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  كر وعرفانـــش
  

ما كان لهذه الدراسة أن ترى النور لوال الجهود المباركة لعدد من األشخاص الذین ننتهز هذه الفرصة 
  لنتقدم إلیهم بعظیم شكرنا وجل تقدیرنا لما بذلوه من جهد معنا في إنجاز هذه الدراسة. 

  
مسئول برنامج -د زیاد یعیشمتمثال في شخص السیلصندوق األمم المتحدة للسكان بدایة كل الشكر 

ومن الهتمامه بهذه الشریحة الهامة من فئة الشباب وتوفیره التمویل الالزم إلتمام هذه الدراسة. الشباب 
 اإلجتماعیة والتأهیل/ وزارة الشئون اإلجتماعیةمدیر عام الرعایة - للسیدة میسون الوحیدي ثم فالشكر

للسید جمیل زیتون لجهده المتمیز في التنسیق لكافة  ، وكل التقدیرعلى الثقة والتعاون والمساندة
ن عالیا مشاركة مدراء المراكز  المجموعات البؤریة التي تم عقدها في الضفة والقطاع. كما إننا نثمّ

وجمیع أفراد الطاقم من مهنیین وحرفیین في مجموعات النقاش البؤریة، األمر الذي كان له أعظم األثر 
ه بكل ما طرح فیه من أفكار وقضایا محوریة لصالح الفئة المستهدفة من في إثراء النقاش وتعمیق

  الشباب. 
  

وفي المیدان لم یكن لیتسن لنا إتمام هذا العمل في الجناح الثاني من الوطن قطاع غزة لوال تولي الزمیل 
ام على الرغم شعبان مرتجى كافة مهام العمل المیداني هناك وتنفیذه لهذه الجزئیة كاملة بكل جدارة والتز 

من الصعوبة الفائقة التي تأتت عن التصعید اإلسرائیلي اإلستثنائي في القطاع في تلك الفترة، فله منا 
  كل التقدیر والعرفان. 

كما ال ننسى كل من الزمیلتین كفاح مناصرة في جنوبي الضفة وتحریر عتیق في شمالها لدورهن 
   الخاص في المجموعات البؤریة التي عقدت هناك.

  
وأوال وآخرا وقبل كل شيء، شبابنا األعزاء شبانا وشابات في مراكز التأهیل ودور الرعایة نشكرهم من 

الصمیم ونقدر مشاركتهم ونحترمها ونتمنى لهم كل التوفیق في مستقبل هم من یصنعه بقلیل من التوجیة 
  لخیر.      واإلرشاد منا وبكثیر من الحب واألیمان من الجمیع، لهم جمیعا نتمنى كل ا

   
  
  
  
  



  
  

  الملخص التنفیذي
  

 ،بشـــكل خـــاصواألقـــل حظـــا هـــذه الدراســـة هـــي دراســـة وصـــفیة استكشـــافیة تعنـــى بفئـــة الشـــباب المهمشـــین 
مســــتهدفة الشــــباب ( شــــبان  المعرفیــــة فــــي مجــــال الصــــحة اإلنجابیــــة والجنســــیة هماحتیاجــــاتتقــــدیر بهــــدف 

ـــة وال وشـــابات) ـــذلكالتابعـــة لـــوزارة الشـــئون اإلجتماعیـــة، تأهیـــل المنتفعـــین مـــن مراكـــز الرعایـــة اإلجتماعی   وب
  صعید الوطن.على دراسة رائدة تشكل عالمة فارقة في هذا المجال  فهي

  
ـــة  ـــة للكـــوادر المهنی ـــاول االحتیاجـــات التدریبی ـــع هـــذه الدراســـة فـــي جـــزأین متكـــاملین ؛ األول یتن والحرفیـــة تق

م الصـــحة اإلنجابیـــة والجنســـیة والمهـــارت الحیاتیـــة العاملـــة فـــي مراكـــز الرعایـــة اإلجتماعیـــة والتأهیـــل بمفهـــو 
ــا باســتخدام مجموعــات النقــاش البؤریــة فــي  الواجــب توظیفهــا فــي هــذا الســیاق، حیــث تــم إتبــاع منهجــا كیفی

  مــا بــین مرشــد اجتمــاعي وأســتاذ ومــدیر 144إجمــالي عــددها   بــالغجمــع البیانــات مــن الكــوادر المهنیــة وال
) ، حیـث تـم اسـتهداف هـؤالء باإلضـافة إلـى 60)  والضـفة الغربیـة (84(موزعین ما بین مراكز قطاع غزة 

 108مجموعــة بؤریــة ضــمت  مــا مجملــه  12الكــوادر الحرفیــة  للمشــاركة فــي الدراســة وذلــك فیمــا مجملــه 
    وذلك وفق متغیرات دیموغرافیة تعریفیة محددة.مشارك ومشاركة 

  
ـــاني فت ـــدى الشـــباب المســـتهدفین ( نـــاول ماهیـــة المعلومـــات المتـــوفرةأمـــا الجـــزء الث ) وذلـــك شـــبان وشـــاباتل

باسـتخدام مجموعـات النقـاش البؤریــة أیضـا وذلـك فــي سـبع منـاطق هــي: نـابلس، طـولكرم، قلقیلیــة، رام اهللا، 
وعلیــة فقــد تــم تنفیــذ مــا  ،المنطقـةالجــنس و متغیــر ت جــاال، شــمال غــزة، وسـط وجنــوب غــزة وفــق الخلیـل، بیــ

شاب/شـابة،  12ي كـل منهـا مـا معدلـة عتین فـي كـل منطقـة شـارك فـمجوعة بؤریة بواقع مجمـو  14مجمله 
جلســة نقـــاش ضـــمن المجموعــات البؤریـــة التـــي عقــدت فـــي مختلـــف  26وبالمجمــل فقـــد عقــد مـــا مجموعـــة 

  محافظات جناحّي الوطن. 
  

نـت النتــائج أن الطـاقم بكــوادره المهنیـة والحرفیــة   ال یملـك المعلومــات ولـم یســبق لـه أن تلقــى أي شـكل مــنبیّ
الفجــوات المعرفیــة أشــكال التــدریب حــول موضــوعات الصــحة اإلنجابیــة والجنســیة، وقــد أعتبــر المعظــم أن 

ــدیهم إلــى أن التغیــرات الجنســیة  نو لفــت العدیــدوتحدیــدا  هــي تلــك المتعلقــة بهــذه القضــایا. أألكثــر اتســاعا ل
علــى  ینطبــقوهــذا  ا،بهــال درایــة لهــم ة والتــي حساســالمــراهقین هــي مــن أكثــر المواضــیع الالتـي تحــدث عنــد 

كــارة ومفهــوم الشــرف، مواضــیع الجــنس والعالقــات العاطفیــة مــع الجــنس اآلخــر، والعــادة الســریة، وغشــاء الب
جنســي واإلدمــان باإلضــافة إلــى األمــراض المنقولــة والعنــف ال (المثلیــة الجنســیة) الجنســي والحــب والشــذوذ

  جنسیا بما فیها مرض األیدز.



  
فا لما هو متوقع كثیر من الشباب في المراكز ودور الرعایة یملكون بعض أما على صعید الشباب، فخال

المعلومات الخاصة بقضایا الصحة اإلنجابیة وقلیل من المعلومات حول الصحة الجنسیة، وهم  معنیون 
جدا بفحص صحتها وبالمزید منها أیضا، كما أن لهم رأي ووجهة نظر في الكثیر من موضوعاتها، مما 

المتصلة والمشورة لالستثمار في هؤالء الشباب وتنویرهم بالحقائق المعرفیة  ود هامشا مهماإلى وج یشیر
كانت  المشاركة في الجلسات، ومع ذلك ال بد من اإلشارة إلى أن بموضوع الصحة اإلنجابیة والجنسیة

فاء ا الجهل المطبق عند البعض أو اإلنكمن الحضور. وهذا مردة إم دوما مقتصرة على عدد محدود
لتعزیز على الذات واإلحباط عند البعض اآلخر. ما یلفت إلى ضرورة تضمین وحدة مهارات تمكینیة 

  لقدرات في أي رزمة تدریبیة موجهة إلى هؤالء الشباب أیا كان موضوعها.الثقة بالذات وبناء ا
   

ة في المراكز بناء قدرات الطواقم المهنیة والحرفیة العاملوقد خلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة ل
للشباب المنتفعین من هذه النهاریة ودور الرعایة لتمكینها من تقدیم الخدمات المتكاملة وعالیة الجودة 

  .تطویر البنى التحیة المادیة لمراكز التأهیل برفدها بالموارد الالزمةالمراكز، و 
ین تدریبیتین.األولى رزمت ائدة هذه الفئة یشتمل علىتدریبي لفبرنامج ومن ثم فقد أوصت الدراسة ب

تستهدف الطاقم المهني والحرفي العامل في المراكز والثانیة تستهدف الشباب من الجنسین.  ومن ثم 
وتعنى  تمكینیة لتعزیز الثقة بالذات وبناء القدراتاألولى  ؛فكل رزمة تشتمل على وحدتین اثنتین أیضا

الصحة اإلنجابیة  معرفیة توعویة في مجالانیة الثو  بالمهارات الحیاتیة والمواضیع السلوكیة ذات الصلة
مأسسة التوعیة اإلنجابیة والجنسیة بتضمینها في البرنامج الرسمي . ومن ثم فإن والصحة الجنسیة

والمعمول به دوریا في المراكز هو أداة تمكینیة تبقي على المعلومات متاحة أمام الشباب كلما المعتمد 
  احتاجوا إلیها. 

  
التشبیك مع المؤسسات والجهات المعنیة للمطالبة بتعدیل قانون إصالح األحداث د من وأخیرا، فال ب

نون تجاه األحداث الذین إنفاذ القا واإلجراء المدمر الذي یتم فیه للطریقةوالمؤسسات العقابیة لوضح حد 
ل أكثر إلیجاد بدائ التطورات المعاصرة اإلستناد إلىو  عام قبل  انقضاء محكومیتهم 18سن یبلغون 

  جدوى من الزج بالحدث في السجن بین البالغین والقضاء علیه نهائیا بدل من إصالحه.  
 



  
  المــــقدمة  1
  

ناثــه یمثـل الشــباب فهــم  م،ألي بلــد مــن بلـدان العــال ال واإلحتیـاطي اإلســتراتیجي اإلنسـانيرأس المــ بـذكوره وإ
الثـروة الحقیقیـة إذا مـا ضـاعت  إنهـمبـل  .هتجـاوزه أو تهمیشـه أو هـدر  وال یجـوز مصدر طاقة وقوة ال یمكـن

  الثروات وعماد األمة إذا ما عز العماد. 
ســنة  24-10فئــة الشــباب تشــتمل علــى األفــراد الــواقعین ضــمن الفئــة العمریــة  أن إذا مــا اعتبرنــاوفلسـطینیا 

 1,006,426ب  2000لعـــام  همعــدد إجمــالي عــدد الســـكان حیــث قــدرمقـــدارها ثلــث  فهــم یشــكلون نســبة
ن تظــل هــذه المتوقــع أ ومــنســنة.  14-10جلهــم مــن األفــراد الــواقعین ضــمن الفئــة العمریــة ب وشــابة شــا

مــن بـین كــل  1، أي أن شــابا وشـابة 687, 381, 2 حیـث یصــبح عـددهم 2025النسـبة ثابتــة حتـى العــام 
یمـا وف ).2001ز الفلسـطیني المركـزي لإلحصـاء، (الجهـا مـن أفـراد المجتمـع الفلسـطیني هـم مـن الشـباب 5

اســتثمارها  یمكــن لهــذا الثــراء الواضــح فــي هــذه الفئــة الهامــة مــن الســكان أن یشــكل میــزة ســكانیة إذا مــا تــم
واســتهدافها بشـــكل جیـــد مــن خـــالل بـــرامج مدروســـة فــي مجـــال التعلـــیم واالرتقــاء بالخـــدمات الصـــحیة وفـــي 

سـتثمارات تجعـل مـن هـذا اال االسـكان والتوظیـف والرعایـة النفسـیة واالجتماعیـة فـإن غیـاب مثـل هـذه مجـال
  الزخم عبئا كبیرا على المجتمع یصعب التعاطي معه.

  
الــذي عقــد و المــؤتمر الـدولي للســكان والتنمیــة، شــكل  فقــد ،علــى وجـه الخصــوص وحـول الموضــوع الســكاني

فــي األســلوب الــذي نظــر بــه المجتمــع الــدولي إلــى التحــدي الســكاني، نقطــة تحــول  1994فــي القــاهرة عــام 
دیـد یتطلـب اجـراءات تهـدف إلـى التنظـیم والتحعـددي نظر إلى السكان على أنهم مجرد تحـد حیث لم یعد ی

ـــق  غـــدت النظـــرة تحـــتم التعـــاطي مـــع الســـكانبـــل  ـــاه اإلنســـانيكمـــورد تنمـــوي لتحقی ـــد تمـــت دراســـة الرف . فق
وامـــل لعالقــات بــین علعوامــل البیئیــة، بمــا فــي ذلــك ااالعالقــات والتــوازن بــین الســكان والتنمیــة المســتدامة و 

    النمو السكاني وعوامل الصحة االنجابیة.
  

"اتفــاق القــاهرة  المعنــون )UNFPA(للســكانألمــم المتحــدة تقریــر صــندوق ا ، یقــولذاتــه الســیاق والحقــا فــي
أن الــبالد الفقیــرة بنفســها  یــة والمجهــود الكــوكبي إلنهــاء الفقــر"فــي العــام العاشــر: الســكان، الصــحة اإلنجاب

د التــي تنفــق علــى بــرامج الصــحة اإلنجابیــة ومكافحــة اإلیــدز (مــرض نقــص % مــن النقــو 40تــدفع حــوالي 
ـــر علـــى أن العـــالم یحتـــاج  ـــة متمحـــورة حـــول "المناعـــة المكتســـبة) وعالجـــه. كمـــا ویؤكـــد التقری لرؤیـــة تنموی

متضـــمنة التزایـــد المطـــرد فـــي الحاجـــات غیـــر الملبـــاة لوســـائل تنظـــیم األســـرة،  –تحـــدیات الیـــوم ف اإلنســـان.
تجعــل مـن الحتمــي  –سـتمر لمــرض اإلیـدز، والفقـر المتواصــل موازیـا للرفاهیــة غیـر المسـبوقة واالنتشـار الم

 ."أن ننفذ أجندة القاهرة أكثر من أي وقت مضى



ذا  الشــباب التــي ینتمــون الیهـا فــإن فئــة  بصــرف النظـر عــن الفئــة السـكانیةمجمـوع الســكان كـان هــذا حــال وإ
بمـا فـي ذلـك  اإلجتماعیـة للرعایـة أمـس مـن غیـرهم حاجـةو  فـي خطـر مضـاعف هـم واألقـل حظـا المهمشـین

  .  الصحیة والتعلیمیة
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ن حیـث ال وجود في األدبیات لتعریـف معیـاري موحـد لفئـة الشـباب مـ هبادئ ذي بدء، تجدر اإلشارة إلى أن
فمـنهم مـن یعتبـر الشـباب  ،وهـذا علـى الصـعید الكـوني واإلقلیمـي والمحلـي ،حدود الفئة العمریة التـي تمثلهـا

نجابیـة للمــراهقین التحلیلیـة لواقـع الصــحة اإلكمــا فـي الدراســة  24-20لئـك الـواقعین ضــمن الفئـة العمریـة و أ
كمــا فــي  24-10أو )، 2005(الجهــاز المركــزي لإلحصاءالفلســطیني،  والشــباب فــي األراضــي الفلســطینیة

ن كـان الكثیـرون یتخـذون مـن وإ  )،2004لفلسـطینیة، (وزارة الصحة ا دراسة إدارة التثقیف والتعزیز الصحي
 24-15ي یتضــمن جمیــع األفــراد الــواقعین ضــمن الفئــة العمریــة ذولیــة لألمــم المتحــدة والــدتعریــف الهیئــة ال

  .ى البرامجي والخدماتي والسیاساتيلفئة "الشباب" على المستو  اإلجرائي مرجعیة لهم في التعریف سنة
  

هــا قــد أغفلــت تضــمین بنــود وبــرامج الوطنیــة للشــباب بمجمل ولیــة والسیاســاتزد علــى ذلــك، فــإن الخطــط الد
 والفقـراءالشباب األكثر تهمیشا وضعفًا كالشباب المتسـربین مـن المـدارس ، والعـاطلین عـن العمـل، خاصة ب
  .في المجتمعات كافةواإلنحراف والذین هم األكثر عرضة لإلستغالل والجنوح  جات الخاصةلحاوذوي ا

   
ن الداللـــة الثقافیـــة ل "الشـــباب" كتعبیـــر هـــي داللـــة منحـــازة للـــذكور علـــى حســـاب اإلنـــاث وذلـــك فـــي كمـــا وأ

فــإن هــذا الفهــم والــذي هــو انعكــاس المجتمعــات العربیــة عامــة بمــا فــي ذلــك المجتمــع الفلســطیني. وعملیــا 
دون الشـابات فـي التركیـز الواضـح علـى الشـبان ویعـاد إنتاجهـا جمعیـة تتـرجم نفسـها لحالة ذهنیة اجتماعیة 

في البرامج والخدمات كما هو الحال في النـوادي الشـبابیة ومـا تتیحـه ( أو تمنعـه) مـن وصـول إلـى المـوارد 
ــالتوازي مــع هــذا الشــكل مــن أشــكال التمییــز ال یغیــب عــن األذهــان أنــه و  .والمعرفــة والفــرص والمعلومــات ب

ــفكــال النــوعین مــن التمییـــ ،هنــاك التمییــز القــائم علــى أســـاس العمــر ّ دان مشــاركة أكبــر شــریحتین مـــن ز یقی
سكان المنطقة العربیـة وهـي النسـاء والشـباب، وكالهمـا ینبـع مـن ذات المنبـع؛ الهیمنـة األبویـة التـي تسـتغل 

وبالنتیجة یمارس التمییز بشكل مضـاعف عنـدما یتـداخل هـذان الشـكالن  الفروق بین الجنسین وفي العمر.
      .  )2002تقریر التنمیة البشریة العربیة، ( من التمییز كما في حالة األنثى الشابة

    
هـم الجوانـب التـي یتوجـب أأخطر وبالتالي أحد  من الجنسین هي لعل الصحة اإلنجابیة والجنسیة للشبابو 

فیها معرفیا وبالتالي سـلوكیا لتجنیـبهم األخطـار التـي قـد تـنجم عـن خلـل سـلوكي مـا فـي هـذا الجانـب  رفدهم
والســـعي والحصـــول علـــى معلومـــات خاطئـــة ومشـــوهة ومبتـــورة مـــن  ق أحیانـــا؛ خلـــل مـــردة الجهـــل المطبـــ



مصادر غیر مهنیة وال مؤهلة أحیانا أخرى. وفي كال الحالتین فالنتیجة ضـرر بـالغ یتجـذر فـي فكـر وثقافـة 
؛ فئـة تفتقـر إلـى هنـا هي فئة الشـبابادة من خالل شریحة واسعة فیه، والتي المجتمع وبالتالي سلوكیات افر 

والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرارات الواعیـــة والمســـتندة إلـــى المعرفـــة فـــي أخـــص نـــواحي الحیـــاة، أال وهـــي الـــوعي 
ــــذات أوال ومــــع  ــــي نــــواحي تطــــور الشخصــــیة واتســــاقها مــــع ال ــــة الصــــلة ف ــــة وثیق الحیــــاة اإلســــریة والحمیمی

  المحیطین ثانیا ومع المجتمع برمتة ثالثا وأخیرا.  
  

ذا كانــت هــذه القضــایا تخــص مجمــل جمهــ ور الشــباب بقطاعاتــه وشــرائحة المختلفــة فــإن الحاجــة تصــبح وإ
أمــس وأكبــر عنــد الحــدیث عــن الشــباب المهمشــین واألقــل حظــا الــذین هــم األكثــر عرضــة لخطــر العنـــف 
ـــة التـــي  ـــى ضـــرورة ایالئهـــم اإلهتمـــام والرعای ـــة أشـــكاله، ممـــا یشـــیر إل ـــداء واالســـتغالل بكاف ـــذاء واإلعت واإلی

ت الرســمیة والمدنیــة العاملــة فــي المجــاالت ذات الصــلة . إلــى ذلــك تضــع یســتحقونها مــن قبــل كافــة الجهــا
 13وزارة الشــئون اإلجتماعیــة هــذه الفئــة الشــبابیة الهامــة واحتیاجاتهــا ضــمن أعلــى اولویاتهــا وتشــرف علــى 

مراكــز إیــواء لألحــداث الجــانحین منتشــرة فــي مختلــف محافظــات الــوطن.  3مركــز رعایــة وتأهیــل نهــاري و
 غایــةن ظــروف اقتصــادیة واجتماعیــة شــاب وشــابة یعــانون مــ 1000مراكــز مجتمعــة بشــئون تعنــى هــذه الو 

مــن الكــوادر المهنیــة المؤهلــة بصــفة مرشــد اجتمــاعي أواســتاذ أو 144ویعمــل فیهــا مــا مجملــه  فــي الصــعوبة
  مدیر. 

  
نجابیـة وعلى الرغم مـن كثـرة الحاجـات وتعـدد األولویـات تـؤمن الـوزارة  بضـرورة تضـمین قضـایا الصـحة اإل

والجنســیة للشــباب فــي برامجهــا ووضــعها علــى أعلــى ســلم أولویاتهــا. مــن هنــا، فــإن التعــرف والكشــف عــن 
ماهیة المعلومـات المتـوفرة لـدى الشـباب المعنیـین كمـا ونوعـا مـن جهـة وموائمتهـا مـع اإلحتیاجـات التدریبیـة 

ى تشــكل نقطــة فــي اإلتجــاه للمرشــدین اإلجتمــاعین العــاملین مــع هــؤالء الشــباب فــي المراكــز مــن جهــة أخــر 
  الصحیح للتخطیط البرامجي والتوعوي المبني على الحاجات المعرفیة لدى الفئة المستهدفة ذاتها.    

  
 األهــداف 5
  مـع التي تعنى بفئـة الشـباب سیة والجن اإلنجابیةالدراسات واإلصدارات المتعلقة بالصحة ومراجعة حصر

  .  تهمیشاتركیز خاص على الفئة األقل حظا واألكثر 
  للشـباب المسـتهدفین فـي مراكـز الرعایـة اإلجتماعیـة  المعرفیـةالحاجـات بالتالي و الكشف عن األرضیة

  والتأهیل التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة في مجال الصحة اإلنجابیة والجنسیة.
  مــــع تقـــدیر االحتیاجــــات التدریبیــــة للكــــوادر المهنیــــة (مرشـــد إجتمــــاعي، أســــتاذ ، مــــدیر)  العاملــــة

 الشباب في المراكز المعنیة.
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تتناول هذه الدراسة مسألة الصحة اإلنجابیة مـن منظـور تنمـوي شـامل یتخطـى العالقـات اآلنیـة بـین النـاس 
ناثــا الشــباب  بصــفتهم قــاء إلبهــدف  ،المختلفــة والمهنیــةفــي هــذه الحالــة والمؤسســات بنخبهــا التنمویــة ذكــورا وإ

ین مــن أجــل بالرعایــة واإلهتمــام الالزمــ هماحتضــاناالحتیاجــات المعرفیــة لهــؤالء و ومــن ثــم رفــد الضــوء علــى 
االنـزالق االسـتغالل و حمـایتهم مـن المعرفیة المستندة إلى المعلومـات الصـحیحة ل تتمكینهم من اتخاذ القرارا

  ل مستنقعه. في وح الجنوح والغورفي 

مفهــوم  صــمیم أنهــا واقعــة فــي ال للصــحة اإلنجابیــة وقضــایاها علــى اعتبـارفهمــا شـامفإنهــا تطــرح  ،مـن هنــا
دیموغرافي :هـيو  سبعال هبعادبأالمستدامة  لتنمیة البشریةا ائي للسكانو، تثبیت النمو ال م النھ ة الحج ، مكان
كانو ع الس ة توزی ریةو، أھمی وارد البش ل للم تخدام الكام یمو، االس حة والتعل رأو، الص ة دور الم ، ةأھمی
 لصـحةلالـذي یولیـه المفهـوم الكبیـر التركیـز  یبـین وهـذا .)2002 ،(أدیب الدیموقراطي في الحكماألسلوب و

االقتصـادیة فـي رفـع إنتاجیـة العمـل. وهـذا یعنـي  كقیمتین مهمتین بحـد ذاتهمـا، إلـى جانـب فوائـدهما والتعلیم
ذات األبعـاد  نسـانمـن حقـوق اإلن رئیسـی تعلیم والصـحة كحقـین مع ال أن التنمیة البشریة المستدامة تتعامل

وكتحصــیل حاصــل تنــدرج الصــحة اإلنجابیــة وقضــایاها ضــمن هــذا الفهــم  .أالقتصــادیهقتصــادیة وغیــر اال
  وتتقاطع مع معظم هذه األبعاد من زوایا ومساحات مختلفة. 

جنـة التنمیـة انبثق اصطالح التنمیة المستدامة عن لجنة األمم المتحـدة للبیئـة حیـث عرفـت اللوتاریخیا، فقد 
دون أن یكــون ذلــك علــى  حتیاجــات األساســیة للجیــل الحــاليالمســتدامة بأنهــا: "تلــك التنمیــة التــي تقابــل اال

 األجیال المستقبلیة في مقابلة احتیاجاتهم".ومقدرات حساب التضحیة بقدرات 

دف إلـى تحقیـق "هي عملیة متكاملة ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وثقافیـة وسیاسـیة تهـ نيوفي تعریف ثا
التحسین المتواصل لرفاهیة كل السكان وكل األفراد، والتي عن طریقها یمكـن الحفـاظ علـى حقـوق اإلنسـان 

  .)2002(االسكوا،  والحریات األساسیة في المجتمع"
  

مفهــوم التنمیــة البشــریة ینطــوي ضــمنا علــى وجــوب ترجمــة ثمــار النمــو االقتصــادي والتنمیــة  مــن هنــا فــإن
ى تحســینات وخیــارات موســعة فــي حیــاة النــاس عــن طریــق زیــادة كــل مــن قــدراتهم وفرصــهم. االقتصــادیة إلــ

فـي أي  قد أدخـل أول تقریـر عـالمي للتنمیـة البشـریة دلیـل التنمیـة البشـریة لقیـاس التنمیـة البشـریةف مع ذلكو 
والمعرفــة المدیــدة والصــحة (العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة)،  ، الحیــاة بلــد علــى أســاس متغیــرات تقتصــر علــى

 ،( (معـــدالت معرفـــة القـــراءة والكتابـــة بـــین البـــالغین ونســـب القیـــد بـــالتعلیم االبتـــدائي والثـــانوي والعـــالي معـــًا
والر حســـب ومســـتوى الحیـــاة الكریمـــة (النصـــیب الحقیقـــي للفـــرد مـــن مجمـــوع النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي بالـــد

    بعده االقتصادي الیومي.تعادل القوة الشرائیة) وهي جمیعها مؤشرات كمیة تختزل اإلنسان ب
  

خبـراء التنمیـة أمثـال الـدكتور نـادر فرجـاني العدیـد مـن  ىأر وم التنمیة البشریة هاستقرائهم لمف لذا، فإنه ولدى
ـــة للعـــام  يالمؤلـــف الرئیســـ ـــة اإلنســـانیة العربی ـــر التنمی ـــاك حاجـــة لســـیاقأن   2002لتقری أوســـع لمفهـــوم  هن



، ویعمــل علــى بنــاء قــدرات اإلنتــاج العربیــة وضــع العربــي الــراهن؛ ســیاق یتجــاوز نــواقص ال التنمیــة البشــریة
تحقیـق المقـدرة  لمحوریـة مسـألة "البشـریة"كبـدیل عـن سـابقتها  "اإلنسـانیة"م تسمیتها بالتنمیـة حتّ ی األمر ألذي

والتـي هــي  ،"ایجـاد بیئـة تمكـن النـاس مـن التمتـع بحیـاة طویلـة وصـحیة وخالقـة " مـن خـالل فیهـا اإلنسـانیة
منطلقـات العقائدیـة ال أن الفـرق بـین اإلثنـین یكمـن فـيالـدكتور الفرجـاني علـى ویؤكـد  .ملیـة التنمیـةجـوهر ع

    .والتي تشكل ارضیة المؤشرات القیاسیة التي یتم اإلستناد الیها الحقا لكل منهما
  

ــجمــالي بالتنمیــة النــاتج القــومي اإلففكــرة التنمیــة اإلنســانیة تــرفض مســاواة  ــحیــث یعامَ دخل فــي ل النــاس كمُ
ب النــاس القــدرات تنــادي بتعزیــز الخیــارات اإلنســانیة حینمــا یكتســهــي و  ، عملیــة التنمیــة ال كمنتفعــین منهــا
الحریــات نقــص  لتنمــوي العربــي الرئیســیة الــثالث مــن أن نــواقص الوضــع اوتتــاح لهــم الفــرص، خصوصــا و 

تاحـة للفـر  تمكـین المـرأة ونقص المعرفة ونقص ، ص باتجـاه تعزیـز القـدراتتتطلـب جمیعـا توظیـف للمـوارد وإ
، " ضعف القدرات اإلنسانیة یتجلى بأخطر ما یكـون فـي قصـور اكتسـاب المعرفـة ناهیـك عـن إنتاجهـا"وأن 

(تقریـر  المحـدد الرئیسـي لمقـدرات الـدول فـي عـالم الیـوم  فجـوة المعرفـة ولـیس فجـوة الـدخل هـيوكـذلك فـإن 
  ).      2002التنمیة البشریة العربیة، 

  
الصـادر عـن برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي والصـندوق  2002ر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعـام عتبر تقرییَ 

واســتنهاض  أساسـیة ثـالث لبنــاء القـدرة اإلنسـانیةأن هنـاك عناصــر العربـي لإلنمـاء اإلقتصــاي واإلجتمـاعي 
    األمة وهي: الحیاة (مستدل علیها بالسمات السكانیة) والصحة والبیئة.

كیفمـا تــم تبنیـه فـي المـؤتمر الـدولي للســكان  مفهـوم الصـحة االنجابیـة العنصـر الثـاني فقـد تبلــورإطـار وفـي 
زیــادة أو  عــدد الســكانإلــى الــتحكم فــي  تــدعو كانــت علــى السیاســات الســكانیة التــي ردكــ) 1994(والتنمیــة 
ـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي هـــذا وحرمـــان ا إنقاصـــا الســـیاقیة انیة و متجاهلـــة االبعـــاد االنســـ ،المجـــالألفـــراد مـــن حری

علـى الـرغم مـن التوافـق الـذي تـم تحقیقـه فـي مجـاالت عـدة و  .العوامل المؤثرة فیها والمشاكل المترتبة علیهـاو 
للجهـات العامـة  الهیئـات التعریـف لـم ینـل توافـقأن  وقتئذ إالباتجاه تعریف عملي لمفهوم الصحة اإلنجابیة 

ظـــر حـــول الحقـــوق االنجابیـــة وصـــحة المـــراهقین فـــي وجهـــات النجوهریـــة بســـبب وجـــود اختالفـــات  المعنیـــة
  واالجهاض.  المسؤولیة الوالدیةو 
  

 شـــكل عالمـــة فارقـــة ومفصـــلیة فـــي تطـــور مفهـــوم المـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنمیـــة وممـــا ال شـــك فیـــه أن
  :  هالتي میزت السمات أهمفیما یلي والجنسیة على المستوى الكوكبي.  الصحة اإلنجابیة

  ّمجتمـــع الـــدولي الـــى التحـــدي الســـكانيال هـــاي نظـــر بتـــالوالذهنیـــة الســـلوب نقطـــة تحـــول فـــي ال شــك 
   ومنطلقات التعاطي معه.

 والصــحة بیــة الصــحة االنجا الرعایــة فــي مجــال مــننطــاق شــامل  ضــمان الوصــول إلــىخ فكــرة رّســ
 لألفراد المنتفعین من الخدمات.بغض النظر عن الحالة الزواجیة  الجنسیة



  خـدمات  مـن منظـور تنمـوي لنمو السكاني وعوامـل الصـحة االنجابیـةح العالقات بین عوامل اوّض )
  شاملة/ التعلیم االبتدائي/تخفیض وفیات االطفال واالمهات/ زیادة معدل العمر المتوقع للحیاة). 

 ربطهــا بتمكــین المــرأة والمســاواة صــحة المــرأة برها علــى ْصــقَ  وحــّد مــنالصــحة االنجابیــة ع ســیاق وّســ
   من الجنسین وحریة االختیار لالفراد والزوجینن بین الجنسیوالعدالة 

  ّفي قضایا الصحة االنجابیة كاملة.ودوره مشاركة الرجل ومسؤولیاته  على دأك 

  وضــع الشــباب علــى أجنــدة الحقــوق اإلنجابیــة مــن خــالل التوصــیة بجعــل المعلومــات حــول الصــحة
ل فــي متنــاول الشــباب وذلـــك والحمـــ المتصــلة بهــا الجنســیة واإلنجابیــة وســبل الوقایــة مـــن األمــراض

 .الثالثة من الفصل السابعالفقرة  ضمن

 حرر موضوع الصحة اإلنجابیة من قیـود ثقافیـة وفكریـة عدیـدة أهمهـا قیـود الحالـة الزواجیـة والجـنس  
 كافة القضایا المتصلة بها.بعدا حقوقیا ل مضمناً والعمر، 

  ـــــنقص فـــــي التعلـــــیم و ـــــة، والتبعیـــــة اإلقتصـــــادیة ســـــجل اعترافـــــا صـــــریحا بالعواقـــــب الســـــلبیة لل المعرف
نعكاســــاته علــــى معــــدل  واإلســــتغالل الجنســــي والنســــبة المرتفعــــة مــــن الحمــــل غیــــر المرغــــوب بــــه وإ

قــرارًا بالضــغوطات التــي قــد یواجههــا المراهقــون لممارســة النشــاط الجنســي فــي والوفیــات، المراضــة  وإ
قولـــة جنســـیًا بمـــا فیهـــا عمـــر مبكـــر مـــع مـــا ینـــتج مـــن ذلـــك مـــن ارتفـــاع خطـــر إلتقـــاط االمـــراض المن

  .  من الفصل السابع 45-44-42-41، وذلك في الفقرات لإلیدز
 

مبــدأ الحــق فــي اتخــاذ الخیــارات الحــرة القائمــة علــى  لى تبنــي الجهــات الرســمیة المختلــةتتــا فقــدوالحقــًا لــذلك 
إلنســان، كحــق أساســي مـن حقــوق ا المعرفـة بالصــحة اإلنجابیـة والجنســیة والــدفع باتجـاه ممارســة هــذا الحـق

  على سبیل المثال. 2000للعام  إلتحاد العام لتنظیم الوالدیة في خطته اإلستراتیجیةفي اكما هو الحال 
  

  وفیما یختص بالشباب تحدیدا فقد شكل إجتماع الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخاص بالشباب
فـي قمـة  2000فـي سـبتمبر " اإلستثمار في المستقبل " األساس الذي وضع الشباب على قمـة األولویـات  

فــي اجتمـاع األمـم المتحـدة الخـاص بالشــباب (تحـت مسـمى عـام جدیـد للشــباب)  2002القـرن ومـن ثـم فـي 
هــدف أهمهــا الصــحة والتعلــیم بكفــاءة عالیــة ومكافحــة مــرض اإلیــدز وحمایــة  21والــذي اتفــق علــى وضــع 

  )  2004العنف ( راضي، األطفال والشباب من االستخدام السیئ والتعریض بهم ، والحمایة من 
  

ــــة (  ــــي سیاســــات الصــــحة اإلنجابی ــــین جتماتشــــیر المتخصــــص ف ــــإن الصــــحة 1998وحســــب معهــــد ال ) ف
اإلنجابیــة والجنســیة  للشــباب هــي حالــة مــن التكامــل بــین النــواحي الجســدیة واالجتماعیــة والعقلیــة لمســاعدة 

ـــة ، ـــى التوجـــه الســـلیم نحـــو البلـــوغ والمراحـــل النمائیـــة الالحق ـــالتثقیف الصـــحي  الشـــباب عل ویتحقـــق ذلـــك ب
واإلرشــاد والتوعیــة والمشــاركة والتفاعــل مــع الشــباب لمعرفــة مشــكالتهم ومســاعدتهم فــي حلهــا او مســاعدتهم 

  في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل ذات العالقة وتنمیة مهاراتهم الالزمة في ذلك. 



لــى أنهــا تكامــل الجوانــب البدنیــة كمــا وتعــرف منظمــة الصــحة العالمیــة الصــحة الجنســیة بشــكل خــاص ع
واالنفعالیــة والفكریــة واالجتماعیــة للحیــاة الجنســیة بشــكل یعــزز وینّمــي الهویــة الذاتیــة والقــدرة علــى التواصــل 
ــالكثیر مــن العوامــل منهــا العائلــة والقــانون واألصــدقاء والدیانــة  والحــب. وتتــأثر االتجاهــات الجنســیة للفــرد ب

ـــــة، والعـــــادات والمهـــــارات الحیاتیـــــة  والعوامـــــل االقتصـــــادیة واإلعـــــالم والمدرســـــة ( منظمـــــة الصـــــحة العالمی
1998  .(  

   
نمـا عـن تكامـل وتوافـق إنسـاني یهـدف  من هنا یتضح أن الحدیث هنا لـیس عـن نـواحي بیولوجیـة وحسـب وإ
ناثــــا. وفیمـــا یتعلــــق بالشــــباب  إلـــى إرتقــــاء معرفـــي ومفــــاهیمي وســـلوكي ذا توجــــه تمكینـــي للشــــباب ذكـــورا وإ

یین األقــل حظــا والجــانحین علــى وجــه الخصــوص فــإن هــذا األمــر لــم یســبق تناولــه مطلقــا، ممــا الفلســطین
ـــالي الفجـــوات واإلحتیاجـــات المعرفیـــة فـــي مجـــال الصـــحة  یجعـــل مـــن محاولـــة الكشـــف عـــن المحتـــوى وبالت
اإلنجابیــة والجنســیة لهــذه الشــریحة عالمــة فارقــة فــي مجـــال العمــل معهــا ومــدخال هامــا فــي التعــاطي مـــع 

  وسیاساتیًا .  اً هذه اإلحتیاجات برامجی لمعرفیة والخدماتیة وبالتالي رفداجاتها ااحتی
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فــي محاولــة لإلفــادة مــن تجــارب بعــض الــدول فــي و إذا مــا بــدأنا مــن قمــة الهــرم فعلــى الصــعید السیاســاتي، 
)  تجـارب بعـض الـدول 2004فاشـة وجبـران (رسم سیاسة وطنیة للشـباب فـي فلسـطین یصـف عمـرو وأبـو 

في رحلتها نحو بناء سیاساتها الوطنیة للشـباب مـن حیـث مـدى اهتمامهـا بقضـایا الفئـات الشـبابیة المهمشـة 
ـــات  ـــة دولـــة البحـــرین مـــثال تناولـــت الخطـــة المجموعـــات المهمشـــة أو الفئ وحقوقهـــا واحتیاجاتهـــا. ففـــي تجرب

لمـــدارس أو شـــابات. وعلـــى الصـــعید الصـــحي، فقـــد ُأدرجـــت الضـــعیفة كشـــباب معـــوقین أو متســـربین مـــن ا
كثاني أولویة عمل من بین ثمانیة أولویات تم تحدیـدها للعمـل مـع الشـباب البحرانـي،  أنماط الحیاة الصحیة

ومن ثم فقد ُضمِّنت قضایا متعددة في میدان الصـحة اإلنجابیـة والجنسـیة تحـت تلـك األولویـة بمـا فـي ذلـك 
 وغیره. (الجندر) الجنسیة والتحیز النوع إجتماعي مرض األیدز والمثلیة

لـى مشـكالت الشـباب العـاطلین  أما فـي األردن فقـد تـم التطـرق إلـى دور الشـابات وحقـوقهن بشـكل خـاص وإ
عــن العمـــل، إال أنــه لـــم یــرد أي ذكـــر للمعـــاقین والالجئــین مـــن الشــباب، وبـــالرغم مــن اهتمـــام االســـتراتیجیة 

ناثـًا ضـمن الفئـة العمریـة الوطنیة للشـباب فـي األردن بم بـدأ الشـمولیة لجمیـع فئـات الشـباب األردنـي ذكـورًا وإ
ـــة واالقتصـــادیة والصـــحیة إال أن الخطـــة لـــم 12-30( ـــف مســـتویاتهم وأوضـــاعهم االجتماعی ـــى مختل )  وعل

تحدد ماهیة وشكل مشاركة هؤالء الشباب فـي بنـاء االسـتراتیجیة ولـم تعـط أیـة تفاصـیل حـول كیفیـة تعـاطي 
  ).  2004اتیجیة مع مشاكل الفئات الشبابیة األخرى (عمرو وأبو فاشة وجبران، االستر 

  



وعلــى نطـــاق أوســـع، فقــد عرفـــت السیاســـة الوطنیــة للشـــباب فـــي جنــوب أفریقیـــا بـــأنهم الفئــة الواقعـــة أعمـــار 
ـــین  ـــا اهتمامـــا واضـــحا  35-14أفرادهـــا مـــا ب ـــة للشـــباب فـــي جنـــوب إفریقی ـــت الخطـــة الوطنی ـــد أول ســـنة. وق

عـات الشـبابیة المهمشـة وأشـارت بشــكل واضـح إلـى المعـاقین والعــاطلین عـن العمـل وأبنـاء المنــاطق بالمجمو 
النائیــة والفقـــراء و تناولـــت ضـــرورة مشــاركتهم فـــي تطـــویر وبنـــاء الخطــة و اهتمـــت بتضـــمین قضـــایاهم فـــي 

ن الخطــة و محاورهــا األساســیة، ودعــت بوضــوح إلــى مشــاركة هــؤالء فــي تطــویر هــذه الخطــط لیتمكنــوا مــ
التعبیر بأنفسهم عـن حقـوقهم وقضـایاهم واحتیاجـاتهم، مـا ینسـجم مـع الخـط العـام للخطـط التنمویـة المختلفـة 
لجنـوب أفریقیــا حیـث تحتــل حقـوق اإلنســان وقضـایا المجموعــات المهمشـة وخاصــة المعـاقین مركــزا محوریــا 

  ).  2004(عمرو وأبو فاشة وجبران، 
  

ـــدیات البرلمـــانین العـــرب، ال ســـ ـــاط عـــام وخـــالل منت ـــدا فـــي القـــاهرة والرب ـــدین الـــذین عق ـــم 2003یما المنت ، ث
التاكیـــد علـــى ضـــرورة دعـــم حقـــوق الشـــباب فـــي الصـــحة االنجابیـــة فـــي المنطقـــة العربیـــة ( صـــندوق األمـــم 

  ولكن ما الذي تم تنفیذه فعال في هذا اإلتجاة؟  ).2003المتحدة للسكان، 
  

% مـــن مجمـــل عـــبء االمـــراض فـــي 12.5والي مشـــاكل الصـــحة االنجابیـــة شـــكلت حـــ واقـــع الحـــال هـــو أن
ــــة  ــــد ال تعكــــس هــــذه النســــبة) 1998( منظمــــة الصــــحة العالمیــــة، المنطقــــة العربی ــــي  . وق ــــة الواقــــع ف حقیق

مــن المتوقــع باإلضـافة، فإنــه غیــاب المعطیــات الدقیقـة واالحصــائیات الدوریــة. و المنطقـة، خاصــة  فــي ظـل 
بشــكل مباشـــر وتصــاعدي علـــى فئــة الشـــباب نظـــرًا  ةاإلنجابیـــالمتعلقـــة بالصــحة  األمــراضیــؤثر عـــبء  أن
  مین بشكل عام.همالها من قبل القیّ إلى جانب إ حجم هذه الفئةتعاظم ل
  

ن افـــادت الدراســـة االقلیمیـــة التـــي اجراهـــا المكتـــب االقلیمـــي لصـــندوق االمـــم المتحـــدة للســـكاإلـــى ذلـــك، فقـــد 
ت الــدول العربیـة بهـدف تحقیــق اهـداف المــؤتمر الفریـق التقنـي لــدعم البلـدان للبلـدان العربیــة ) حـول انجـازا(

العالمي للسكان والتنمیة ان العدید من السیاسات واالستراتیجیات قـد وضـعت ضـمن هـذا االطـار باالضـافة 
  لدى الشباب. اإلنجابیةالى بعض البرامج الخاصة بالصحة 

  
تســتهدف احتیاجــات  المشــاركة اتخــذت عــدة تــدابیر 17% فقــط مــن الــدول ال12بینــت الدراســة أن حــوالي 

أي تـدبیر  تتخـذلـم  أومحـدودة  أو، واتخذت باقي الـدول تـدابیر قلیلـة اإلنجابیةالشباب الخاصة في الصحة 
فئـة الشـباب عبـر ل الموجهـة اإلنجابیـةتدابیر الصحة قصرت معظم الدول اتخذت  أنفي هذا االتجاه. غیر 

ة ممـا یسـمح باسـتهداف الطـالب فـي المـدارس، فـي المنـاهج المدرسـی اإلنجابیـةالتثقیف حول الصـحة  إدراج
( راضـي،  مـثال ولكنه تدبیر یسـتثني الفئـات المهشـمة الواقعـة خـارج نطـاق المؤسسـة المدرسـیة كالمتسـربین 

% لإلنـــــاث 26.5% للـــــذكور و28.1% فـــــي فلســـــطین بواقـــــع 27.3نســـــبتهم اإلجمالیـــــة  ةوالبالغـــــ  )2004
معظـم الـدول اتخـذت تـدابیر مـن شـأنها  أن.   وفـي حـین ) 2001، الفلسطیني الجهاز المركزي لإلحصاء(



مـــن قبـــل الشـــباب، بقیـــت مشـــاركة  اإلنجابیـــةالوصـــول والحصـــول علـــى خـــدمات الصـــحة  إمكانیـــةتحســـین 
محـدودة فـي كثیـر مـن دول  اإلنجابیـةفي رسم السیاسات وتطویر البرامج المتعلقـة بالصـحة  أنفسهمالشباب 
             .    )2004(راضي،  بیةالعر  المنطقة

  
) فـي مراجعتهـا ألدبیـات الصـحة اإلنجابیـة التـي نفـذتها 2004تعتبـر الرفـاعي (ف ،أما على الصـعید الـوطني

غیــاب اإلرادة السیاســیة هــي مفتــاح بــأن  -لصــالح المبــادرة الفلســطینیة لتعمیــق الحــوار العــالمي والدیمقراطیــة
فـي حـین أن العقبـة  بشـمولیة وتكامـل، نجابیـةثاني أهـم عقبتـین تحـوالن دون التعامـل مـع قضـایا الصـحة اإل

  عـــــن وجـــــود اإلحـــــتالل اإلســـــرائیليقتصـــــادیة المتأتیـــــة األولـــــى هـــــي الظـــــروف السیاســـــیة واإلجتماعیـــــة واإل
. وتـــــؤدي هاتـــــان العقبتـــــان فـــــي فلســــطین الســـــائدة المضـــــمون الثقـــــافي والمنظومــــة القیمیـــــة باإلضــــافة إلـــــى

عــن ذهنیــة المشــرع الصــحة اإلنجابیــة والجنســیة  قضــایاشــبة كامــل لغیــاب  المتصــلتان علــى أیــة حــال إلــى
منتقصـة ومبتـورة ومحصـورة فـي النسـاء ضـمن  یهـا، حیث ال تزال النظرة إل أصال وصانع القرار الفلسطیني

ت خـــارج دائـــرة فتیـــات عازبـــاالشـــابات كمـــا یبقـــي الشـــباب كـــذكور و ، دورهـــن اإلنجـــابي فـــي نطاقـــه التكـــاثري
فـي تبنـي الكثیـر مـن القضـایا ذات  تـراٍخ واضـحن هنـاك فإ ومن ثم. التوعويالتثقیفي و و  االستهداف الخدمي

التحــدي  أنالعالقـة؛ تـراٍخ مصــوغاته فكریـة دیموغرافیـة وطنیــة یـرى فیـه معظــم الساسـة إن لـم یكــن جمـیعهم 
  .هو احد أهم األوراق الرابحة فلسطینیا في معركة التحرر الوطنيالعددي 

  
، فإن نظرة فاحصة لقـانون الصـحة العامـة الـذي صـودق علیـه تظهـر أن في القطاع الحكومي الفلسطینيو  

هنالك دمج لحقـوق الشـباب مـع الحقـوق العامـة لبقیـة الفلسـطینیین علـى اعتبـار أن مـن شـأن هـذا الـدمج أن 
یســهم فــي تحقیــق المســاواة والعدالــة اإلجتماعیــة، فیمــا یــورد القــانون ذاتــه تحدیــدا واضــحا لحقــوق األطفــال 

ى اعتبارهم فئات سكانیة ذات احتیاجات خاصة. مما یعنـي أن الحاجـات الخاصـة لفئـة الشـباب والنساء عل
  عموما والمهمشین خصوصا لیست بالحسبان وال تحتل الموقع الالزم على األجندة الرسمیة.

  
 علـــى وزارة) مــن الفصـــل الثـــاني، فـــإن 5رقـــم ( إال أنــه وحســـب قـــانون الصـــحة العامــة ذاتـــه، وتحـــت المـــادة

ــــة بصــــحة  الفلســــطینیة الصــــحة ــــة والتأهیلیــــة المتعلق ــــة والتشخیصــــیة والعالجی ــــوفیر الخــــدمات الوقائی  األمت
؛ لصیغة المطروحة لقانون الفحص الطبي قبل عقـد الـزواج ا ومنها ،والطفل ویعمـل ..."والتـي تتضـمن نصـًا

علــى حیــاة  یــؤثر ممــا یمكــن أن علــى عــدم توثیــق العقــد إال بعــد الفحــص الطبــي للتأكــد مــن خلــو الــزوجین
بعـد أن كـان قـد  2004، وقد تمت الموافقة على هذا القـانون فـي شـهر تشـرین الثـاني للعـام وصحة نسلهما"

بـإلزام أوعـز فیـه لجمیـع القضـاة فـي المحـاكم الشـرعیة  2000صدر وْطبِّـق تعمیم لقاضي القضاة منذ العـام 
ن  الخاطب الرجل قبل عقد زواجه بإجراء فحص مخبري معتمـد للتأكـد مـن عـدم حملـه مـرض الثالسـیمیا، وإ

لزم خطیبته بإجراء فحص مماثل كشـرط  دیـوان العقـد أو عدمـه. ویجـري العمـل اآلن فـي  إلتمـامتأكد حمله تُ



قاضـي القضــاة علـى إضــافة فحــص اإلیـدز كفحــص إضــافي مطلـوب إجــراؤه قبــل عقـد الــزواج (األحمــدات، 
2006 (.  

  
ومعرفـة الشـباب  مـدى دقـة تطبیقـه إال انوصـحتهم اإلنجابیـة  القـانون للشـبابهـذا على قدر ایجابیة وفائـدة 

، خصوصـــا وأن بحاجـــة لمزیــد مــن الفحـــص والتــدقیقبــه وعلــى األخـــص الفئــة األكثــر تهمیشـــا مــنهم یبقــى 
فلقـد وجـدت دراسـة تـم تنفیـذها  فـي دراسات أولیة بسیطة أظهرت جهل فئة الشباب بماهیة القانون وكنهه.  

ناثـــا) بـــأن  200ة باســـتهداف مـــا مجموعـــه إحـــدى الجامعـــات الفلســـطینی مـــن الشـــباب الجـــامعیین  (ذكـــورا وإ
ـــل الـــزواج"، ولكـــن دون وعـــي 98 ـــد ســـمعوا عمـــا یســـمى ب "الفحـــص الطبـــي قب % مـــن المبحـــوثین كـــانوا ق

  )2003میته أو أیة تفاصیل أخرى عنه (مصلح والقریناوي،  لفحص وأها بطبیعة
  
واالرتبـاط الوثیـق للشـباب والجنسـیة قضـایا الصـحة اإلنجابیـة ب النقص فـي المعرفـةإن وعلى نطاق واسع، ف 

لمعظم  هذه القضایا بالمضمون الثقـافي واإلجتمـاعي الفلسـطیني كظـاهرة زواج األقـارب علـى سـبیل المثـال 
العدیــد مــن األمــراض المرتبطــة بالصــحة اإلنجابیــة والظــواهر المتصــلة بهــا، علــى رأســها  أدى إلــى انتشــار

الســـمعیة والنطقیـــة،  تاإلعاقـــاو الثالســـیمیا، و والمنقولـــة جنســـیا، مثـــل التشـــوهات الخلقیـــة، األمـــراض الوراثیـــة 
المركـزي لإلحصـاء  ز(الجهـا وذلـك بنسـب متفاوتـة )B ،C( الوبـائي نـوع والتهـاب الكـبالعقلیـة،  تاإلعاقاو 

  .)2003الصحة الفلسطینیة،  ة؛  وزار 2003الفلسطیني، 
  

اض ذات الطــابع الـوراثي مثـل التشــوهات الخلقیـة، والتــي تشـكل نســبة لعدیـد مــن األمـر الفــت ل انتشـارفهنـاك 
إلـى أن  2000. ویشیر المسـح الـذي أجـري فـي قطـاع غـزة فـي العـام % من إجمالي وفیات الموالید14.3

% مــنهم یعــانون مــن 13.4نســمة)، وأن  5649% بــین الســكان الغــزیین (1.58اإلعاقــات تنتشــر بنســبة 
) 2003% إعاقـة بصـریة ( وزارة الصـحة الفلسـطینیة، 4.7اقة عقلیـة، و% إع10.7مشاكل في النطق، و

ــــر . كمــــا أن  ــــین أن ) ی2001حــــول الشــــباب الفلســــطیني ( المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطیني زالجهــــاتقری ب
% 7.8واإلعاقـات الســمعیة سـنة یعـانون مــن  24-10% مـن الشـباب الــواقعین ضـمن الفئـة العمریــة 4.1
مضــافا  )%20.1%)، واإلعاقــات العقلیــة (10%)، والبصــریة (8.8قیة (نطالســمعمــن اإلعاقــات ن یعــانو 

. أمـا مرضــى الثالسـیمیا فیشــكلون مــا % ممــن یعـانون إعاقــات عقلیــة وحركیـة معــا6.6الـیهم نســبة مقـدارها 
  ).2006جمعیة أصدقاء مرضى الثالسیمیا، % من الفئة ذاتها (3.4نسبته 

  
أهــم  ومــن% مــن عــدد الوفیــات ســنویا، 8دیــة مــا یعــادل تســبب األمــراض الجنســیة المع ومــن جهــة أخــرى، 

، %3.4) والــــذي ینتشـــر بنســــبة Bالتهــــاب الكبـــد الوبــــائي نـــوع ( األمـــراض المســــببة لهـــذه النســــبة أمـــراض
نسـمة.   000 ,1.25/100بنسـبة مـرض اإلیـدز فیـروس %، و 0.3بنسـبة ) Cنـوع ( والتهـاب الكبـد الوبـائي

 2000فــي تزایـد مطــرد، ففـي العــام  أن األمــراض المنقولـة جنسـیاً  أشـار التقریــر السـنوي لــوزارة الصـحةقـد و 



فـــي العـــام  حالـــة جدیـــدة 18865 هـــذه القیمــة لتصـــل إلـــى ارتفعـــتحالـــة جدیـــدة، فیمـــا  4116كــان هنـــاك 
  ).2003( وزارة الصحة الفلسطینیة،  نسمة سنویاً  100000حالة/ 504، أي بمعدل 2003

   
، فقــد بینـت دراســات ومســوحات  والجنسـیة للشــباب بشـكل خــاصوعلـى صــعید تـوفیر المعلومــات اإلنجابیــة 

عدیـــدة أن الشـــباب المســـتهدفین فـــي بـــرامج التوعیـــة عمومـــا والصـــحیة منهـــا خصوصـــا یـــرون أن فلســـطینیة 
تلـك التـي  وعلـى رأسـهامعظـم البـرامج المطروحـة ضـعیفة ومنقوصـة مؤكـدین حاجـاتهم إلـى المزیـد منهـا بمـا 

سـیة وخاصـة مـرض الزهـري والسـیالن واإلیـدز ومخـاطر التـزویج المبكـر تتناول موضوعات؛ األمـراض الجن
والبین أقارب، هذا باإلضـافة إلـى اإلجهـاض ووسـائل تنظـیم األسـرة ورأي الـدین فیهـا والحمـل الخطـر والعقـم 

؛ 2001، أنجلـزوالمثلیة الجنسیة واالعتـداءات الجنسـیة بمـا فیهـا سـفاح القربـى وماهیـة اإلدمـان ومخـاطرة (
؛ الجهـــــــاز المركـــــــزي 2004؛ وزارة الصـــــــحة الفلســـــــطینیة، 2003؛ العفیفـــــــي، 2002، آخـــــــرونســـــــالم و 

  ).2005لإلحصاءالفلسطیني، 
  

لصـــحة الفلســـطینیة وزارة ا إدارة التثقیـــف والتعزیـــز الصـــحي ـ أعـــدها ریـــاض العفیفـــي لصـــالحفـــي دراســـة 
 وضــع حاجــاتهم فــي طلــب إلــیهم ضــمن لــدى الشــباب المعرفیــة واإلرشــادیة حاجــاتال ) للكشـف عــن2003(

 ؛مجموعـات رئیســیة تـم تقسـیم المواضـیع المتعلقــة بالصـحة اإلنجابیـة والجنسـیة إلـى ثــالثسـلم لألولیـات، و 
 الــزواج موضــوع المشــورة قبــلوفیهــا احتــل  األولــى مجموعــة مواضــیع تتعلــق بالصــحة اإلنجابیــة مباشــرة،

 ،األقـارب  ج المبكـر وزواجیزو تـخطـار الوسـائل تنظـیم األسـرة واإلسـالم ، فموضـوع أب المرتبـة األولـى متبعـا
الحقـوق الجنسـیة لكـال  موضـوعوالتـي احتـل فیهـا الصـحة الجنسـیة،  قضـایاالمجموعـة الثانیـة فیمـا تضـمنت 

رشـادیا، تـاله فـي ذلـك الجنسین  ، ثـمسـن المراهقـة المرتبة األولـى مـن حیـث حاجـات الشـباب إلیـه معرفیـا وإ

ـــة مـــراض، فموضـــوع األالمحرمـــة الجنســـیة العالقـــات ـــةالمجموعـــة  . أمـــااً جنســـی المنقول ـــت فـــي  الثالث فتمثل
ومنهــا تبــین أن موضــوع  ،معــا ذات العالقــة بالصــحة اإلنجابیــة والجنســیة هــارات الحیاتیــةمجموعــة مــن الم

أهمیــة بالنســبة للشــباب الموضــوع األكثـر  وحــل النزاعــات االجتماعیــة كـان تكالالمشـ مهـارات التعامــل مــع
مفهــوم ف ،زوجیــةموضــوع العالقــات ال التواصــل ، فــالعنف الجســدي وأســبابه ، ثــماالتصــال و  مهــارات تلیــه

  . الجندر والتكافؤ بین الجنسین

  
ـــین آراء الفـــت تتطـــابق هنـــاك الدراســـة أن كـــان ملوحظـــا فـــيوقـــد  ـــدهم  الشـــاباتو  انالشـــب وحاجـــات ب وتحدی

جنســین هــو موضـــوع  الكـــالل إلحاحــا أكثـــر المواضــیع علــى أن  فمجتمعــین اتفـــق الشــباب .لألولویــات فیهــا
األســریة واالجتماعیــة، ثــم مهــارات االتصــال والتواصــل،  وكیفیــة حــل الصــراعات كالتالمشــ حــلمهــارات 

الجنســیة للجنســین، والعالقــات الســلیمة بــین الــزوجین ثــم العنــف الجســدي  فالمشــورة قبــل الــزواج، والحقــوق
   . رالمبك التزویجزواج األقارب و  وأسبابه، فأخطار

  



علـى انتقـاد  همإجمـاع بیـن فقـد كـان هنـاك التي یفضل الشباب أن یتلقى بواسطتها المعلومـات یقةالطر وحول 
فیمــا دعـوا إلــى اســتخدام   ،كزبــائن ولـیس كشــركاء أسـلوب المحاضــرات والنـدوات التــي تتعامــل مـع الشــباب

االســتفادة بــتهم رغثــم إنهــم شــددوا علــى  قضــایاهم.علــى إشــراكهم فــي معالجــة  ، تعمــلمبتكــرةتــدریب وســائل 
ومـن فتـاة لفتــاة   ،بشـاب لشــا(مـنهج وتطبیـق فكـرة تثقیـف القرنــاء للقرنـاء  معلومـات "اإلنترنــت"شـبكة المـن 

خـدمات اإلنترنـت بتوظیـف ب وتطـویر هـذا األسـلو  ، وذلك بإعداد كوادر شبابیة من المرشدین المجتمعیـین)
  . )2003(العفیفي،  أیضافي ذلك 

  
مــا مجموعــه  فــي إطــار أطروحــة ماجیســتیر فــي الصــحة العامــة )2004(اســتهدف رزق  التــالي وفــي العــام

، وذلــك مــدارس الضــفة الغربیــةتــم انتقــائهم عشــوائیا مــن  19-14طالــب وطالبــة ضــمن الفئــة العمریــة  616
  معرفة وآراء الشباب المبحوثین نحو مفاهیم الصحة اإلنجابیة وتنظیم األسرة.  محاولة للكشف عن في

وم الصـــحة اإلنجابیـــة وتنظـــیم األســـرة مـــألوف لـــدى الشـــباب لـــى الـــرغم مـــن أن مفهـــالدراســـة أنـــه عأظهـــرت 
وهــذا  ،رفــد معلومــاتي كمــي ونــوعيوغیــر شـامل ویحتــاج إلــى  مجتــزأهــو فهــم فهمهــم لــه  الفلسـطینیین أال أن

لـرأب بـین المبحـوثین . كمـا أنهـا بینـت أیضـا أن هنالـك تعطشـا كبیـرا طبق على الجنسـین علـى حـد سـواء ین
فــي حــین أنهــا أوضــحت فهمــا جیــدا وزخمــا  المعلوماتیــة حــول الكثیــر مــن قضــایا الصــحة اإلنجابیــة. الفجــوة

مــع تمـایز الفـت للــذكور واتفـاق علــى معرفیـا ال بـأس بــه بـین الشـباب مــن الجنسـین بموضــوع تنظـیم األسـرة 
  ال تعارض بینه وبین التعالیم الدینیة.  أن

وخاصـة  الجنـدر (النـوع اإلجتمـاعي)  وعي متمیز بقضـایامستوى ذاتها لت الدراسة وعلى صعید آخر، سج
وقناعـة جلیـة بمضـار  ،بین الشابات، كما أنها سجلت أیضًا رفضُا كبیرًا لفكرة التزویج المبكـر والبـین أقـارب

والتي بناءا علیها أكد المبحوثین بشـدة علـى الحاجـة إلـى تـوفیر خـدمات المشـورة قبـل الـزواج  ،تلك الزیجات
 .  

بـین الشـباب علـى المدرسـة ممثلـة بشـخص المعلـم  لومات ذات العالقـة فثمـة تركیـز كبیـرالمع وعن مصادر
ـــم األم فالمـــذیاو  كـــأهم المصـــادر ـــاز والنشـــرات الصـــحیة التوعویـــة ث ع وأقلهـــا شـــبكة تبعهـــا فـــي األهمیـــة التلف

    ).2004(رزق،  المعلومات واألب
  

المســـــح الـــــوطني األول حـــــول الشـــــباب نفـــــذ الجهـــــاز المركـــــزي لإلحصـــــاء الفلســـــطیني  2003وفــــي العـــــام 
مكونـة مـن قسـمین اثنـین، و  .سـنة 24-10ضـمن الفئـة العمریـة  شـابًا وشـابة 4300داف ما مجموعة باسته

المعرفـة بــاألمراض المنقولــة جنســیا ضــمن الجــزء األول تحــت القســم الثــاني  فـيفقـد تناولــت اســتمارة المســح 
نــي ضــمن البنــد العاشــر، وثمــة جــزء ثــاٍن ُع  مواقــف اتجاههــاالبنــد التاســع والمعرفــة بوســائل تنظــیم االســرة وال
  بالتغیرات المرافقة لمرحلة البلوغ لدى الجنسین.

% مـــن الشـــباب المبحـــوثین قـــد ســـبق لهـــم وأن ســـمعوا عـــن مـــرض األیـــدز، مـــع 83.7أن بـــبینـــت النتـــائج 
% للفئــة 50.7مالحظـة أن المعرفــة تزیــد مــع التقــدم فــي العمــر حیـث بلغــت نســبة مــن ســمعوا عــن المــرض 



وقـد بلـغ متوسـط عـدد األطفـال الـذین یرغـب سـنة.  24-20لفئـة العمریـة ل% 96.6مقابـل  11-10العمریة 
  وذلك لكال الجنسین. أطفال مع تفضیل ملحوظ إلنجاب األطفال الذكور 4الشباب بإنجابهم 

  
مارة طلــب فقــط إلــى أمــا عــن المعرفــة بــالتغیرات المرافقــة لســن البلــوغ مــع التنویــة بــأن هــذا القســم مــن اإلســت

علمــا بــأن كــل جــنس ســؤل عــن التغیــرات التــي  اإلجابــة علیــه 19-12أولئــك الــواقعین ضــمن الفئــة العمریــة 
ثـالث تغیـرات علـى األقـل تحـدث لهـم خـالل یعرفـون بینت النتائج أن ثالث أربـاع الـذكور ، فقد تخصه فقط

بلغـــت النســب الموازیـــة بـــین اإلنـــاث فیمـــا  % ممــن لـــم یعرفـــوا عـــن أي تغیــر. 14.1فتــرة البلـــوغ مقارنـــة ب 
  على التتالي.  ،%5.3% و87.1

  
  المتســربین المســح نجــد بــأن ومــا إذا كــانوا مشــمولون فــيالمهمشــین واألقــل حظــا  وبــالنظر إلــى فئــة الشــباب

مشـمولون فـي هـذا المسـح بنسـب ن مبكـرًا والمتـزوجیوالمدخنین (بصـفة التـدخین حالـة مـن حـاالت اإلدمـان) 
   ى أن اآلراء المستطلعة تمثلهم أیضا وان كان جزئیا. ، بمعنمتفاوتة

) سـنة فـي األراضـي الفلسـطینیة 24-10فقد أظهرت الدراسة أن معـدالت التسـرب اإلجمالیـة لفئـة الشـباب (
% بـین اإلنـاث. أم عـن أسـباب التسـرب لكـل مـن 17% من إجمالي الذكور مقارنـة ب 20.9بلغت للذكور 

كان ضعف التحصیل العلمي هـو السـبب الـرئیس للتسـرب بـین حین  ، ففيت بشكل كبیرالجنسین فقد تباین
.  بــین اإلنــاث % 46.5بنســبة مقــدارها   %   احتــل التــزویج المبكــر نفــس الرتبــة32.9الــذكور بمــا نســبته 

  %26.1% مــن الشــباب الفلســطیني یمــارس عــادة التــدخین ( 14.5وعنـد الحــدیث عــن التــدخین یتضــح أن 
ـــة الشـــباب دون فروقـــات % إنـــاث2.3 ذكـــور مقابـــل ـــدم العمـــر داخـــل فئ ـــر للنســـب مـــع تق ـــاع كبی ) مـــع ارتف

  ).  2004، جوهریه بین جناحي الوطن (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
  

وقـد الحــظ المراقـب اإلجتمــاعي فـي عــدده الثالــث بـأن أكثــر مـن نصــف عقــود الـزواج فــي فلسـطین تــتم بــین 
هـم مــن المتــزوجین % ) 84( المطلقــین أربعـة أخمــاس یزیــد عــنمـا عامــا، وأن  25أفـراد تقــل أعمـارهم عــن 

% مــن 4.9مقارنــة ب  عامــا 20%) تقــل أعمــارهن عــن 27لســنة أو أقــل، وأن أكثــر مــن ربــع المطلقــات (
ـــة  ) ، أي أنهـــن2000مـــاس، -معهـــد أبحـــاث السیاســـات اإلقتصـــادیة الفلســـطیني( نظـــرائهن الـــذكور مـــن فئ

جــاز  إنة المســاس واالنكشـاف المتوقعــة لتلـك ألنســوة الشـابات "بمــا فـي ذلــك مـن دالالت علــى حالـ الشـباب
التعبیر"  فـي مرحلـة مـا بعـد الطـالق بكـل مـا تحملـه مـن فـرص تعرضـهن للعنـف واالسـتغالل بكافـة أشـكاله 

طفــال وغیــاب األ الحیــاة الزواجیــة أمــر یعــززه انخفــاض عمــرومســتویاته إذا لــم یكــن الجنــوح بالكامــل. وهــذا 
الالخیـــارات)  أو(ومـــن ثـــم الخیـــارات  ات ممـــا یعطـــي هامشـــا أوســـع لقـــرار اإلنفصـــالفـــي معظـــم هـــذه الزیجـــ

    .الحیاتیة الآلحقة
  



وحــول التحــدیات واألولویــات مــن منظــور الشــباب الفلســطیني فقــد نفــذت جامعــة بیرزیــت ـ برنــامج دراســات 
ـــى الصـــح ـــي تشـــكل خطـــرا عل ـــة بالتشـــارك مـــع الیونیســـیف دراســـة استكشـــافیة للعوامـــل الت ة الجســـدیة التنمی

عامـا  22-10مریـة . اسـتهدفت الدراسـة الشـباب ضـمن الفئـة العوالعقلیة ورفاه وأولویات الشـباب الفلسـطیني
وبـالعموم ، فقـد كـان  تم عقدها في كل من الضفة الغربیـة وقطـاع غـزة. مركزةبؤریة في إطار حلقات نقاش 

لـنقص الرعایـة  بـأن واصـرحوقـد  باب. ملموسا أن هناك شعورا بالتهمیش والخوف واإلحباط لدى هـؤالء الشـ
. كمـا تـأثر سـلبي علـیهمالصحیة ذات الجودة العالیة ووجود نظام صحي ال یأخذ بالحسبان صـحة الشـباب 

موضـوعات التـزویج المبكــر والعنـف واالفتقـار إلــى المسـاواة بیـنهن وبــین  اعتبــرنأن الشـابات بشـكل خـاص 
ظـــل مجتمـــع تســـوده الذهنیـــة الذكوریـــة وتهـــیمن علیـــه ،  نظـــرائهن الـــذكور فـــي جوانـــب الحیـــاة المختلفـــة فـــي

ـــذلیلها.  ـــد مـــن التعـــاطي معهـــا  وت ـــرة وتحـــدیات حقیقیـــة ال ب ـــك عوامـــل خطـــر كبی ـــرن ذل أمـــا الحاجـــات اعتب
وطـــالبوا بتلبیتهـــا فشـــملت موضـــوعات؛ التثقیـــف الجنســـي والتخطـــیط  المعرفیـــة الصـــحیة التـــي تطرقـــوا الیهـــا

كمــا أنهــم شــددوا أیضــا علــى صــحة اف األولــي ومــرض األیــدز تحدیــدا. األســري والتغذیــة المتوازنــة واإلســع
  من أجل رفاههم. وأهمیة الحفاظ على الموارد البیئیةالنقیة  المیاهلمسالة  البیئة مع ایالئهم اهتماما خاصا

         
 الباحثــان محمــد العفیفــي وریــاضنفــذها فــي فلســطین  للشــباب لواقــع الصــحة اإلنجابیــة تحلیلیــةدراســة وفــي 

قواعـــد البیانـــات  باإلســـتناد إلـــى 2005لصـــالح الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطیني فـــي العـــام  العفیفـــي
في السنوات السـابقة بمـا فـي ذلـك بیانـات التعـداد العـام للسـكان والمنشـئات  وحات التي أجراها الجهازسوالم

علــى الشــابات خــاص  زاتســم التحلیــل بتركیــ  2000والعــام  1996والمســوح الصــحیة للعــام  1997للعــام 
ن كـان قـد لفـت إلـى قضــایا  ارتفـاع غیــر  كوجـودتـدق نـاقوس الخطـر للجنسـین بصـفتهن نسـاء متزوجـات، وإ

فـي  ) 24-20)  وكـذلك فـي سـن الشـباب (19-15متوقع في نسبة أالمیة بـین الـذكور فـي سـن المراهقـة (
 2000بة أالمیـة لالنـاث فـي العـام ، وكذلك مقارنة بنسـ 1997مقارنة بنسبة أالمیة في العام   2000العام 

% فــي العــام  1.1) مقارنــة مــع % 2.1(  2000للــذكور المــراهقین فــي العــام ، حیــث بلغــت نســبة أالمیــة 
  2000اث في سن المراهقة ، ومقارنة مع نسبة أالمیة لالن 1997

) فــي  % 1.2% ) مقارنــة مــع ( 2.3(  2000فقــد بلغــت النســبة فــي العــام  نعــن الشــبا أمــا) . . 1%( 
وممــا ال شــك فیــه أن  % ) . 1.4(  2000فــي العــام  للشــابات  ، ومقارنــة مــع نســبة أالمیــة 1997العــام 

حالــة األمیــة لهــؤالء جمیعــا تــدخلهم فــي دائــرة الفئــات المهمشــة واألقــل حظــا بمــا تحملــه مــن درجــة إنكشــاف 
    وتدعو إلى تدخالت وبرامج استثنائیة إلنقاذ هؤالء.  ومساس عالیة

  
بمكونــات الصــحة االنجابیــة دون  یملكــن معرفــة جیـدة الدراســة أن الشــابات صــفتهن "نسـاء متزوجــات"بینـت 

ـــه هـــين هـــذه المكونـــات أن یعـــین بـــا لـــك مـــن ". وقـــد اتضـــح ذ اإلنجابیـــةمفهـــوم " الصـــحة   مـــا یطلـــق علی
 شـابات متزوجــات 4مـن كــل  3 حیـث أعربــت لمواضـیع االساســیه المكونـة للمفهــوممــن ا اسـتجابتهن لتسـعة

باإلســـتناد إلـــى أدوات  ، وذلــك بـــالطبع بنـــاءا علـــى وجهـــة نظــرهن هـــن ولـــیسهـــذه المكونـــاتب عــن معـــرفتهن



كانـــت وســـائل االعـــالم فـــالزوج ها فمــا عـــن مصـــدر تلـــك المعرفـــة.  أوجـــود أو غیـــاب  علمیــة منهجیـــة لقیـــاس
ي والعفیفــي، (العفیفـ بالنسـبة لهــن المعرفـة للحصــول علـى تلــكالمصـادر الرئیسـیة هــي االقـارب واالصـدقاء ف

2005(.  
  

بــأنهن قــد تلقــین مــن الشــابات المتزوجــات % 70نســبة متوســطها یقــارب علــى ال الدراســة بــأن كمــا أفــادت 
، مـع مالحظـة وجـود بـون شاسـع فـي معلومات وارشادات اثناء حملهن عن مواضـیع محـددة تتعلـق بالحمـل

 تثقیفـــية الطبیعیـــة باهتمـــام التفاصــیل حســـب الوضـــوع المطـــروق. فمــثال حظیـــت التغذیـــة الجیـــدة والرضــاع
عــراضصــعوبات الحمــل فیمــا احتلــت موضــوعات مثــل رعایــة الحمــل  كبیــر أثنــاء تلقــي خــدمات وتوعــوي  وإ
ـــك.الحمـــل ا ـــا فـــي ذل ـــة دنی ـــا أن تعـــرف  لخطـــر مكان ـــد كـــان الفت الرضـــاعة مفهـــوم % مـــنهن فقـــط ب51.9وق

  الطبیعیة المطلقة. 
  
فــي ســن  واإلنــاثج المبكــر للــذكور تــزویقصــا لظــاهرة ال، فــإن هنــاك اتجاهــا عامــا متناحســب ذات الدراســةو 

المنــاطق الحضــریة كانــت  أنالبیانــات  أظهــرت، ولكــن وعلــى غیــر المتوقــع ســنة) تحدیــدا19-15( المراهقــة
أمـا عـن زواج  األقـارب . المخیمـاتالریفیـة و  ج المبكـر مقارنـة بالمنـاطقتـزویعلـى ال اإلقبالنسبة في  األعلى

 .  لهن أقاربكن متزوجات من  الشابات إجمالي% من 28.8ما یعادل  فإن
 

كــان جلیـا بــأن غالبیــة الشـابات المتزوجــات تفضــلن فتــرة  ) دائمــا، فقــد2005وفـي دراســة العفیفــي والعفیفـي (
تباعــد بــین الــوالدات تقــل عــن ســنتین، هــذا علــى الــرغم مــن معــرفتهن الجیــدة جــدا بمختلــف وســائل تنظــیم 

هــذا وقــد تبــین ان هنــاك توجهــا لــدى . ن لرعایــة جیــدة أثنــاء فتـرة الحمــلوتلقــي األغلبیــة العظمــى مــنه األسـرة
الشـــابات المتزوجـــات الســـتعمال وســـائل تنظـــیم أالســـرة فـــي وقـــت مبكـــر مـــن حیـــاتهن االنجابیـــة ، فقـــد بلـــغ 

) عنــد اســتعمال وســائل تنظــیم أألســرة ألول مــرة 19-15متوســط عــدد االطفــال لــدى الزوجــات المراهقــات (
 49-25طفــل للزوجــات فــي ســن  3.3) و 24-20طفــل للزوجــات الشــابات ( 1.6ع طفــل مقارنــة مــ  1.1

سنة ، وعند اختبـار الفـروق بـین هـذه المتوسـطات تبـین انهـا فـروق ذات داللـة احصـائیة بمعنـى أنهـا فـروق 
  حقیقیة .

  
 ءأثنـا% مـن الشـابات المتزوجـات  لمضـاعفات 13.2رها ت نسـبة مقـدفقد تعرض ،الوالدة أثناءوعن الرعایة 

مــنهن، مــع وجــود فــرق جهــوي ذو داللــة  %6.5فیمــا ولــدت بعملیــة قیصــریة نســبة مقــدارها  األخیــرةالــوالدة 
بــین الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة لصــالح الثانیــة. ومــن المالحــظ أن التقریــر لــم یتطــرق البتــة  هنــا احصــائیة

كشـاف للوالـدة والولیـد علـى لخدمات مرحلة ما بعد الـوالدة (النفـاس) والتـي هـي مرحلـة غایـة فـي الحـرج واإلن
  حد سواء. 

  



 صـــرحت، فقــد یـــدزات عــن مــرض األمبحوثـــوأخیــرا حــول مـــا خرجــت بـــه الدراســة عــن معرفـــة وتوجهــات ال
) ، ولكـن قلـیال مـن الفحـص لماهیـة هـذه % 90مـرض االیـدز ( عـن  بمعـرفتهنمعظم الشابات المتزوجات 

مــن كـم الفـت  إنـه قـد كشــف عـنفثـم ومـن ، التفاصــیل ض فـيعنـد الخـو المعرفـة اظهـر فجـوة معرفیـة كبیــرة 
.  فعــالمرض الالمصــابین بــالمعتقــدات الخاطئــة وتحیــز ســلبي كبیــر ضــد حــاملى فیــروس المــرض واألفــراد 

التـي  المعلومـاتب ه، تراوحـت المعرفـة الصـحیحةالوقایـة منـطـرق تخص المرض و  عبارة 19 إدراجتم  وفیما
مجمــــل فقــــد عكســــت العبـــارات مســــتوى عــــال مــــن بال%.  و  54.8 إلـــى % 96.5فحصـــتها العبــــارات مــــن 

بعـــدم اإلصـــابة  عـــن ثقـــة المجیبـــاتو  وبالتـــالي وصـــم النـــاس المصـــابین فیـــه. الخـــوف والقلـــق تجـــاه المـــرض
 اإلصــابةبعــدم وجــود خطــر  % مــن الشــابات المتزوجــات الغزیــات بقنــاعتهن 92.6  فقــد أعربــت بــالمرض

ولكــن عنــد تحلیــل ، الضــفیات نظیــراتهنن مــ % 79.6 مقارنــة ببمــرض االیــدز علــى المســتوى الشخصــي 
لخطــورة هــذا المــرض وبالتــالي كــن  إدراكــا أكثــر كــنَّ ربمــا  الضــفیات أندات الخاطئــة تبــین المفــاهیم والمعتقــ

  .  )2005(العفیفي والعفیفي،  هتجاه  واطمئناناقل ثقة 
    

ن كــان جــل هــذه النتــائج مقتصــر علــى  لي الحاجــات المعرفیــة المتزوجــات مبــرزا الفجــوات وبالتــاالشــابات وإ
ال انـه إ أیضـا.المعرفـي لدیهن فثمـة مـا ینطبـق منـه علـى الشـابات العازبـات ویحمـل دالالت علـى وضـعهن 

فــي  هـا تلـك الشـاباتاسـتهدفت ب ومـن جهـة أخـرى البـد مـن األخـذ باإلعتبـار أن اإلطـار العـام والصـفة التـي
لفئـة  حالتهن الزواجیـة التـي ینتمـین فیهـاكانت   التحلیلو الدراسة  هذه وحات التي استعملت بیاناتها فيالمس

ممــا یعنــي أن لغــة الخطــاب كانــت تتعــاطى معهــن  ولــیس فئــة الشــباب،بالدرجــة األولــى النســاء المتزوجــات 
، "األنثـى المنجبـة"دورهن اإلنجابي بمعنـاه التقلیـدي المحـدود بإنتـاج الجـنس البشـري وصـیانته أي  في سیاق

ایا زیجــات مبكـرة تــم فیهــا أول مـا تــم انتـزاع حقــوقهن اإلنسـانیة الحــرة فــي وهـن والحالــة تلـك بمعظمهــن ضـح
علـى أقـل تقـدیر.  ،اتخاذ قرارهن في التعلیم واختیار الشریك ( دونما ضغط مباشـر أو غیـر مباشـر) والعمـل

ضــعاف مركبــة ومضــاعفة، ولــذا فحــاجتهن للــدعم والتمكــین المعرفــي  وبالمحصــلة فهــن فــي حالــة تهمــیش وإ
ـــات  أكبـــر واشـــد إلحاحـــا مـــن غیـــرهن. واإلرشـــادي األمـــر الـــذي وعتـــه العدیـــد مـــن المنظمـــات األهلیـــة والهیئ

ن كانــت الحاجــة مازالــت قائمــة وتحقیــق القــدرة اإلنســانیة العربیــة مــن خــالل  الحكومیــة والدولیــة واألممیــة، وإ
ر التنمیـة اإلنســاینة معیقـات للتنمیــة كمـا أكدتـه تقـاریإلزالـة تمكـین المـرأة والقضـاء علـى الــنقص فـي المعرفـة 

           .  األممیة ما زال بعید المنال



  المنهجـــیة      6
  

ـــة  ـــة للكـــوادر المهنی ـــاول االحتیاجـــات التدریبی ـــع هـــذه الدراســـة فـــي جـــزأین متكـــاملین ؛ األول یتن والحرفیـــة تق
ة الحیاتیـــبمفهـــوم الصـــحة اإلنجابیـــة والجنســـیة والمهـــارت  مراكـــز الرعایـــة اإلجتماعیـــة والتأهیـــل العاملـــة فـــي

ــا إتبــاعتــم الواجــب توظیفهــا فــي هــذا الســیاق، حیــث  مجموعــات النقــاش البؤریــة فــي  باســتخدام منهجــا كیفی
مـــا بـــین مرشـــد اجتمـــاعي وأســـتاذ  144جمـــع البیانـــات مـــن الكـــوادر المهنیـــة والـــذین یبلـــغ إجمـــالي عـــددها  

م اســـتهداف هـــؤالء ) ، حیـــث تـــ60)  والضـــفة الغربیـــة (84ومـــدیر مـــوزعین مـــا بـــین مراكـــز قطـــاع غـــزة (
مــا  ضــمت مجموعــة بؤریــة  12للمشــاركة فــي الدراســة وذلــك فیمــا مجملــه  باإلضــافة إلــى الكــوادر الحرفیــة 

  ؛  هوذلك وفق المتغیرات الدیموغرافیة التعریفیة التالیمشارك ومشاركة  108 مجمله
  
 (ذكر: أنثى) الجنس  
 (غزة: ضفة) المنطقة 

 (شمال: وسط: جنوب ) التوزیع الجغرافي 

 (مرشد اجتماعي :أستاذ :مدیر) العمل 

 (جنوح: احتمالیة الجنوح ) شدة الخطورة 

  (علوم اجتماعیة: غیر ذلك ) التخصص 

  
ـــوفرة لـــدى الشـــباب المســـتهدفین ( ـــة المعلومـــات المت ـــاول ماهی ـــك شـــبان وشـــاباتأمـــا الجـــزء الثـــاني فیتن ) وذل

نـابلس، طـولكرم، قلقیلیــة، رام اهللا،  باسـتخدام مجموعـات النقـاش البؤریــة أیضـا وذلـك فــي سـبع منـاطق هــي:
الخلیل، بیت جاال، شمال غزة، وسط وجنوب غزة. ونظـرا لحساسـیة الموضـوعات الواقعـة فـي إطـار مفهـوم 

ــــذ صــــحة اإلنجابیــــة والجنســــیة  والتــــي تــــم تناولهــــا فقــــد كــــان ال ــــي فــــي تنفی ــــر الجــــنس المتغیــــر التعریف متغی
ریــة بواقــع مجوعـة بؤ  14تــم تنفیـذ مــا مجملــه ة وعلیـة فقــد تغیــر المنطقــالمجموعـات البؤریــة باإلضــافة إلـى م

  شاب/شابة.  12شارك في كل منها ما معدلة مجموعتین في كل منطقة 
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  الكادر المهني والحرفي مجموعات النقاش البؤریة التي عقدت مع  1.7
  

الكــوادر مــن  108مــا مجملــه وعــة بؤریــة ضــمت مجم 12لقــد تــم جمــع المعلومــات مــن خــالل النقــاش مــع 
كافـة المحافظـات فـي  وزارة الشـؤون االجتماعیـة الرعایـة اإلجتماعیـة ـ فـي مراكـز  المهنیـة والحرفیـة العاملـة

فیمـا یتعلـق أمـا المحـاور التـي تـم تناولهـا فـي مجموعـات النقـاش  غزة.قطاع الفلسطینیة في الضفة الغربیة و 
  فقد تمثلت في التالي؛وفق النطاق المفاهیمي لكل منها والجنسیة  موضوعات الصحة اإلنجابیةب
  
  والحرفي الفرص التدریبیة السابقة والمطلوبة للكادر المهنيالمواضیع و   

 الصحة اإلنجابیة والجنسیة التي یعجز الكادر عن التعاطي مع الشباب بشأنها. مواضیع 

 یة والجنسیةالمعلومات المتعلقة بالصحة اإلنجاب نقل ووسائل ةآلی. 

 المفاهیمیة الصحة االنجابیة والجنسیة وفق عناصرها (موضوعاتهاة بمعرفال  ( 

  في المراكزمواضیع الصحة الجنسیة واالنجابیة المتضمنة في البرنامج االكادیمي 

 الخدمات الصحیة المقدمة للشباب في المراكز ومدى تلبیتها الحتیاجاتهم 

  وأولویاتهمفهوم المهارات الحیاتیة    

 (الجندر) مفهوم عالقات النوع اإلجتماعي 

  أنواعهأسبابه و اإلدمان و 

 ومصادره العنف وأشكاله 

  
   .والحرفي المواضیع والفرص التدریبیة السابقة والمطلوبة للكادر المهني 1.1.7

 
مـع تعـاملهم  أسـاس العملیـة لـدیهم یشـكلالخبـرة العلمیـة و  الخلفیـة مزیجـا مـن نإلى أ معظم المشاركینأشار 

غیــر  الذاتیــة الحیاتیــة مــن تجــاربهم مســتقاة علــى األغلــب همأن معلومــاتبــ إال أنهــم عــادوا وأردفــوا،  الشــباب
 الكــادر المهنــي أفــرادمعظــم  أن هــذا علــى ارغــم مــن .والممنهجــة الكافیــة المعلومــات العلمیــةالمســتندة إلــى 

، ل عملهــممجــابشــكل مباشــر فــي معظمهــا یتعلــق  عــدةمختلفــة فــي مجــاالت  تلقــوا دورات تدریبیــةقــد كــانوا 
الصـــحة النفســـیة والـــدعم النفســـي ، فـــي  أخـــرىو األســـري،  اإلرشـــادفـــي  ثانیـــةو مـــدربین، الإعـــداد فـــي  كـــدورة

(مجـــال  بعملهــم االجتمـــاعي بالـــدورات ذات الصـــلة وادوقـــد أشــا ولیـــة،األســعافات اإلالعنــف ضـــد المـــرأة و و 
 دلیـــل تــدریبي بهـــذا الخصـــوص شــاروا إلـــى وجــودقــات المحلیـــة)، وأتربــوي، تخطـــیط المنهــاج، تطـــویر العال

 أحیانـــا رشـــد األقلیــة فیــهتستفیمــا  فـــي معظــم األحیــان بالــدلیل االسترشــادأن أكثــرهم أفــاد بعـــدم  إال، تحدیــدا
  .  أخرى



 
  .فـال معرفـة وال معلومـات قائمـة علـى أسـاس علمـي بالتحدیـدوقضـایاها الصحة اإلنجابیة والجنسیة  أما عن

 المجـال، لـذا فـإن كـل مـا لـدیهمهـذا  أو برامج تدریبیة فـي دوراتب أي من المشاركین  ل أن التحقفلم یحص
هنـا مـن   الشخصـیة. الحیاتیـة مسـتندة إلـى الخبـرةاجتهـادات فردیـة عبارة عن هو بهذا الشأن من معلومات 

 نـــاءأث ذات الصـــلةلمـــا یطـــرأ مـــن القضـــایا  إشـــكالیة فـــي كیفیـــة اســـتجابتهم  بـــأن هنـــاكالمشـــاركون  فقـــد أقـــر
ما وأنهــم یشــعرون بــالعجز عــن الصــحیحة إعطــاء الحلــول أو اإلجابــات  تعــاطیهم الیــومي مــع الشــباب ، ســیّ

  ." فاقد الشيء ال یعطیه"  فثمة هناك من قال بأن  حاالت،في مثل هذه ال
" لـــیس فقـــط الشـــباب هـــم المهمشـــین هنـــا فـــالموظفین أیضـــا  عبـــر آخـــر عـــن وجهـــة نظـــره بقولـــه؛ فـــي حـــین

وبالمجمـل فلـم یتحـرج المشـاركون مـن التصـریح بعـدم قـدرتهم علـى  .ن وال یأخـذون حقـوقهم"مهمشین ومهملی
دلیــل تـــدریبي خــاص بقضـــایا الصــحة اإلنجابیـــة  ، خصوصــا وأنـــه ال وجــودإفــادة الشــباب فـــي هــذه األمـــور

ـــة  ـــى الطـــالب وأســـرهم وال حتـــى أي مـــن نشـــرات التوعی ـــه فـــي إیصـــال المعلومـــة الصـــحیحة ال لیسترشـــدوا ب
    .ذلك دون جدوى حولتدریبیة طالبوا بدورات  على أنهم وأخیرا فقد أكدوا إلیمان. كأضعف ا

  
ــصــوت الحــرفیین الــذین وجــدیرا باإلهتمــام فقــد كــان أمــا مــا كــان الفتــا  أنفســهم بــاألكثر تهمیشــا علــى  واعرّف

دار  الحرفیــات فــي شــكتالــرغم مــن محوریــة دورهــم داخــل المراكــز جمیعــا وبالــذات فــي دور الرعایــة. فقــد 
أنهــن مســتثنیات بشــكل كامــل مــن أي فرصــة تدریبیــة  علــى ســبیل المثــال مــن رعایــة الفتیــات فــي بیــت جــاال

ُجـّل  الفتیـات فیـه ینالوقـت الـذي تقضـ تساعدهن على فهم الفتیات والتعاطي معهن بشكل أفضل ، هذا فـي
لعـامالت فــي تصــفیف إحــدى ا ســواها. وقـد شــرحت دوننهـارهن فــي األقسـام الحرفیــة ومــع الكـوادر الحرفیــة 

  الشعر وجهة نظرها كالتالي؛
" ال أعلم كیف یغیب عن بال المسئولین أن صالون الحالقة هو المكان الـذي یبـوح النـاس فیـه بـالكثیر مـن 
أسراهم ویتـداولون مشـكالتهم، ربمـا لشـعورهم باالسـترخاء والراحـة. وهـذا فـي الوضـع العـادي فكیـف بالوضـع 

ریب العــــاملین فــــي المجــــال ألن یصــــبحوا أقــــدر علــــى مســــاعدة الفتیـــــات الحــــرج...؟ أال یتطلــــب ذلــــك تــــد
  والفتیان...؟"  

 
 الصحة اإلنجابیة والجنسیة التي یعجز الكادر عن التعاطي مع الشباب بشأنها. مواضیع  2.1.7

  
هـي الشـغل الشـاغل لجیــل  الصـحة اإلنجابیـة والجنسـیةه فـي حـین أن كثیـر مـن قضــایا بأنـأجمـع المجیبـون 

 هـي تلـك المتصـلة -أي العـاملین-أألكثـر اتسـاعا لـدیهم  بأكمله یمكن القول بـأن الفجـوات المعرفیـة الشباب
لتغیـرات الجنسـیة التـي تحـدث عنـد المـراهقین هـي مـن أكثـر إلـى أن ا نو لفـت العدیـد وتحدیـدا ،بموضوعاتها

والعالقـات العاطفیـة مواضـیع الجـنس  درایة لهم بها . وهـذا ینطبـق أیضـا علـىال التي المواضیع الحساسة و 
حـب والشـذوذ الجنسـي الو الشـرف، مفهـوم لیلـة الزفـاف وغشـاء البكـارة و و العـادة السـریة، و  ،مع الجنس اآلخر
  والعنف الجنسي.



فعــالوة  ،ضــیع لعــدة أســبابعلـى الحــدیث مــع الشــباب بمثــل هـذه الموا درتهمقــن فقــدان وقـد ارجــع المشــاركو  
مثـــل هــــذه التـــي تمكـــنهم مـــن التعـــاطي ب علمیـــةالواضـــحة و الت معلومـــاال علـــى افتقـــار الكـــادر المهنـــي إلـــى

، واألمــر بهــذا الشــأندون تواصــل المرشــدین والشــباب المحیطــة تربویــة الثقافیــة و العوامــل التحــول المواضــیع 
  .  المرشدینو لشباب ا لكل من في ذلك  سیان

  
لصـحة الجنسـیة علـى امتحفظـین هـم أنفسـهم تجـاه موضـوعات مـن المهنیـین  اكثیر وقد كان من الواضح أن 

یقولــب الحیـاة الجنسـیة ومتعلقاتهــا یـرون أنـه إلـى البعـد العقائــدي الـذي  ، األمـر الــذي عـزوهوجـه الخصـوص
لباس الـدنس وعـدم اإلحتشـام خـارج نطـاق الزوجیـة المشـرعن  ملبسا إیاها المحظورات والمحرماتفي نطاق 

ن كــان األمــر   ائــدیا وبالتــالي ثقافیــا واجتماعیــا،عق البــون شاســع  علــى مســتوى الفعــل فــال شــك أن صــحیحوإ
      .  على مستوى المعرفة والوعي

تعمـل بـتحفظ علـى  نفسـها كانـت الـوزارة إذا"  ؛التـاليقولـه ب علـى ذلـك الضـفةویستشهد بعـض المهنیـین فـي 
ا لهـات والمعلمـات) للمشـاركة معنـا بهـذا اللقـاء فكیـف االناث (المرشـد الموضوع  بدلیل أنها لم تدعُ زمیالتنا

  . " ؟همیأهل وأ الطالب مع مواضیع الصحة اإلنجابیة والجنسیة أن تسهل تناول
  

لخـوض فـي مثـل وال التأهیـل لأن طبیعـة عملهـم ال تعطـیهم الحـق  وعلى صعید آخر، یؤمن بعض المهنیین
أن لـذا فإنـه مـن السـهولة بمكـان  ،لـألدب واالخـالقإسـاءة  ذلـكاعتبـار  حینئـذ ، ألنه من السهلهذه القضایا
 أوالدهـم، كمـاوالتوعیـة لمعلومـات اإلـى الـذین هـم أیضـا بحاجـة  األهـل،مشـاكل مـع حـدوث فـي  یتسبب ذلك

  ومع ذلك، فقد أكد البعض أن لیهم القدرة على طرح األمور كما هي وأن ال مشكلة في ذلك. 
  

  المراكــزمشــكلة عنــد شــباب  باعتقــادهم وجــود اإلصــالحفــي مراكــز  العــاملینبعــض المهنیــین وخاصــة أفــاد 
المؤهلــة للخــوض  قــدراتهم العقلیــة غیـرو مســتواهم التعلیمـي وتـدني  قـدرتهم علــى االســتیعابضــعف " مردهـا 

  ".  تتعلق بقضایا الجنس أكثر من غیرهم مشاكلهمأن بمثل هذه الموضوع علما في 

  
 قــةكافــة الموضــوعات المتعلأن ال حــرج  فــي تنــاول  الحــدیث عــن قطــاع غــزة بشــكل خــاص فقــد بــدا دوعنــ

فریــق  عمـل ضــمنال إســتراتیجیةخصوصـا وأن وحـل مشــاكل الطلبــة،  واإلرشــادوالجنسـیة  اإلنجابیــةبالصـحة 
لمواجهــة المشــكالت  مشــاركة األهــل أحیانــاجمیــع التخصصــات و تتــیح عالقــة تكاملیــة بــین كمــا هــي متبعــة 

حـل المشــاكل  عـنلعجـزهم عـن شـعورهم باإلحبــاط قــد عبـروا مـن المهنیـین/ات  الكثیـر إال أن  ذات الصـلة.
الخاصـــة بـــالعنف الجنســـي الـــذي یتعـــرض لـــه الشـــباب وبالـــذات األســـري منـــه، أضـــف علـــى ذلـــك التحـــرش 

  معتبرین ذلك مشكلة بحاجة إلى حل. المراكز الجنسي بین الشباب أنفسهم داخل
  

 المعلومات المتعلقة بالصحة اإلنجابیة والجنسیة. نقل آلیة ووسائل  3.1.7



   
كمـــا یراهـــا المشـــاركون فقـــد  المعلومـــات المتعلقـــة بالصـــحة اإلنجابیـــة والجنســـیة نقـــلآلیـــة ووســـائل  عـــن أمـــا

 لمـافـي سـیاق التربیـة الدینیـة   الموضـوعات المطروحـة  على ضرورة  وضـع منهمالغالبیة العظمى  شددت
أن یقـــوم الـــواعظ بـــ اقترحـــواحیـــث  ،الشـــباب وأهلـــیهم لهـــالـــذلك مـــن أثـــر ایجـــابي علـــى توســـیع هـــامش قبـــول 

مـع المشـكالت واضیع على الشباب ومسـاعدتهم علـى التعـاطي العلمـي والـدیني الم بطرحالمؤهل مي االسال
   المتصلة. 

تقــارب أن  ، فهــم یــرونومــات فــي نقــل المعل امهمــ عنصــراعمــر المرشــد  اعتبــرتالعظمــى الغالبیــة كمــا أن 
أقـدر علـى  یعتبرونـه ممـور مـن منظـارهم وبـالعكس، كمـا أنهـیسـهل رؤیتـه لأل رشـد/هالسن بین الطالب والم

وقـد سـجلت جلسـات هـذا  .بیـنهم أكثـر قبـوال ولذا فهـو، المرحلة التي یعیشوها حساسیةو  مشاعر الشباب فهم
النقــاش تفاوتــا جلیــا حــول أفضــلیة جــنس المرشــد، حیــث مــنهم مــن أفــاد بــأن الشــباب یتقبلــون اإلرشــاد  مــن 

  .  فیما أفاد آخرون  بالعكس المرشدین الذكور أكثر من اإلناث

   
 وبرنـامج منهـاجورش عمـل تتبـع  ك حاجـة إلـىلـالمشاركون على أن هنامعظم اتفق وعلى صعید آخر، فقد 

النجـــارة، الحـــدادة، الخیاطـــة وقـــص الشـــعر  الحـــرفیین ( بمـــن فـــیهمعـــاملین جمیـــع ال ومكیـــف لتـــدریب خـــاص
الیومیــة التــي  الزمنیـة بحكــم اتسـاع الرقعــة طالبـا وأحــداثمــؤثرین فــي حیـاة الشــباب  أفـرادا بصــفتهمالـخ...) 

خالفـا لمـا هـو الحـال علیـه  للبـوح والشـفافیة روف مواتیـةظـفي ظل  بشكل یومي یتواصلون مع الشباب فیها
  مع الكوادر المهنیة األخرى حیث تأخذ العالقة شكال ذا طابعا رسمي وسلطوي، إلى حد ما.  

ــالتوازي مــع كــ لتوجیــه ب باوالطــال ل مــن األهــلمــن جهــة أخــرى فقــد نــادت أصــوات كثیــرة بضــرورة العمــل ب
 إیصـــال والقـــدرة علـــى والمهـــارة خبـــرةال یملكـــون الـــذینالمختصـــین  الـــذي ال بـــد وأن یقـــدم مـــن قبـــل واإلرشـــاد

ث دالحــ ألســر اإلرشــادتــتم عملیــة  أنضــرورة ب بالــذات األحــداثن فــي مراكــز . كمــا أفــاد العــاملو المعلومــات
مهمشــة و تمــون ألســر مفككــة وأن جــل هــؤالء  ین، خصوصــا والحــدث كــل علــى حــدة ومــن ثــم لكلیهمــا معــا

تعــاني مــن ظــروف معیشــیة صــعبة جــدا، أي أنهــا بــأمس الحاجــة إلــى المســاعدة واإلرشــاد كمــا هــو الشــاب/ 
     .  الشابة الذي ینتمي إلیها

  
الــــدورات  هــــوقضــــایا الصــــحة االنجابیــــة والجنســــیة  أن الشــــكل األفضــــل لتنــــاول المشــــاركون قتــــرح معظــــمإ

فردیــة  جلسـات إرشـاد هـذا باإلضـافة إلــى، المنتظمـة ولـیس الموســمیة عمــلال ورشو  لقـاءاتوالمحاضـرات وال
المعلومــة بأســلوب بســیط  إیصــالعلــى  ةقــادر  متخصصــة همهنیــو  ملمــة كــوادروذلــك مــن خــالل  ،وجماعیــة
هــم أوال حــول قضــایا الصــحة  تســتهدفهمتأهیــل دورات المشــاركون بعقــد معظــم إلــى ذلــك، طالــب  .ومتــدرج
والشــائعة فــي المشـكالت البسـیطة ذات العالقـة والصـحیح ة والجنسـیة لتمكیـنهم مــن التـدخل السـریع اإلنجابیـ

بنــاءا علــى مــا  علــى الهواتــف المحمولــةكمــا هــو الحــال مــثال بالنســبة لمــا یتداولــه الطــالب  ،فـي الوقــت ذاتــه
  . المختلفة وعلى رأسها التلفازوسائل االعالم  یردهم من



یرفـد الكـوادر العاملـة فـي المراكـز معرفیـا وهـذا أمـر هـام بحـد ذاتـه ، كمـا أن أن  ومن ثم فهم یرون أن لـذلك
بــین مــا قــد یتلقــاه الشــباب مــن معلومــات فــي الــدورات التــي قــد تعقــد الحقــا وبــین مــا  اق انســجامیحقــلــه أن 

   ویتوجهون الیها بالنصح واإلرشاد داخل المراكز.  معها تملكه الكوادر التي یتعاطون
وخاصــة االحــداث  الن الطــالبعملهــم  اســتثنائیة فــي صــعوبةعــن  عــدد مــن المشــاركینعبــر د فقــ،  وأخیــرا
هــا نال یولو لــذا فهــم و بجدیــة  التــدریب والــتعلم عیضــامو  ینظــرون إلــىوال  تربویــا واجتماعیــا ســویاءأغیــر مــنهم 

  تهدفهم. أي اهتمام یذكر، لذا ال بد من أخذ هذا بعین االعتبار عند التخطیط ألي برنامج  توعوي یس
  

 ة بالصحة االنجابیة والجنسیة وفق عناصرها (موضوعاتها المفاهیمیة) المعرف  4.1.7

   
 صحة المراهقة    1.4.1.7

  
 ، وبقــــي مجملهــــا قــــائم  علــــى صــــحة المراهقــــة خــــر ضــــمنمــــن موضــــوع آل تباینــــت معلومــــات المشــــاركین

ا تغیـرات جسـدیة ونفسـیة واجتماعیـة نهـفمـنهم مـن وصـفها بأ ذاتیـة،الحیاتیـة ال اتهموخبـر  ةخاصـال اتهماجتهـاد
ســنة مقارنــة  19-15 الفئــة العمریــةتلــك التــي تعنــى بنهــا هم مــن اختلــف بالنســبة للعمــر فــالبعض قــال بأومــن
 . لغیرهم سنة 20-12و آلخرین سنة 18-14ب

یجــب حیـث  إنسـانیمـر بهــا كـل  ال بـد وأن جلـى أنهـا مرحلــة نضـعاتفــق المشـاركون  وفـي وصـفهم للمرحلـة
قــع تحــت یوینزلــق فــي المحظــور و  فهومــه لهــذه المرحلــة خــاطئال یصــبح م كــي اً صــحیح اً توجیهــ ىیتلقــ أن

دینیـا  مـد علـى تنشـئة االسـرة للشـابخصوصا وأن المرحلة مـن أخطـر مراحـل الحیـاة وتعت رفاق السوءتأثیر 
 م یكـن هنـاكعـرف یتعامـل مـع هـذه الفتـرة لـلو كل بیت ی "  . ویصرح أحد المشاركین بالقولوأخالقیاوعلمیا 

  .اذا كبر ابنك خاویه " فقد قال المثل مشاكل، 
وظهـور الشـعر فـي  الصـوت الفسـیولوجیة المرافقـة لهـا مثـل تغیـر طبیعـة   تغیـراتال كما ركز بعضـهم علـى

   . أماكن مختلفة من الجسم
  

القـدرات  ن" یشیر إلى حالة من التخـبط بسـبب التبـاین فـي النمـو بـیسن المراهقة" تعبیرأن البالبعض  أجاب
الـبعض اآلخـر بـأن التغیـرات الجسـدیة ، فیمـا أجـاب السلوك والتفكیـرالمتسارع في تغیر الو  یةالعقلو  یةالجسم

فــي ظــل الظــروف والنفســیة التــي تحــدث فــي هــذا الســن هــي ســبب المشــاكل التــي یعــاني منهــا المــراهقین 
مـا یبثـه بت و جـود السـتالیت فـي البیـو ب وسـائل االعـالم المرئیـةالمواتیة لالنحراف الجنسي  كما تشجع علیة 

 مشـكلة اكبـر لمـا یحدثـهال یفـاقم أنـهالذي یعتقد معظم المشاركون ب من افالم اباحیة والفیدیو كلیب واالنترنت
وحالـــة اإلكتظــاظ التـــي تعیشـــها  ضــیق مكـــان الســكنكمـــا أن  ى الشـــباب.مــن تفجیـــر الرغبــات المكبوتـــة لــد

، المؤسسـات إلـى التـي تصـلمن حاالت سفاح القربى  لعدیداحدوث معظم األسر في البیوت  أسهمت في 



ویكـــون البطـــل االول فـــي اجتیـــاز ... "" ؛شـــدید الوضـــوح حیـــث قـــالأحـــد المشـــاركین  وحـــول ذلـــك فقـــد كـــان
  ." ...حاجز القیم االب لسؤ الحظ ویتبعه بقیة االبناء والمحیطین االكارم

  
همیــة الموضــوع بالنســبة لهــم وحــاجتهم إلــى علــى أفــي معظــم جلســات النقــاش أكــد الكثیــر مــن المشــاركین 

تمكــنهم مــن اإلجابــة  معلومــاتهم التــي البضــعف   معظمهــم أقــر وفــي الوقــت ذاتــه  تطــویر فهــم شــامل لــه، 
العـــادة أو لیلیــة الدخلــة، أو  تطــرح مـــن قبــل الطلبــة مـــثال: مــا هــو الحـــب؟  التــي األســـئلة العدیــد مــنعلــى 

نمــا  التوعیــة المجتمعیــة علــى ضــرورة واولــذا فقــد شــدد الشــذوذ الجنســي.أو الســریة،  لــیس للشــباب وحســب وإ
    .المرشدین والمعلمینألهل و ل أیضا

  
  مرأة األمومیة (في الحمل والوالدة والنفاس)صحة ال  2.4.1.7

  
 ُ الحمــل عــن هــذا الســؤال بشــمولیة مــن حیــث  أجــاب المشــاركون ،حثــتبالمقارنــة مــع بقیــة المواضــیع التــي ب

ـــدوري للجنـــین و ص فحـــوأهمیـــة ال واالنجـــاب ـــة،  و ال حالـــة المـــرأة التغیـــرات التـــي تطـــرأ علـــى االهتمـــام بالتغذی
، أال أنـه لـدى المعظـم لـم یكـن هنـاك الكثیـر ذلـك واألهل لها فيالزوج  مساندة وضرورةأثناء الحمل النفسیة 

 حول صحة المرأة النفساء. 

المهنیـات علــى  ، حیـث كانـتذكورنــاث والـبـین اإلالمعلومـات فـي جلـي كـان هنـاك تفــاوت قـد بالمجمـل ، فو 
مــن المهنیــین أیضـــا  مــاً مهجــزأ ظــل الفتــا أن بتفاصــیل األمــور، ومــع ذلــك فقــد أكثــر مــن المهنیــین  درایــة 
التـي تعطـى فـي المراكـز  النصـائح واإلرشـادات إتباععلى أهمیة  االجمیع هنأكد  قدو  .بعض المعرفة أظهر

  ،ألطبــاء أثنــاء الحمــل وبعــد الــوالدةامراجعــة و ة اآلمنــة، ، والــوالدللحامــل النفســیة الصــحیة ومراعــاة الصــحة
ـــدم للمـــرأة. ثـــم إنفحـــص و  ـــبعض أكـــد ال ـــة علـــى ال الرضـــاعة الطبیعیـــة، وعمـــل التمـــارین الریاضـــیة ،  أهمی

، أي مرحلـة مـا بالـذات همـال تلـك المرحلـة، مـع إشـارتهم إلالوضـعوتوجیه األم للمحافظة على صحتها بعد 
صعید المجتمع بشكل عـام والمـرأة نفسـها بشـكل خـاص ، فبالنسـبة للجمیـع متـى ى عل بعد الوالدة أو النفاس

  تم الوضع انتهى األمر!. 
  

 الممارســــاتحقــــائق أساســــیة وكثیــــرة تتعلــــق ب بــــأنهم یجهلــــون مــــن المشــــاركین العدیــــد أكــــدفقــــد  وبالمقارنــــة،
ى صــحة علـ تـأثیر ذلــكو  وزواج األقــارب تـزویج المبكـرال المجتمعیـة السـائدة والمــؤثرة فـي صــحة المـرأة مثــل

ربـط ذلـك بعالقـات  وثمـة مـنتلكـم الزیجـات.   مخـاطرب سـرال بد مـن توعیـة األ بأنه. وأوصوا المرأة والطفل
وفـي كافـة مراحـل  الصـغر مـن ر بـدءاً و الـذكلصـالح  التحیـز ضـد اإلنـاثوما یتضـمنه مـن  النوع اإلجتماعي

صـحیة  مشـاكلواإلنجـاب مؤدیـا إلـى فتـرة الحمـل  ینسـحب علـىاألمـر الـذي وعلى كافة المسـتویات،  العمر
    .  عدیدةوراثیة وأمراض المزمن مثل ضعف الدم  عالیة التكلفة

  



 تنظیم األسرة     3.4.1.7

  
ـــا ـــات هن ـــه اإلجاب ـــین  حـــرص أهـــم مـــا اتســـمت ب ـــد النســـل جـــل واضـــح ب ـــین تحدی ـــالتفریق مـــا ب المشـــاركین ب

مفهــوم المباعــدة ولــیس التحدیــد  علــى یجــب أن یقتصــرالحــدیث  ،للمعظــم والمباعـدة بــین األحمــال. فبالنســبة
یجـــب أن یـــتم  مــن عـــدمها ة التنظـــیموقــد كـــان هنـــاك شـــبه إجمــاع بـــأن ممارســـوذلــك وفقـــا للتعـــالیم الدینیـــة. 

 تحدیــد عــدد االطفــالع ذلــك ذكــرت ثلــة قلیلــة مــنهم بــان ال بــأس بمــو  باتفــاق مســبق بــین الــزوجین. هادیــحدت
 خصوصـا ذاته تبعات إقتصـادیة ونفسـیة وصـحیة للوالـدین عمومـا ولـألم ، ذلك ألن لعدد األطفال بحدأیضا

فهــو یـــؤثر علـــى شـــكل العالقـــة بــین أفـــراد األســـرة وتعـــاملهم مـــع بعضــهم الـــبعض وحصـــة كـــل مـــنهم مـــن  .
م شــدد علــى أن االكتظــاظ یرفــع مــن مســتوى التــوتر داخــل بعضــه االســتهالك داخــل الوحــدة البیتیــة. ثــم أن

بــین أفرادهــا لتنافســهم الضــمني والمعلــن علــى الخصوصــیة والمســاحة الفیزیقیــة  البیــت ویزیــد مــن المشــاكل
   والمعنویة داخله.   

  
  المشورة في الصحة اإلنجابیة والجنسیة  4.4.1.7

  
مفهــوم مــرتبط بوجــود مشــكلة صــحیة أو حالــة مرضــیة، وهــي لیســت المشــورة  تفــق الجمیــع تقریبــا علــى أنإ

ة یظــل كمــا أن عامــل التكلفــ ،لتطعــیم مــثالفــي اكمــا هــو الحــال  ةواقعــة ضــمن الجانــب الوقــائي مــن الصــح
 إلـــى عیـــادات وكالـــة الغـــوث مـــثال حیـــث الخـــدمات المجانیـــة التوجـــه النـــاس عـــامال مـــؤثرا هنـــا، لـــذا یفضـــل

الطبیبـة ولـیس غالبـا مـا تفضـل تلقـي المشـورة مـن  النسـاء وثمـة مـن لفـت إلـى أن ،الحـوافز المادیـة األخـرىو 
ق لهــن الطمأنینــة والراحــة ویحــد مــن الحــواجز النفســیة بیــنهن خصوصــا عنــدما تتعلــق الطبیــب ألن هــذا یحقــ

  .   ( الصحة الجنسیة) األمور بالمستوى الحمیمي من العالقات اإلنسانیة
 مجـال المشـورة فیمـا یتعلـق بالصـحة اإلنجابیـة والجنسـیةبأن التوعیـة فـي البعض أجاب وعلى صعید آخر، 

األولویــة فــي  إن لــم یكــن إعطــاءهم لاالرجــ هــو اســتهداف واالهــم  ،ســرةواأل األهــلمهمــة وتتطلــب إشــراك 
 بالنســبة للحمــل والــوالدة حتــى وبیــده القــرار  ســیطر فــي كــل شــيءهــو المالرجــل الحقیقــة هــي أن ألن  ذلــك، 

لة تصـبح أكثـر تعقیـدا لن تجـدي قناعـة المـرأة بهـا. والمسـأفإذا لم یكن مقتنعا بمسألة ما ف األحیان،في أكثر 
ــة الندیــة بــین ا. فــكــان الحــدیث عــن المشــورة والفحــص الطبــي قبــل الــزواج إذا لمجتمع الــذكوري یــرفض حال

كلیهمـا بـإجراء الفحــص الـذي یحمـل شـیئا مــن التشـكیك بالكفـاءة الجنســیة قیـام الرجـل والمـرأة المتضـمنة فــي 
    بالنسبة لكثیر من الرجال.

  
  األمراض المنقولة جنسیا بما فیها اإلیدز 5.4.1.8

 



. االلتهابــات المهبلیــة، والســفلسو ، الفطریــاتو الســیالن، و الزهــري، و االیــدز،  ؛أمــراض المشــاركینمعظــم  ذكـر
باســتثناء قلــة  أكثــر مــن ذلــك، ال شــيءمعدیــة و  أمــراض أمــا معــرفتهم عــن هــذه األمــراض فــال تتعــدى كونهــا

ــم أن مــرض ا ــة تعل جنســي تصــال الینتقــل عــن طریــق نقــل الــدم واالمــرض قاتــل وخطیــر تحدیــدا  إلیــدزقلیل
كمــا أن ثلــة أخــرى . لألشــخاص المصــابین دوات الحــادةاألمشــروعة واســتعمال الغیــر والعالقــات الجنســیة 

ـــین الرجـــل والمـــت ـــات بأنهـــا تحـــدث نتیجـــة االتصـــال الجنســـي ب ـــدما یكـــون أحـــدهما عـــرف عـــن االلتهاب رأة عن
الكبـد الوبـائي تهـاب الوغیرهـا حیـث أدرج بعضـهم  األمراض المنقولة جنسـیابین ومنهم من لم یمیز . مصابا

ـــرحمو ،  ـــع بـــالعموم، ف. و ضـــمنها الثالســـیمیاو  ســـرطان ال ـــب الجمی ـــد طال هـــذه  عـــنبالمزیـــد مـــن المعلومـــات ق
 .والتدریب من خالل الندوات والنشرات مراضاأل

  
  العقم   6.4.1.7

  
لــى عالمــرأة  وأیصــیب الرجــل  أمــر قــدوبأنــه  اإلنجــاب،قــدرة علــى ف المشــاركون العقــم علــى أنــه عــدم العــرّ 

أو ، إباضـــةحـــدوث  مبـــیض أو عـــدم وجـــود عائـــد إلـــىأنـــه  وحـــول األســـباب، فقـــد قـــال الـــبعض .حـــد ســـواء
فیمــا یعــود ذلــك إلــى عــدم  ، عنــد المــرأة وكــذلك شــكل الــرحم علــى الــرحم  لیــافوجــود أ أو ضــعف جنســي ،

ــــة أو ضــــعف جنســــي أو  ــــات منوی ــــد الرجــــل،وجــــود وجــــود حیوان ــــدوالي عن ــــار  ال موضــــوعة ومــــنهم مــــن أث
  ؛قال أحدهمحیث  ،الجتماعیةأالنواحي  على ةالسلبی الناجمة عن العقم وانعكاساتها عفاتمضاال
ثـم یطلـق ویتـزوج ثانیـة ویطلـق  سبب عدم اإلنجـاب والرجـل یـرفض الفحـصأن كثیرا من الزیجات تفشل ب" 

  ."المرأة هي الضحیةویتزوج ثالثة وتبقى  ثانیة
 قــائالً  ذلــك  الــبعض اآلخــر عــارضل الــزواج إال أن أهمیــة عمــل الفحــص الطبــي قبــ ثمـة مــن تطــرق إلــىو  

یــؤدي لمشــاكل وقطــع نصــیب والحلــول احســن واالعتمــاد علــى القــدرة ممكــن أن الفحــص قبــل الــزواج " بــأن
  ."االلهیة عامل اساسي ومهم

  
  دور الرجل في الصحة اإلنجابیة  7.4.1.7

  
 عـادة مـاأنـه و الصـحة اإلنجابیـة،  فـي مجـاللـیس هنـاك دور للرجـل  بـان یـاتوخاصـة المهن األغلبیةأفادت 

". "لـیس لـه شـأن  مـا یخـص الحمـل واإلنجـاب فهـو حسـب رأي إحـداهن یف یّحمل  المسـؤولیة الكاملـة للمـرأة
 هـاواحتیاجات هاال یأخـذ بمشـاعر  فهـو فـي هـذا المجـال عدم تعاون الرجـل مـع المـرأة واأكد العدید ممنوهناك 

ذلــك  وعـزوا ،س معهـا كیفمـا شــاء ومتـى شـاءمارسـة الجـنوضـعها النفسـي أو الجسـدي ویفــرض محساسـیة و 
ة تجعلــه یكثــر مــن ممارســالتــي لرجــل و الظــروف االقتصــادیة الصــعبة التــي یعــاني منهــا منهــا العــدة أســباب 

كـأداة "  المـرأة إلـىالرجـل  عائـد لنظـرة هـذا أنبـالبعض اآلخـر فیما رأى ، الجنس كوسیلة من وسائل التفریغ
    .لیس أكثر" لإلنجاب



تحـدده الخلیـة الجنسـیة الرجـل ولـیس الجنـین ذكـر كـان أم أنثـى  الرجـل بـأن جـنس جهل إلىمن أشار ة وثم
، ألن یتســنى رفــض لهــا أنــه معرفــة أمالعــدم  فعــال نــابع عــنكــان هــذا  عمــا إذاالمــرأة ، وتســاءلت إحــداهن 

الــذكر  إنجـابلحـین  اإلنجــاب التــالي مطالبتهـا بـالكثیر مـنباإلنـاث و المـرأة مســؤولیة انجابهـا  تحمیـل للرجـل
ــل المــرأة ذاتهــا  مــنوحاجتهــا اإلنســانیة للراحــة كحــد أدنــى، إال أن هنــاك  الصــحي هاوضــعدون مراعــاة  حمَّ

ما وأنهــا كثیــرا مــا تلعــب  ةبعضــا مــن المســؤولی  ضــعیفا وســلبیا فــي شــئون أســرتها وحیاتهــا دورافــي هــذا ســیّ
صــفة الشــراكة قــة بــین الرجــل والمــرأة تأخــذ العالأن إلــى ذلــك، فقــد شــدد الجمیــع علــى ضــرورة  .وصــحتها

بمــا فــي ذلــك  ،خاصــة ا یخــص العائلــة عمومــا والصــحة الجنســیة واالنجابیــةولــیس الــرئیس المــرؤوس فیمــ
یلزمـه  أن یتلقـى الرجـل كمـا المـرأة مـافإنه من الضرورة بمكـان  ذال .اآلخر حقوق وواجباتل احترام كل منها

    .ما ومساندة وتفهما للمرأة وحاجاتهاذ موقفا أكثر دعن یأخبهذا الخصوص ألتوعیة الو  االرشاد من
  

 الحقوق الجنسیة واإلنجابیة  8.4.1.7
  

ــة الحســنة واالحتــرام  الــبعض فســر معنــى الحقــوق االنجابیــة والجنســیة علــى أنــه التفــاهم والتراضــي والمعامل
الممارســــات األكثریــــة  انتقــــدت. كمــــا دونمــــا ضــــغط أو إكــــراه لآلخــــر طــــرف بــــات كــــلالمتبــــادل وتلبیــــة رغ
 حتــراماالوكیــف أنهــا ال تقــوم علــى  ،المثقفــة األوســاطحتــى فــي فیهــا الســلطة الذكوریــة  اإلجتماعیــة وهیمنــة

ولـیس  أن تستجیب للرجـل وحاجاتـه الجنسـیةیجب خصوصا فیما یتعلق بالحقوق الجنسیة، حیث أن المرأة 
ي هـذا القـرار أیضـا.  ومـع أن مهما شعورها حیال ذلك وكذا األمـر بالنسـبة لإلنجـاب فهـو صـاحب الحـق فـ

نــادى  التوجــه العــام للمشــاركین ظــل فضفاضــا وغامضــا بعــض الشــيء فــي هــذا األمــر، إال أن هنــاك مــن
ـــة أن یكـــون للمـــرأة رأي و شـــكل واضـــح بب ـــاك  یكـــون عـــدد األطفـــال فـــي األســـرة وأن ددور فـــي تحدیـــأهمی هن

    .  والجنسیة اإلنسانیةحیاة ال نواحياحترام بین الطرفین وحفاظ على حقوق كل منهما في جمیع 
  

  الجنسي العنف   9.4.1.7
  

  ؛بأنه عرفوهقد و  ،الجنسي بموضوع العنف المشاركین ین صفوف لمامإبدا أن هناك بالمجمل، 
، أو مالمســة خاصــة المغرضـة االبتســامهأو ، أو اللفــظ المقصـودالنظرة الجنسـیة، التحـرش بــ یتـرواح بــین... "

احتكـاك غیـر شـرعي  أوسـلوك  أوهـو غریـزة " ؛ " ومـنهم مـن قـالالكامـل بلألعضاء الحساسة الـى االغتصـا
 . " ومشین واشباع نقص جنسي وهو سوء اخالق وعدم تربیة

  
فـراد العائلـة أوالقـوة أو أحـد ذوي النفـوذ  أوالجهلـة  ون مـنقـد یكونـ أنهـممنهم من قـال ف ،أما بالنسبة لمرتكبیه

المشـــاركون أن العنــــف  یـــرىو المرضـــى النفســــیین،  ولبیـــت أاألخ األكبــــر فـــي ا أوأالب  الـــذكور بمـــا فیهـــا
 نفس الجنس.  خاصة بین جنسین مختلفین أوال الجنسي قد یحدث في األماكن العامة أو

  



التحــرش  أن أجــواء البیــت تتــیحبــأفــادوا  ،مــع االحــداث خاصــة ین عامــة والــذین یعمــل مــنهمیــن المهنكمــا وأ
" علـى رةیـر مـن المشـاكل تخفـى تحـت الطاولـة والضـحایا كثیـوكث"الجنسي ولیس بالضـرورة وسـائل االعـالم 

تكتشــف فــي المراكــز ویــتم بحثهــا مــع الحــدث بــدون قضــایا ســفاح القربــى واللــواط ، فالعدیــد مــن حــد قــولهم
أن الشذوذ الجنسي من اسباب فشل بعض الطالب في المدرسـة وتكتشـف عـادة فـي  إلىنوهوا و حرج. كما 
ال یمكــن  صــرح باعتقـاده بــأناالجتمـاعي ومــنهم مـن للمرشــد  لــذي یجلبهـان قبـل مراقــب السـلوك االمراكـز مــ

  .!تقدیم خدمات لهذا النوع من المشاكل
  

بالنسـبة ، حیـث كلة بارتباطهـا مـع البیئـة المحیطـةفكانت بأنه یجب تحدید المشـأما اقتراحاتهم لطرق الوقایة 
أشـــار  وقـــد ســـن المراهقـــة. عنـــد بلغـــوهمفـــي النـــوم الـــذكور واإلنـــاث  التفریـــق بـــینال بـــد مـــن لســـفاح القربـــى 

الحـد مـن االخـتالط بـین و الحـد مـن المغریـات فـي الشـوارع واألمـاكن العامـة، و  أهمیة االحتشام، إلىالبعض 
 ،الــزواجو هللا والصــالة ، ا إلــى التقــربو  غــزة بالــذات اشــتملت مقترحــات الوقایــة علــى التعبــدوفــي الجنســین. 
نزال العقوبة الصارمة بمر والصوم ،   .  تكبي العنف الجنسيوإ

  
قیــام الجهـات المختصــة بعمـل محاضــرات ونـدوات توعیــة مجتمعیـة وصــحیة ودینیـة وقــد  إلـىدعــوا  ثـم إنهـم

تفعیــل ، باإلضــافة إلــى لتوعیــة فــي التربیــة الجنســیةلــواعظ الــدیني لدور لوتعزیــز إتاحــة شــددوا علــى أهمیــة 
ـــة   ـــة فـــي ادور المؤسســـات المجتمعی  التحـــرش الجنســـي  مخـــاطر درءو  لموضـــوعاألســـریة حـــول هـــذا التوعی

 البیــت يفــأألبنــاء ومتابعــة مراقبــة  كمــا وأن .فــي الرزمــة التوعویـة الصــحيبتضـمین البعــد األخالقــي والبعــد 
ث امور الحیـاة بانفتـاح ووضـوح معهـم یخلـق لـدیهم إحسـاس بالتواصـل مـع وبح االنترنت والستالیتبمراقبة 

    .ل ما یحدث لهموالدیهم ویعطیهم الشجاعة لمصارحتهم بك
فـــي  الخطـــة التعلیمیـــة المســـاقات المناســـبة ضـــمن فـــيهـــذه المواضـــیع  دراجإ اقتـــرح المشـــاركون وأخیـــرا فقـــد

بمـا هـو مجـد ل النـاس والتثقیفیـة تشـغریاضـیة النوادي المنهجیة و الالبرامج ال المدرسة. كما وأنهم یرون بأن 
    وأمور أخرى. بالجنس هاانشغالفید بدال من مو 
  

  الزواج المبكر وزواج األقارب  10.4.1.7
  

مــن العمــر،  18زواج الفتــاة/الفتى فــي ســن مبكــرة قبــل اكتمــال العــام  بأنــهلــزواج المبكــر عــرف المشــاركون ا
اكبـر جریمـة ترتكـب بحـق أنـه بوصـفوه المـرأة إلـى حـد أنهـم بمخاطره وانعكاسـاته علـى  وقد كانوا على وعي

ـــاة، ـــذا  الفت ـــه مـــعالحـــد مفهـــم یـــرون أن مـــن الواجـــب ل ـــرةأنـــه موجـــود ب معلمـــ نـــه ومحاربت  المجتمـــعفـــي  بكث
لفتــاة فــي ســن الجهــاز التناســلي لــدى ابــان  بــالقول أضــرار الــزواج المبكــر تطــرق إلــىالــبعض . و الفلســطیني

أو ضـعف الحمـل والجنـین  تالمراهقة یكـون غیـر مكتمـل ممـا یـؤدي الـى تعرضـها ألمـراض كثیـرة  والتهابـا
لــوغ عــدم ب وعلــى الصــعید االجتمــاعي والعلمــي وبســبب أخــرىمــن ناحیــة . نوأحیانــًا اإلجهــاض ووفــاة الجنــی



تجـد الفتـاة نفسـها وقـد وعـدم تـأهیلهم اجتماعیـا ونفسـیًا  البنت والشاب عقلیًا وعدم إتمامهم مسیرتهم التعلیمیـة
ن واجباتهــا البیتیــة وبتربیـة أطفالهــا وفــي أحیــاتكـون معهــا غیــر قــادرة علـى الوفــاء بجســام  تحملـت مســؤولیا

  .  الطالق إلى هذا كثیرة یؤدي
  

إتفـــق الجمیـــع تقریبـــا علـــى أن زواج األقــــارب عـــادة اجتماعیـــة ســـیئة یجــــب الـــتخلص منهـــا ألنهـــا تتســــبب 
ـــة بمشـــاكل ومضـــار صـــحیة مـــن خـــال ـــات الوراثی ـــر فـــي نقـــل ل حمـــل الجین ـــؤثر ســـلبًا ولهـــا دور كبی ـــي ت الت

 أرجـع تفشـيمـنهم مـن اض مسـتوى الـذكاء. و االمراض وانجاب االطفال المعاقین مثل الصم، والـبكم، وانخفـ
دون أالخـذ بعـین االعتبـار  داخـل العائلـة واألرضلمیـراث الرغبـة فـي إبقـاء ابین العائالت الـى هذه الظاهرة 

أو مــا قـد ینـتج عـن مخـاطر صــحیة وأجتماعیـة عـن ذلـك حیــث  الشـاب او الشـابة أو رأي أي مـن  مشـاعر
  ."بسبب االحتكاك بین األهل مودة والمحبةال یقضي علىقال أحدهم "أن زواج االقارب 

 أي"  تضـووا أال"غربـوا النكـاح  فـي الحـدیث الشـریف في ذلك حیـث قـال الكریم الرسول بقول استشهدوا وقد
مـنهم . كمـا وأن التـي تـنجم عـن مثـل هـذه الزیجـات وراثیـةال واألمـراض اإلعاقـاتإشارة إلى كي ال تضعفوا ب

 عنه من مخاطراجتماعیة. ر من زواج البدل وما ینتجمن حذّ 

  
  في المراكزمواضیع الصحة الجنسیة واالنجابیة المتضمنة في البرنامج االكادیمي    5.1.7
  

للعمــل والقــدرة  نــواحي مهنیـة تؤهــل الشــبابینحصــر فــي  تأهیـل الشــباب مراكــزأن دور بــوضـح المجیبــون أ 
. وقــد افــاد فقــط البســیطكــادیمي األم تعلــیالبصــفتها هــذه فإنهــا تــوفر للشــباب ، و الكــریم العــیشالكســب و علــى 

وأن  18  -12المتســربین مـــن المـــدارس بـــین الفئـــة العمریـــة المســـتفیدین هـــم مـــن الشـــباب بـــان  نو المشــارك
 % أمیــون30 ؛القــدرات التعلیمیــة لــدیهم متفاوتــة وقــد صــنفت هــذه القــدرات مــن قبــل المهنیــین/ات كالتــالي

  ویكتبون بصعوبة.  نیقرؤو % 45و ةباكتة والقراءقادرون على ال% 25و
 

لمراكـز، وان افـي د منهـاج اكـادیمي عـام تتبعـه الـوزاره و وجـعـدم المراكـز علـى كافـة العـاملین فـي وقد أجمع 
مـا ان الشــهادة ضــعفاء، عل أن أغلــب الشـباب هـو عبــارة عـن منهــاج محـو أمیــة حیـث المنهـاج المعمـول بــه

فـرق  3الـى  لتعلـیم. وبنـاء علیـه یـتم توزیـع الطلبـةن حسـب قـانون وزارة التربیـة واالمدرسیة تفید بأنهم ناجحو 
ة، الریاضـــیات والتربیـــة علـــى اللغـــة العربیـــ یـــتم التركیـــزحســـب المســـتوى التعلیمـــي لكـــل واحـــد مـــنهم بحیـــث 

ــــامج  االســــالمیة، ــــة بالصــــحة الجنســــیة واإلنجابیــــة تطــــرح فــــي البرن وبالتــــالي ال یوجــــد مواضــــیع ذات عالق
 .  ع المراكزاألكادیمي الذي یتم تنفیذه في جمی

  
  لطلبة في المراكز المتوفرة لفائدة االخدمات الصحیة   6.1.7

  



كز المراكــز بــان وزارة الصــحة تقــوم بفحــص الطلبــة قبــل قبــولهم بــالمرا مــن كافــةیجیبــون/ات أفــاد جمیــع الم
وال یوجــد خــدمات صــحیة أو سیاســة تحویــل بــین المراكــز ووزارة الصــحة.  ولكــن ال یوجــد أي متابعــة بعــدها

ن اذا مــا كــان هنــاك حاجــة تتطلــب الرعایــة الصــحیة ألحــد الطلبــة هنــاك تعــاون بــین مــنهم مــن أضــاف "ولكــ
ویــتم تحمــیلهم مســؤولیة المتابعــة " وأن أالهــل یســتدعوا ال تلبــي االحتیاجــاتالمركـز والصــحة اذا لــزم ولكنهــا 

   .ألبنائهمعالج وال

ث ولكن تلبیـة احتیاجـاتهم الصـحیة مـن قبـل لبعض الطلبة في مراكز االحداصحي د تأمین و وجكما أفادوا ب
یقـوم المدرسـین والمشـرفین  كثیـرةأحیانـا  بأنـه ا قـال أحـدهم،  وقـال آخـرونكمـ رفـع عتـب"وزارة الصحة هي "

  لمعالجة الحدث المریض. الخاصة من جیوبهم  دویة االحداثبتغطیة نفقات أ
  

                                                                                                                      وأولویاته مفهوم المهارات الحیاتیة  7.1.7
 

ف مـنهم مـن عـرّ . فبـه  علـى علـم ولم یكن أیا منهم المفهوم كثیر من المشاركین هذااستغرب للوهلة األولى 
مهــارات هــي الأهــم أن وقــد ذكــروا  ، "ریناآلخــ"أنهــا مهــارة التعامــل مــع الــذات ومــع المهــارات الحیاتیــة علــى 

الحـــوار و القــدرة علــى طــرح المواضــیع، و تقـــدیر الــذات، و ،  عملیــة االتصــال والتواصــلو بنــاء الثقــة بــالنفس، 
ـــى التغییـــر ـــة والمهـــاراتومـــنهم مـــن عرفهـــا . والنقـــاش، والعمـــل عل التـــي  بانهـــا الممارســـات الروتینیـــة الیومی

مثــل العمــل وكســب الــرزق ، واالهتمــام باالســرة واالوالد والصــالة  ،كــي یعــیشیمارســها اإلنســان فــي حیاتــه 
ومــنهم مـــن حـــدد المهــارات الحیاتیـــة مـــن منطلــق التعامـــل مـــع  والریاضــة والعمـــل فــي المؤسســـات والبیـــت .

فـن  خلـق االعتمـاد علـى الـذات و فن التعامـل والمواجهـة مـع النـزالء، لشباب واالحداث ووصفها على أنها  ا
أمــا  .قــادرًا علـى تحمــل المســؤولیة هجعلــقــة الحــدث بنفسـه و رفـع ثو لتوافـق مــع المجتمــع، فــن او عنـد الحــدث، 

 یمكــن مــااالســتماع الــیهم وحـل حسـن  فــتكمن فــيالثقــة بـالنفس بنــاء  عـادةإل آلیــة التعامـل مــع الشــباب عـن 
 أن وقــد تبـــین المحافظــة علــى اســرارهم .و احتــرام وجهــات نظــرهم وتــوجیههم بشـــكل صــحیح ، و مشــاكلهم ، 

أمـــا العـــامالت مـــع  .بـــه بـــالمركز الـــذي یعمـــل واضـــحة ومنهـــاج خـــاصخطـــة عمـــل ســـنویة  ینفـــذ مـــنهم مـــن
وعیــة تأخصــائي الرشــاد و او مهنــي شــیخ او شــخص ثــل ماســتدعاء آخــرین  إلــى الفتیـات تحدیــدا فقــد أشــاروا

 البنات .

اث وهــي عــدم الــى العقبــات التــي تعیــق عملیــة تعــدیل ســلوك االحــدن بمراكــز االحــداث وقــد اشــار العــاملو 
ــذا فــان مجــال منــاورة المؤسســة  وجــود محكمــة احــداث تــتالئم قراراتهــا مــع البــرامج المعمــول بهــا بــالمراكز. ل

 .  وضیق محدودوأفقها في إصالح وتنمیة هؤالء األحداث 

   
   مهارات االتصال والتواصل   8.1.7
  

كیفیــة توصــیل "  علــى أنهــا فســروهاوقــد  االتصــال والتواصــل اهیــة مهــاراتبمالمعظــم  مــنكــان هنــاك المــام 
مـن خـالل اللفـظ واالیحـاءات ومتابعـة المعلومـة وفـتح حـوار مباشـر وتبـادل  للمتلقـي من المرسـل المعلومات



جــزء مــن " واضــافوا علــى أن االتصــال والتواصــل حــدیث بــین شخصــین أو أكثــر ووجــود لغــة مشــتركة بیــنهم
المراكـز وخاصـة مـع االحـداث شـباب وأهلهـم فـي الیـومي مـع ال في تعاملهمبها  عملیة االرشاد التي یقومون

كحلقة مكملة للجلسات االرشادیة حیث التركیز على أهمیـة االتصـال الفعـال وتقـویم الـذات ومهـارات اتخـاذ 
 القرار

ـــبعض أجـــاب  ـــأن أي شـــكل مـــن أشـــكال التفاعـــل ال ـــب مهـــارة فـــي  مـــع اآلخـــریناإلنســـاني ب االتصـــال یتطل
القـدرة علــى النـزول الــى الشــارع  بأنــه ، والــبعض اآلخـر أجــاب  والغربـاءأاالقربــاء والتواصـل ســواء كـانوا مــن 

واالحتكـــاك بالنـــاس ومعرفـــة تفكیـــرهم والتفـــاهم معهـــم للتكیـــف مـــع البیئـــة التـــي یعـــیش فیهـــا الفـــرد. والـــبعض 
ألآلخــر أجــاب علــى أنهــا القــدرة الكافیــة لتوصــیل المعلومــة للغیــر وهــي عبــارة عــن مرســل ومســتقبل ورســالة 

باشـــر مــن خــالل الكـــالم او غیــر مباشــر مـــن خــالل االیحــاءات ومفهومهـــا واســع جــدًا وتشـــمل وهــي امــا م
  وسائل االعالم والعالقة مع االخرین والتفاعل مع المشكالت الحیاتیة .

  
  االجتماعي (الجندر)النوع عالقات    9.1.7

 
 ســمعوا بــأنهم الــبعض قــال حیــث"الجنــدر"  ســمع بمصــطلحأن ســبق لــه و  المشــاركین كــان قــد مــن قلیــلعــدد 

أســئلة الســبر أضــفت بعــض التوضــیح حیــث قــال أحــدهم . ولكــن یعرفــون تفاصــیله ال بالمصــطلح إال إنهــم
   .مشاركة المرأة بجمیع االمور الحیاتیة ولكن هذا ال یطبق في مجتمعنا""یجب 

فـي  مـرأةا سـلبیا ضـد البـأن هنـاك تمییـز فـي الضـفة  من الجنسـین األغلبیة الساحقة من المشاركین وقد أقرت
 االجتمـاعي اتجـاه المـرأة والظلـم "التخلـف الواجبات والـبعض اآلخـر أجـاب بـأن المشـكلة تكمـن فـيالحقوق و 

فـي الـوعي ركون من مراكز الضـفة بضـرورة إحـداث تغییـر االمش أهتم  ما. وفی"وما تعانیه من هدر لحقوقها
حـــازة إلـــى الوضـــع القـــائم فـــي أتـــت إجابـــات المشـــاركین مـــن غـــزة متشـــددة ومنحیـــال هـــذه المســـألة عـــى الجم

مــا اجتمــع رجــل وامــرأة اال الشــیطان "حیــث قــال بعضــهم وفــي اكثــر مــن مركــز  عالقــات النــوع اإلجتمــاعي
مصــالح معینــة وعنــدما تحكمهــا  ي حالــة الضــرورةبــین الجنســین فقــط فــیكــون التعامــل یجــب أن " و "ثالثهمــا

    ".ل النقلووسائ العالقات األسریة والمستشفیاتالعمل والدراسة و  مثل
 

  أشكاله و  اإلدمان   10.1.7
  

ال یسـتطیع االبتعـاد و  "التعود علـى  أخـذ مـواد معینـة یتـأثر بهـا االنسـان هو على أن اإلدمان جیبونالم إتفق
ومــنهم مـــن          .أو اإلدمــان علــى عـــادة ســیئة" اطي المخــدرات أو الكحــول أو الســـجائرا مثــل تعـــعنهــ

ز العصــبي علــى شــئ معــین او التعــود علــى ســلوك معــین وعــدم القــدرة تعــود الجهــا"فســر االدمــان علــى أنــه 
ـــاة عنـــد الشـــخص المـــدمن ـــان  قـــد أشـــار الكثیـــرو  . "علـــى االبتعـــاد عنـــه فیصـــبح مـــن مقومـــات الحی مـــنهم ب

یــؤدي الــذي مشــكلة متصــاعدة فــي مجتمعنــا وصــعبة وهــي جــزء ال یتجــزأ مــن االنحــراف الســلوكي  اإلدمــان
 .بأشكالها المختلفة ریمةلجمشینة مثل السرقة وا ألعمال



  مثـــل الحبـــوب واإلبـــر اأنواعهـــبمخـــدرات وقــد وصـــفوا أشـــكال االدمـــان وانواعـــه بانهـــا كثیـــرة ومنهـــا تعـــاطي ال
   .والبعد عن اآلخرین نطواءالاو ، العادة السریةممارسة و االنترنت، و  الشیشة،و ن یدخالتو كحول، ال شربو 

  
ن اإلدمــان فیتخــذ مــ الهــروب مــن ظــروف نفســیة قاســیة امنهــ ،عــدة عوامــل إلــىعزوهــا أمــا أســباب االدمــان ف
رفــاق  الســوء فــإن  للوقــوع فــي فــخ. والــبعض أجــاب بأنــه نتیجــة معقــد ال یحتملــه واقــعوســیلة للهــروب مــن 

أحیانـا بیــد الزائـد الـبعض اآلخـر بـأن تــوفر المـال فیمـا رأى ، لشـخص یـدمن علـى المخـدرات دون أن یشــعرا
ال إهمـــخصوصـــا إذا مـــا ترافـــق ذلـــك مـــع ات والـــدخان ویـــدمنون علیـــه، المـــراهقین یجعلهـــم یشـــترون المخـــدر 

  .في ذلك الفقر والبطالةو  لفراغعوامل خطر موازیة ل والتي تعتبرومتابعتهم األسرة وعدم االنتباه لألبناء 
  
التأهیــل  مراكــزاب فــي جمیــع مشــكلة كبیــرة لــدى الشــببالــذات  أن التــدخینجمــیعهم  أكــد مــن جهــة أخــرىو 

ــا التــدخین داخــل المراكــزبعلمــا  هــم مــن المــدخنینجلف النهاریــة . أمــا وقــائي منظــورمــن  أنــه یمنــع منعــا بات
ه والســـیطرة ضـــبطفالتعـــاطي مـــع الموضــوع یأخـــذ شــكال آخـــر بهــدف  األحــداثفــي مراكـــز النـــزالء لشــباب ل

علــى عــدد محــدود ئر وبأوقــات معینــة و االســج بتوزیــع بأنفســهمصــرح المشــاركون بــأنهم یقومــون  حیــث علیــة.
بالصـــحة ویســــبب أمـــراض كثیــــرة منهــــا  رمضــــبــــأن التـــدخین  هـــذا مــــع إقـــرارهم ومعــــرفتهم لشـــبان النــــزالء.ا

ترهــل الجســم ســواء یــؤدي إلــى اللیاقــة البدنیــة و رطان والضــعف الجنســي ویــؤثر علــى االمــراض الرئویــة والســ
  .  ك مضارة االقتصادیةل، زد على ذعند الرجل او المرأة 

  
  
 

  ادرهلعنف وأنواعه ومصا   11.1.7
  

هـو ممارسـة القـوة المؤذیــة مـن شـخص الـى آخــر " بـان العنــفبعـض المشـاركین أجــاب فـي تعـریفهم للعنـف 
 والـبعض أجــاب بأنـه االسـاءة الموجـه لالخــرین سـواء كـانوا  أطفــال أو ،" ضــد الضـعفاء مـن األقویـاءموجـه 

اه زوجتـه وهـو أسـوا أنـواع ن العنف یكون مـن األسـرة اتجـاه األبنـاء أو مـن الـزوج تجـولفریق ثالث فإنساء.  
ـــاك وكـــذلك ،العنـــف ـــدولالالسیاســـي عنـــف ال فهن ـــدول األخـــرىاتجـــاه  موجـــه مـــن ال كمـــا فـــي  الشـــعوب أو ال

  اجتماعیة واقتصادیة.حتالل وما یسببه من ضغوطات نفسیة و اال
  

شـتائم بالكلمـة السـیئة وال نفسـيالو فظـي لّ لالعنـف ا فالبعض أجـاب بأنهـا تتضـمن ألنواع العنف،أما تصنیفهم 
باالعتداء الجنسي بكافة مسـتویاته بمـا فـي ذلـك  جنسيالالعنف و والقتل  بالضرب الجسدي عنفالو والتحقیر 

بـأن العنـف  مراكـز االحـداثومـنهم مـن أضـاف وخاصـة الـذین یعملـون فـي  .ذاك الذي یحدث داخل األسرة
... " ر عــن أحــدهم قــائال؛الشــدید حیــث عبــالقتــل والعنــف الجســدي  بالنســبة لهــم یختلــف بمســتویاتة وأســوأها



 یطعــن أحـــدناانفســنا مـــن ان یغــدرنا احـــد الشــباب كـــأن حیانـــا نخــاف علـــى ، فأوهــذا مـــا نتعامــل معـــه یومیــاً 
  ."مثال... من الخلف بسكین

  
المراكــز، العنــف مؤقــت د قــالوا بأنــه ال یوجــد عنــف حقیقــي فــي فقــ النهاریــة التأهیــل مراكــزأمــا مــن یعملــون ب

ـــة أوخـــ "طوشـــة صـــغیرة"أي وبســـیط  ـــة اللعـــب والریاضـــة والطـــالب دائمـــا تحـــت رق الل النشـــاطات المهنی اب
   .لیهم كل حسب مشكلتهالمعلمین لسلوكیاتهم ویتوجهون إ

ـــات مختلطـــة حیـــث أنهـــا ضـــمت بالنســـبة و  ـــد أتـــت اإلجاب ـــة الـــوعي  ،الفقـــر والجهـــللمصـــادر العنـــف فق وقل
 النظـــــرة الحزبیـــــة والفئویـــــةو والتســـــلط ، التعصـــــب والعـــــزوة ، و  ،االســـــرائیلي والحصـــــار اإلحـــــتاللو ، واالدراك

  .البعد عن الدینو  التعصب القبلي ،و ، والسیاسیة
  



    لشباب (شبان وشابات)مجموعات النقاش البؤریة التي عقدت مع ا  2.7
  

 بالشـبامـن  123مجموعـة بؤریـة ضـمت  14النقـاش مـع  عقـد جلسـات لقد تـم جمـع المعلومـات مـن خـالل
بمـا فـي ذلـك الرعایـة النهاریـة وزارة الشـؤون االجتماعیـة ودور الرعایـة التابعـة لـالتأهیل مراكز المنتسبین إلى 

أمـا مـا غـزة. قطـاع كافـة المحافظـات الفلسـطینیة فـي الضـفة الغربیـة و مراكز االحداث وذلك في والنزالء في 
  التالي؛نقاش البؤریة مع الشباب فقد اشتمل على تم تناوله في مجموعات ال

  
 راغ والهدف من االلتحاق بالمركزكیفیة قضاء وقت الف 

 ماهیة وطبیعة العالقة بین الشباب والعاملین في المركز 

  التي یعجز/ یرفض الشباب طرحها مع األساتذة والمرشدینوالمشكالت المسائل 

  مفهوم المهارات الحیاتیة 

 ) الجندر)مفهوم عالقات النوع االجتماعي 

 اإلدمان وأسبابه وأنواعه 

 ادرهالعنف وأنواعه ومص 

 الخدمات الصحیة المقدمة للشباب في المراكز ومدى تلبیتها الحتیاجاتهم 

  المواضــیع ذات العالقــة بالصــحة الجنســیة واالنجابیــة فــي البــرامج التأهیلیــة التــي یتلقاهــا مــدى تضــمین
 الشباب في المراكز

 مفهوم الصحة اإلنجابیة والصحة الجنسیة 

 ناصرها (موضوعاتها المفاهیمیة) ة بالصحة االنجابیة والجنسیة وفق عالمعرف 
 

ومــن ثــم  بعــض االرتیــاح بدردشــة عامـة لكســر الجلیــد وتحقیــقبــدأ الحــوار  الشــبابفـي جمیــع الجلســات مــع 
 التصــریح بهـــا علــیهموالتــي كـــان متوقعــا أن یكــون مــن الصـــعب  أســباب وجـــودهم فــي المركــز إلــى التــدرج

ذلـــك فقـــد امتلـــك الـــبعض الجـــرأة والصـــراحة فـــي ومـــع للـــدالالت الســـلبیة التـــي قـــد تحملهـــا تلـــك األســـباب،  
فیمـــا كـــان الـــبعض اآلخـــر متحفظـــا ومحرجـــا بینمـــا وجـــدت قلـــة قلیلـــة صـــعوبة فـــي عـــن مشـــاكلهم  الحـــدیث

  في جلسات النقاش.  بشكل محدود جداً  إالولم تتفاعل  االنطواءاإلفصاح عن السبب وكانت شدیدة 
  

 كزكیفیة قضاء وقت الفراغ والهدف من االلتحاق بالمر  1.2.8
 

ــا فــي اإلجابــات التــي وردت مــن الملتحقــین بمراكــز التأهیــل أظهــر  بأولئــك مقارنــة النهاریــة ت اإلجابــات تباین
ـــة ـــى ةبالنســـبف .النـــزالء فـــي دور الرعای ـــأنهم فـــي المركـــزأ للمجموعـــة األول ـــة ب ـــتعل جابـــت األغلبی ـــر م وتلل غیی

تفریــغ وجلســات ارشــادیة مــع جلســات  الوقــت فــي نشــاطات مختلفــة منهــا؛ الســلوك، واضــافوا بــأنهم یمضــون
وتطریــز،  مشــاهدة التلفــاز وترفیــه وغنــاء، عمــل أشــغال یدویــة المرشــدین، ممارســة الریاضــة واللعــب بــالكره،



 تعلم مهنــــةلــــالمركــــز أجــــابوا بــــأنهم فــــي  فقــــد كــــذلكو ، الریاضــــیات والــــدینو باللغــــة العربیــــة  وأخــــذ حصــــص
   أو الكومبیوتر. األلمنیوم وأالنجارة التجمیل أو  وأالتصویر  وأالمستقبل مثل الخیاطة یستفیدون منها في 

تلقــي لكــز االمر  هــذه فــي موجــودونأنهم بــ أجــاب أغلبیــتهمفــي دور رعایــة األحــداث فقــد مــا بالنســبة للشــباب أ
  .غیرةو  سیاراتالوتجلیس لنجارة الحدادة واكوالتدریب على مهنة تنفعهم بالمستقبل م یلتعلا
  

بــأنهم  أجــاب أكثــرهممــا بــین الســلبیة واالیجابیــة حیــث األجوبــة تراوحــت تمضــیة أوقــات الفــراغ كیفیــة وحــول 
، أو الــذهاب الــى "أو اللعـب مــع األصــحاب فــي الشــارع لعمــل مشــاكل"أو  یقضـون وقــت الفــراغ فــي النـوم

فیمـا عبـر بعـض الشـباب عـن  ولعـب البلیـاردو. كز االنترنت أو المقـاهيالى البحر (شباب غزة) او في مرا
الحیــاة "أریـد أن أكــون شخصـا مهمـا فـي  حیــث قـال أحـدهم؛ النجــاح فـي حیـاتهم العملیـة یـقفـي تحق إرادتهـم
لـتعلم مهـن العمـل فـي بعـض الورشـات فـي وقـتهم جـل یمضـون  مـن ، لـذا هنـاكلـم أكمـل تعلیمـي"لو حتى و 

 یعمل في مجال بیع الخضار على البسطات. مثل الحدادة والنجارة، والبعض اآلخر 

  
ُسـتفاد بأنهن في المراكز لتعلم اتوبالمثل أجابت الفتی التصـویر  وأالمسـتقبل مثـل الخیاطـة منهـا فـي  مهنة ی

كمـا أنهـن یـرین أن لهـذا أن یسـاعدهن فـي تلبیـة احتیاجـاتهن  ،التدبیر المنزلي وأ الكومبیوترأو التجمیل  وأ
لنفسـي طقـم  لتوبفضـل المركـز وبالتعـاون مـع المعلمـات فّصـ..."هن اقالت أحد ، حیثوالمنزلیة الشخصیة

اتهن فـــي مســـاعدة أمهــقالــت الفتیــات بـــأنهن یمضــینها فـــي البیــت فــي وقــات الفـــراغ وعـــن أ. "...یــرحلــو كث
التطریـــــز، و  ســـــماع الرادیـــــو ومشـــــاهدة التلفـــــاز وأحیانـــــا زیـــــارة االهـــــل أو الصـــــدیقات،و المنزلیـــــة،  األشـــــغال

  واالستماع لندوات في المساجد .
  

 والعاملین في المركز (المنتفعین) ابماهیة وطبیعة العالقة بین الشب  2.2.7
 

احتـرام أنهـا قـال ب هم مـنمـنف جیـدةبال عالقتهم مع األساتذة والمرشدینالشباب  األغلبیة العظمى من توصف
عالقـة بأنهـا مـنهم مـن أجـاب و  أو اآلبـاء باألبنـاء،  عالقـة األصـحاب واألصـدقاءب ومنهم من نعتهـا، متبادل

والمعاملـة  واألخـالق األدبتعلمنـا مـنهم ، ولكننـا ابعلمونـا وبظبطونـألسـتاذ الب باعالقة ط" عادیة جدًا یعني
    .  مع رفضهم توضیح معنى ذلك "نصعلى نص إال أن قلة قلیلة وصفت العالقة بأنها " ،الحسنة"

  
ر االمــل علــى أنهــا جیــده حیــث قــال فقــد وصــفت العالقــه مــن قبــل النــزالء بــدا األحــداثبالنســبة لمراكــز أمــا 

 هم لـــى بعضـــفـــي البیـــت وســـعداء  بـــالتعرف إ ون كــأنهمشـــعر بـــأنهم یو ، أبنـــاءهمـــع  أب عالقـــة هـــاالشــباب بأن
دار الربیـــع فقـــد وصـــفت العالقــة بالعدائیـــة حینمـــا قــالوا "عالقـــات مـــش نافعـــة  . أمـــا بالنســـبة لمركــزالــبعض

ن حیـث أكـدامـا تمدار الرعایة فـي بیـت جـاال مختلفـا  فیما كان األمر بالنسبة لفتیات ،وبیضربونا وبیعذبونا"
 .بلطف وحنان" ألنهن یتعاملن معنا "بمثابة أمهاتویعتبرن من فیها ن "الدار" أنهن یحبب



  
 المسائل والمشكالت التي یعجز/ یرفض الشباب طرحها مع األساتذة والمرشدین  3.2.7

 
بسـبب  مواضـیعن الحدیث مع األساتذة والمرشـدین فـي العدیـد مـن الأجاب معظم الشباب بانهم ال یستطیعو 

مثـل تغییـراتهم الجسـدیة ومشـاعرهم ومــا جــدًا  خاصـة شخصـیةمواضـیع حـول  ، بمـا فـي ذلــكالخجـل حـاجز
خصوصـــا الجـــنس اآلخـــر، والمشـــاكل العائلیـــة هم بأصـــدقائهم وعالقـــتهم العاطفیـــة مـــع عالقـــتو ، یفكـــرون بـــه

نفتـــاح فـــي معیقـــا لهـــم فـــي اال فـــارق الســـن كمـــا أنهـــم یعتبـــرون .عنـــدما یتعرضـــون للضـــرب مـــن قبـــل أهلهـــم
وا مـن أن یفشـ درسـین وخـوفهمالمو ین المرشـدعـدم ثقـتهم بباإلضـافة إلـى  ،مدرسـیهمأو  یهممرشدمع الحدیث 

األســاتذة  فــي الحــدیث مــع ثقتــه الكاملــة عبــر عــن آخــرلكــن فریقــا ألي شــخص آخــر.  أولــزمالئهم ارهم ســر أ
"كــل الحاجــات بنحكیهــا  وآخــر"عــادي بحكــي بكــل المواضــیع"، قــال أحــدهم؛  فــي كــل شــيء فقــدوالمرشــدین 

  .وبیعطونا النصیحة"
 

ـــربالنســـبة لمراكـــز  ـــد أكـــد اكث ـــى أنهـــم یســـتط االحـــداث فق ـــر عـــن آالنـــزالء بـــدار االمـــل عل رائهـــم یعون التعبی
ة مــــع والحـــدیث عــــن أي موضــــوع بكــــل حریــــة حیــــث قـــالوا "نــــتكلم بأمورنــــا  الخاصــــة بأریحیــــة وخصوصــــی

ــــدار ا . فیمــــاالمرشــــدین والمدرســــین" ــــزالء ب ــــعقــــال الن ــــرة ثالحــــدی "ال نســــتطیع لربی حاجــــات  ،بحاجــــات كثی
"نفسـنا نلعـب كــرة او  ألبسـط حقـوق الطفـل حیــث قـال أحـدهم حتـى أن بعضـهم عبـر عــن حاجتـه شخصـیة"

    .تنس"
ـــد  ـــة  مـــع المشـــرفات أجـــبن بـــأنهن یطـــرحن مواضـــیع مختلفـــةأمـــا الفتیـــات فق ألخـــذ النصـــیحة ولیتعلمـــوا كیفی

، الحـب قبــل (عالقـات النـوع االجتمـاعي) التمییـز بـین الولـد والبنـتمواجهتهـا وحـل مشـاكلها ومنهـا العنـف، 
مــع المشـاكل التــي تواجههــا الفتــاة فــي سـن المراهقــة، والــزواج المبكــر. و و وبعـد الــزواج، المواضــیع الجنســیة، 

    مع أٍي كان. العائلیة ومواضیع الجنس مشاكلهن طرحإلى أنهن یخجلن من  ذلك فبعضهن أشرن
 

 بأنهـاالـبعض مـنهم  أجـابفقـد  ،لتي ال یسـتطیع الشـباب البـوح بهـا لألسـاتذة والمشـرفینأما عن المشكالت ا
 قبــل مــع أهلهــم وتعرضــهم أحیانــًا لإلهانــة والضــرب مــن هــانالتــي یواجهو  مشــاكلاألســرار الخاصــة بهــم وال

فیمـا إذا سـرار العائلیـة التـي یعـاقبون علیهـا بقسـوة أل ، حیث أن الحدیث في تلك أألمور یعتبر إفشـاءآباءهم
ال یحبـــون أن یفشـــوا  فهــم ذاتهـــم ،ثــم إن األمـــر هـــو فعـــال كــذلك بالنســـبة للـــبعض مـــنهم بـــذلك، آبـــاءهمعلــم 

الجــو  أصـال ال یـوفرون"أسـرارهم العائلیـة. ومـنهم مـن انتقــد اسـلوب األسـاتذة والمرشـدین حیـث قــال بعضـهم 
ال نثــق بهــم ســتماع إلینــا ونحــن ن باالغیــر مهتمــیهــم " ا" وآخــرون قــالوا لحــدیث معــنالمناســب لســماعنا أو ا

أمــا . ل ان معظــم األحیــان نحــل مشــاكلنا بمســاعدة أهلنــا وأصــحابنا أو لوحــدنا"فمــنهم مــن قــا " .ان ســمعوا
  .كما قال البعض مع أصدقاءهم فان یشكون ویتحدثون إلى أمهاتهم عنهاهم تبالنسبة لمشكال

  



" مـــا فــي مشـــاكل  بالنســبة للكثیـــر مــنهنحیـــث حیــال الخـــوض فــي هـــذه المســألة،  فــالتحفظ أكبـــرلفتیــات ول
خاصـة ومنهـا مواضـیع الحـب مـع أحـد.  المشـاكل ال ال یمكـن الخـوض فـيلبعض اآلخر ! فیما ل" الحمد هللاو 

أو الصــدیقة الوفیــة فیمــا أضــافت حیانــا مــع المــدیرة، أو أألهــل، بأنهــا تبحــث مشــاكلها أ وصــرحت الغالبیــة
 هن لحل المشاكل. إلى من تلجأ إلی المرشدة االجتماعیةبعضهن 
 

 مفهوم المهارات الحیاتیة   4.2.7
 

مصـطلح المهـارات الحیاتیـة وصـرحت بأنهـا ال تعـرف مجموعـات مـن مجمـل المجموعـات اسـتغربت ثمـاني 
         أو  "یعنـــــي كیـــــف تبنـــــي حیاتـــــك" أن المفهــــوم تفقالـــــ مـــــن الشـــــبان القلـــــة التــــي اجتهـــــدتأمـــــا . عنــــه شـــــیئا

كیــف "وأخیــرا ، "كیــف تمتلــك أمــوال كثیــرة" " أوهــمقــات اجتماعیــة معتبنــى عالو  كیــف تتعــرف علــى النــاس"
    .!"تكون ماهرًا في اللعب

" تجدیـد أعمــال  ، وقلـة قالـت بأنهـا " أكـون منیحــة مـع النـاس أن" أمـا الشـابات فـأجبن بـأن المصـطلح یعنـي
ـــدنا وتفیـــد المجتمـــع"  ـــن أنهـــا أو اختـــراع اشـــیاء تفی ـــات قل ـــه ومنهـــا وضـــع هـــدف والوصـــول " تعنـــيواخریی إلی

ة، تطبیــق "كـل شــْي یعملـه اإلنسـان فـي الحیــاة، مثـل القـراء "، فیمــا ألخریـات هـياألعمـال الیومیـة والروتینیـة
   فكرة ما، وأعمال البیت".

  

بأنــه لــم یســبق لهــم مــن الجنســین مــن الشــباب  كثیــرتحدیــدا صــرح  مهــارات االتصــال والتواصــلتنــاول  دوعنــ
"الحـدیث مـع  إنهـاوأخـرون قـالوا  لتحدث والتفـاهم مـع بعضـنا الـبعض"ا"انها أجاب بعض منهمو . السماع بها

التواصــــل مــــع  بأنهــــا ". وبعــــض مــــنهم أجــــاب اآلخــــرین مــــن غیــــر خجــــل، والمناقشــــة فــــي مشــــاكل الحیــــاة"
 أو ألحكــيعــن طریــق أن یكــون  إمــا"  ، وثمــة مــن كــان أكثــر دقــة بقولــه بأنــه"االصــدقاء واالخــوه واالقربــاء

  . "سالمالو  الحركات مثل الضحكة
  

"القـدرة علـى أخــذ القـرار دون الرجــوع و  اعمــل مـا یناســبني"أن " فقــد تلخصـت فـي مهـارات اتخــاذ القـرارأمـا 
 فیمــاو  "االعتمــاد علــى العقــل والیــد فــي الحیــاة".و  "فــي موضــوع الدراســة وعالقــات الحــب الـى أحــد وخاصــة

   عدا ذلك، لم تعرف األغلبیة ماهیة هذه المهارات وما تعنیه. 
  
  
  

  )الجندرفهوم عالقات النوع االجتماعي (م 5.2.7
   

علـى أنهـا تتحـدث عـن  لهـم بدت كلمة " جندر" لغزا لكافة المشاركین مـن الشـباب الـذین لـم یضـف تفسـیرها 
أمـا  بهـذا الكـالم مـن قبـل.  ألي مـنهم أن سـمعفلـم یسـبق  الكثیر، العالقات االجتماعیة بین الرجال والنساء



العالقـات و"  "بـین الرجـل والمـرأة الیومیـةحادیـث األ" شـملت تعریفهـا علـى أنهـاالتفسیرات التي اجتهدوا بهـا ف
 ،حیـــاة مشـــتركة بـــین الـــزوج والزوجـــة"و "المشـــاكل بـــین الرجـــال والنســـاء" و" العاطفیـــة بـــین الرجـــال والنســـاء

  ."تفكیر مشترك بین الرجال والنساءو 
كــامال بمفهـــوم عالقــات النـــوع  تـــدل هــذه اإلجابـــات مجتمعــة علـــى أن هنــاك جهـــال، وبمضــمونها الســطحي

  اإلجتماعي بین صفوف الشباب المستهدفین.
  

  أنواعه و  دمان وأسبابهاإل  6.2.7
  

 ، فمـنهم مـنالشـبابصـفوف بـین  مسـتوى عـالي مـن االسـتجابةا و نقاشـأثار هذا الموضوع  أنلقد كان الفتا 
البیــرة والحشـیش والــدخان  بمثــل شـر  التعود علـى أخــذ شـْي مـاوأنـه یبـدأ بــ ، مــرضبـأن اإلدمــان هـو  أجـاب

    وجسدیا.تركه نفسیًا الشخص ال یستطیع تدریجیا و  األخرى المخدراتو والكحول  والكوكائین 
 اإلغـواءو اق السـوء رفـو فـي المنزل، البیئة غیر المسـتقرةو شاكل مع األهل، أما أسبابه فكانت حسب رأیهم الم

  .الوضع االقتصاديو االحتالل و  الغدرو  المللو 
  

یسـبب و مضـر بالصـحة  بأنـه فقـد تبـین أن الغالبیـة العظمـى مـن الشـباب علـى علـمتحدیدا دخین أما عن الت
یـؤثر علــى . كمـا أنهــم واعـون إلـى أنــه المــوتو الجلطـة، و شـرایین القلــب والرئـة،  وتضــییقمـرض السـرطان، 

ب عـل لـه علـى المشـاركة بعمـل یتطلـب جهـدا مثـلقـدرة ال و  شكل الجسم العـام حیـث ان المـدخن یبـدو هزیـل
" بینمــا حصـل لـه أي شـيءمعـین ال یواحـد "مـن یـدخن نـوع  ولكـن احـدهم قـال علـى سـبیل المثـال، ةالریاضـ

  .  السوء" أصحابمرافقة یدفعه إلى مشاكل عائلیة و یدخل الشاب في "التدخین  قال آخرون أن
  

    العنف وأنواعه ومصادره   7.2.7
  

 . فیمــا"هلــه ومــن حولــهمــع أ لــه مشــاكل ســببحالــة عصــبیة تــاتي لإلنســان وت"بأنــه العنــف الــبعض وصــف 
 "الضـرب خاصـة ضـرب األب ألبنـاءه" أى فریق ثالث أنهر  بینما أن العنف هو القوة اآلخر  أجاب البعض

ویمكــن  ون تفكیــر،أو الصـراخ فـي وجــه النـاس،أنـه القتـل، أو عمــل شـْي د علــىومـنهم مـن عــرف العنـف . 
  اذ أو األهل أو بعض الناس في الشارع. أن یكون بالضرب أو بالشتائم ویكون إما من األست

 عـدم التفـاهم بـین النـاسو الفسـاد و  الكـالم والنمیمـةنقـل االحـتالل و : التـاليبالعنـف مسـببات  لخصـواهـذا وقـد 
  .االقتصادیة السیئة والفقر والكبریاء والفتنة واألحوال

ه فهــو بالنســبة لهــم ال أو مســتویات العنــف بأصــناف معرفــة أیــة الشــباب لــیس هنــاكوالمالحــظ بأنــه لمجمــل 
جتمـاعي العنـف االأألسـري و عنـف ال إلـى وفي أحسن األحوال، فقد صنفه بعضـهم ،یتخطى العنف الجسدي

  .  بشريالعنف وال
  

  م حتیاجاتهومدى تلبیتها الفي المراكز  المقدمة للشبابالخدمات الصحیة    8.2.7



   
واإلسـعافات األولیــة تطعـیم الصـحیة تضــم العـددا محـدودًا جــدًا مـن الخـدمات  مركـز األحـداث للشــبابیقـدم 

إذا تعـرض أحـدهم أمـا وتـامین صـحي لـبعض الشـباب فقـط.  انـًا فحوصـات طبیـة قلیلـة جـداوأحیعندما یلزم 
وقــد أكــدت الشــابات  ،حســابه الخــاص إلــى عیــادة خــارج المركــز مــنقویــة فإنــه یــذهب  ةضــربحـادث مــا أو ل

 ة صـحیة یـتم االتصـال بأهلهـاخدمـ أي إلـىالفتیـات  دىإحـاحتاجـت  إذا" حیث قالت إحداهن أنـه على ذلك
  .  ألخذها للمعالجة"

والنظافــــة  الســــالمة العامــــة داخــــل الــــورشمعــــاییر " بــــان أكــــد العدیــــد مــــن الشــــبانوعلــــى صــــعید آخــــر فقــــد 
 األولیــة واإلســعافات الــذي یــوفر العالجــات األساســیة صــحيالتــأمین الالشخصــیة والوقایــة مــن االمــراض و 

د و وجـــفــي الوقـــت ذاتــه علــى أن ال أجمعــوا  نهمولكـــ ،ســالمتنا"م التركیــز علیهــا مـــن أجــل جمیعهــا أمــور یـــت
اإلسـعافات  ومـن هـذه الخـدمات ،ال تلبـي االحتیاجـاتقلیلـة جـدا و نهـا إف ت،خدمات صحیة شاملة، وان كانـل

  !ومنهم من قال "فقط مرتین بالسنة"  الندوات في التثقیف الصحي وهي قلیلة جداو أألولیة 
  

التـي  التأهیلیـةالبرنـامج المواضیع ذات العالقة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة فـي مدى تضمین   9.2.7
   یتلقاها الشباب في المراكز

  
عالقـة امج اكـادیمي لیتضـمن مواضـیع ذات المراكز بأنه ال یوجد أصال برنـ في أكد جمیع الشبان والشابات

ــم یطــ ــم یــتم الحــدیث معهــم بــأي موضــوع بالصــحة الجنســیة واإلنجابیــة. الــبعض أجــاب بأنــه ل رح علــیهم ول
هقـــة، بعــض المعلومــات مــن المرشــدین عــن ســن المرا مبــأن تــم إعطــاؤهبعــض الشــباب  فیمــا أجــاب ،كــان

ــا  "المعلمــاتابــت بعــض الفتیــات فقــد أج. متقطعــة وغیــر ممنهجــةدورات  ، اإلدمــان ولكنهــاالتــدخین حكــوا لن
  دا ذكرت إحدى الفتیات بأنه:وفي مركز رفح تحدی. بعض الحاجات ذات العالقة"

سة من مركز الرعایة القریب تحكي لنـا عـن صـحة المـرأة فقـط وكنـا نریـدها أن تحكـي كانت تأتي لنا مدرِّ "  
  لنا عن التربیة الجنسیة لكن المرشدة واإلدارة لم یوافقوا على ذلك".

  
  

  والصحة الجنسیة مفهوم الصحة اإلنجابیة   10.2.7
  

، ال درایـة لهـم بـهتبـین أن یتحـدث  ة مفهـوم الصـحة اإلنجابیـة وعمـاابات عـن ماهیـعندما سؤل الشبان والشـ
 وعنـد سـبر الموضـوع  .هـذا المفهـوم ال یعرفـون أي شـيء عـن بـأنهم صـرحواالسـؤال و  فقد استغرب معظمهـم

اب قـدرة المـرأة علـى االنجـ"فیما قال آخرون بأنهـا  "الخلفة والوالدة"الصحة اإلنجابیة هي  أجاب البعض بأن
  ."الحمل والوالدة وتحملها آالم

 مراعـــاة المـــرأة الحامـــل وتـــوفیر الظـــروف النفســـیة والجســـدیة وعـــن مكوناتهـــا فقـــد شـــمل مجمـــل اإلجابـــات ؛
واالنتظــــام فــــي ، الشـــدیدیناإلجهــــاد واإلرهــــاق وتجنیبهـــا  ةالراحــــالغـــذاء الجیــــد و  المواتیـــة لهــــا بمـــا فــــي ذلــــك



لة ضــرورة تعــاون الــزوج مــع زوجتــه الحامــل فــي معظــم ســأتكــررت مالفحــوص الروتینیــة فــي العیــادة. كمــا 
إلـى حسـهم بضـرورة وجـود  كما اإلنـاث ممـا یحمـل إشـارة الذكور بما في ذلك تلك التي عقدت معالجلسات 

  دور ما للرجال في هذا الجانب. 
 باســتثناء جلســـةف حملــت اإلجابـــات تكتمــا أو جهــال شــدیدا أو اإلثنــین معــا.أمــا عــن الصــحة الجنســیة فقــد 

اإلجابــات علــى التصــریح بعــدم معرفــة أي شــيء عــن  اقتصــرت، فــي غــزة والشــبان فــي مركــز رفــح الشــابات
هــذا الموضــوع. وبــالطبع ال یمكــن لهــذا أن یكــون صــحیحا بــالمطلق مهمــا تــدنى مســتوى المعرفــة، بــل إنــه 

صـریح إحـدى وهـذا مـا یؤكـده تعائد إلى ثقافة الصمت والتكتم حیال كل ما یتعلق بموضوع الجـنس وتوابعه.
فـــت فقـــد عرّ  رفـــح أمـــا فـــي". بهـــذا الموضـــوع "نحـــن ال نســـتطیع الحـــدیث المجموعـــات حیـــث قالـــت إحـــداهن

الصــحة الجنســیة علــى أنهــا تفســر كیفیــة حــدوث الحمــل والــوالدة ومقــدرة كــل مــن الرجــال والنســاء  الشــابات
  على الممارسة الجنسیة وأخیرا مستوى النضوج الجنسي. 

الــزواج  ممارســة الجــنس والفحــص الطبــي قبــلالقــدرة علــى  تتضــمن زة علــى أنهــافیمــا عرفهــا الشــباب فــي غــ
  للكشف عن األمراض المعدیة مثل االیدز والثالسیمیا!. 

  
 ة بالصحة االنجابیة والجنسیة وفق عناصرها (موضوعاتها المفاهیمیة) المعرف  11.2.7

  

  صحة المراھقة   1.11.2.7
  

 -14مـن ســن  األفرادبـ بأنهــا تعنـىأجـاب أحـدهم ة المراهقـة فـي حـین لـم یعــرف الـبعض القلیـل ماهیـة صــح
یحـــدث حیـــث  18 – 13 الفتــرة الواقعـــة فـــي الفئــة العمریـــة أنهـــا ونقـــال آخـــر وفـــي جلســـة أخــرى ســنة   20

ینتقـل و بعض التغیرات الجسدیة والنفسـیة فیتغیـر صـوت المراهـق ویختلـف سـلوكه وتصـرفاته فـي المجتمـع، 
ــة الطفولــة إلــىاإلنســان  ــة الشــباب ویكــون بــأمس الحاجــة إلــى  مــن مرحل مراعــاة الصــحة النفســیة لكــال مرحل
   ألنه یصبح عصبي ومتقلب المزاج.  الجنسین

   
وقــد كــان ملحوظــا أن إجابــات الشــابات كانــت أكثــر اقتضــابا مــن الشــبان وكانــت متمحــورة حــول التغیــرات 

فتـاة مرحلـة المراهقـة، فیمـا تمحـورت البیولوجیة وتحدیدا موضوعة الدورة الشهریة كعالمة فارقة في دخـول ال
 إجابـات الشـبان حـول ممارسـة العـادة السـریة وتأثیراتهـا علـى المراهـق مـن حیـث كونهـا عملیـة تفریـغ للطاقــة

    قولهم. ، حسبمع أنها غیر مفیدة وذات صفة إدمانیة
حیـث عرفهـا لعدیـد مـن الشـبان إلـى نـواحي نفسـیة واجتماعیـة لصـحة المراهقـة، فقد تطـرق ا جهة ثانیةومن 

   والحب".  الرومانسیة" " و" اللبس وجمال المهر" وطلب الزواج " و"لفتیاتمعاكسة ا" البعض على أنها
عنــد تنــاول هــذا الموضــوع، فثمــة مــن لفــت إلــى  وقــد كــان الفهــم الســلوكي حاضــرا أیضــا فــي ذهــن الشــباب

لمراقبـة الدائمـة للرفـاق ألنهـم كثیـرا مـا واإلرشاد والتوجیه والمتابعة في هذه المرحلة، وبالـذات االتوعیة أهمیة 
فــي هــذا المرحلــة هــو ســـمة  األهــلالكـــذب علــى ، خصوصــا وأن یكونــون مصــدر الخطــر األكبــر للمراهــق

  ، كما قال أحدهم. أساسیة



  
  .)الحمل والوالدة والنفاس( األمومیة مرأةصحة ال    2.11.2.7

  
 مــــن حیـــث غیــــابالكـــوادر المهنیـــة  لتلــــك التـــي وردت مــــندالالت مشـــابهة هنـــا الشــــباب  حملـــت إجابـــات

حة  التركیـز علــى الرؤیـة اإلنجابیـة البیولوجیــة و  عــن أذهـانهم النفـاس)( فـي  بعـد الــوالدة المـرأةموضوعة ص
  الجمعي لهذه النظرة وهذا الفهم.  االجتماعيالبعد  ؤكد، مما یلمفهوم صحة المرأة

ـــات التـــي وردت مـــن مجموعـــات الشـــبان تتمركـــز  ـــة صـــحة المـــر  حـــول اإلجاب الحمـــل  فـــي نطـــاقأة األمومی
بالتفاصـــیل التـــي شـــملتها  -بـــالنظر إلـــى المجیبـــین -مذهلـــة التـــي خرجـــت و  والنفســـیة ومتطلباتـــه البیولوجیـــة

   الردود التالیة:  كما یتضح فياإلجابات الواردة من مجموعات القطاع في خصوصا 
  " نمــا علیهــا أن تمتنــع عــن طــوال فتــرة الحمــل بی فواكــهال وتأكــلحلیــب التشــرب  ة أنأعلــى المــر یجــب

   ).  القطاع من شبانمجموعة ( "شرب القهوة والشاي والدخان بالكامل

  بعــدم اســتفزاز زوجهــا فــي حالــة الوحــام ، ومراعــاة صــحتها النفســیة  غبــات المــرأة الحامــلتلبیــة ر "یجــب
الفحوصــات عمــل الراحــة و والحــرص علــى عــدم التــدخین ، و  ،واإلرهــاقلهــا، وتجنیبهــا ظــروف الخــوف 

 .)في القطاع شبانمجموعة أخرى من ال. (أخذ التطعیم الالزم" و 

  مراعــاة نفســیة المــرأة الحامــل إذا كــان جــنس الجنــین غیــر المرغــوب فیــه وذلــك " مــن الضــروري جــدا
 مجموعة ثالثة من القطاع).( للمحافظة على صحتها وصحة الولید"

 . ـــى المـــرأة  " هنـــاك مـــزیج مـــن التعـــب والفـــرح فـــي أول الحمـــل ـــم عل ـــى ث ـــة أن تحـــرص عل أخـــذ األدوی
عمـل الفحوصـات تواظـب علـى و  ،اوتنـاول الغـذاء الجیـدوشرب كمیـات مـن الحلیـب  یحة والراحةالصح

 للتأكــد مــن ســالمته واكتمالــهفحــص الطفــل عنــد الــوالدة عنــد اقتــراب موعــد الــوالدة و  المشــيو ، الروتینیــة
 .)غزة فتیاتمجموعة (  "الرضاعة الطبیعیةب تغذیتهو 

  "نفسـها مــن خـالل التطعــیم ل األمبـالجنین مــن حیـث الفحوصــات الدوریـة ومتابعتـه ، ومراعــاة  االهتمـام
ــــة ، الرضــــاعة  ــــي أمــــاكن آمن ــــوالدة ف ــــة الشخصــــیة والعامــــة  ، اإلرشــــاد ، ال ــــة الســــلیمة والنظاف والتغذی

  ( فتیات رفح) الطبیعیة ، كیفیة تربیة االبناء، الذهاب للمراكز الطبیة
  

  ة  تنظیم األسر     3.11.2.7
  

ــة مــنهم فقــط ن حیــث تبــین أنبــرزت هنــا فجــوات معرفیــة كبیــرة بــین صــفوف المشــاركی ــة قلیل علــى درایــة  قل
 أفــراد ذكــر هــؤالء بــأن تنظــیم األســرة یعنــي مبــدئیا الــتحكم بعــدد ، وقــدالمعنى اإلصــطالحي لتنظــیم األســرةبــ

قـد ورد الفهـم األدق  أنظـة مـع مالحاألحمـال، التباعـد بـین  أو بواسـطةتحدیـد النسـل األسرة إما عن طریـق 
لراحـة المـرأة  هـو التباعـد بـین كـل حمـل وآخـرمن مجموعة فتیات رفح  حیـث اتفقـن علـى أن تنظـیم األسـرة 

إلــــى أمــــا األغلبیــــة الســــاحقة فقــــد ذهبــــت  لظــــروف االقتصــــادیة والسیاســــیة. اة لمراعــــوالطفــــل وصــــحتهما و 



فـي وحقـوق المـرأة والرجـل ة السلیمة وتعلـیم األبنـاء التربیإنها  "  ، كأن قال أحدهم؛تعریفات وتفسیرات بعیدة
    أفراحه وأحزانه"  ومشاركة كل منهما لآلخراألسرة 
تبـاع السـلوكیات الصـحیحة  المحافظـة علـى أخریـات بأنهـا النظافـة و  رأتفیمـا  شـئون البیـت واألسـرة نفسـها وإ

                                                                                                                                                       .(فتیات غزة) وتوفر فرصة عمل جیدة
 الـوالدة". عنـد المـؤنبطاقـة  أو التـامین الصـحي"  نهـاأد باعتقـبینما اتفقت إحدى مجموعات الشبان علـى اال

ة لــرأب الفجــوات المعرفیــة هنــا بواســطة بــرامج التــدریب وبــالطبع فــإن إجابــات كهــذه تــدل علــى مــدى الحاجــ
  .  في استهداف هؤالء الشباب المدروسة

  
  المشورة في الصحة اإلنجابیة والجنسیة    4.11.2.7

  
فـــي مجموعـــات فاقـــت الفجـــوة المعرفیـــة هنـــا حجـــم ســـابقتها، فلـــم تعـــرف األغلبیـــة الســـاحقة مـــن المشـــاركین 

ـــه عبـــارة عـــن المشـــورة أي شـــيء یـــذكر عـــن مســـالة النقـــاش البؤریـــة  فحـــص باســـتثناء أن ذكـــر أحـــدهم بأن
  بینما قال آخر عمل فحوصات للزوج ولم یحدد ماهیة هذه الفحوصات. الثالسیمیا قبل الزواج 

  
  

  األمراض المنقولة جنسیا بما فیھا اإلیدز    5.11.2.7
  
  

ار ى اعتب راض عل ن األم د م اركون العدی ّمى المش ة جن  س راض المنقول ن األم ا م یاأنھ ك  س ي ذل ا ف بم
یمیا والسرطان الث . أمـا الفشـل الكلـويوالتهـاب الكبـد الوبـائي واالعاقـة و االنفلـونزا والحصـبة  الجـدري ووالس

  معِد. جنسي الغالبیة العظمى فقد سمعت فقط عن مرض األیدز وال تعرف عنه سوى أنه مرض 
  

  قمـــالع 6.11.2.7
  

ومــن بــین شــیئا عــن العقــم. قیــة المجموعــات فــي بمجموعــات ثــالث فلــم یعــرف أي مــن المشــاركین  ءباســتثنا
المجموعات الثالث فقد قصـرته مجموعـة فتیـات نـابلس علـى المـرأة فقـط بتعریفـه علـى أنـه عـدم القـدرة علـى 

، فیمــــا انعكســــت الصــــورة لــــدى أو التهــــاب بــــالرحم أو المبــــایض اإلنجــــاب بســــبب ضــــعف فــــي البویضــــات
م وجــود حیوانــات منویــة عنــد الرجــل، بینمــا تجــد مجموعــة رفــح التــي عــزت عــدم القــدرة علــى اإلنجــاب لعــد

بعــض  قــد عبــرالــزوجین أو احــدهما و  أي مــن عنــد أســباب عــدم القــدرة علــى اإلنجــاب قــد یكــوناألخیــرة أن 
 بـان هــذه المســالة لـم تعــد مشــكلة اآلن بعـد أن بــات مــن الممكــنعــن وعــیهم المشـاركین فــي هــذه المجموعـة 

  .ینصصتخالمأن تتم الزراعة عن طریق 
  

  دور الرجل في الصحة اإلنجابیة    7.11.2.7
  



ــ بعض عــن فهمــا متقــدما ذا بعــد حقــوقي فــي حــین كــان هــذا أشــبة بلغــز بالنســبة ألغلبیــة المشــاركین عبــر ال
عــدم اإلصــرار وصــفه الــبعض بأنــه یتمثــل بفقــد  الصــحة اإلنجابیــة، مجــال فــيولصــالح المــرأة  لــدور الرجــل 
، بمعنـى "التخفیـف مـن طلباتـه" تلـك المرحلـة أثنـاء بعـض الشـيء أثناء الحمـل وتوفیرهـاالمرأة  على مجامعة

     كما عبرت عنه إحداهن.  
الحفــاظ علــى جسـده خــالي مــن األمــراض المعدیــة وبالنسـبة لشــبان خــانیونس فــإن دور الرجـل هنــا یــتلخص ب

ـــدخین ، و  ،خصوصـــاوالتـــي تعیـــق اإلنجـــاب  ة الكـــریم للزوجـــ تـــوفیر العـــیشمراعـــاة نفســـیة المـــرأة و و عـــدم الت
  واألوالد من خالل الكسب الحالل. 

علــى  اظفــمتطلبــات هــذا الــدور هــو الحأهــم مــا علــى الرجــل القیــام بــه لتلبیــة أمــا شــباب غــزة فقــد شــددوا أن 
    .أو العادة السریة الزائد اقاته في العملجسده وعدم تفریغ ط

ور علــى الرجــل مرافقــة فقــد ارتــأین أنــه فــي إطــار هــذا الــد ،كثــر طموحــااأل حملــت فتیــات رفــح الــرأيودائمــا 
  .  لعیادة الطبیب لمتابعة الحمل حتى تشعر بمساندته ودعمه لها زوجته

  
  الحقوق الجنسیة واالنجابیة   8.11.2.7

  
باســتثناء مجمــوعتي نقــاش فقــط لــم یكــن ألي مــن المشــاركین أیــة معرفــة أو درایــة بماهیــة الحقــوق الجنســیة 

قاشــها علــى الحــق فــي قــرار اإلنجــاب للطــرفین وشــددت فــي نمــن الشــابات مجموعــة ركــزت وقــد واإلنجابیـة. 
عطـى حـق لـهحـق كمـا هـو  للزوجـةأن على الرجل إعطاء الحـق فـي اتخـاذ مثـل هـذا القـرار  واعتبـرن أن  ،مُ

أساســي مــن هــدر لحــق هــو  ذلــك بســبب الظــروف االقتصــادیةفــي  رغبــة زوجتــه لاالســتجابة  الــزوجرفــض 
كونــه فــي حالــة  أخــرىمـن زوجــة دون  اإلنجــاب ل الــذي یقــرر، واألمــر ذاتــه ینطبــق علـى الرجــةالمــرأحقـوق 

  متزوج من أكثر من واحدة. 
وقد فرقت المجموعة الثانیـة بـین الحقـوق الجنسـیة واإلنجابیـة واتفقـت علـى أن األولـى تـوفر الثقافـة الجنسـیة 

وتنظـیم  ابباإلنجـ السـلیم فیمـا تـتلخص الثانیـة فـي الحـقالتواصـل الجنسـي للجنسین وتعنى بترسـیخ مفـاهیم 
  .اإلنجابفي المرأة  والمحافظة على صحة األسرة

  
  الجنسي  العنف    9.11.2.7

  
وجـد المشــاركون صــعوبة جلیـة فــي الخــوض فــي هـذا الموضــوع بالــذات. األمــر الـذي مــن الســهل تفهمــه إذا 

عوبة خذ بعین االعتبار وضع الفئة المستهدفة  كفئـة مهمشـة منتمیـة ألسـر مفككـة حالهـا غایـة فـي الصـما أُ 
لالســـتغالل بكافـــة أشـــكاله  المســـتهدفین انفســـهم واالنكشـــاف، ممـــا لـــه أن یزیـــد مـــن فرصـــة تعـــرض الشـــباب

  ومستویاته بما في ذلك العنف الجنسي.



بعض بدایة لم یجب المعظم على هذا السؤال على اعتبـار أنهـم یجهلـون بـه. وبعـد أسـئلة السـبر اسـتطاع الـ
 محاولـــة لمـــس" إنـــه حـــداهن یـــة المحیطـــة بالموضـــوع، فقالـــت إواإلجتماع أن یتحلحـــل مـــن القیـــود النفســـیة

  . "ا، أي أنه اعتداءغصبا عنه ااالعضاء التناسلیة للبنت أو صدره
ــــد و  ــــال عدی ــــد مــــا بــــین ال نفیمــــا ق ــــه یمت كــــالم ، والشــــارة ، وااللمســــة ، والهمســــة ، والغمــــزة ، والنظــــرة ، ان

فـة بمـا فـي ذلـك الكامـل منـه، كمـا اعتبـر بعـض بدرجاتـه المختل االغتصـاب بالهاتف وصـوال إلـىمعاكسة وال
ثـم  یضـا، وقـد كـان ذلـك جـد الفـت ومتقـدم،في عداد العنف الجنسي أ لزواج ألقصريا الشباب من الجنسین

عنٍف قد یكون بنت تجـاه أخـرى مـن جنسـها أو شـ خـر أو بنـت تجـاه شـاب اب تجـاه آأنهم قد أضافوا بأن المُ
وقــد  بـین الشــبان الـذكور تحدیـدا. األغلـبث العنـف الجنسـي فــي حــدو  ، إال أنهـم رجحـواأو شـاب تجـاه بنــت

عـــة نـــابلس بشـــكل خـــاص اإلعتـــداء الجنســي علـــى القاصـــرات أو علـــى األخـــت أو غیرهـــا مـــن و ســمت مجم
  القریبات كأحد أبشع أشكال العنف الجنسي. 

  

متعــــاطي و ضــــم المـــراهقین والمنحــــرفین والمــــدمنین ن یلمشــــاركیهـــو مــــن وجهــــة نظـــر اأمـــا عــــن مرتكبیــــه، ف
األجنبیـــة التـــي تبـــث متـــابعي القنـــوات تحـــرمهم مـــن الـــزواج و مـــن یعـــانون مـــن ظـــروف صـــعبة و المخـــدرات 

.فوق كل هؤالء و  ،األفالم المثیرة والرخیصة     األصدقاء أیضًا
  

 والحمایــة منــه فقــد اعتبــرت األغلبیــة الســاحقة مــن المشــاركین فــي مختلــف الجلســات بــأن الوقایــةأمــا عــن 
كمــا اعتبــروا أن التحلــي بــاألخالق الحمیــدة والمراقبــة  للجنســین هــو مفتــاح الحمایــة،ســیة نتــوفیر الثقافــة الج

واحتشـام الفتیـات بـین الجنسـین والتربیـة الدینیـة  االخـتالط والحـد مـنوالضبط والتوجیه الدائم من قبل األسرة 
لسـاخن أو الـدافيء وأخیـرا فقـد كانـت الشـرطه وخـدمات الخـط ا .أدوات حمایة جوهریة هنابالمظهر واللباس 

  التابعة للعدید من المؤسسات مصادر حمایة حاضرة في وعي بعض المجموعات.  
  

  لزواج المبكر وزواج األقاربا 10.11.2.7
  

ف المشاركون  ال عرّ ل اكتم دث قب ر النضالزواج المبكر بأنھ ذاك الذي یح ل عم ك قب  18ج الجسماني وذل

نة . فمـــن بــین مؤیــد ومعــارض للمســألتینوتــأرجحوا  . تـــینوذلــك فــي جلســتین مختلف دون تحدیــد الجــنس س
 صـــحة المـــرأة الـــزواج فـــي كـــال الحـــالتین بالـــذات علـــى هـــذا الـــنمط مـــن ن لمضـــار مـــدركی مأنهـــ اناحیـــة، بـــدو 

ــــة أخــــرى ومــــن  ،الطفــــلو  ــــد لهــــاتین ناحی ــــة الســــائدة مــــن تأیی ــــدورهم النــــأي عمــــا تطرحــــه الثقاف ــــم یكــــن بمق ل
 مذلـة للبنـتكمـا انـه  ال ضـرورة لـهفي الـزواج المبكر هو تعجیل  واجالز  فمثال رأى البعض أن، الممارستین

للمشـاكل ة بالـذات حینمـا تـزج فـي الـزواج المبكـر تصـبح عرضـة افالفتـ علـى حـد سـواء.وظلم للذكر واألنثى 
مــا زالــت فــي ســن عنــدما تحمــل وهــي التــي قــد تصــاب بهــا األمــراض و الحمــل تــأخر كالصــحیة والجنســیة 

اإنجابمكانیــة وإ  صــغیرة اقینأل ھ ال مع التــي قــد العائلیــة واالجتماعیــة  مشــاكلال إلــىتطرقــوا  فقــد . وكــذلكطف
علـى تها قـدر عـدم  ، باإلضـافة إلـىأفـراد أسـرتهالتفـاهم مـع الـزوج و غیـاب القـدرة علـى الوعي و  عدمعن  تنجم



ه فـي زواج الـذي یـزج بـ الشـابرأت مجموعة فتیات رفح أن  ومن ناحیة أخرى مة.سلیالتربیة ال تربیة ابنائها
فــي حــین أن زواج األقــارب مــن وجهــة نظــر ، ةمبكــر هــو إنســان غیــر واع وال قــادر علــى تحمــل المســؤولی

  فتیات دار الرعایة في بیت جاال هو "مصنع للمعوقین والمشوهین" 
د  ك فق ع ذل مـــن "أنــه بعضــهم بأجــاب حیــث ، ودافعــوا عنــه بشــكل واضــح زواج األقــاربالشــبان  بــرر وم

"زواج االقــارب هــو أن خــر أجــاب " والــبعض اآلمــن الغریــبأحســن الشــخص ابنــة عمــه األفضــل أن یتــزوج 
، إال أن المجموعــة ذاتهــا أشـارت إلــى األمــراض سـترة بنــت العــم/ ابـن العــم اولــى/ القریبـة اولــى مــن الغریبـة"

زواج  عتبــــركمــــا أن العدیــــد مــــنهم ی. الوراثیــــة الناجمــــة عــــن زواج األقــــارب وخصوصــــا مــــرض الثالســــیمیا 
مـراض الوراثیـة ممـا یتـأتى عنـه معاقین بسبب نقل االو  مشوهین نة یؤدي إلى إنجاب أطفالأل ارب خطأاألق

ـــعائلمشـــاكل  ـــال فـــي االســـرة . ةی ـــوي الشـــریف  وقت وثمـــة مـــن استشـــهد بكراهـــة زواج األقـــارب بالحـــدیث النب
ث علـى محمـل الـواردة فـي الحـدیالتعلیمـات  ذوتساءل عـن السـبب وراء عـدم أخـ "غربوا النكاح ال تضووا"

    الجد من قبل المسلمین.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اإلستنتاجات والتوصیاتالمناقشة و   8
  

ال بـد مـن التـذكیر بـأن األرضـیة المعرفیـة التـي إسـتندت إلیهـا هـذه الدراسـة قامـت علـى فهـم عود على بدء، 
 قهســـیاو  محیطـــه وفضـــاءه ضـــمنللشـــباب المهمشـــین مـــن الجنســـین لموضـــوع الصـــحة اإلنجابیـــة والجنســـیة 

، والــذي ال الوطنیـةاإلنسـانیة األجنـدة التنمویـة اإلجتمـاعي والقـانوني والثقـافي والسیاسـي كجـزء ال یتجـزأ مـن 
 ُ ن فــــإ انطالقــــا مــــن هــــذا الفهــــم .ســــتدام بــــدون أخـــذه فــــي الحســــبانیمكـــن ألي إنجــــاز أیــــا كــــان حجمــــه أن ی



لـــى المعلومـــات التـــي تـــم باالســـتناد إتســـتخلص وتوصـــي مـــا یخـــدم هـــذه النظـــرة الصـــفحات القلیلـــة الآلحقـــة 
  .جمعها سواءً من خالل جلسات النقاش أو المالحظات والمشاهدات المیدانیة لفریق البحث

  
بمظهرهــا ووضــعها الرعایــة دور هیــل و مراكــز التأ هــو أن هــذهمكــن اســتنباطه مــن الخبــرة المیدانیــة ل مــا أأو 

المســـتهدفة  ابحكــم فئاتهـــ مْصـــووَ  إنكشـــافوتعـــاني مـــن حالــة  صـــبغة العمـــل الخیــري تحمــلالمتواضــع جـــدا 
نفسـهم، أقـویتهم وتعزیـز ثقـتهم بمعنویات وشخصـیات الشـباب بـدال مـن تاألمر الذي له أن یضعف  ،تحدیدا

لبـــرامج توعیــــة  ماســــة لـــذا فــــإن هنـــاك حاجـــةاإلضـــعاف واإلســــتغالل والتهمـــیش.  دائـــرةیبقـــیهم فـــي نفــــس و 
ل علــى تغییـر المفــاهیم والنظــرة المجتمعیــة أوســع دائـرة مجتمعیــة ومؤسســیة ممكنـة  للعمــ تضــمنجماهیریـة ت

مـا لـه أن  ،تمعـتقالوالقضاء علـى النظـرة التـي تتعـاطى مـع المراكـز وكأنهـا لدور الرعایة ومراكز األحداث 
ویحســن توجهاتــه نحــو  بالعمــل والحیــاة الكریمـة ویوســع مـن فرصــه هــاالشـباب المنتفــع من ینـزع الوصــمة عــن

  المجتمع الذي یعیش فیه.
  

الطریقـة التـي یـتم فیهـا إنفـاذ القـانون تجـاه األحـداث تحدیـدا بـأن  األحـداثمراكـز أفاد العاملون فـي إلى ذلك 
تعــزز مـن نظـرة المجتمـع إلــى دور  وهـي أیضـاهـي طریقـة سـلبیة ومــدمرة للفـرد والمجتمـع علـى حــد سـواء ، 

 ار أنـــه ضـــحیةمـــع الحـــدث علـــى اعتبـــ بأنـــه فـــي الوقـــت الـــذي یجـــري التعامـــلأفـــادوا ، فقـــد الرعایـــة كمعتقـــل
 ،وهــذا مــا یجــرى العمــل علیــة داخــل المراكــزلرعایــة والحمایــة والمســاندة التــي هــي بــأمس الحاجــة لالمجتمــع 

عامــه الثــامن عشــر قبــل انقضــاء محكومیتــه تــأتي الشــرطة وتأخــذه عنــوة علــى الحــدث نجــد أنــه إذا مــا أتــم 
مــا بــه فــي الســجن مــع البــالغین، تــزج " واضــعة القیــود فــي معصــمیة لالمجــرمین" إلقــاء القــبض علــى طریقــة 

الحـرج  سـنه، خصوصـا مـع إلـى األبـد ویـدمر الحـدثة فـي دار الرعایـ إحرازه من إصالحجمیع ما تم  یهدر
   حداث والتدابیر المتبعة في تنفیذ عقوبتهم. ة بمراجعة وتعدیل قانون إصالح األلذا ال بد من المطالب ،هذا
  

الصــورة النمطیــة لمراكــز التأهیــل ودور الرعایــة، قــاء علــى هــذه م الــوزارة نفســها باإلبوعلــى صــعید آخــر تســه
قـال بـأن الـوزارة نفسـها  بـین المراكـز والـوزارة، ومـنهم مـنضعف التواصـل والتعـاون كى العاملون من تشافقد 

فهـي نفسـها تهمـش المهمشـین فـي المجتمـع، فـال تـرمیم وال تحـدیث وال تطـویر  ،واقعة في حلقة النمطیة تلك
وال أي نشــاط تفـــاعلي تشــاركي مـــع المجتمــع لتعریفـــه  فـــي معظــم المراكـــز وال فـــي المرافــق فســهفــي البنـــاء ن

ملــة فیهــا وال نشــاط ترفیهیــي أو ا، وال دورات تدریبیــة وتأهیــل لرفــع كفــاءة الكــوادر العبــالمراكز وماهیــة دورهــا
اكـز أكثـر جـدوى ألن تكـون المر  . البـد وأن تعمـل الـوزارة علـى تصـحیح ذلـك مـا أمكـناجتماعي من أي نوع

  وتحقق الهدف المرجو من قیامها. 

  
كثیـر مـن من الجدیر ذكره انه خالفا لمـا هـو متوقـع فوحول الصحة اإلنجابیة والصحة الجنسیة تحدیدا فإن 

مـن  وقلیـل الشباب في المراكز ودور الرعایـة یملكـون بعـض المعلومـات الخاصـة بقضـایا الصـحة اإلنجابیـة



، كمــا أن لهــم أیضــا بفحــص صــحتها وبالمزیــد منهــا جــدا معنیــونســیة، وهــم  المعلومــات حــول الصــحة الجن
لالســتثمار فــي هــؤالء  هامشــا مهمــا إلــى وجــود رأي ووجهــة نظــر فــي الكثیــر مــن موضــوعاتها، ممــا یشــیر

ال  ذلـكومـع  ،المتصـلة بموضـوع الصـحة اإلنجابیـة والجنسـیةوالمشـورة الشباب وتنویرهم بالحقـائق المعرفیـة 
مـن الحضـور. وهـذا  كانـت دومـا مقتصـرة علـى عـدد محـدود المشـاركة فـي الجلسـات أنة إلـى بد من اإلشار 

إلـى  یلفـتمـا  .ا الجهل المطبق عند الـبعض أو اإلنكفـاء علـى الـذات واإلحبـاط عـن الـبعض اآلخـرمردة إم
ة إلـى لقدرات فـي أي رزمـة تدریبیـة موجهـلتعزیز الثقة بالذات وبناء اضرورة تضمین وحدة مهارات تمكینیة 

  هؤالء الشباب أیا كان موضوعها.
  

مـن بالمقارنـة مـع نظیراتهـا مـن الشـباب  غـزة أعطـت دومـا إجابـات أفضـل أن مجموعـات االفتـ هذا وقد كان
فـي القطـاع فـي  هذا مرتبط بالكم الهائل مـن المشـاریع التوعویـة التـي تـم ضـخهاولعل في الضفة. الجنسین 

 أوالقطـاع الحكــومي  أووكالـة الغـوث الدولیـة  یـرة سـواء مـن قبـلفـي السـنوات األخ مجـال الصـحة اإلنجابیـة
وعلیـــة فمـــن الضـــروري أخـــذ  األهلـــي، والتـــي یبـــدوا أن الشـــباب المهمشـــین قـــد انتفعـــوا بهـــا ضـــمن اآلخـــرین.

  .المستقبلیة التدریبیة عند تنفیذ البرامجالمناطقیة بالحسبان  تالفروقا
  

الحـد  الشـدید الـى فتقـار المراكـزتیاجـات الشـباب فقـد أتضـح ااحلتلبیـة  الالزمةصحیة الخدمات ال وعن توفر
كاإلســـعافات األولیـــة علـــى ســـبیل المثـــال والمعلومـــات الصـــحیة  الضـــروریةاألدنـــى مـــن الخـــدمات الصـــحیة 

فلـیس هنـاك أي جلسـات وال بـرامج تدریبیـة ال دوریـة  ،األساسیة التي تحتاجها هذه الفئة العمریة األقـل حظـا
  الصحة الجنسیة واإلنجابیةب فیما یتعلق وضوع صحي بما في ذلكوال موسمیة في أي م

  
 بالمواضـــیع  االنشــغشـــد امــن الفئــات األ ة العمریـــةهــذه الفئــه فــي الوقـــت الــذي تعتبـــر والمفارقــة هنــا هـــي أنــ

 المعلومـات الجنسـیةالحصـول علـى یتـاح لهـا ال  الجنسـي منـه وبالـذات لالسـتغالل ةواألكثر عرض الجنسیة
. فمـثال األسـوأ فـي حیـاة الكثیـرین مـنهمالـذي قـد یكـون التجربـة  ا الشكل من أشكال االسـتغاللهذ تقیهاالتي 

ورد ذكر ممارسة العادة السریة والتحرش الجنسي والشذوذ الجنسي واألمـراض المنقولـة جنسـیا بمـا فـي ذلـك 
ا بصـراحة عبـرو  ، كمـا أن الشـبابن لـم یكـن جمیعهـامـع الشـباب إمرض األیدز في معظـم جلسـات النقـاش 

بوجـود مثـل صـرح عـدد مـن المرشـدین  بـل إن ،عن حاجتهم لكثیر من المعلومات حول هذه األمـور وغیرهـا
بطـــریقتهم  التعـــاطي مــع هـــذه المســائل ونیحــاولأضـــافوا أنهــم هــذه الممارســات بـــین الشــباب فـــي المراكــز، و 

ومهــارة إلــى جــرأة مــنهم  ندو وبالحــد األدنــى مــن التأهیــل الــذي یملكونــه فــي هــذا المجــال. فیمــا یفتقــر العدیــ
فـي مجـال  المعلومـات الصـحیحة سیما وأنهـم ال یملكـونأصال  مثل هذه المواضیع مع الشبابالخوض في 

ومـنهم  .معهـم لحـل مشـاكل أوالدهـم األسـرعدم تعـاون  . كما تطرق بعضهم إلىالصحة الجنسیة واإلنجابیة
أي  زاء  تنـاولهم إ أألهـاليفهم مـن ردة فعـل وتخـو  لى المعیقات الثقافیة المرتبطة بهـذه المواضـیعإأشار من 

علـــى أن هنـــاك حاجـــة معظـــم العـــاملین الـــذین تمـــت مشـــاركتهم  اتفـــق  منهـــا مـــع الشـــباب، وعلـــى أیـــة حـــال



الخطیــة  أخــذ مــوافقتهم، أو علــى األقــل تدریبیــة فــي هــذا المجــال أي عملیــة توعویــة أوإلشــراك األهــالي فــي 
النتـائج سـتنعكس سـلبا  باب الملتحقـین فـي المراكـز، فیمـا عـدا ذلـك فـإنالشـ وبناتهم أبناءهمعلى طرحها مع 

     .أنفسهمعلى المراكز والعاملین فیها والشباب 
 

بنـــاءا علـــى ذلـــك ، فیمـــا یلـــي أهـــم التوصـــیات التـــي خرجـــت بهـــا الدراســـة مـــن أجـــل تحســـین واقـــع الشـــباب 
 روعـي فیهـا تحقیـقوالرعایـة، والتـي المهمشین من الجنسین (شبان وشـابات) والمنتفعـین مـن مراكـز التأهیـل 

كــل مــن الطــاقم بمهنییــه وحرفییــه مــن جهــه والشــباب مــن جهــة انســجام وتكامــل بــین التــدریب الــذي یتلقــاه 
اإلجتمــاعي داخــل المركــز اإلنســاني و المحــیط البیئــي المــادي و  باإلضــافة إلــى تحســین وتطــویرهــذا أخــرى ، 
    وخارجه.

  
 تقـدیم نها مـن یة العاملة في المراكز النهاریة ودور الرعایة لتمكیبناء قدرات الطواقم المهنیة والحرف

ضـروري وضـع ل. حیـث مـن امـن هـذه المراكـز منتفعینشباب الخدمات المتكاملة وعالیة الجودة للال
جنـب مـع الكـوادر  إلـى/ التصویر/قص الشعر/والخیاطة) جنبا (مدربي النجارة/الحدادة الكوادر الحرفیة
ـــة علـــى  ـــدةالمهنی ـــة ودور رعایـــة األحـــداث ألنهـــم  وادر العاملـــةالتدریبیـــة للكـــ األجن فـــي المراكـــز النهاری

األقــرب إلـــى الطـــالب فـــي كثیـــر مـــن األحیـــان واألكثـــر اطالعـــًا علـــى ســـلوكیاتهم بحكـــم اتســـاع الرقعـــة 
لتي یتواصلون معهم فیها یومیا ممـا یتـیح لهـم فرصـة أكبـر لمسـاعدة الشـباب لـو تـوفرت لـدیهم ایة الزمن

   الطاقم المنهي ویساندونه. على أنهم بذلك یرفدون عملعالوة  ،والمعلومات الالزمة المهارات
 
 تعزیز الموارد اإلنسانیة العاملة في المراكز لتمكینها من تقدیم خدمات أكثر تكامال وشمولیة  .  

لتـوفیر  /ةأو طبیـب /ةوممـرض /ةنفسـي /ة متخصصـین تضـم أخصـائي مهنیـینرفد المراكز ب .1
تثقیــــف والتوعیــــة الاإلســــعافات أألولیــــة و الرعایــــة الصــــحیة للشـــباب ومنهــــا  الحـــد األدنــــى مــــن

 وضـــم .حالیـــا كفـــاءة الكـــوادر الموجـــودة وبنـــاء تعزیـــز إلـــى هنـــاك حاجـــة كـــذلك و  .الصـــحیة
ن كــان فــي إطــار وظیفــة جزئیــةحتــى  هــؤالءإلــى  (رجــل الــدین) الــدینيالــواعظ/ة  لمســاعدة  وإ

، وتكمــن أهمیــة هـــذا األمــر فــي أنــه یوضـــح اثوخاصـــة االحــدالشــباب المنتفــع مــن المراكــز 
ـــي أقـــر العـــاملون بوجودهـــا وطرَح  هـــا الشـــباب مـــرارا مـــدى شـــرعیة الكثیـــر مـــن الممارســـات الت

علـى (الشـذوذ الجنسـي) وتكرار فـي الجلسـات مثـل موضـوعة العـادة السـریة والجنسـیة المثلیـة 
لـذنب بسـبب ممارسـتهم سبیل المثال والتي من المؤكد أن الكثیـر مـن الشـباب یعیشـون عقـدة ا

ــدیني لهــا، ثــم أن  أنــه یلبــيباإلضــافة إلــى  فــي تقــویم الســلوك ســاعدیســاند و ی تــوفیر الــوعي ال
التي ال بد لها أن تبث فیهم شیئا مـن الراحـة والطمأنینـة وتسـهل  للشباب الروحیة االحتیاجات

 .استجابتهم على المستوى السلوكي

العامــــل فــــي مراكــــز التأهیــــل ودور الرعایــــة  یتلقــــى أفــــراد الطــــاقم كمــــا أن هنــــاك حاجــــة ألن  .2
هــذه المعقــدة لمشــكالت التعــاطیهم الیــومي مــع  جلســات تفریــغ نفســي بشــكل دوري، فهــم بحكــم



، وبشــكل اســتثنائي وتراكمــي یصــبحون فــي وضــع نفســي ضــاغطمــن الشــباب الفئــة الصــعبة 
نـوي ویفقـدهم هـم الضـرر النفسـي والمعفإن لهذا الكم المتنامي من التـوتر والضـغط أن یلحـق ب

ـاءال االسـتمرار فـي القـدرة علـى وهـذا أمـر ال بـد وان ینظـر  مـع الشـباب المنتفعـین، تعـاطي البنّ
كــان الشــدید هبــوط معنویــات العــاملین وشــعورهم باإلحبــاط  خصوصــا وانلــه بمنتهــى الجدیــة 

    .ملحوظا أحیانا وتم التعبیر عنة بوضوح أحیانا أخرى
 
  قــد كانــت هنــاك مطالبــات فل. الالزمــةراكــز التأهیــل برفــدها بــالموارد التحیــة المادیــة لم البنــىتطــویر

تحسین الوضـع العـام بـالمراكز مـن النـواحي اللوجسـتیة واضحة من العاملین والشباب على حد  سواء ب
الموجـودة وعمـل مالعـب فـي االمـاكن غیـر الموجـود بهـا كـرة ال مالعب تأهیلمثل والترفیهیة والصحیة 

ــ باإلضــافة إلــىذلــك  ألن ینخــرط الشــباب فــي النشــاطات الالمنهجیــة  ،، مــا أمكــنمخیمــاتالرحالت و ال
 السلیم.  تساعدهم على تفریغ طاقتهم باإلتجاه التي

وكـــذلك  النشـــرات والكتیبـــاتعلمیـــة و الاد و مـــالكتـــب و ال بعـــض تـــوفیرل هنـــاك حاجـــةفـــي نفـــس الســـیاق، فو 
لعــاملین فــي العــاكس ألن یتســنى لمســجل والتلفزیــون و مثــل ال وســائل االیضــاح وأجهــزة ســمعیة ومرئیــة

ویـة والتثقیفیـة وللطـالب الرجـوع إلیهـا لتحصـیل المعلومـات في تقدیم الخـدمات التوع المراكز استخدامها
   التي قد یحتاجونها.

  
 التدریبیــة والتوعویــة فــي مجــال الصــحة اإلنجابیــة والجنســیة للطــاقم العامــل (مهنیــین  اإلحتیاجــات

   .بانا وشابات) المنتفعین من المراكز ثانیاوحرفیین ) أوال وللشباب ( ش
هــذه الفئــة علــى رزمتــین تــدریبیتین.األولى تســتهدف الطــاقم المهنــي لفائــدة یشــتمل البرنــامج التــدریبي  

كـل رزمـة تشـتمل علـى ومـن ثـم فوالحرفي العامل في المراكز والثانیة تستهدف الشباب من الجنسـین.  
الموضـوعات ، علمـا بـان كـل وحـدة تشـتمل علـى وضـح أدنـاهمـا هـو مأیضا مصنفتین كوحدتین اثنتین 

  ؛أو الشباب أو كلیهما  التي طالب بها الطاقم
ــةتعنــى و  لتعزیــز الثقــة بالــذات وبنــاء القــدرات ةتمكینیــاألولــى  .1  والمواضــیع بالمهــارات الحیاتی

ـــز خـــاص علـــى؛ مهـــارات االتصـــال والتواصـــل واالســـتماع ، الســـلوكیة ذات الصـــلة  مـــع تركی
ومفهـوم النـوع اإلجتمــاعي  ،مهـارات اتخـاذ القــرار وحـل المشـكالت، و  ت البینشخصـیةالمهـاراو 
 باإلضافة إلى قضایا مجتمعیة سلوكیة بما في ذلك اإلدمان والعنف.، )الجندر(

 
 تمتضــمنة ولیســـ الجنســیةالصــحة جابیــة و لصـــحة اإلنا ة فــي مجــالتوعویــ ةمعرفیــ الثانیــة .2

األسـرة والمشـورة سـیة واإلنجابیـة للشـباب وتنظـیم مقتصرة على؛ صـحة المراهقـة والحقـوق الجن
واألمــراض المنقولــة جنســیا بمــا فیهــا  والعــادة الســریةالعنــف الجنســي التحــرش و و  قبــل الــزواج

التـــزویج المبكـــر وزواج والمثلیـــة الجنســـیة (الســـحاق واللـــواط) و  التهـــاب الكبـــد الوبـــائيو األیـــدز 



ـــأس فـــي إضـــافة جزئیـــة حـــول  قـــارب.األ كحاجـــة متقاطعـــة مـــع كـــل  االولیـــة االســـعافاتوال ب
  قضایا الصحة خصوصا وأن الجمیع شدد على الحاجة الیها داخل المراكز.   

  
  مأسســة التوعیــة اإلنجابیــة والجنســیة بتضــمینها فــي البرنــامج الرســمي المعتمــد والمعمــول بــه فــي

بواقــع  ولــوم بشــكل منــتظذلــك الحقــا للبرنــامج التــدریبي الموصــوف أعــاله، بحیــث یــتم ، وذلــك المراكــز
تـدریبي موحـد یسـتعمل فـي جمیـع المراكـز بإتبـاع منهـاج ودلیـل  األقـلعلـى  األسـبوعفـي  ة واحـدةحص

 على أن  متاحا للشباب اإلطالع علیة واالنتفاع من المعلومات الواردة فیه في أي وقت.
  

 ســات قــانون إصــالح األحــداث والمؤسبتعــدیل  التشـبیك مــع المؤسســات والجهــات المعنیــة للمطالبـة
األوضاع التشریعیة المتباینة بین الضـفة والقطـاع حـول تشـریع إصـالح األحـداث  أوال بتوحید العقابیة

یفتقــدان أخـــذ التطـــورات فـــي كــل مـــن المنطقتـــین المفعـــول  یضــاف إلـــى هــذا بـــأن التشـــریعین الســاریّي 
ـــة باإلضـــافاالمعاصـــرة والمفهـــوم النظـــري للمجـــرم والجریمـــة والعقـــاب والتـــد ة إلـــى تنظـــیم بیر االحترازی

نشــاء المؤسســات العقابیــة المهنیــة والحرفیــة المالئمــة التــي یمضــي فیهــا األحــداث  قضــاء اإلحــداث وإ
، وهــذا مــا قــانون خــاص بهــذا الصــدد إصــدارمــدة عقــوبتهم. كــل ذلــك بــات یســتدعي كامــل الجــانحین 

فــي القــانون فــي قــراءتهم للتشــریعات التــي تعنــى بالشــباب  )2004(وأبــو فاشــة  عــودة ســبق وأن تناولــه
  الفلسطیني.

  

  

  العربیة قائمة المراجع  9
  

شــبكة . فــي ال333الحــوار المتمــدن. العــدد ). أبعــاد التنمیــة المســتدامة. مجلــة 2002أدیــب، عبــد الســالم (
   bat/show.art.asp?code=arabic&aid=4305http://www.rezgar.com/deعلى العنوان:

  .6/8/2006فتح یوم 
  

 -). مؤتمر القمة العـالمي للتنمیـة المسـتدامة. جوهانسـبیرغ. آثـار عـدم المسـاواة اإلجتماعیـة2002األسكوا (
  . األمم المتحدة.  17اإلقتصادیة على التنمیة المستدامة في منطقة االسكوا. أوراق موجزة:

  
  اهللا: فلسطین. رام). شباب فلسطین: واقع وأرقام. 2001إلحصاء الفلسطیني (المركزي ل زالجها

  



ــــائج األساســــیة. را -2003، ). مســــح الشــــباب2004لمركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطیني (ا زالجهــــا اهللا:  مالنت
  فلسطین

  
سـطینیة ). الصحة اإلنجابیة للمرأة الفلسـطینیة: مراجعـة فـي األدبیـات. المبـادرة الفل2004، عائشة (الرفاعي

  مفتاح. رام اهللا: فلسطین. -والدیمقراطیةلتعمیق الحوار العالمي 
  

). دراســة تحلیلیــة لــبعض الدراســات المتعلقــة بمشــاكل الشــباب فــي الفئــة العمریــة 2003العفیفــي، ریــاض (
) ســنة واحتیاجـــاتهم فــي المعرفـــة وإلرشــاد فـــي قضــایا الصـــحة اإلنجابیــة والجنســـیة فــي فلســـطین. 15-25(

  ثقیف والتعزیز الصحي ـ وزارة الصحة الفلسطینیة. نابلس: فلسطین.إدارة الت
  

ــــاض. الجهــــا ــــي، محمــــد والعفیفــــي، ری مشــــروع النشــــر ). 2005المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطیني ( زالعفیف
ــــات التعــــداد، سلســــلة ــــدریب الســــتخدام بیان ــــل والت ــــة ( والتحلی ــــة المعمق ــــع الصــــحة  ).05الدراســــا التحلیلی واق

  .اهللا: فلسطین م. راوالشباب في األراضي الفلسطینیة اإلنجابیة للمراهقین
  

آراء وتوجهات المجتمع المحلـي الفلسـطیني فـي محافظـة رام اهللا تجـاه الفحـص  ).2006( األحمدات، أمجد
ـــزواج.  ـــل ال ـــا. جامعـــة القـــدس: اأطروحـــة ماجســـتیر فـــي  الطبـــي قب لصـــحة العامـــة. عمـــادة الدراســـات العلی

  فلسطین
  

. إقتـــراح حـــول سیاســـة عامـــة خاصـــة بقطـــاع الشـــباب فـــي محافظـــة رام اهللا والبیـــرة. )2001أنجلـــز، نادیـــا (
  مركز بیسان للبحوث واإلنماء. رام اهللا: فلسطین. 

. التحــدیات واألولویــات مــن منظــور )غیــر مــؤرخ(برنــامج دراســات التنمیــة و الیونیســیف.  -جامعــة بیرزیــت
  الشباب الفلسطیني. رام اهللا: فلسطین

  
علـى العنكبوتیـة فـي الشـبكة  .نفلسـطی فـي مرض فقر البحر المتوسط ).2006( الثالسیمیاجمعیة أصدقاء 

  2/8/2006فتح یوم  http://www.tpfs.orgالعنوان: 
  

علــى العنكبوتیــة . فــي الشــبكة مقدمــة فــي مفهــوم التنمیــة البشــریة المســتدامة. )2003شــبكة األردن للتنمیــة (
 .2/8/2006فتح یوم   http://www.jordandevnet.org/shd/introa.htmالعنوان: 

  
حــول الصــحة اإلنجابیــة  واقــع واقتراحــات. "المنتــدى العربــي للســكان ). ورقــة عمــل2004راضــي، ألیســار (

  . " العربیة والحقوق اإلنجابیة للشباب في المنطقة
  



). توجهـات ومعرفـة الشـبیبة الفلسـطینیة بقضـایا الصـحة اإلنجابیـة فـي الضــفة 2004رزق، محمـد عیسـى (
  دة الدراسات العلیا. جامعة القدس: فلسطیناملصحة العامة. عاالغربیة. أطروحة ماجستیر في 

  
 شــــارك منتــــدى ). ملــــف الشــــباب فــــي فلســــطین: آفــــاق وسیاســــات مقترحــــة.2002ســــالم، ولیــــد وآخــــرون ( 

  . رام اهللا: فلسطین. الشبابي
  

ـــادعمرو ). مراجعـــة للسیاســـات الوطنیـــة للشـــباب وعالقتهـــا 2004( ، شـــهنازوجبـــران وســـیم وأبـــو فاشـــة ،زی
  فلسطین.بیرزیت: بالمجموعات المهمشة.  برنامج دراسات التنمیة. جامعة بیرزیت. 

  
برنــامج دراســـات  .والقــوانین الفلســطینیة الشـــباب فــي التشــریعات ).2004( وأبــو فاشــة وســیم، محمــد عــودة

  فلسطین.بیرزیت: التنمیة. جامعة بیرزیت. 
  

ـــاوي صـــابرین ـــل الـــزواج.)2003( مصـــلح رشـــا، والقرین ـــالفحص الطبـــي قب فـــي  : وعـــي الشـــباب الجـــامعي ب
  www.mohp.gov.eg/sec/heducation/advises.aspالشبكة العنكبوتیة على العنوان:

  .  2/8/2006فتح یوم 
  

. رام 3). المراقــب اإلجتمــاعي. عــدد رقــم 2000معهــد أبحــاث السیاســات اإلقتصــادیة الفلســطیني ـ مــاس (
  فلسطین. -اهللا
  

طینیة، ). التقریـــر الســـنوي لـــوزارة الصـــحة الفلســـطینیة، وزارة الصـــحة الفلســـ2003الصـــحة الفلســـطینیة( ةوزار 
 نابلس: فلسطین
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مجموعة الكوادر   انالمك  الساعة  التاریخ والیوم
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♂  
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1.30  

        دار االمل /رام اللة 
♂  

  

مركز تأھیل   11-9  /الخمیس29/6/2006
  الشبیبة/البیرة

  

  
♂  

      

          منطقة الشما ل
-9.30  / االثنین 2006/ 3/7

11.30  
مركز تأھیل الفتیات 

  / نابلس 
    

♀  
    



 الشبیبةمركز تأھیل    12-2  
  / نابلس

        
♀  

-9.30  / الخمیس 6/7/2006
11.30  

مركز تأھیل الشبیبة 
بطولكرم وقلقیلیة 

  (طولكرم)

  
♂  

      

مركز تأھیل الشبیبة   12-2  
بطولكرم وقلقیلیة 

  كرم)(طول

      
♂  

  

مركز تأھیل           12-10  /االثنین 10/7/2006
  الشبیبة/ جنین

      
♂  

  

          منطقة الجنوب 
دار رعایة الفتیات /    11-9  / االربعاء 5/7/2006

  بیت جاال 
    

♀  
    

  11.30-
1.30  

دار رعایة الفتیات / 
  بیت جاال

        
♀  

مركز تأھیل           12-10  /االثنین 10/7/2006
  بة/ الخلیلالشبی

      
♂  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  غزة  قطاع خطة العمل للمجموعات البؤریة / 

  
مجموعة الكوادر   المكان  الساعة  التاریخ والیوم

  المھنیة والحرفیة
  

مجموعة الشباب 
  (المنتفعین/ات)

  اناث  ذكور  اناث  ذكور      
27/6/2006

  الثالثاء
9-11  
  

مركز تأهیل 
الشبیبة/غزة وبیت 

  الهیا

  
  

  
♀  
  
  

  
♂  

  

  
  

مركز تأهیل الشبیبة/   11.30-1.30  
  غزة وبیت الهیا

  
♂  
  

      
♀  

3/7 /2006  
  االثنین

مركز تأهیل    9-11
  الشبیبة/دیر البلح

  
  
  

  
♀  

  
♂  
  

  



مركز تأهیل    11.30-1.30  
  الشبیبة/دیر البلح

  
♂  
  

      
♀  

6/7/2006  
  لخمیسا

  

9-11  
11.30-1.30  

مركز تأهیل 
  الشبیبة/رفح

  خانیونسو 

    
♀  

  
♂  
  

  
  

  
10/7/2006 

  االثنین

  
9-11  

مركز تأهیل 
الشبیبة/رفح 

  خانیونسو 

        
♀  

12/7/2006 
  األربعاء

9-11  
11.30-1.30  

مركز تأهیل الشبیبة/ 
  رفح وخانیونس

  
♂  
  

    
♂  
  

  

15/7/2006 
  السبت 

9-11  
11.30-1.30   

    مركز دار الربیع/غزة
♂  

    
♂  

  

  

  
  


