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  تشكلة فريق العمل المكلف بأدنى األنشطة

   22 -  10 -  2004  آغسطس 4– يوليو 25–خالل ورشة اإلعداد 
  البرنامج الوطني لصحة اإلنجاب  - الشيخ أحمد ولد سيد ابراهيم/   د:الرئيس
  مرشدسن الموريتانيين     جمعية الكشافة وال-محمد ولد أحمد سالم      :  المقرر

  :األعضاء
            إذاعة موريتانيا  : الوزارة المكلفة باالتصال) 1

  مريم بنت لحبيب صحفرة -
  :وزارة الصحة والشؤون االجتماعية) 2

  كيفا. اج.ص.ح.ج. إ–هاوا كاي  -
  :وزارة التهذيب الوطني) 3
  يالمفتشية العامة للتهذيب الوطن       - محمد محمود ولد محمد      -
  المفتشية العامة للتهذيب الوطني      - محمد ولد أعمر شين        -
  EMP- EVF                        -  أحمد ولد محمد كان        -
  المجتمع المدني) 4
  استوب سيدا        محمد يحي ولد سيد أحمد-
  SOS- PE           بوكار امباي-
  :وزارة الثقافة والشباب والرياضة) 5
  المندوب الجهوي للثقافة والشباب انواكشوط      ني أحمد ولد بيي-
  كيفا           با يونس صيدو-
  .إدارة الشباب    نايبة بنت ابيليل سديد بى-
  .إدارة الشباب       جاورا الدجي-
  مدير دار الشباب بالسبخة       جيكو مامادو-
  

  :المسير العام للعملية
  برنامج األمم المتحدة للسكان       سيديكي كونى

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

  
  

  فهرس
  مدخل )1
الظرف وتبرير تحديد أدنى أنشطة لمراكز الشباب لصحة اإلنجاب ومكافحة  )2

 .السيدا
 .األهداف المتوخاة )3

 .الهدف العام  - أ
   األهداف الخاصة-ب

  .النتائج المتوقعة من مراكز الشباب لصحة اإلنجاب ومكافحة السيدا )4
 .االستراتيجيات المعتمدة )5
 ورهمالمهمات الموكلة إلى المراكز وتحديد د )6

o تعريف المركز.  
o صالحياته. 
o مهامه. 

  .ميادين تدخل محتملة لمراكز الشباب )7
 أنشطة المراكز حسب المكونات المحددة )8
  . مكونة االستماع1- 8
  . مكونة الصحة2- 8

  .أنشطة وقائية  - أ
  . أنشطة عالجية-ب
   أنشطة ترويجية-ج

  ).وصف الوظائف( مواصفات ومهام  )9
  . مكونة االستماع-1- 9
  .ة مكونة الصح-2- 9
  . مكونة أنشطة الفراغ-3- 9
  . فضاء المعلوماتية-4- 9
  . مكونة اجتماعية-5- 9
   مكونة دينية-6- 9

  آليات التنسيق والتسيير) 10
o تسمية.  
o تشكلة. 
o اختصاصات. 

  .البنية النموذجية لمركز استماع وإعالم وتوجيه للشباب) 11
  



 4

  
  

  مدخل
لتوجيه للمراهقين والشباب تحدد هذه الوثيقة كيفية سير مركز االستماع واإلعالم وا

وهي مستلهمة من االستراتيجية الوطنية للشباب والخطة االستراتيجية لصحة 
 .اإلنجاب

وسيكون هذا المركز تجسيدا عمليا لهما ووسيلة لخلق ظروف مشاركة وإطالع 
وتوجيه الشباب في محاربة الكوارث الكبرى التي تهددهم والمتمثلة في األمراض 

 .ق الجنس والسيدا والفقر والجهل واألميةالمنتقلة عن طري
ويترجم المركز االهتمام بتأطير الشباب وإنذارهم من أجل تغيير المسلكيات وتبني 

ويستوحي المركز دوره من األولويات المحددة في . سلوك سليم يضمن المستقبل
إطار توجيهات اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر واالستراتيجيات والسياسات 

  .قطاعية في مجاالت الصحة والشباب والتهذيب وأهداف ألفية التنميةال
شغل - االستماعية- الصحية(ترسم للمركز أهداف ويقوم بأعمال من خالل مكوناته 

مستندا على مؤهالت النجاح )  االجتماعية و الدينية-  المعلوماتية-الوقت الضائع
  .زة لمجتمعناالمتوفرة في البلد وآخذا بعين االعتبار القيم الممي

2(   
الظرف وتبرير تحديد أقل أنشطة لمراكز االستماع واإلعالم والتوجيه للمراهقين 

  .والشباب
  : بعض معطيات الوسط-آ

دخل أقل من (من السكان تحت الحد األدنى للفقر % 46تعيش نسبة  -
  ). أوقية سنويا67.000

 %.0.9نسبة اإلصابة بفيروس السيدا تبلغ  -
في % 2.9اض المنتقلة عن طريق الجنس تبلغ نسبة اإلصابة باألمر -

 .الشباب
 .4.7مع مؤشر إجمالي %) 8(نسبة استعمال موانع الحمل ضئيلة  -
% 2.5لدى الرجال و % 9.4استعمال الواقي كوسيلة وقاية ال يزال ضعيفا  -

 .لدى النساء
 .في البالغين% 42نسبة األمية تصل إلى  -
 نمو سريع للسكان -
 .فتور رقابة األبوين -
 . اعتبار المشاكل الصحية للمراهقين والشبابعدم -
 .عدم وجود أنشطة خاصة بالشباب -
  : مؤهالت النجاح-ب

  .االستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر -
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إعداد خطط استراتيجية في مجال صحة اإلنجاب للمراهقين وفي مجال  -
 .الشباب

قلة عن إعداد اللخطة االستراتيجية متعددة القطاعات لمكافحة األمراض المنت -
 .طريق الجنس والسيدا

 .إعالن سياسة السكان -
 .المصادقة على االستراتيجية الوطنية للشباب -
 .الخطة الوطنية لتنمية قطاع التربية -
 .مبادرة البلدان الفقيرة المتأثرة بالمدينة -
 .المشروع متعدد القطاعات لمحاربة السيدا -
 .اهتمام المجتمع المدني -
 .أهداف ألفية التنمية -

ا من كل هذه العوامل بدا ضروريا إنشاء مراكز االستماع واإلعالم وانطالق
والتوجيه للمراهقين والشباب في موريتانيا من أجل المساهمة في حل المشاكل 

  .وخاصة مشاكل صحة اإلنجاب لدى المراهقين والشباب

  : األهداف-3
 .الهدف العام-آ

  .اإلسهام في ترقية صحة المراهقين والشباب وفي رفاهيتهم
  . أهداف خاصة-ب

       الحد من نسبة اإلصابة بالمراض المنتقلة عن طريق الجنس والسيدا في وسط   
        الشباب

  .   إعالم الشباب حول فوائد استخدام مصالح صحة اإلنجاب
  .   مساعدة المراهقين والشباب في وجود حلول لمشاكلهم

  . الشباب   ترقية أنشطة مفيدة في أوقات الفراغ في وسط

  : النتائج المتوقعة-4
  .   تثبيت نسبة اإلصابة بفيروس السيدا في وسط الشباب

  .   انخفاض نسبة اإلصابة باألمراض المنتقلة عن طريق الجنس في وسط الشباب
من المستفيدين من خدمات مركز اإلصغاء واإلعالم والتوجيه مطلعين % 50   

  على 
  .صحة اإلنجاب   فوائد االستفادة من خدمات 

من المراهقين والشباب الذين يرتادون المركز يستفيدون من خدمات % 25  
  .صحة اإلنجاب

  من المشاكل المطروحة على المركز من قبل الشباب يتم حلها عن طريق % 30  
  .    خدمات المركز

  .    انضمام الجمعيات الرياضية والثقافية إلى أنشطة المركز

  االستراتيجية) 5
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  .  تكوين النظراء المربين ومقدمي الخدمات في المركز
  .   تجهيز المركز

  .ا   إلشراف على أنشطة المركز والنظراء المربين ومتابعتها
  .   إقناع من أجل تحصيل الموارد
  .   التنسيق بين مختلف الناشطين

  مهام وتعريف) 6
  :تعريف المركز-6-1

 المراهقين واللشباب حول صحة هو مكان يمكن من الجواب على تساؤالت
اإلنجاب واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس والسيدا من خالل أنشطة بناءة في 

  .اوقات الراحة
  : المهام-6-2

  .االستماع إلى الشباب  
  األمراض المنتقلة عن طريق الجنس (إعالم الشباب حول صحة اإلنجاب   

اضات المحرضة وفوائد والسيدا والحمل غير المرغوب فيه وعواقب اإلجه
  ).البرمجة األسرية ومشاكل الشباب االجتماعية األخرى

  .مساعدة الشباب في حل مشاكلهم
  .توجيه أو إحالة الشباب إلى الهيئات المناسبة

  .ضمان التنسيق بين النظراء المربين وبين المجموعة
  .القيام بالزيارة في البيوت

م والتوجيه للمراهقين والشباب وبين التواصل بين مركز االستماع واإلعال
  .مراكز الصحة والهيئات الجماعية

تبادل الخبرات والمنتوجات مع مختلف مراكز االستماع واإلعالم والتوجيه 
  .للمراهقين والشباب على المستوى الوطني والجهوي

 مجاالت التدخل) 7
  .االستماع  
  .التحسيس والتوعية  
  .تماعي والدينيالتكفل الطبي والنفسي واالج  
  العالقة بين المركز  

  :األنشطة حسب المكونات) 8
   مكونة االستماع-1- 8

 .التعريف •
 .دعوة الزائر للجلوس •
 .طلب من الزبون أن يعرف على نفسه •
 .وضع الزبون في وضعية ثقة •
 .عرض الخدمات التي يوفرها المركز •
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 .سؤال الزبون عن توقعاته •
 .تزويد الزبون بالمعلومات الضرورية •
 .توجيه الزبون •
 .توجيه النداءات الهاتفية نحو الخط األخضر •

   مكونة الصحة- 8-2
  :أنشطة وقائية) آ

  .االستقبال -
 .إعالم وتهذيب واتصال حول فوائد متابعة الحمل الصحية -
الواقي والمواد الشفهية والحقن وقاتلي (استخدام طرق منع الحمل  -

ن طريق الجنس والسيدا النطاف، كوسيلة للوقاية من األمراض المنتقلة ع
 .ومن الحمل الغير مرغوب فبه

  أنشطة عالجية ) ب
  استقبال -
 استنطاق -
 فحص عام -
 فحص خاص بأمراض النساء عند الضرورة  -
 طلب فحص مكمل عند الضرورة -
مضاعفات ,سيدا(مرض متنقل عن طريق الجنس (تشخيص المشكلة  -

 )حمل غير مرغوب فيه ,اإلجهاضات 
 عالج المشكلة المشخصة -
 شاد و متابعةإر -

  :أنشطة  تحسيسية  حول ) ج
  
  )التسمين,الوشم,الختان(محاربة العادات الضارة-
  اآلثار السلبية للمخدرات و التدخين-
   التربية الجنسية-
  .اإلرضاع الطبيعي-

  :مكونة أنشطة أوقات الفراغ- 8-3

  إعالم تهذيب اتصال : استقبال -
  تنظيم مباريات رياضية :الرياضة- 
  ألعاب التسلية و األلعاب االجتماعية (لعابتنظيم األ-
  )محاضرات تربوية و نقاشات( االنعاش الشعبي -
  ) موسيقى,عرض أفالم فيديو ,مطالعة (إنعاش المركز-

  :فضاء المعلوماتية- 8-4
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  اتصال,تهذيب,إعالم :استقبال-
  إنشاء مقهى إنترنت للشباب-
  تدريب على المعلوماتية-

  .  للمركز WEBإنشاء عنوان ألكترونى 
  .متابعة

  :المكونة االجاماعية - 8-5
  .اتصال– تهذيب - إعالم– استقبال -
  . مساعدة الشباب في األمور االجتماعية-
  . محاربة استعمال المخدرات والجنوح-

  حل النزاعات االجاتماعية -
 )االغتصاب(محاربة العنف ضد البنات  -
 .القيام بالزيارات في البيوت -
 .لتوجيه الشباب نحو فرص العم -
 .تسيير أزمات المراهقة -
 .جمع المعلومات حول احتمال التوظيف -
 .التأطير والتنظيم -
 .الربط بين المركز والمجموعة -
 .المتابعة -

  : المكونة الدينية-6- 8
  . اتصال- تهذيب-  إعالم–استقبال  -
 .تنظيم محاضرات ونقاشات حول صحة اإلنجاب والدين -
لمتعلقة بصحة تقديم وجهة النظر اإلسالمية حول كل األمور ا -

 .اإلنجاب في مجال األمراض المنتقلة عن طريق الجنس والسيدا
 .القيام بزيارات البيوت عند الضرورة -
 .االتصال من أجل تغيير السلوك -

  :التسمية) 9
  .مركز استماع وإعالم وتوجيه المراهقين الشباب

  )مواصفات المسؤولين(وصف الوظائف)10
  : مكونة االستماع- 10-1

  خصائي في االتصالأ:  الوظيفة
  : المواصفات -
 .شهادة عليا -
 . سنة35 و 25عمره بين  -
 .يتحدث بالعربية والفرنسية وبلغتين وطنيتين على األقل -
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 .له تجربة في ميدان اإلعالم واالتصال والتهذيب -
 .يعرف يكسب ثقة المخاطب -
 .يعرف كيف يضع المخاطب في موقف ثقة -
 .واضح ودقيق في التعبير عن أفكاره -
 .ألسراركاتم ل -
 .أمين -
 .أليف -
 .مستعد -
 .ذو مصداقية -
 .متواضع -
 .لطيف -
 .حيوي -
 .صبور -
 عارف للغير ومهامه -
 .استقبال الزبون -
 .إعداد خطة عمل مكونته السنوية -
 .عرض خدمات المركز -
 )ردة الفعل( االستماع إلى الزبون  -
 .توجيه الزبون -
 .إعداد وإحالة تقرير النشاط -
 .تحت تصرفهالقيام بتسيير حسن لألدوات الموضوعة  -
 .العمل بتعاون وثيق مع المكونات األخرى -

  : مكونة الصحة- 10-2
  .قابلة أو ممرضة دولة: الوظيفة
  : المهام

  استقبال -
 ). جنس– سن -إسم(استنطاق  -
 .الفحص الجسي وغير الحسي -
 .تشخيص -
 .تكفل -
 .اإلحالة عند الضرورة -
 .إعداد خطة العمل السنوية للمكونة -
 .ةإعداد وإحالة تقرير األنشط -
 .القيام بالتسيير الحسن لألدوات الموضوعة تحت تصرفها -
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 .العمل بتعاون وثيق مع المكونات األخرى -
  

  : مكونة أعمال أوقات الفراغ- 10-3
  : الوظيفة

  منعش شباب
  :المواصفات

  .تجربة طويلة في مجال اإلعالم واالتصال والتهذيب و اإلنعاش -
 .معرفة منطقة التدخل -

  :المهام
  .استقبال الزبون -
 .تنظيم مباريات رياضية -
 .تنظيم إنعاشات ثقافية -
 .تنظيم ألعاب تسلية وألعاب اجتماعية -
 .إنعاش مراكز المطالعة -
 .إنعاش النقاشات حول الشاي -
 .تنظيم عروض أفالم -
 .إعداد خطة العمل السنوية لمكونته -
 .إعداد وإحالة تقرير األنشطة -
 .القيام بتسيير حسن ألدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه -
 .العمل بتعاون وثيق مع المكونات األخرى -

  : فضاء المعلوماتية- 10-4
  :الوظيفة

  .فني معلوماتي
  :المواصفات

  .تجربة في مجال تسيير مراكز اإلنترنت -
 .تجربة في مجال إنعاش الشباب -
 .شهادة في المعلوماتية -

  :المهام
  .استقبال الزبون -
 .إنعاش مقهى إنترنت -
 ).WEB(إنشاء موقع األلكتروني  -
 .صيانة األجهزة المعلوماتية والسمعية البصرية -
 .إعداد خطة العمل السنوية لمكونته -
 .إعداد وإحالة تقرير األنشطة -
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 .العمل في تعاون وثيق مع المكونات األخرى -
  
  

  : المكونة االجتماعية- 10-5
  :الوظيفة
  ) ة/(ة اجتماعي/مساعد 

  .تكوين في مجال العمل االجتماعي-:المواصفات
 .لمجال االجتماعيتجربة في ا -

  :المهام
  .استقبال الزبون -
 .مساعدة الشباب في األمور االجتماعية -
 . توجيه الشباب نحو فرص العمل -
 .القيام بالزيارات في البيوت -
 .مساعدة الشباب في إيجاد حلول لمشاكلهم -
 .إعداد و إحالة تقارير األنشطة-. إعداد خطة عمل للمكونة -

 :المكونة الدينية ) 10-6
  :ةالوظيف

  . فتية-     
 . سنة40 و 25عمره بين  -
 .له تجربة في إنعاش المحاضرات -

  :المهام
  .استقبال الزبون -
إنعاش المحاضرات والنقاشات حول اإلسالم و صحة اإلنجاب  -

 .واألمراض المتنقلة عن طريق الجنس والسيدا
 .القيام بالزيارات في البيوت عند الضرورة -
 . إعداد الخطة السنوية لمكونته -
 .داد و إحالة تقرير األنشطةإع -
 .تسيير حسن لألدوات الموضوعة تحت تصرفه  -
 .العمل في تعاون وثيق مع المكونات األخرى -

  :آليات التنسيق)11
  :لجنة تسيير المركز)11-1

  :تشكلتها)أ
  .المندوبية الجهوية للثقافة و الشباب و الرياضة:الرئاسة
  :األعضاء
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 .جتماعيةاإلدارة الجهوية للحماية الصحية واال -
 .اإلدارة الجهوية للتهذيب الوطني -
 .المنظمات غير الحكومية -
 .اللجنة الجهوية لمكافحة السيدا -
 .ممثل للنظراء المربين -
 .مسؤول المركز -

  :مهامها)ب
  برمجة أنشطة المركز -
 متابعة وتقييم األنشطة المنفذة -
 اإلقناع وتحصيل المصادر المادية و البشرية والمالية -
  المتدخلين في المجالالتنسيق مع كافة -
 المصادقة على تقرير األنشطة السنوي -

  :مسؤول المركز) 11-2
  :مهامه

  .المسؤولية اإلدارية عن المركز -
 ضمان التسيير الحسن للمركز -
 ضمان تنسيق ومتابعة أنشطة مختلف مكونات  المركز -
 يمثل المركز في كل إجراءات الحياة المدئية -
 تقوم بسكرتارية لجنة التسيير -
 .يق القرارات المتخذة من قبل لجنة التسييرتطب -
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  بنية مركز استماع: 12
  .وإعالم وتوجيه المراقين والشباب

  
 

 
  
  
  
  

  
    

                       
  
   
  
  
  
    
  

 ر.ش.ث.ج.م

 ح.غ.مج .ص.ح.ج.أو.ت.ج.أ س.م.ج.ل

 مسؤول المركز

 مكونات االستقبال

  مكونة
 المعلوماتية

  المكونة
 الدينية

  المكونة
 االجتماعية

مكونة أوقات 
 الفراغ

  مكونة
 الصحة

  النظراء المربون والهيئات
  األخرى المتدخلة في مجاالت

 صحة اإلنجاب


