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 الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي
 

 ملتقى حول الصحة اإلنجابية والجنسية ببشار
 

تنظم الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي ملتقيين حول الصحة اإلنجابية والصحة الجنسية بكل من بشار والعاصمة 

جوان على التوالي، بهدف توعية وتحسيس المواطنين بأهمية إدراك ومعرفة السلوكات الصحيحة  02ماي و 16في 

م والطفل بالخصوص، دون إهمال شريحة الشباب الواجب اتباعها، من أجل تفادي عدد من األمراض التي تمس األ

.التي تعد أهم فئة تركز عليها الجمعية اهتمامها

وتشير رئيسة اللجنة الوالئية للجمعية بالعاصمة السيدة زوينة تاريكت، أن الملتقيين سيشهدان طرح مواضيع حساسة، 

نس، مرض فقدان المناعة المكتسبة منها سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، األمراض المتنقلة عن طريق الج

''سيدا''، وصحة األم والطفل، فضال عن وسائل منع الحمل، مع تقديم محاضرة حول رأي اإلسالم في استخدام هذه 

.الوسائل

وبالنسبة لمحدثتنا، فإن اختيار بشار الحتضان إحدى الملتقيين، نابع من اقتناع الجمعية بضرورة أن تمس مثل هذه 

لتحسيسية سكان المناطق الداخلية، معترفة بأن العاصمة تأخذ حصة األسد باحتضانها ألغلب التظاهرات، المبادرات ا

.جعلها تؤكد على ضرورة تطبيق مبدأ الالمركزية وهو ما

من عمرها  23وتعمل الجمعية في السياق، على تكوين شباب في هذه المجاالت، وتقول السيدة تاريكت التي قضت 

عي بهذه الجمعية، مستعينة بخبرتها الكبيرة في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية، بالنظر إلى مسارها في العمل التطو

 دال يوجالمهني كقابلة؛ ''رغم خبرتي الطويلة في هذا الميدان وقدرتي على التواصل مع الشباب، إال أنني مقتنعة بأنه 

تخاطب خاصة به، واالختالف بين األجيال قد يشكل  أفضل من القرناء في توصيل رسالتنا التوعوية، فلكل جيل لغة

أحيانا عائقا في التخاطب، لذا، فنحن كجمعية وطنية نعمل على تكوين شباب في هذا المجال، ألنهم أكثر قدرة على 

التواصل مع الشباب الراغبين في الحصول على معلومات، السيما في المواضيع الحساسة التي تدور حول حياتهم 

.الحميمية الخاصة أو

ناديا شبابيا على المستوى الوطني، يعمل على التوعية ليس فقط في مجال  16ولتحقيق هذا الغرض، شكلت الجمعية 

الصحة اإلنجابية والجنسية، لكن في كل المجاالت التي تعمل بها مثل؛ حقوق االنسان، مناهضة العنف ضد المرأة 



ذي تشرف عليه، يمس كذلك مقدمي الخدمات الصحية السيما األطباء وموضوع النوع. وفي اإلطار، فإن التكوين ال

والممرضين والقابالت. كما تشارك في إحياء مختلف األيام الدراسية، المناسبات العالمية والوطنية الخاصة بنطاق 

.تدخلها

سن اليأس... موضوع مهم يتم تجاهله

الحديث عنه كثيرا رغم أهميته، ولهذا فإنها تصر  مال يتمن جانب آخر، فإن السيدة تاريكت ترى أن هناك موضوعا 

على تنظيم ملتقى حوله خالل السنة الجارية، ضمن نشاطات الجمعية المبرمجة. ويتعلق األمر بمسألة ''سن اليأس'' 

 لدى المرأة. توضح قائلة: ''إن هذا الموضوع هام جدا، إال أنه مهمل من طرف الجهات المعنية، كما أن الكثير من

النساء اليعرفن أعراض سن اليأس وال عواقبه، والكيفية التعامل معه ومعالجته، واألدهى من ذلك أن األدوية الخاصة 

بهذه المرحلة الحساسة في حياة المرأة غالية الثمن وغير معوضة من طرف الضمان االجتماعي، وكان هناك تعمد 

.وميةلتجاهل هذا الموضوع المهم، الذي أعتبره مسألة صحة عم

التنبيه إلى أمراض الشيخوخة التي تعرف انتشارا ملحوظا بالجزائر، السيما مرضي باركينسون  لال تغفكما 

وألزهايمر، إذ تلفت االنتباه إلى أن هناك عددا متزايدا من المسنين الذين يعانون منهما، في غياب تكفل حقيقي بهذه 

.الحاالت الجديدة في مجتمعنا وضع برامج خاصة تستجيب لهذه مما يحتالفئة، وهو 

ويعد موضوع ''العنف ضد النساء'' العمود الفقري لعمل الجمعية، كما تشير مديرة البرامج بالجمعية التي ذكرتنا 

بالمشروع الذي تبنته منذ سنتين رفقة جمعيات نسوية أخرى، والذي يخص ''الدعوة لكسب تأييد من أجل سن قانون 

مرأة''، ويهدف القانون إلى حماية المرأة من كل أشكال العنف، وتثقيف العامة حول هذه إطار لتجريم العنف ضد ال

.القضية بهدف التغيير من مواقفهم السلبية تجاهه

من أجل ذلك، تم تكوين شبكة من الشركاء العاملين في المجتمع المدني، كما تمت تنمية قدرات متطوعي الجمعية 

حة العنف ضد المرأة، وكذا تحسيس وتوعية الرأي العام بحجم ونتائج العنف ضد والمربين األقران في مجال مكاف

.النساء، فضال عن تحسيس البرلمانيين بضرورة تبني نص قانوني يجرم كل فعل عنف ضد النساء

تقول بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق االنسان.  2011ديسمبر , 10وتم في السياق، تنظيم لقاء مع برلمانيين في 

نائبا على هذا  48محدثتنا؛ ''كل البرلمانيين الحاضرين حينها نوهوا بالمشروع وتعهدوا بدعمه، وخرجنا بتوقيع 

.المشروع، وهو عدد يفوق العدد القانوني الذي يسمح بطرح مشروع القانون واقتراحه للمصادقة عليه

لذي من المفروض طرحه في عهدة البرلمان الجديد وتبدي مديرة البرامج تفاؤال كبيرا بشأن مصير هذا المشروع ا
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