب ــت الظاهــرة موجــودة فــي البيئ حــال كان

نقترح عليهم مجموعة أفكار وتقنيات، لكن نترك لهم ملء الحرّية لإلختيار ونشّجعهم على ذلك.. 2

بروشور وملصق يحوي رسوم ورسائل أساسّية.	 

مشهد دمى.	 

قّصص وتجارب للنشر في كتّيب.	 

معرض رسوم.	 

مقاالت صحفّية.	 

غير ذلك.	 

نطلــب منهــم أن يتذّكــروا حقــوق الطفــل المتعّلقــة بالموضــوع، وكذلــك األثار الصحّية والنفســّية واإلجتماعّية . 3
الناتجــة عــن التزويــج المبكر.

تعــرض المجموعــات أفكارهــا ونســاعدهم علــى تنظيــم لقــاءات إضافّيــة مــن أجــل تنفيــذ مشــاريعهم إذا لــزم . 4
األمــر.

رسائل 
أساسية
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المحور الثالث
البشــري/ المناعــة  نقــص  فيــروس 
اإليــدز واإللتهابــات المنقولة جنســّيًا
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قة بهذا المحور، في نهاية الجلسات الُمتعلِّ  

ن المشاركون/ات من: سوف يتمكَّ  

بة لإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز، بمــا فيهــا تلــك المرتبطــة بالتمييــز علــى 	  وصــف العوامــل الُمســبِّ
أســاس النــوع اإلجتماعــي.

شرح طرق إنتقال هذه اإللتهابات وأبرز عوارضها واآلثار الناتجة عنها.	 

شرح طرق الوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسيًا واإليدز.	 

ــي مواقــف واتجاهــات رافضــة وُمقاِومــة للتمييــز ضــد األشــخاص المصابيــن باإللتهابــات المنقولــة 	  تبنِّ
ــة علــى المعرفــة الســليمة إحتــرام حقــوق اإلنســان. جنســيًا واإليــدز، ومواقــف وممارســات مبنيَّ

 إظهــار المقــدرة علــى توفيــر المشــورة الداعمــة والنصــح لألشــخاص المصابيــن باإللتهابــات المنقولــة 	 
جنســيًا و/أو فيــروس نقــص المناعــة واإليــدز.

مقّدمة  

مــن خــال هــذا المحــور، ســوف يعّمــق المشــاركون)ات( معرفتهــم باإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وبفيــروس 
نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز فيمــا يخــّص طــرق اإلنتقــال وأبــرز العــوارض وســبل الوقايــة. ســوف يعــّزز ذلــك 
ــن)ات( مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  ــى نقــل المعرفــة الدقيقــة لألطفــال واليافعي قــدرة المشــاركين)ات( عل
ســوف يدركــون أهمّيــة تلــك المعرفــة فــي إحقــاق الحــّق فــي الحمايــة والحــق فــي الصّحــة الجنســّية واإلنجابيــة 

لألطفــال واليافعيــن)ات(.

كمــا ســيطور المشــاركون)ات( فهمهــم للعوامــل المرتبطــة بالتمييــز علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي التــي ترفــع 
مــن مســتوى التعــّرض لإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا والمهــّددة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة، وكذلــك فهمهــم 
لمســؤولياتهم – كمكّلفيــن بالواجب-فــي توفيــر المعرفــة وتعزيــز المهــارات لألطفــال واليافعيــن)ات( مــن أجــل 

تحقيــق أكبــر قــدر مــن الحمايــة.

وأيضًا من مبدأ الحق في عدم التمييز ومن مبدأ احترام حقوق اإلنســان كاّفة، ســوف يطّور المشــاركون)ات( 
قدرتهــم علــى التعاطــف مــن األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز وعلــى التفكيــر 

في طرق الدعم المناســبة لهؤالء األشــخاص.

إضافــة الــى ذلــك ســوف يعمــل المشــاركون)ات( مــن األهــل وخاصــة مــن مقدمــي الخدمــات علــى تعزيــز 
قدراتهــم فــي توفيــر المشــورة الفعّالــة فيمــا يخــص موضــوع اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا.
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االيدز واإللتهابات المنقولة جنسيًا- تمرين 1   
الحقائق مقابل المعلومات المغلوطة

 هدف 
التمرين

مساعدة مقّدمو الخدمات على استكشاف مدى معرفتهم عن اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

 تعزيز معرفة المشاركون)ات( من مقدمي خدمات أو أهل عن اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

الخطوات

آثــار إيجابّيــة أو ســلبية نتيجــة لممارســة الجنــس: . 1 نبــدأ بتقديــم الموضــوع: يمكــن للنــاس أن يختبــروا 
النتائــج واآلثــار اإليجابيــة تشــمل المتعــة والحميمّيــة والحمــل المرغــوب بــه. أمــا النتائــج الســلبية المترتبــة 
عــن النشــاط الجنســي غيــر اآلمــن، فقــد تشــمل األذى النفســي/العاطفي أو الجســدي، واإللتهابــات 

المنقولــة جنســّيًا بمــا فيهــا فيــروس نقــص المناعــة البشــري )HIV( والحمــل غيــر المقصــود.

نضيف أسئلة ُمطلقة للعمل:. 2

ماذا تعرفون عن فيروس نقص المناعة المكتسب HIV ومرض اإليدز؟	 

هل تعرفون أنواع أخرى من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا؟	 

نســتمع الــى إجابــات المشــاركين)ات(، وعنــد ســماع إجابــات خاطئــة أو غيــر دقيقــة، نعلــن ذلــك بوضــوح، . 3
ونوضــح بأنهــم سيكتشــفون المعلومــات معــًا، وبأنهــم ســيتمّكنون مــن تصحيــح معلوماتهــم الخاطئــة أو 

تأكيــد معلوماتهــم الصحيحــة مــن خــال خطــوات التمريــن.

نقســم الغرفــة جزئيــن: ناحيــة اليميــن نضــع كلمــة صــّح وإشــارة  وناحيــة اليســار نضــع كلمــة خطــأ وإشــارة . 4
. 

نشــرح بأننــا ســنلعب لعبــة لنطــّور معرفتنــا باإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا واإليــدز: ســوف تســيرون فــي . 5
كافــة أرجــاء الغرفــة. عندمــا تســمعون جملــة مــن الجمــل التــي ســأقولها تتوّقفــون عــن المشــي، ويقــّرر 

كّل واحــد وواحــدة منكــم إذا كانــت المعلومــة صــّح أو خطــأ ويقــف فــي الجهــة المناســبة الختيــاره.

تصويــب . 6 علــى  نحــرص  كــي  خيارهــم  المشــاركون)ات(  يحســم  أن  بعــد  فــورًا  معلومــة  كّل  نناقــش   
المعلومــات، ونقــّدم المعلومــات اإلضافّيــة مــن أجــل التوضيــح. نختــار بعــٌض مــن الجمــل الموجــودة فــي 

الجــدول حســب الوقــت المتوّفــر وحســب ســعة اضطــاع المشــاركين والمشــاركات.

ــات التــي تصيــب الجهــاز . 7 ــواع مــن اإللتهاب ــة التمريــن، نعلــم المشــاركين)ات( أن هنــاك بعــض أن عنــد نهاي
ــارة عــن  ــة أو تكــون عب ــل يســببها اســتعمال بعــض العاجــات الطبي ــر الجنــس، ب التناســلي وال تنتقــل عب
عــوارض جانبيــة لبعــض األدويــة. نســأل إذا هنــاك أســئلة أو اســتيضاحات إضافّيــة، نجيــب عليهــا ونشــّجع 

المشــاركين)ات( علــى البحــث عــن المزيــد مــن المعلومــات مــن مصــادر موثوقــة.

ــد الــذي تعّلمــوه فــي هــذا التمريــن، ونطلــب مــن كّل واحــد وواحــدة . 8  نســأل المشــاركين)ات( مــا الجدي
بــدوره أن يكتــب فكــرة أو معلومــة قــد لفتــت انتباهــه أو أثــارت اهتمامــه علــى إحــدى األوراق الكبيــرة 
المعّلقــة فــي الغرفــة. )يمكــن أن نضــع األوراق فــي وســط الغرفــة علــى طاولــة أو علــى األرض ليكتبــوا 

عليهــا، وعنــد اإلنتهــاء مــن التعبيــر نعّلــق األوراق علــى الحائــط ونقرأهــا(.

رسائل 
أساسية

 	 )HIV( نتأّكــد مــن أن الجميــع قــد فهمــوا مــا هــي اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، بمــا فيهــا فيــروس نقــص المناعــة
واإليــدز، وبأّنهــم فهمــوا طــرق إنتقــال اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وخاصــًة طــرق انتقــال فيــروس نقــص المناعــة 

)HIV(، واســتنتجوا بعــض طــرق الوقايــة.

إذا الحظنــا أن هنــاك بعــض المعلومــات التــي لــم يتــّم اكتســابها بشــكٍل جّيــد، يمكــن أن نعيــد هــذا التمريــن فــي 	 
وقــٍت الحــق علــى شــكل مســابقة بيــن فريقيــن مــن أجــل المراجعــة.

نشــّجع المشــاركين )ات( علــى طــرح األســئلة وعلــى قــراءة مراجــع إضافّيــة )أنظــر دليــل المعلومــات المســاعدة 	 
للميّســر)ة( ص 41(

باســتثناء اإليــدز، يبلــغ عــدد اإلصابــات باألمــراض المنقولــة جنســيًا فــي العالــم ســنويًا حوالــي 333 مليــون إصابــة 
يمكــن معالجتهــا.
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( حول اإللتهابات المنقولة جنسّيًا الستخدامها في التمرين ( أو معلومات خاطئة/ مغلوطة ) حقائق )

( حول اإللتهابات المنقولة جنسّيًا ( أو معلومات خاطئة/ مغلوطة ) حقائق )

فيروس نقص المناعة البشري )HIV( يسّبب اإليدز.. 1

ينتقل فيروس نقص المناعة )HIV( عبر تبادل القبات بين شخص يحمل الفيروس وشخص غير حامل للفيروس. 2

يمكن لفيروس نقص المناعة )HIV( أن ينتقل عبر لسعة البعوض.. 3

ممارســة الجنــس بواســطة الفــم يمكــن أن تســّبب انتقــال عــدوى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا بمــا فيهــا فيــروس نقــص المناعــة . 4
.HIV( المكتســب

األشــخاص الناشــطون جنســّيًا يمكــن أن يقومــوا بخطــوات وقائيــة لتخفيــف احتمــال التقــاط العــدوى باإللتهابــات المنقولــة . 5
جنســّيًا.

يقــوم فيــروس )HIV( بمهاجمــة جهــاز المناعــة فــي جســم اإلنســان وإضعافــه مّمــا يعــّرض الجســم الــى أمــراض أخــرى متعــّددة . 6
يمكنهــا أن تــؤدي الــى المــوت.

مكن معالجة جميع اإللتهابات المنقولة جنسّيًا ويمكن أن يشفى الشخص منها تمامًا.. 7

إذا تّم اكتشاف عدوى فيروس نقص المناعة )HIV( باكرًا، يمكن تحسين الوضع الصحي للشخص المتعايش مع الفيروسي.. 8

يوجــد عــاج إللتهابــات الجهــاز البولــي والتناســلي امــا مــرض االيــدز فيعطــى حامــل المــرض )العــاج المضــاد للفيروســات-. 9
كبيــر. المرض بشــكٍل  تقــدم  يبطــئ  والــذي   )Antiretroviral therapy

الحماية من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا ال تعتبر حقٌّ من حقوق اإلنسان.. 10

اإلنــاث هــم أكثــر عرضــة النتهــاك حّقهــم بالحمايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا خاّصــة اللواتــي تفتقــدن قــدرة اإلصــرار علــى . 11
اســتعمال الواقــي.

يتم فحص فيروس نقص المناعة عبر فحص البول.. 12

يمكن أن تنقل األم فيروس نقص المناعة )HIV( الى طفلها أثناء الحمل أو الوالدة أو الرضاعة.. 13

من حّق المراهقين والمراهقات أن يقوموا بفحص فيروس نقص المناعة إذا رغبوا بذلك ومن حّقهم أن تبقى نتائجه سّرية.. 14

يمكــن لألشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز أن يكملــوا حياتهــم تقريبــًا بشــكٍل طبيعــي وأن يقومــوا . 15
بعاقــات جنســّية محمّيــة ومرضيــة إذا حصلــوا علــى الرعايــة الصحّيــة الازمــة واإلرشــاد.

إلتهاب الكبد الفيروسي هو من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا.. 16

الكاميديــا )chlamyida(هــو نــوع مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وقــد يســّبب العقــم )عــدم القــدرة علــى الحمــل( . 17  )18
للنســاء.

الزهري )Syphillis( إلتهاب يصيب النساء والرجال وإذا لم تتم معالجته ممكن أن يؤّدي الى الموت.. 18

ة )Tirchomoniasis( على الرجال أكثر من النساء.. 19 تظهر عوارض داء الوحيدات المشعرة المهبلّيّ

20 ..)Hepatitis B( ليس هناك لقاح للوقاية من إلتهاب الكبد الفيروسي

كّل اإللتهابات المنقولة جنسّيًا لها عوارض واضحة.. 21

إن استعمال الواقي الذكري ال يكفي للوقاية من فيروس نقص المناعة )HIV( أثناء الجماع.. 22

األم المصابة بالكاميديا تنقل العدوى للمولود أثناء الوالدة مما قد يتسّبب له بالعمى.. 23

يمــّر فيــروس نقــص المناعــة عبــر الــدم الملــّوث بالفيــروس، لذلــك مــن الخطــر اســتعمال أدوات جارحــة او ثاقبــة ملّوثــة بالــدم وغيــر . 24
معّقمــة، مثــل أدوات الجراحــة الطبيــة والشــفرات وأدوات الوشــم وإبــر حقــن المخــدرات.

( حــول اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا مــع اجاباتهــا  ( أو معلومــات خاطئــة/ مغلوطــة ) حقائــق )
لإلجابــات وتوضيــح 

( حول اإللتهابات المنقولة جنسّيًا – ]معلومات إضافّية[ ( أو معلومات خاطئة/ مغلوطة ) حقائق )

1 .)( يسّبب اإليدز )HIV(فيروس نقص المناعة البشري

ينتقــل فيــروس نقــص المناعــة )HIV( عبــر تبــادل القبــات بيــن شــخص يحمــل الفيــروس وشــخص غيــر حامــل للفيــروس )( ] يمــّر . 2
الفيــروس عبــر ســوائل الجســم الجنســية )اإلفــرازات المهبليــة والســائل منــوي( وال يمــّر أبــدًا عبــر اللعــاب [
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يمكــن لفيــروس نقــص المناعــة )HIV( أن ينتقــل عبــر لســعة البعــوض )( ]صحيــٌح أن فيــروس )HIV ينتقــل )أيضــًا عبــر الــدّم لكــن ال . 3
)Human Immune Virus( لذلــك يســّمى بفيــروس نقــص المناعــة البشــري )ينتقــل إاّل عبــر الــدّم البشــري )الملــّوث

ممارســة الجنــس بواســطة الفــم يمكــن أن تســّبب انتقــال عــدوى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا بمــا فيهــا فيــروس نقــص المناعــة . 4
.)( – )HIV( المكتســب

األشــخاص الناشــطون جنســّيًا يمكــن أن يقومــوا بخطــوات وقائيــة لتخفيــف احتمــال التقــاط العــدوى باإللتهابــات المنقولــة . 5
.)( جنســّيًا

يقــوم فيــروس )HIV( بمهاجمــة جهــاز المناعــة فــي جســم اإلنســان وإضعافــه مّمــا يعــّرض الجســم الــى أمــراض أخــرى متعــّددة . 6
يمكنهــا أن تــؤدي الــى المــوت )( ]المناعــة هــي قــدرة الجســم علــى مقاومــة األمــراض[.

يمكــن معالجــة جميــع اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا ويمكــن أن يشــفى الشــخص منهــا تمامــًا )( ]بعضهــا ال يمكــن الشــفاء منــه . 7
]HPV والـــ Herpes والهربــس HIV تمامــًا حتــى اليــوم مثــل الـــ

إذا تّم اكتشاف عدوى فيروس نقص المناعة )HIV( باكرًا، يمكن تحسين الوضع الصحي للشخص المتعايش مع الفيروس.. 8

يوجــد عــاج إللتهابــات الجهــاز البولــي والتناســلي امــا مــرض االيــدز فيعطــى حامــل المــرض )العــاج المضــاد للفيروســات-. 9
Antiretroviral therapy( والــذي يبطــئ تقــدم المرض بشــكٍل كبيــر. )(. ]ليــس هنــاك عــاج يشــفي تمامــًا حتــى اليــوم لكــن 

ــّم التشــخيص باكــرًا[ ــاك عــاج يبّطــئ تطــّور المــرض فقــط إذا ت هن

الحمايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا ال تعتبــر حــقٌّ مــن حقــوق اإلنســان )( ]الحمايــة والرعايــة المتعّلقــة بصّحــة اإلنســان بمــا . 10
فيهــا صّحتــه الجنســّية هــي حــّق مــن حقوقــه[

اإلنــاث هــم أكثــر عرضــة النتهــاك حّقهــم بالحمايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا خاّصــة اللواتــي تفتقــدن قــدرة اإلصــرار علــى . 11
)( اســتعمال الواقــي

يتم فحص فيروس نقص المناعة عبر فحص البول )( ]يتّم فحصه عبر فحص خاص للدم[. 12

يمكــن أن تنقــل األم فيــروس نقــص المناعــة )HIV( الــى طفلهــا أثنــاء الحمــل أو الــوالدة أو الرضاعــة )( ]قــد يمــّر الفيــروس أيضــًا . 13
عبــر حليــب األم. ممكــن خفــض احتمــال نقــل العــدوى للطفــل أثنــاء الحمــل عبــر متابعــة العــاجtherapy antiretroviral الــذي 

يخّفــض نســبة الفيــروس بالــدم ويبطــئ تدميــر جهــاز المناعــة، وعنــد الــوالدة مــن خــال إجــراء الــوالدة القيصرّيــة[

مــن حــّق المراهقيــن والمراهقــات أن يقومــوا بفحــص فيــروس نقــص المناعــة إذا رغبــوا بذلــك ومــن حّقهــم أن تبقــى نتائجــه ســّرية . 14
)(

يمكــن لألشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز أن يكملــوا حياتهــم تقريبــًا بشــكٍل طبيعــي وأن يقومــوا . 15
)( بعاقــات جنســّية محمّيــة ومرضيــة إذا حصلــوا علــى الرعايــة الصحّيــة الازمــة واإلرشــاد

إلتهاب الكبد الفيروسي هو من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا )( ]ينتقل أيضًا عبر الدم الملّوث بالفيروس[. 16

17 . )( للنســاء )(هــو نــوع مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وقــد يســّبب العقــم )عــدم القــدرة علــى الحمــلchlamyida ( الكاميديــا
] إذا لــم تتــّم معالجتــه باكــرًا[

18 .)( إلتهاب يصيب النساء والرجال وإذا لم تتم معالجته ممكن أن يؤّدي الى الموت ) Syphillis( الزهري

ــة )Tirchomoniasis( علــى الرجــال أكثــر مــن النســاء )( ]تظهــر العــوارض عنــد . 19 تظهــر عــوارض داء الوحيــدات المشــعرة المهبلّيّ
النســاء منهــا إفــرازات صفراء/خضــراء اللــون كريهــة الرائحــة وألــم عنــد الجمــاع، ونــادرًا مــا تظهــر عــوارض لــدى الرجــال[

20 .)( )Hepatitis B( ليس هناك لقاح للوقاية من إلتهاب الكبد الفيروسي

كّل اإللتهابات المنقولة جنسّيًا لها عوارض واضحة )( ]في بعض األحيان بعض اإللتهابات ال تظهر لها عوارض[. 21

إن اســتعمال الواقــي الذكــري ال يكفــي للوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة )HIV( أثنــاء الجمــاع )( ]يجــب أن يتــّم اســتعمال . 22
الواقــي بشــكل جّيــد )عــدم اســتعمال الواقــي الذكــري مــع الواقــي األنثــوي فــي الوقــت نفســه كــي ال يتمــّزق، وكذلــك وعــدم 
اســتخدام واقييــن الواحــد فــوق اآلخــر فــي الوقــت عينــه( – التأّكــد مــع عــدم تعّرضــه للتلــف أو انتهــاء مــّدة الصاحّية-كمــا يمكــن 
أن ينتقــل الفيــروس عبــر الجنــس الفمــوي لذلــك مــن المهــّم أخــذ االحتياطــات البديلــة. وقــد ال يحمــي الواقــي مــن انتقــال العــدوى 
إذا كان هنــاك تقّرحــات أو جــروح فــي أماكــن أخــرى، لذلــك عنــد الشــّك بإمكانيــة العــدوى مــن األفضــل اإلمتنــاع عــن الجنــس حتــى 

إجــراء الفحوصــات[

23 .)( األم المصابة بالكاميديا تنقل العدوى للمولود أثناء الوالدة مما قد يتسّبب له بالعمى

يمــّر فيــروس نقــص المناعــة عبــر الــدم الملــّوث بالفيــروس، لذلــك مــن الخطــر اســتعمال أدوات جارحــة او ثاقبــة ملّوثــة بالــدم وغيــر . 24
)( معّقمــة، مثــل أدوات الجراحــة الطبيــة والشــفرات وأدوات الوشــم وإبــر حقــن المخــدرات
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لنرّتب جدول اإللتهابات المنقولة  تمرين 2   
جنسيًا

 هدف 
التمرين

أن يطــّور المشــاركون)ات( معرفتهــم بأنــواع اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وخصائصهــا وبطــرق انتقالهــا وطــرق 
الوقايــة منهــا وطــرق معالجتهــا

نسخ من سلسلة بطاقات »اإللتهابات المنقولة جنسّيًا« على عدد المجموعات )3 الى 4(األدوات

قراءة 
تحضيرية

كتابــة نســخة-نموذج مــن سلســلة بطاقــات “اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا« بخــطٍّ كبيــر وواضــح )بطاقــات أســم 
ــة الشــفاء  اإللتهــاب المنقــول جنســّيًا-بطاقات العــوارض لــدى المــرأة ولــدى الرجل-بطاقــات ســبل العــاج وإمكانّي
– بطاقــات الوقاية-بطاقــات هــل يوجــد لقــاح؟( – أنظــروا دليــل المعلومــات، جــدول اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، 

ص54

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( علــى مجموعــات ونعطــي كّل مجموعــة الجــزء األول مــن سلســلة بطاقــات »اإللتهابــات . 1
المنقولــة جنســّيًا« وهــو عبــارة بطاقــات كتــب علــى كّل واحــدة منهــا اســم إحــدى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا. 
نعطــي المجموعــات بضــع دقائــق ليناقــش األفــراد داخــل كّل مجموعــة مــا يعرفــوه عــن تلــك اإللتهابــات. ثــّم 
ــة أو علــى  ــب البطاقــات الواحــدة تلــو األخــرى بشــكل عامــودي علــى الطاول نطلــب مــن كّل مجموعــة ان ترّت

لوحــة ورقّيــة معّلقــة علــى الحائــط أو علــى األرض.
ــى كّل واحــدة . 2 ــارة بطاقــات كتــب عل ــي مــن سلســلة البطاقــات وهــو عب ــى كّل مجموعــة الجــزء الثان ــوّزع عل ن

منهــا العــوارض لــدى المــرأة والرجــل المطابقــة إلحــدى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا. نطلــب منهــم ان يطابقــوا 
تنهــي  الــى جانبــه. عندمــا  لهــا ويضعوهــا  المائــم  المنقــول جنســّيًا  نــوع اإللتهــاب  العــوارض مــع  بطاقــة 
المجموعــات هــذه الخطــوة نســتمع الــى اإلجابــات، ونصــّوب عنــد الضــرورة. نتأّكــد مــن أن كّل المجموعــات قــد 

وضعــت البطاقــة فــي مكانهــا المناســب بعــد التصحيــح.
نكمــل ونــوّزع الجــزء الثالــث وهــو عبــارة عــن بطاقــات كتــب علــى كّل واحــدة منهــا ســبل العــاج المطابقــة . 3

إلحــدى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، ونتابــع كمــا فــي الخطــوة الســابقة.
نكمــل ونــوّزع الجــزء الرابــع وهــو عبــارة عــن بطاقــات كتــب علــى كّل واحــدة منهــا الوقايــة المطابقــة إلحــدى . 4

اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، ونتابــع كمــا فــي الخطــوات الســابقة.
نكمــل ونــوّزع الجــزء الخامــس وهــو عبــارة بطاقــات كتــب علــى كّل واحــدة منهــا إجابــة علــى ســؤال هــل يوجــد . 5

لقــاح؟ لــكّل مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، ونتابــع كمــا فــي الخطــوات الســابقة. فــي النهايــة ســوف 
يحصلــون علــى جــدول إذا قــرأوه بطريقــة أفقّيــة فســيحصلون علــى ملّخــص واٍف عــن كلٍّ مــن اإللتهابــات 

المنقولــة جنســّيًا.
نيّسر النقاش حول السؤال اآلتي:. 6

كّل اإللتهابات المنقولة جنسّيًا تنتقل عبر اإلتصال الجنسي، فما هو إذا اإلتصال الجنسي؟	 
نستمع الى اإلجابات المختلفة ونصّوب أو نضيف المعلومات عند الضرورة.	 

نختــم بســؤال المشــاركين)ات( عــن رأيهــم بهــذا النشــاط وعمــا هــو الجديــد الــذي تعّلمــه كلٌّ منهــم وعــن أهمّيــة . 7
وفائــدة هــذه المعرفة.

رسائل 
أساسية

اإلتصــال الجنســي هــو كّل نــوع مــن أنــواع النشــاط الجنســي والتــي تشــمل احتــكاك األعضــاء التناســلّية أو المنطقــة 
التناســلية. كمــا يمكــن أن يكــون اإلتصــال بالمهبــل عبــر اليــد. فــي هــذه الحالــة، يمكــن لعــدوى بعــض اإللتهابــات 
المنقولــة جنســّيًا أن تنتقــل عبــر اليــد إذا عــاد الشــخص ولمــس أعضــاءه التناســلّية بعــد أن تلّوثــت يــده باإلتصــال 
الجنســي مــع الشــخص الحامــل العــدوى. هنــاك أنــواع كثيــرة مــن اإللتهابــات التــي ال تظهــر أيــة عــوارض لــدى بعــض 
النــاس، وهــذا يعنــي أنــه قــد يكــون هنــاك أشــخاص حامليــن للعــدوى وهــم ال يعلمــون، لذلــك يجــب إســتخدام 
الواقــي بشــكٍل دائــم أثنــاء اإلتصــال الجنســي مــن أجــل ضمــان الحمايــة. غيــر أن الواقــي قــد ال يؤّمــن الحمايــة الكاملــة 
فــي بعــض الحــاالت، لذلــك مــن الضــروري اإلمتنــاع عــن الجنــس لتوفيــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة الــى حيــن إعــادة 
توّفــر الشــروط الصحّيــة الازمــة لمعــاودة اإلتصــال الجنســي. يوجــد عــاج إللتهابــات الجهــاز البولــي والتناســلي امــا 
مــرض االيــدز فيعطــى حامــل المــرض )العــاج المضــاد للفيروســات-Antiretroviral therapy( والــذي يبطــئ تقــدم 

المرض بشــكٍل كبيــر.
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المتعايش)ة( مع اإليدز إنساٌن طبيعي تمرين 3   

 هدف 
التمرين

زيــادة معرفــة المشــاركين)ات( باآلثــار النفســية واإلجتماعيــة الناتجــة عــن التعايــش مــع اإليــدز وفيــروس نقــص 
المناعــة مــن أجــل تقديــر وضــع الشــخص وتحســين قدرتهــم علــى مســاندته)ها(.

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

1 . ))HIV( ــوّزع مســتند المشــارك)ة(– )دراســة حــاالت أشــخاص متعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة  ن
ــة 1: قّصــة ناجــي، وأن يتأّمــل بالقّصــة. ونطلــب مــن كّل مشــارك ومشــاركة أن يقــرأ – دراســة حال

نيّسر النقاش حول قّصة ناجي مع المجموعة:. 2

كيف تشعرون اآلن بعد سماع أو قراءة هذه القّصة؟	 

ما كانت طريقة انتقال فيروس نقص المناعة )HIV( في حالة ناجي؟	 

ما أكثر ما لفت انتباهكم أو أثار اهتمامكم؟	 

ما هي المشاعر التي يختبرها صاحب)ة( القّصة؟	 

فــي 	  ســيما  ال   ،)HIV( المناعــة  نقــص  فيــروس  مــع  المتعايــش)ة(  حيــاة  تكــون  أن  يمكــن  كيــف 
؟ تنــا مجتمعا

مــا هــو األمــر الــذي تعّلمــه كّل شــخص منكــم مــن هــذه القّصــة؟ هــل غّيــر شــيئًا مــا لديكــم؟ مــا هــو 	 
هــذا التغييــر؟ )نرّكــز علــى هــذه النقطــة ونعطــي بعــض الوقــت للتفكيــر، ثــّم نكتــب اإلجابــات علــى 

اللــوح لكــي يتذّكرهــا المشــاركون)ات( ويتّشــجعون علــى اإللتــزام بهــا(

نطلب من المشاركين والمشاركات أن يقرأوا – دراسة حالة 2: قّصة عائشة، وأن يتأّملوا بالقّصة.. 3

نيّسر النقاش حول قّصة عائشة مع المجموعة: )نفس أسئلة الخطوة 2(.. 4

نضيف: بعد ان تأّملنا بالقّصتين فلنفّكر ونناقش:. 5

كيف يمكن للمتعايش)ة( مع فيروس نقص المناعة أن يساعد نفسه؟	 

كيــف يمكــن ان يســاعده النــاس؟ ومــا هــي حقوقــه؟ )نلّخــص األفــكار ونكتــب رؤوس أقــام علــى 	 
اللــوح(

ماذا يمكننا أن نفعل؟ )اقتراحات(	 

ناجــي-. 6 أن يوّجههــا:  يريــد  لمــن  المشــاركين)ات( كتابــة رســالة. يختــار كّل واحــد وواحــدة  نطلــب مــن 
عائشة-أشــخاص فــي مجتمــع ناجــي – أشــخاص فــي مجتمعنــا. يعّبــر المشــارك)ة( عــن تعاطفــه ودعمــه 
للمتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة، أو يخاطــب أفــراد مــن المجتمــع لكــي يســاعد فــي التخفيــف 

ــدز. ــز تجــاه المتعايشــين مــع اإلي مــن الوصمــة والتميي

نعّلق الرسائل ونوّزعها على جدران الغرفة. يمّر الجميع لقراءة ما كتبه اآلخرون.. 7

رسائل 
أساسية

ممكــن أن تنشــر هــذه الرســائل بــإذٍن مــن أصحابهــا فــي كتّيــب خــاص مــن أجــل المناصــرة، أو فــي أي مصــدر صديــق 	 
لألطفال والشــباب.

ممكــن إجــراء التمريــن علــى طريقــة عمــل المجموعــات. نــوّزع المشــاركين)ات( علــى مجموعتيــن ونعطــي أول 	 
مجموعــة دراســة حالــة 1 – وثانــي مجموعــة دراســة حالــة -2ثــّم تقــرأ كّل مجموعــة قّصتهــا للمجموعــة الثانيــة 

ويتشــاركون بنتائــج عملهــم )إجاباتهــم عــن األســئلة(.
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ورقة العمل رقم 1
مستند المشارك)ة(  

)HIV( دراسة حاالت أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة  

دراسة حالة )1(  

قّصة ناجي
ناجــي شــاب عمــره 21 ســنة، وهــو مصابًا/متعايــش مــع فيــروس HIV منــذ ان كان فــي ســّن 
الرابعــة عشــر. كان فــي حينهــا يقــوم بنقــش وشــِم Tatoo علــى يــده كــي يكــون مثــل رفاقــه. 

لكــّن ناجــي لــم يكــن يعلــم أّن إبــرة الوشــم كانــت ملّوثــة بــدّم شــخص حامــل للفيــروس.

 فــي يــوٍم مــن األيــام ســمع ناجــي عــن مركــز يقــّدم الفحوصــات ل فيــروسHIV فــي منطقتــه 
مّجانــًا، وكان رفيقــه بّســام يريــد القيــام بالفحــص، فذهــب معــه ليرافقــه، وقــّرر إجــراء الفحــص 
هــو أيضــًا »علــى صّحــة الســامة«. لكــّن النتيجــة كانــت مفاجئــة جــّدًا لناجــي، فهــو يحمــل 

الفيــروس فــي دمــه!

 لــم يخطــر ببــال ناجــي أّن العــدوى قــد انتقلــت إليــه عبــر إبــرة الوشــم. لــم يصــّدق النتيجــة، فهــو 
، ولــم يدخــل المستشــفى فــي حياتــه ااّل عندمــا ولدتــه أّمــه. وهــو لــم  لــم ُيجــرى لــه نقــل دمٍّ

ُيقــم أيــة عاقــة جنســّية بعــد...!

غضــب ناجــي كثيــرًا ثــّم راح يبكــي، فهــّدأ العامــل الصّحــي مــن روعــه وأحضــر لــه كــوب مــاء، 
ــأن الكثيريــن مــن حاملــي فيــروسHIV يعيشــون لســنواٍت طويلــة دون أن تظهــر  ثــّم طمأنــه ب
عليهــم عــوارض مــرض اإليــدز، وأنــه إذا أراد أن يتــزّوج بإمكانــه أن يســتعمل الواقــي الذكــري كــي 

يحمــي امرأتــه مــن انتقــال العــدوى إليهــا، وبأنــه يمكنــه أن يتبّنــى طفــًا.

 لكــّن ناجــي ظــّل حائــرًا وســأل العامــل الصحــّي عــن كيفّيــة انتقــال الفيــروس إليــه وهــو لــم يقــم 
أيــة عاقــة جنســّية؟ فأوضــح العامــل الصحــي بــأن أي طريقــة يمــّر عبرهــا الــدّم الملــّوث ممكــن 
أن تســّبب انتقــال الفيــروس، عندهــا تذّكــر ناجــي أنــه قــام بالوشــم فأخبــر العامــل الصحــّي بذلــك.

أخبــر ناجــي صديقــه بّســام بمــا جــرى لــه، لكــّن بّســام راح يتهــّرب مــن ناجــي شــيئًا فشــيئًا الــى ان 
ابتعــد عنــه نهائّيــًا. وكذلــك فعــل رفاقــه اآلخريــن الذيــن علمــوا مــن بّســام. ومــع الوقــت تناقــل 
الخبــر وأصبــح النــاس يتهامســون عندمــا يمــّر ناجــي قربهــم. أصبــح ناجــي يشــعر بالعزلــة وقّلــت 
ثقتــه بنفســه، وصــار يخــاف مــن أن تظهــر عليــه عــوارض المــرض يومــًا مــا وأن يضعــف تدريجّيــًا.

ــاة ألنهــا حتمــًا ســتعلم بوضعــه  ــة فت وهــو اآلن فــي 21 مــن عمــره ويخــاف أن يتقــّرب مــن أّي
وســترفضه. حــاول ناجــي أن يجــد عمــًا مــرارًا لكــّن معظــم الذيــن وّظفــوه حاولــوا التخّلــص منــه 
عندمــا علمــوا بوضعــه الصّحــي. اآلن يعيــش ناجــي حالــة مــن اإلحبــاط ويريــد أن يحســن وضعــه.

77



دراسة حالة )2(  
6)HIV( دراسة حاالت أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة  

قّصة عائشة
أنــا اســمي عائشــة، عمــري 23 ســنة وأعيــش فــي بلــٍد إفريقــي. أحمــل فيــروس نقــص المناعــة 
ب اإليــدز )مــرض نقــص المناعــة البشــري المكتســب(. عندمــا كنــت  البشــري )HIV( الــذي ُيســبِّ
طفلــة فقــدت والــدي اإلثنيــن بســبب اإليــدز ورّبتنــي أختــي األكبــر ســّنًا. عندمــا أصبــح عمــري 
19 ســنة أصبحــت حامــًا وبــدأت أذهــب الــى مركــز صّحــي فــي بلدتــي كــي أتابــع حملــي وأحصــل 
علــى الرعايــة الصحّيــة الازمــة. هنــاك أجــروا لــي فحــص فيــروس نقــص المناعــة )HIV( وقالــوا 
لــي بــأّن النتيجــة إيجابّيــة )HIV Positive( أي أننــي أحمــل الفيــروس، ولــم أصــّدق ذلــك. كنــت 
أشــعر أننــي بصّحــة جّيــدة وكنــت أبــدو كذلــك للنــاس. بــدا لــي األمــر فــي البدايــة كأنــه غيــر 
صحيــح. لــم أكــن أرغــب بالمــوت. عندمــا أخبــرت زوجــي ضحــك علــى الموضــوع وقــال لــي: » مــا 
بالــك؟ أنــت ال تبديــن مريضــة! هــم فقــط يريــدون إخافتــِك«. لكــن بعدهــا ذهــب ليفحــص نفســه 

تبيــن لــه أنــه أيضــًا يحمــل الفيــروس.

والعــاج  الــدواء  ثمــن  أدفــع  كــي  ســاعدتني  وقــد  محّبــة،  كانــت  أختــي  أن  الحــّظ  لحســن 
وقّدمــت لــي الدعــم بأشــكال مختلفــة. قــّررت أال أســمح للفيــروس أن يكــون عقبــة فــي حياتــي، 
واختــرت محاربتــه. كان حّظــي جّيــدًا فعــًا ألننــي حصلــت علــى الفحــص باكــرًا فســمح لــي ذلــك 
 antiretroviral( البــدء بالعــاج الــذي يخّفــض مــن نســبة الفيــروس بالــدم ويبّطــئ المــرض
therapy(. ابقانــي هــذا العــاج بصّحــة جّيــدة وحمــى طفلــي مــن العــدوى. لكــّن األمــر الســيئ 
هــو أن النــاس كانــوا يعاملوننــي بطريقــة ســّيئة بســبب وضعــي. لســت أعلــم الــى متــى ســوف 
أظــّل بصّحــة جّيــدة لكّنــي أعيــش حياتــي. أنــا أّم صالحــة لطفلتــي مريــم، ولــّدي وظيفــة: أنــا 
أعّلــم الشــباب والشــابات كيــف يحمــوا أنفســهم وشــركاءهم وشــريكاتهم مــن أن يلتقطــوا 

الفيــروس.

It’s All One curriculum – IPPF 6  مقتبسة عن قّصة حقيقّية من كتاب
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كيف نحمي أنفسنا؟ تمرين 4   

 هدف 
التمرين

تمكيــن المشــاركون)ات( مــن مقدمــي خدمــات أو أهــل مــن تحديــد طــرق الوقايــة والحمايــة مــن اإللتهابــات 	 
المنقولــة جنســّيًا.

تمكينهم من تحديد الحقوق والمسؤوليات فيما يخص الحماية من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا واإليدز.	 

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نقوم بتقديم التمرين كالتالي:. 1
قــد نصــادف فــي مجتمعاتنــا الكثيــر مــن التنــوع. أي أن بعــض المجموعــات أو العائــات أو األفــراد قــد يكــون 	 

لديهــم قيــم مختلفــة عــن قيمنــا.
لجميع األفراد الحق في أن يكّونوا قيمهم الخاصة ويتصرفوا على أساسها.	 
لجميع األفراد الحق في اإلختاف والتنوع والحق بعدم التمييز بسبب خياراتهم الجنسّية.	 
لجميع األفراد الحق في أن نحترم قيمهم.	 
ولجميع األفراد الحق بالحماية.	 
لنفّكر إذا بالحماية	 
 نحــاول أن نفّكــر فــي هــذا التمريــن كيــف يمكــن لليافعيــن)ات( ان يحمــوا أنفســهم بعيــدًا عــن األحــكام 	 

القيميــة الخاصــة بنــا؟
نوّزع المشاركون على مجموعات صغيرة، وُنطلق عمل المجموعات حول األسئلة اآلتية:. 2

كيــف يســتطيع اليافعــون واليافعــات أن يحمــوا أنفســهم بغــض النظــر عــن اختــاف القيــم لديهــم؟ مــا هــي 	 
الســلوكيات المطلوبــة مــن أجــل تأميــن الحمايــة؟ ومــا هــي الســلوكيات التــي ينبغــي تجّنبهــا؟

مــا الــذي يؤّثــر علــى اتخاذهــم للقــرارات الســليمة التــي تحميهــم؟ هــل هنــاك امــور تجعلهــم يهملوا اســتخدام 	 
طــرق الحمايــة؟ مــا هي؟

هــل تعتقــدون أن لليافعيــن واليافعــات الحــق فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحّيــة التــي تحمــي مــن 	 
علــى  اســتعماله-الحصول  بشــأن  اإلرشــاد   – الواقــي  علــى  )الحصــول  جنســّيًا؟  المنقولــة  اإللتهابــات 

الفحوصــات...(
ما هي حقوقهم وما هي مسؤولياتهم )تجاه أنفسهم وتجاه الشريك)ة((؟	 

ــن ال يتطابــق . 3 ــذات مــن أجــل رفــض ســلوك معّي ــة مثــل اســتعمال مهــارة توكيــد ال ــر بطــرق الحماي نشــرح: نفّك
مــع قناعاتهــم، ونفّكــر أيضــًا بطــرق الحمايــة التــي قــد يســتخدمونها مســتقبلّيًا فــي حــال كونهــم غيــر ناشــطين 
جنســّيًا اآلن ونتذّكــر المعلومــات التــي وردت فــي التماريــن الســابقة والتــي يمكــن أن نســتنتج منهــا طــرق 

مختلفــة للحمايــة.
تعرض المجموعات عملها، نشّجع المشاركون)ات( ونشكرهم. نصّوب عند الضرورة.. 4
نطلب من المجموعات التفكير في األسئلة اآلتية واإلجابة عليها:. 5

ما هي العوامل التي تزيد من نسبة التعرض لعدوى اإللتهابات المنقولة جنسّيًا؟	 
ما عاقة التمييز على أساس النوع اإلجتماعي بعوامل الحماية وعوامل التعّرض والخطر؟	 

تعــرض المجموعــات عملهــا، ونناقــش دور التمييــز الجنــدري كأحــد العوامــل المهّمــة المؤّثــرة فــي الوصــول الــى . 6
المعرفــة وفــي المواقــف واإلتجاهــات وفــي فــرص تطويــر المهــارات التــي تحــّدد ســلوكيات اليافعيــن)ات( 

وقدرتهــم علــى ممارســة حقوقهــم وحمايــة أنفســهم.
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رسائل 
أساسية

مــن حــق اليافعيــن واليافعــات الحصــول علــى الحمايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، ومــن مســؤوليتهم 	 
حمايــة أنفســهم مــن خــال أخــذ التدابيــر الوقائيــة وحمايــة شــركائهم.

مــن حــق اليافعيــن واليافعــات الحصــول علــى الخدمــات الصحّيــة مــن للوقايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا 	 
أو لمعالجتها.

هنــاك أمــور مختلفــة تؤثــر علــى قــدرة اليافعيــن)ات( علــى اتخــاذ الخيــارات الســليمة مــن أجــل حمايــة أنفســهم 	 
منها:)عــدم المعرفــة بطــرق الحمايــة. ضغــط األقــران لممارســة بعــض الســلوكيات مــن دون ان يفّكــروا 
بعواقبهــا. ضعــف قدرتهــم علــى رفــض الســلوكيات الخطــرة. اســتهاك الكحــول أو المخــدرات الــذي قــد 
يفقدهــم جــزء مــن وعيهــم فيخــّف التركيــز ويصبحــون غيــر قادريــن علــى تحّمــل مســؤولية قراراتهــم وأفعالهــم. 
لذلــك فــإّن توفيــر الفرصــة لليافعيــن)ات( مــن أجــل أن يعــززوا مهــارات الحيــاة لديهــم هــي مــن أفضــل الطــرق 

لتعزيــز قدرتهــم علــى حمايــة أنفســهم.

ــز الجنــدري هــو مــن إحــدى العوامــل التــي تزيــد مــن احتمــال التعــّرض للمخاطــر التــي تهــّدد الصّحــة 	  إن التميي
ــي  ــاة بمعرفــة وضعــه الصّح ــى حــّق المــرأة أو الفت ــك عندمــا ال يقــّدر الرجــل او الفت ــى ذل ــال عل الجنســّية، مث
فــي حــال كان يحمــل إحــدى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، أو عندمــا تشــعر المــرأة أو الفتــاة بالتــرّدد فــي طلــب 
اســتخدام وســائل الحمايــة، أو عندمــا يتعــرض الرجــل أو الفتــى للضغــط كــي ينشــط جنســيًا كــي يتــاءم مــع مــا 

هــو ســائد عــن صفــات وأدوار الرجــل )الفتــى( النمطيــة.

للميّسر)ة(

أو  باألفــراد  الخاصــة  بالقيــم  ولــه عاقــة  الموضــوع حســاس  كــون  األهــل  مــع  النشــاط  هــذا  تنفيــذ  أثنــاء  ننتبــه 
ــا نناقــش  ــل أنن ــا نشــّجع أبناءهــم وبناتهــم علــى النشــاط الجنســي، ب المجموعــات. مــن المهــّم أال يشــعر األهــل بأنن
معهــم الطــرق المختلفــة للحمايــة التــي قــد يســتخدمها اليافعــون)ات( ســواء اآلن أو فــي المســتقبل. نتذّكــر بــأن مــن 
إحــدى طــرق الحمايــة األساســّية هــي تعزيــز القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات التــي تناســب قيمهــم دون التعــّرض للضغــط 

أو اإلكــراه، والقــدرة علــى رفــض الســلوكات التــي ال يرغبــون بهــا.
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الخدمات الصديقة لألطفال  تمرين 5   
واليافعين)ات( – لعب أدوار

 هدف 
التمرين

مســاعدة المشــاركون)ات( علــى استكشــاف طــرق توفيــر المشــورة لليافــع)ة( حــول الجنــس اآلمــن واإللتهابــات 
المنقولــة جنســيًا واإليــدز.

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

ع المشــاركون)ات( إلــى مجموعــات عمــل ونطلــب مــن كل مجموعــة التفكيــر ببعــض الســلوكية الجنســية . 1 نــوزِّ
التــي يختارهــا بعــض اليافعيــن)ات( والتــي قــد تكــون مؤذيــة ولهــا عواقــب صحيــة واجتماعيــة ضــارة. يمكننــا أيضــًا 
ع المجموعــات علــى  أن نطلــب منهــم أن يختــاروا أي مــن المواضيــع التــي تــمَّ تناولهــا فــي هــذا المحــور. نشــجِّ
تطويــر ســيناريو أو قصــة )مثــًا، شــريكان يتجــادالن حــول اســتعمال الواقــي الذكــري )مــع وضــد(، أحدهمــا يأتــي 
للمشــورة، أو شــريكان يتحدثــان عــن إمكانيــة أن يكــون أحدهمــا مصابــًا باإللتهابــات المنقولــة جنســيًا، وأحدهمــا 
يأتــي للمشــورة( وثــم التحضيــر للعــب أدوار. نطلــب بعــد ذلــك مــن أحــد المشــاركين)ات( أن يلعــب دور مقــدم 

م المشــورة بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة. الخدمــة وأن يتحــدث مــع اليافــع)ة( ويقــدِّ

بعد أن يتم العرض، نناقش بناءًا على األسئلة اآلتية:. 2
كيف كانت طريقة توفير المشورة؟	 
هل أعطى مقدم الخدمة المعلومات بطريقة واضحة وبسيطة؟	 
هل جعل اليافع)ة( يشعر بالخجل؟ هل ألقى اللوم عليه ولعب دور الواعظ؟	 
عــن قيمه)هــا( 	  كانــت مختلفــة  حــال  فــي  اليافــع)ة(  احتــرم قيــم  اليافــع)ة(؟ وهــل  بحقــوق  ألتــزم  هــل 

للخدمــة؟ كمقــّدم)ة( 

رسائل 
أساسية

نطلــب منهــم العمــل ضمــن مجموعــات علــى تطويــر مطوّيــة )Brochure( أو ورقــة إرشــادات لمقدمــي الخدمــات 
أو األهــل لإللتــزام بإرشــاداتها أثنــاء تقديــم المشــورة لليافعيــن)ات( حــول الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، ولاســتجابة 

لهمومهــم المرتبطــة بهــذه المواضيــع
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المحور الرابع
ماذا يمكن ان نفعل؟
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في نهاية هذا المحور سوف يتمّكن المشاركون)ات( من:  

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات 	  نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر وتشــويه 

األعضــاء التناســلية األنثويــة( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة.

ل تهديــدًا للصحــة 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
ــوع  ــى أســاس الن ــي عل ــة )بمــا فيهــا العنــف المبن ــة المؤذي ــة كالممارســات التقليدي الجنســية واإلنجابي

ــة جنســيًا. ــات المنقول ــة( واإللتهاب ــج المبكــر وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثوي اإلجتماعــي والتزوي

أهداف التمارين:  

ل تهديــدًا 	  تعزيــز قــدرة األهــل ومقدمــو الخدمــات علــى نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس 
النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا 

إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة.

مســاعدة األهــل ومقدمــو الخدمــات علــى تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل 	 
ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف  التــي ُتشــكِّ
األنثويــة(  التناســلية  األعضــاء  وتشــويه  المبكــر  والتزويــج  اإلجتماعــي  النــوع  أســاس  علــى  المبنــي 

واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا.
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ما يمكننا فعله استراتيجيات  تمرين 1   
مستقبلية

 هدف 
التمرين

تشــجيع المشــاركون)ات( علــى التفكيــر بخطــط عمــل ومبــادرات تهــدف إلــى تغييــر المواقــف وتعزيــز المعرفــة 
المؤذيــة التقليديــة  بالممارســات  المرتبطــة 

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبدأ بسؤال ُمطِلق لعملّية التفكير. 1
هــل تعتقــدون أن التغييــر فــي الممارســات التقليدّيــة )الــزواج المبكــر( والتغييــر مــن أجــل إحــداث المســاواة 	 

الجندريــة والتخفيــف مــن التمييــز علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي هــو مســؤولّية فردّيــة تتعّلــق بالشــخص 
نفســه الــذي يقــّرر بشــأن هــذه الممارســات؟ هــل هنــاك دور للعائلــة والمجتمــع المحّلــي؟ هــل هنــاك دور 

للدولــة والمؤسســات، والسياســات التربويــة والقانونّيــة؟

ــوّزع المشــاركين)ات( مــن مقدمــي خدمــات أو أهــل علــى 4 . 2 بعــد أن نســتمع الــى اإلجابــات بشــكل مختصــر، ن
ــار العمــل علــى موضــوع مــن المواضيــع األربعــة: مجموعــات ونطلــب مــن كّل مجموعــة أن تخت

مــا يمكــن أن يفعلــه كّل شــخص ليحــدث تغييــرًا علــى صعيــد فــردي )إعــادة النظــر بالمواقــف، مهــارات فــي 	 
التواصــل واإلقنــاع وحــّل النزاعــات، البحــث عــن عوامــل الدعــم، تقديــم المثــال الجّيــد أمــام اآلخريــن، التكّلــم 

بشــأن الموضوع...(
مــا يمكــن أن يفعلــه كّل شــخص لُيحــِدث تغييــرًا علــى صعيــد فــردي علــى صعيــد العائلــة )إعــادة النظــر 	 

بالتقاليــد، توســيع نطــاق مشــاركة األطفــال واليافعيــن)ات( فــي األمــور التــي تعنيهــم، تمكيــن األطفــال 
واليافعيــن)ات( وتزويدهــم بمهــارات حياتّيــة...(

مــا يمكــن ان يفعلــه كّل شــخص ليســاهم فــي إحــداث تغييــر علــى صعيــد المجتمــع المحّلــي )المســاهمة 	 
فــي تشــكيل لجــان أهلّيــة للمتابعــة، تنظيــم لقــاءات توعيــة مــن األهــل الــى األهــل، مخاطبــة أصحــاب القــرار 

فــي المجتمــع المحّلــي مــن أجــل المناصــرة...(
مــا يمكــن ان تفعــل الجمعيــات األهلّيــة لتســاهم فــي تحريــك الموضــوع علــى صعيــد الدولــة والمؤسســات 	 

)الضغــط والتشــجيع علــى تطبيــق القوانيــن )فــي حــال كانــت تحمــي األطفــال واليافعيــن)ات( أو تحديثهــا، 
تحريــك حمــات إعامّيــة، إدمــاج أنشــطة تثقيفّيــة حــول الموضــوع فــي المــدارس والجامعــات الرســمّية...(

تعرض المجموعات عملها ونختم النشاط بوضع خّطة متابعة مشتركة.. 3
 »ال يكفــي أن نقــّر بوجــود الظلــم لوضــع حــّد لــه. فعلــى اإلقــرار أن يترافــق مــع أفعــال« – باولــو فريــري 	 

Paulo Freire

ر)ة( ص34. 4 نقرأ أو نعرض ورقة التوزيع: »ماذا يمكننا أن نفعل؟« في دليل المعلومات الُمساِعدة للميسِّ

رسائل 
أساسية
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تصميم وتنفيذ جلسة تثقيف تمرين 2   

 هدف 
التمرين

الجنســّية  بالصّحــة  المرتبطــة  بالمســائل  المرتبطــة  المعرفــة  نقــل  علــى  قــدرة مقدمــي خدمــات واألهــل  تعزيــز 
بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة. اآلخريــن  إلــى  واإلنجابّيــة 

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( مــن مقدمــي خدمــات أو أهــل علــى مجموعــات صغيــرة، ونطلــب مــن كّل مجموعــة . 1
ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات  تحضيــر جلســة تثقيفّيــة حــول إحــدى المســائل التــي ُتشــكِّ
التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر وتشــويه 
األعضــاء التناســلية األنثويــة( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا. يمكــن أن تختــار كل مجموعــة موضــوع مختلــف.

نعلمهــم بأنهــم ســوف يقومــون بتنفيــذ الجلســة مــع المشــاركين)ات( مــن المجموعــات األخــرى عنــد اإلنتهــاء . 2
مــن التحضيــر.

أن . 3 وبالتالــي  )أطفال-مراهقون)ات(-أهــل(،  المســتهدفة  الفئــة  يحــّددوا  أن  المشــاركين)ات(  مــن  نطلــب 
اختيارهــا. تــمَّ  التــي  الفئــة  تناســب  يخططــوا ألنشــطة 

ــق األهــداف الموضوعــة، وأن . 4 نطلــب منهــم ان يضعــوا أهــداف للجلســة وأن يختــاروا األنشــطة التــي ُتحقِّ
يتدّرجــوا فيهــا بالتسلســل المنطقــي.

ــب المعلومــات . 5 ــى إســتخدام وســائل مختلفــة مــن أجــل نقــل المعلومــات وتصوي ع المشــاركين)ات( عل ُنشــجِّ
المغلوطــة.

ــم الجلســة مــع باقــي المشــاركين)ات(، ونتحــّدث عــن نقــاط القــّوة . 6 ــذ كّل مجموعــة جلســتها، نقّي بعــد أن تنّف
وعــن النقــاط التــي ينبغــي العمــل عليهــا مــن أجــل تحســينها.

رسائل 
أساسية
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دليل تطبيق األنشطة مع اليافعين 
واليافعات “17-14 سنة”

التمييز والعنف على أساس النوع اإلجتماعي “الجندر”
التزويج الُمبِكر/الزواج الُمبِكر – اإللتهابات المنقولة جنسّيًا
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المحور األول
النــوع  حســب  التمييــز  إلــى  مدخــل 
اإلجتماعــي )الجنــدر( والعنف المبني 

علــى النــوع اإلجتماعــي )الجنــدر(
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قة بهذا المحور، في نهاية الجلسات الُمتعلِّ  

ن اليافعون)ات( من: سوف يتمكَّ  

وصف دور البيئة والتربية في تشكيل األدوار الجندرية.	 

ــز الجنــدري الشــائعة فــي 	  ــد أشــكال التميي ــز الفروقــات بيــن الجنســين وتحدي وصــف دور الثقافــة فــي تعزي
بيئتهــم.

تعريف العنف ووصف أشكاله، ال سيما العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي)الجندر(.	 

مقّدمة  

البيئــة والتنشــئة  تلعبــه  الــذي  النــوع اإلجتماعــي والــدور  أو  بالجنــدر  المحــور مواضيــع مرتبطــة  يتنــاول هــذا 
اإلجتماعيــة فــي تشــكيل األدوار اإلجتماعيــة وتحديــد الصفــات لــدى كل مــن اإلنــاث والذكــور. كمــا يتنــاول 
ــز بيــن  ــدر. فاألشــكال المختلفــة للتميي ــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي أو الجن المحــور موضــوع التميي
ب أمــراض وإلتهابــات  ز الممارســات التقليديــة المؤذيــة، وُتســبِّ ل إنتهــاكًا للحقــوق، وُتعــزِّ اإلنــاث والذكــور ُتشــكِّ

ومشــكات جمــة فــي الصحــة الجنســية واإلنجابيــة لإلنــاث والذكــور علــى حــٍد ســواء.

ــر)ة(،  قــة بهــذا المحــور، وباإلســتناد إلــى دليــل المعلومــات الُمســاِعدة للميسِّ عنــد تطبيــق الجلســات المتعلِّ
ــر البيئــة والتربيــة فــي تحديــد  ســوف نعمــل مــع المشــاركين)ات( مــن اليافعيــن واليافعــات علــى استكشــاف أث
األدوار الجندريــة وفــي تشــجيع الصفــات المرتبطــة بــكٍل مــن الجنســين. يســاعدنا كل ذلــك علــى فهــم أثــر التنشــئة 
اإلجتماعيــة والتربيــة فــي بــروز التمييــز بيــن اإلنــاث والذكــور وفــي إســتمرار وتعزيــز أشــكال التمييــز. مــن الضــروري 
أن يفهــم اليافعــون)ات( اآلثــار التــي يتركهــا التمييــز بنــاءًا علــى النــوع اإلجتماعــي وأن يؤمنــوا بالمســاواة بيــن 

اإلنــاث والذكــور.

ق فــي هــذا المحــور إلــى موضــوع العنــف وال ســيما العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي،  ســنتطرَّ
وســنبحث أبــرز أنواعــه وأشــكاله وأكثرهــا شــيوعًا فــي مجتمعاتنــا ومحيطنــا.

تتنــّوع أهــداف وأنشــطة هــذا المحــور، لذلــك يجــب الحــرص علــى تنفيــذ األنشــطة بالتسلســل، وقــد يتطّلــب ذلــك 
تقســيم هــذا المحــور علــى عــدٍد كاٍف مــن الجلســات مــن أجــل تحقيــق األهــداف الكاملــة.
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أتعّرف الى الحقوق7 تمرين 2   

 هدف 
التمرين

زيــادة فهــم اليافعيــن واليافعــات بالحقــوق، ال ســيما تلــك المرتبطــة بالتمييــز حســب النــوع اإلجتماعي وبالممارســات 
التقليدّيــة الضاّرة

لوح قّاب، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نقوم بنشاط عصف ذهني مع المجموعة حول السؤال اآلتي:. 1

ماذا تعني لكم كلمة »حّق«؟	 

بعــد اإلنتهــاء مــن العصــف الّذهنــي، نلّخــص أفــكار اليافعيــن)ات( ونتأّكــد ان الجميــع قــد فهمــوا مفهــوم . 2
»الحــق«.

نــوّزع اليافعيــن)ات( ضمــن 4 مجموعــات ونطلــب مــن كّل مجموعــة أن تختــار قصاصتــا ورق مــن الوعــاء. علــى . 3
كّل قصاصــة ُكِتــب حــّق مــن الحقــوق اآلتيــة:

الحّق في الرعاية الصحّية.	 

الحّق في عدم التمييز.	 

الحّق في الحماية من العنف واألذى واإلساءة الجنسية.	 

الحّق في التعّلم.	 

الحّق في المشاركة.	 

الحّق في التعبير عن الرأي.	 

الحّق في التمتع بأوقات الفراغ والراحة.	 

الحق في التطور والنمو الى أقصى حدود.	 

بعــد أن تختــار المجموعــة قصاصتــا الــورق الخاّصــة بهــا، تقــوم بقراءتهــا بصــوٍت عــاٍل، ثّم نطلب مــن كّل مجموعة . 4
أن تبحــث عــن أمثلــة متعّلقــة بالحــّق الــذي اختارتــه، ومــا يمكــن أن يتضّمــن هــذا الحــّق. نُمــّر علــى المجموعــات 

لمســاعدتهم فــي االنطــاق عبــر تقديــم بعــض األمثلــة البســيطة.

تعــرض المجموعــات نتائــج عملهــا، ونقــوم بالمناقشــة والتلخيــص، ويمكــن أن نلفــت النظــر الــى بعــض النقــاط . 5
التــي قــد يغفــل عنهــا المشــاركون)ات(.

رسائل 
أساسية

7  مقتبس من نشاط في دليل تطبيق األنشطة مع األطفال-رزمة الحقوق المتعّلقة بالصحة الجنسية لألطفال واليافعين)ات(، منّظمة رعاية األطفال،2011
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جنس أم نوع إجتماعي؟ تمرين 2   

 هدف 
التمرين

مساعدة اليافعين)ات( على فهم الفرق بين الجنس والنوع اإلجتماعي.	 

تعزيز فهم اليافعين)ات( لدور التنشئة اإلجتماعّية في تطوير هوّية وخصائص النوع اإلجتماعي.	 

لوح قّاب، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

ــروا إن كانــت 	  نــوّزع المشــاركين)ات( علــى مجموعتيــن، ونشــرح لهــم بأننــا ســنقرأ عبــارة ونطلــب منهــم أن يفكِّ
العبــارة تــدل علــى إحــدى الخصائــص البيولوجيــة التــي يحّددهــا الجنــس أم علــى الخصائــص المكتســبة مــن 

خــال التربيــة. المجموعــة التــي تعطــي اإلجابــة الصحيحــة تحصــل علــى نقطــة.

ب اإلجابــة فــي حــال كانــت خاطئــة لــدى المجموعتيــن، ثــم 	  نناقــش ســبب اعتمــاد اإلجابــة الصحيحــة، أو ُنصــوِّ
ننتقــل إلــى العبــارة التاليــة.

ــَب عليهــا كلمــة نــوع إجتماعــي فــي جهــٍة 	  ــَب عليهــا كلمــة جنــس مــن جهــة وورقــة أخــرى ُكِت ــق ورقــة ُكِت ُنعلِّ
أخــرى مــن الغرفــة.

ــروا إن كانــت العبــارة تــدل علــى جنــس أم نــوع 	  نشــرح للمشــاركين)ات( أننــا ســنقرأ عبــارة ونطلــب منهــم أن يفكِّ
ــل داللــة العبــارة  د ويقــف عنــد الجهــة التــي تمثِّ إجتماعــي / جنــدر(. وبالتالــي، المطلــوب مــن كل فــرد أن يحــدِّ

بالنســبة إليــه )إليهــا(.

ــر 	  ع لكــن دون ان ُنجِب ــن، نســأل )ُنشــجِّ ــد إحــدى الجهتي ــارة، وبعــد أن يقــف المشــارك)ة( عن بعــد قــراءة كل عب
ب  أحــدًا علــى اإلجابــة( لمــاذا يعتقــد المشــارك أن العبــارة تــدل علــى جنــس أم نــوع إجتماعــي. نناقــش وُنصــوِّ

ثــم ننتقــل إلــى العبــارة التاليــة.

رسائل 
أساسية

الجنــس هــو مــا يمّيزنــا بيولوجّيــًا فــي شــكلنا الخارجــي ووظائفنــا اإلنجابّيــة عــن بعضنــا البعــض ذكــور أو إنــاث. 	 
الجنــس البيولوجــي يتحــّدد منــذ اللحظــة األولــى للحمــل ويظــّل ثابتــًا، ال يتغّيــر مــا لــم يتــّم تغييــره عبــر عملّيــة 

جراحّيــة.

النــوع اإلجتماعــي )الجنــدر( هــو مــا يمّيزنــا إجتماعّيــًا ذكــور أو إنــاث، أي مــا نقــوم بــه )أدوار ومســؤولّيات( فــي 	 
مجتمعنــا كوننــا ذكــورًا وإنــاث. يتكــّون النــوع اإلجتماعــي ويتطــّور حســب الطــرق التــي نتربــى عليهــا وحســب مــا 

يشــّجعه مجتمعنــا مــن صفــات وســلوكيات لــكلٍّ مــن الذكــور واإلنــاث.

يولــد النــاس أنثــى أو ذكــر )الجنــس( ويتعّلمــون كيــف يكونــون فتياتــًا وفتيانــًا، ثــّم يصبحــون نســاًء ورجــااًل )النــوع 	 
اإلجتماعي(

يــدرك األطفــال هويتهــم الجندريــة منــذ ســّنهم الثانيــة. وابتــداًء مــن عمــر الثــاث ســنوات، يبــدأ األطفــال 	 
بتفــادي األفعــال واألنشــطة التــي يعتقــدون أّنهــا غيــر مائمــة لجنســهم، وذلــك لمجــّرد أّنهــا مائمــة للجنــس 

اآلخــر.

لنــا الحــّق فــي عــدم التمييــز فيمــا بيننــا صبيانــًا كّنــا أم بناتــًا فيمــا يخــص حاجاتنــا للتطــّور والنمــو والمعرفــة 	 
وفيمــا يخــّص كامــل حقوقنــا.
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العبارات: تحمل النساء مدة تسعة شهور.

الفتيات لطيفات والفتيان يّتصفون بالقساوة.	 

الفتاة خجولة والفتى جريء.	 

في الكثير من الحاالت تتقاضى النساء أجرًا أقّل من الرجال عند القيام بالوظيفة عينها.	 

تستطيع النساء إرضاع األطفال.	 

إّن عّمال تشييد المباني هم من الرجال.	 

فــي مصــر القديمــة، كان الرجــال يازمــون المنــزل ويقومــون بأعمــال الحياكــة، بينمــا كانــت النســاء يتوّليــن أعمــال العائلــة. وكانــت 	 
النســاء يرثــن األمــاك ال الرجــال.

ينضج صوت الفتى مع سّن البلوغ، أما صوت الفتاة فا ينضج مع سّن البلوغ.	 

المرأة تقوم باألعمال المنزلّية.	 

تختبر المرأة العادة الشهرية بدءًا من سّن البلوغ مّرة كّل شهر في حال عدم وجود أي سبب صّحي يمنعها من ذلك.	 

يبدأ الرجل بقذف السائل المنوي بدًء من سّن البلوغ.	 

يستطيع الرجل أن يطهو أو أن يقوم بكاّفة األعمال المنزلّية أو أن يطعم طفله زجاجة الحليب إذا رغب بذلك.	 

نجمع النقاط ونعلن المجموعة الفائزة.	 

ــًا يشــّكل مــا يســّمى بالنــوع اإلجتماعــي 	  ــًا أو فتيات ــا فتيان ــأن كّل مــا نتعّلمــه ونكتســبه مــن التربيــة والمجتمــع عــن كونن نلّخــص ب
)الجنــدر(، وهــو يختلــف عــن الجنــس الــذي يولــد معنــا )ذكــر أو أنثــى(. خصائــص النــوع اإلجتماعــي هــي خصائــص مرنــة ويمكــن أن 

ــر بينمــا تكــون الخصائــص الجنســّية ثابتــة. تتغّي

نتابــع ونطلــب مــن كّل مجموعــة ان تفّكــر فــي الصفــات التــي يتوقعهــا المجتمــع )الــذي يعيشــون فيــه( مــن الفتــى وتلــك التــي 	 
يتوّقعهــا مــن الفتــاة، وان تضــع الئحــة بذلــك. تعــرض المجموعــات عملهــا، ونناقــش الســؤال اآلتــي:

هل تعتقدون بأن الصفات التي تنمو لدى الفتيات يمكن أن تنمو أيضًا لدى الفتى، والعكس؟ لماذا؟	 

نوضح خال المناقشة دور التنشئة اإلجتماعّية في تعزيز بعض الصفات وكذلك في تعزيز التمييز بين األفراد حسب النوع اإلجتماعي.

92



التمييز بين اإلناث والذكور تمرين 3   
 هدف 
عة من الفتيات والفتيانالتمرين تعزيز فهم المشاركين)ات( من اليافعين)ات( لدور الثقافة في تحديد األدوار المتوقَّ

األدوات

الخطوات

 يمكننــا العمــل علــى تطبيــق النشــاط ضمــن مجموعــة واحــدة أو تقســيم مجموعــة المشــاركين)ات( إلــى 
مجموعــات صغيــرة.

نطلــب مــن المشــاركين)ات( مناقشــة األدوار التــي تؤّديهــا الفتــاة والفتــى، ومــن ثــّم األدوار التــي تؤّديهــا المــرأة . 1
ــروا بأهلهــم  ــًا. نســألهم أن يفّك ــي، أي مــن الــوالدة إلــى ســّن الـــ 40 عامــًا تقريب والرجــل فــي مجتمعهمــا المحّل
وبالراشــدين الذيــن هــم فــي بيئتهــم كــي يســتندوا الــى أمثلــة مــن واقعهــم عنــد مناقشــة األدوار لــدى المــرأة 

والرجــل.

عــة مــن الفتيــان والفتيــات، وكيــف يعامــل المجتمــع كًا مــن   ثــم نطلــب منهــم التفكيــر فــي التصّرفــات المتوقَّ
الفتيــان والفتيــات، واألهميــة والقيمــة الممنوحَتيــن للفــرد، إلــخ. علــى ســبيل المثــال، فــي مرحلــة الطفولــة، 
ُيطَلــب مــن الفتــاة أن ترتــدي الفســاتين، وتهتــّم بأشــقائها أو شــقيقاتها األصغــر ســنًا، وتقــوم باألعمــال المنزليــة، 
ــاول حتــى طعامــًا أقــّل مــن  ــًة معظــم الوقــت، وتتن وفــي بعــض المجتمعــات قــد ُيطلــب منهــا أن تبقــى صامت
الصبــي. وكذلــك ُيمنــع علــى الفتــى أن يتبــّرج، وُيطلــب منــه أن يدافــع عــن العائلــة وأن يحمــل اســمها ويضمــن 

اســتمرار نســلها، وفــي بعــض المجتمعــات ُيــوكل إليــه حمايــة أخواتــه حتــى ولــو كــّن أكبــر منــه ســّنًا.

نطلــب مــن المشــاركين)ات( أو مــن كّل مجموعــة )فــي حــال توزيعهــم علــى مجموعــات صغيــرة( رســم 3 أعمــدة . 2
علــى الورقــة القابــة، وإعطــاء العمــود 1 عنــوان »العمــر«، والعمــود 2 عنــوان »الفتــاة«، والعمــود 3 العنــوان 
ــاة فــي هــذا  ــاة فت »الفتــى«. ويكــون الُمدخــل األّول فــي العمــود 1 »صفــر5- ســنوات«. يصــف العمــود 2 حي
العمــر، والعمــود 3 حيــاة فتــى فــي هــذا العمــر. ُتقــاَرن حيــاة الفتــى بحيــاة الفتــاة فــي هــذه الفتــرة مــن العمــر، ثــّم 

نضيــف الُمدخــل الثانــي مــن »5 الــى 10 ســنوات«، وهكــذا علــى مــدى المراحــل العمرّيــة المختلفــة.

ندير النقاش حول األسئلة اآلتية:. 3

مــن خــال مــا عرضتمــوه، هــل تجــدون بــأن هنــاك مســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن الفتــى والفتــاة أو 	 
بيــن الرجــل والمــرأة؟

هــل هنــاك بعــض التوقعــات او األدوار التــي تكــون ظالمــة ألحــٍد منهمــا بســبب نوعــه اإلجتماعــي؟ كيــف 	 
ولمــاذا؟ ومــن المســؤول عــن ذلــك؟

رسائل 
أساسية

غالبــًا مــا يتعّلــم الفتيــان والفتيــات التصــّرف بشــكل مختلــف عــن بعضهمــا البعــض. الجنــس يتحــّدد 	 
بيولوجيــًا، أمــا النــوع االجتماعــي فهــو الــدور االجتماعــي الــذي تفرضــه الثقافــة والمجتمــع المحلــي علــى 

األفــراد.

جنــس الشــخص بيولوجــي وثابــت، إال أّن النــوع االجتماعــي ُيفــَرض عليــه مــن قبــل المجتمــع ويمكــن أن 	 
يتغّيــر.

كمــا تتبــّدل المجتمعــات المحّليــة والثقافــات وتتطــّور، كذلــك تتبــّدل وتتطــّور التوّقعــات عــن التصّرفــات 	 
التــي ينبغــي أن نظهرهــا بنــاًء علــى جنســنا.

د بيولوجيــًا. بهــذه الطريقــة، تحــّدد الثقافــة التــي يترعــرع 	  يتطــّور ســلوك الرجــال والنســاء اجتماعيــًا وال ُيحــدَّ
فيهــا الفتيــان والفتيــات، مــع الفــرص المختلفــة المعروضــة علــى كّل منهمــا، نوعيــَة حياتهــم.

هــذه التوّقعــات واألدوار المختلفــة قــد تكــون فــي أغلــب األحيــان غيــر عادلــة وقــد تؤّثــر علــى المــرأة وعلــى الرجــل 
بطــرٍق مختلفــة. فبعــض التوقعــات تضــع النســاء والفتيــات فــي موقــع أقــّل شــأنًا مــن موقــع الرجــال والفتيــان، وذلــك 
وفقــًا لمــا يقــوم عليــه النــوع االجتماعــي. وكذلــك بعــض التوقعــات تكــون غيــر عادلــة بالنســبة للرجــال إذ قــد يطلــب 

منــه مثــًا أاّل يبكــي أو أاّل يعّبــر عــن المشــاعر الرقيقــة بــل أن يتحّلــى يالقســوة والحســم.

لإلضافــة يمكننــا العــودة إلــى مســتند »التمييــز حســب النــوع اإلجتماعــي )الجنــدر(« فــي دليــل المعلومــات 
ــر)ة( ص10 الُمســاِعدة للميسِّ
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أزرق أو زهر؟8 تمرين 4   

 هدف 
التمرين

مساعدة المشاركين)ات( على فهم مسألة التمييز بين الجنسين وفهم أثر ذلك على الفتيات والفتيان.	 

تعزيز فهم اليافعين)ات( لدور التنشئة اإلجتماعّية في تطوير هوّية وخصائص النوع اإلجتماعي.	 

لوح قّاب، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

ع المشــاركين)ات( علــى مجموعتيــن بنــاءًا علــى صفــة مشــتركة مثــل لــون اللبــاس )داكــن وفاتــح(. ينبغــي . 1 نــوزِّ
أن تضــم كل مجموعــة إناثــًا وذكــورًا. نطلــب مــن أعضــاء المجموعتيــن الجلــوس فــي مواجهــة بعضهــم )كل 

مجموعــة تجلــس مــن ناحيــة(. نســأل أفــراد المجموعتيــن:

زًا؟	  فناها؟ هل هناك مجموعة أفضل أو أكثر تميُّ ما الفرق الذي ترونه في المجموعتين التي ألَّ

نطلــب مــن األفــراد فــي المجموعتيــن أن يفترضــوا أن أعضــاء إحــدى المجموعتــان )مجموعــة الثيــاب الداكنــة . 2
علــى ســبيل المثــال( هــم أكثــر ذكاءًا وجمــااًل وثقــًة مــن أعضــاء المجموعــة األخــرى، وبالتالــي، فإنهــم يســتحقون 
إحترامــًا أكبــر وحيــاة أكثــر راحــة مــن أعضــاء المجموعــة األخــرى. أمــا أعضــاء المجموعــة الثانيــة ينبغــي أن يقومــوا 
نــوا مــن اإلســتمرار بالذهــاب  بمهــام كثيــرة مــن أجــل تحســين حيــاة أعضــاء المجموعــة األفضــل. وهــم قــد ال يتمكَّ

إلــى المدرســة ألن عليهــم تحســين حيــاة المجموعــة األفضــل.

نناقش األسئلة التالية:	 

شة«: مع المجموعة »الُمهمَّ  

كيــف شــعرتم عندمــا أخبروكــم بأنكــم أقــل جــدارًة باإلحتــرام بســبب إختافكــم عــن المجموعــة األولــى؟ 	 
ــًا(. ــاب مث ــون الثي ــى أســاس ل )عل

كيــف شــعرتم عندمــا عرفتــم أن حياتكــم ســوف تكــون أكثــر صعوبــًة؟ هــل تشــعرون أنــه مــن العــدل الحصــول 	 
زنــا عــن اآلخريــن(؟ علــى اإلحتــرام وفــرص الحيــاة األفضــل بنــاءًا علــى لــون الثيــاب )أو أيــة صفــة أخــرى تميِّ

مع المجموعة »المتميزة«:	 

كيــف شــعرتم عندمــا أخبروكــم بأنكــم أكثــر جــدارًة باإلحتــرام بســبب إختافكــم عــن المجموعــة الثانيــة؟ )علــى 	 
أســاس لــون الثيــاب مثــًا(.

كيــف شــعرتم عندمــا عرفتــم أن حياتكــم ســوف تكــون أكثــر راحــة؟ هــل تشــعرون أنــه مــن العــدل الحصــول 	 
زنــا عــن اآلخريــن(؟ كيــف  علــى اإلحتــرام وفــرص الحيــاة األفضــل بنــاءًا علــى لــون الثيــاب )أو أيــة صفــة أخــرى تميِّ

شــعرتم عندمــا رأيتــم المشــاركون)ات( مــن المجموعــة األخــرى ُيعاملــون بطريقــة ســيئة؟

مع المجموعتين:  

إذا كان الخيــار لديكــم، هــل تبقــون علــى هــذا التمييــز وتفضلــون تقســيم النــاس إلــى مجموعتيــن حيــث يتمتــع 	 
أعضــاء إحــدى المجموعتيــن بإمتيــازات أكبــر أم يجمعــون األفــراد فــي مجموعــة واحــدة حيــث يتمتــع الجميــع 

بحيــاة كريمــة وباإلحتــرام وبفــرص متســاوية؟

رنــا هــذا النشــاط بأمثلــة عــن انعــدام المســاواة؟ مــا معنــى المســاواة؟ هــل يمكننــا أن نجــد أمثلــة 	  هــل يذكِّ
عــن التمييــز فــي مجتمعاتنــا؟

CHOICES, empowering boys and girls to change gender norms Nepal, Save the Children, 2009 :من دليل »green and blue« 8  ُمقَتبس عن نشاط

94



الخطوات

لكــي نعطــي اليافعيــن)ات( فرصــة إختبــار ماهيــة عــدم المســاواة، يمكــن أن نعكــس األدوار ونعطــي المجموعــة 
األولــى صفــة المجموعــة »المتميــزة« والمجموعــة الثانيــة صفــة »المجموعــة المهمشــة« ونطــرح نفــس األســئلة 

ونناقــش.

ــاًء علــى ميــزة مشــتركة لــدى أفــراد كّل مجموعــة )لــون  ــة: بعــد أن نقــوم بتقســيم المجموعتيــن بن ــارات إضافّي خي
الشــعر أو لــون الثيــاب، ألــخ.(، نضــع الكراســي علــى شــكل دائــرة، علــى أن يكــون عددهــا أقــّل مــن عدد المشــاركين)ات( 
بكرســي واحــد. ونتــرك مســافة بيــن الكرســي واآلخــر كــي يســتطيع المشــاركون)ات( المــرور بينهــا. نطلــب مــن 
المشــاركين)ات( أن يقفــوا حــول الكراســي خــارج الدائــرة، وأن يــدوروا حولهــا علــى أنغــام الموســيقى ونعلمهــم بأنــه 
عليهــم أن يتوّقفــوا عــن الــدوران فــور توّقــف الموســيقى وأن يدخلــوا الدائــرة ويجلســوا علــى الكراســي. الشــخص 
الــذي يبقــى بــدون كرســي يخــرج مــن اللعبــة. نطــرح كرســّيًا إضافّيــًا مــن الدائــرة ونقــوم بجولــة جديــدة، وهكــذا نعيــد 

الكــّرة الــى أن يبقــى شــخصين ليتنافســا علــى الكرســي األخيــر.

إحــدى  أفــراد  نعلــم  المــّرة  هــذه  ولكــن  نلعبهــا مجــّددًا،  بأننــا ســوف  المشــاركين)ات(  نعلــم  اللعبــة،  إنهــاء  بعــد 
المجموعــات بأنهــم ســوف يقومــون بتنفيــذ اللعبــة بالقفــز علــى قــدٍم واحــدة، وذلــك بنــاء علــى الميــزة أو الصفــة 
التــي تمّيزهــم عــن أفــراد المجموعــة الثانيــة. ســوف تكــون حظــوظ أفــراد هــذه المجموعــة بالفــوز ضئيلــة وسيشــعر 
المشــاركون)ات( بعــدم تكافــؤ الفــرص وعــدم المســاواة فــي الظــروف، بعدهــا يمكــن أن نقــوم بالنقــاش متبعيــن 

نفــس األســئلة المطروحــة فــي النشــاط.

رسائل 
أساسية

ع بالفرص نفسها وأن نتساوى في الحقوق والواجبات وأاّل يتم التمييز بيننا.	  المساواة تعني أن نتمتَّ

أكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى عــدم التمييــز بيــن األطفــال. يعنــي عــدم التمييــز )تمتــع جميــع األطفــال 	 
بالحقــوق الــواردة فــي االتفاقيــة دون أي تمييــز بســبب األصــل أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو 

الثــروة أو العجــز الصحــي.

الحــق بعــدم التمييــز )المــاّدة مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل 2(: تلحــظ هــذه المــادة عــدم تمييــز األطفــال 	 
ألي ســبب، ومــن ضمــن ذلــك عــدم التمييــز بســبب الجنــس. بالتالــي، إن جميــع الحقــوق، ومــن ضمنهــا تلــك 
المتعّلقــة بالصّحــة الجنســّية لألطفــال، تنطبــق علــى الذكــور واإلنــاث دون تمييــز فيمــا بينهمــا. يشــمل هــذا 
ــة مــن اإلســاءة الجنســّية،  ــز والعنــف المبنــي علــى النــوع، والحماي ــة أشــكال التميي ــة مــن كاّف الحــّق الحماي
ومــن كافــة أشــكال الوصمــة اإلجتماعّيــة، وضمنهــا الوصمــة تجــاه األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس 

نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز.
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أنواع وأشكال العنف في حياتنا تمرين 5   

 هدف 
التمرين

زيادة معرفة اليافعين)ات( بمعنى العنف وبأنواع العنف وأشكاله.	 

إستكشاف آراء اليافعين)ات( ومواقفهم تجاه مسألة العنف.	 

تطوير فهم اليافعين)ات( لما هو العنف المبني على النوع اإلجتماعي أو الجندر.	 

لوح قّاباألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نطلــب مــن اليافعيــن)ات( أن يســيروا فــي أرجــاء الغرفــة وأن يحاولــوا التفكيــر فــي أنــواع وأشــكال العنــف 	 
التــي تواجــه اليافعيــن واليافعــات فــي مثــل ســّنهم والمواقــف المحــّددة التــي قــد يتعّرضــون فيهــا للعنــف. 
كّل شــخص لديــه فكــرة يصّفــق بيديــه ويقــف الجميــع عنــد ســماع التصفيــق، ثــّم يعلــن الشــخص عــن فكرتــه 
قائــًا: »إحــدى أشــكال العنــف، أو المواقــف التــي يتعــّرض لهــا األشــخاص فــي مثــل ســّننا للعنــف هــي ....«. 

ثــّم تتابــع المجموعــة المشــي الــى أن يبــادر شــخص آخــر بالتصفيــق فتقــف المجموعــة ويعبــر عــن فكرتــه.

نشــّجع علــى التفكيــر فــي أمثلــة مختلفــة وجديــدة أثنــاء ســير النشــاط مثــل أن تقــول: »فّكــروا برأيكــم مــاذا 	 
هنالــك بعــد مــن مواقــف؟«

بعــد اإلنتهــاء، ننطلــق مــن األفــكار التــي ُطرحــت، ونناقــش مــع المجموعــة أنــواع العنــف وأشــكاله ونلّخــص 	 
نقــاط التعّلــم األساســّية علــى اللــوح القــّاب.

ــه فتــى وأشــكال 	  ــى الفتــى فقــط ألّن ــاك أشــكال مــن العنــف قــد تمــارس عل نســأل: هــل تعتقــدون أن هن
أخــرى قــد تمــارس علــى الفتــاة فقــط ألنهــا فتــاة؟ فلنعــط أمثلــة مــن واقعنــا. مــاذا يمكــن أن نســّمي هــذا 

النــوع مــن العنــف؟« )العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي(.

نلّخــص النقــاط األساســية ونوضــح بعــض أشــكال العنــف التــي تكــون مبنّيــة علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي 	 
وخاصــة تلــك التــي تنــدرج تحــت الممارســات التقليدّيــة المؤذيــة )مثــل التزويــج المبكــر(، كمــا نوضــح دور 

التنشــئة اإلجتماعّيــة فــي موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي.

رسائل 
أساسية

العنف هــو تعبيــر عــن القــوة الجســدية التــي تصــدر ضــد النفــس أو ضــد أي شــخص آخــر بصــورة متعمــدة أو 	 
إرغــام الفــرد علــى إتيــان هــذا الفعــل نتيجــة لشــعوره باأللــم بســبب مــا تعــرض لــه مــن أذى.

من حّق جميع األطفال واليافعين)ات( التمّتع بالحماية من العنف بكاّفة أشكاله.	 

هنــاك مســؤولين عــن حمايــة األطفــال واليافعيــن )ات( مــن العنــف مثــل الدولــة واألهــل، كمــا يمكــن 	 
لألطفــال واليافعيــن)ات( أن يتعلمــوا كيــف يحمــوا أنفســهم وكيــف يمكنهــم أن يرفضــوا العنــف.

العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي هــو العنــف الــذي نختبــره أو نتعــّرض لــه بنــاًء علــى كوننــا فتيانــًا أو 	 
ــة احتياجاتهــم  ــاة فيمــا يخــّص تلبي ــز بيــن الفتــى والفت ــات. يمكــن أن يأخــذ أشــكااًل مختلفــة مثــل التميي فتي
ــز. يمكــن للعــادات والتنشــئة  ــغ بســبب هــذا التميي ــاألذى البال ــى درجــة التســّبب ب المختلفــة وقــد يصــل ال

ــه. ــه، كمــا يمكنهــا أن تحمــي من ــك أو أن تشــّجع علي ــة أن تســمح بذل اإلجتماعّي

العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي هــو انتهــاك لحقــوق اإلنســان العالميــة التــي تصونهــا اتفاقيــات 	 
حقــوق اإلنســان الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الحــّق فــي األمــن الذاتــي؛ والحــّق فــي أقصــى مســتوى ممكــن مــن 
الصّحــة الجســدية والنفســية؛ والحــّق فــي عــدم التعــّرض للتعذيــب أو المعاملــة القاســية، أو الاإنســانية، أو 

المهينــة؛ الــى جانــب الحــّق فــي الحيــاة.

لإلضافــة يمكننــا العــودة إلــى مســتندي »العنــف ضــد األطفــال« و«العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي« فــي 
ــر)ة( دليــل المعلومــات الُمســاِعدة للميسِّ
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زيادة معرفة اليافعين)ات( بمعنى العنف وبأنواع العنف وأشكاله.	 

إستكشاف آراء اليافعين)ات( ومواقفهم تجاه مسألة العنف.	 

تطوير فهم اليافعين)ات( لما هو العنف المبني على النوع اإلجتماعي أو الجندر.	 

لوح قّاباألدوات

الخطوات

ــا ســوف نقــوم بقــراءة . 1 نشــرح للمشــاركين)ات( بأنهــم ســوف يقومــون بالمشــي فــي كافــة أنحــاء الغرفــة وبأنن
ــارات الخاّصــة بموضــوع العنــف وعليهــم أن يحــّددوا موقفهــم منهــا. بعــض العب

الغرفــة يقــف فيهــا 	  اليمنــى مــن  الجهــة  الــى جزئيــن:  الغرفــة  بأننــا سنقســم  أوافــق/ال أوافــق: نشــرح 
يوافقــون. ال  الذيــن  األشــخاص  فيهــا  يقــف  اليســرى  والجهــة  العبــارات،  علــى  يوافقــون  الذيــن  األشــخاص 

نطلــب منهــم أن يفّكــروا جّيــدًا عندمــا يســمعون عبــارًة مــا، وأن يتوّقفــوا عــن المشــي ويقــّرروا مــكان 	 
رأيهــم بالموافقــة أو بعــدم الموافقــة. وقوفهــم فــي الغرفــة حســب 

نشرح لألشخاص الذين لم يحسموا أمرهم بأنه يمكنهم الوقوف في الوسط بين الجهتين.	 
الــى بعــض اآلراء مــن الجهتيــن ومــن الوســط، ونطلــب مــن . 2 بعــد تحديــد الموقــف مــن كّل عبــارة، نســتمع 

المشــاركين عــدم التعليــق علــى آراء بعضهــم واحتــرام اإلختــاف فــي اآلراء، ونناقــش بشــكٍل مختصــر. نصــّوب 
عنــد الضــرورة. 

العبارات

العنف الجسدي يمكن أن يتعّرض اليافعون واليافعات 
للعنف الجسدي )الضرب، الركل، الصفع(

ال يمكن أن يقوم أحد بالتحرش الجنسي بيافعة أو يافع 
من أفراد عائلته

قد يتعّرض اليافعون الذكور للتحرش الجنسي
من المقبول أن يصفع األب ابنته البالغة من العمر 15 

سنة
من غير المقبول أن يصفع األب ابنه البالغ من العمر 

15 سنة
إن إرغام الفتاة أو الفتى على الزواج يعتبر شكًا من 

أشكال العنف

إن التهديد بالنعف هو شكٌل من أشكال العنفيمكن لألخ أن يؤّدب أخته حتى ولو كان أصغر منها سّنًا

إن حرمان الفتاة من إكمال دراستها ألنها سوف تتزّوج 
يومًا ما هو شكٌل من أشكال العنف

إن قتل الفتاة أو المرأة دفاعًا عن شرف العائلة ال ُيعتبر 
فعًا عنيفًا وال يجب أن ُيعتبر جريمة

نجمــع اإلجابــات واألفــكار ثــم نعــرض تعريــف العنــف بشــكل مبســط. نســتخلص األفــكار التــي تّمــت . 3
مناقشــتها مــن خــال التصريحــات، ويعمــل مــع اليافعيــن)ات( علــى تصنيــف األفــكار المتشــابهة تحــت 

أنــواع العنــف األربعــة:

ويوضــح الميســر)ة( أن األمثلــة التــي بــرزت تقــع اإلهمالالعنف الجسدي
تحــت أشــكال العنف العنف الجنسيالعنف العاطفي والمعنوي

نســأل: »بعــد أن تعّرفنــا أكثــر علــى أنــواع وأشــكال العنــف المتنّوعــة، هــل تعتقــدون أن هنــاك أشــكال مــن . 5
العنــف قــد تمــارس علــى الفتــى فقــط ألّنــه فتــى وأشــكال أخــرى قــد تمــارس علــى الفتــاة فقــط ألنهــا 
فتــاة؟ فلنعــط أمثلــة مــن واقعنــا. هــل تعرفــون مــاذا نســّمي هــذا النــوع مــن العنــف؟« )العنــف المبنــي 

علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي(.
نلّخــص النقــاط األساســية ونوضــح بعــض أشــكال العنــف التــي تكون مبنّية على أســاس النــوع اإلجتماعي . 6

وخاصــة تلــك التــي تنــدرج تحــت الممارســات التقليدّيــة المؤذيــة )مثــل التزويــج المبكــر(، كمــا نوضــح دور 
التنشــئة اإلجتماعّيــة فــي موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي.

رسائل 
أساسية
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تعزيز ثقة اليافعين)ات( بقدرتهم على التغيير.	 

تشجيع اليافعين)ات( على اتخاذ خطوات من أجل تحقيق المساواة.	 

لوح قاب وأقام أو ما يعادلهاألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبــدأ بقــراءة العبــارة اآلتيــة: »إّن أطــول الرحــات تبــدأ بخطــوٍة واحــدة«. نســأل المشــاركين)ات( مــاذا تعنــي هــذه . 1
العبــارة لــكّل واحــٍد وواحــدة منهمــا. نســتمع لإلجابــات. نعطــي 5 الــى 10 دقائــق لهــذه المناقشــة.

نطلــب مــن المشــاركين)ات( أن يقفــوا فــي دائــرة، وأن يتقــّدم خطــوًة داخــل الدائــرة كّل مــن تنطبــق عليــه العبــارة . 2
التــي ســنقرأها مــن الئحــة العبــارات أدنــاه: »أفعــال وخطــوات مــن أجــل المســاواة«.

نطلب من الذين خطوا خطوًة الى األمام عند كّل عبارة، أن يجيبوا على األسئلة اآلتية:. 3

كيف شعرت عندما أخذت هذه الخطوة الشجاعة؟	 

كيــف كانــت رّدة فعــل اآلخريــن تجــاه الخطــوة التــي قمــت بهــا؟ هــل واجهــت أيــة مقاومــة مــن أي أحــد عندمــا 	 
قمــت بذلك؟

بعد اإلنتهاء من العبارات، نطلب من المشاركين)ات( الجلوس، ونسأل:. 4

إذا كان لديكــم الخيــار، مــاذا تختــارون؟ أن تغّيــروا الظــروف غيــر المرضيــة فــي حياتكــم وحيــاة الذيــن تهتّمــون 	 
بأمرهــم أو أن تبقــوا تقومــون باألمــور كمــا هــو معــروف قبلكــم، بشــكٍل تقليــدّي )نقّلــد مــن هــم أكبــر منــا – 

حســب مــا هــو معــروف فــي مجتمعنا-بتصرفهــم تجــاه الجنس/الجنــدر اآلخــر(؟

ــه(، مــاذا ســتكون »الخطــوة األولــى« 	  ــز الجنــدري وعواقب ــر مــا يزعجكــم فــي الواقــع )التميي ــم تغيي إذا أردت
ــكّل واحــٍد منكم/منكــّن؟ ل

نســتمع الــى إجابــات جميــع المشــاركين)ات( وندّونهــا علــى شــكل رؤوس أقــام علــى اللــوح كــي تكــون 	 
بمثابــة تعّهــد تشــهد عليــه المجموعــة. يمكننــا أن نســأل فــي اللقــاء المقبــل مــاذا تغيــر لــدى كّل فــرد وإذا 

اســتطاع أن يقــوم بالخطــوة األولــى.

الئحة العبارت )أفعال وخطوات من أجل المساواة( أتقّدم خطوة الى داخل الدائرة إذا:

للفتيــان: قمــت بمســاعدة أختــي أو فتــاة أخــرى مــن أقربائــي أو جيرانــي فــي عمــٍل مــا كانــت تقــوم بــه فــي 	 
المنــزل.

ــة التــي أقــوم 	  للفتيــات: شــكرت أخــي أو فتــى آخــر مــن أقربائــي أو جيرانــي لمســاعدتي فــي األعمــال منزلّي
بهــا عــادًة.

للفتيان: دعمت أختي بالتكّلم مع أهلي عما هو مناسب لمستقبلها.	 

CHOICES, empowering boys and girls to change gender norms, Nepal, Save the Children, 2009 :9  مقتبس وُمطّور عن
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الخطوات

للفتيــات: طلبــت مــن أخي/أخوتــي أو أحــد أفــراد العائلــة مســاعدتي فــي األعمــال المنزلّيــة كــي أحظــى 	 
بوقــٍت للــدرس والراحــة.

للفتيان: دعمت فتيان آخرين عندما قّرروا أن يساعدوا أخواتهم على تحسين حياتهّن.	 

للفتيات: شكرت أخي أو فتيان آخرين ألنهم منعوا بعض الفتيان من التنّمر علّي أو على صديقاتي.	 

للفتيان: تكّلمت مع فتيان آخرين بشأن التنّمر على الفتيات وأطلعتهم بأن هذا التصّرف غير مقبول.	 

للفتيــات: تكّلمــت مــع أخــي أو مــع فتــى آخــر )قريبــي، زميــل فــي المدرســة، جــاري( عمــا يزعجنــي فــي تصّرفاتــه 	 
تجاهــي وعمــا أرغــب بــه فــي طريقــة معاملتنــا لبعضنــا البعض.

مالحظة:

بإمــكان الميّســر إضافــة عبــارات أخــرى مناســبة لإلطــار الثقافي-اإلجتماعــي الخــاص بالمجموعــة التــي يطّبــق 	 
معهــا النشــاط.

كما يمكننا أن نطلب مّمن يرغب من المشاركين)ات( أن يفّكر بعبارة إضافّية ويتلوها على المجموعة	 

رسائل 
أساسية

كّل خطوة في أية رحلة تغيير هي خطوة مهّمة جّدًا بدًء بـ«الخطوة األولى«.	 

بإمكاننــا نحــن كيافعيــن ويافعــات ان نعمــل مــن أجــل أن نضمــن بــأن الفتيــان والفتيــات يحصلــون علــى فــرٍص 	 
متســاوية فــي الحيــاة. كمــا يمكننــا أن نجعــل اليافعيــن)ات( اآلخريــن يلمســون فوائــد المســاواة.
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الممارسات التقليدية

التزويج “الزواج” الُمبِكر
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قة بهذا المحور، في نهاية الجلسات الُمتعلِّ  

ن اليافعون)ات( من: سوف يتمكَّ  

ربــط ظاهــرة التزويج/الــزواج الُمبِكــر بانتهــاك حقــوق الطفــل، ووصفهــا كإحــدى الممارســات التقليديــة 	 
المؤذيــة ضمــن أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي )الجنــدر(.

شرح بعض العوامل وراء التزويج/الزواج الُمبِكر.	 

وصف اآلثار المترتبة عن التزويج/الزواج الُمبِكر.	 

ي مواقف واتجاهات رافضة وُمقاِومة لعملية التزويج/الزواج الُمبِكر.	  تبنِّ

مقّدمة  

فــي هــذا المحــور ســوف يطــّور اليافعــون)ات( فهمهــم لقدراتهــم المتناميــة ولطموحاتهــم وأحامهــم، ونظرتهم 
لإلرتبــاط والعاقــات والســّيما الــزواج، وكذلــك ســيطّورون معرفتهــم باآلثــار المترّتبــة عــن الــزواج أو التزويــج 
ــن)ات(  ــاء علــى معرفتهــم بحقوقهــم كيافعي ــج المبكــر بن ــر مواقفهــم المناهضــة للتزوي المبكــر، مــن أجــل تطوي
ــة علــى المعرفــة، والحــق فــي الحمايــة مــن التزويــج المبكــر  وخاّصــة الحــق فــي اتخــاذ القــرارات الواعيــة والمبنّي

الــذي هــو أحــد أشــكال الممارســات التقليديــة المؤذيــة ضمــن العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي.

كمــا ســيطّور اليافعــون)ات( فهمهــم للعوامــل المؤدّيــة الــى التزويــج المبكــر مــن أجــل تعزيــز قدرتهــم علــى 
ــر فــي الحلــول المســاهمة فــي إنهــاء هــذه الظاهــرة، كونهــم أعضــاء فاعليــن فــي مجتمعهــم ومنطلــق  التفكي

الحــق التعبيــر عــن الــرأي وفــي المشــاركة فــي اتخــاذ جميــع القــرارات التــي تعنيهــم.
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دائرة المخاوف واألحالم تمرين 1   

 هدف 
التمرين

ــادة معرفــة اليافعيــن واليافعــات بمشــاعرهم وأفكارهــم الخاصــة المرتبطــة بموضــوع  ــل يهــدف إلــى زي نشــاط تأمُّ
الــزواج

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

الــى أربعــة مرّبعــات . 1 نطلــب مــن كّل مشــارك)ة( أن يرســم دائــرة كبيــرة علــى ورقــة بقيــاس A3 ويقســمها 

متســاوية. ثــّم نطلــب مــن المشــاركين)ات( أن يتأّملــوا بموضــوع الــزواج ويكتبــوا فــي كّل مرّبــع إحــدى التأمــات 

اآلتيــة فيمــا يخــّص الموضــوع: المخــاوف، األحــام، نقــاط القــوة، نقــاط الضعــف. )مــا هــي مخاوفنــا المرتبطــة 

بالــزواج؟ أحامنــا المرتبطــة بالــزواج؟ مــا هــي الصفــات والمهــارات لدينــا التــي تفيدنــا وتســاعدنا عنــد زواجنــا؟ مــا 

هــي األمــور التــي ينبغــي أن نكمــل العمــل عليهــا ونحســنها قبــل أن نقــدم علــى الــزواج؟(

يمكن للمشاركين)ات( ان يكتبوا أو يرسموا أو يرّمزوا أفكارهم.. 2

عند اإلنتهاء من تطبيق النشاط بشكٍل فردي، نقوم بإدارة النقاش حول األسئلة اآلتية:. 3

كيف شعرتم أثناء القيام بالنشاط؟ هل كان من السهل التأمل بالنقاط األربعة؟	 

هل بإمكانكم مشاركة المجموعة ببعض النقاط؟ هل تجدون بعض نقاط التشابه فيما بينكم؟	 

هــل تعتقــدون بــأن بعــض المخــاوف وبعــض نقــاط الضعــف ســوف تــزول عندمــا تكبــرون وتتــزودون بالمزيــد 	 

مــن الخبــرات والمهارات؟

هــل تعتقــدون بــأن بعــض األحــام أو بعــض نقــاط القــوة ســوف تســتمّر وتنمــو أكثــر عندمــا تكبــرون 	 

والمهــارات؟ الخبــرات  مــن  بالمزيــد  وتتــزودون 

نختم ونلّخص ونشّجع على احترام آراء جميع المشاركين)ات(.. 4

للميّســر)ة( هــذا النشــاط هــو نشــاط تأّملــي وهــو بمثابــة مقّدمــة لألنشــطة الاحقــة، لذلــك مــن المهــّم أن 
نقبــل آراءهــم وال نحــاول تغييرهــا فــي هــذه المرحلــة، بــل أن نســتند إليهــا كتقييــم أّولــي لمــا يفّكــر بــه اليافعــون)ات( 

بشــأن الــزواج ممــا يســاعدنا علــى إدارة جلســاتنا بشــكٍل يتــاءم مــع خصوصّيــة المجموعــة وحاجاتهــا. مــن المهــّم 

أاّل نســتعجل فــي اســتخاص الرســائل بــل أن نقــوم بتشــجيع اليافعيــن)ات( علــى التأّمــل الفــردي والمشــاركة فيمــا 

بينهــم مــن أجــل تحضيرهــم للمضــّي فــي أنشــطة هــذه الوحــدة.

رسائل 
أساسية
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ق ذاتي؟ كيف أحقِّ تمرين 2   

 هدف 
التمرين

مساعدة اليافعين)ات( على إستكشاف أولوياتهم وطموحاتهم.	 

مساعدة اليافعين)ات( على فهم الزواج ومتطلباته.	 

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نطلــب مــن المشــاركين)ات( أن يكتبــوا بشــكٍل فــردي الئحــة باألشــياء التــي يرغبــون فــي تحقيقهــا فــي الســنوات . 1
القادمــة؛ فــي مجــال الدراســة، العمــل، الهوايــات، المواهــب، المهــارات، ألــخ. ثــّم نطلــب منهــم أن يرّتبوها بحســب 
األولوّيــة. بعــد ذلــك، نطلــب منهــم ان يفّكــروا بصمــت إن كانــت هــذه األولويــات ســوف تتغّيــر فــي حــال تزّوجــوا 
فــي ســّن مبكــر: واآلن تخّيلــوا بأنكــم لســبٍب أو آلخــر ســوف تتزّوجــون قريبــًا جــّدًا. هــل ســتحافظون علــى نفــس 

اإلهتمامــات؟ هــل ســيكون لديكــم الوقــت الكافــي إلنجازهــا أو ممارســتها؟

عند إنهاء الخطوة األولى، يتّم مشاركة بعض النقاط والمناقشة ضمن المجموعة الكبيرة.. 2

الــزواج . 3 يقــّررون عــدم  النــاس  نــوّزع المشــاركين)ات( ضمــن مجموعــات صغيــرة، ونضيــف: بعــض  بعــد ذلــك، 
يتــزّوج ويشــّكل عائلــة جديــدة. ســوف نفّكــر اآلن  طــوال حياتهــم لســبٍب أو آلخــر يخّصهــم، والبعــض اآلخــر 
ضمــن مجموعاتنــا فــي األشــياء التــي تظّنــون بأنــه مــن المهــّم أن يتعّلمهــا النــاس والمهــارات التــي يمكنهــم ان 

يكتســبوها كــي يكونــوا جاهزيــن لإلرتبــاط والــزواج فــي حــال أرادوا ذلــك.

تعرض المجموعات عملها، ونقوم بإدارة النقاش.. 4

رسائل 
أساسية

هنــاك أمــور كثيــرة قــد أرغــب بتحقيقهــا قبــل الــزواج، وهنــاك أمــور قــد يؤّخرنــي الــزواج عنهــا مثــل التعّلــم 	 

واكتســاب مهــارات مختلفــة عــن تلــك التــي أكتســبها فــي الــزواج.

مــن حّقــي أن أنمــو الــى أقصــى حــّد وأن أتطــّور وأتعّلــم وأمــارس أنشــطة ثقافّيــة وترفيهّيــة وأعّبــر عــن ذاتــي بمــا 	 

يتــاءم مــع ســّني وقدرتــي المتناميــة علــى تحّمــل المســؤوليات.
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العوامل المساهمة في نجاح العالقات تمرين 3   

 هدف 
زيادة وعي اليافعين)ات( بالعناصر األساسية التي تساهم في نجاح الزواج والعاقاتالتمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبــدأ بأســئلة ُمطلقــة للنشــاط: »مــا هــي أنــواع العاقــات المختلفــة التــي يمكــن أن تكــون موجــودة فــي حياتنــا؟« . 1
)عاقــة عائلّيــة، صداقــة، زمالــة، حــب، زواج، ألــخ.( ثــّم نضيــف »مــا الــذي يجعــل العاقــة بيــن شــخصين ســليمة 

ومفيــدة؟« نســتمع الــى بعــض اإلجابــات، ونربــط بيــن العوامــل التــي يتــّم ذكرهــا.

ــون ان . 2 ــر بشــكٍل فــردي فــي المواصفــات األساســّية التــي يتمّن نطلــب مــن المشــاركين)ات( أن يقومــوا بالتفكي
ــوا هــذه  ــاط(، وان يكتب ــزواج هــو أحــد أوجــه اإلرتب ــاط بعاقــة )ال يجدوهــا فــي الشــريك)ة( عندمــا يقــّررون اإلرتب
المواصفــات علــى قصاصــات مــن الــورق، ثــّم يقومــون بتعليقهــا علــى اللــوح أو علــى مــكان محــّدد علــى الجــدار 

دون ذكــر أســمائهم.

نقوم بقراءة المواصفات، وندير النقاش حول السؤال اآلتي:. 3

كيف يمكن لهذه المواصفات أن تتطّور وتنمو لدينا؟ )مع الوقت ومع تراكم الخبرات اإلجتماعّية(	 

 ثــّم نــوّزع المشــاركين)ات( ضمــن مجموعــات صغيــرة، ونطلــب منهــم مــا يلــي: »بعــد ان فّكرنــا فــي موضــوع . 4
العاقــات الســليمة بشــكٍل عــام، وبعــد أن بحثنــا أيضــًا فــي مواصفــات الشــريك)ة( التــي تشــعرنا بالتوافــق معــه، 
اآلن ســوف نفّكــر بالتحديــد فــي عاقــات الــزواج، ونســتخرج معــًا بعــض العوامــل والعناصــر التــي تســاهم فــي أن 

يكــون الــزواج ناجحــًا علــى المســتويات اآلتيــة: إجتماعّيــًا، فكريــًا، إقتصادّيــًأ، عاطفّيــًا.«

تعرض المجموعات عملها وندير النقاش حول السؤال اآلتي:. 5

هل تعتقدون أنه بإمكانكم أن تجدوا هذ المواصفات في الزواج المبكر؟ لماذا؟	 

نلّخص نقاط التعّلم والرسائل األساسّية. 6

رسائل 
أساسية

ــزداد التفاعــل 	  ــا مجموعــة مــن الرفــاق واألصدقــاء وي ــا ويصبــح لن ــة لدين مــع الوقــت تنمــو العاقــات اإلجتماعّي
والتبــادل مــع أفــراد العائلــة، وكّل تلــك العاقــات الناميــة أو الناشــئة تتطّلــب منــا أن نتواصــل مــع اآلخريــن 

ونحترمهــم ونفهمهــم كمــا نتوّقــع نحــن منهــم أن يفهمونــا ويحترمونــا

ــر 	  ــة اآلخــر، مراعــاة مشــاعره، تقدي ــرام خصوصي ــاك عوامــل مختلفــة تســاهم فــي نجــاح العاقــات، منهــا احت هن
ــا بالراحــة والرضــى، ألــخ. ــا فــي العاقــة كــي نحّســنها ونشــعر كان قدراتــه، لفــت انتباهــه الــى مــا يزعجن

فــي مرحلــة المراهقــة، نعيــش تغييــرات ســريعة ونبــدأ بالتفكيــر بأمــور جديــدة تخــّص مســتقبلنا. نبحــث عــن إجابــات 	 
ألســئلة كثيــرة وتنمــو عواطفنــا ومشــاعرنا تجــاه الجنــس اآلخــر. فــي المقابــل نكتشــف أمــور جديــدة ونطــّور ذاتنــا 
ــًا ونســتطيع  ــر نضجــًا وثبات ــا ونســعى الــى تحقيــق الــذات. مــع مــرور الوقــت وتراكــم التجــارب نصبــح أكث وهوّيتن

تحديــد مــا نريــد، وعندهــا قــد نصبــح جاهزيــن لإلرتبــاط أكثــر مــن قبــل بفضــل الوعــي الــذي نكتســبه.

الزواج الناجح هو الذي يبنى على أسس متينة، منها:	 

* أن يكون الزوجان ناضجين عاطفّيًا وفكرّيًا وأن يكونوا قد طّوروا مهاراتهم في التواصل وحّل المشكات	 

* أن يكــون هنــاك تعــارف عميــق بيــن الزوجيــن )الطبــاع والميــول والعــادات( وتفّهــم واحتــرام لشــخصّية كّل 	 
منهمــا وطموحاتــه الذاتيــة، وليــس فقــط الطموحــات المشــتركة كزوجيــن مثــل إنجــاب األطفــال
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قصص من حولنا – عوامل وآثار تمرين 4   

 هدف 
التمرين

ع على التزويج المبكر.	  زيادة فهم اليافعين واليافعات للعوامل التي تشجِّ

زيادة معرفة اليافعين واليافعات باآلثار المختلفة الناتجة عن الزواج/التزويج الُمبِكر.	 

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبدأ بنقاش حول األسئلة اآلتية: برأيكم لماذا يتزوج األطفال واليافعين في سّن مبكر؟ ما هي األسباب؟

ــروا قصصــًا ألشــخاص يعرفونهــم . 1 ــوّزع اليافعيــن واليافعــات علــى مجموعــات صغيــرة ونطلــب منهــم أن يتذّك ن
جّيــدًا قــد تزّوجــوا باكــرًا. نطلــب منهــم أن يفّكــروا فــي األشــياء التــي تغّيــرت فــي حيــاة هــؤالء األشــخاص.

هل هناك أشياء تغّيرت في حياة هؤالء األطفال واليافعين؟ ماهي؟ هل تخّلوا عن أشياء تهّمهم؟	 

ما هي األمور الجديدة التي أصبحوا يقومون بها )أدوار ومسؤوليات(؟	 

وهل يؤّثر ذلك على سعادتهم وصّحتهم؟	 

تعرض المجموعات عملها، وندير النقاش ونلّخص األسباب والعوامل والنتائج واآلثار.. 2

للميّسر)ة(. 3

الســّرية 	  علــى  حفاظــًا  قّصتهــم  يخبــرون  الذيــن  األشــخاص  أســماء  يذكــروا  ال  أن  اليافعيــن)ات(  مــن  نطلــب 
والخصوصّيــة بــل ان يقولــوا: »أعــرف فتــاًة أو أعــرف فتــًى...«. نشــرح لهــم مــا يلــي: »قــد ال يحــّب األشــخاص أن 

نــروي قّصتهــم فــي غيابهــم، لذلــك لــن نقــوم بذكــر أســمائهم، ونكتفــي بســرد القّصــة كــي نتعّلــم منهــا«.

ممكــن أن نطلــب مــن اليافعيــن)ات( )بعــد انتهــاء النشــاط( أن يقومــوا بكتابــة القصــص التــي يعرفونهــا مــع تغييــر 	 

األســماء واألماكــن والتفاصيــل التــي قــد تفصــح عــن هوّيــة صاحــب القّصــة، وبذلــك تصبــح نمــوذج لدراســة حالــة 
لتســتفيد منهــا مجموعــات أخــرى أو ليتــم اســتعمالها فــي أنشــطة الحقــة )مــن قريــن الــى قريــن( فــي المــدارس 

أو المراكــز المجتمعّيــة.

ــار 	  يســاهم النشــاط الرابــع فــي أن يطــّور اليافعيــن)ات( معرفتهــم للعوامــل المؤديــة الــى التزويــج المبكــر واآلث
الناتجــة عنــه، تمامــًا كهــدف النشــاطين الخامــس والســادس. علينــا أن نختــار التمريــن األنســب بيــن التماريــن 
ــة المجموعــة التــي نطّبــق معهــا أنشــطة الدليــل. مثــًا إذا ال توجــد حــاالت مــن التزويــج  الثاثــة تبعــًا لخصوصّي
المبكــر الحاصلــة فعــًا فــي بيئــة األطفــال كمــا هــو مطلــوب فــي النشــاط الرابــع » قصــص مــن حولنــا«، نلجــأ الــى 
تطبيــق النشــاط الخامــس »دراســة حــاالت مــن مجتمعنــا«، وهــي عبــارة عــن حــاالت مســتوحاة مــن واقــع معّيــن 
مــن أجــل التعّلــم. أّمــا إذا أردنــا تحقيــق أثــر عاطفــي أكبــر مــن أجــل تعديــل المواقــف المتجــذرة، فيمكننــا أن نطّبــق 
النشــاط الســادس » لقــاء مــع شــخصية مــن المجتمــع المحّلــي«، إذ يعتمــد علــى المقابلــة المباشــرة لشــخص 

لديــه تجربــة فــي الــزواج المبكــر.

رسائل 
أساسية
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دراسة حاالت من مجتمعاتنا تمرين 5   

 هدف 
زيادة فهم اليافعين )ات( للعوامل واالثار الناتجة عن التزويج المبكرالتمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع اليافعيــن)ات( علــى 3 مجموعــات )فــي الحالــة المثالّيــة 3-5 أشــخاص(. نــوّزع علــى كّل مجموعــة قصــّة مــن . 1
القصــص الثــاث فــي مســتند المشــارك )مــن أجــل أن تقــوم بدراســة الحالــة(.

نطلب من كّل مجموعة وفقًا للحالة )القّصة( التي بين يديها أن تجيب على األسئلة المطروحة.. 2
نطلــب مــن كّل مجموعــة أثنــاء العــرض أن تبــدأ أواًل بعــرض القّصــة علــى باقــي المجموعــات، ثــّم أن تعــرض . 3

أفكارهــا وإجاباتهــا علــى األســئلة المطروحــة.
بعد إنتهاء المجموعات الثاث من تقديم العروض، ندير النقاش مع كّل المشاركين حول األسئلة اآلتية:. 4

ما هو برأيكم السن المناسب للزواج؟	 
من يّتخذ القرار بشأن الزواج؟	 
هل تعتقدون أنه من المهّم أن تشاركوا في اتخاذ القرارات التي تعني حياتكم وسعادتكم وصّحتكم؟	 
ماذا يمكننا أن نفعل من أجل تحسين أوضاع اليافعين واليافعات كي ال يتزّوجوا أو يتّم تزويجهم باكرًا؟	 
نلّخص نقاط التعّلم والرسائل األساسّية ونختم.	 

رسائل 
أساسية

مــن العوامــل التــي تســاهم فــي تزويــج األطفــال واليافعيــن هــي الوضــع المــادي لألهــل والعــادات والتقاليــد 	 
الســائدة بشــأن الــزواج )نتــزّوج كمــا تــزّوج أهلنــا قبلنــا(، والنظــرة الــى الفتــاة بأنهــا ال تحتــاج أن تتعّلــم وان مصيرهــا 

الــزواج.

مــن اآلثــار والنتائــج التــي تظهــر بســبب الــزواج المبكــر: الحرمــان مــن التعليم، خســارة األصدقاء، تحّمل مســؤوليات 	 
صعبــة ومتعبــة مثــل تربيــة األطفــال، التخّلــي عــن النشــاطات، مشــاعر حــزن ونــدم، مشــاكل صحّيــة نتيجــة الحمــل 

والــوالدة المبكرة.

من حّق األطفال واليافعين )ات( ان يكملوا تعليمهم.	 

من حّق األطفال واليافعين)ات( النمو والتطّور الى أقصى حدود.	 

من حق األطفال واليافعين)ات( التمّتع بأوقات الفراغ والحصول على الراحة.	 

من حّق األطفال واليافعين)ات( المشاركة في إتخاذ القرارات التي تعنيهم وتعني مستقبلهم وسعادتهم.	 
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ورقة العمل رقم 1
مستند المشارك)ة(  

دراسة حاالت من مجتمعاتنا  

دراسة حالة )1( الرجاء قراءة القّصة واإلجابة عن األسئلة ضمن المجموعة  

قّصة سهى

عمــري اآلن 15 ســنة وقــد زّوجونــي قبــل عاميــن ولــم أكــن اعلــم شــيئًا عــن الــزواج وال عــن 
مســؤولياته. فرحــت بالمابــس الجديــدة الملّونــة والحلــّي. فــي الليلــة األولــى أقنعنــي زوجــي 
بأنــه ســيأخذني علــى حصــان أبيــض ووعدنــي بأحــام ال تــرى إاّل فــي الخيــال مــن ســفر وأمــور 

ممتعــة.

 اســتمّر هــذا الجــّو مــن الخيــال ســّتة أشــهر، وبعدهــا منعنــي مــن إكمــال تعليمــي وحــّدد لــي 
موعــد زيارتــي ألهلــي كّل أســبوعين مــّرة واحــدة فقــط، كمــا حــّدد لــي وقــت الخــروج والعــودة. 
ــد هــذا الشــيء عنــدي نوعــًا مــن اإلحبــاط ألننــي كنــت أريــد فعــًا أن أكمــل دراســتي وكان  وّل

طموحــي أن أصبــح معّلمــة مدرســة.

أنــا حالّيــًا ضــّد الــزواج المبكــر وأريــد أن أحــرص علــى أاّل يتــّم تزويــج أختــي الصغيــرة فــي ســّن مبكــر 
ــع بمرحلــة  كــي ال تمــّر بتجربــة مماثلــة لتجربتــي، إذ أنهــا يجــب أن تنمــو وتطــّور قدراتهــا وتتمّت
المراهقــة الــى أن تكبــر وتصبــح جاهــزة وقــادرة علــى تحّمــل مســؤولية المنــزل وتربيــة األطفــال.

لذلــك أنــا أرى أن الســّن المناســب لــزواج الفتــاة هــو ابتــداًء مــن 25 ســنة، وهــي بذلــك تكــون 
قــد أخــذت حقوقهــا كاملــة فــي التعّلــم والعمــل إذا رغبــت فــي ذلــك، وتكــون أيضــًا قــد عرفــت 

مــا تريــده مــن نفســها أّواًل ومــن الّرجــل الــذي تريــده شــريكًا لحياتهــا ثانيــًا.

األسئلة  

ماهي المشاكل التي تطرحها هذه القّصة؟. 1

ما األسباب )والعوامل( الرئيسّية وراء هذه المشاكل؟. 2

كيف تشعر الشخصّية التي تخبرنا قّصتها؟. 3

كيف أثر الزواج على صّحتها الجسدّية وعلى حالتها النفسّية ومشاعرها، وعلى عاقاتها مجتمعها المحيط؟. 4

ما هي حقوق الطفل واليافع)ة( المنتهكة في هذه القّصة؟ )الحقوق التي ال تتمّتع بها الشخصّية(. 5

كيف كان باإلمكان مساعدتها لو فّكر أحدهم بمساعدتها قبل الزواج؟ من كان يستطيع ذلك؟	 

............................................................................................................
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دراسة حالة )2( الرجاء قراءة القّصة واإلجابة عن األسئلة ضمن المجموعة  

قّصة حنان

أصــّر والــدي علــى أن يطيــع جــّدي الــذي أمــره بــأن يزّوجنــي مــن إبــن عّمــي بعــد مــا بلــغ 18 عامــًا. 
كنــت فــي ســّن الرابعــة عشــر وفوجئــت بالحمــل وأنــا مــا زلــت طفلــة. وضعــت طفلــي بعملّيــة 

قيصرّيــة ألن حوضــي لــم يكتمــل بعــد بســبب صغــر ســّني.

 كنــت أهمــل بيتــي وطفلــي وزوجــي ألننــي لــم أكــن مســتعّدة لهــذه المســؤولّية والتغيــرات 
الجديــدة. كانــت تنتابنــي مشــاعر مــن الحــزن والغضــب إضافــًة الــى األلــم مــن جــراء المشــاكل 

التــي تلــت الــوالدة.

 تبّيــن أن لــدى طفلــي إعاقــة عقلّيــة وأعلمنــا األطّبــاء بــأّن احتمــال أن يولــد الطفــل مــع إعاقــة 
يكــون أكبــر عندمــا يكــون الزوجــان أقــارب.

 لــم أكــن جاهــزة ألكــون أّمــًا لطفــٍل بحاجــة الــى رعايــة خاّصــة، فأنــا مــا زلــت طفلــة، وكّل مــا أريــده 
هــو أن أذهــب الــى المدرســة وأن ألتقــي بصديقاتــي وأن ألعب.

األسئلة  

ماهي المشاكل التي تطرحها هذه القّصة؟  .1

ما األسباب )والعوامل( الرئيسّية وراء هذه المشاكل؟  .2

كيف تشعر الشخصّية التي تخبرنا قّصتها؟  .3

كيف أثر الزواج على صّحتها الجسدّية وعلى حالتها النفسّية ومشاعرها، وعلى عاقاتها مجتمعها المحيط؟  .4

ما هي حقوق الطفل واليافع)ة( المنتهكة في هذه القّصة؟ )الحقوق التي ال تتمّتع بها الشخصّية(.  .5

كيف كان باإلمكان مساعدتها لو فّكر أحدهم بمساعدتها قبل الزواج؟ من كان يستطيع ذلك.  .6

............................................................................................................ 	
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دراسة حالة )3( الرجاء قراءة القّصة واإلجابة عن األسئلة ضمن المجموعة  

قّصة أمل

تزّوجــت فــي ســّن السادســة عشــر ألهــرب مــن زوجــة أبــي العصبّيــة التــي كانــت تشــعل البيــت 
صريخــًا وتدعــو علــى أبــي بالمــوت. كنــت أكــره نفســي حيــن أتذّكــر كيــف كانــت والدتــي المطيعة 

تخــدم أبــي بــدون تملمــل حتــى توّفــت بعــد صــراع مــع مــرض الســرطان.

كان أبــي يفــرض شــخصّية »طــرزان« علــى أّمــي وأصبحــت جّدتــي )والــدة أّمــي( تــرّدد بــأن الحــزن 
والقهــر قــّد تســّببا بمــرض أّمــي ووفاتهــا. أنــا ال أؤيــد الــزواج المبكــر بعــد تجربــة عشــتها، فهــو 
يســّبب للفتــاة هــّزة نفســّية عميقــة بســبب تغّيــر نمــط الحيــاة المفاجــئ، خاّصــة وأن الفتــاة 
تكــون غيــر واعيــة كفايــة لمــا تريــده ولمــا ينتظرهــا، وتنقصهــا الخبــرة والثقافــة التــي تســاهم 

فــي إنجــاح الــزواج والعمــل علــى حــّل المشــكات.

أنــا لــم أنضــج عاطفّيــًا إاّل حيــن بلغــت 25 عامــًا، بعــد المــرور بتجــارب عــّدة، ورغــم ذلــك لــم أســتقّر 
نفســّيًا. وأنــا اآلن فــي هــذه الســّن أجــد نفســي أّمــًا لخمســة أطفــال بينمــا لــم أعــش طفولتــي 

بســبب يتمــي مــن جهــة وبســبب زواجــي المبكــر مــن جهــة أخــرى.

األسئلة  

ماهي المشاكل التي تطرحها هذه القّصة؟  .1

ما األسباب )والعوامل( الرئيسّية وراء هذه المشاكل؟  .2

كيف تشعر الشخصّية التي تخبرنا قّصتها؟  .3

كيف أثر الزواج على صّحتها الجسدّية وعلى حالتها النفسّية ومشاعرها، وعلى عاقاتها مجتمعها المحيط؟  .4

ما هي حقوق الطفل واليافع)ة( المنتهكة في هذه القّصة؟ )الحقوق التي ال تتمّتع بها الشخصّية(.  .5

كيف كان باإلمكان مساعدتها لو فّكر أحدهم بمساعدتها قبل الزواج؟ من كان يستطيع ذلك؟  .6
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دراسة حالة )4( الرجاء قراءة القّصة واإلجابة عن األسئلة ضمن المجموعة  

قّصة عادل

لــدى عائلتــي حــرص علــى اإلبقــاء علــى عاقاتهــا القويــة مــع العائــات ذات المســتوى الرفيــع. 
وقــد أصــرَّ والــدي علــى ارتباطــي بإبنــة إحــدى العائــات التــي تربطهــم بهــا عاقــات ومصالــح.

 تــم تزويجــي وأنــا لــم أبلــغ الســابعة عشــر بعــد، وكنــت ال أفهــم مشــاعري، أحيانــًا أشــعر بالفــرح 
والفخــر عندمــا يجعلوننــي أشــعر أننــي »رجــل« وأحيانــًا أشــعر بالحاجــة إلــى قضــاء الوقــت مــع 

رفاقــي.

ــكاء ولكننــي  ــى الب ــر: أحسســت بالحاجــة إل ــزواج، وجــدت نفســي أرزح تحــت ضغــٍط كبي  بعــد ال
ــه،  ــه وال أفعل ــم أفعــل. كان األهــل يتدخلــون فــي شــؤوننا ويشــورون علــى بمــا أفعل طبعــًا ل
وكنــت أحتــاج إلــى أصدقائــي ووجــدت نفســي مســؤوال عــن إمــرأة ثــم إمــرأة وأطفــال. كان كل 

يــوم صعبــًا جــدًا.

األسئلة  

ماهي المشاكل التي تطرحها هذه القّصة؟  .1

ما األسباب )والعوامل( الرئيسّية وراء هذه المشاكل؟  .2

كيف تشعر الشخصّية التي تخبرنا قّصتها؟  .3

كيف أثر الزواج على صّحته الجسدّية وعلى حالته النفسّية ومشاعره، وعلى عاقاته بمجتمعه المحيط؟  .4

ما هي حقوق الطفل واليافع)ة( المنتهكة في هذه القّصة؟ )الحقوق التي ال تتمّتع بها الشخصّية(.  .5

كيف كان باإلمكان مساعدته لو فّكر أحدهم بمساعدتها قبل الزواج؟ من كان يستطيع ذلك  .6

................................................................................................ 	
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لقاء مع شخصّية من المجتمع المحلي تمرين 6   

 هدف 
التمرين

زيادة فهم اليافعين)ات( للعوامل واالثار الناتجة عن التزويج المبكر.	 

تعزيز المواقف واإلتجاهات الرافضة للتزويج المبكر.	 

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

قبــل اللقــاء: نحّضــر مســبقًا للقــاء مــع شــخص مــن المجتمــع المحّلــي )أم أو أب، معّلمــة أو أســتاذ، عامــل)ة( فــي 
الجمعّيــة، ألــخ( علــى أن يكــون لــدى هــذا الشــخص تجربــة زواج مبكــر فاشــل )اّدى الــى الطــاق و/أو الــى آثــار ونتائــج 
ســلبّية علــى حيــاة الشــخص فــي حينهــا(. نطلــب مــن المشــاركين)ات( أن يحّضــروا )فــي لقــاء ســابق( ضمــن مجموعــات 
األســئلة التــي يــوّدون مناقشــتها مــع هــذا الشــخص. نشــّجعهم أثنــاء التحضيــر علــى وضــع أســئلة تظهــر العوامــل التي 

أّدت بهــذا الشــخص الــى التــزوج بســّن مبكــرة، وأســئلة تظهــر اآلثــار والنتائــج التــي تترّتــب عنــه.

أثنــاء اللقــاء: نبــدأ بالترحيــب بالضيــف)ة(، ونقــوم بنشــاط تعــارف بســيط مــن أجــل »كســر الجليــد«، ثــّم نــوّزع األدوار 
ونديــر النقــاش.

في نهاية اللقاء، نشكر الضيف ونوّدعه.

بعــد اللقــاء: نقّيــم اللقــاء مــع المجموعــات، ونســألهم عمــا تعّلمــوه مــن هــذه التجربــة. ثــّم نطلــب منهــم اســتخاص 
العوامــل التــي أّدت الــى الــزواج المبكــر واآلثــار والنتائــج التــي ترّتبــت عنــه:

كيف كان اللقاء برأيكم؟	 

كيف شعرتم وأنتم تطرحون األسئلة؟	 

كيف شعرتم وأنتم تستمعون الى اإلجابات؟	 

هل وجدتم صعوبات معّينة؟	 

ماذا تعّلم كّل واحٍد وواحدة منكم من هذا اللقاء؟	 

ــزّوج 	  ــة« يت ــر ســوّيًة تفاصيــل اللقــاء ونســتنتج العوامــل واألســباب التــي جعلــت » فــان أو فان واآلن لنتذّك
باكــرًا. مــا الــذي جعــل »فــان أو فانــة« يتــزّوج فــي هــذا الســن؟ )نلّخــص اإلجابــات وندّونهــا علــى اللــوح 

القــّاب(

ــر الــزواج المبكــر علــى حيــاة »فــان أو فانــة«؟ مــاذا حصــل ومــا كانــت نتائــج هــذا الــزواج؟ )نلّخــص 	  كيــف أّث
اإلجابــات وندّونهــا علــى اللــوح القــّاب(.

هــل هنــاك حقــوق معّينــة حــرم)ت( منهــا »فــان أو فانــة« عندمــا تــزّوج)ت( أو أثنــاء الــزواج أو بعــده؟ )حســب 	 
القّصة(.

 نلّخــص مــع اليافعيــن واليافعــات نقــاط التعّلــم األساســّية المتعّلقــة بالعوامــل واآلثار من جهة، والرســائل األساســّية 
المتعّلقــة بالحقــوق التــي كانــت منتهكــة في هــذه القّصة.

رسائل 
أساسية
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لعب أدوار تمرين 7   

 هدف 
التمرين

زيادة فهم اليافعين)ات( للعوامل واآلثار الناتجة عن التزويج المبكر.	 

تعزيز المواقف واإلتجاهات الرافضة للتزويج المبكر.	 

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( علــى مجموعــات صغيــرة ونطلــب مــن كّل مجموعــة أن تبتكــر ســيناريو بســيط )أيــن، متــى، . 1
مــن، لمــاذا؟( لتقــوم بلعــب أدوار حــول كيفّيــة دعــم وتغييــر مواقــف مراهــق أو مراهقــة تريــد الــزواج. باإلمــكان 
أيضــًا أن نطلــب منهــم العمــل علــى ســيناريو يتضّمــن وجــود األهــل فــي حــال التزويــج المبكــر وذلــك حســب 

ظــروف المجموعــة واإلطــار الثقافــي.
ــة، 	  )تجــدر اإلشــارة أنــه رغــم عــدم قــدرة تأثيــر اليافعيــن)ات( علــى أهلهــم فــي بعــض الظــروف أو األطــر الثقافّي

اليافعيــن)ات( أن يجــدوا خيــارات بديلــة مثــل اإلســتعانة بأشــخاص راشــدين مــن العائلــة ممكــن أن  بإمــكان 
يدعموهــم ويؤثــروا فــي أهلهــم مثــل اإلخــوة الكبــار أو العمــة...(.

نطلــب مــن األشــخاص الذيــن ســيؤّدون األدوار فــي كّل مجموعــة ان يحّضــروا دورهــم جّيــدًا. الشــخصّية التــي تريــد . 2
الــزواج أو الشــخصّية التــي تقــّرر بشــأن الــزواج تحّضــر حججهــا الداعمــة للــزواج أو التزويــج المبكــر، والشــخصّية التــي 
تريــد ان تدعــم وتســاهم فــي تأجيــل الــزواج أو فــي تغييــر المواقــف تحّضــر حججهــا المناهضــة لموضــوع الــزواج 

والتزويــج المبكــر.

ــة )مــن أفــراد المجموعــة الذيــن ال . 3 ــه يمكنهــم اإلســتعانة بشــخصيات إضافّي نشــرح للذيــن ســيلعبون األدوار بأن
يشــتركون معهــم فــي الســيناريو األصلــي( لدعمهــم إذا لــزم األمــر.

بعــد اإلنتهــاء مــن التحضيــر المبدئــي، تقــوم كّل مجموعــة بتمثيــل الموقــف ولعــب األدوار بشــكل مرتجــل، وفــي . 4
ــر النقــاش حــول نقــاط  ــّم ندي نهايــة عــرض المجموعــات، نســأل المشــاركين فــي لعــب األدوار عــن مشــاعرهم، ث

القــّوة فــي المشــاهد التــي عرضــت:
كيف شعرتم وأنتم تؤّدون األدوار؟	 
كيف شعر األشخاص الذين كانوا يشاهدون؟	 
ما مواطن القّوة ونقاط الدعم األساسّية؟	 
على ماذا ارتكز األشخاص الذين يشّجعون الزواج المبكر؟	 
هل من الممكن أن يحصل ذلك في الواقع؟ )إمكانّية المساعدة(.	 
هل تشعرون بالثّقة بعد أن جّربتم أن تساعدوا؟ )لألشخاص الذين يناهضون التزويج أو الزواج المبكر(.	 

رسائل 
أساسية
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في نهاية الجلسات المتعلقة بهذا المحور،  

ن اليافعون)ات( من: سوف يتمكَّ  

تحديد ما هو اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

وصف طرق الحماية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

تحديــد الحقــوق المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة لألشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة وحقهــم 	 
بالحمايــة مــن الوصمــة والتمييــز.

ــي مواقــف واتجاهــات رافضــة وُمقاِومــة للتمييــز ضــد األشــخاص المصابيــن باإللتهابــات المنقولــة 	  تبنِّ
جنســيًا واإليــدز.

مقّدمة  

مــن خــال هــذا المحــور، ســوف يطــّور اليافعــون)ات( معرفتهــم باإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وبفيــروس نقــص 
المناعــة ومــرض اإليــدز فيمــا يخــّص طــرق اإلنتقــال وأبــرز العــوارض وســبل الوقايــة. ســوف يعــّزز ذلــك قدرتهــم 
ــة تلــك المعرفــة فــي إحقــاق  علــى نقــل المعرفــة لألقــران مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ســوف يدركــون أهمّي
حّقهــم فــي الحمايــة وحقهــم فــي التمّتــع بالصّحــة بكافــة جوانبهــا ومــن ضمنهــا الصّحــة الجنســّية واإلنجابيــة.

كمــا ســيطور اليافعــون)ات( فهمهــم للعوامــل المرتبطــة بالتمييــز علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي التــي ترفــع 
مــن مســتوى التعــّرض لإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا والمهــّددة للصحــة الجنســية واإلنجابية، وكذلك ســيطّورون 

معرفتهــم بالمهــارات التــي تمّكنهــم مــن حمايــة صّحتهــم.

وأيضــًا مــن مبــدأ الحــق فــي عــدم التمييــز ومــن مبــدأ احتــرام حقــوق اإلنســان كاّفــة، ســوف يطــّور اليافعــون)ات( 
قدرتهــم علــى التعاطــف مــن األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز وعلــى التفكيــر 

فــي طــرق الدعــم المناســبة لهــؤالء األشــخاص.
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اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًا -  تمرين 1   
الحقائق مقابل المعلومات الخاطئة

 هدف 
التمرين

استكشاف مدى معرفة اليافعين)ات( حول اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

تعزيز معرفتهم حول اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيا. ً	 

لوح قّاب، أوراق، أقاماألدوات

أسئلة مطلقة للعمل-لعبة-نقاش-تعبير كتابي فرديالتقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبدأ بتقديم الموضوع. 1

يمكــن للنــاس أن يختبــروا آثــار إيجابّيــة أو ســلبية نتيجــة نشــاطهم الجنســي: النتائــج واآلثــار اإليجابيــة تشــمل . 2
أو  النفســي/العاطفي  قــد تشــمل األذى  الســلبية  النتائــج  أمــا  بــه.  المرغــوب  المتعــة والحميمّيــة والحمــل 
الجســدي، اإللتهابــات المنقولــة جنســّياً بمــا فيهــا فيــروس نقــص المناعــة البشــري )HIV( والحمــل غيــر المقصــود.

نضيف أسئلة ُمطلقة للعمل:. 3

مــاذا تعرفــون عــن فيــروس نقــص المناعــة المكتســب HIV وبمــرض اإليــدز؟ هــل تعرفــون أنــواع أخــرى مــن . 4
جنســّيًا؟ المنقولــة  اإللتهابــات 

بأنهــم . 5 ونوضــح  بوضــوح،  ذلــك  نعلــن  خاطئــة  إجابــات  ســماع  وعنــد  المشــاركين)ات(،  إجابــات  الــى  نســتمع 
ــة أو تأكيــد معلوماتهــم  سيكتشــفون المعلومــات معــًا، وبأنهــم ســيتمّكنون مــن تصحيــح معلوماتهــم الخاطئ

الصحيحــة مــن خــال خطــوات النشــاط.

6 ..  وناحية اليسار نضع كلمة خطأ وإشارة  نقسم الغرفة جزئين: ناحية اليمين نضع كلمة صّح وإشارة

نشرح بأننا سنلعب لعبة لنطّور معرفتنا باإللتهابات المنقولة جنسّيًا واإليدز.. 7

ستمشــون فــي كافــة أرجــاء الغرفــة. عندمــا تســمعون عبــارة مــن العبــارات التــي ســأقولها عــن اإللتهابــات . 8
المنقولــة جنســّيًا تتوّقفــون عــن المشــي، ويقــّرر كّل واحــد وواحــدة منكــم إذا كانــت المعلومــة صــّح أو خطــأ 

ويقــف فــي الجهــة المناســبة الختيــاره.

نناقــش كّل معلومــة فــورًا بعــد أن يحســم المشــاركون)ات( خيارهــم كــي نحــرص علــى تصويــب المعلومــات، . 9
ونقــّدم المعلومــات اإلضافّيــة مــن أجــل التوضيــح.

نختــار بعــٌض مــن الجمــل الموجــودة فــي الجــدول حســب الوقــت المتوّفــر وحســب ســعة إطــاع المشــاركين . 10
والمشــاركات.

عنــد نهايــة النشــاط، نعلــم المشــاركين)ات( أن هنــاك بعــض انــواع مــن اإللتهابــات التــي تصيــب الجهــاز التناســلي . 11
ال تنتقــل عبــر الجنــس بــل يســببها اســتعمال بعــض العاجــات الطبيــة أو العــوارض الجانبيــة لبعــض األدويــة. نســأل 
إذا هنــاك أســئلة أو اســتيضاحات إضافّيــة، نجيــب عليهــا ونشــّجع المشــاركين)ات( علــى البحــث عــن المزيــد مــن 

المعلومــات مــن مصــادر موثوقــة.

نســأل المشــاركين)ات( مــا الجديــد الــذي تعّلمــوه فــي هــذا النشــاط، ونطلــب مــن كّل واحــد وواحــدة بــدوره . 12
أن يكتــب فكــرة أو معلومــة قــد لفتــت انتباهــه أو أثــارت اهتمامــه علــى إحــدى األوراق الكبيــرة المعّلقــة فــي 
الغرفــة. )يمكــن أن نضــع األوراق فــي وســط الغرفــة علــى طاولــة أو علــى األرض ليكتبــوا عليهــا، وعنــد اإلنتهــاء 

مــن التعبيــر نعّلــق األوراق علــى الحائــط ونقرأهــا(
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للميّسر)ة(

 	 )HIV( نتأّكــد مــن أن الجميــع قــد فهمــوا مــا اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا بمــا فيهــا فيــروس نقــص المناعــة
واإليــدز، وبأّنهــم فهمــوا طــرق إنتقــال اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وخاصــًة طــرق انتقــال فيــروس نقــص المناعــة 

)HIV(، واســتنتجوا بعــض طــرق الوقايــة.

إذا الحظنــا أن هنــاك بعــض المعلومــات التــي لــم يتــّم اكتســابها بشــكٍل جّيــد، يمكــن أن نعيــد هــذا النشــاط فــي 	 
وقــٍت الحــق علــى شــكل مســابقة بيــن فريقيــن مــن أجــل المراجعــة.

نشــّجع المشــاركين )ات( علــى طــرح األســئلة وعلــى قــراءة مراجــع إضافّيــة )أنظــر دليــل المعلومــات المســاعدة 	 
للميّســر)ة( لمعلومــات حــول المراجــع(

باســتثناء اإليــدز، يبلــغ عــدد اإلصابــات باألمــراض المنقولــة جنســيًا فــي العالــم ســنويًا حوالــي 333 مليــون إصابــة 	 
يمكــن معالجتهــا.

رسائل 
أساسية

خيارات إضافّية

يمكــن إجــراء النشــاط عينــه علــى شــكل مســابقة بيــن فريقيــن. نكتــب العبــارات عــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا علــى أوراق كبيــرة ونعّلقهــا 
فــي أماكــن مختلفــة مــن المــكان الــذي نقــوم فيــه بالنشــاط كــي نضفــي طابــع التشــويق والحمــاس. مثــًا إذا ّكنــا ننّفــذ النشــاط فــي المدرســة 
يمكننــا أن نــوزع الجمــل فــي الملعــب وعلــى الــدرج وفــي قاعــة النشــاطات، ألــخ. علــى كّل مجموعــة أن تكتــب علــى ورقــة أرقــام العبــارات 
واإلجابــة المقابلــة لهــا. بعــد إنهــاء اإلجابــة علــى كل العبــارات، تعــود المجموعتيــن الــى قاعــة النشــاطات. نقــرأ كّل عبــارة ونســأل كّل مجموعــة 

مــا كانــت إجابتهــا عليهــا، ثــّم نصــّوب ونناقــش ونقــّدم المعلومــات اإلضافيــة عنــد الحاجــة.

( حول اإللتهابات المنقولة جنسّيًا الستخدامها في التمرين ( أو معلومات خاطئة/ مغلوطة ) حقائق )

فيروس نقص المناعة البشري )HIV( يسّبب اإليدز.. 1

ينتقل فيروس نقص المناعة )HIV( عبر تبادل القبات بين شخص يحمل الفيروس وشخص غير حامل للفيروس.. 2

يمكن لفيروس نقص المناعة )HIV( أن ينتقل عبر لسعة البعوض.. 3

ممارســة الجنــس بواســطة الفــم بــدون اســتعمال الواقــي يمكــن أن تســّبب انتقــال عــدوى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا بمــا فيهــا . 4
.)HIV( فيــروس نقــص المناعــة المكتســب

ممارسة الجنس بدون استخدام الواقي تزيد احتمال عدوى اإللتهابات المنقولة جنسّيًا للذكور واإلناث.. 5

األشــخاص الناشــطون جنســّيًا يمكــن أن يقومــوا بخطــوات وقائيــة لتخفيــف احتمــال التقــاط العــدوى باإللتهابــات المنقولــة . 6
جنســّيًا.

يقــوم فيــروس )HIV( بمهاجمــة جهــاز المناعــة فــي جســم اإلنســان وإضعافــه مّمــا يعــّرض الجســم الــى أمــراض أخــرى متعــّددة . 7
يمكنهــا أن تــؤدي الــى المــوت.

يمكن معالجة جميع اإللتهابات المنقولة جنسّيًا ويمكن أن يشفى الشخص منها تمامًا.. 8

إذا تــّم اكتشــاف عــدوى فيــروس نقــص المناعــة )HIV( باكــرًا، يمكــن تحســين الوضــع الصحــي للشــخص المتعايــش مــع الفيــروس. . 9
فيعطــى حامــل المــرض )العــاج المضــاد للفيروســات-Antiretroviral therapy( والــذي يبطــئ تقــدم المرض بشــكٍل كبيــر.

الحماية من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا ال تعتبر حقٌّ من حقوق اإلنسان.. 10

اإلنــاث هــم أكثــر عرضــة النتهــاك حّقهــم بالحمايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا خاّصــة اللواتــي تفتقــدن قــدرة اإلصــرار علــى . 11
اســتعمال الواقــي.

يتم فحص فيروس نقص المناعة عبر فحص البول.. 12

يمكن أن تنقل األم فيروس نقص المناعة )HIV( الى طفلها أثناء الحمل أو الوالدة أو الرضاعة.. 13

من حّق اليافعين واليافعات أن يقوموا بفحص فيروس نقص المناعة إذا رغبوا بذلك ومن حّقهم أن تبقى نتائجه سّرية.. 14

يمكــن لألشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز أن يكملــوا حياتهــم تقريبــًا بشــكٍل طبيعــي وأن يقومــوا . 15
بعاقــات جنســّية محمّيــة ومرضيــة إذا حصلــوا علــى الرعايــة الصحّيــة الازمــة واإلرشــاد.
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إلتهاب الكبد الفيروسي هو من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا.. 16

الكاميديا )chlamyida(هو نوع من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا وقد يسّبب العقم )عدم القدرة على اإلنجاب(.. 17

الزهري )Syphillis ( إلتهاب يصيب النساء والرجال وإذا لم تتم معالجته ممكن أن يؤّدي الى الموت .. 18

تظهر عوارض داء الوحيدات المشعرة المهبلّية )Tirchomoniasis( على الرجال أكثر من النساء.. 19

20 ..)Hepatitis B( ليس هناك لقاح للوقاية من إلتهاب الكبد الفيروسي

كّل اإللتهابات المنقولة جنسّيًا لها عوارض واضحة.. 21

إن استعمال الواقي ال يكفي للوقاية من فيروس نقص المناعة )HIV( أثناء الجماع.. 22

األم المصابة بالكاميديا تنقل العدوى للمولود أثناء الوالدة مما قد يتسّبب له بالعمى.. 23

يمّر فيروس نقص المناعة عبر الدم الملّوث بالفيروس، لذلك من الخطر استعمال أدوات جارحة او ثاقبة ملّوثة بالدم.. 24

( حــول اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا مــع اجاباتهــا  ( أو معلومــات خاطئــة/ مغلوطــة ) حقائــق )
لإلجابــات وتوضيــح 

( حول اإللتهابات المنقولة جنسّيًا – ]معلومات إضافّية[ ( أو معلومات خاطئة ) الئحة العبارات حقائق )

1 .)( يسّبب اإليدز )HIV( فيروس نقص المناعة البشري

ينتقــل فيــروس نقــص المناعــة )HIV( عبــر تبــادل القبــات بيــن شــخص يحمــل الفيــروس وشــخص غيــر حامــل للفيــروس )( ]يمــّر . 2
فيــروس نقــص المناعــة عبــر الــدّم، وكذلــك يمــّر الفيــروس عبــر ســوائل الجســم الجنســية )اإلفــرازات المهبليــة والســائل منــوي( 

وال يمــّر أبــدًا عبــر اللعــاب[

يمكــن لفيــروس نقــص المناعــة )HIV( أن ينتقــل عبــر لســعة البعــوض )( ]صحيــٌح أن فيــروس )HIV( ينتقــل أيضــًا عبــر الــدّم لكــن ال . 3
.]Human Immune Virus ينتقــل إاّل عبــر الــدّم البشــري )الملــّوث( لذلــك يســّمى بفيــروس نقــص المناعــة البشــري

ممارســة الجنــس بواســطة الفــم بــدون اســتعمال الواقــي يمكــن أن تســّبب انتقــال عــدوى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا بمــا فيهــا . 4
.)( – )HIV( فيــروس نقــص المناعــة المكتســب

5 ..)( ممارسة الجنس بدون استخدام الواقي تزيد احتمال عدوى اإللتهابات المنقولة جنسّيًا للذكور واإلناث

األشــخاص الناشــطون جنســّيًا يمكــن أن يقومــوا بخطــوات وقائيــة لتخفيــف احتمــال التقــاط العــدوى باإللتهابــات المنقولــة . 6
.)( جنســّيًا

يقــوم فيــروس )HIV( بمهاجمــة جهــاز المناعــة فــي جســم اإلنســان وإضعافــه مّمــا يعــّرض الجســم الــى أمــراض أخــرى متعــّددة . 7
يمكنهــا أن تــؤدي الــى المــوت )( ]المناعــة هــي قــدرة الجســم علــى مقاومــة األمــراض[.

يمكــن معالجــة جميــع اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا ويمكــن أن يشــفى الشــخص منهــا تمامــًا )( ]بعضهــا ال يمكــن الشــفاء منــه . 8
.] HPVوالـــ Herpes والهربــس HIVتمامــًا حتــى اليــوم مثــل الـــ

إذا تــّم اكتشــاف عــدوى فيــروس نقــص المناعــة )HIV( باكــرًا، يمكــن تحســين الوضــع الصحــي للشــخص المتعايــش مــع الفيــروس . 9
)( ]ليــس هنــاك عــاج يشــفي تمامــًا حتــى اليــوم لكــن هنــاك عــاج يبّطــئ تطــّور المــرض فقــط إذا تــّم التشــخيص باكــرًا[.

الحمايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا ال تعتبــر حــقٌّ مــن حقــوق اإلنســان )( ]الحمايــة والرعايــة المتعّلقــة بصّحــة اإلنســان بمــا . 10
فيهــا صّحتــه الجنســّية هــي حــّق مــن حقوقــه[

اإلنــاث هــم أكثــر عرضــة النتهــاك حّقهــم بالحمايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا خاّصــة اللواتــي تفتقــدن قــدرة اإلصــرار علــى . 11
)( اســتعمال الواقــي

يتم فحص فيروس نقص المناعة عبر فحص البول )( ]يتّم فحصه عبر فحص خاص للدم[. 12

يمكــن أن تنقــل األم فيــروس نقــص المناعــة )HIV( الــى طفلهــا أثنــاء الحمــل أو الــوالدة أو الرضاعــة )( ]قــد يمــّر الفيــروس أيضــًا . 13
عبــر حليــب األم. ممكــن خفــض احتمــال نقــل العــدوى للطفــل أثنــاء الحمــل عبــر متابعــة العــاجtherapy antiretroviral الــذي 

يخّفــض نســبة الفيــروس بالــدم ويبطــئ تدميــر جهــاز المناعــة، وعنــد الــوالدة مــن خــال إجــراء الــوالدة القيصرّيــة[

مــن حــّق اليافعيــن واليافعــات أن يقومــوا بفحــص فيــروس نقــص المناعــة إذا رغبــوا بذلــك ومــن حّقهــم أن تبقــى نتائجــه ســّرية . 14
)(

يمكــن لألشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز أن يكملــوا حياتهــم تقريبــًا بشــكٍل طبيعــي وأن يقومــوا . 15
)( بعاقــات جنســّية محمّيــة ومرضيــة إذا حصلــوا علــى الرعايــة الصحّيــة الازمــة واإلرشــاد
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إلتهاب الكبد الفيروسي هو من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا )( ]ينتقل أيضًا عبر الدم الملّوث بالفيروس[. 16

الكاميديــا ) chlamyida(هــو نــوع مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وقــد يســّبب العقــم )عــدم القــدرة علــى اإلنجــاب( )( ] إذا . 17
لــم تتــّم معالجتــه باكــرًا[

18 .)( إلتهاب يصيب النساء والرجال وإذا لم تتم معالجته ممكن أن يؤّدي الى الموت ) Syphillis( الزهري

تظهــر عــوارض داء الوحيــدات المشــعرة المهبلّيــة )Tirchomoniasis( علــى الرجــال أكثــر مــن النســاء )( ]تظهــر العــوارض عنــد . 19
النســاء منهــا إفــرازات صفراء/خضــراء اللــون كريهــة الرائحــة وألــم عنــد الجمــاع، ونــادرًا مــا تظهــر عــوارض لــدى الرجــال [

20 .)( )Hepatitis B( ليس هناك لقاح للوقاية من إلتهاب الكبد الفيروسي

كّل اإللتهابات المنقولة جنسّيًا لها عوارض واضحة )( ]في بعض األحيان بعض اإللتهابات ال تظهر لها عوارض[. 21

إن اســتعمال الواقــي ال يكفــي للوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة )HIV ( أثنــاء الجمــاع )( ] يجــب أن يتــّم اســتعمال الواقــي . 22
بشــكل جّيــد )عــدم اســتعمال الواقــي الذكــري مــع الواقــي األنثــوي فــي الوقــت نفســه كــي ال يتمــّزق( وكذلــك وعــدم اســتخدام 
واقييــن الواحــد فــوق اآلخــر فــي الوقــت عينــه( – التأّكــد مــع عــدم تعّرضــه للتلــف أو انتهــاء مــّدة الصاحّيــة – كمــا يمكــن أن ينتقــل 
الفيــروس عبــر الجنــس الفمــوي لذلــك مــن المهــّم أخــذ اإلحتياطــات البديلــة. وقــد ال يحمــي الواقــي مــن انتقــال العــدوى إذا كان 
هنــاك تقّرحــات أو جــروح فــي أماكــن أخــرى، لذلــك عنــد الشــّك بامكانيــة العــدوى مــن األفضــل اإلمتنــاع عــن الجنــس حتــى إجــراء 

الفحوصات[.

23 .)( األم المصابة بالكاميديا تنقل العدوى للمولود أثناء الوالدة مما قد يتسّبب له بالعمى

يمــّر فيــروس نقــص المناعــة عبــر الــدم الملــّوث بالفيــروس، لذلــك مــن الخطــر اســتعمال أدوات جارحــة او ثاقبــة ملّوثــة بالــدم وغيــر . 24
)( معّقمــة، مثــل أدوات الجراحــة الطبيــة والشــفرات وأدوات الوشــم وإبــر حقــن المخــدرات
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لعبة “اإللتهابات المنقولة جنسّيًا  تمرين 2   
والدرع الواقي”

 هدف 
التمرين

أن يطّور اليافعون)ات( معرفتهم بطرق الوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

أن يطــّور اليافعــون)ات( فهمهــم لــدور المســاواة الجندرّيــة فيمــا يتعّلــق بالحــق فــي الحمايــة مــن اإللتهابــات 	 
المنقولــة جنســّيًا.

ال شيءاألدوات

لعبة مطلقة للنقاش-نقاشالتقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

يقــف المشــاركون)ات( فــي دائــرة ونطلــب مــن كّل واحــٍد منهــم أن يختــار بصمــت شــخصين مــن المجموعــة وأاّل . 1
يعلــم أحــدًا باختيــاره. يختــار شــخصًا ليكــون درعــه الواقــي وشــخصًا آخــرًا ليكــون اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا.

نطلــب مــن المجموعــة أن تتحــّرك فــي المســاحة المخصصــة للعــب وأن يتجّنــب كّل شــخص مــن أن يكــون علــى . 2
تمــاٍس مــن الشــخص الــذي يمّثــل اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا بالنســبة لــه عــن طريــق االحتمــاء بدرعــه الواقي أي 
المشــي والتحــرك بطريقــة تجعــل »الــدرع الواقــي« بمثابــة فاصــٍل بيــن الشــخص واإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا«.

ــا عندمــا نقــول كلمــة »توّقفــوا أو stop« علــى الجميــع الوقــوف فــورًا، ويخــرج مــن اللعبــة كّل مــن . 3 نشــرح بأنن
ليــس أمامــه فــي هــذه اللحظــة »درعــه الواقــي« ليفصلــه عــن الشــخص الــذي يمّثــل »اإللتهابــات المنقولــة 

ــق للنقــاش. ــة تنشــيط ُمطل ــة، وهــي بمثاب ــى خــروج األكثري ــة حت ــه. تســتّمر اللعب جنســّيًا« بالنســبة ل

نعود للجلوس ونناقش األسئلة اآلتية:. 4
مــا هــي برأيكــم وســائل الحمايــة والوقايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا التــي تلعــب دورًا شــبيهًا بـ«الــدرع 	 

الواقــي« كمــا فــي اللعبــة التــي قمنــا بهــا؟
برأيكم على من تقع مسؤولّية الوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا في العاقة بين الشريكين؟	 

نصــّوب عنــد الضــرورة ونختــم بالرســائل األساســّية. أنظــروا دليــل المعلومــات، فقــرة طرق الوقاية مــن اإللتهابات . 5
المنقولة جنســّيًا، 

رسائل 
أساسية

ــه 	  هنــاك طــرق مختلفــة للوقايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا منهــا مراعــاة قواعــد النظافــة الشــخصّية والتنبُّ
لعامــات اإللتهــاب واللجــوء الــى المركــز الصّحــي فــي حالــة حــدوث أّيــة عــوارض، واالمتنــاع عــن العاقــات 
الجنســّية أو اســتخدام الواقــي وعــدم اســتخدام األدوات الطبيــة غيــر المعّقمــة أو األدوات غيــر المعّقمــة 

ــّوث. ــدم المل ــدم أو بمناطــق اإلتصــال الجنســي، وعــدم نقــل ال ــة بال والمتصل
الواقــي قــد ال يؤّمــن الحمايــة الكاملــة فــي بعــض الحــاالت، لذلــك مــن الضــروري اإلمتنــاع عــن الجنــس لتوفيــر 	 

أكبــر قــدر مــن الحمايــة الــى حيــن إعــادة توّفــر الشــروط الصحّيــة الازمــة لمعــاودة اإلتصــال الجنســي.
علــى أســاس المســاواة الجندريــة )بيــن الرجــل والمــرأة( فــي الحقــوق والواجبــات، تكــون مســؤولّية الوقايــة مــن 	 

ــرام  ــاك احت ــة جنســّيًا مســؤولّية مشــتركة بيــن أي شــريكين لذلــك مــن المهــّم أن يكــون هن ــات المنقول اإللتهاب
متبــادل للحقــوق بعضهمــا وأن يتواصــا بينهمــا حــول ســبل الوقايــة.
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لنرتب جدول االلتهابات المنقولة  تمرين 3   
جنسيًا

 هدف 
التمرين

أن يطــّور اليافعــون)ات( معرفتهــم بأنــواع اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وخصائصهــا وبطــرق انتقالهــا وطــرق الوقايــة 
منهــا وطــرق معالجتهــا

نسخ من سلسلة بطاقات »اإللتهابات المنقولة جنسّيًا« على عدد المجموعات )3 الى 4(األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

كتابــة نســخة نمــوذج مــن سلســلة بطاقــات »اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا« بخــطٍّ كبيــر وواضــح )بطاقــات أســم 
اإللتهــاب المنقــول جنســّيًا، بطاقــات العــوارض لــدى المــرأة ولــدى الرجــل، بطاقــات ســبل العــاج وإمكانّيــة الشــفاء، 

ــات المنقولــة جنســّيًا بطاقــات الوقايــة، بطاقــات هــل يوجــد لقــاح؟( – أنظــروا دليــل المعلومــات، جــدول اإللتهاب

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( علــى مجموعــات ونعطــي كّل مجموعــة الجــزء األول مــن سلســلة بطاقــات »اإللتهابــات . 1
المنقولــة جنســّيًا« وهــو عبــارة بطاقــات كتــب علــى كّل واحــدة منهــا اســم إحــدى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا. 
نعطــي المجموعــات بضــع دقائــق ليناقــش األفــراد داخــل كّل مجموعــة مــا يعرفــوه عــن تلــك اإللتهابــات. ثــّم 
نطلــب مــن كّل مجموعــة ان ترّتــب البطاقــات الواحــدة تلــو األخــرى بشــكل عامــودي علــى الطاولــة أو علــى لوحــة 

ورقّيــة معّلقــة علــى الحائــط أو علــى األرض.

كّل . 2 علــى  كتــب  عــن بطاقــات  عبــارة  البطاقــات وهــو  مــن سلســلة  الثانــي  الجــزء  علــى كّل مجموعــة  نــوّزع 
واحــدة منهــا العــوارض لــدى المــرأة والرجــل المطابقــة إلحــدى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا. نطلــب منهــم ان 
يطابقــوا بطاقــة العــوارض مــع نــوع اإللتهــاب المنقــول جنســّيًا المائــم لهــا ويضعوهــا الــى جانبــه. عندمــا تنهــي 
المجموعــات هــذه الخطــوة نســتمع الــى اإلجابــات، ونصــّوب عنــد الضــرورة. نتأّكــد مــن أن كّل المجموعــات قــد 

وضعــت البطاقــة فــي مكانهــا المناســب بعــد التصحيــح.

نكمــل ونــوّزع الجــزء الثالــث وهــو عبــارة عــن بطاقــات كتــب علــى كّل واحــدة منهــا ســبل العــاج المطابقــة إلحــدى . 3
اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، ونتابــع كمــا فــي الخطوة الســابقة.

ــارة عــن بطاقــات كتــب علــى كّل واحــدة منهــا الوقايــة المطابقــة إلحــدى . 4 ــع وهــو عب ــوّزع الجــزء الراب نكمــل ون
اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، ونتابــع كمــا فــي الخطــوات الســابقة.

نكمــل ونــوّزع الجــزء الخامــس وهــو عبــارة عــن بطاقــات كتــب علــى كّل واحــدة منهــا إجابــة علــى ســؤال هــل يوجــد . 5
لقــاح؟ لــكّل مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، ونتابــع كمــا فــي الخطــوات الســابقة. فــي النهايــة ســوف يحصلــون 
علــى جــدول إذا قــرأوه بطريقــة أفقّيــة فســيحصلون علــى ملّخــص واٍف عــن كلٍّ مــن اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا.

نيّسر النقاش حول السؤال اآلتي:. 6
كّل اإللتهابات المنقولة جنسّيًا تنتقل عبر اإلتصال الجنسي، فما هو إذا اإلتصال الجنسي؟	 
نستمع الى اإلجابات المختلفة ونصّوب أو نضيف المعلومات عند الضرورة.	 

نختــم بســؤال المشــاركين)ات( عــن رأيهــم بهــذا النشــاط وعمــا هــو الجديــد الــذي تعّلمــه كلٌّ منهــم وعــن أهمّيــة . 7
وفائــدة هــذه المعرفــة.

رسائل 
أساسية

اإلتصــال الجنســي هــو كّل نــوع مــن أنــواع النشــاط الجنســي والتــي تشــمل احتــكاك األعضــاء التناســلّية أو 	 
المنطقــة التناســلية أيضــًا بالفــم أو بالشــرج. هــذا يعنــي أن اإلتصــال الجنســي ال يقتصــر علــى اتصــال القضيــب 
بالمهبــل، فــي هــذه الحالــة، يمكــن لعــدوى بعــض اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا أن تنتقــل عبــر اليــد إذا عــاد 
الشــخص ولمــس أعضــاءه التناســلّية بعــد أن تلّوثــت يــده باإلتصــال الجنســي مــع الشــخص الحامــل العــدوى.

هنــاك أنــواع كثيــرة مــن اإللتهابــات التــي ال تظهــر أيــة عــوارض لــدى بعــض النــاس، وهــذا يعنــي أنــه قــد يكــون 	 
هنــاك أشــخاص حامليــن للعــدوى وهــم ال يعلمــون، لذلــك يجــب إســتخدام الواقــي بشــكٍل دائــم أثنــاء اإلتصــال 
الجنســي مــن أجــل ضمــان الحمايــة. غيــر أن الواقــي قــد ال يؤّمــن الحمايــة الكاملــة فــي بعــض الحــاالت، لذلــك مــن 
الضــروري اإلمتنــاع عــن الجنــس لتوفيــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة الــى حيــن إعــادة توّفــر الشــروط الصحّيــة الازمــة 

لمعــاودة اإلتصــال الجنســي.
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المتعايش)ة( مع اإليدز إنساٌن طبيعي تمرين 4   

 هدف 
التمرين

زيــادة معرفــة اليافعيــن)ات( باآلثــار النفســية واإلجتماعيــة الناتجــة عــن التعايــش مــع اإليــدز وفيــروس نقــص 	 
المناعــة.

تمكينهم من تطوير قدرتهم على التعاطف مع المتعايشين مع فيروس نقض المناعة.	 

األدوات

حالة ونقاش، تأّمل فردي، تعبير إبداعي فردي )كتابة رسالة(، مشاركة جماعّيةالتقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع مســتند المشــارك، )دراســة حــاالت أشــخاص متعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة )HIV((، ونطلــب مــن . 1
كّل مشــارك ومشــاركة أن يقــرأ )دراســة حالــة 1: قّصــة ناجــي(، وأن يتأّمــل بالقّصــة.

نقوم بتيسير النقاش حول قّصة ناجي مع المجموعة:. 2
كيف تشعرون اآلن بعد سماع/قراءة هذه القّصة؟	 
ما كانت طريقة انتقال فيروس نقص المناعة )HIV(؟	 
ما أكثر ما لفت انتباهكم أو أثار اهتمامكم؟	 
كيف يمكن أن تكون حياة المتعايش)ة( مع فيروس نقص المناعة )HIV(؟	 
ما هي المشاعر التي يختبرها صاحب)ة( القّصة؟	 
مــا هــو األمــر الــذي تعّلمــه كّل شــخص منكــم بفضــل هــذه القّصــة؟ هــل غّيــر شــيئًا مــا لديكــم؟ مــا هــو هــذا 	 

التغييــر؟ )نرّكــز علــى هــذه النقطــة ونعطــي بعــض الوقــت للتفكيــر، ثــّم نكتــب اإلجابــات علــى اللــوح لكــي 
يتذّكرهــا المشــاركون)ات( ويتّشــجعون علــى اإللتــزام بهــا(.

نطلب من المشاركين والمشاركات أن يقرأوا )دراسة حالة 2: قّصة عائشة(، وأن يتأّملوا بالقّصة.. 3
نيّسر النقاش حول قّصة عائشة مع المجموعة: )نفس أسئلة الخطوة -2(. 4
نضيف:. 5

بعد ان تأّملنا بالقّصتين فلنفّكر ونناقش:	 
كيف يمكن للمتعايش)ة( مع فيروس نقص المناعة أن يساعد نفسه؟	 
كيف يمكن ان يساعده الناس؟ وما هي حقوقه؟ )نلّخص األفكار ونكتب رؤوس أقام على اللوح(.	 

نطلــب مــن المشــاركين )ات( كتابــة رســالة. يختــار كّل واحــد وواحــدة لمــن يريــد أن يوّجههــا: ناجــي، عائشــة، . 6
أشــخاص فــي مجتمــع ناجــي، أشــخاص فــي مجتمعنــا. يعّبــر المشــارك)ة( عــن تعاطفــه ودعمــه للمتعايشــين مــع 
فيــروس نقــص المناعــة، او يخاطــب أفــراد مــن المجتمــع لكــي يســاعد فــي التخفيــف مــن الوصمــة والتمييــز تجــاه 

المتعايشــين.
نعّلق الرسائل ونوّزعها على جدران الغرفة. يمّر الجميع لقراءة ما كتبه اآلخرون.. 7

للميّسر)ة(

ممكــن أن تنشــر هــذه الرســائل بــإذٍن مــن أصحابهــا فــي كتّيــب خــاص مــن أجــل المناصــرة، او فــي أي مصــدر 	 
صديــق لألطفــال والشــباب.

ممكــن إجــراء النشــاط علــى طريقــة عمــل المجموعــات. نــوّزع المشــاركين)ات( علــى مجموعتيــن ونعطــي 	 
أول مجموعــة دراســة حالــة )1( وثانــي مجموعــة دراســة حالــة )2( ثــّم تقــرأ كّل مجموعــة قّصتهــا للمجموعــة 

الثانيــة ويتشــاركون بنتائــج عملهــم )إجاباتهــم علــى األســئلة(.
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رسائل 
أساسية

يعانــي المتعايشــون مــع مــرض االيــدز والعــدوى بفيروســه مــن الوصمــة والتمييــز فــي كل مــكان: االســرة 	 
ـ وأماكــن الدراســة ـ وأماكــن العمــل ـ ومرافــق الرعايــة الصحيــة ـ والمجتمــع.

ل الوصمة والتمييز معًا أحد العوائق الرئيسية أمام التصدي الفعال للمرض. إن لم يكونا أهم العوائق.	   تمثِّ
فبســبب الوصمــة و التمييــز، يعــزف النــاس عــن الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر الوقائيــة، 

ويعجــز المتعايشــون مــع مــرض االيــدز والعــدوى بفيروســه عــن الحصــول علــى الرعايــة الكافيــة.

يرتبــط االيــدز بوصمــة تؤثــر علــى طــرق المكافحــة والوقايــة والعــاج فهــي تمنــع النــاس مــن طلــب مصادر 	 
المعرفــة أو التحــدث عــن فيــروس نقــص المناعــة البشــري كســبب لمــرض خطيــر يــؤدي إلــى المــوت، كمــا 
أن الوصمــة تمنــع المصابيــن بالفيــروس مــن البحــث عــن ســبل الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة واالرشــاد 

النفســي واالجتماعــي أو اتخــاذ احتياطــات تمنــع نقــل العــدوى إلــى اآلخريــن.

يتــرك الوصــم والتمييــز ضــد المتعايشــين مــع مــرض اإليــدز وغيرهــا مــن األمــراض المنقولــة جنســيًا آثــارًا 	 
كبيــرة علــى الفــرد، ال ســيما مــن النواحــي النفســية واإلجتماعيــة )فقــدان الثقــة بالنفــس، إكتئــاب، غضــب، 

خــوف، عزلــة وإنســحاب إجتماعــي، فقــدان الثقــة بالنــاس...(.
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ورقة العمل رقم 1
مستند المشارك)ة(  

)VIH( دراسة حاالت أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة  

قّصة ناجي
ناجــي شــاب عمــره 21 ســنة، وهــو مصابًا/متعايــش مــع فيــروس HIV منــذ ان كان فــي ســّن 
الرابعــة عشــر. كان فــي حينهــا يقــوم بنقــش وشــِم Tatoo علــى يــده كــي يكــون مثــل رفاقــه. 

لكــّن ناجــي لــم يكــن يعلــم أّن إبــرة الوشــم كانــت ملّوثــة بــدّم شــخص حامــل للفيــروس.

 فــي يــوٍم مــن األيــام ســمع ناجــي عــن مركــز يقــّدم الفحوصــات ل فيــروسHIV فــي منطقتــه 
مّجانــًا، وكان رفيقــه بّســام يريــد القيــام بالفحــص، فذهــب معــه ليرافقــه، وقــّرر إجــراء الفحــص 
هــو أيضــًا »علــى صّحــة الســامة«. لكــّن النتيجــة كانــت مفاجئــة جــّدًا لناجــي، فهــو يحمــل 

الفيــروس فــي دمــه!

 لــم يخطــر ببــال ناجــي أّن العــدوى قــد انتقلــت إليــه عبــر إبــرة الوشــم. لــم يصــّدق النتيجــة، فهــو 
، ولــم يدخــل المستشــفى فــي حياتــه ااّل عندمــا ولدتــه أّمــه. وهــو لــم  لــم ُيجــرى لــه نقــل دمٍّ

ُيقــم أيــة عاقــة جنســّية بعــد...!

غضــب ناجــي كثيــرًا ثــّم راح يبكــي، فهــّدأ العامــل الصّحــي مــن روعــه وأحضــر لــه كــوب مــاء، 
ثــّم طمأنــه بــأن الكثيريــن مــن حاملــي فيــروس HIV يعيشــون لســنواٍت طويلــة دون أن تظهــر 
عليهــم عــوارض مــرض اإليــدز، وأنــه إذا أراد أن يتــزّوج بإمكانــه أن يســتعمل الواقــي الذكــري كــي 

يحمــي امرأتــه مــن انتقــال العــدوى إليهــا، وبأنــه يمكنــه أن يتبّنــى طفــًا.

 لكــّن ناجــي ظــّل حائــرًا وســأل العامــل الصحــّي عــن كيفّيــة انتقــال الفيــروس إليــه وهــو لــم يقــم 
أيــة عاقــة جنســّية؟ فأوضــح العامــل الصحــي بــأن أي طريقــة يمــّر عبرهــا الــدّم الملــّوث ممكــن 
أن تســّبب انتقــال الفيــروس، عندهــا تذّكــر ناجــي أنــه قــام بالوشــم فأخبــر العامــل الصحــّي بذلــك.

أخبــر ناجــي صديقــه بّســام بمــا جــرى لــه، لكــّن بّســام راح يتهــّرب مــن ناجــي شــيئًا فشــيئًا الــى ان 
ابتعــد عنــه نهائّيــًا. وكذلــك فعــل رفاقــه اآلخريــن الذيــن علمــوا مــن بّســام. ومــع الوقــت تناقــل 
الخبــر وأصبــح النــاس يتهامســون عندمــا يمــّر ناجــي قربهــم. أصبــح ناجــي يشــعر بالعزلــة وقّلــت 
ثقتــه بنفســه، وصــار يخــاف مــن أن تظهــر عليــه عــوارض المــرض يومــًا مــا وأن يضعــف تدريجّيــًا.

ــاة ألنهــا حتمــًا ســتعلم بوضعــه  ــة فت وهــو اآلن فــي 21 مــن عمــره ويخــاف أن يتقــّرب مــن أّي
وســترفضه. حــاول ناجــي أن يجــد عمــًا مــرارًا لكــّن معظــم الذيــن وّظفــوه حاولــوا التخّلــص منــه 
عندمــا علمــوا بوضعــه الصّحــي. اآلن يعيــش ناجــي حالــة مــن اإلحبــاط ويريــد أن يحســن وضعــه.

124



)VIH( دراسة حاالت أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة  

قّصة عائشة
أنــا اســمي عائشــة، عمــري 23 ســنة وأعيــش فــي بلــٍد إفريقــي. أحمــل فيــروس نقــص المناعــة 
ب اإليــدز )مــرض نقــص المناعــة البشــري المكتســب(. عندمــا كنــت  البشــري )HIV( الــذي ُيســبِّ
طفلــة فقــدت والــدي اإلثنيــن بســبب اإليــدز ورّبتنــي أختــي األكبــر ســّنًا. عندمــا أصبــح عمــري 
19 ســنة أصبحــت حامــًا وبــدأت أذهــب الــى مركــز صّحــي فــي بلدتــي كــي أتابــع حملــي وأحصــل 

علــى الرعايــة الصحّيــة الازمــة.

 HIV( وقالــوا لــي بــأّن النتيجــة إيجابّيــة )HIV( هنــاك أجــروا لــي فحــص فيــروس نقــص المناعــة 
Positive( أي أننــي أحمــل الفيــروس، ولــم أصــّدق ذلــك. كنــت أشــعر أننــي بصّحــة جّيــدة وكنــت 
أبــدو كذلــك للنــاس. بــدا لــي األمــر فــي البدايــة كأنــه غيــر صحيــح. لــم أكــن أرغــب بالمــوت. 
عندمــا أخبــرت زوجــي ضحــك علــى الموضــوع وقــال لــي: » مــا بالــك؟ أنــت ال تبديــن مريضــة! 
هــم فقــط يريــدون إخافتــِك«. لكــن بعدهــا ذهــب ليفحــص نفســه تبيــن لــه أنــه أيضــًا يحمــل 

ــروس. الفي

لحســن الحــّظ أن أختــي كانــت محّبــة، وقــد ســاعدتني كــي أدفــع ثمــن الــدواء والعــاج وقّدمــت 
لــي الدعــم بأشــكال مختلفــة. قــّررت أن ال أســمح للفيــروس أن يكــون عقبــة فــي حياتــي، 
واختــرت محاربتــه. كان حّظــي جّيــدًا فعــًا ألننــي حصلــت علــى الفحــص باكــرًا فســمح لــي ذلــك 
 antiretroviral( البــدء بالعــاج الــذي يخّفــض مــن نســبة الفيــروس بالــدم ويبّطــئ المــرض
therapy(. ابقانــي هــذا العــاج بصّحــة جّيــدة وحمــى طفلــي مــن العــدوى. لكــّن األمــر الســيئ 
هــو أن النــاس كانــوا يعاملوننــي بطريقــة ســّيئة بســبب وضعــي. لســت أعلــم الــى متــى ســوف 
أظــّل بصّحــة جّيــدة لكّنــي أعيــش حياتــي. أنــا أّم صالحــة لطفلتــي مريــم، ولــّدي وظيفــة: أنــا 
أعّلــم الشــباب والشــابات كيــف يحمــوا أنفســهم وشــركاءهم وشــريكاتهم مــن أن يلتقطــوا 

الفيــروس.
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كيف نحمي أنفسنا؟ تمرين 5   

 هدف 
التمرين

تمكيــن اليافعيــن)ات( مــن تحديــد الســلوكيات والمهــارات المســاهمة فــي حمايتهــم مــن اإللتهابــات المنقولــة 	 
جنســّيًا؛

تمكينهم من تحديد الحقوق والمسؤوليات فيما يخص الحماية من اإللتهابات المنقولة جنسّيًا واإليدز.	 

األدوات

عمل مجموعات-نقاشالتقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نقــوم بتقديــم النشــاط كمــا يأتــي: قــد نصــادف فــي مجتمعاتنــا الكثيــر مــن التنــوع. أي أن بعــض المجموعــات أو . 1

العائــات أو األفــراد قــد يكــون لديهــم قيــم مختلفــة عــن قيمنــا، لذلــك فــإن بعــض اليافعيــن واليافعــات يختــاروا 

أن يقومــوا بعاقــات جنســّية بمــلء إرادتهــم. تختلــف الممارســات بحســب اختــاف قيــم الشــخص وطريقــة 

حياتــه:

لجميع األفراد الحق في أن يكّونوا قيمهم الخاصة ويتصرفوا على أساسها.	 

لجميع األفراد الحق في اإلختاف والتنوع والحق بعدم التمييز بسبب خياراتهم الجنسّية.	 

لجميع األفراد الحق في أن نحترم قيمهم.	 

لجميع األفراد الحق بالحماية.	 

لنفّكــر إذا بالحمايــة: قــد يكــون هنــاك بيننــا مــن هــم ناشــطون جنســّيًا وقــد ال يكــون. نحــاول أن نفّكــر فــي هــذا 

النشــاط ونتخّيــل فيمــا لــو كان لدينــا نشــاط جنســي االن أو فــي المســتقبل، كيــف يمكــن ان نحمــي أنفســنا؟

نوّزع المشاركين على مجموعات صغيرة ونطلق عمل المجموعات حول األسئلة اآلتية:2. 

كيــف يســتطيع اليافعــون واليافعــات ان يحمــوا أنفســهم بغــض النظــر عــن اختــاف القيــم لديهــم؟ مــا 	 

هــي الســلوكيات المطلوبــة مــن أجــل تأميــن الحمايــة؟ ومــا هــي الســلوكيات التــي يجــب تجّنبهــا؟

مــا الــذي يؤّثــر علــى اتخاذنــا للقــرارات الصحيحــة التــي تحمينــا؟ هــل هنــاك أمــور تجعلنــا نهمــل اســتعمال 	 

طــرق الحمايــة؟ مــا هــي؟

التــي تحمــي 	  الخدمــات الصحّيــة  الحصــول علــى  الحــق فــي  لليافعيــن واليافعــات  هــل تعتقــدون أن 

ــة جنســّيًا؟ )الحصــول علــى الواقــي، اإلرشــاد بشــأن اســتعماله، الحصــول علــى  ــات المنقول مــن اإللتهاب

الفحوصــات...(

ما هي حقوقنا وما هي مسؤولياتنا )تجاه أنفسنا وتجاه الشريك)ة((؟	 

نشــرح: نفّكــر بطــرق الحمايــة مثــل اســتعمال مهــارة توكيــد الــذات مــن أجــل رفــض ســلوك معّيــن ونفّكــر أيضــًا 3. 

بطــرق الحمايــة التــي قــد نســتخدمها مســتقبلّيًا ونتذّكــر المعلومــات التــي وردت فــي النشــاط الســابق والتــي 

يمكــن أن نســتنتج منهــا طــرق مختلفــة للحمايــة.

تعرض المجموعات عملها، نشّجع المشاركين والمشاركات ونشكرهم. نصّوب عند الضرورة.4. 
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الخطوات

نطرح سؤااًل على كّل المشاركين)ات(:5. 

مــن هــي الفئــة المعّرضــة أكثــر إلنتهــاك حقوقهــا بالصّحــة الجنســّية واإلنجابيــة عنــد إصابتهــا باإللتهابــات 	 

ــان أو فتيــات أي هــل لذلــك  ــاث أم الذكــور؟ هــل لذلــك عاقــة بكونهــم فتي ــة اإلن ــة جنســّيًا فئ المنقول

عاقــة بالتمييــز المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي؟

نســتمع الــى اإلجابــات ونناقــش دور التمييــز الجنــدري كأحــد العوامــل المهّمــة المؤّثــرة فــي الوصــول الــى 6. 

المعرفــة وفــي المواقــف واإلتجاهــات وفــي فــرص تطويــر المهــارات التــي تحــّدد ســلوكيات اليافعيــن)ات( 

وقدرتهــم علــى ممارســة حقوقهــم وحمايــة أنفســهم. نلخــص ونختــم بالرســائل األساســّية.

رسائل 
أساسية

ومــن 	  جنســّيًا،  المنقولــة  اإللتهابــات  مــن  الحمايــة  علــى  الحصــول  واليافعــات  اليافعيــن  حــق  مــن 

شــركائهم. وحمايــة  الوقائيــة  التدابيــر  أخــذ  خــال  مــن  أنفســهم  حمايــة  مســؤوليتهم 

مــن حــق اليافعيــن واليافعــات الحصــول علــى الخدمــات الصحّيــة للوقايــة مــن اإللتهابــات المنقولــة 	 

جنســّيًا أو لمعالجتهــا.

ــا علــى اتخــاذ الخيــارات الصحيحــة مــن أجــل حمايــة أنفســنا منهــا: 	  ــر علــى قدرتن هنــاك أمــور مختلفــة تؤث

عــدم المعرفــة بطــرق الحمايــة، ضغــط األقــران لممارســة بعــض الســلوكيات مــن دون ان نفّكــر بعواقبهــا، 

ضعــف قدرتنــا علــى رفــض الســلوكيات الخطــرة، ســوء اســتهاك الكحــول أو المخــدرات الــذي يفقدنــا جزء 

مــن وعينــا فنصبــح غيــر قادريــن علــى تحّمــل مســؤولية قراراتنــا وأفعالنــا.

إن التمييــز الجنــدري هــو أحــد العوامــل التــي تزيــد مــن احتمــال التعــّرض للمخاطــر التــي تهــّدد الصّحــة 	 

الجنســّية، مثــال علــى ذلــك عندمــا ال يقــّدر الرجــل او الفتــى حــّق المــرأة أو الفتــاة بمعرفــة وضعــه الصّحــي 

فــي حــال كان يحمــل إحــدى اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، أو عندمــا تشــعر المــرأة أو الفتــاة بالتــرّدد فــي 

ــة، أو عندمــا يتعــرض الرجــل أو الفتــى للضغــط كــي ينشــط جنســيًا كــي  طلــب اســتخدام وســائل الحماي

يتــاءم مــع مــا هــو ســائد عــن صفــات وأدوار الرجــل )الفتــى( النمطيــة.
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المحور الرابع

ماذا يمكن ان نفعل؟
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في نهاية هذا المحور سوف يتمّكن اليافعون)ات( من:

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات 	  نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
المبكــر(  والتزويــج  اإلجتماعــي  النــوع  أســاس  علــى  المبنــي  العنــف  فيهــا  )بمــا  المؤذيــة  التقليديــة 

إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة. المنقولــة جنســيًا  واإللتهابــات 

ل تهديــدًا للصحــة 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
ــوع  ــى أســاس الن ــي عل ــة )بمــا فيهــا العنــف المبن ــة المؤذي ــة كالممارســات التقليدي الجنســية واإلنجابي

ــة جنســيًا. ــات المنقول ــج المبكــر( واإللتهاب اإلجتماعــي والتزوي

أهداف التمارين  

للصحــة 	  تهديــدًا  ل  ُتشــكِّ التــي  بالمســائل  المرتبطــة  المعرفــة  نقــل  علــى  اليافعيــن)ات(  قــدرة  تعزيــز 
ــوع  ــى أســاس الن ــي عل ــة )بمــا فيهــا العنــف المبن ــة المؤذي ــة كالممارســات التقليدي الجنســية واإلنجابي

اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا إلــى اآلخريــن.

ل 	  مســاعدة اليافعيــن)ات( علــى تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى 

أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا.
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رسائل الى َمن حولنا تمرين 1   

 هدف 
التمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع اليافعيــن)ات( علــى مجموعــات صغيــرة، ونطلــب مــن المجموعــات أن تختــار الفئــة التــي تريــد أن توّجــه لهــا 

رســائلها بخصــوص موضــوع مــن المواضيــع التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات )التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع 

اإلجتماعــي، التزويــج المبكــر، تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز(. تختــار كّل 

ــار كّل مجموعــة  مجموعــة أن توّجــه رســائلها إمــا لألهــل، وإمــا لليافعيــن)ات( الذيــن فــي مثــل ســّنهم. بعــد ان تخت

الفئــة المســتهدفة، نطلــب منهــا ان تقــوم بإعــداد بروشــور وملصــق يحــوي رســوم ورســائل أساســّية يوّجهونهــا 

ــن فــي مثــل ســّنهم. لألهــل أو لليافعيــن)ات( الذي

ــروا حقــوق الطفــل المتعّلقــة  ــك الرســائل، ونطلــب منهــم أن يتذّك ــار المــواد، وكذل ــة اختي ــن)ات( حرّي ــرك لليافعي نت

بالموضــوع.

تعرض المجموعات عملها.

للميّســر)ة(: مــن المهــّم ان ُتســتخدم هــذه األعمــال مــن أجــل الجهــود المتعّلقــة بالمناصــرة، فمــن الممكــن ان 
ُتســتعمل الرســوم والرســائل فــي المطبوعــات والمنشــورات والحمــات المتعّلقــة بالموضــوع، وبذلــك نضمــن 

المشــاركة الفعلّيــة لليافعيــن)ات( عمــًا بحقــوق الطفــل.

رسائل 
أساسية

130



مشاهد مسرحّية تمرين 2   

 هدف 
التمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نســتدعي شــخص إختصاصــي)ة( فــي الدرامــا، ونطلعــه مســبقًا علــى اإلنجــازات التــي قــام بهــا اليافعــون)ات( الــى 
اآلن، ونعلمــه كذلــك بكاّفــة الرســائل الحقوقّيــة والصحّيــة المتعّلقــة بالمواضيــع التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات 
)التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، التزويــج المبكــر، تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، اإللتهابــات 
بالنســبة  الخيــار  يتــرك لهــم  اليافعيــن)ات( تقنّيــًا وفنّيــًا، فيمــا  المنقولــة جنســيًا واإليــدز(. نطلــب منــه أن يوّجــه 

للشــخصيات والموضــوع األساســي للمشــاهد الدرامّيــة التــي يريــدون ابتكارهــا وتأديتهــا.
قــد يتطّلــب تحضيــر مشــاهد مســرحّية أكثــر مــن لقــاء وأكثــر مــن جلســة، لذلــك ســوف تقومــون بتنفيــذ مــا يلــزم مــن 

اللقــاءات إلنجــاز العمــل.
للميّســر )ة(: كونــك المســؤول األول واألخيــر عــن المجموعــة التــي قــد عملــت معهــا علــى مــدى جلســاٍت عــّدة 
وبمــا أنــك علــى درايــة بأعضــاء المجموعــة وتفاعاتهــم ومزاجهــم، مــن المهــّم أن تقّيــم مــع اإلختصاصــي)ة( مــدى 
مشــاركة اليافعيــن)ات( ، وأن تقّيــم مــع اليافعيــن)ات( مــدى شــعورهم بالرضــى عــن المســار، فالمســار مهــّم بقــدر 

النتيجــة أو المنتــج النهائــي. نحــرص علــى عــدم التمييــز، وعلــى أن يتــّم توزيــع األدوار والمهمــات بشــكٍل عــادل.
مــن المهــّم مراعــاة القــدرات والمواهــب المختلفــة والعمــل علــى تعزيزهــا لــدى المشــاركين)ات(، مثــًا إذا رأينــا أن 
شــخصًا مهتــّم بالمشــاركة فــي تنفيــذ الديكــور، ال نجبــره علــى التمثيــل، بــل نشــّجع موهبتــه فــي الناحيــة التــي يختارهــا.

نجلس ونتكّلم معهم قبل البدء، ونشركهم بكّل الخطوات، وال نقّرر عنهم أي شيء.
عندمــا يصبــح العمــل جاهــزًا، نختــار المــكان والزمــان المناســبين ونــدُع األهــل واألطفــال واليافعيــن)ات( والمؤسســات 
الفاعلــة وأصحــاب القــرار فــي المنطقــة )رجــال الديــن، مســؤولين وعامليــن فــي الجمعيــات المحلّيــة والمراكــز تربوّيــة 

ومراكــز الخدمــات الصحّيــة، المجلــس البلــدي...( لحضــور العــرض.

بعد العرض، يمكن أن ندير نقاش مع الحضور حول األسئلة االتية:
ما رأيكم بالعمل الذي قّدمه اليافعون)ات( اليوم؟. 1
هل تعتقدون بأن ما يطرحوه مهّم بالنسبة لهم وبالنسبة لمستقبلهم؟. 2
هل تعتقدون بأنه يمكنكم مساعدتهم على تحسين هذا الواقع؟ كيف؟. 3
هــل تعتقــدون بــأن التغييــر يجــب أن يكــون علــى صعيــد فــردي أم عائلــي أم علــى صعيــد المجتمــع المحّلي . 4

أم علــى صعيد السياســات والقوانين؟
ماذا يمكن لكّل واحٍد منكم أن يفعل انطاقًا من موقعه كي تتكامل الجهود؟. 5

لفتة نظر!
إن الدرامــا والمشــاهد المســرحّية هــي مــن إحــدى الوســائل األكثــر فعالّيــًة فــي التأثيــر فــي آراء النــاس، إذ أنهــا تجربــة 
حّيــة مبنّيــة علــى التفاعــل بيــن صاحــب الرســالة والمتلّقــي. ال تطــال هــذه التجربــة المســتوى المعرفــي وحســب، بــل 
ــي مــن مشــكات مرتبطــة  تحــّرك المشــاعر واإلنفعــاالت التــي تشــّجع علــى التعاطــف مــع الشــخصّيات التــي تعان

بموضوعنــا، وبالتالــي فهــي تســاهم فــي إعــادة النظــر فــي المواقــف وتغييرهــا

رسائل 
أساسية
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جدارية تمرين 3   

 هدف 
التمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نطلــب مــن اليافعيــن)ات( أن يضعــوا فكــرة لجدارّيــة تعّبــر عــن أفكارهــم ومشــاعرهم تجــاه موضــوع مــن المواضيــع 
التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات )التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، التزويــج المبكــر، تشــويه األعضــاء 

التناســلية األنثويــة، اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز(، ونســاعدهم علــى بلــورة فكرتهــم.

بعــد القــرار بشــأن مــا ســتتضّمنه رســومات الجدارّيــة، نقــوم بمســاعدة اليافعيــن)ات( علــى توزيــع العمــل فيمــا بينهــم. 
يمكــن لــكّل مجموعــة ان تصنــع مخّططــًا لرســم جــزء مــن الجدارّيــة، ونشــرح لهــم بأننــا ســوف نقــوم بتنفيذهــا علــى 

مقيــاٍس أكبــر بمســاعدة شــخٍص متخّصــص.

بعــد اإلنتهــاء مــن التحضيــر، نتأّكــد مــن أن اليافعيــن)ات( يشــعرون بالرضــى عــن التصميــم األولّي للجدارّية، ونشــّجعهم 
علــى القيــام بالتعديــات إذا كانــوا يرغبــون بذلك.

فــي المرحلــة الاحقــة، يمكننــا أن ندعــو شــخصًا اختصاصّيــًا فــي الفــّن التشــكيلي ذو خبــرة فــي تنفيــذ الجدارّيــات، 
ونشــرح لــه مســبقًا المســار الــذي مــّر بــه اليافعيــن)ات( الــى أن وصلــوا الــى تلــك المرحلــة. نقــوم بتعريفــه علــى 
المشــاركين)ات( ويقــوم اإلختصاصــي)ة( بشــرح خطــوات العمــل ونوعّيــة المــواد المســتعملة، وكيفّيــة التنفيــذ. 
نقــوم باإلتفــاق علــى جميــع الخطــوات مــع المشــاركين)ات(، ونشــركهم فــي توزيــع األدوار علــى بعضهــم البعــض، 

ونّتفــق علــى موعــد تنفيــذ الجدارّيــة وعلــى المــكان.

للميّسر)ة(:

وإشــراك  األول،  التحضيــري  اللقــاء  منــذ  الجدارّيــة  لتنفيــذ  المحتملــة  األماكــن  فــي  بالتفكيــر  البــدء  المهــّم  مــن 
اليافعيــن)ات( فــي ذلــك. بعدهــا ســوف يكــون عليــك أن تســأل وتأخــذ الموافقــات المبدئيــة على األماكــن المطروحة 
ــة  مــن األشــخاص المعنّييــن. عنــد ذلــك ســوف تصبــح قــادرًا علــى اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن مــكان تنفيــذ الجدارّي

بمشــاركة اليافعيــن)ات( فــي اإلختيــار.

فــي المرحلــة النهائيــة، نحضــر مــع اليافعيــن)ات( واإلختصاصــي الــى مــكان تنفيــذ الجدارّيــة، ونشــرف علــى تنفيــذ 
العمــل.

نقــوم بتوثيــق مســار العمــل بالصــور الفوتوغرافّيــة. نتأّكــد مــن أن اليافعيــن)ات( يوافقــون علــى أن تؤخــذ لهــم 
وألعمالهــم صــورًا فوتوغرافّيــة قبــل أن نصــّور.

عنــد انتهــاء العمــل، نقــوم بتقييــم مســار العمــل مــع اليافعيــن)ات(، ونســألهم عمــا يشــعرون بــه اآلن بعــد اإلنتهــاء 
مــن تنفيــذ الجدارّيــة، وعمــا اختبــروه خــال هــذه التجربــة.

للميّســر)ة(: مــن المهــّم ان نتأّكــد قبــل موعــد التنفيــذ مــن أن اليافعيــن)ات( قــد أعلمــوا أهلهــم بمشــاركتهم بهــذا 
النشــاط
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معرض رسوم تمرين 4   

 هدف 
التمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نقــوم بإطــاق فكــرة معــرض الرســوم حــول موضــوع مــن المواضيــع التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات )التمييــز 
المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، التزويــج المبكــر، تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، اإللتهابــات المنقولــة 
جنســيًا واإليــدز(. نشــرح لليافعيــن)ات( بأنــه ســوف يكــون لديهــم مّتســع مــن الوقــت لرســم مــا يرغبــون بــه عــن هــذه 
ــروا  ــًا عــن الواقــع، بــل يمكنهــم أيضــًا أن يعّب ــه ليــس مــن الضــروري أن يرســموا مــا يشــبه نقــًا حرفّي المواضيــع، وبأن
ــات فــي الرســم  ــه ليــس مــن الضــروري أن يمتلكــوا تقنّي ــر الحــّر والمفتــوح. نشــّدد علــى أن بالرمــوز والتجريــد، والتعبي

ــروا عــن أفكارهــم ومشــاعرهم. لكــي يقومــوا بذلــك، وأن مــا يهّمنــا هــو أن يعّب

ــات  ــن)ات( بعــض التقني ــم اليافعي ــذ، لكــي يعّل ــدء بالتنفي ــل الب ــر إختصاصــي فــي الفــّن التشــكيلي قب يمكــن أن ُنحِض
البســيطة ويشــرح عــن المــواد المختلفــة الممكــن اســتعمالها، لكــي يكــون لــدى اليافعيــن)ات( الخيــار األوســع فــي 
انتقــاء المــواد، ولكــي يتمّكنــوا مــن توصيــل أفكارهــم بشــكٍل أفضــل يشــعرهم بالثقــة والرضــى. يمكــن أن يقــوم 
اليافعــون)ات( باســتكمال لوحاتهــم فــي المنــزل وخــارج إطــار النشــاط، إذا توّفــرت اإلمكانّيــات والظــروف المائمــة 

لذلــك.

قــد يمتــّد هــذا النشــاط علــى عــّدة جلســات/لقاءات، وقــد يتطّلــب ذلــك إحضــار اإلختصاصــي أكثــر مــن مــّرة قبــل البــدء 
بتنفيــذ اللوحــات النهائيــة.

عنــد انتهــاء اليافعيــن)ات( مــن تنفيــذ لوحاتهــم، نقــوم باإلعــداد لمعــرض الرســوم بالمشــاركة معهــم. نختــار معهــم 
المــكان والزمــان، ونحّضــر معهــم بطاقــات الدعــوة، بعــد أن نكــون قــد اســتعلمنا عــن األماكــن المحتملــة وأخــذ 

الموافقــات المبدئيــة.

نقــوم بالتحضيــر للمعــرض مــع الجهــات المعنّيــة وندعــو األهــل والجهــات الفاعلــة والوســائل اإلعامّيــة، إذ مــن 
المهــّم اســتثمار هــذا النشــاط فــي جهــود المناصــرة.

للميّسر)ة(

انتبه)ي( لحّق الملكّية الفنّية لليافعين)ات(، واحرص)ي( على أن تعود اللوحات ألصحابها بعد انتهاء المعرض
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زيارة مدرسية تمرين 5   

 هدف 
التمرين

األدوات

الخطوات

نقــوم بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة لزيــارة إحــدى المــدارس المجــاورة، ونشــرح للمعنّييــن أن هدفنــا نشــر الوعــي 
ــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي،  ــم تناولهــا خــال الجلســات )التميي حــول موضــوع مــن المواضيــع التــي ت
التزويــج المبكــر، تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، اإللتهابــات المنقولة جنســيًا واإليدز(. ونشــرح بــأن اليافعين)ات( 

أنفســهم هــم الذيــن ســيقومون بتنفيــذ نشــاط مــع طــاب فــي مثــل ســّنهم.

ــر  ــارة، نقــوم بتحضي ــاء الزي ــذ النشــاطات أثن ــة ومــكان تنفي ــة العمرّي بعــد اإلتفــاق مــع المدرســة علــى الموعــد والفئ
ــك عــّدة لقاءات/جلســات. ــب ذل ــن)ات(، وقــد يتطّل ــارة مــع اليافعي الزي

من المهّم أن نضع تصميمًا للزيارة:
نشــرح لليافعيــن)ات( كيــف يمكــن أن يقّدمــوا أنفســهم، وكيــف يعّرفــوا الطــاب علــى هــدف اللقــاء، 	 

ــك. ــى ذل ــدّرب عل ونســاعدهم فــي الت
نشــرح لليافعيــن)ات( بــأن اللقــاء يجــب أن يتضّمــن نشــاط أو لعبــة للتعــارف واإلحمــاء، ثــّم تماريــن وأنشــطة 	 

أساســّية حــول الموضــوع، ثــّم تقييــم وختــام. نســاعد اليافعيــن)ات( علــى تقســيم وقــت الزيــارة وتوزيعــه 
علــى النشــاطات.

نحّضر مع اليافعين)ات( لعبة للتعارف واإلحماء لكي ينّفذوها مع الطاب.	 
نســاعد اليافعيــن)ات( علــى اختيــار بعــض التماريــن والنشــاطات التــي يرغبــون فــي تنفيذهــا مــن الوحــدات 	 

الســابقة، ونســاعدهم علــى التــدّرب علــى كيفّيــة تنفيــذ هــذه التماريــن والنشــاطات.
نّتفق مع اليافعين)ات( على طريقة تقييم اللقاء مع التاميذ وعلى النشاط الختامي.	 

بعــد تحضيــر هــذه الخطــوات، نســاعد اليافعيــن)ات( علــى توزيــع األدوار فيمــا بينهــم، ونشــّجعهم علــى محــاكاة 
تنفيــذ اللقــاء أمامنــا أكثــر مــن مــّرة، ونقّيــم معهــم النقــاط اإليجابّيــة والنقــاط التــي يجــب تحســينها، ونســاعدهم 
ــاء تنفيــذ اللقــاء نقــوم بدعــم اليافعيــن)ات(  ــوا يظهــروا فيهــا بعــض الثغــرات. أثن ــر المهــارات التــي ال زال علــى تطوي
ومســاندتهم، مــع الحفــاظ علــى التــوازن إذ مــن المهــم أن يشــعروا بأنهــم قــادرون علــى مــا يقومــون بــه وبأننــا نثــق 
يقدراتهــم. بعــد اإلنتهــاء مــن تنفيــذ الزيــارة واللقــاء مــع التاميــذ، نقــوم بتقييــم اللقــاء مــع اليافعين)ات(، ونســاعدهم 
علــى اســتخاص أهــّم نقــاط التعّلــم، وعلــى التعبيــر عــن مشــاعرهم حيــال مــا قامــوا بــه ومــا جــرى. إن طريقــة تثقيــف 

األقــران تشــّجع علــى المشــاركة والتعّلــم وتزيــد مــن الثقــة فــي النفــس لــدى األطفــال واليافعيــن)ات(.

للميّسر)ة(

نحتــرم قــدرات اليافعيــن)ات( وال نتوّقــع منهــم القيــام بأمــور أكبــر مــن طاقتهــم، لكــن نشــّجعهم علــى 	 
ابــراز وتطويــر هــذه القــدرات.

يمكن أن يتّم تكرار اللقاء مع أكثر من صّف ومع أكثر من مدرسة، حسب اإلمكانّيات.	 

ممكــن أن يتــّم عــرض إحــدى المشــاهد المســرحّية التــي حّضرهــا اليافعــون)ات( فــي النشــاط رقــم 2، ويتــّم 	 
إجــراء مناقشــة مــع التاميــذ حــول أســئلة معــّدة مســبقا.ً 

ــه قــد 	  ــى المدرســة، وبأن ــون ال ــن)ات( هــم أيضــًا يذهب ــه لكــون اليافعي ــب هــذا النشــاط أن ننتب قــد يتطّل
يكــون غيــر ممكــن أحيانــًا أن يقومــوا بزيــارة المــدارس وتنفيــذ األنشــطة فيهــا، لذلــك يمكــن أن يتــّم 
تنســيق المواعيــد بعــد دوام التدريــس أو حتــى القيــام بنفــس النشــاطات لكــن فــي إطــار الصّفــي، أي مــع 

ــة مجــاورة أطفــال آخريــن فــي مراكــز مجتمعّي
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مسابقة في كتابة قصة عن  تمرين 6   
الممارسات التقليدية الضاّرة

 هدف 
التمرين

األدوات

حسب الحاجةالتقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نخبــر اليافعيــن)ات( عــن إطــاق فكــرة مســابقة فــي كتابــة القصــة حــول موضــوع مــن المواضيــع التــي تــم تناولهــا 	 
ــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، التزويــج المبكــر، تشــويه األعضــاء التناســلية  خــال الجلســات )التميي

األنثويــة، اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز(.

نطلعهــم بأنهــم ســوف يعملــون علــى تصميــم إعــان المســابقة لكــي يــوّزع الحقــًا فــي المــدارس وعلــى األطفال 	 
فــي محيطهم.

نســاعد اليافعيــن)ات( علــى تصميــم اإلعــان ونشــرح مــا يجــب أن يتضّمنــه، مثــل الغايــة مــن القّصــة، والمواضيــع 	 
الممكنــة )التزويــج المبكــر، ختــان اإلنــاث، غيــر ذلــك...( واألســاليب الممكنــة )أســطورة، قّصــة واقعّيــة، قديمــة، 

معاصــرة...(، وموعــد ومــكان تســليم القصــص.

بعــد اإلنتهــاء مــن تصميــم اإلعــان واإلتفــاق عليــه، نعلــم اليافعيــن)ات( بأنهــم ســوف يكونــوا هــم أعضــاء لجنــة 	 
الحكــم فــي هــذه المســابقة، وبأنهــم ســوف يعملــوا معــًا علــى وضــع معاييــر الختيــار أفضــل ثــاث قصــص.

ــل أن تكــون اللغــة ســهلة 	  ــرح عليهــم بعــض األفــكار )مث ــر ونقت ــن)ات( علــى وضــع هــذه المعايي نســاعد اليافعي
ومفهومــة مــن قبــل جميــع النــاس، ألــخ.(

نحّضــر مــع الجهــات المعنّيــة حفــل إعــان النتائــج بمــا فيــه تحضيــر الجوائــز التــي ممكــن اإلتفــاق عليهــا مــع 	 
اليافعيــن)ات( فــي لجنــة الحكــم.

نفّكــر مــع الجهــات المعنّيــة فــي إمكانّيــة طباعــة ونشــر هــذه القصــص فــي كتــاٍب واحــد يتضّمــن أيضــًا مشــاركات 	 
وشــهادات ورســائل مــن قبــل اليافعيــن)ات( الذيــن شــاركوا فــي كاّفــة أنشــطة الدليــل منــذ البدايــة. كمــا يمكــن 

أن يشــاركوا فــي تصميــم الرســوم لهــذه القصــص.

رسائل 
أساسية
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دليل تطبيق األنشطة مع اليافعين 
واليافعات “13-10 سنة”

التمييز والعنف على أساس النوع اإلجتماعي “الجندر”
التزويج الُمبِكر/الزواج الُمبِكر – اإللتهابات المنقولة جنسّيًا
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المحور األول

حســب  التمييــز  موضــوع  إلــى  مدخــل 
والعنــف  “الجنــدر”  اإلجتماعــي  النــوع 
المبني على النوع اإلجتماعي “الجندر”
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ن األطفال من: قة بهذا المحور، سوف يتمكَّ في نهاية الجلسات الُمتعلِّ

وصف دور البيئة والتربية في تشكيل األدوار الجندرية.	 

ــز الجنــدري الشــائعة فــي 	  ــد أشــكال التميي ــز الفروقــات بيــن الجنســين وتحدي وصــف دور الثقافــة فــي تعزي
بيئتهــم.

تعريف العنف ووصف أشكاله، ال سيما العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي)الجندر(.	 

مقّدمة  

يتنــاول هــذا المحــور مواضيــع مرتبطــة بالتمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي أو الجنــدر. فاألشــكال 
ب  ز الممارســات التقليديــة المؤذيــة، وُتســبِّ ل انتهــاكا للحقــوق، وُتعــزِّ المختلفــة للتمييــز بيــن اإلنــاث والذكــور ُتشــكِّ

أمــراض وإلتهابــات ومشــكات جمــة فــي الصحــة الجنســية واإلنجابيــة لإلنــاث والذكــور علــى حــٍد ســواء.

ــر)ة(،  قــة بهــذا المحــور، وباإلســتناد إلــى دليــل المعلومــات الُمســاِعدة للميسِّ عنــد تطبيــق الجلســات المتعلِّ
ســوف نعمــل مــع المشــاركين)ات( مــن خــال أنشــطة وتماريــن علــى استكشــاف أثــر البيئــة والتربيــة فــي تحديــد 
األدوار الجندريــة وفــي تشــجيع الصفــات المرتبطــة بــكٍل مــن الجنســين. يســاعدنا كل ذلــك علــى فهــم أثــر التنشــئة 

اإلجتماعيــة والتربيــة فــي بــروز التمييــز بيــن اإلنــاث والذكــور وفــي اســتمرار وتعزيــز أشــكال التمييــز.

ق فــي هــذا المحــور إلــى موضــوع العنــف وال ســيما العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي،  ســنتطرَّ
وســنبحث أبــرز أنواعــه وأشــكاله وأكثرهــا شــيوعًا فــي مجتمعاتنــا ومحيطنــا.

تتنــّوع أهــداف وأنشــطة هــذا المحــور، لذلــك يجــب الحــرص علــى تنفيــذ كّل األنشــطة بالتسلســل، وقــد يتطّلــب 
ذلــك تقســيم هــذا المحــور علــى عــدٍد كاٍف مــن الجلســات مــن أجــل تحقيــق األهــداف الكاملــة.
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أتعّرف الى الحقوق10 تمرين 1   

 هدف 
التمرين

زيــادة فهــم األطفــال بالحقــوق، ال ســيما تلــك المرتبطــة بالتمييــز حســب النــوع اإلجتماعــي وبالممارســات التقليدّيــة 
الضاّرة

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نسأل األطفال اآلتي:. 1
ماذا تعني لكم كلمة »حّق«؟ هل يمكنكم إعطائي أمثلة عن بعض الحقوق؟	 
 بعد ذلك، نلّخص أفكار األطفال ونتأّكد ان الجميع قد فهموا مفهوم »الحق«.	 

نــوّزع األطفــال علــى مجموعتيــن. نــوّزع لــكّل طفــل)ة( فــي المجموعــة األولــى رســم ُيظِهــر إحــدى حقــوق . 2
األطفــال، ونــوّزع لــكل طفــل)ة( فــي المجموعــة الثانيــة قصاصــة ورق كتــب عليهــا إحــدى الحقــوق فــي الصــور 

التــي وّزعناهــا علــى المجموعــة األولــى.
ــر عــن رســمته، وهكــذا . 3 ــارة التــي تعّب ــذي يحمــل العب ــه رســم أن يبحــث عــن الطفــل ال نطلــب مــن كّل طفــل لدي

يشــّكل كّل طفليــن ثنائّيــًا. نطلــب منهمــا أن يتحّدثــا عــن الصــورة: »مــاذا هنــاك فــي الصــورة؟ ومــاذا يعنــي هــذا 
الحــّق أيضــًا، غيــر مــا نــراه فــي الصــورة؟ أي مــا هــي األمثلــة األخــرى التــي تفّســر هــذا الحــّق؟ مــا الــذي أعجــب كّل 

واحــٍد منكمــا فــي هــذه الصــورة؟«
نطلب من الطفلين أن يؤّلفا قّصة صغيرة عن الصورة التي بين يديهم.. 4
يعــرض كّل ثنائــي الرســم الــذي بيــن يديــه وهــو يــروي قّصتــه التــي أّلفهــا، ثــّم يســأل باقــي المشــاركين)ات( أن . 5

ــم عنــه رســمه وقّصتــه. يســتنتجوا الحــّق الــذي يتكّل
نختــم بالقــول أّن حقــوق األطفــال وحقــوق اإلنســان متنّوعــة كمــا الحظنــا خــال التمريــن، وهــي مهّمــة جــدًا 	 

لســعادة اإلنســان، ونضيــف أننــا ســنفّكر أكثــر فــي الحقــوق فــي تمريــٍن الحــق، كمــا ســنفّكر فيمــا يمكــن ان نفعلــه 
كــي نتمّتــع بهــذه الحقــوق.

خيــارات إضافّيــة: يمكــن إجــراء التمريــن نفســه لكــن مــع المجموعــة كاملــًة، وهكــذا نضــع الصــور أو الرســوم علــى 
طاولــة فــي وســط الغرفــة، ونقــرأ نحــن عبــارة عــن إحــدى الحقــوق، ونســأل كّل األطفــال أن يجــدوا الصــورة التــي تــدّل 
علــى هــذا الحــّق بيــن مجموعــة الرســوم أو الصــور. كمــا يمكــن أن نقــوم بــه علــى شــكل مســابقة بيــن مجموعتيــن، 
نعطــي كّل مجموعــة نســخ مطابقــة مــن الرســوم، ونقــرأ نحــن عبــارة عــن إحــدى الحقــوق لألطفــال فــي المجموعتيــن، 
والمجموعــة التــي تجــد الرســم المطابــق قبــل األخــرى تحصــل علــى عامــة. ثــّم نناقــش بعــد كّل عبــارة مــاذا يعنــي 

هــذا الحــّق بالنســبة لألطفــال ونطلــب أن يعطــوا أمثلــة إضافّيــة.

للميّسر)ة(

نشــّجع كّل ثنائــي ونثنــي علــى المشــاَركات. نتذّكــر أن النشــاط ليــس لتقييــم أداءهــم فــي تأليــف القصــص، 	 
وإنمــا هــو أداة لتحقيــق هــدف التمريــن بأكبــر قــدر ممكــن مــن المشــاركة والتعبيــر.

ــواٍح خاّصــة مــن حيــث العمــر، بقــدر مــا يمكنــك 	  بقــدر مــا تكــون المجموعــة متجانســة مــن حيــث عــّدة ن
ــًا مــن الصعــب أن يفهــم مشــارك/ة فــي ســّن  أن تتوّســع فــي الحــوارات والتعليقــات واإلضافــات. مث
ــه أيضــًا للفروقــات  ــًة مــع مشــارك)ة( فــي ســّن 13 ســنة. يجــدر التنّب 10 ســنوات بالطريقــة عينهــا مقارن

ــه. ــة حتــى بيــن المشــاركين)ات( مــن الســّن عين الفردّي

10  مقتبس من تمرين في دليل تطبيق األنشطة مع األطفال-رزمة الحقوق المتعّلقة بالصحة الجنسية لألطفال واليافعين )ات(، منّظمة رعاية األطفال،2011
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رسائل 
أساسية

الحــّق هــو مــا يتمّتــع بــه اإلنســان ألنــه إنســان. حقــوق اإلنســان تعنــي أنــه يســتحق ان يعيــش بكرامــة ويتمّتــع بالحيــاة. 
ــا، ولألهــل والحكومــات مســؤولية فــي تحقيــق حقــوق األطفــال. أن نكــون  ــد معن ــا حقــوق تول نحــن كأطفــال لدين

أصحــاب حقــوق يعنــي أيضــًا أنــه علينــا أن نحتــرم حقــوق اآلخريــن، وأن علينــا دائمــًا أن نســعى لممارســة حقوقنــا.

الئحة الحقوق المكتوبة على قصاصات الورق:

الحّق في الرعاية الصحّية	 

الحّق في عدم التمييز	 

الحّق في الحماية من العنف واألذى	 

الحّق في التعّلم.	 

الحّق في المشاركة.	 

الحّق في التعبير عن الرأي.	 

الحّق في اللعب والتمتع بأوقات الفراغ والراحة	 
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تمرين 2    العنف أنواعه وأشكاله

 هدف 
التمرين

زيادة معرفة األطفال بمعنى العنف.	 

زيادة معرفة األطفال بأنواع العنف وأشكاله.	 

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبــدأ النشــاط بعصــف ذهنــي حــول ســؤال »مــاذا تعنــي لنــا كلمــة عنــف؟«. نطلــب مــن األطفــال تحديــد كل مــا . 1
ــص اإلجابــات واألفــكار ثــم نعــرض تعريــف العنــف بشــكل  يخطــر ببالهــم عندمــا يســمعون كلمــة عنــف. نجمــع ونلخِّ

ط. ُمبسَّ

مــن التعريــف، نســتخلص األفــكار ويعمــل مــع األطفــال علــى تصنيــف األفــكار المتشــابهة تحــت أنــواع العنــف . 2
األربعــة )العنــف الجســدي – اإلهمــال – العنــف العاطفــي والمعنــوي – العنــف الجنســي(.

ثم نوضح أن األمثلة التي برزت تقع تحت أشكال العنف )الضرب مثًا(.	 

نشــّجع األطفــال بعــد ذلــك أن يفّكــروا: أي مــن أشــكال العنــف التــي ذكــرت ممكــن أن يتعــّرض لهــا األطفــال . 3
واليافعــون)ات(؟

نناقش ونلّخص ونختم بالرسائل األساسّية. 4

للميّسر)ة(

فــي حــال لــم يعــِط األطفــال أمثلــة كافيــة قبــل تصنيــف هــذه األمثلــة تحــت انــواع العنــف، نســاعدهم علــى 	 
استكشــاف بعــض األمثلــة مــن خــال طــرح األســئلة المفتوحــة. ســوف يســاعد ذلــك علــى اســتنتاج أنــواع العنــف 

األربعــة فــي الخطــوة الاحقــة.

بإمكاننا اإلستعانة بملصقات صديقة لألطفال عن أشكال العنف من تلك المتوافرة ضمن مواردنا	 

رسائل 
أساسية

العنف هو كّل ما ُيسّبب لنا األذى فيما يخّص صّحتنا ومشاعرنا. وقد تكون نتائجه ظاهرة أو غير ظاهرة.	 

من حّق جميع األطفال التمّتع بالحماية من العنف بكاّفة أشكاله.	 

هنــاك مســؤولين عــن حمايــة األطفــال مــن العنــف مثــل الدولــة واألهــل، كمــا يمكــن لألطفــال أن يتعلمــوا كيــف 	 
يحمــون أنفســهم.
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تمرين 3    أدوارنا اإلجتماعية

 هدف 
التمرين

زيادة معرفة األطفال بمعنى الجنس والنوع اإلجتماعي والفرق بينهما.	 

تعريف األطفال على دور التنشئة اإلجتماعّية في موضوع التمييز حسب النوع اإلجتماعي.	 

أوراق-أقام-لوح قّاباألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع األطفــال علــى مجموعــات ونطلــب منهــم أن يفّكــروا فــي األلعــاب التــي كانــوا يلعبونهــا عندمــا كانــوا أصغــر . 1
ســّنًا. نطلــب منهــم أن يفّكــروا فــي ألعــاب البنــات والصبيــان.

بعــد أن تضــع المجموعــات الئحــة بألعــاب البنــات والئحــة بألعــاب الصبيــان، تعــرض المجموعــات عملهــا، ونديــر . 2
النقــاش حــول األســئلة اآلتيــة:

بماذا تختلف ألعاب البنات عن ألعاب الصبيان؟	 
هل تعتقدون بأن بعض هذه األلعاب ال يمكن أن تلعبها الفتيات؟ ما هي؟ ولماذا؟ من يحّدد ذلك؟	 
هل تعتقدون بأن بعض هذه األلعاب ال يمكن أن يلعبها الفتيان؟ ما هي؟ ولماذا؟ من يحّدد ذلك؟	 

نتابــع ونطلــب مــن كّل مجموعــة ان تفّكــر فــي الصفــات التــي يتوقعهــا المجتمــع مــن الفتــى وتلــك التــي يتوّقعها . 3
مــن الفتــاة، وان تضــع الئحــة بذلــك. تعــرض المجموعــات عملهــا، ونناقــش األســئلة اآلتية:

هل تعتقدون بأن الصفات التي تنمو لدى الفتيات ال يمكن أن تنمو لدى الفتى، والعكس؟ لماذا؟	 
هــل تعتقــدون بــأن بعــض أنــواع وأشــكال العنــف يمكــن أن تمــارس علــى الفتــاة فقــط لكونهــا فتــاة، وألنــه 	 

مطلــوب منهــا أن تقــوم بــأدواٍر معّينــة؟ هــل بإمكانكــم أن تقّدمــوا بعــض األمثلــة علــى ذلــك؟
هــل تعتقــدون بــأن بعــض أنــواع وأشــكال العنــف يمكــن أن تمــارس علــى الفتــى فقــط لكونه فتى، وألنــه مطلوٌب 	 

منــه أن يقــوم بــأدواٍر معّينــة؟ هــل بإمكانكــم أن تقّدمــوا بعــض األمثلــة علــى ذلك؟
نوضح خال المناقشة الفرق بين الجنس والنوع اإلجتماعي أو الجندر.. 4
نلّخــص النقــاط األساســية التــي بــرزت أثنــاء النشــاط، ونوضــح بعــض أشــكال العنــف التــي تكــون مبنّيــة علــى . 5

أســاس النــوع اإلجتماعــي وخاصــة تلــك التــي تنــدرج تحــت الممارســات التقليدّيــة المؤذيــة )مثــل التزويــج المبكــر(، 
كمــا نوضــح دور التنشــئة اإلجتماعّيــة فــي موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي.

الجنــس هــو مــا يمّيزنــا بيولوجّيــًا فــي شــكلنا الخارجــي ووظائفنــا اإلنجابّيــة عــن بعضنــا البعــض كذكــور ام كإنــاث. 	 
الجنــس البيولوجــي ال يتغّيــر ويتحــّدد منــذ اللحظــة األولــى للحمــل.

النــوع اإلجتماعــي هــو مــا يمّيزنــا إجتماعّيــًا كذكــور أو كإنــاث، أي مــا نقــوم بــه )أدوار ومســؤولّيات( فــي مجتمعنــا 	 
كوننــا ذكــورًا وإنــاث. يتكــّون النــوع اإلجتماعــي ويتطــّور حســب الطــرق التــي نتربــى عليهــا وحســب مــا يشــّجعه 
مجتمعنــا مــن صفــات وســلوكيات لــكلٍّ مــن الذكــور واإلنــاث. يولــد النــاس أنثــى أو ذكــر )الجنــس( ويتعّلمــون 

كيــف يكونــون فتياتــًا وفتيانــًا، ثــّم يصبحــون نســاًء ورجــااًل )النــوع اإلجتماعــي(
العنف المبني على النوع اإلجتماعي هو العنف الذي نختبره أو نتعّرض له بناًء على كوننا فتيانًا أو فتيات.	 
يمكــن أن يأخــذ أشــكااًل مختلفــة مثــل التمييــز بيــن الفتــى والفتــاة فيمــا يخــّص تلبيــة احتياجاتهــم المختلفــة وقــد 	 

يصــل الــى درجــة التســّبب بــاألذى البالــغ بســبب هــذا التمييــز. يمكــن للعــادات والتنشــئة اإلجتماعّيــة أن تســمح 
بذلــك أو أن تشــّجع عليــه، كمــا يمكنهــا أن تحمــي منــه.

رسائل 
أساسية

لنا الحّق في عدم التمييز فيما بيننا صبيانًا كّنا أم بناتًا فيما يخص حاجاتنا للتطّور والنمو والمعرفة.	 

ولنــا الحــق فــي اإلنخــراط فــي نشــاطات والحصــول علــى الرعايــة الصحّيــة والحمايــة مــن العنــف بــدون أي تمييــز 	 
فيمــا بيننــا.

143



تمرين 4    أزرق أو زهر؟11

 هدف 
التمرين

مساعدة المشاركين)ات( على فهم مسألة التمييز بين الجنسين وفهم أثر ذلك على الفتيات والفتيان.	 

تعزيز فهم األطفال لدور التنشئة اإلجتماعّية في تطوير هوّية وخصائص النوع اإلجتماعي.	 

لوح قّاب، أقاماألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

ع المشــاركين)ات( علــى مجموعتيــن بنــاءًا علــى صفــة مشــتركة مثــل لــون اللبــاس )داكــن وفاتــح(. . 1 نــوزِّ
ينبغــي أن تضــم كل مجموعــة إناثــًا وذكــورًا. نطلــب مــن أعضــاء المجموعتيــن الجلــوس فــي مواجهــة 

بعضهــم )كل مجموعــة تجلــس مــن ناحيــة(. نســأل أفــراد المجموعتيــن:

زًا؟	  فناها؟ هل هناك مجموعة أفضل أو أكثر تميُّ ما الفرق الذي ترونه في المجموعتين التي ألَّ

نطلــب مــن األفــراد فــي المجموعتيــن أن يفترضــوا أن أعضــاء إحــدى المجموعتــان )مجموعــة الثيــاب . 2
ــي،  ــر ذكاءًا وجمــااًل وثقــًة مــن أعضــاء المجموعــة األخــرى، وبالتال ــال( هــم أكث ــة علــى ســبيل المث الداكن
فإنهــم يســتحقون إحترامــًا أكبــر وحيــاة أكثــر راحــة مــن أعضــاء المجموعــة األخــرى. أمــا أعضــاء المجموعــة 
الثانيــة ينبغــي أن يقومــوا بمهــام كثيــرة مــن أجــل تحســين حيــاة أعضــاء المجموعــة األفضــل. وهــم قــد ال 

نــوا مــن اإلســتمرار بالذهــاب إلــى المدرســة ألن عليهــم تحســين حيــاة المجموعــة األفضــل. يتمكَّ

شة«:. 3 نناقش األسئلة التالية: مع المجموعة »الُمهمَّ

كيــف شــعرتم عندمــا أخبروكــم بأنكــم أقــل جــدارًة باإلحتــرام بســبب إختافكــم عــن المجموعــة 	 
األولــى؟ )علــى أســاس لــون الثيــاب مثــًا(.

كيــف شــعرتم عندمــا عرفتــم أن حياتكــم ســوف تكــون أكثــر صعوبــًة؟ هــل تشــعرون أنــه مــن العــدل 	 
زنــا  الحصــول علــى اإلحتــرام وفــرص الحيــاة األفضــل بنــاءًا علــى لــون الثيــاب )أو أيــة صفــة أخــرى تميِّ

عــن اآلخريــن(؟

مع المجموعة »المتميزة«:

كيــف شــعرتم عندمــا أخبروكــم بأنكــم أكثــر جــدارًة باإلحتــرام بســبب إختافكــم عــن المجموعــة 	 
الثانيــة؟ )علــى أســاس لــون الثيــاب مثــًا(.

ــه مــن العــدل 	  ــر راحــة؟ هــل تشــعرون أن ــم أن حياتكــم ســوف تكــون أكث كيــف شــعرتم عندمــا عرفت
زنــا  الحصــول علــى اإلحتــرام وفــرص الحيــاة األفضــل بنــاءًا علــى لــون الثيــاب )أو أيــة صفــة أخــرى تميِّ
رأيتــم المشــاركون)ات( مــن المجموعــة األخــرى ُيعاملــون  عــن اآلخريــن(؟ كيــف شــعرتم عندمــا 

بطريقــة ســيئة؟

 مع المجموعتين:

إذا كان الخيــار لديكــم، هــل تبقــون علــى هــذا التمييــز وتفضلــون تقســيم النــاس إلــى مجموعتيــن حيــث 	 
يتمتــع أعضــاء إحــدى المجموعتيــن بإمتيــازات أكبــر أم يجمعــون األفــراد فــي مجموعــة واحــدة حيــث 

يتمتــع الجميــع بحيــاة كريمــة وباإلحتــرام وبفــرص متســاوية؟

رنــا هــذا النشــاط بأمثلــة عــن انعــدام المســاواة؟ مــا معنــى المســاواة؟ هــل يمكننــا أن نجــد أمثلــة 	  هــل يذكِّ
عــن التمييــز فــي مجتمعاتنا؟
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الخطوات

لكــي نعطــي اليافعيــن)ات( فرصــة إختبــار ماهيــة عــدم المســاواة، يمكــن أن نعكــس األدوار ونعطــي المجموعــة 
األولــى صفــة المجموعــة »المتميــزة« والمجموعــة الثانيــة صفــة »المجموعــة المهمشــة« ونطــرح نفــس األســئلة 

ونناقــش.

ــاًء علــى ميــزة مشــتركة لــدى أفــراد كّل مجموعــة )لــون  ــة: بعــد أن نقــوم بتقســيم المجموعتيــن بن ــارات إضافّي خي
الشــعر أو لــون الثيــاب، الــخ.( نضــع الكراســي علــى شــكل دائــرة، علــى أن يكــون عددهــا أقــّل مــن عــدد المشــاركين)ات( 

بكرســي واحــد. ونتــرك مســافة بيــن الكرســي واآلخــر كــي يســتطيع المشــاركون)ات( المــرور بينهــا.

 نطلــب مــن المشــاركين)ات( أن يقفــوا حــول الكراســي خــارج الدائــرة، وأن يــدوروا حولهــا علــى أنغــام الموســيقى 
الــدوران فــور توّقــف الموســيقى وأن يدخلــوا الدائــرة ويجلســوا علــى  ونعلمهــم بأنــه عليهــم أن يتوّقفــوا عــن 
ــًا مــن الدائــرة ونقــوم بجولــة  الكراســي. الشــخص الــذي يبقــى بــدون كرســي يخــرج مــن اللعبــة. نطــرح كرســّيًا إضافّي

جديــدة، وهكــذا نعيــد الكــّرة الــى أن يبقــى شــخصين ليتنافســا علــى الكرســي األخيــر.

إحــدى  أفــراد  نعلــم  المــّرة  هــذه  ولكــن  نلعبهــا مجــّددًا،  بأننــا ســوف  المشــاركين)ات(  نعلــم  اللعبــة،  إنهــاء  بعــد 
المجموعــات بأنهــم ســوف يقومــون بتنفيــذ اللعبــة بالقفــز علــى قــدٍم واحــدة، وذلــك بنــاء علــى الميــزة أو الصفــة 
التــي تمّيزهــم عــن أفــراد المجموعــة الثانيــة. ســوف تكــون حظــوظ أفــراد هــذه المجموعــة بالفــوز ضئيلــة وسيشــعر 
المشــاركون)ات( بعــدم تكافــؤ الفــرص وعــدم المســاواة فــي الظــروف، بعدهــا يمكــن أن نقــوم بالنقــاش متبعيــن 

نفــس األســئلة المطروحــة فــي النشــاط.

رسائل 
أساسية

ع بالفرص نفسها وأن نتساوى في الحقوق والواجبات وأال يتم التمييز بيننا.	  المساواة تعني أن نتمتَّ

أكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى عــدم التمييــز بيــن األطفــال. يعنــي عــدم التمييــز أن يتمتــع جميــع األطفــال 	 
بالحقــوق الــواردة فــي االتفاقيــة دون أي تمييــز بســبب األصــل أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو الثــروة 

أو العجــز الصحــي.

الحــق بعــدم التمييــز )المــاّدة مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل 2(: تلحــظ هــذه المــادة عــدم تمييــز األطفــال ألي 	 
ســبب، ومــن ضمــن ذلــك عــدم التمييــز بســبب الجنــس. بالتالــي، إن جميــع الحقــوق، ومــن ضمنهــا تلــك المتعّلقــة 
بالصّحــة الجنســّية لألطفــال، تنطبــق علــى الذكــور واإلنــاث دون تمييــز فيمــا بينهمــا. يشــمل هــذا الحــّق الحمايــة 
مــن كاّفــة أشــكال التمييــز والعنــف المبنــي علــى النــوع، والحمايــة مــن اإلســاءة الجنســّية، ومــن كافــة أشــكال 
الوصمــة اإلجتماعّيــة، وضمنهــا الوصمــة تجــاه األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز.
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تمرين 5    خطوة الى األمام12

 هدف 
التمرين

تعزيز ثقة اليافعين)ات( بقدرتهم على التغيير.	 

تشجيع اليافعين)ات( على اتخاذ خطوات من أجل تحقيق المساواة.	 

لوح قاب وأقام أو ما يعادلهاألدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبــدأ بقــراءة العبــارة اآلتيــة: »إّن أطــول الرحــات تبــدأ بخطــوٍة واحــدة«. نســأل المشــاركين)ات( مــاذا تعنــي هــذه . 1
العبــارة لــكّل واحــٍد وواحــدة منهمــا. نســتمع لإلجابــات، نعطــي 5 الــى 10 دقائــق لهــذه المناقشــة.

نطلــب مــن المشــاركين)ات( أن يقفــوا فــي دائــرة، وأن يتقــّدم خطــوًة داخــل الدائــرة كّل مــن تنطبــق عليــه العبــارة . 2
التــي ســنقرأها مــن الئحــة العبــارات أدنــاه: »أفعــال وخطــوات مــن أجــل المســاواة«.

نطلب من الذين خطوا خطوًة الى األمام عند كّل عبارة، أن يجيبوا على األسئلة اآلتية:. 3

كيف شعرت عندما أخذت هذه الخطوة الشجاعة؟	 

كيــف كانــت رّدة فعــل اآلخريــن تجــاه الخطــوة التــي قمــت بهــا؟ هــل واجهــت أيــة مقاومــة مــن أي أحــد عندمــا 	 
قمــت بذلــك؟

بعد اإلنتهاء من العبارات، نطلب من المشاركين)ات( الجلوس، ونسأل:. 4

إذا كان لديكــم الخيــار، مــاذا تختــارون؟ أن تغّيــروا الظــروف غيــر المرضيــة فــي حياتكــم وحيــاة الذيــن تهتّمــون 	 
بأمرهــم أو أن تبقــوا تقومــوا باألمــور كمــا هــو معــروف قبلكــم، بشــكٍل تقليــدّي )نقّلــد مــن هــم أكبــر منــا – حســب 

مــا هــو معــروف فــي مجتمعنا-بتصرفهــم تجــاه الجنس/الجنــدر اآلخــر(؟

إذا أردتــم تغييــر مــا يزعجكــم فــي الواقــع )التمييــز الجنــدري وعواقبــه(، مــاذا ســتكون »الخطــوة األولــى« لــكّل 	 
واحــٍد منكم/منكــّن؟

نســتمع الــى إجابــات جميــع المشــاركين)ات( وندّونهــا علــى شــكل رؤوس أقــام علــى اللــوح كــي تكــون بمثابــة 	 
تعّهــد تشــهد عليــه المجموعــة. يمكننــا أن نســأل فــي اللقــاء المقبــل مــاذا تغيــر لــدى كّل فــرد وإذا اســتطاع أن 

يقــوم بالخطــوة األولــى.

الئحة العبارت )أفعال وخطوات من أجل المساواة( أتقّدم خطوة الى داخل الدائرة إذا:

للفتيان: قمت بمساعدة أختي أو فتاة أخرى من أقربائي في عمٍل ما كانت تقوم به في المنزل.

للفتيــات: شــكرت أخــي أو فتــى آخــر مــن أقربائــي أو جيرانــي لمســاعدتي فــي األعمــال منزلّيــة التــي أقــوم بهــا 
عــادًة.

للفتيان: دعمت أختي بالتكّلم مع أهلي عما هو مناسب لمستقبلها.

للفتيــات: طلبــت مــن أخي/أخوتــي أو أحــد أفــراد العائلــة مســاعدتي فــي األعمــال المنزلّيــة كــي أحظــى بوقــٍت 
للــدرس والراحــة.

للفتيان: دعمت فتيان آخرين عندما قّرروا أن يساعدوا أخواتهم على تحسين حياتهّن.

للفتيات: شكرت أخي أو فتيان آخرين ألنهم منعوا بعض الفتيان من التنّمر علّي أو على صديقاتي.
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الخطوات

للفتيان: تكّلمت مع فتيان آخرين بشأن التنّمر على الفتيات وأطلعتهم بأن هذا التصّرف غير مقبول.

للفتيــات: تكّلمــت مــع أخــي أو مــع فتــى آخــر )قريبــي، زميــل فــي المدرســة، جــاري( عمــا يزعجنــي فــي تصّرفاتــه 

تجاهــي وعمــا أرغــب بــه فــي طريقــة معاملتنــا لبعضنــا البعــض.

ماحظــة: بإمــكان الميّســر إضافــة عبــارات أخــرى مناســبة لإلطــار الثقافي-اإلجتماعــي الخــاص بالمجموعــة 

التــي يطّبــق معهــا النشــاط. كمــا يمكننــا أن نطلــب مّمــن يرغــب مــن المشــاركين)ات( أن يفّكــر بعبــارة إضافّيــة 

ويتليهــا علــى المجموعــة.

رسائل 
أساسية

كّل خطــوة فــي أيــة رحلــة تغييــر هــي خطــوة مهّمــة جــّدًا بــدًء بـــ “الخطــوة األولــى«. بإمكاننــا نحــن كيافعيــن ويافعــات 

أن نعمــل مــن أجــل أن نضمــن بــأن الفتيــان والفتيــات يحصلــون علــى فــرٍص متســاوية فــي الحيــاة. كمــا يمكننــا أن 

نجعــل اليافعيــن)ات( اآلخريــن يلمســون فوائــد المســاواة.
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المحور الثاني

”II“ الممارسات التقليدية
الزواج “التزويج” الُمبِكر
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ن األطفال من: قة بهذا المحور، سوف يتمكَّ في نهاية الجلسات الُمتعلِّ

ربــط ظاهــرة التزويج/الــزواج الُمبِكــر بانتهــاك حقــوق الطفــل، ووصفهــا كإحــدى الممارســات التقليديــة 	 
المؤذيــة ضمــن أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي )الجنــدر(.

شرح بعض العوامل وراء التزويج/الزواج الُمبِكر.	 

وصف اآلثار المترتبة عن التزويج/الزواج الُمبِكر.	 

ي مواقف واتجاهات رافضة وُمقاِومة لعملية التزويج/الزواج الُمبِكر.	  تبنِّ

مقّدمة  

فــي هــذا المحــور ســوف يطــّور األطفــال فهمهــم لقدراتهــم المتناميــة، وكذلــك معرفتهــم باآلثــار المترّتبــة علــى 
الــزواج أو التزويــج المبكــر، مــن أجــل تطويــر مواقفهــم المناهضــة للتزويــج المبكــر بنــاء علــى معرفتهــم بحقوقهــم 
كأطفــال، واســتنادًا علــى مبــدأ الحــق بالحمايــة مــن العنــف )الممارســات التقليديــة المؤذيــة( المبنــى علــى النــوع 

اإلجتماعــي.

كمــا ســيطّور األطفــال فهمهــم للعوامــل المؤدّيــة الــى التزويــج المبكــر مــن أجــل تعزيــز قدرتهــم علــى التفكيــر فــي 
الحلــول المســاهمة فــي إنهــاء هــذه الظاهــرة، كونهــم أعضــاء فاعليــن فــي مجتمعهــم ومــن منطلــق الحــق فــي 

التعبيــر عــن الــرأي وفــي المشــاركة فــي اتخــاذ جميــع القــرارات التــي تعنيهــم.
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تمرين 1    كيف أحقق ذاتي؟

 هدف 
مساعدة األطفال على فهم الزواج ومتطلباتهالتمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نبدأ بأسئلة ُمطِلقة للتمرين:. 1

ما هو الزواج؟ ماذا تعني لكم هذه الكلمة؟ ما معنى أن يتزّوج شخصان؟	 

برأيكم، ما هو السن المناسب للزواج؟	 

نســتمع الــى اإلجابــات ونكتبهــا علــى اللــوح القــّاب وال نقّيــم أي مــن اإلجابــات وال نناقشــها كــي نعــود إليهــا فــي . 2
نهايــة النشــاط.نقول لألطفــال مــا يأتــي: “ســوف نعــود الــى إجاباتكــم بعــد حيــن ونتكّلــم عنهــا، لكــن قبــل ذلــك، 

ســوف نقــوم بلعبــة ســوّيًا”

نجلــس فــي دائــرة علــى الكراســي، ويبقــى أحــد األطفــال بــدون كرســي. نطلــب مــن الطفــل أو الطفلــة أن يقــف . 3
ــر عــن شــيء مــا يرغــب القيــام بــه أو أن يتعّلمــه )هوايــة، نشــاط، موهبــة أو مهــارة  فــي وســط الدائــرة، وأن يعّب
معّينــة، مهنــة مســتقبلّية ...(. عندهــا علــى كّل األطفــال الذيــن يشــتركون معــه فــي هــذه الرغبــة ان يبّدلــوا 
ــاء، يحــاول الطفــل أو الطفلــة الــذي كان يقــف فــي  أماكنهــم والجلــوس علــى كــراٍس مختلفــة. فــي هــذه األثن
الوســط أن يجــد لــه كرســّيًا شــاغرًا ويجلــس عليــه، وبذلــك يبقــى طفــًا آخــر فــي وســط الدائــرة ويعّبــر عــن رغبــة 

جديــدة، وهكــذا دواليــك.

عندمــا يأتــي دور أي واحــٍد منكــم، ســوف يعّبــر عــن شــيء يحــّب القيــام بــه أو يحــّب أن يتعّلمــه، مثــًا هوايــة 	 
)مثــل تســّلق األشــجار، الســباحة، الســفر، أنشــطة تطّوعيــة مثــل الكشــاف...( أو موهبــة )العــزف، الرســم، كتابــة 
القصــص...( أو مهــارة )الخياطــة، قيــادة الســيارة،( أو مهنــة )نعطــي مثــل عــن مهنــة تناســب الصبيــان والبنــات 

فــي اإلطــار الثقافــي للمجموعــة التــي نطّبــق معهــا النشــاط(.

ســوف يقــف كلٌّ منكــم فــي الدائــرة عندمــا يقــع الــدور عليه/عليهــا، ويقــول العبــارة اآلتيــة: »أنــا أحــّب أن أتعّلــم 	 
كــذا، وكّل مــن يرغــب بتعّلــم كــذا فليبــّدل مكانــه اآلن« أو » أنــا أحــّب أن أقــوم بكــذا، وكّل مــن يرغــب بتعّلــم كــذا 

فليبــّدل مكانــه اآلن«

عند اإلنتهاء، ندير النقاش حول األسئلة اآلتية:. 4

ماذا يلزمنا كي نقوم بهذه األشياء التي ذكرتموها؟	 

)من اإلجابات التي قد تذكر: الوقت، التجربة، اإلمكانيات المادّية، الدراسة، اإلرادة...(	 

)نتابــع انطاقــًا مــن إجاباتهــم( هــل تعتقــدون بأنــه مــن الممكــن أن نحقــق كّل هــذه األشــياء لــو تزّوجنــا فــي ســّن 	 
ــي عنهــا فــي حــال تزّوجتــم فــي  مبكــرة؟ مــا هــي األشــياء مــن تلــك التــي ذكرتموهــا التــي قــد تضطــرون للتخّل

ســّن مبكــرة؟

كيف ستشعرون عندما تتخّلون عن بعض هذه الرغبات واألحام؟	 

واآلن، بعــد أن فّكرنــا قليــًا باألمــور التــي نريــد تحقيقهــا، ســوف نطــرح الســؤال مــن جديــد. مــا هــو برأيكــم ســّن 	 
الــزواج المناســب؟

نعــود الــى اإلجابــات التــي قــد كتبناهــا علــى اللــوح القــّاب ونــرى مــع األطفــال إذا كانــت اإلجابــات قــد اختلفــت. . 5
ثــّم نلّخــص ونختــم بالرســائل األساســّية.
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الخطوات

للميّسر)ة(

ليــس هنــاك جــواب واحــد مناســب للســؤال عــن »الســّن المناســب للــزواج«. المعيــار هــو الســّن القانونــي لبلــوغ 	 
ســّن الرشــد مــن جهــة، وحّقــوق الطفــل فــي الحمايــة، فــي النمــو والتعّلــم مــن جهــة أخــرى. المهــم هــو أن 
يفهــم األطفــال بأنهــم قــادرون علــى تحقيــق أشــياء كثيــرة قبــل الــزواج، وتطويــر الخبــرات والمهــارات، وبــأن ذلــك 

يتطّلــب وقتــًا.

 ال نطلــق األحــكام علــى إجابــات األطفــال، ففــي هــذه المرحلــة )النشــاط األول( قــد يكــون التغييــر فــي آرائهــم 	 
ــا، ألنــه هنــاك المزيــد مــن التماريــن التــي ســتبني علــى هــذا النشــاط  بســيط جــّدًا، وهــذا أمــر ال يجــب أن يحبطن

وتؤّكــد الرســائل وتســاعد فــي تغييــر اإلتجاهــات.

رسائل 
أساسية

هنــاك أمــور كثيــرة قــد أرغــب بتحقيقهــا قبــل الــزواج، وهنــاك أمــور قــد يؤّخرنــي الــزواج عنهــا مثــل التعّلــم 	 
جديــدة. مهــارات  واكتســاب 

من حّقي أن أنمو الى أقصى حّد وأن أتطّور وأتعّلم وأمارس أنشطة ثقافّية وترفيهّية وأعّبر عن ذاتي.	 
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تمرين 2    فلنبن بيتًا

 هدف 
التمرين

زيادة فهم األطفال لما يتطلبه الزواج.	 

فهم اآلثار السلبية لعدم الجهوزية للزواج في حالة الزواج الُمبِكر.	 

األدوات
كرتــون، الصــق ورقــي، غــراء، تلويــن مائــي، ريــش للتلويــن، مقّصــات، أقــام تلويــن خشــبّية، أقــام تلويــن شــمع، 

مكبــس، شــرائط ملّونــة

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نعــرض علــى األطفــال مجموعــة مــن األدوات )كرتــون، ورق، الصــق...( ونــوّزع األطفــال ضمــن مجموعــات تتأّلــف . 1
مــن شــخصين، ونطلــب منهــم أن يســتعينوا بــاألدوات ويقومــوا ببنــاء بيــت خــال 5 دقائــق.

نضبط الساعة ونعّير 5 دقائق، وعند انتهاء الوقت، نطلب من المجموعات التوقف.	 

ندير النقاش حول األسئلة اآلتية:. 2
كيف تشعرون اآلن خاّصًة وأنكم لم تتمّكنوا من إنهاء بناء المنزل؟	 
هل كان من السهل اإلتفاق على كيفّية بناء المنزل؟	 
هل كان الوقت كافيًا؟	 
هل تعتقدون بأن أساسات منازلكم صلبة وثابتة كفاية؟	 
مــاذا كان ينقصكــم كــي تتّمــوا هــذه المهّمــة بشــكٍل أفضــل؟ )مــن المهــم اإلرتــكاز إلــى إجابــات األطفــال علــى 	 

هــذا الســؤال وربطهــا باألســئلة الاحقــة(.
واآلن لنفكــر بموضــوع الــزواج. هــل تعتقــدون أن الــزواج وبنــاء أســرة جديــدة يتطّلــب التعــّرف علــى الشــريك أو 	 

الشــريكة واإلتفــاق معــه وأخــذ الوقــت الكافــي للتحضيــر قبــل أخــذ القــرار بشــأنه؟
مــاذا يحصــل لــو كان الــزواج متســّرعًا ولــم نتحّضــر لــه كفايــة كمــا فــي موضــوع البيــت الــذي حاولنــا بنــاءه قبــل 	 

قليــل؟
برأيكــم مــا هــي األمــور التــي يجــب أن نعــرف عنهــا أكثــر قبــل الــزواج؟ مــا هــي األمــور التــي مــن المهــّم أن نتعّلمهــا 	 

والمهــارات التــي يمكننــا أن نكتســبها كــي نشــعر بالثقــة وكــي يكــون الــزواج ناجحــًا؟

نلّخص نقاط التعّلم والرسائل األساسّية.. 3

رسائل 
أساسية

إن الزواج وبناء أسرة أمُر يتطّلب نضوجًا ووقتًا كافيًا للتحضير.	 
قبــل أن نتــزّوج، مــن المهــّم أن نأخــذ الوقــت وأن نتعــّرف جّيــدًا علــى الشــخص الــذي ســنتزّوجه كــي نســتطيع 	 

التفاهــم ونكــون كلينــا راضييــن، وأن يكــون الــزواج لــه أساســات متينــة نّتفــق عليهــا ســوّيًا.
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تمرين 3    قصص من حولنا-عوامل وآثار

 هدف 
التمرين

ع على التزويج المبكر.	  زيادة فهم األطفال للعوامل التي تشجِّ
زيادة معرفة األطفال باآلثار المختلفة الناتجة عن الزواج/التزويج الُمبِكر.	 

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نسأل األطفال:. 1
برأيكم لماذا يتزوج األطفال والمراهقون في سّن مبكرة؟ ما هي األسباب؟	 
نستمع الى اإلجابات ونلّخصها على اللوح ضمن نقاط.	 

ــدًا وقــد . 2 ــروا قصصــًا ألشــخاص يعرفونهــم جّي ــرة ونطلــب منهــم أن يتذّك ــوّزع األطفــال علــى مجموعــات صغي ن
ــاة هــؤالء األشــخاص: ــرت فــي حي ــروا فــي األشــياء التــي تغّي تزّوجــوا باكــرًا. نطلــب منهــم أن يفّك

هل هناك أشياء تغّيرت في حياة هؤالء األطفال واليافعين؟ ماهي؟ هل تخّلوا عن أشياء تهّمهم؟	 
ما هي األمور الجديدة التي أصبحوا يقومون بها )أدوار ومسؤوليات(؟	 
وهل يؤّثر ذلك على سعادتهم وصّحتهم؟	 
نترك لألطفال حرّية اختيار طريقة تقديم العرض )قّصة، رسوم، الخ.(	 

تعرض المجموعات عملها، وندير النقاش ونلّخص األسباب والعوامل والنتائج واآلثار.. 3

رسائل 
أساسية

الســّرية  علــى  حفاظــًا  قّصتهــم  يخبــروا  الذيــن  األشــخاص  أســماء  يذكــروا  أاّل  األطفــال  مــن  نطلــب  للميّســر)ة( 
والخصوصّيــة بــل ان يقولــوا: »أعــرف فتــاًة أو أعــرف فتــًى...«. نشــرح لألطفــال مــا يلــي: »قــد ال يحــّب األشــخاص أن 

نــروي قّصتهــم فــي غيابهــم، لذلــك لــن نقــوم بذكــر أســمائهم، ونكتفــي بســرد القّصــة كــي نتعّلــم منهــا«.
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تمرين 4    قصة منى

 هدف 
زيادة فهم األطفال بالعوامل واالثار الناتجة عن التزويج/الزواج المبكرالتمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نقوم بقراءة »قّصة منى« لألطفال، مستعينين بملصق »قّصة منى«.  .1

قّصة منى
كانــت منــى فتــاة فــي الخامســة عشــر مــن عمرهــا، ولديهــا 5 إخــوة وأخــوات. وكانــت فتــاة 
جميلــة وذكّيــة وطموحــة. كانــت ناجحــة جــّدًا فــي مدرســتها ومحبوبــة مــن صديقاتهــا. أرادت 
منــى أن تصبــح طبيبــة أطفــال فــي المســتقبل، وكانــت تحلــم أن تتخــّرج مــن المدرســة كــي تدخــل 

ــة المــاّدي كان ســّيء. الجامعــة. لكــّن وضــع العائل

ذات يــوم، جــاء والدهــا أبــو صــاح وأخبرهــا بأنــه عليهــا تــرك المدرســة ألنــه ســوف يزّوجهــا لكريــم 
إبــن العــم محمــود. غضبــت منــى جــّدًا وشــعرت أن أحامهــا تنهــار أمــام عينيهــا، إغرورقــت عينــا 
منــى بالدمــوع ودخلــت غرفتهــا مســرعة، شــعرت فــي هــذه اللحظــة أنهــا لــم تعــد تريــد ان تــرى أو 
تســمع أي أحــد، لكّنهــا فجــأًة عــادت مســرعة الــى غرفــة الجلــوس وقالــت لوالدهــا: »أنــا مــا زلــت 
صغيــرة علــى الــزواج، ولــن تســتطيع إرغامــي علــى اإلرتبــاط، إضافــًة الــى أن كريــم يكبرنــي بأعــواٍم 
كثيــرة. أنــا ال اريــده زوجــًا، بــل أرغــب أن أكمــل تعليمــي وأصبــح طبيبــة أطفــال«، فأجــاب والدهــا 
بغضــٍب شــديد: »أصبحــِت متمــّردة جــّدًا، هــذا مــا يحصــل عندمــا تتعّلــم البنــات! لــن تصبحــي 

طبيبــة وســوف تتزّوجيــن«، ثــّم خــرج صائحــًا لــألم »أنــا عائــد بعــد قليــل وأريــد الطعــام جاهــزًا«.

كانــت األم فــي المطبــخ قــد اســتمعت الــى الحــوار الدائــر بيــن منــى وزوجهــا أبــو صــاح، فســرحت 
فــي ذكرياتهــا ونســيت أمــر إعــداد الطعــام. رجعــت بذاكرتهــا الــى الــوراء عندمــا كانــت تقريبــًا 
فــي مثــل ســّن ابنتهــا منــى. راحــت تتذّكــر كيــف زّوجهــا أهلهــا ألبــو صــاح، وكيــف قالــوا لهــا أّنهــا 
ــيٍّ مــن الذهــب...  ســوف يكــون لديهــا عرســًا بهيجــًا وتلبــس الثــوب األبيــض، وتحصــل علــى حل
لكــّن الــزواج لــم يكــن فقــط كمــا قالــوا. كان زوجهــا أبــو صــاح ال يأخــذ لرأيهــا أي اعتبــار، وكانــت 
تقضــي وقتهــا بيــن أربعــة جــدران ال تــذوق طعــم الراحــة وال الحنــان، وألســنة أهــل زوجهــا تاحقها 
لتحاســبها علــى أي شــيء تفعلــه. وحتــى حيــن كانــت تلجــأ الــى أهلهــا لتشــكو ســوء معاملــة 

زوجهــا وأهلــه لهــا، كان الجــواب » هــذا نصيبــك، تحّملــي«.

عانــت والــدة منــى كثيــرًا، وظــّل صوتهــا مكتــوم وقلبهــا مكســور، وجســدها تعــب وعقلهــا 
مشــّتت. كانــت قــد خســرت رفيقاتهــا فــي المدرســة وتحّملــت مســؤولّية كبيــرة، وأصبــح لديهــا 

أطفــال صغــار وهــي ال تقــوى علــى رعايتهــم...

صحــت والــدة منــى مــن ذكرياتهــا األليمــة، وقــّررت أنهــا ال تريــد البنتهــا ان تكــّرر نفــس قّصتهــا، 
فراحــت تفّكــر فيمــا يمكــن فعلــه!

 2.  ندير النقاش حول األسئلة اآلتية:

كيف تشعرون بعد سماع هذه القّصة؟	 

ماهي المشاكل التي تطرحها هذه القّصة؟	 

ما األسباب )والعوامل( الرئيسّية وراء هذه المشاكل؟	 

كيف كانت تشعر منى؟	 
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مــاذا فقــدت والــدة منــى عندمــا تزّوجــت؟ مــا كان تأثيــر ذلــك علــى صّحتهــا الجســدّية وعلــى حالتهــا 	 
النفســّية ومشــاعرها، وعلــى عاقاتهــا اإلجتماعّيــة مــع اآلخريــن )رفيقاتهــا، أهــل الــزوج(.

مــا هــي حقــوق الطفــل والمراهــق)ة( المنتهكــة فــي هــذه القّصــة؟ )الحقــوق التــي ال تتمّتــع بهــا منــى 	 
وال والدتهــا عندمــا كانــت فــي مثــل ســّنها(.

ماذا يمكن لمنى ولوالدة منى أن تفعا لكي ال تتكّرر القّصة؟	 

نلّخص نقاط التعّلم والرسائل األساسّية ونختم.  .3

رسائل 
أساسية

مــن العوامــل التــي تســاهم فــي تزويــج األطفــال واليافعيــن هــي الوضــع المــادي لألهــل والعــادات 	 
والتقاليــد الســائدة بشــأن الــزواج )نتــزّوج كمــا تــزّوج أهلنــا قبلنــا(، والنظــرة الــى الفتــاة بأنهــا ال تحتــاج أن 

تتعّلــم وان مصيرهــا الــزواج.

مــن اآلثــار والنتائــج التــي تظهــر بســبب الــزواج المبكــر: الحرمــان مــن التعليــم، خســارة األصدقــاء، تحّمــل 	 
مســؤوليات صعبــة ومتعبــة مثــل تربيــة األطفــال، التخّلــي عــن النشــاطات، مشــاعر حــزن ونــدم، مشــاكل 

صحّيــة نتيجــة الحمــل والــوالدة المبكــرة.

من حّق األطفال واليافعين )ات( ان يكملوا تعليمهم.	 

من حّق األطفال واليافعين)ات( النمو والتطّور الى أقصى حدود.	 

مــن حــق األطفــال واليافعيــن)ات( التمّتــع بأوقــات الفــراغ والحصــول علــى الراحــة مــن حــّق األطفــال 	 
واليافعيــن)ات( المشــاركة فــي إتخــاذ القــرارات التــي تعنيهــم وتعنــي مســتقبلهم وســعادتهم.

قّصة بديلة أو إضافّية: قّصة منير
أصــّر والــدي علــى أن يطيــع جــّدي الــذي أمــره بــأن يزّوجنــي مــن ابنــة عّمــي بعــد أن بلغــت 17 عامــًا. كانــت 
ــا  ــا بحملهــا. وضعــت حنــان طفلن ــا بشــهرين فوجئن بنــت عّمــي حنــان فــي ســّن الرابعــة عشــر وبعــد زواجن
ــا أيضــًا يتعــّرض لمشــاكل  ــم يكتمــل بعــد بســبب صغــر ســّنها. كان طفلن ــة ألن حوضهــا ل ــة قيصرّي بعملّي
صحّيــة ألن بنيتــه كانــت ضعيفــة، وقــد قالــت الطبيبــة لحنــان بــأن ذلــك يعــود لصغــر ســّنها أثنــاء الحمــل، 

وألن المشــاكل الصحيــة للمولــود قــد تزيــد عندمــا يكــون الزوجــان أقــارب.

ــا كنــت أرغــب بدخــول الجامعــة وأشــتاق ألوقــات  ــًا وال حتــى ألكــون زوجــًا فأن ــم أكــن جاهــزًا ألكــون أب ل
المــرح التــي كنــت أقضيهــا مــع رفاقــي. أنــا اليــوم أعمــل بجهــد كــي أتحّمــل أعبــاء المنــزل اإلقتصادّيــة 
رغــم أن عائلتــي تســاعدني. كنــت أرغــب ببنــاء بيــت علــى طريقتــي بــدل مــن الســكن فــي المنــزل اإلضافــي 
الــذي يملكــه عّمــي. لقــد تغّيــرت حياتــي كثيــرًا ولــم يعــد لــدّي حيــاًة خاّصــة وال وقتــًا خاّصــًا بــي مــن أجــل 
ممارســة نشــاطاتي الســابقة. إضافــة الــى ذلــك أنــا أشــعر بــأن حنــان ينقصهــا أيضــًا شــيئًا مــا وهــي ليســت 

ســعيدة، مثلــي.

للنقاش:

كيف تشعرون بعد سماع هذه القّصة؟	 

ماهي المشاكل التي تطرحها هذه القّصة؟	 

ما األسباب )والعوامل( الرئيسّية وراء هذه المشاكل؟	 

كيف يشعر منير؟	 

كيــف أّثــر الــزواج والحمــل والــوالدة المبكــرة علــى صّحــة حنــان الجســدّية وعلــى حالتهــا النفســّية ومــا كان تأثيــر الــزواج واإلنجــاب 	 
علــى حالــة منيــر النفســّية؟ مــا هــي حقــوق الطفــل والمراهــق)ة( المنتهكــة فــي هــذه القّصــة؟ )الحقــوق التــي ال تتمّتــع بهــا حنــان 

والتــي ال يتمّتــع بهــا منيــر؟(

كيف كان باإلمكان مساعدة منير وحنان لو فّكر أحدهم بمساعدتهما قبل تزويجهما؟ من كان يستطيع ذلك؟	 
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تمرين 5    لقاء مع شخصية من المجتمع المحّلي

 هدف 
التمرين

زيادة فهم األطفال بالعوامل واالثار الناتجة عن التزويج المبكر.	 

تعزيز المواقف واإلتجاهات الرافضة للتزويج المبكر.	 

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

قبــل اللقــاء نحّضــر مســبقًا للقــاء مــع شــخص مــن المجتمــع المحّلــي إن أمكــن )أم أو أب، معّلمــة أو أســتاذ-عامل)ة( 
فــي الجمعّيــة، الــخ( علــى أن تكــون لــدى هــذا الشــخص تجربــة زواج مبكــر فاشــل )اّدى الــى الطــاق و/أو الــى 
آثــار ونتائــج ســلبّية علــى حيــاة الشــخص فــي حينهــا(. ونطلــب مــن األطفــال )فــي لقــاء ســابق( أن يحّضــروا ضمــن 
مجموعــات األســئلة التــي يــوّدون مناقشــتها مــع هــذا الشــخص. نســاعدهم أثنــاء التحضيــر علــى وضــع أســئلة تظهــر 

العوامــل التــي أّدت بهــذا الشــخص الــى التــزوج بســّن مبكــرة، وأســئلة تظهــر اآلثــار والنتائــج التــي تترّتــب عنــه.

أثنــاء اللقــاء نبــدأ بالترحيــب بالضيــف)ة(، ونقــوم بتمريــن تعــارف بســيط مــن أجــل »كســر الجليــد«، ثــّم نــوّزع األدوار 
ونديــر النقــاش.

في نهاية اللقاء، نشكر الضيف ونوّدعه.

بعــد اللقــاء نقــوم باســتراحة صغيــرة )15 دقيقــة(، ثــّم نقّيــم بعدهــا اللقــاء مــع المجموعــات، ونســألهم عّمــا تعّلمــوه 
مــن هــذه التجربــة. ثــّم نطلــب منهــم اســتخاص العوامــل التــي أّدت الــى الــزواج المبكــر واآلثــار والنتائــج التــي ترّتبــت 

عنه:

كيف كان اللقاء برأيكم؟	 
كيف شعرتم وأنتم تطرحون األسئلة؟	 
كيف شعرتم وأنتم تستمعون الى اإلجابات؟	 
هل وجدتم صعوبات معّينة؟	 
ماذا تعّلم كّل واحٍد وواحدة منكم من هذا اللقاء؟	 
واآلن لنتذّكــر ســوّيًة تفاصيــل اللقــاء ونســتنتج العوامــل واألســباب التــي جعلــت »فــان« يتــزّوج باكــرًا. مــا 	 

الــذي جعــل »فانــة« تتــزّوج فــي هــذا الســن؟ )نلّخــص اإلجابــات وندّونهــا علــى اللــوح القــّاب(.
كيــف أّثــر الــزواج المبكــر علــى حيــاة »فانــة«؟ مــاذا حصــل ومــا كانــت نتائــج هــذا الــزواج؟ )نلّخــص اإلجابات 	 

وندّونهــا علــى اللــوح القّاب(
هــل هنــاك حقــوق معّينــة حرمــت منهــا »فانــة« عندمــا تزّوجــت أو أثنــاء الــزواج أو بعــده؟ )حســب 	 

القّصــة(.

 نلّخــص مــع األطفــال نقــاط التعّلــم األساســّية المتعّلقــة بالعوامــل واآلثــار مــن جهــة، والرســائل األساســّية المتعّلقــة 
بالحقــوق التــي كانــت منتهكــة فــي هــذه القّصــة.

رسائل 
أساسية
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تمرين 6    تأكيد اإلتجاهات والمواقف الجديدة

 هدف 
تعزيز المواقف واإلتجاهات الرافضة للتزويج المبكرالتمرين

بطاقات من كرتون، أقام حبر عريضةاألدوات

الخطوات

ــون، ونطلــب مــن كّل واحــٍد وواحــدة منهــم أن يكتــب علــى جهــة مــن . 1 ــوّزع علــى األطفــال بطاقــات مــن الكرت ن
البطاقــة » أوافــق« وعلــى الجهــة األخــرى »ال أوافــق«، ثــّم نجلــس مــع األطفــال فــي دائــرة ونشــرح لهــم بأننــا 
ســوف نقــرأ عليهــم بعــض العبــارات عــن موضــوع الــزواج، وأنــه عليهــم أن يفّكــروا جّيــدًا فيمــا إذا كانــوا يوافقــون 

أو ال يوافقــون علــى هــذه العبــارات. نبّســط التعليمــات ونبــدأ كالمثــل اآلتــي:
مثــًا إذا قلــت لكــم هــذه الجملــة » الــزواج أمــٌر يخّلصنــا مــن المشــاكل فــي حياتنــا«، فعلــى مــن يعتقــد منكــم بــأن 	 

ذلــك صحيــح بالنســبة لــه أن يرفــع بطاقتــه مــن الجهــة التــي كتــب عليهــا » أوافــق«، وعلــى مــن يعتقــد أن رأيــه 
غيــر ذلــك أن يظهــر الجهــة التــي كتــب عليهــا »ال أوافــق«.

واآلن يمكننا أن نبدأ.	 
بعــد التعبيــر عــن الموقــف الخاصــة بــكّل عبــارة باســتخدام بطاقــة »أوافــق/ال أوافــق«، نجــري مناقشــة مختصــرة . 2

ونســتمع الــى آراء الذيــن يوافقــون والذيــن ال يوافقــون علــى كّل عبــارة مــن العبــارات.
للميّسر)ة(:

ليــس بالضــرورة أن نتبــع نفــس الترتيــب، وليــس بالضــرورة أن نقــول كّل العبــارات. مثــًا التطبيــق مــع مجموعــة 	 
أطفــال مــن عمــر 10 ســنوات يختلــف عــن التطبيــق مــع مجموعــة مــن عمــر 13 ســنة وفقــًا لقدراتهــم المتناميــة. 
بإمكاننــا تقديــر ذلــك إذ أننــا نكــون قــد عملنــا مــع نفــس المجموعــة خــال عــّدة جلســات )نّفذنــا عــّدة أنشــطة( 
وأصبحنــا نعــرف قــدرة المجموعــة. مــن المهــّم أن ننتبــه أيضــًا لنقــاط الحساســية لــدى المجموعــة وفقــًا لإلطــار 
ــار هــو أاّل نتســّبب بــاألذى المعنــوي ألي  الثقافــي مــن جهــة، ووفقــًا للحــاالت الخاّصــة مــن جهــة أخــرى. المعي

مــن األطفــال.
مــن المفتــرض أاّل نحصــل علــى فروقــات كبيــرة فــي اإلجابــات، ألن هــذا النشــاط يأتــي بالتسلســل فــي ختــام هــذه 	 

ــة المتعّلقــة بالمعــارف واإلتجاهــات. نحــاول أن  ــا التعّلمّي ــا أهدافن الوحــدة، ومــن المفتــرض أن نكــون قــد حّققن
نستكشــف مــا الــذي يقــف عائقــًا أمــام تغييــر بعــض المواقــف فــي حــال بــرز ذلــك، ونحــاول التصويــب مــن خــال 

اســتعمال الحجــج التــي يقّدمهــا األطفــال اآلخــرون الذيــن يتبّنــون المواقــف الســليمة.
عبارات بشأن الزواج

أهــّم مــا فــي الــزواج هــو حفــل العــرس ألننــا نرتــدي المابــس الزواج أمٌر يخّلصنا من المشاكل في حياتنا
الجميلــة ونحتفــل

ليس هناك أية مشكلة إذا تزّوجنا في سّن مبكرالحصول على الهدايا هو أمٌر مشّجع للزواج

الــزواج المبكــر يمكــن ان يؤّخرنــا عــن الدراســة وعــن تحقيــق 
الزواج المبكر والحمل المبكر له أثار صحّية مضّرةطموحاتنــا

الــزواج المبكــر يتطّلــب منــا القيــام بأمــور جديــدة قــد ال نكــون 
جاهزيــن لهــا بعــد

نحتــاج ان نتعّلــم أمــور مختلفــة قبــل أن نتــزّوج وذلــك يتطّلــب 
وقــت كــي ننمــو ونتطــّور ونصبــح جاهزيــن

مــن الصعــب جــّدًا أن يفهــم األطفــال وأهلهــم النتائــج المؤذيــة 
التــي يســّببها الــزواج المبكــر والتــي تؤّثــر علــى صّحــة وســعادة 

األطفال

مــن حــّق األطفــال واليافعيــن أن يشــاركوا فــي القــرارات التــي 
تعنيهــم وتعنــي مســتقبلهم وســعادتهم

شــيء  أي  مــن  أبناءهــم  يحمــوا  أن  األهــل  مســؤولّية  مــن 
قــد يؤّخــر نمّوهــم وتطّورهــم ويعــّرض صحّتهــم وســعادتهم 

للخطــر

نحــن كأطفــال نســتطيع أن نســاعد األطفــال اآلخريــن وأهلهــم 
كــي يفهمــوا أن الــزواج المبكــر هــو أمــُر يضــّر بحيــاة األطفــال

رسائل 
أساسية
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المحور الثالث
البشــري/ المناعــة  نقــص  فيــروس 
اإليــدز واإللتهابــات المنقولة جنســّيًا
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ن األطفال من: في نهاية الجلسات المتعلقة بهذا المحور، سوف يتمكَّ

تحديد ما هو اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

وصف طرق الحماية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًا.	 

تحديــد الحقــوق المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة لألشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة وحقهــم 	 
بالحمايــة مــن الوصمــة والتمييــز.

ــي مواقــف واتجاهــات رافضــة وُمقاِومــة للتمييــز ضــد األشــخاص المصابيــن باإللتهابــات المنقولــة جنســيًا 	  تبنِّ
واإليدز.

مقّدمة  

مــن خــال هــذا المحــور، ســوف يطــّور األطفــال معرفتهــم باإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا وبفيــروس نقــص المناعــة 
ومــرض اإليــدز والتــي تســاهم بتعزيــز قدرتهــم علــى حمايــة أنفســهم.

وأيضــًا مــن مبــدأ الحــق فــي عــدم التمييــز ومــن مبــدأ احتــرام حقــوق اإلنســان كاّفــة، ســوف يطــّور األطفــال 
قدرتهــم علــى التعاطــف مــن األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز وعلــى التفكيــر 

فــي طــرق الدعــم المناســبة لهــؤالء األشــخاص.
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تمرين 1    هجوم فيروس نقص المناعة البشرية 
)HIV(

 هدف 
التمرين

في نهاية النشاط، سوف يتمّكن األطفال من:	 

شرح المبادئ الفيزيولوجية األساسية التي تقف وراء اإلصابة باإليدز	 

األدوات
كــرة وقصاصــات ورق كتــب عليهــا: »اإلنســان )البشــري(” – ” فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV(« – «جهــاز 

المناعــة« –«الجراثيــم« )حســب عــدد أفــراد كل مجموعــة(

الخطوات

نــوّزع علــى األطفــال قصاصــات الــورق ونطلــب مــن كّل الذيــن لديهــم الكلمــة عينهــا أن يجتمعــوا ضمــن مجموعة، . 1
وهكــذا يتــوّزع األطفــال علــى ثــاث مجموعات:

 	.)HIV( المجموعة األولى: فيروس نقص المناعة البشرية
المجموعة الثانية: جهاز المناعة.	 
المجموعة الثالثة: المجموعة الرابعة: الجراثيم.	 

نشــرح بأننــا ســوف نقــوم بلعبــة وســوف تلعــب كّل مجموعــة دورًا مختلفــًا: اإلنســان )البشــري( وفيــروس نقــص . 2
المناعــة البشــرية )HIV( وجهــاز المناعــة والجراثيــم.

نطلــب مــن أحــد المتطوعيــن أن يقــف فــي الوســط ونخبــر الجميــع بأنــه »اإلنســان )البشــري(«، ثــّم نشــرح اللعبــة . 3
كاآلتــي:

فــي هــذه اللعبــة المســماة هجــوم فيــروس نقــص المناعــة البشــري )HIV(، ســوف نفهــم كيــف يهاجــم فيــروس 	 
نقــص المناعــة البشــري جســم اإلنســان.

الجراثيــم تهاجــم جســم اإلنســان، أليــس كذلــك؟ هــل يمكنكــم أن تعطونــي أمثلــة عــن هــذه الجراثيــم؟ )ماريــا، 	 
كوليــرا(

 	 ،))HIV( واآلن، لتقــف »الجراثيــم« علــى شــكل دائــرة حــول »اإلنســان/ البشــري« )دون فيــروس نقــص المناعــة
وهــي ســوف تحــاول أن تلقــي بالكــرة علــى »اإلنســان« داخــل الدائــرة.

جهــاز المناعــة هــو عبــارة عــن مجمــوع الجنــود التــي تحمــي الجســم مــن الجراثيــم واألمــراض الجســدية وتســاعد 	 
الجســم علــى التعافــي.

واآلن ليقف أعضاء »جهاز المناعة« داخل الدائرة ويحاولون إلتقاط الكرة وبالتالي حماية »اإلنسان« منها	 
نطلق اللعبة ونقول:. 4

الجولة األولى:	 
ب هجوم الجراثيم؟	   اإلنسان: هل أنت مستعد لتجنُّ
 الجراثيم: هل أنتم مستعدون لمهاجمة اإلنسان؟	 
 جهاز المناعة: هل أنتم أيها الجنود مستعدون للدفاع عن اإلنسان؟ عظيم، فلنبدأ باللعب!	 

ُنحصــي كــم مــرة يمكــن للجراثيــم أن تصيــب اإلنســان بالكــرة. بعــد عــدة دقائــق نوقــف اللعبــة ونســأل كــم مــرة . 5
ُأِصيــب اإلنســان بالكــرة، ثــّم نســأل كّل مجموعــة عــن ماحظاتهــا ومشــاعرها:

أيهــا الجراثيــم كيــف شــعرتم؟ أيهــا اإلنســان كيــف شــعرت؟ أيهــا الجراثيــم، هــل كان مــن الســهل إســتهداف 	 
اإلنســان )كا( لمــاذا؟ )ألن جهــاز المناعــة موجــود للحمايــة والدفــاع(.

6 ..)HIV( ُندخل عنصرًا جديدًا: أحد األطفال الذي يحمل قصاصة كتب عليها فيروس نقص المناعة البشري
ــدي أعضــاء جهــاز المناعــة وراء ظهورهــم بشــكٍل 	  ــط أي ــروس نقــص المناعــة البشــري )HIV( برب نطلــب مــن »في

ــاألذى ألي أحــد. ــرًا كــي ال يتســّبب ب ــاط كثي قــوي ولكــن دون أن يشــّد الرب
نطلق الجولة الثانية ونقول: هّيا لنبدأ الجولة الثانية.. 7

تحــاول »الجراثيــم« أن تســتهدف »اإلنســان«. نحصــي كــم مــرة يمكــن »للجراثيــم« أن تصيــب »اإلنســان« بالكــرة. 	 
بعــد عــدة دقائــق نوقــف اللعبــة ونســأل كــم مــرة ُأِصيــب »اإلنســان« بالكــرة. ثــّم نســأل كّل مجموعــة عــن 

ماحظاتهــا ومشــاعرها:
 أيهــا الجراثيــم كيــف شــعرتم؟ أيهــا اإلنســان كيــف شــعرت؟ أيهــا الجراثيــم، هــل كان مــن الســهل إســتهداف 	 

اإلنســان )نعــم( لمــاذا؟ )ألن جهــاز المناعــة موجــود للحمايــة والدفــاع أصبــح ضعيفــًا(.
نســتنتج مــع المجموعــة بــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــري يســبب نقــص فــي قــدرة جهــاز المناعــة وجنــوده . 8

علــى حمايــة اإلنســان ونناقــش.

رسائل 
أساسية
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تمرين 2    نتعّرف أكثر على اإليدز

 هدف 
زيادة معرفة األطفال واليافعين)ات( حول اإليدز واإللتهابات المنقولة جنسّيًاالتمرين

األدوات

الخطوات

نــوّزع المشــاركين)ات( ضمــن مجموعــات صغيــرة، ونــوّزع عليهــم ورقــة العمــل رقــم 1 )الكلمــات المتقاطعــة(، . 1
ونطلــب منهــم إكمــال الفقــرة أ(، علــى المجموعــات أن تجــد الكلمــة الضائعــة وتضعهــا فــي مكانهــا فــي الجملــة 

اآلتيــة: » المعرفــة تســاهم فــي ...... وهــي حــّق لنــا«.
ــب الكلمــات كــي تحصــل علــى جمــٍل مفيــدة . 2 نتابــع ونطلــب منهــم إكمــال الفقــرة ب(، علــى المجموعــات أن ترتِّ

وتســتنتج منهــا معلومــات إضافّيــة عــن فيــروس نقــص المناعة/اإليــدز.
المتعّلقــة . 3 الضرورّيــة  المعلومــات  بعــض  وبإضافــة  بالتصويــب،  ونقــوم  عملهــا  نتائــج  المجموعــات  تعــرض 

الحاجــة. عنــد  بالموضــوع 
نضيــف بــأّن فيــروس نقــص المناعــة HIV هــو إحــدى أنــواع اإللتهابــات المنقولــة جنســّيًا، واّن هنــاك أنــواع أخــرى . 4

مــن اإللتهابــات التــي تنتقــل عبــر اإلتصــال الجنســي وتكــون مضــّرة للصّحــة، ولكــن هنــاك طــرق للوقايــة منهــا أو 
لمعالجتهــا. أمــا اإليــدز الــذي يســّببه الـــ HIV، فهــو األكثــر تأثيــرًا فــي صّحــة اإلنســان وســامته.

الحلول:

أ(: حمايتنا
ب(:

يتّم فحص فيروس نقص ال مناعةHIV عن طريق فحص خاّص للدّم.	 
مرض اإليدز ليس له عاج يشفي تمامًا حّتى اليوم.	 
مرض اإليدز يضعف جهاز المناعة لدى اإلنسان ويمكن أن يؤّدي الى الموت.	 
 	HIV .هناك طرق للوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة

للميّســر)ة( نتأّكــد مــن أن الجميــع قــد فهــم أن فيــروس نقــص المناعــة HIV هــو الــذي يســّبب مــرض اإليــدز وبأّنهــم تعّرفــوا علــى 
طــرق إنتقــال الفيــروس األساســّية، ولكــن ال نســتعجل فــي تفصيــل األمثلــة ألننــا ســوف نفّصــل طــرق االنتقــال المحتملــة فــي 

النشــاط الاحــق. إّن التــدّرج فــي استكشــاف المعلومــات سيســاعد األطفــال علــى تثبيــت المعرفــة.

رسائل 
أساسية

اإليــدز هــو مــرض تســّببه العــدوى بفيــروس نقــص المناعــة البشــري )HIV(. يقــوم الفيــروس بمهاجمــة جهــاز 	 
المناعــة فــي جســم اإلنســان وإضعافــه مّمــا يعــّرض الجســم الــى أمــراض أخــرى متعــّددة يمكنهــا أن تســّبب 

المــوت.
المناعة هي قدرة الجسم على مقاومة األمراض.	 
يتم فحص فيروس نقص المناعة البشري عبر فحص خاص للدم.	 
إذا تــّم اكتشــاف العــدوى بالفيــروس باكــرًا، يمكــن تحســين الوضــع الصحــي للشــخص المتعايــش مــع الفيــروس 	 

ولكــن ليــس هنــاك عــاج يشــفي تمامــًا حتــى اليــوم. فيعطــى حامــل المــرض )العــاج المضــاد للفيروســات-
Antiretroviral therapy( والــذي يبطــئ تقــدم المرض بشــكٍل كبيــر.

ينتقــل فيــروس نقــص المناعــة البشــري مــن خــال انتقــال الــدم الملــّوث بالفيــروس الــى شــخص غيــر مصــاب أو 	 
مــن خــال العاقــة الجنســّية غيــر المحمّيــة مــع شــخص مصــاب، ومــن األم المصابــة الــى الطفــل أثنــاء الحمــل أو 

الــوالدة أو الرضاعــة.
هنــاك طــرق مختلفــة يمــّر عبرهــا الــدم الملــّوث بالفيــروس، منهــا اســتعمال أدوات جارحــة او ثاقبــة ملّوثــة بالــدم 	 

وغيــر معّقمــة، مثــل أدوات الجراحــة الطبيــة والشــفرات وأدوات الوشــم وإبــر حقــن المخــدرات.
العاقــة الجنســّية المحمّيــة تعنــي اســتعمال الواقــي الذكــري. الواقــي الذكــري هــو غــاف رقيــق يتــّم وضعــه 	 

ــة بالفيــروس الــى داخــل  ــة الملّوث ــات المنوي ــع دخــول الحيوان ــد ممارســة الجنــس ليمن علــى العضــو الذكــري عن
جســم الشــريك.

اإللتهابــات 	  المنقولــة جنســّيًا.  اإللتهابــات  مــن  )HIV( هــي واحــدة  البشــري  المناعــة  نقــص  عــدوى فيــروس 
المنقولــة جنســّيًا متعــّددة وتنتقــل بممارســة الجنــس غيــر المحمــي وبعضهــا ينتقــل أيضــًا عــن طريــق إبــر الحقــن 

الملّوثــة أو األدوات الحــاّدة الجارحــة للجلــد أو عــن طريــق نقــل الــدم الملــّوث بالفيــروس وغيــر المفحــوص.
هناك طرق مختلفة للوقاية من فيروس نقص المناعة ومن باقي اإللتهابات المنقولة جنسّيًا	 
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ورقة العمل رقم 1
مستند المشارك)ة(  

دراسة حالة )1( نتعّرف أكثر الى اإليدز  

أ-ســوف تكملــون الكلمــات المتقاطعــة أفقّيــًا وعامودّيــًا، لتحصلــوا علــى األحــرف التــي تشــّكل الكلمــة الناقصــة. بإمكانكم اســتخدام 
نفــس الحــرف مّرتين.

الكلمــات التــي ســوف تبحثــون عنهــا فــي الجــدول هــي الكلمــات التــي تؤّلــف هــذه الجملــة: اإليــدز مــرض يســّببه فيــروس نقــص المناعــة 
الــذي ينتقــل عبــر اإلتصــال الجنســي بشــخِص ُمصــاب دون واقــي وعبــر نقــل الــدّم الملــّوث بالفيــروس

س و ر ي ف ل ا ب

ا ن م س م د ل ا

ل ق ر ب ف ي م ل

إ ل ض ب ي ن ل ج

ت ا ن ه ر ت و ن

ص ل ق ع و ق ث س

ا ذ ص ب س ل ح ي

ل ي ر ص خ ش ب

ن ة ع ا ن م ل ا

ا ا ز د ي إ ل ا

ت ب ا ص م ي م

الكلمة الناقصة: .............

واآلن فلنضعها في مكانها في الجملة:

المعرفة تساهم في ............ وهي حقٌّ لنا

ب-واآلن سوف تكملون جمع المعلومات الجديدة لكي نتعّرف أكثر معًا عن مرض اإليدز

سوف تقومون بترتيب الكلمات للحصول على جمل مفهومة:

فيروس نقص المناعة HIV عن طريق للدّم فحص يتّم خاّص فحص	 

 مرض ليس له تمامًا حتى يشفي اليوم عاج اإليدز	 

ُيضعف جهاز المناعة لدى أّن يؤّدي ويمكن اإليدز الى الموت اإلنسان مرض	 

 	HIVهناك للوقاية طرق من عدوى فيروس نقص المناعة
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تمرين 3    طرق إنتقال فيروس تقص المناعة 
المكتسب

 هدف 
زيادة معرفة األطفال واليافعين)ات( بطرق إنتقال فيروس نقص المناعة المكتسب وطرق الوقاية منهالتمرين

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نســتخدم ملصــق “كيــف ينتقــل فيــروس نقــص المناعــة البشــري؟« الــذي يعــرض صــور تشــير إلــى طــرق إنتقــال . 1
ُمحتملــة لفيــروس نقــص المناعــة، ونطلــب مــن األطفــال)ات( تحديــد إن كانــت هــذه الطريقــة تــؤدي إلــى إنتقــال 

الفيــروس أم ال.
صورة لشخص تلسعه ذبابة.	 
 صورة لزوجين بينهما قلب وغيمة أفكار تصدر من فكر الرجل مصّور فيها واقي ذكري.	 
 صورة لحقن ُملقاة قرب سّلة مهمات وشخص يحاول التقاط واحدة.	 
 شخص يقوم بوشم لشخص آخر.	 
شــخص مصــاب باإليــدز فــي مســبح تخــرج مــن فكــره غيمــة كتــب فيهــا »مــاذا لــو نقلــت لعــدوى لهــؤالء 	 

األشــخاص؟«.
 سيارة إسعاف وشخص مجروح ومسعف يضع ضمادة على يده ليغطي جرح لديه.	 
 إمرأة حامل تفّكر في غيمة »هل سأنقل عدوى فيروس HIV إلى مولودي؟”	 

بالحقائــق . 2 المعلومــات وتزويــد األطفــال  الكبيــرة ونتأكــد مــن تصويــب  نناقــش اإلجابــات ضمــن المجموعــة 
العلميــة حــول ســبل إنتقــال الفيــروس.

بعد ذلك، نعرض ونناقش بشكل مختصر طرق الوقاية.. 3

رسائل 
أساسية

إّن فيــروسHIV ال ينتقــل عبــر اإلختــاط اإلجتماعــي فــي المدرســة أو فــي مــكان العمــل، وال ينتقــل عبــر أحــواض 	 
الســباحة العاّمــة أو المراحيــض العاّمــة أو مــن خــال أدوات الطعــام والشــراب او اســتعمال الهواتــف العمومّيــة.

ال ينتقــل HIV باللمــس العــادي كالعنــاق والمصافحــة باليــد، وال باللعــاب وتبــادل القبــل إاّل إذا كان هنــاك جــرح 	 
فــي الفــم أي عبــر بالــدّم، وال ينتقــل بالهــواء، وال بلســعة البعــوض.

يمكــن للمــرأة الحامــل المتعايشــة مــع الفيــروس أن تحــّد مــن خطــر نقــل العــدوى الــى الجنيــن إذا تابعــت العــاج 	 
مــع طبيبهــا منــذ بدايــة الحمــل وأجــرت والدة قيصريــة وامتنعــت عــن اإلرضــاع

بإمكان الناس حماية أنفسهم وتجّنب التقاط فيروس نقص المناعة من خال:	 

اإلمتناع عن الجنس أو استعمال الواقي الذكري لدى ممارسة الجنس.	 

اإلبتعاد عن تعاطي المخدرات.	 

عدم مشاركة األدوات الثاقبة أو الجارحة غير المعّقمة.	 

التأّكد من سامة الدم عند أي عملّية نقل دّم في المراكز الصحّية وتعقيم األدوات الجراحّية	 
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كيف يشعر الشخص المتعايش مع  تمرين 4   
المصاب بمرض اإليدز؟

 هدف 
التمرين

تعزيــز قــدرة األطفــال علــى تبنــّي مواقــف إيجابّيــة للحــّد مــن الوصمــة تجــاه المتعايشــين مــع فيــروس HIV مــن 	 
خــال استكشــاف اآلثــار النفســية واإلجتماعيــة للوصمــة علــى حيــاة الشــخص المتعايــش مــع الفيــروس.

زيــادة وعــي األطفــال بالحــق فــي الحمايــة مــن عــدوى فيــروس نقــص المناعــة المكتســب، والحــق فــي الرعايــة 	 
الصحيــة وعــدم التمييــز للمتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز.

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نقرأ »قّصة ناجي » لألطفال، مستعينين بالملصق »قّصة ناجي«، ونطلب منهم أن يتأّملوا بالقّصة.  .1

قّصة ناجي
ناجــي شــاب عمــره 21 ســنة، وهــو مصابًا/متعايــش مــع فيــروس HIV منــذ ان كان فــي ســّن 
الرابعــة عشــر. كان فــي حينهــا يقــوم بنقــش وشــِم Tattoo علــى يــده كــي يكــون مثــل رفاقــه. 

ــرة الوشــم كانــت ملّوثــة بــدّم شــخص حامــل الفيــروس. لكــّن ناجــي لــم يكــن يعلــم أّن إب

 فــي يــوٍم مــن األيــام ســمع ناجــي عــن مركــز يقــّدم الفحوصــات ل فيــروسHIV فــي منطقتــه 
مّجانــًا، وكان رفيقــه بّســام يريــد القيــام بالفحــص، فذهــب معــه ليرافقــه، وقــّرر إجــراء الفحــص هــو 
أيضــًا »علــى صّحــة الســامة«. لكــّن النتيجــة كانــت مفاجئــة جــّدًا لناجــي، فهــو يحمــل الفيــروس 
فــي دمــه! لــم يخطــر ببــال ناجــي أّن العــدوى قــد انتقلــت إليــه عبــر إبــرة الوشــم. لــم يصــّدق 
، ولــم يدخــل المستشــفى فــي حياتــه ااّل عندمــا ولدتــه  النتيجــة، فهــو لــم ُيجــرى لــه نقــل دمٍّ
أّمــه. وهــو لــم ُيقــم أيــة عاقــة جنســّية بعــد...! غضــب ناجــي كثيــرًا ثــّم راح يبكــي، فهــّدأ العامــل 
 HIVالصّحــي مــن روعــه وأحضــر لــه كــوب مــاء، ثــّم طمأنــه بــأن الكثيريــن مــن حاملــي فيــروس
يعيشــون لســنواٍت طويلــة دون أن تظهــر عليهــم عــوارض مــرض اإليــدز، وأنــه إذا أراد أن يتــزّوج 
بإمكانــه أن يســتعمل الواقــي الذكــري كــي يحمــي امرأتــه مــن انتقــال العــدوى إليهــا، وبأنــه 

ــى طفــًا. ــه أن يتبّن يمكن

 لكــّن ناجــي ظــّل حائــرًا وســأل العامــل الصحــّي عــن كيفّيــة انتقــال الفيــروس إليــه وهــو لــم يقــم 
أيــة عاقــة جنســّية؟ فأوضــح العامــل الصحــي بــأن أي طريقــة يمــّر عبرهــا الــدّم الملــّوث ممكــن 
أن تســّبب انتقــال الفيــروس، عندهــا تذّكــر ناجــي أنــه قــام بالوشــم فأخبــر العامــل الصحــّي بذلــك.

أخبــر ناجــي صديقــه بّســام بمــا جــرى لــه، لكــّن بّســام راح يتهــّرب مــن ناجــي شــيئًا فشــيئًا الــى ان 
ابتعــد عنــه نهائّيــًا. وكذلــك فعــل رفاقــه اآلخريــن الذيــن علمــوا مــن بّســام. ومــع الوقــت تناقــل 
الخبــر وأصبــح النــاس يتهامســون عندمــا يمــّر ناجــي قربهــم. أصبــح ناجــي يشــعر بالعزلــة وقّلــت 
ــًا. ثقتــه بنفســه، وصــار يخــاف مــن أن تظهــر عليــه عــوارض المــرض يومــًا مــا وأن يضعــف تدريجّي

 وهــو اآلن فــي 21 مــن عمــره ويخــاف أن يتقــّرب مــن أّيــة فتــاة ألنهــا حتمــًا ســتعلم بوضعــه 
وســترفضه. حــاول ناجــي أن يجــد عمــًا مــرارًا لكــّن معظــم الذيــن وّظفــوه حاولــوا التخّلــص منــه 
عندمــا علمــوا بوضعــه الصّحــي. اآلن يعيــش ناجــي حالــة مــن الحــزن واإلحبــاط لكّنــه يرغــب فــي 

أن يحّســن وضعــه.

ندير النقاش حول األسئلة اآلتية:

كيف تشعرون اآلن بعد سماع هذه القّصة؟	 

كيف انتقل فيروس HIV إلى ناجي؟ ماذا كان يجب أن يعرف كي يتفادى أن تنتقل إليه العدوى؟	 
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ماذا حّل بأصدقائه ولماذا ابتعدوا عنه؟	 

كيف كان يشعر ناجي؟ وكيف تأّثرت حياته؟	 

كيف يمكننا أن نساعد شخصًا مثل ناجي؟	 

كيف يمكن لناجي أن يساعد نفسه؟	 

مــاذا يمكننــا أن نقــول للنــاس الذيــن قامــوا بعزلــه وبتمييــزه عــن اآلخريــن كــي يفهمــوا كيــف يتعاملــون مــع ناجــي 	 
بطريقــة ال تســيئ إليــه؟

ما هي الحقوق التي يجب أن يتمّتع بها ناجي؟	 

رسائل 
أساسية

يعانــي المتعايشــون مــع مــرض االيــدز والعــدوى بفيروســه مــن الوصمــة والتمييــز فــي كل مــكان: االســرة، 	 
وأماكــن الدراســة، وأماكــن العمــل، ومرافــق الرعايــة الصحيــة، والمجتمــع.

ــل الوصمــة والتمييــز معــًا أحــد العوائــق الرئيســية أمــام التصــدي الفعــال للمــرض. إن لــم يكونــا أهــم العوائــق.	   تمثِّ
فبســبب الوصمــة والتمييــز، يعــزف النــاس عــن الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر الوقائيــة، ويعجــز 

المتعايشــون مــع مــرض اإليــدز والعــدوى بفيروســه عــن الحصــول علــى الرعايــة الكافيــة.

يرتبــط اإليــدز بوصمــة تؤثــر علــى طــرق المكافحــة والوقايــة والعــاج فهــي تمنــع النــاس مــن طلــب مصــادر 	 
ــى المــوت، كمــا أن  ــؤدي إل ــر ي ــروس نقــص المناعــة البشــري كســبب لمــرض خطي المعرفــة أو التحــدث عــن في
الوصمــة تمنــع المصابيــن بالفيــروس مــن البحــث عــن ســبل الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة واالرشــاد النفســي 

واالجتماعــي أو اتخــاذ احتياطــات تمنــع نقــل العــدوى إلــى اآلخريــن.

ــارًا كبيــرة 	  يتــرك الوصــم والتمييــز ضــد المتعايشــين مــع مــرض اإليــدز وغيرهــا مــن األمــراض المنقولــة جنســيًا آث
علــى الفــرد، ال ســيما مــن النواحــي النفســية واإلجتماعيــة )فقــدان الثقــة بالنفــس، إكتئــاب، غضــب، خــوف، عزلــة 

وإنســحاب إجتماعــي، فقــدان الثقــة بالنــاس...(.

مــن حــق األطفــال واليافعيــن)ات( الحصــول علــى المعلومــات والتثقيــف عــن طــرق الوقايــة مــن اإللتهابــات 	 
المنقولــة جنســّيًا لكــي يتمّتعــوا بحّقهــم فــي الحمايــة مــن المخاطــر التــي تهــّدد صّحتهــم وحياتهــم وســعادتهم، 
الحــق بعــدم التمييــز هــو حــّق يجــب أن يتمّتــع بــه كّل إنســان مهمــا كانــت ظروفــه. يحــّق لألشــخاص المتعايشــين 
مــع فيــروس نقــص المناعــة ومــرض اإليــدز أن يعيشــوا بكرامــة وأن يكملــوا حياتهــم بشــكٍل طبيعــي وأن يحصلــوا 

علــى الرعايــة الصحّيــة الازمــة واإلرشــاد.
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المحور الرابع

ماذا يمكن ان نفعل؟
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في نهاية هذا المحور سوف يتمّكن األطفال من:

كالممارســات 	  واإلنجابيــة  الجنســية  للصحــة  تهديــدًا  ل  ُتشــكِّ التــي  بالمســائل  المرتبطــة  المعرفــة  نقــل 
التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات 

ــرة. ــة وُمبتَك ــن بطــرق فني ــى اآلخري ــة جنســيًا إل المنقول

ل تهديــدًا للصحــة 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
النــوع  المبنــي علــى أســاس  العنــف  )بمــا فيهــا  المؤذيــة  التقليديــة  الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات 

المنقولــة جنســيًا. المبكــر( واإللتهابــات  والتزويــج  اإلجتماعــي 

أهداف التمارين  

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية 	  تعزيــز قــدرة األطفــال علــى نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي 

والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة.

ــدًا 	  ل تهدي مســاعدة األطفــال علــى تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع 

اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا.
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تمرين 1    رسائل من حولنا

 هدف 
التمرين

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة 	  نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة 

جنســيًا إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج 

المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نــوّزع األطفــال علــى مجموعــات صغيــرة، ونطلــب مــن المجموعــات أن تختــار الفئــة التــي تريــد أن توّجــه لهــا 	 
رســائلها بخصــوص موضــوع مــن المواضيــع التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات )التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع 

اإلجتماعــي، التزويــج المبكــر، اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز(.

تختــار كّل مجموعــة أن توّجــه رســائلها إمــا لألهــل، وإمــا لألطفــال الذيــن فــي مثــل ســّنهم. بعــد أن تختــار كّل 	 
مجموعــة الفئــة المســتهدفة، نطلــب منهــا أن تقــوم بإعــداد بروشــور وملصــق يحــوي رســوم ورســائل أساســّية 

يوّجهونهــا لألهــل أو لألطفــال الذيــن فــي مثــل ســّنهم.

نتــرك لألطفــال حرّيــة اختيــار المــواد، وكذلــك الرســائل، ونطلــب منهــم أن يتذّكــروا حقــوق الطفــل المتعّلقــة 	 
بالموضــوع.

تعرض المجموعات عملها	 

للميّســر)ة(: مــن المهــّم أن ُتجمــع هــذه األعمــال مــن أجــل الجهــود المتعّلقــة بالمناصــرة، فمــن الممكــن أن ُتســتعمل 
الرســوم والرســائل فــي المطبوعــات والمنشــورات والحمــات المتعّلقــة بالموضــوع، وبذلــك نضمــن المشــاركة 

الفعلّيــة لألطفــال عمــًا بحقــوق الطفــل.

رسائل 
أساسية
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تمرين 2    مشاهد مسرحية

 هدف 
التمرين

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة 	  نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة 

جنســيًا إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة.

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج 

المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا.

الخطوات

نســتدعي شــخص إختصاصــي)ة( فــي الدرامــا، ونطلعــه مســبقًا علــى اإلنجــازات التــي قــام بهــا اليافعــون)ات( الــى 
اآلن، ونعلمــه كذلــك بكاّفــة الرســائل الحقوقّيــة والصحّيــة المتعّلقــة بالمواضيــع التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات 
)التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، التزويــج المبكــر، اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز(. نطلــب منــه 
أن يوّجــه األطفــال تقنّيــًا وفنّيــًا، فيمــا يتــرك لهــم الخيــار بالنســبة للشــخصيات والموضــوع األساســي للمشــاهد 

ــة التــي يريــدون ابتكارهــا وتأديتهــا. الدرامّي

قــد يتطّلــب تحضيــر مشــاهد مســرحّية أكثــر مــن لقــاء وأكثــر مــن جلســة، لذلــك ســوف تقومــون بتنفيــذ مــا يلــزم مــن 
اللقــاءات إلنجــاز العمــل.

للميّسر )ة(:

كونــك المســؤول األول واألخيــر عــن المجموعــة التــي قــد عملــت معهــا علــى مــدى جلســاٍت عــّدة وبمــا أنــك 	 
علــى درايــة بأعضــاء المجموعــة وتفاعاتهــم ومزاجهــم، مــن المهــّم أن تقّيــم مــع اإلختصاصــي)ة( مــدى مشــاركة 
األطفــال، وأن تقّيــم مــع األطفــال مــدى شــعورهم بالرضــى عــن المســار، فالمســار مهــم بقــدر النتيجــة أو المنتــج 

النهائــي، نحــرص علــى عــدم التمييــز، وعلــى أن يتــّم توزيــع األدوار والمهمــات بشــكٍل عــادل.

مــن المهــّم مراعــاة القــدرات والمواهــب المختلفــة والعمــل علــى تعزيزهــا لــدى المشــاركين)ات(، مثــًا إذا رأينــا 	 
أن شــخصًا مهتــّم بالمشــاركة فــي تنفيــذ الديكــور، ال نجبــره علــى التمثيــل، بــل نشــّجع موهبتــه فــي الناحيــة التــي 

يختارهــا.

نجلس ونتكّلم معهم قبل البدء، ونشركهم بكّل الخطوات، وال نقّرر عنهم أي شيء.	 

عندمــا يصبــح العمــل جاهــزًا، نختــار المــكان والزمــان المناســبين وندعــو األهــل واألطفــال واليافعيــن والمؤسســات 
الفاعلــة وأصحــاب القــرار فــي المنطقــة )رجــال الديــن، مســؤولين وعامليــن فــي الجمعيــات المحلّيــة والمراكــز التربوّيــة 

ومراكــز الخدمــات الصحّيــة، المجلــس البلــدي...( لحضــور العــرض.

بعد العرض، يمكن أن ندير نقاش مع الحضور حول األسئلة التالية:

ما رأيكم بالعمل الذي قّدمه األطفال اليوم؟	 

هل تعتقدون بأن ما طرحوه مهّم بالنسبة لهم وبالنسبة لمستقبلهم؟	 

هل تعتقدون بأنه يمكنكم مساعدتهم على تحسين هذا الواقع؟ كيف؟	 

هــل تعتقــدون بــأن التغييــر يجــب أن يكــون علــى صعيــد فــردي أم عائلــي أم علــى صعيــد المجتمــع المحّلــي أم 	 
علــى صعيــد السياســات والتشــريعات؟

ماذا يمكن لكّل واحٍد منكم أن يفعل انطاقًا من موقعه كي تتكامل الجهود؟	 

لفتــة نظــر! إن الدرامــا والمشــاهد المســرحّية هــي مــن إحــدى الوســائل األكثــر فعالّيــة فــي التأثيــر فــي آراء النــاس، 
إذ أنهــا تجربــة حّيــة مبنّيــة علــى التفاعــل بيــن صاحــب الرســالة والمتلّقــي. ال تطــال هــذه التجربــة المســتوى المعرفــي 
وحســب، بــل تحــّرك المشــاعر واإلنفعــاالت التــي تشــّجع علــى التعاطــف مــع الشــخصّيات التــي تعانــي مــن مشــكات 

التزويــج المبكــر، وبالتالــي فهــي تســاهم فــي إعــادة النظــر فــي المواقــف وتغييرهــا.

رسائل 
أساسية
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تمرين 3    جدارّيه

 هدف 
التمرين

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة 	  نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة 

جنســيًا إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة.

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج 

المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

بعــد التنســيق مــع مديــر المدرســة، نطلــب مــن األطفــال أن يضعــوا فكــرة لجدارّيــة تعّبر عن أفكارهم ومشــاعرهم 	 
تجــاه موضــوع مــن المواضيــع التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات )التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، 

التزويــج المبكــر، اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز(، ونســاعدهم علــى بلــورة فكرتهــم.

بعــد القــرار بشــأن مــا ســتتضّمنه رســومات الجدارّيــة، نقــوم بمســاعدة األطفــال علــى توزيــع العمــل فيمــا بينهــم. 	 
ــا ســوف نقــوم بتنفيذهــا  ــة، ونشــرح لهــم بأنن يمكــن لــكّل مجموعــة أن تصنــع مخّططــًا لرســم جــزء مــن الجدارّي

علــى مقيــاٍس أكبــر بمســاعدة شــخٍص متخّصــص.

بعــد اإلنتهــاء مــن التحضيــر، نتأّكــد مــن أن األطفــال يشــعرون بالرضــى عــن التصميــم األولــّي للجدارّيــة، ونشــّجعهم 	 
علــى القيــام بالتعديــات إذا كانــوا يرغبــون فــي ذلــك.

فــي المرحلــة الاحقــة، يمكننــا أن ندعــو شــخصًا اختصاصّيــًا فــي الفــّن التشــكيلي ولــه خبــرة فــي تنفيــذ الجدارّيــات، 	 
ونشــرح لــه مســبقًا المســار الــذي مــّر بــه األطفــال الــى أن وصلــوا الــى تلــك المرحلــة. نقــوم بتعريفــه علــى 
المشــاركين)ات( ويقــوم اإلختصاصــي)ة( بشــرح خطــوات العمــل ونوعّيــة المــواد المســتعملة، وكيفّيــة التنفيــذ. 
نقــوم باإلتفــاق علــى جميــع الخطــوات مــع المشــاركين)ات(، ونشــركهم فــي توزيــع األدوار علــى بعضهــم البعض، 

ونّتفــق علــى موعــد تنفيــذ الجدارّيــة وعلــى المــكان.

للميّسر)ة(:

مــن المهــّم البــدء بالتفكيــر فــي األماكــن المحتملــة لتنفيــذ الجدارّيــة منــذ اللقــاء التحضيــري األول، وإشــراك 	 
األطفــال فــي ذلــك. بعدهــا يتوجــب عليــك أن تســأل وتأخــذ الموافقــات المبدئيــة علــى األماكــن المطروحــة مــن 
ــة  ــذ الجدارّي ــح قــادرًا علــى اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن مــكان تنفي ــد ذلــك ســوف تصب األشــخاص المعنّييــن. عن

ــار. بمشــاركة األطفــال فــي اإلختي

فــي المرحلــة النهائيــة، نحضــر مــع األطفــال واإلختصاصــي الــى مــكان تنفيــذ الجدارّيــة، ونشــرف علــى تنفيــذ 	 
العمــل.

عنــد انتهــاء العمــل، نقــوم بتقييــم مســار العمــل مــع األطفــال، ونســألهم عمــا يشــعرون بــه اآلن بعــد اإلنتهــاء مــن 	 
تنفيــذ الجدارّيــة، وعمــا اختبــروه خــال هــذه التجربــة.

للميّســر)ة(: مــن المهــّم ان نتأّكــد قبــل موعــد التنفيــذ أّن األطفــال قــد أعلمــوا أهلهــم بمشــاركتهم بهــذا النشــاط 
بالتحديــد ألّنــه نشــاط خارجــي.

رسائل 
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تمرين 4    معرض رسوم

 هدف 
التمرين

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة 	  نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة 

جنســيًا إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة.

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج 

المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا.

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

نقــوم بإطــاق فكــرة معــرض الرســوم حــول موضــوع مــن المواضيــع التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات )التمييــز 	 
المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، التزويــج المبكــر، اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز(. نشــرح لألطفــال 
بأنــه ســوف يكــون لديهــم مّتســع مــن الوقــت لرســم مــا يرغبــون بــه عــن هــذه المواضيــع، وبأنــه ليــس مــن 
الضــروري أن يرســموا مــا يشــبه نقــًا حرفّيــًا عــن الواقــع، بــل يمكنهــم أيضــًا أن يعّبــروا بالرمــوز والتجريــد، والتعبيــر 
الحــّر والمفتــوح. نشــّدد علــى أنــه ليــس مــن الضــروري أن يمتلكــوا تقنّيــات فــي الرســم لكــي يقومــوا بذلــك، وأن 
مــا يهّمنــا هــو أن يعّبــروا عــن أفكارهــم ومشــاعرهم. يمكــن أن نحضــر إختصاصــي فــي الفــّن التشــكيلي قبــل البــدء 
ــم األطفــال بعــض التقنيــات البســيطة ويشــرح عــن المــواد المختلفــة الممكــن اســتعمالها،  بالتنفيــذ، لكــي يعّل
ــل أفكارهــم بشــكٍل  ــوا مــن توصي ــار األوســع فــي انتقــاء المــواد، ولكــي يتمّكن ــدى األطفــال الخي لكــي يكــون ل

أفضــل يشــعرهم بالثقــة والرضــى.

اإلمكانّيــات 	  توّفــرت  إذا  النشــاط،  إطــار  وخــارج  المنــزل  فــي  لوحاتهــم  باســتكمال  األطفــال  يقــوم  أن  يمكــن 
لذلــك. المائمــة  والظــروف 

قــد يمتــّد هــذا النشــاط علــى عــّدة جلســات/لقاءات، وقــد يتطّلــب ذلــك إحضــار اإلختصاصــي أكثــر مــن مــّرة قبــل 	 
البــدء بتنفيــذ اللوحــات النهائيــة.

عنــد انتهــاء األطفــال مــن تنفيــذ لوحاتهــم، نقــوم باإلعــداد لمعــرض الرســوم بالمشــاركة مــع األطفــال. نختــار 	 
معهــم المــكان والزمــان، ونحّضــر معهــم بطاقــات الدعــوة، بعــد أن نكــون قــد اســتعلمنا عــن األماكــن المحتملــة 

وأخــذ الموافقــات المبدئيــة.

نقــوم بالتحضيــر للمعــرض مــع الجهــات المعنّيــة وندعــو األهــل والجهــات الفاعلــة والوســائل اإلعامّيــة، إذ مــن 	 
المهــّم اســتثمار هــذا النشــاط فــي جهــود المناصــرة.

ــة لألطفــال، واحــرص)ي( علــى أن تعــود اللوحــات ألصحابهــا بعــد انتهــاء  ــة الفنّي ــه)ي( لحــّق الملكّي ــر)ة( انتب للميّس
المعــرض.
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تمرين 5    زيارة مدرسة

 هدف 
التمرين

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة 	  نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة 

جنســيًا إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج 

المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا

الخطوات

نقــوم بتحضيــر زيــارة الــى إحــدى المــدارس المجــاورة، ونشــرح للمعنّييــن أن هدفنــا هــو نشــر الوعــي حــول موضــوع 	 
مــن المواضيــع التــي تــم تناولهــا خــال الجلســات )التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، التزويــج المبكر، 
اإللتهابــات المنقولــة جنســيًا واإليــدز(. ونشــرح بــأن األطفــال أنفســهم هــم الذيــن ســيقومون بتنفيــذ نشــاط مــع 

الطــاب الذيــن فــي مثــل ســّنهم.
بعــد اإلتفــاق مــع المدرســة علــى الموعــد والفئــة العمرّيــة ومــكان تنفيــذ النشــاطات أثنــاء الزيــارة، نقــوم بتحضيــر 	 

الزيــارة مــع األطفــال، وقــد يتطّلــب ذلــك عــّدة لقاءات/جلســات.
من المهّم أن نضع تصميمًا للزيارة:	 
نشــرح لألطفــال كيــف يمكــن أن يقّدمــوا أنفســهم، وكيــف يعّرفــوا الطــاب علــى هــدف اللقــاء، ونســاعدهم فــي 	 

التــدّرب علــى ذلــك.
نشــرح لألطفــال بــأن اللقــاء يجــب أن يتضّمــن نشــاط أو لعبــة للتعــارف واإلحمــاء، ثــّم تماريــن وأنشــطة أساســّية 	 

حــول الموضــوع، ثــّم تقييــم وختــام. نســاعد اليافعيــن)ات( علــى تقســيم وقــت الزيــارة وتوزيعــه علــى النشــاطات.
نحّضر مع األطفال لعبة للتعارف واإلحماء لكي ينّفذوها مع الطاب.	 
ــوا فــي تنفيذهــا مــن الوحــدات الســابقة، 	  ــار بعــض التماريــن والنشــاطات التــي يرغب نســاعد األطفــال علــى اختي

ــن والنشــاطات. ــذ هــذه التماري ــة تنفي ونســاعدهم فــي التــدّرب علــى كيفّي
نّتفق مع األطفال على طريقة تقييم اللقاء مع التاميذ وعلى النشاط الختامي.	 
بعــد تحضيــر هــذه الخطــوات، نســاعد األطفــال علــى توزيــع األدوار فيمــا بينهــم، ونشــّجعهم علــى محــاكاة تنفيــذ 	 

اللقــاء أمامنــا أكثــر مــن مــّرة، ونقّيــم معهــم النقــاط اإليجابّيــة والنقــاط التــي يجــب تحســينها، ونســاعدهم علــى 
تطويــر المهــارات التــي ال زالــوا يظهــرون فيهــا بعــض الثغــرات.

أثنــاء تنفيــذ اللقــاء نقــوم بدعــم األطفــال ومســاندتهم، مــع الحفــاظ علــى التــوازن إذ أنــه مــن المهــم أن يشــعروا 
ــذ،  ــارة واللقــاء مــع التامي ــذ الزي ــا نثــق يقدراتهــم. بعــد اإلنتهــاء مــن تنفي ــه وبأنن بأنهــم قــادرون علــى مــا يقومــوا ب
نقــوم بتقييــم اللقــاء مــع األطفــال، ونســاعدهم علــى اســتخاص أهــّم نقــاط التعّلــم، وعلــى التعبيــر عــن مشــاعرهم 

حيــال مــا قامــوا بــه ومــا جــرى.
إن طريقة تثقيف األقران تشّجع على المشاركة والتعّلم وتزيد من الثقة في النفس لدى األطفال.

للميّسر)ة(
نحتــرم قــدرات األطفــال وال نتوّقــع منهــم القيــام بأمــور أكبــر مــن طاقتهــم، لكــن نشــّجعهم علــى إبــراز وتطويــر 	 

هــذه القــدرات.
يمكن أن يتّم تكرار اللقاء مع أكثر من صّف ومع أكثر من مدرسة، حسب اإلمكانّيات.	 
ممكــن أن يتــّم عــرض إحــدى المشــاهد المســرحّية التــي حّضرهــا األطفــال فــي النشــاط رقــم 2، ويتــّم إجــراء 	 

مناقشــة مــع التاميــذ حــول أســئلة معــّدة مســبقا. ً
قــد يتطّلــب هــذا النشــاط أن ننتبــه لكــون األطفــال هــم أيضــًا يذهبــون الــى المدرســة، وبأنــه قــد يكــون مــن غيــر 	 

الممكــن أحيانــًا أن يقومــوا بزيــارة المــدارس وتنفيــذ األنشــطة فيهــا، لذلــك يمكــن أن يتــّم تنســيق المواعيــد بعــد 
ــن فــي مراكــز  ــي، أي مــع أطفــال آخري ــام بنفــس النشــاطات لكــن فــي إطــار ال صّف دوام التدريــس أو حتــى القي

مجتمعّيــة مجــاورة.
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تمرين 6    مسابقة في كتابة قصة عن 
الممارسات التقليدية الضارة

 هدف 
التمرين

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة 	  نقــل المعرفــة المرتبطــة بالمســائل التــي ُتشــكِّ
المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة 

جنســيًا إلــى اآلخريــن بطــرق فنيــة وُمبتَكــرة.

ل تهديــدًا للصحــة الجنســية 	  المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة توعيــة ومناصــرة حــول المســائل التــي ُتشــكِّ
واإلنجابيــة كالممارســات التقليديــة المؤذيــة )بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي والتزويــج 

المبكــر( واإللتهابــات المنقولــة جنســيًا.

األدوات

التقنيات

قراءة 
تحضيرية

الخطوات

بعــد التنســيق مــع الجهــات المختصــة، نخبــر األطفــال عــن إطــاق فكــرة مســابقة فــي كتابــة القصــص حــول 	 
الممارســات التقليدّيــة الضــاّرة مثــل التزويــج المبكــر وغيرهــا مــن الممارســات التــي نكــون قــد ناقشــناها مــع 

األطفــال فــي مراحــل ســابقة.

نطلعهــم بأنهــم ســوف يعملــون علــى تصميــم إعــان المســابقة لكــي يــوّزع الحقــًا فــي المــدارس وعلــى األطفال 	 
فــي محيطهم.

نســاعد األطفــال علــى تصميــم اإلعــان ونشــرح مــا يجــب أن يتضّمنــه، مثــل الغايــة مــن القّصــة، والمواضيــع 	 
الممكنــة )التزويــج، غيــر ذلــك...( واألســاليب الممكنــة )أســطورة، قّصــة واقعّيــة، قديمــة، معاصــرة...(، وموعــد 

ومــكان تســليم القصــص.

بعــد اإلنتهــاء مــن تصميــم اإلعــان واإلتفــاق عليــه، نعلــم األطفــال بأنهــم ســوف يكونــوا هــم أعضــاء لجنــة الحكــم 	 
فــي هــذه المســابقة، وبأنهــم ســوف يعملــون معــًا علــى وضــع معاييــر الختيــار أفضــل ثــاث قصــص.

نســاعد األطفــال فــي وضــع هــذه المعاييــر ونقتــرح عليهــم بعــض األفــكار )مثــل أن تكــون اللغة ســهلة ومفهومة 	 
مــن قبــل جميــع األطفــال، ألخ.(

نحّضــر مــع الجهــات المعنّيــة حفــل إعــان النتائــج بمــا فيــه تحضيــر الجوائــز التــي مــن الممكــن اإلتفــاق عليهــا مــع 	 
األطفــال فــي لجنــة الحكــم.

نفّكــر مــع الجهــات المعنّيــة فــي إمكانّيــة طباعــة ونشــر هــذه القصــص فــي كتــاٍب واحــد يتضّمــن أيضــًا مشــاركات 	 
وشــهادات ورســائل مــن قبــل األطفــال الذيــن شــاركوا فــي كاّفــة أنشــطة الدليــل منــذ البدايــة. كمــا يمكــن أن 

يشــاركوا فــي تصميــم الرســوم لهــذه القصــص.
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