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مرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث     

آوثر  

التوصيات
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 مجاالت مجاالت88 توصية في  توصية في 3535تضمن التقرير    تضمن التقرير        
 توصيات توصيات33الهوية وبناء الشخصية المستقلة    الهوية وبناء الشخصية المستقلة    

 توصيات توصيات44الصحة االنجابية  الصحة االنجابية  
 توصيات توصيات55العالقات األسرية   العالقات األسرية   
 توصيات توصيات66تجديد المدرسة    تجديد المدرسة    

 توصيات توصيات44العمل والنشاط االقتصادي     العمل والنشاط االقتصادي     
 توصيات توصيات33السلوآيات و الهوايات     السلوآيات و الهوايات     

 توصيات توصيات44الدين والسياسة   الدين والسياسة   : : المواقف والقيم      المواقف والقيم      
 توصيات توصيات66الدراسات واالحصاءات    الدراسات واالحصاءات    
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التوصيات  التوصيات  ... ... الشخصية الفردية واالستقاللية     الشخصية الفردية واالستقاللية       

اعتبار بناء شخصية متفردة ومبادرة وتتمتع بهامش من       •
. الوعي المتسق واالستقاللية الذاتية، هدفا تربويا أساسيا         

تطوير نسق العالقات داخل األسرة والمدرسة وهياآلها          •
.والتكامل فيما بينها على أساس تحقيق هذا الهدف       

إنتاج نوع من التوازن بين الفرد والمجتمع والمؤسسات        •
. الوسيطة على أساس المشارآة والتفاعل      

 الصارمة في     التراتبية العمرية والذآورية       إعادة النظر في     •
.المجتمع ومؤسساته وثقافته   
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التوصيات   التوصيات   ... ... التوعية على الصحة والصحة اإلنجابية         التوعية على الصحة والصحة اإلنجابية           

إدماج التوعية الصحية والصحة اإلنجابية والنفسية والتربية الجنسية        •
. في مناهج التعليم بما يجعل المدرسة قناة آمنة لتوفير معلومات علمية        

 تأهيل المدرسين والمرشدين االجتماعيين في المدارس  والجمعيات          •
.  في مجال المراهقة في خصوص هذه الموضوعات       الناشطة  

 وضع خطة موجهة لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في األوساط المعنية،               •
 مع الهيئات المدنية والحكومات والقضاء  من أجل فرض          شراآات وبناء 

.حد أدنى لسن الزواج  
 البحث المعمق في ظاهرة تأخر سن الزواج وانعكاساته على الصحة         •

الجسدية والنفسية للمراهقات والمراهقين وعلى األوضاع االجتماعية        
 .والسلوآيات   
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التوصيات   التوصيات   ... ... تطوير العالقات داخل األسرة     تطوير العالقات داخل األسرة       

توسيع مساحات الحوار داخل األسرة وتطوير المهارات التفاوضية              •
.لألهل واألبناء  

ة،  إبراز التأثيرات السلبية للتمييز بين الفتيات والفتيان داخل األسر    •
.وتصميم تدخل خاص للقضاء على األشكال القصوى للتمييز ضد الفتيات  

هم   تشجيع األهل واألسرة على االنفتاح على أصدقاء أبنائهم والتفاعل مع    •
وتشجيع األنشطة المشترآة     . مع احترام حقهم في التمتع بمجالهم الخاص      

.بين األجيال 

. القيام بدراسة ميدانية وتحليلية لظاهرة التفكك األسري    •
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التوصيات  التوصيات  ... ...   تجديد المدرسة  تجديد المدرسة    

إعادة االعتبار إلى المدرسة آمؤسسة تربوية جذابة تقوم على        •
.المشارآة 

. تطور الحس النقدي لدى التالميذ  ناشطة اعتماد أساليب تدريس   •
.ياة تطوير المناهج وربطها بالتقنيات الحديثة، والربط بين المدرسة والح       •
.مشارآة التالميذ وانتخاب ممثلين عنهم  إلدارة الحياة المدرسية        •
. األهمية الكافية لحصص الرياضة والفنون واألنشطة التطبيقية      إيالء•
ت   تطوير األنظمة المدرسية واستحداث آليات للتنبه المبكر إلى النزاعا       •

  .وحلها  
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التوصيات  التوصيات  ... ... العمل والمستقبل المهني     العمل والمستقبل المهني       

تحسين برامج التوجيه المهني وإخراجها من طابعها التقليدي، وابتكار              •
.صيغ حية للتفاعل بين المدرسة ومجاالت النشاط االقتصادي       

. تطوير تشريعات العمل الخاصة بعمل المراهقين، ونظام المتمرنين      •
 ضمان حق المراهقات والمراهقين في التنظيم النقابي واالستفادة من       •

.التأمين االجتماعي والصحي والمنافع والحقوق األخرى المرتبطة بالعمل        
ها  تصميم برامج التدخل الموجهة للشباب بما يحترم األولوية التي يعطون         •

.للقيمة االجتماعية للعمل، وتفضيلهم العمل المستقر   
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التوصيات   التوصيات   ... ... السلوآيات والهوايات وأوقات الفراغ          السلوآيات والهوايات وأوقات الفراغ            

توفير البنى التحتية من أندية وجمعيات وبيوت شباب وتجهيزات         •
رياضية وترفيهية وثقافية، ونشرها في أماآن قريبة من السكن خصوصا    

. الفقيرةالمدينيةفي األرياف واألحياء  

 وضع خطط تدخل من أجل تشجيع الشباب على المطالعة واستخدام                •
.  مع إجراءات فعلية لتخفيض آلفتها بالتالزمتكنولوجيا المعلومات،     

ان  تعميم التربية الفنية والقانونية وقيم التسامح واحترام حقوق اإلنس      •
المدرسة، وسائل اإلعالم، شبكة      (باستخدام الوسائل والقنوات المتاحة        

...).األندية والجمعيات   
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التوصيات   التوصيات   ... ... الدين  الدين    

تطوير الثقافة الدينية، بما فيها االطالع على األديان              •
األخرى،  ونشر قيم التسامح واكتشاف المشترك، ونبذ         

.التعصب    

التوعية على التمييز بين الدين وبين العادات االجتماعية            •
والتقاليد وبين الخيارات السياسية واإليديولوجية، لتالفي              

.اختالطها في وعي المراهقين والمراهقات       
 في المسيس  القيام بمراجعة نقدية لمصادر التوجيه الديني             •

.وسائل اإلعالم
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التوصيات  التوصيات   ...  ... السياسة   السياسة     

 االعتبار إلى قيمة العمل السياسي في المجتمع بما              إعادة    •
هو عمل يتجاوز مجرد الصراع على السلطة وبما يتالفى          

التناقض بين القول والعمل التي تشكل السبب األساسي            
.البتعاد المراهقين والمراهقات عن العمل السياسي المنظم               

ن تعمل األحزاب  والحركات  السياسية على تطوير        أ •
برامجها وأساليب عملها وتحسين صورتها لكي تصبح أكثر         

.جاذبية للمراهقين والمراهقات          
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التوصيات  التوصيات  ... ... الدراسات  والبيانات اإلحصائية           الدراسات  والبيانات اإلحصائية             

تقييم ورصد استخدام البيانات عن المراهقات والمراهقين                     •
بشكل دوري من خالل استبيانات ودراسات حالة وورش       

.عمل يساهم فيها منتجو هذه البيانات ومستخدموها      
 وضع وتعميم أدلة إحصائية للتعاريف والمؤشرات           •

والمقاييس الخاصة بمرحلة المراهقة وإقامة برامج تدريبية               
بغية توحيد البيانات المتعلقة بالمراهقات والمراهقين من                   

. مصادرها المختلفة       
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تشجيع إنتاج وتطوير البيانات عن المراهقات والمراهقين               •
من قبل جهات خارج األجهزة اإلحصائية المتخصصة عن        

.طريق وتوفير اإلسناد اإلحصائي الفني لهم        
تطوير مؤشرات وتطبيق منهجيات ذات قدرة أعلى في     •

التعبير عن واقع المراهقات والمراهقين في المنطقة                
.العربية    

بناء قاعدة معلومات عن المراهقين والمراهقات وإتاحة                •
.الوصول إليها لجميع المعنيين         
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