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والميسرة
للميسر
إرشادات عامة
ّ
ّ

الخلفية
تزايد اإلهتمام بالصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية والحقوق المرتبطة بها منذ انعقاد المؤتمر الدولي
للسكان والتنمية ) )ICPDفي القاهرة عام  .1994فنتج عن المؤتمر تطوير مفهومي الصحة
وتم التركيز على ضرورة بذل الجهود من
والصحة اإلنجاب ّية من منطلق حقوقي.
الجنسية
ّ
ّ
أجل التوعية على أهمية حق األطفال واليافعين(ات) في المعرفة والحماية من َت ِبعات النقص
في المعرفة وانتشار المفاهيم المغلوطة والممارسات التي ت ِّ
نمو األطفال
ُشكل خطرًا على
ّ
واليافعين(ات) وعافيتهم.
بالصحة اإلنجاب ّية ما زالت موضوع جدل
أدخل مؤتمر السكان والتنمية مفاهيم جديدة تتع ّلق
ّ
في كثير من المناطق مثل الحقوق واإلنصاف والتمكين وتأكيد الذات والمسؤولية في العالقات
بالصحة اإلنجاب ّية .فقد
الشخصية ،بدالً من حصر التركيز فقط على االحتياجات والخدمات المتع ّلقة
ّ
أكّ دت مق ّررات المؤتمر وتوصياته على ضرورة جعل المعلومات حول الحياة الجنس ّية واإلنجاب ّية،
بكر في متناول جميع الشباب (كما ورد في الفقرة  3-7من
الم ِ
وسبل الوقاية من األمراض والحمل ُ
برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية):
“تختلف إحتياجات اليافعين(ات) المرتبطة بالصحة اإلنجاب ّية والجنس ّية عن إحتياجات البالغين في
أنحاء كثيرة من العالم».1
يتم فهم هذه اإلحتياجات أو تلبيتها في
نواح
ٍ
مهمة .ونادرًا ما ّ
ٍ
ّ
الصحية المتعلقة بالصحة
•تلعب المعرفة والمعلومات دورًا مهمًا في تأمين الخيارات
ِّ
الجنسية واإلنجاب ّية لدى األشخاص من خالل عائالتهم ،ومجتمعاتهم وحكوماتهم.
•يجب تمكين كافة اليافعين(ات) ليصبحوا قادرين على إتخاذ القرارت والخيارات المبنية على
المعرفة فيما يتعلق بصحتهم الجنسية واإلنجاب ّية.2
نتج عن مؤتمر السكان والتنمية خطة عمل أق ّرتها  178دولة ،وارتكزت على أن مفهوم حماية
وتفعيل حقوق االنسان يجب أن يكون المبدأ األساسي للسياسات السكانية والتنموية.
والجنسية هي
اإلنجابية
الصحة
وبذلك بات تعريف الصحة اإلنجاب ّية أشمل وأوضح لجهة ان
ّ
ّ
ّ
حق يجب االعتراف به.
من جهة ُأخرىَّ ،
نظمت األمم المتحدة عدة اجتماعات ومؤتمرات دولية حول التنمية تناولت أمورًا
أهمها المؤتمر العالمي للسكان (بوخارست
تتعلق
ّ
بالصحة اإلنجاب ّية خالل العقود المنصرمةّ ،
القمة العالمية حول األطفال (نيويورك  ،)1990مؤتمر البيئة والتنمية (ريو دي
،)1974
ّ
جانيرو  ،)1992المؤتمر العالمي حول حقوق اإلنسان (فيينا  ،)1993القمة الدولية للتنمية
االجتماعية (كوبنهاغن  )1995والمؤتمر الدولي الرابع حول المرأة (بيجين .)1995
تم خالل كل هذه المؤتمرات اعتبار اليافعين(ات) الفئة األكثر أولويةً وحاجةً الى اهتمام خاص فيما
ّ
أكدت معظم هذه المؤتمرات على ضرورة تأمين حقوق
يتعلق
ّ
بالصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية .وقد ّ
بصحتهم الجنس ّية واإلنجاب ّية.
الشباب ونوع ّية ج ّيدة من الخدمات لهم فيما يتعلق
ّ
http://www.who.int/reproductive-health/adolescent/Adolescent_intro.en.html 1
Strategic Planning Framework For Adolescents.-IPPF Governing Council, IPPF, May 2003 2
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ّ
ّ
للمنظمة في
منظمة  ، Save the Childrenقام المكتب اإلقليمي
إنطالقًا من هذا الواقع ،ومن رؤية
أولية (قاعدية) )(baseline assessment
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ دراسة
ّ
بالصحة اإلنجاب ّية والجنس ّية لدى
لتقييم مستوى المعارف واإلتجاهات والممارسات المرتبطة
ّ
ومقدمي الخدمات في ثالث بلدان عرب ّية هي :اليمن ،أراضي
األطفال من  10الى  17سنة ،ولدى األهل
ّ
عدة
فلسطين المحت ّلة ولبنان .وجاءت نتائج الدراسة األولية (القاعدية) لتشير إلى ضرورة تنفيذ ّ
بالصحة اإلنجاب ّية والجنس ّية
خطوات من أجل التوعية وتعزيز المعرفة المتع ّلقة بالحقوق المرتبطة
ّ
لألطفال اليافعين(ات) ،وتصويب اإلتجاهات وتحسين الممارسات.
أشارت نتائج الدراسة األولية (القاعدية)  3إلى ما يأتي:
•نقص في المعلومات عن اإلستحمام وطرق تنظيف األعضاء التناسلية
•نقص في معلومات األمهات في ما يتع ّلق بالنظافة الشخصية ألبنائهم وبناتهم ،فض ً
ال عن
الحاجة إلى تعزيز مهاراتهن لنقل المعلومات ألبنائهم وبناتهم بطرق فعالة
•نقص في المعلومات عن أسباب اإللتهابات في األعضاء التناسلية
•نقص في المعلومات حول النظافة الشخصية أثناء فترة الحيض
•نقص في المعلومات عن التغييرات الجسدية التي تطرأ في فترة المراهقة
•نقص في المعلومات حول المشكالت والهموم التي يختبرها المراهق(ة) والحاجة إلى تعزيز
المهارات التي تساعد على التعامل مع هذه التغييرات (كمهارات التواصل الفعال)
•نقص في المهارات الضرورية لدى األهل لنقل المعلومات حول الصحة الجنسية واإلنجاب ّية
ألبنائهم و بناتهم
•حاجة إلى تصويب المعتقدات المغلوطة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية
المكتسب ومرض اإليدز
•نقص في قدرة وإستعداد األطفال واليافعين(ات) لطلب التوضيح والمعلومات من األهل و/
أو مقدمي الخدمات
•حاجة إلى خدمات صديقة لألطفال واليافعين(ات)
•حاجة إلى مقاربة الصحة الجنسية واإلنجاب ّية من منطلق حقوقي
•نقص في المعلومات عن مخاطر الزواج المبكر وأهمية التع ُّلم
•نقص في معرفة المخاطر والمشكالت الصحية الناتجة عن الحمل المبكر
•حاجة لتدريب مقدمي الخدمات على المبادئ األساسية لحماية األطفال
•حاجة لتعزيز قدرة مقدمي الخدمات على التعامل مع مظاهر العنف وآثاره
الصحة
تأتي هذه الرزمة كخطوة ضمن سلسلة خطوات تساهم في تحقيق الهدف العام لمشروع
ّ
بصحتهم
اإلنجاب ّية وهو توفير أكبر قدر ممكن من المعرفة لألطفال واليافعين(ات) في ما يتعلق
ّ
الجنس ّية واإلنجاب ّية.

فصلة،
 3من أجل اإلطالع على نتائج الدراسة امل ُ ّ
راجع http://mena.savethechildren.se/MENA/What-we-do/Protection/Regional-Projects/SRHR/
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أهداف الرزمة
تهدف رزمة الحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية لألطفال واليافعين(ات) إلى توفير أدلّة وأدوات للميسرين(ات)
تساعدهم على ما يأتي:
•  زيادة الوعي بأهمية التربية الجنسان ّية واإلنجاب ّية لألطفال واليافعين(ات) من منطلق حقوقي
والصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية لألطفال واليافعين(ات)
• توفير المعرفة الضرورية لتعزيز السالمة
ّ
تهدد صحتهم
وتجنُّ ب الممارسات والسلوكيات التي
ّ
• تعزيز اإلتجاهات اإليجابية والمهارات السليمة التي تساعد على إتخاذ الخيارات الصحية المتع ّلقة
بالصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية لألطفال واليافعين(ات)
ّ

الفئة المستهدفة
إيمانًا بأهم ّية التكامل في التدخُّ الت التي تطال حياة األطفال واليافعين(ات) ،وأهم ّية تبنّي منحى
النمو الشمولي التكاملي في تربية ورعاية الطفل ،جاءت هذه الرزمة لتستهدف األطفال من عمر
ومقدمي الخدمات لهم من جهة أخرى.
 10الى  17سنة من جهة ،وأهلهم
ّ

أهم المصادر التي يلجأ إليها األطفال و من أجل
أن األهل هم من
أظهرت نتائج الدراسة األولية ّ
ّ
الحصول على المعلومات المتع ّلقة بالصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية .كما أظهرت الدراسة ان األهل
تنقصهم المعرفة الكافية بالمواضيع المتع ّلقة بالصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية ولديهم معتقدات
حددت الدراسة بعض الثغرات
مغلوطة حول بعض المفاهيم المرتبطة بها .من جهة أخرىّ ،
مقدمي الخدمات على اإلستجابة لحاجات األطفال واليافعين(ات) .من هنا ،برزت
المرتبطة بقدرة
ّ
مقدمي الخدمات إلى جانب العمل مع األطفال والشباب من أجل
أهمية العمل مع األهل ومع
ّ
ّ
التكامل وزيادة األثر وبالتالي تحقيق أفضل النتائج.
3

على ضوء ذلك ،تستهدف الرزمة الفئات اآلتية:
•األطفال بين  13-10سنة
•األطفال/اليافعين(ات) بين  17-14سنة
•األهل
•مقدمو الخدمات
ّ

المقاربة
ترتكز الرزمة على ما يأتي:
واإلنجابية
الجنسية
للصحة
>> المقاربة الحقوقية
ّ
ّ
ّ
ترتكز المقاربة الحقوقية لمواضيع الصحة الجنسية واإلنجاب ّية على ما يأتي:
• حقوق اإلنسان العالمية ال سيما الحق باإلنصاف وعدم التمييز
•  الترابط الوثيق بين الحقوق المدنية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والثقافية والعالقة
المتبادلة في ما بين هذه الحقوق
• كرامة كل إنسان
• حق كل إنسان في المطالبة بحقوقه والمساءلة (المشاركة والتمكين)
"• مسؤولية الدولة وغيرها من «المك َّلفين بالواجب*» في إحترام وحماية وتحقيق حقوق اإلنسان
*يحدد المكلفون بالواجب بمن لديهم واجبات ضمن اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
َّ
ومعاهدات دولية اخرى تتعلق بحقوق اإلنسان .وتعتبر الدولة «المك َّلف بالواجب» األساسي .ويعتبر
محددة
مقدمي الرعاية لألطفال أيضًا مك ّلفون بالواجب ولديهم مسؤوليات
األهل واآلخرون من
ّ
ّ
تجاه األطفال .و ُيط َلق عليهم أحيانًا اسم المك َّلفين بالواجب الثانويين.
>> حق المعرفة
ينبثق حق المعرفة كضرورة إلتخاذ الخيارات المالئمة المرتبطة بمواضيع الصحة اإلنجاب ّية
والجنسية من عدة حقوق أساسية لإلنسان تم االعتراف بها دوليًا منها:
•الحق في حرية التعبير والمعرفة
•الحق في المساواة وعدم التمييز
•الحق في الحياة
•الحق في الصحة
•الحق في إحترام الكرامة االنسانية ووحدة الجسد و السالمة الشخصية وحرية الفرد
•الحق في اتخاذ القرارات الحرة والمبنية على المعرفة في ما يتعلق بالجوانب األساسية من
الحياة الخاصة والعائلية
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إنبثقت أهم المعاهدات واألعراف التي أكدت على حقوق الصحة اإلنجاب ّية والمعرفة
وحرية اإلختيار من:
•ميثاق حقوق االنسان
•ميثاق الحقوق المدنية
•ميثاق الحقوق االقتصادية
•المعاهدة الدولية حول إلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة
•المعاهدة الدولية حول حقوق الطفل
•اإلعالن العالمي حول حقوق االنسان
>> اللغة والمصطلحات المستخدمة:
والحق بالتنوع ،ومن أجل ترسيخ ذلك كقيمة لدى
الحق بعدم التمييز
•انطالقًا من
ّ
ّ
المشاركين(ات) ،عمدنا الى استخدام بعض المصطلحات لكي تكون اللغة المستخدمة لغة
تحترم حقوق اإلنسان بما في ذلك األطفال واليافعين(ات) ،وتشمل الجميع باختالف
انتماءاتهم وقيمهم.
•الشريك(ة) (بدل الزوج(ة))  :عند التك ّلم عن أي عالقة بين اثنين أكانت عاطفية أم جنسية،
مؤ ّقتة أو مستدامة.
•شخص آخر (بدل الجنس اآلخر) :للداللة على أي رابط بين شخصين (مشاعر ،عالقة)...
• حدوث الحمل (بدل اإلخصاب) :ألن كلمة إخصاب في اللغة العربية قد تحمل دالالت رمزية
طرف واحد
على أنها فعل من
ٍ
>> المقاربة الشمولية للصحة
كحق أساسي من حقوق اإلنسان وتُعنى بالعوامل المختلفة المؤثرة
الصحة
تنظر هذه المقاربة إلى
ّ
ّ
فالصحة تعتمد على الطريقة التي يتأقلم فيها اإلنسان مع محيطه انطالقًا من بيئته
فيها.
ّ
الصحة مفهومًا ديناميكيًا
العائلية واالجتماعية والثقافية ،وهذه البيئة في تغ ّير دائم ،مما يجعل
ّ
الصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية
يتطور بشكل مستمر .بالتالي ،ترتكز الرزمة في مقاربتها لموضوع
ّ
ّ
الصحة وتؤ ِّثر فيها.
تحدد
ّ
على المقاربة الشمولية التي تُعنى بكافة العوامل التي ّ
>>النهج الذي يهدف إلى التغيير في المعرفة واإلتجاهات والسلوكيات ()KAP
إرتكزت الدراسة األول ّية (القاعدية) التي َّ
نفذتها منظمة  Save the Children-Swedenحول
ومقدمي الخدمات،
الصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية ،والتي استهدفت األطفال واليافعين(ات) واألهل
ّ
ّ
إن
على نهج يعمل على مستويات ثالثة :المعرفة واإلتجاهات والسلوكيات (َّ .)KAP
هذا النهج ُيم ِّيز الدراسات التي تهدف إلى جمع البيانات حول المعارف والمواقف (واإلتجاهات)
والسلوكيات المرتبطة بمسألة معينة.
ساعدت الدراسة على تقييم الثغرات في المعرفة والمعلومات ،والمعتقدات الثقافية واإلتجاهات/
المواقف الشائعة .وعلى ضوء ذلك ،تهدف الرزمة إلى تعزيز مستويات ثالثة :المعرفة واإلتجاهات
(المواقف) والسلوكيات الصحية.
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ُّ
التعلم النشط
>> طرق
ّ
تحقق مشاركة األطفال وتربط تعلم األطفال بما يحدث في واقعهم الحياتي و بالتالي تعمل على
تعزيز صحتهم ورفاهيتهم ونموهم وتحسين وضع عائالتهم ومجتمعاتهم .ومن خالل المشاركة
يتم تعزيز نمو الطفل الجسدي واالجتماعي والعاطفي واألخالقي والفكري.
في النشاطاتّ ،
•تراعي األنشطة والمواضيع التي سيتم تناولها الجوانب المختلفة لنمو الطفل جسديًا
ونفسيًا واجتماعيًا.
•ال يتم العمل مع األطفال بمعزل عن الظروف االجتماعية التي تحيط بهم وتؤثر عليهم
والتي يمكنهم التأثير عليها بدورهم.
•تساعد كل األنشطة التي تمارس أثناء الجلسات على تمكين األطفال وإكسابهم مهارات
•العمل الجماعي واتخاذ القرار والتخطيط والتقييم والتواصل.
• يكون لألطفال دور فاعل في كل األنشطة والخطوات التي يتم اتّخاذها أثناء تطبيق
النشاطات.
•تكون األنشطة جامعة ودامجة لكل فئات األطفال دون تمييز.
•تكون ّ
كل الخطوات واألنشطة مصدر متعة وسعادة لكل األطفال والشباب المشاركين.
•يتم التركيز على اكتساب األطفال مهارة التعلم أكثر من التركيز على تلقين المعلومات.
ّ
إضافةً الى استخدام طرق التع ّلم النشط مع األطفال واليافعين(ات)ُ ،يتّبع نهج التع ّلم النشط
ومقدمي الخدمات،
مع باقي الفئات المستهدفة من خالل هذه الرزمة ،أي في العمل مع األهل
ّ
الفعالة.
إيمانًا بقدرة الكبار على التع ّلم المستدام وبقيمة مشاركتهم
ّ

الخاصة بهذه الرزمة؟
َمن يستطيع استخدام األدلّة
ّ
الم ِّ
الصحي واإلجتماعي في
ثقفون(ات) الصح ّيون(ات) والعاملون(ات) في المجال
ّ
يستفيد من األدلّة ُ
ً
مراكز الخدمات الصح ّية واإلجتماع ّية والمراكز التربو ّية والمجتمع ّية ،فضال عن المرشدين(ات) في
المدارس.
مستخدم(ة) األدلّة ما يأتي:
من الضروري أن يكون لدى
ِ
الصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية
معمقة بمواضيع
•معرفة
ّ
َّ
•إلمام وإيمان وإلتزام بمبادئ حقوق الطفل
وتطور األطفال واليافعين(ات) وبخصائص واحتياجات ّ
كل مرحلة
•معرفة بمراحل نمو
ُّ
•خبرة في العمل مع األطفال واليافعين(ات) والتعامل مع األهل
•مهارات في تنشيط وإدارة المجموعات
•وعي بالقيم والمواقف الذاتية المرتبطة بالمسائل الجنس ّية واإلنجاب ّية ،وراحة وثقة عند
الحديث عن هذه المواضيع من منطلق حقوقي
الفعال للرزمة ،ينبغي أن يشارك الراغبون(ات) في إستخدامها في ورشة عمل
من أجل اإلستخدام
ّ
توجيهية تهدف إلى تعريف المشاركين(ات) باألدلّة والمحاور ،وبطرق إدارة التمارين والنقاشات
التحديات المحتملة.
والتعامل مع
ّ
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هيكل ّية الرزمة
ُص ِّممت الرزمة على أساس خمسة أدلّة:
.1
.2
.3
.4
.5

للميسر(ة)
المساعدة
1دليل المعلومات
ِ
ّ
2دليل األنشطة لألطفال بين  13-10سنة
3دليل األنشطة لليافعين(ات) من عمر  17-14سنة
4دليل األنشطة لألهل
لمقدمي الخدمات
5دليل األنشطة
ّ

يقسم ّ
كل دليل إلى  4محاور ترتبط في ما بينها وتتكامل:
ّ
المحور األول :مدخل إلى الحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجاب ّية
المحور الثاني :مرحلة المراهقة  -أجسادنا المتنامية
المحور الثالث :النظافة الشخصية
المحور الرابع :مرحلة المراهقة  -التغيرات النفسية واإلجتماعية ومهارات الحياة

كيف ّية استخدام الرزمة
الميسر(ة) من أنشطة الدليل
تحتوي الرزمة على نموذج لتنفيذ الجلسات في الملحقات .يستفيد
ِّ
ّ
كاف من الجلسات المتع ّلقة بكل
بكل فئة مستهدفة من أجل تصميم عدد
التطبيقي الخاص
ٍ
محور وتحقيق أهدافه.
للميسر(ة) من أجل تحضير الجلسات من
الميسر(ة) من دليل المعلومات المساعدة
ويستفيد
ّ
ّ
ّ
بكل محور.
حيث الدقة في المضمون المعرفي الخاص
الفعال لهذه األدوات ،من الضروري القيام بالخطوات اآلتية:
لضمان اإلستخدام
َّ
ستخدم األدلة
•المشاركة في ورشة تدريب المد ِّربين(ات) التي تهدف إلى زيادة معرفة ُم
ِ
بالمواضيع واستكشاف مواقفه وتعزيز مهاراته في نقل المعلومات والرسائل بطرق مالئمة
وفعالة.
َّ
•تطوير معرفته بمواضيع الحقوق الجنسية واإلنجاب ّية والصحة الجنسية واإلنجاب ّية (يمكن
اإلستفادة من الئحة الموارد المتوافرة في الملحق) .
•العمل المستمر على استكشاف مواقفه واتجاهاته المتعلقة بالتربية الجنسان ّية والمواضيع
تأمل قيمه الذاتية التي تؤ ِّثر في كيفية الحديث عن هذه المواضيع.
المرتبطة بذلك ،وعلى ُّ
•مراجعة األدلة والتآلف مع مكوناتها.
•التنسيق مع فريق العمل والشركاء ووضع خطة للعمل والمتابعة وال سيما آلية اإلحالة عند
الضرورة.
•الحرص على تعبئة نماذج الموافقة مع األهل و اليافعين(ات).
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•مراجعة المالحق ،ال سيما تمارين التنشيط والتعارف والتقييم.
•تصميم جلسة هادفة (إفتتاحية -أنشاطة اإلحماء – أنشطة رئيسية – تلخيص – تقييم).
•المشاركة في التطوير المستمر لألدلّة من خالل استخدام نموذج اإلقتراحات والمالحظات
وجمع التعابير واألمثلة التي ت ِّ
ُشكل معتقدات مغلوطة إلضافتها إلى األدلّة وللعمل عليها.
حدد في
الم َّ
أثناء التحضير لتنفيذ الجلسات ،ينبغي أوالً مراجعة المعلومات عن الموضوع ُ
المقترحة عند الحاجة إلى
دليل المعلومات المساعدة
ّ
للميسر(ة) ،واإلستفادة من الئحة الموارد ُ
معلومات إضافية.
المقت َرحة في دليل األنشطة الخاص بكل فئة مستهدفة،
بعد ذلك ،ينبغي مراجعة األنشطة ُ
واإلطالع على اإلرشادات الخاصة بالميسر(ة) والرسائل األساسية للفئة المستهدفة ،واألوراق
الموزَّعة.
للميسر(ة) الئحة بالروابط اإللكترون ّية وبالموارد
تجدون في دليل المعلومات المساعدة
ّ
والمنشورات المحلية المرتبطة بكل من مواضيع المحاور األربعة .باستطاعة مستخدم الرزمة
إضافة مصادر أخرى للمعلومات أو إقتراح أسماء كتب ومنشورات وموارد إضافية.
تحوي الرزمة مجموعة ملصقات تساعد كوسائل لإليضاح عند تنفيذ بعض األنشطة ،وملحقات
تشمل نموذج موافقة ُمسبقة لألهل ،ونموذج حماية الطفل الخاص بـSave the children
 ،Swedenولوائح بالمراكز والخدمات المتو ّفرة ،ونموذج لتصميم الجلسات ،ونماذج لتمارين
للميسر(ة)).
التعارف واإلحماء والتقييم (راجعوا المالحق في دليل المعلومات المساعدة
ّ

والميسرة
للميسر
إرشادات عامة
ّ
ّ
ُوضعت النقاط اآلتية لتساعدكم في تيسير الجلسات وتحقيق أهدافها.
•معرفة الواقع الثقافي-اإلجتماعي لكل مجتمع نعمل فيه
ّ
ونمكن ونشارك؟ معرفة مالمح المشاركين(ات):
المستهدفةَ :من سند ّرب
•معرفة مجموعتنا
َ
أي
•من الضروري أن تكون لدينا فكرة عن المشاركين والمشاركات في ورشة العمل (أو ّ
نحضر للعمل .فذلك يساعدنا على تنظيم األنشطة والمناقشات .على
نشاط آخر) قبل أن
ّ
سبيل المثال ،النشاط الذي يستهدف األطفال يختلف عن النشاط الذي يستهدف األهل.
•التعاون مع فريق العمل والوثوق بمقاربة الفريق التشاركية.
ّ
لكل نشاط.
•تحضير المواد الالزمة
•تشجيع الحوار والتفكير الديناميكي والنقدي ومشاركة األفكار والمشاعر المختلفة ،و ال
الصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية.
سيما تلك المتع ّلقة بمواضيع
ّ
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>>في أثناء التطبيق
•تقبل اآلراء المختلفةّ .
ونقدر هذه الفرادة،
كل شخص فريد من نوعه ،وعلينا أن نحترم
ُّ
ّ
ونتبادل الخبرات لنتع ّلم من بعضنا البعض.
ّ
لكل مشارك(ة) .هذا يشمل تشجيع
•االعتراف بالخبرات والمعرفة والمهارات السابقة
المشاركين والمشاركات على ربط المواضيع بحياتهم الشخصية وخبراتهم السابقة،
والبناء على نقاط قوة ّ
كل مشارك(ة).
•التشجيع على التقييم والتفكير بإستمرار .من المهم التشجيع على إتاحة الفرص المتك ّررة
للتفكير ،والتعبير ،وتقييم تجربة المشاركين والمشاركات ،أو تعديل خطة التدريب مع
الحاجة الطارئة التي ظهرت كأن يتذكر أحد المشاركين تجربة صعبة تنعكس سلبًا على
مزاجه او مزاج المتدربين أو المشاركين(ات).
حساسين وننتبه باستمرار لمشاعر المشاركين(ات) ومزاج ّ
كل منهم.
•علينا أن نكون ّ
ِّ
منشط كلما شعرنا بتدنّي طاقتهم.
يمكننا أن نلجأ إلى تمرين
متنوعةّ .
كل مشارك يتمتّع بأسلوب تع ّلم مختلف.
•اإلستعانة بتقنيات ،وطرق ،وأنشطة
ّ
مهتمًا ويعزّز التع ّلم.
والتنوع يبقي الجميع
ّ
ّ
فضل أن
بشكل آمن
للتعبير عن المشاعر واألفكار
•وضع االستراتيجيات الالزمة
وفعالُ .ي ّ
ّ
ٍ
ٍ
ميس َرين للتعامل مع جميع المشاركين(ات) بفعالية وتلبية
تدار المجموعات من قبل
ّ
احتياجاتهم المعرفية والعاطفية أثناء التدريب.
المحدد وأالّ
•تفادي الجدال والتشجيع على المناقشات الحيوية ،على أن تتم ضمن الوقت
ّ
تتخطى هدف النقاش.
•تجنُّ ب الحكم على اآلخرين .علينا أال ننسى أنّه ثمة رأي «مختلف» ،ال رأي «خاطئ».
•اإلصغاء .يتحقّ ق التع ّلم األمثل عندما يشعر ّ
ونقدره.
كل مشارك بأنّنا نصغي إليه ،ونفهمه،
ّ
•ليس علينا أن نكون خبراء في ّ
ملمين بموضوع ما ،علينا أن نق ّر
كل المواضيع .إن كنّا غير ّ
ّ
ونفكر مع المشاركين والمشاركات في طرق محتملة إليجاد األجوبة .ومع ذلك ال نأتي
بذلك،
دون التحضير الالزم.
•إقامة مجموعات نقاش مع مشاركين(ات) من الجنس عينه .قد نحتاج إلى إقامة مثل هذه
أنفسهم(هن) أمام أفراد من الجنس
يفضل المشاركون(ات) التعبير عن
النقاشات عندما
ّ
ّ
نفسه.
التامة من خالل طرح األسئلة واإلصغاء بدالً من التك ّلم .على
•التشجيع على المشاركة
ّ
يشجع على المشاركة ،ال أن يفرضها.
الميسر أن
ّ
ّ
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التوصل بأنفسهم إلى الحلول
•طرح األسئلة المفتوحة وتشجيع المشاركين(ات) على
ّ
للمشاكل أو القضايا .و طرح األسئلة المغلقة عند التلخيص أو الرغبة بالتأكُّ د من فهم
المعلومة.
•تشجيع العصف الذهني في البداية مع التركيز في الوقت عينه على النقاط األساسية.
•معالجة مداخالت المجموعة من خالل التأكيد على المعلومة الصحيحة ،وتعديل المعلومة
الخاطئة وتلخيص النقاط األساسية.
•تشجيع المشاركين(ات) على العمل ضمن مجموعات ،وتشجيع التعلم بالمشاركة.
•العمل كقدوة أو مرشد للمشاركين(ات)  .تأمين المساعدة والمردود االيجابي ،وممارسة
الفعالة (وغير العنيفة) و دعم و حماية األضعف في المجموعة.
مهارات التواصل
ّ
•تعزيز التع ّلم من خالل تحضير المواد المكتوبة المعروضة في أثناء التدريب ،وتسجيل
أهم المالحظات خالل التدريب وحفظها ،ومتابعتهاُ .ص ِّم َمت الجلسات لتستند الواحدة
تمت مناقشتها ليبني عليها.
على األخرى ،وعلى
ّ
الميسر أن يتن ّبه للمسائل التي ّ
•إتاحة الوقت للمشاركين(ات) لطرح األسئلة والقيام بالمداخالت.
•توفير فرصة طرح األسئلة والمواضيع اإلضاف ّية المرتبطة بمواضيع الرزمة من اجل تناولها
في جلسات إضاف ّية .يمكن وضع صندوق لإلقتراحات ،وبذلك يمكننا التحضير لتناول
اإلقتراحات واألسئلة اإلضاف ّية الحقًا.
جو مرح وسلس ولكن دون اللجوء إلى إطالق تعليقات غير مالئمة.
•توفير ّ
جوا من التعاون من
•المحافظة على بيئة تتيح للمشاركين(ات) العمل بشكل مثمر وتو ّفر ًّ
خالل التخطيط المسبق وإدارة الوقت.
مستعدًا للتأقلم مع الظروف المتغ ّيرة.
الميسر(ة) أن يكون لينًا وأن يكون
•على
ّ
ّ
أي أدوات تساعد في العمل على المحاور المطروحة بشكل
تذكّ روا ّ
أن هذه الرزمة هي «أدلّة» ّ
يالئم ّ
ّ
فعالة إال عبر تطبيق مهاراتكم
كل فئة من الفئات المستهدفة .لذلك ،ال تصبح هذه
المادة ّ
ّ
المستجدة للمشاركين(ات) ،واإلستفادة من
الشخص ّية في إدارة الجلسات واإلصغاء للحاجات
ّ
قدرتكم على اإلبتكار والتّجديد .قد تجدون أنفسكم في موقع تطوير التمارين أو ابتكار تمارين
جديدة تل ّبي احتياجات الفئات المستهدفة وتالئم خصوص ّياتها الثقاف ّية ،مع الحفاظ على أهداف
المادة العلم ّية.
التمارين و اإلستناد إلى
ّ
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