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مداخل  l: دليل  تدريب  الطالب 
 
 التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في 

  
المدارس  وكيفية  تجنبه
 
 
 
 
 
 
 

الوكالة  األمريكية  للتنمية  الدولية  
مكتب  المرأة  والتنمية   


س  2009   مار
 http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting _programs/wid/ 

 
 
 
 

تم  تطوير  هذا  الدليل  من  قبل  مؤسسة  أنظمة  
(ديفتيك  المتعاقد  الرئيس)،  عبر  برنامج : المدارس  
 
اآلمنة  لمكتب  المرأة والتنمية  التابع  للوكالة  األمريكية  للتنمية  الدولية،  بموجب  الطلب  رقم  2، 

العق 
د:  
   
 GEW-I-02-02-00019-00،  برنامج  المدارس  اآلمنة

 
تم  إعداد  الغالف  والتصميم  ومراجعة  النسخة  األخيرة  من  قبل  شركة  سونجارا  و إس  أر  آي 
الدولية 
(المتعاقد  الرئيس)،  بموجب  الطلب  رقم  3،  العق 
د:  

IRM-E-00-06-00012-00،  وسائل  االتصال  والدعم  للمرأة  والتنمية  
 
 
 
 
 

 تنبيه : 
وجهات  نظر  المؤلفين  في  هذا  الدليل  ال  تعكس  بالضرورة  آراء  الوكالة  األمريكية  

 

للتنمية  الدوليه  أ  وحكومة  الواليات  المتحدة  األمريكية .

http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting
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لقد  تم  إعداد  البرنامج  التدريبي  مداخل  بالتعاون  مع   العديد  من  الشخصيات  التي  أخذت  على  عاتقها 
مسؤولية  ابتكار  برنامج  يسهل  تطبيقه واستخدامه  على  مستوى  العالم،  للتعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  
تم  تعديل  بعض  المواد  الموجودة  في  األدلة  التدريبية  من  المناهج   االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه .

الحالية   
– بعد  أخذ  األذن  بذلك،  وتوجد  قائمة  شاملة  للمصادر  والمراجع  في  نهاية  كل  دليل  تدريبي  في  
  .
قائمة  المراجع 

  

 
فريق  عمل  برنامج  المدارس  اآلمنة  يق در  عمل  العديد  من  المؤلفين، وطاقم  المكتب  الميداني،  والمشاركين
الذين  ساهموا  في  تطوير  األدلة  التدريبية . وسيكون  من  المستحيل  ذكر  كل  شخص، و لكن،   يو د  فريق  عمل  

جل  ميكس
- المستشار  التربوي  لبرنامج  المدارس  اآلمنة   المدارس اآلمنة توجيه  شكر  خاص لكل من :
بمؤسسة   أنظمة  ديفتيك؛ وجودي  بالمور
- مستشارة،  وجولي  هانسون  سوانسون
- اختصاصية  البرنامج  
التربوي  بمكتب  المرأة  والتنمية
- الوكالة  األمريكية  للتنمية  الدولية،  وطاقم  المدارس  اآلمنة  في  المركز  

الرئيسي  لمؤسسة   أنظمة ديفتيك،  وريتشارد  كولومبيا
- المدير  التنفيذي،  وسارة  ماكسويل  باناشك
- نائبة  
 اختصاصي  إداري؛   واليس
- مديرة  البرنامج  اإلداري،  ورامسى  تيفواديل .
المدير  التنفيذي،  ولوري  ج 

وماريس  رامسى  المدير  اإلداري  السابق
.ومن  المكتب  الميداني  لبرنامج  المدارس  اآلمنة  في  غانا،  بتريس  
ًقا، إميليا نجوى، منسقة محلية، المستشارة  أوكيير منسقة محلية، أوت وبرنت إشون منسقة محلية   ساب

كريسي   :
جوديث  ساكارا،  والمستشارة  جيورجينا  كوايسي
.ومن  مكتب  المدارس  اآلمنة  الميداني  في  ماالوي 
موييري و  منسقة  محلية، و فيلمن  دول ومنسق  محلي، وسيجي أوندي أخصائية  مالية؛ ودا ن  مزومارا  

المنسق  المحلي  األسبق .  

  

كما  يود  فريق  عمل  المدارس  اآلمنة  تقدير  زمالئهم  الذين  قاموا  بتزويد  البرنامج  بالعديد  من  التعليقات  ذات  
سارة  بوشى  من   الرؤية  العميقة  خالل  عملية  المراجعة  وذلك  من  خالل  انتقاداتهم،  وملحوظاتهم،  وهم :

منظمة كير، وكورنلويس تشيبوما من  ي وإس  آيد، والري دوالن من  ي وإس  آيد، وفيجيثا إيانج ومن  ي  
وإس  آيد، وساندرا  هولمبارك  من  ون  روك  إنترناشونال، وستانيسالس  كادينجدي  من  ي وإس  آيد، وجاكي  

كيرك  من  جامعة  مك  جيل، وتيفاني  ليفيفر  ليلي  من  ي وإس  آيد، وجوليا  ميلرمن  ون  روك  إنترناشونال،  
ويوالند  ميلير
- جراندفا ومن  ي وإس  آيد، وإميلي أوسينوف  من  ي وإس  آيد، وويك باورس  من  ي وإس  
آيد، وسكوت بوليزي من  مركز التنمية التربوي، وكريستن روكستول من ي وإس  آيد، ولين سكابرج من  
ي وإس  آيد،  وكلير  سبنس  من  ي وإس  آيد،  وسينثيا  طه  من  ي وإس  آيد،  وجيني  ترونج  من  ي وإس  آيد،  

وجانا  وودن  من  ي وإس  آيد .  
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كان  للمنظمات  التالية  دور  مهم  في  تطوير،  واختبار،  وتعديل  األدلة  التدريبية :  

جين  مانسا  أوكراه  المدير  التنفيذي، وجوسيف  كوج وأوت   ( FHF)،  غانا : مداخل   l  – جمعية  صحة األسرة 
ماك  بين  مكانداواير  المدير   :
ماالوي  (YONECO) 
وضابط  البرنامج، . وشبكة  الشباب  واالستشارات

التنفيذي،  و إمانويل  كانيك  ضابط  المشروع .  

دوركاس  كوكر
- أبيا  المدير   
– مركز  توثيق  دراسات  النوع  االجتماعي،  وحقوق  اإلنسان  في  غانا :  ll  مداخل
التنفيذي،   وفلورنس  سينا  أمبونسا  ضابط  البرنامج،  ومارجريت  بريو
- وارد  مديرة  البرنامج . وشبكة  الشباب  

  .
مكبين  مكانداواير  المدير  التنفيذي،  وإدنا  ندلوف  وضابط  البرنامج  واالستشارات
 (YONECO) ماالوي :
تشارلز  جونسار  والمدير،  وإفيلين  تشينجو  واالختصاصي   (MIE)،  ماالوي : مداخل   lll– معهد  مالوي  للتعليم 
في  المناهج  والنوع  االجتماعي،  و آرون  موبنديرة  المدير  االختصاصي  في  المناهج،  ومساعد  المدير  التنفيدي  

لقسم  تطوير  المدرسة  والمعلم،  وسيسيليا  إسينيلث  كاملونجيرا  االختصاصية  في  المناهج  والتعليم،  وآرون  
مابونديرا  الموظف  االختصاصي  في  البحث  العلمي،  وليفينس  ماول  موظف  البحث  العلمي  المساعد  السابق،  

ومن  أكاديمية  التطوير  التربوي
  (AED) \مركز  التطوير  التربوي،  التقييم  واإلدارة (CEDEM ) في  غانا :
ستيفن  يا  و مان والمدير  التنفيدي، ومولي  أونينا
- منساه  منسقة  المشروع،  وفرانسيس  أودور ورئيس  المنهج  

التخصصي، وأبيجيل  آرثر  أوتيب والمساعد  اإلداري .  

أديسون،  وسوزان أبوتشي،  وماتلدا بانرمان، وأدولف أوك   .
كيو  وأخيراً،  شكر  خاص  لكل  من  : روث  أو .
وبيكو، وسيسيليا باري  بيني،  ونورتي  دعا، ومارجريت  كوتسوتي، وروز أوس وكاكارا، وجين  كوى، وديكسي  

مالوا  باندا، وإيونيس تشامجومو، وفريسون تشودزي،  وماري ودومينيك، ومايكل  جوندوي، وجرايس  
كومفنجي، وكينيث  هامواكا، وويلسون  ليوندا، وإيدا  ملينجا  ميشيك  مونثالي، وكل  مسهلي  اإلجراءات  اآلخرين،  
من  األساتذة،  وأفراد  المجتمع،  والطالب  في  كل  من  غانا،  وماالوي،  الذين  شاركوا  في  إعداد  البرنامج  وأسهموا  
إننا   من  خالل  ملحوظاتهم  الف عالة على  هذه  األدلة  التدريبية،  إضافة  إلى  دورهم  في  اختبار  العديد  من  الجلسات .

  . 
نعتز، و نق در جهودهم  الجبارة،  والتزامهم،  وعملهم  الدؤوب
  

 2009 
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I.  تمهيد  
لبرنامج   (USAID) من  قبل  الوكالة  األمريكية  للتنمية  الدولية تم  تصميم  وتمويل  برنامج  التدريب "مداخل "

"المدارس  اآلمنة"؛  لتمكين  المعلمين،  وأفراد  المجتمع،  والطالب  من  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  
االجتماعي  في  المدارس وكيفية  تجنبه 1؛ ذلك  ألن  العنف  داخل  وخارج  المدارس  أصبح  مشكلة  عالمية  ذات  

تأثيرات  خطيرة  على  التحصيل  العلمي،  وصحة  وسالمة  األطفال 2؛ كما  أن  اإليذاء  البدني،  والجنسي،  والنفسي 
الذي يتعرض له  األوالد،  والبنات  على أيدي المعلمين، أوالزمالء أواآلخرين؛  يؤدي إلى تسرب األطفال  من  

المدرسة، وقد  يترك  جروح ًا تبقى  آثارها  لفترة  طويلة  مخفية  عن  األنظار . 
 

أثر  العنف  على  األطفال  
للعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  تأثيرات  قد  يتفاوت  بقاؤها  زمنياً  بين  فترات  قصيرة   

المدى، أو طويلة المدى  على األداء  التعليمي  والصحة؛  حيث يؤثر  على قدرة  األطفال  على التركيز، ويؤدي  
إلى  حصولهم  على  درجات  منخفضة،  وفقدان  اهتمامهم  بالمدرسة،  والتحول  إلى  مدارس  أخرى،  وقد  يصل  
الحمل   :
إن  قائمة  الصحة  اإلنجابية  تتضمن  سلوكات  خطرة  منها  بهم  الحال  إلى  ترك  التعليم  الرسمي  ككل .
غير  المتوقع،  واإلجهاض،  واألمراض  المنقولة  جنسياً،  بما  في  ذلك  مرض  نقص  المناعة 
(اإليد 
ز). كما     

أن  العنف  النفسي،  والعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  لهما  النتائج  الخطيرة  نفسها،  والتي  تتفاوت  بين  
أعراض  القلق،  واالكتئاب  إلى  محاوالت  االنتحار . 

 

النهج  الشامل  للحد  من  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي   
تتطلب  عملية  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  منهجاً  شامالً  متعدد  األوجه  مع  

يجب  أن  تشمل  الجهود  جميع  مستويات  التعليم،  اهتمام  خاص  بالمساواة  بين  الجنسين،  وح قوق اإلنسا 
ن.
  
وبرامج  تدريب  المعلمين،  وجهود  المجتمع،  والسياسات،  واإلجراءات  على  مستوى  الوزارات،  ويجب  أن
كما  أن  على  البرامج  أن  تشرك  كل  األطراف  المعنية  للعمل  معاً  لجعل   .
تعالج  كل  أنواع  العنف  واإليذاء 

وتشمل  هذه  األطراف 
: المعلمين،  واآلباء،  والطالب،  والمسئولين  عن  التعليم،   المدارس  آمنة  لكل  األطفال .
والصحة،  والرعاية  االجتماعية،  والشرطة،  ومنظمات  حماية  األطفال،  والمنظمات  غير  الحكومية  العاملة  
إن  حماية  األطفال  من  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  تتطلب  مجموعة  شاملة   .
مع  النساء،  واألطفال 

من  التشريعات  التي  تعالج  كل  أنواع  العنف  البدني  والجنسي  والنفسي،  واإلصابات  أواإليذاء،  والعقاب  
البدني، و التنمر، والسخرية، والعادات  والتقاليد  الضارة،  والزواج المبكر،  واستغالل األطفال  للتجارة  

إلى  جانب  وجود  مجموعة  قوانين قوية  وقابلة للتنفيذ،  كما تحتاج الدول إلى القيام    .
الجنسية  وعمالة  األطفال 
بحمالت  ترويج  لتغيير  سلوكات  ومعتقدات  الناس  تجاه  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  من  أجل  الضغط  

لتطبيق  التشريعات  والسياسات . 
 

                                                             
بشكل  متبادل .   و"العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس "   1 تم  استخدام  مصطلحي
 "العنف  القائم  على  النوع  االجتماع 
ي"

بشكل  متبادل .    2 تم  استخدام  مصطلحي
 "الصغار"، و" األطفال "

 
1 



ةمدقمال 



 

3  

          
 

                   
            

               
            

            
           

             
            

            
             

                  
             

            
            

     
 

   
 

يمكن  للمؤسسات  التعليمية  المختلفة  ابتداء  من  الوزارة  ومعاهد  تدريب  المعلمين،  ونقابات  المعلمين  والمدارس  أن  
تتخذ  إجراءات  للحد  من  العنف  القائم  على  النوع  االجتماع 
ي. إن   قواعد  السلوك  التي توجه  سلوك  المعلمين  

والعاملين  في  المدارس  يجب  تطبيقها  إلزاميا،  وينبغي  أن  تتضمن  قواعد  سلوك  المعلمين  معايير  أخالقية،  تحدد  دور  
2 

تحتاج  المدارس  إلى  تطوير   ومسئولية  المعلمين  تجاه  الطالب،  ووضع  نظام  للتبليغ  عن  حاالت  انتهاك  تلك  القواع 
د.
تعاملها  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  من  خالل  تعزيز  خدمات  الدعم،  واالستشارات  الموجودة  للطالب .

كما  يمكن  ألفراد  المجتمع  المشاركة  من  خالل  تشكيل  مجالس  فاعلة  لآلباء  والمعلمين،  أوتكوين  لجان  إلدارات  
المدارس  تتحمل  مسؤولية  ضمان  بيئة  تعليمية  آمنة . 

  
أما  على  مستوى  الصف  فيحتاج  المعلمون  للتدريب  على  استخدام  أساليب  مناسبة  للتدريس،  وإدارة  الصف  بطرق  
كما  يجب  توفير   غير  عنيفة . والعمل  على  مراجعة  المنهج،  وتعديله؛  لتعزيز  االحترام،  والمساواة  بين  الجنسي 
ن.
برامج  مهارات  حياتية  مبنية  على  الحقوق  لمساعدة  األوالد  والبنات  على  كسر  األدوار  النمطية  للجنسين،  وبناء  

المهارات  الالزمة  لحماية  أنفسهم  من  العنف،  وسوء  المعاملة . 
 
 

                                                             
 3هذا التعريف الخاص بالعنف القائم  على النوع االجتماعي في  المدارس  مبني  على  إطار برنامج المدارس اآلمنة،  ويتضمن  مجموعة  من  التعاريف 

الخاصة  باألمم  المتحدة  ،  ووكاالتها المتخصصة (مثل  منظمة  الصحة  العالمية)،  والمعترف  بها دولياً في  ميادين  التعليم،  والصحة،  وحماية  األطفال،  انظر 
الملحق أ للتعريف. 

2 

3  سرادمال في يعامتجاال عونال ىعل مئاقال فنعال فيرتع

ا في االجتماعي النوع على القائم بالعنف جنسي اً : مدارسل يقصد أذى عنه ينتج ما  ، كل
أ و أ ،ً يا ند ب و أ واألوالد، البنات على أ و نفسي اً العنف، أشكال من شكل أي  اإليذاءو يتضمن

جنسهم أساس على الطالب تستهدف والتي للجنسين، النمطية الصور على  . المبني
ه االجتماعي النوع على القائم للعنف األساسي الهدف أد و إن والتأكيد تعزيز الجنسين  وار

المساو عدم لكنه على الجنسين؛ بين إل اة غير يتعدى الجنسية واللمسة االغتصاب،  ى
المرغوبة، و المرغوبة، غير الجنسية اللفظي البدن العقاب و التعليقات والتحرش التنمر  . ي،

واألطفال، البالغين بين المتكافئة غير القوة عالقات ح و إن في تسهم واإلناث  دوث الذكور
االجتماعي النوع على القائم أ . العنف المدرسة، في يتم أن للعنف وفي و يمكن  ساحاتها،

أ الذهاب، أو طريق المدرسة، من كما و العودة الداخلية، المدرسة ومهاجع أروقة،  في
أ والطلبة، المعلمين، قبل من يكون أن المجتمعويمكن األوالد، و أ . أفراد قبل من يكون

س حٍد على أ والبنات ضحايا، إما أ و واء، معاً و جناة األمرين العنف . كال لهذا يمكن
وترك والتسرب، التغيب، بسبب الفشل لخطر يعرضهم مما الطالب، سالمة على يؤثر  أن

و و الدراسة، النفسية صحتهم على يؤثر كما الدراسي، للتحصيل الحافز  ية،البدنانعدام
أ بدنية، إصابات عنه أ و وينتج المناعة أ و حمل، نقص كفيروس جنسي اً منقولة  مراض

أ مستقرة و البشرية، غير نفسية  . حالة



 
 

 

 
برنامج  مداخل   :
حشد  المجتمعات  للتغيير 

المعلمون،  الطالب،  وأفراد  المجتمع   برنامج  مداخل هوسلسلة  من  األدلة  التدريبية  تستهدف  ثالث  فئات  رئيس 
ة:
المحلي؛  حيث  يمكن  لهذه  الفئات  الثالث  أن  تشكل  تجمع اً هام اً في  المدارس،  والذي  من  شأنه  إحداث  تغيي ٍر 

إن  العمل  على  مستوى  المجتمعات  يشكل  أساس ًا لجعل  المدارس  آمنة،  ويمكن  دمج  برنامج  مداخل   طويل  األمد .
 .
في  أية  خطة  وطنية، أو محلية  شاملة  للحد  من  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

يتألف  برنامج  مداخل  من  ثالثة  أدلة  تدريبية :  
لما ذا مداخل؟  

 مداخل 
 I: دليل  تدريب  الطالب  على  التعامل  مع  العنف  القائم  على  
النوع  االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه،   وقد  تم  تصميمه   تم  تسمية هذه السلسلة بـ"مدا خل "

للطالب،  من  أجل  تحسين  مرونتهم،  وكفاءتهم  الذاتية،  ولمساعدتهم  على   لت جسيد الخيارات المتعددة  – 
  .
التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي، وكيفية  تجنبه  أو"األبواب"- المتوافرة لصغار 

مداخل 
 II: دليل  تدريب  مستشاري  المجتمع  على  التعامل  مع  العنف   فك ر في المثل: "عند ما يقفل  ال سن .
القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه،   وهذا  الدليل   أحد األبواب، هناك باب آخر يفتح ". 

تم  تصميمه؛  لتدريب  أفراد  المجتمع  للمساعدة  على  التعامل  مع  العنف   عند ما يشعر األطفال بأن الباب 
القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس، وكيفية  تجنبه،  من  خالل   يغلق أمامهم  إما بسبب أذى 

  .
تدريبهم  على  المهارات  األساسية  لالستماع،  وإجراءات  التعامل  جنسي، أ وترك المدرسة بسبب 
مداخل 
 III: دليل  تدريب  المعلمين  على  التعامل  مع  العنف  القائم  على  

زوا ج مفروض- فإن على الكبار 
النوع  االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه،   وقد  تم  تصميمه  

لتدريب  المعلمين  على  المساعدة  على  التعامل  مع  العنف  القائم  على  مساعدتهم إليجاد خيارات أخرى  
النوع  االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه،  من  خالل  تعزيز  لم ستقبل ناجح .  

.
الممارسات  التي  تشجع  وجود  بيئة  تعليمية  آمنة  لكل  الطالب 
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تركز  األدلة  الثالثة  على  األطفال  في  الفترة  العمرية  من  سن   10-  14 سنة  الملتحقين  في  المراحل  األخيرة  

تم  اختيار  هذه  الفئة  العمرية؛  ألنها  مرحلة   من  المرحلة  األساسية  والمراحل  األولى  من  المرحلة  الثانوية .
تحمل  الكثير  من  الوعود  إلى  جانب  المخاطر، والتدخل  في  هذا  العمر  يمكن  أن  يساعد  األطفال  على  حماية  
كما  يمكن   3 أنفسهم  من  الكبار  الذين  قد  يحاولون  استغالل  تغيراتهم  البدنية،  والنفسية  التي  يمرون  بها .
للبرامج  التعليمية  في  هذه  المرحلة  التشكيلية  أن  تساعد  على  تطوير  عالقات  صحية   بين  األوالد  والبنات  

  (على  سبيل   لمساعدتهم  على  تجنب  السلوكات  الجنسية  الخطرة  التي  تشجعها  األدوار  النمطية  للجنسين 
المثال،  الرجال  الصغار  يسعون  للحصول  على  عالقات  متعددة  إلثبات  رجولتهم،  في  الوقت  الذي  يتوقع  

فيه  من  اإلناث  االستجابة  للنموالجنسي  للرجل ). إن  البلوغ  المبكر  يعتبر  أيض ًا
"نافذة  أمل"؛  حيث  أن  
األطفال  في  هذه  المرحلة  عرضة  بشكل  أقل  لإلصابة  باإليدز،  والتعرف  على  البرامج  الوقائية  قبل  بدء  

الحياة  الجنسية  يمكن  أن  يساعد  على  إبقائهم  بمأمن  من  اإلصابة  به . 
 

معالجة  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي
- إستراتيجية  رئيسية  للوقاية  من  اإليدز   
لزيادة  الفعالية،  يجب  دمج  برنامج  تجنب  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  أنشطة  الوقاية  من  اإليدز؛  
فالعالقة  بين  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي، ومخاطر  اإلصابة  بمرض  اإليدز  وثيقة  معترف  بها  على  
نطاق  واسع،  مثال 
: القوة  البدنية  غير  المتكافئة   في  عالقات  الرجال  األكبر  سن اً مع  النساء  الصغيرات  في 
السن   قد  يؤدي  إلى  اإلكراه  الجنسي، والعنف  البدني،  مما  يجعلهن  أكثر  عرضة  لإلصابة  باإليدز  كما  أن  

التصدي  لألعراف  الخاصة  بالنوع  االجتماعي،  خاصة  تلك  التي  تحدد  الذكورة،  ثم  االعتراف  بها  
فالثقافة  المدرسية  التي  تشجع  السلوك  النمطي   كإستراتيجية  هامة  للوقاية  من  انتشار  مرض  اإليد 
ز.

للذكورة،  واألنوثة  تعزز  العادات  التي  تجعل  األوالد  والبنات  عرضة  لإلصابة  باإليدز . وعلى  المعلمين  
كما  أن  لهم  دور ًا ها ماً   .
الذكور  أن  يدعموا  رسائل  الوقاية  من  اإليدز  من  خالل  تقديم  أنفسهم  كقدوة  جيدة 

أما  المعلمون  الذين  يقولون  شيئ ًا  أمام  الطالب  الذكور  في  إظهار  المساواة،  والسلوك  المحترم  تجاه  النسا 
ء.
ويفعلون  عكسه،  كاإليذاء  اللفظي للطالب، وابتزاز الطالب أوإكراههم،  على إقامة  عالقات  جنسية  مقابل  

إن  دمج  برامج  مداخل  للطالب،   الدرجات؛  فلن  تكون  لهم  مصداقية  في  توصيل  رسائل  الوقاية  من  اإليدز .
والمعلمين،  ومستشاري  المجتمع  في  االستراتيجيات  الحالية  األوسع،  أوالبرامج  التكميلية  للوقاية  من  اإليدز  

يمكن أن  يسهم في  خلق  بيئة تتوافر فيها  حماية  الصغار  بشكل أفضل  من  مرض اإليدز . 
 

II.  نظرة  عامة  حول  مداخل  ׀  
تم  تصميم  مداخل   l لتعزيز  الطالب  في  مجاالت 
 :  التواصل  الشخصي،  والتأقلم،  وإدارة  الصراعات،  والتفكير  

النقدي  اإلبداعي،  ومهارات  صنع  القرار  لمساعدتهم  على  التعامل  مع   العنف  القائم  على  النوع االجتماعي،   
واألنشطة  في  الدليل تمنح الطالب فرصة المشاركة في  أنشطة  التعلم التجريبي  حتى  يتمكنوا من   وتجنبه .

ممارسة  المهارات  المكتسبة  حديث ًا خالل  فترة  البرنامج  في  حياتهم  خارج  الفصول  الدراسية .  
  

األهداف  التعليمية   
هو مساعدة  الطالب  على  تعلم  كيف ية  منع  العنف،  وزيادة  فعال يتهم  الذاتية  عن  الهدف  العام  للبرنامج  التدريبي :

طريق  تعزيز  المعرفة،  والمبادئ،  والمهارات  المتعلقة  بالعالقات  السليمة،  وقضايا  الصحة  اإلنجابية،  والوقاية  
من  فيروس  نقص  المناعة  البشرية،  وكذلك  حقوق،  ومسؤوليات  الطفل .  
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  :
مع  نهاية  هذا  البرنامج  سيتمكن  الطالب  من 
  .
 1. حماية  أنفسهم  من  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي 

  .
 2. تعزيز  مرونتهم  إذا  تعرضوا  لإليذاء 
 .
 3. تنمية  عالقات  سليمة  مع  األقران،  والكبار 

 
المواد  الالزمة  للبرنامج   

  .

• دفتر  ملحوظات  لكل  طالب  الستخدامه  في  أثناء  التدريب  

  .

• أدوات  الكتابة، وأقالم  للكتابة،  على  لوحات  الحائط  

 .

• أوراق  فليب  شارت، أوسبورة  طباشير؛  لتسجيل  المعلومات  

  
الوقت  المطلوب  للبرنامج   

وبما  أن  الدليل  يتبع  تسلسل  منطقي،  وكل  وحدة تُبنى   .
يتطلب  برنامج  مداخل  ׀  حوالي   
50.5  ساعة  تدريب 
على  المعارف،  والمهارات  المكتسبة  في  الوحدات  السابقة؛  لذا  يفضل  تنفيذ  الوحدات  كاملة،  وبترتيب  متسلسل،  

ويمكن  القيام  باألنشطة  في  أثناء  الحصة، أوبعد  المدرسة  بتنسيق  مع  المجتمع، أوناد  للوقاية  من  العنف  القائم  
على  النوع  االجتماعي،  وألن  برنامج  مداخل  ׀  يركز  على  تنمية  المهارات،  وليس  فقط  على  اكتساب  

  .
المعلومات،  فسيستفيد   الطالب  بشكل  أفضل  من  خالل  حضور  البرنامج  بأكمله 
  

  :
العدد  المقترح  للمشاركين 
ألن  نسبة المشاركة في  البرنامج  عالية،  وتتيح الوقت الكافي للطالب لبناء، وممارسة مهارات  جديدة فمن  

المستحسن  أن  ال  يتجاوز  العدد  
 20 طالب اً في  الفصل  الواح 
د.  
  

مكونات  الدليل :  
تم  إبراز  جميع  المفردات   .
يتكون  مداخل  ׀  من  تسع  وحدات.،   ويوجد  قائمة  بالمصطلحات  لشرح  المفردات 

  .
باللون  األزرق،  وتم  وصلها  بربط  تشعبي  مع  قائمة  المصطلحات 
تم  ذكر  المراجع  في  الدليل  في  قسم  كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟  في  مقدمة  كل  وحدة  من  الوحدات،  وكذلك  في  

  :
الوحدات  التسع  هي  قائمة  المراجع،  وفي  نهاية  الدلي 
ل.
  

  .
الوحدة  
 1  – المقدمة 
  .
الوحدة  
 2 - تحديد  األهداف 

  .
الوحدة  
 3 - النوع  االجتماعي 
  .
الوحدة  
 4 - العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  في  مجتمعنا 

  .
الوحدة  
 5 - حقوق  اإلنسان 
  .
الوحدة  
 6 - مهارات  حياتية  للتعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس،  وتجنبه 

  .
الوحدة  
 7 - الصداقة  الصحية 
  .
الوحدة  
 8 - البنية  الصحية 

الوحدة  
 9  – الملخص .  
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  : 
كل  وحدة  تبدأ  بمقدمة  تتضمن  ما  يأتي 


• شرح  موجز  عن  سبب  ضم  هذه  الوحدة، أوالمحتوى  كجزء  من  دليل التعامل  مع  العنف القائم  على   
  . 
النوع  االجتماعي  في  المدارس،  وكيفية  تجنبه 


• وصف موجز لكل  جلسة في  الوحدة    


• قائمة  بالمراجع،  بما  في  ذلك  المنظمات،  والكتب،  والمواقع  اإللكترونية،  ووثائق  أخرى  لمعرفة  المزيد   
 . 
عن  المحتوى  في  الوحدة 

 :
وتق سم  جميع  الجلسات  كالتالي  وتتكون  كل  وحدة  من  جلسة  واحدة  إلى  خمس  جلسات .

الوقت    

 . 
            الوقت  المقدر   لتقدیم  النشاط 
 

        األهداف  التعليمية      
 . 
        المھارات،  والقدرات المحددة التي  سیحصل  علیھا الطالب  خالل الجلسة 

        األساليب  المستخدمة    
 .
        أسا لیب  التعلیم  القائمة  على  المشاركة  المتبعة  خالل  الجلسة 

        المواد   
 . 
          المواد  الالزمة  لتنفیذ  الجلسة 

        تجهيزات  المدرب  
  . 
       التجهيزات  الالزمة،  والمسبقة  المطلوب  توافرها  قبل  انعقاد  الجلسة 

       ملحوظات  المدرب   
 . 
      ملحوظات  خاصة  بالمدرب  حول  الجلسة 

األنشطة    
 .
خطوات  إرشادية   سهلة  لتحضير  الجلسة 

أسئلة  للمناقشة  
 . 
خطوات  إرشادية  سهلة  للمناقشة  الجماعية  حول  النشاط 
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ملخص  الجلسة   

  .  
نقاط  للمراجعة  مع  الطالب  في  نهاية  الجلسة،  بما  في  ذلك  مغزى  الرسالة  المستخلصة

معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات    
هذه المعلومات  متوفرة  في  الدليل  كمرجع للمدرب  كما تتضمن   .
لمعلومات  الالزمة  لتيسير  الجلسة 

 . 
المنشورات  الالزمة  للطالب 
 

طرق  تسهيل  المشاركة  الجماعية   
 :
فيما  يلي  وصف  موجز  ألساليب  التدريب  المستخدمة  في  الدليل 

  
 العصف الذهن 
ي:  

هوأسلوب  لدعوة  الجميع  للمشاركة،  كما  أنه عبارة  عن  استكشاف  األفكار، وطريقة  رائعة  لفتح   العصف  الذهني :
ِّيقيم  اإلجابة  التي   خالل  العصف  الذهني، ال  ينبغي  ألي  فرد  أن  يصدر  حكمًا، أوأن   .
أي  موضوع  للمناقشة 

يعطيها  شخص آخر، ويتم  تسجيل  كل  إجابة  على  ورقة فليب  شارت، أوعلى السبورة؛ لتراها المجموعة  كاملة،  
وهذا النشاط  يشجع الطالب  على توسيع نطاق تفكيرهم  حول الفكرة،  والنظر للموضوع من  زوايا مختلفة،  

  .
ووجهات  نظر  متعددة 

النقاش  الجماع 
ي:  

النقاش الجماعي يثير العديد من  ردود فعل الطالب  حول موضوع، أوقضية معينة، ويوفر  لحظات  تعليم  كثيرة؛  
  .
لتعزيز  المعرفة  أولتصحيح  المعلومات  الخطأ 

إن  فعالية  النقاش  الجماعي  غالب اً ما  تعتمد  على  استخدام  األسئلة  المفتوحة،  و هي  األسئلة  التي  تتجاوز  اإلجابة  
  .
أو" ال"، وتسعى  هذه  األسئلة  إلى  إبراز  مشاعر، أوأفكار  حول  موضوع،  أو نشاط  مع ين  السهلة  بـ"نعم "

  
.

 "ماذا  تعلمت  من  هذا  النشاط 
؟" سؤال  مفتوح؛  ألنه  يدعوالطالب  للمشاركة  بأفكارهم  وردود  أفعالهم  •


  .
هو مثال  آخر  على  السؤال  ذي  اإلجابة  المفتوحة  
"كيف  أثر  عليك  ذلك  النشاط؟ "
أو" ال ." "هل  هذا   ليس  سؤا ًال مفتوحاً؛  حيث  إن  الطالب  يستطيع  اإلجابة  بـ  "نعم " 
 "هل  تعلمت  أي  شيء 
؟" •


  .
أيض اً ليس  سؤا ًال مفتوحًا  معقول 
؟"
  

 إستراتيجية  أخرى  لضمان  فعالية  النقاش  الجماعي،  تتلخص  في   توصيل  القبول،  والتحقق  من  صحة 
المشاعر؛  حتى يتشجع الناس للمشاركة بمشاعرهم،  وأفكارهم إذا  أحسوا  بأنهم لن  يتعرضوا  ألي  حكم، أونق د 

  .
عند  التعبير  عن  أنفسهم، أوإذا  شعروا  بأن  اآلخرين  يشاركونهم  اإلحساس  نفسه 
  

  :
لعب  األدوار 
هو طريقة فعالة للمشاركة،  وتطبيق  مهارات  جديدة في  بيئة آمنة ومشجعة . وبما  أن   لعب  األدوار  في  الصف :
لعب  األدوار  قد  يعتمد  على  اإلحساس، والعاطفة؛  فإنه  من  األهمية  بمكان  التأكيد  على  الطالب  بأنهم  يجسدون  
كما  يوفر  لعب  األدوار  فرصة  لتذكير  الطالب  بالقيم، والقواعد  .
شخصيات  أخرى  ليست  شخصياتهم  الحقيقية 
كما أن  لعب   األساسية  المتفق  عليها  مسبقًا . ومن  المهم  تشجيع  الطالب  على  لعب  األدوار  لحاالت  من  الواق 
ع.

األدوار  يوفر  فرصة  خوض  تجربة  من  واقع  الحياة،  من  دون  التعرض  لمخاطر  الحياة  الحقيقية .  
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ك:   صو ت  بقدمي

يعبر المشاركون فيها  عن  آرائهم، ومشاعرهم بشأن القضايا المختلفة  كاالنتقال إلى نقطة، أوإشارة  سبق  
تحديدها في  القاعة؛  حيث يكون في  استخدام  هذه الطريقة داللة يعبر بها المشاركون  عن  مشاعرهم  حول  هذا  

  .
الموضوع،  أوذا ك 
إذابة  الجليد :   التسخي 
ن/

هي  مجموعة  من  األلعاب  تساعد  المشاركين  على  االسترخاء،  واالستمتاع،  وإعادة  التواصل  مع  بعضهم  
  .
البعض 

في  بداية  كل  جلسة، أواجتماع  البد  من  توجيه المشاركين للقيام بالتسخين، ويمكن  
- أيض اً 
- استخدام  األلعاب  
في  نهاية  اليوم، أوفيما  بين  الدورات،  واألنشطة  للترفيه  عن  المشاركين،  واعطاءهم  فرصة  لالسترخاء  بعد  
جلسة / يوم  صعب، أومكثف . ولالطالع  على  عينة  من  هذه  األلعاب  والتمارين،  قم  بمراجعة  
 100 أسلوب  
  .
ألعاب  تستخدم  في  ورشات  العمل،  وفي  االجتماعات،  والمجتمع  في  قائمة  المراجع  لتنشيط  المجموع 
ات:

  

III. نصائح  وإرشادات  للمدرب    

.
على  المدرب  أن  يكون  قد  تلقى  بعض  التدريب  على  أساليب  التعليم  بالمشاركة،  الستخدام  دليل  مداخل  
 I بفعالية 
كما  يجب  عليه  أن  يكون  ملم اً بمبدأ  النوع  االجتماعي،  وحقوق  اإلنسان،  وأن  تكون  لديه  تجربة  عمل  مع  

كما  يتوجب  على  المدرب  أن  يكون  قادر ًا على  مناقشة  قضايا  الصحة  اإلنجابية  بشكل  علني،  وبأسلوب   الصغا 
ر.
  .
صريح  دون  حرج،  ولكن  بطريقة  لبقة   

 من  الضروري أيضًا امتالكه القدرة  على االتصال الجيد  مع  الصغار  بشكل  متفاهم، ودون إصدار أحكام  
  .
مسبقة 

  
يقوم المدربون بإنشاء تجربة تعليم تعاوني  ينفذ من  خالله  جميع  الطالب تعليم بعضهم البعض  عن  طريق  

 .
ومهمة  المدرب  هي  تهيئة  بيئة  مناسبة؛  الستيعاب  مثل  هذا  النشاط  .
المشاركة، والمناقشة، والتغذية الراجعة 
  

المدرب  الجيد :  
 • يرى أن  الطالب  خبراء  لديهم المعلومات،  والمهارات الالزمة للمشاركة   بدالً من  رؤية نفسه أ ونفسها  

  .
الخبير  الوحيد  في  القاعة 

• يفكر  في  الجميع  أنهم  معلمون،  وطالب  في  آن  واحد،  يستطيعون  التعلم  من  بعضهم  البعض،  ويكون  دورة   

  .
موجه ًا للعملية،  وليسوا  أوعية  فارغة  يجب  ملؤها  بالمعرفة  من  قبله 

• يؤمن  بأن  الناس  يتعلمون  عن  طريق  التجريب، والممارسة،  والشعور  أكثر  مما  يتعلمون  عن  طريق   

  .
الحفظ،  والتكرار،  وتسجيل  المعلومات 
  .

• يعتقد  أن  هناك  العديد  من  اإلجابات  الممكنة  لسؤال، أوقضية  معينة  بدال  من  وجود  إجابة  واحدة  صحيحة  

  .

• يؤمن  بأهمية  مشاركة  الجميع  في  أثناء  عملية  التعلم   ًبدال من  فرض  سيطرته  
  

إعداد  البرنامج   
  . 
قبل  البدء  بالبرنامج  التدريبي  ينبغي  إعالم  الوالدين،  وكذلك  تخصيص  وحدات  معينة  
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إعالم  الوالدين   
الفهرس ب  يحتوي  على   .
يجب  إبالغ  اآلباء  واألمهات  وأولياء  األمور  حول  البرنامج  قبل  بدء  حضور  األطفال 
أنموذج  الرسالة  التي  يجب  أن  ترسل  ألولياء  أمور  الطالب  قبل  بدء  برنامج  مداخل  l. والمعلومات  الواردة  في  

الرسالة  يمكن  أن  ترسل  
- أيض ًا 
- إلى  أولياء  األمور  مباشرة،  عن  طريق  اجتماع  محلي،  أواجتماع  مجالس  
كما أنه يجب توفير  عناوين االتصال الخاصة بك  في  حالة  وجود   اآلباء،  والمعلمين،  أولجنة  إدارة  المدرس 
ة.

  .l   أسئلة إضافية لدى أولياء األمور أوحاجتهم إلى  مزيد  من  المعلومات  حول برنامج المداخل
  

التواصل مع  أولياء األمور، واالستجابة   ألية أسئلة، أو مخاوف لديهم  سوف  يسهم في  تحقيق فهم أكبر  
 .
لموضوعات  الجلسة  والتأكد  من  أن  الرسائل  التي  في  برنامج  مداخل   l معتمدة  من  مجتمع  المدرسة  الكبير 

 بعض  أولياء  األمور  قد  يكون  غير  مرتاح  لمناقشة  قضايا  الصحة  اإلنجابية  مع  أطفالهم  بسبب  التقاليد،           
وبعضهم  قد  يخشون  من  أن   مناقشة  هذه  القضايا،  قد  تشجع  أطفالهم  أن  يصبحوا  نشطين  .
أواألعراف  الثقافية 

والرسالة  الرئيسة  إلى  البالغين  القلقين،  هي  أن  األدلة  تشير  إلى  أن  المعرفة  في  مجال  الصحية  اإلنجابية   .
جنسياً 
ال  تشجع  الصغار  على  بدء  ممارسة  الجنس،  وال  تزيد  معدل  الجماع  وال  تحث  الصغار  على  زيادة  الشركاء  في  
وبالتالي  فإن  اإللمام  بالمعلومات  الصحيحة  حول  االمتناع  عن  ممارسة  الجنس،  ومنع  الحمل،   .
العالقات  الجنسية 
يؤخر من  بداية الجماع، ويعمل على تقليل معدل الجماع، ويقلل  عدد  الشركاء في  العالقة الجنسية، ويؤدي إلى  

  . 
زيادة  اللجوء  الستخدام  الواقي،  أووسائل  منع  الحمل 
  

تكييف  الوحدات  من  أجل  مجتمعك   
الوحدة  
 4 - العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  بمجتمعنا :  

إعداد  قائمة  بأرقام  الهواتف،  وأسماء  المنظمات  للطالب  للجوء  إليها  في  حالة  مرورهم  بتجربة  عنف،  وينبغي  
 .
أن  يشمل  ذلك  االختصاصيين  االجتماعيين،  ورجال  الشرطة،  والمنظمات  المحلية  غير  الحكومية  وشيوخ  القرية 

  :
بدنك  ملك  لك  الوحدة  
 5 - حقوق  اإلنسا 
ن/

قد  يكون  من  الصعب  مناقشة  بعض  الموضوعات  الموجودة  في  هذه  الجلسة،  مثل  التحرش  الجنسي،  مع  األطفال  
الصغار؛  لذا  يجب  االستعانة  بشخص  لديه  خبرة  في  التحدث  مع  األطفال  حول  مسألة  االعتداء  على  األطفال  

 .
للمساعدة في  تسهيل الجلسة 

  :
الوحدة  
 8 - البنية  الصحية 

  .
وتبحث  هذه  الوحدة  عن  مسألة  البلوغ،  والمراهقة،  والصحة  اإلنجابية  والحمل 
المبادئ  التوجيهية  الدولية،  والبحوث  توصي  بتثقيف  الصغار  بشأن  الصحة  اإلنجابية،  وأجسادهم  في  وقت  مبكر  
في  بداية  سن  البلوغ،  طالما  أن  المنهج  مناسب  لسنهم،  وذلك  باستخدام  المبادئ  التوجيهية  للصحة  اإلنجابية  من  

وزارة  الصحة، أو وزارة  التعليم  في  بلدك،  كي ف أنشطة  الجلسة  بما  يتناسب  مع  أعمار  الطالب،  ومستوى  
يجب  عليك  
 – أيضا  
- العمل  مع  خبراء  محليين  في  مجال  الصحة  اإلنجابية   تطورهم،  والمعايير  الثقافية  لديه
م.

  . 
للمراهقين،  ما  أمكن 
  

تنفيذ  البرنامج   

يحتوي  هذا القسم  على نصائح،  ومقترحات  يمكن أن  تسهم في  تنفيذ برنامج  مداخل  بسهولة  وسالسة .  
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الفصل  بين  األوالد،  والبنات   
تم  تصميم  كل  األنشطة  لزيادة  مشاركة  الطالب  الذكور،  واإلناث  معاً؛  إال  أنه  في  بعض  الجلسات،  قد  ترغب  في  

الفصل  بين  األوالد،  والبنات،  ووضع  مدرب  من  نفس  الجنس  حتى  يشعروا  بارتياح  أكثر  عند  توجيه  األسئلة .
(راجع  الوحدة  
 8/الجلسة 3،  البنية  الصحية/سن  البلوغ  لإلناث؛  والوحدة   8/الجلسة  4،  البنية  الصحية\سن  

  (. 
البلوغ  للذكور،  على  سبيل  المثال 
  

كما   .
قد  يكون  من  الصعب  مناقشة  بعض  موضوعات  هذا الدليل بشكل  جماعي  وعلني بالنسبة لألوالد  والبنات 
أن  أمر  فصل  األوالد  عن  البنات  في  بعض  النقاشات  عائد  إليك،  إال  أن  قرارك  يجب  أن  يبنى  على  ما  يريحهم  

  . 
بشكل  كاف  للتعبير  عن  أنفسهم  بحرية  وانفتاح  أكبر 

الحديث  مع  صغار  السن  بشأن  الصحة  اإلنجابية   
وحتى  إذا  تضمن  السؤال  مصطلحات  
• قبول  المصطلحات  العامية  التي  يستخدمها  الطالب  ألجزاء  البدن . 

عامية أوعبارات  غير  صحيحة،  اقبل  السؤال،  ومن  ثم  قم  بإعادة  السؤال  باستخدام  مصطلحات  أكثر  
دقة .  


• إذا لم  تكن  متأكد ًا من  صحة، أوخطأ  سؤا ٍل ما، اعتبر السؤال  صحيح ًا وقدم  وعدا باإلطالع على  المزيد  
  .
من  المعلومات  حول  ذلك  الموضوع،  وتقديم  تقرير  عنه  في  اللقاء  المقبل 

  .
واشرح  بمفردات  يسهل  على  الطالب  فهمها  .

• احتفظ  بالبساطة،  ال  تحاول  التأثير  أوتر هيب  الطالب  

• ابحث  عن  السؤال  الحقيقي 
. ولعل  بعض  األسئلة  تتطلب  آراء   ًبدال من  اإلجابات،  فعلى  سبيل  المثال : 


"كيف  تشعر  عندما تُق بل  شخص ًا ما؟ "  ًبدال من  اإلدالء  بتصريحات  يصعب  التحقق  منها أو  ربما  تكون   
"يكون  الشعور  جيد  دائماً  " )،  أجب  عن  السؤال  األساسي  بحقائق،   غير  صحيحة، 
 (على  سبيل  المثال:

وعلى  سبيل المثال،   يمكنك القول أن  من  الطبيعي أن  تكون لديك الرغبة في  كسب  معلومات  عن 
  :
وض ح  لهم  أن  العالقات  الجنسية  .
الجنس،  والقضايا  المتعلقة  بالجنس 


• بين  شخصين  ناضجين  وجاهزين 
. (قد  يشعر  صغار السن بالفضول  حول الجنس؛  ولكنه  هذا ال يعني    
أنهم  مستعدون  لخوض  التجربة،  بنا ء  على  مشاعره 
م.)  

وال  ينبغي  أن  يكون  هناك  وجوب  توافر  حر ية  االختيار، والتراضي  من  الطرفي 
ن. 
• التراضي،  والتوافق . 
  .
أي  نوع  من  القوة 

  .

• يجب  أن  يكون  بين  شخصين  ناضجين، و يكنّون  الم و دة  لبعضهما  البعض  
تع بر عن  الشعور  بالذنب، أوالخزي  عند  اإلجابة   ال   احتفظ  بقيمك  وآرائك  لنفسك . .

•  ال  تصدر  أحكاما  

  .
عن  األسئلة،  بغض  النظر  عن  نوع  السؤال 
  .
فليس  من  المناسب  مناقشة  تجاربك  الجنسية   مع  الطالب  
ة. 
• ال تجب  عن  األسئلة الشخصي 

إذا  شعرت بعدم  االرتياح أوباالنزعاج  عند االتصال   .

• اتبع  طريقة تكون  مريحة  لك  في  أثناء الجلسة  
وإذا  كانت  مناقشة  هذا  الموضوع  يشكل  تحديا  لك،  كن  صادقاَ . غير  اللفظي،  سيشعر  الطالب  بذل 
ك.
وأخبر  الطالب  بأن  مناقشة  موضوع  الصحة  اإلنجابية  بشكل  علني  قد  تكون  صعبة  أحيانا؛  لكن  من  

وبعد  ذلك  أجب  عن  أسئلة  "ماذا   
لو." قد  يطغى  الفضول  على  الطالب    .
المهم  أن  يتلقوا  معلومات  واقعية 

"ماذا   
لو".   
تجاه  الجنس  اآلخر والتغييرات  التي  تجرى  في  أجساده 
م. ولذلك  سيكون  لدى  الكثيرين  أسئلة 
هذه  أسئلة  صحيحة، ومن  المهم  أن  تستجيب   "
فعلى  سبيل  المثا 
ل: "ماذا  يحدث  إذا  كان  الفتى ال  يحتلم؟  

لها .  
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دعم  المشاركين  الذين  تعرضوا  للعنف  واالعتداء   

 .
من  المتوقع  أن  بعض  الطالب  الذين  يشاركون  في  برنامج  مداخل   l سيكون  لديهم  صلة  شخصية  مع  العنف 
وبعض الطالب قد  يكونوا  شهدوا، أوعايشوا العنف في  البيت، أوالمدرسة؛ إال  أنهم لم  يتحدثوا أبد اً عن  ذلك  مع  
كما أن  البعض قد  يكون تعرض لبعض  صور التحرش، أوالعنف الجنسي   أي  شخص، أوتقبلوه  كأمر  طبيع 
ي.
بعض  الطالب  قد  يكونوا  تعرضوا  للسخرية،  أوالتنمر  من  قبل  أقرانهم  إال   إال  أنه  لم  يعلم  أن  ذلك  عنف  جنس 
ي.
أنهم  ال  يحبون  اإلفصاح  عن  ذلك . وقد  يكون  هناك  بعض  ممن  عاملوا  آخرين  بقسوة، أوعنف،  ويشعرون  حالي اً 
بالذنب،  أوالحيرة  حيال  ذلك . وألن  العنف  منتشر  في  عدة  مجتمعات؛  فإن  المشاركة  في  هذه  الجلسات  قد  تخرج  
باإلضافة  إلى   في  الصفحة  التالية  تم  ذكر  إستراتجيات  إلراحة  المشاركي 
ن. .
اآلالم  الدفينة  والمعاناة  إلى  السطح 

أن،  هناك آلية  لدعم  ومساعدة المشاركين في  عملية الشفاء،  مثل  مقابلة استشاري، أوممرضة، أوطبيب،               
 . 
أو  رجل  دين،  أو  شيخ  القرية، أو  شخص  آخر  لديه  خبرة  في  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي 

  

 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

        
              

      

              
              

               
              

            
     

            
      

           
         

              
              

               
  

             
    

 بالطال حيتر اتءارإج   

والدعم.1 بالمساعدة الطالب لتزويد فوراً مستعداً  . كن

أقرانه.2 عن بعيداً القاعة، خارج آمن مكان إلى الطالب المكان.اأقرانه/ رافق أن من تأكد
للطالب تهديد يشكل وال  . آمن

اللحظة.3 تلك في به القيام يرغب عما واسأله الطالب، على المثال ( ركز سبيل  : على
في المشاركة عدم الغرفة، في البقاء مع الجلسة في المشاركة عدم المنزل، إلى  الذهاب

أ خارجاً الجلوس مع التحد و الجلسة بالقاعة، آخر مكان أي أ في استشاري، إلى  شخص و ث
أ فورا، التالي و داعم اليوم يتخذه ). في قرار أي تنفيذ في الطالب  . ساعد

أحكاماً.4 تكّون مشاعرك . مسبقة ال عن النظر بغض للطالب والمعلومات الدعم  قدم
الشخصية ومواقفك  .ومعتقداتك

أ.5 واألسئلة، بالمعلومات، الطالب تربك الط . النصائح و ال بأن تفترض مستعد ال الب
أ المصادر، كل  .المساعدة ولتقبل

والمساعدة.6 والدعم، بالتفهم، وزوده الطالب، يقوله لما إخباره . استمع تحاول إخبارها/ ال
به يشعر طبيعي . بما أمر باالنزعاج الشعور بأن للطالب  . أكد

الطالب.7 احتياجات تلبية أجل من مرناً أ . كن مساعد، مدرب لطلب مستعدا  طلب و وكن
أاست إضافية، فوري وراحة عاطفي دعم إلى الطالب احتياج عند مشارك مدرب  .استدعاء

شفائه.8 أجل من مهتم بأنك للطالب تظهر المتابعة إن حيث للطالب؛ الدائمة بالمتابعة  قم
 .وسالمته

أ.9 استشاري، تواجد على بشكل واحرص الحديث على الطالب لمساعدة مؤهل  شخص
مشاعرهم عن  .منفرد
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العناية  بصحتك  النفسية   

لذا   االستماع  إلى  الشباب  الذين  هم  في  محنة،  أو  تعرضوا  للعنف،  واإلساءة   قد  يؤثر  عاطفيا  على  أي  شخص .
  . 
فمن  المهم  أن  تقوم  باالعتناء  بصحتك  العاطفية  والنفسية  بحيث  يمكنك  أن  تخدم  الشباب  بشكل  أفضل 

  :
فيما  يلي  بعض   األفكار  للعناية  بنفسك 

  . 

1. حافظ  على  األمل 
  . 

2. تأكد  من  وجود فرصة تمكنك  من  الحصول  على الدعم، إما  من  الزمالء، أو المدربين اآلخرين 

  . 

3. وضع  واستخدام  شبكة  استجابة  للحصول  على  الدعم  والمساعدة 
  . 

4. الحصول  على  دعم  من  صديق، أو أفراد األسرة، أو المستشار المهني  عند الحاجة 


5. االنخراط  في  التقييم  الذاتي، وعند  الشعور  بعدم  الراحة،  تحدث  مع  شخص  ما، أو ا حصل  على   
 . 
المساعدة 

 
 
 
 
 

3 

         

      
     

       
     

         

        

           

       

        

   

 بالطال حيتر ال اتءراإج    

أ ال .1 أ وتقاطع، الطالب و تسخر،  .تُعيب

أ.2 تنتقد، الطالب و ال  . تلوم

الطالب.3 تستجوب  . ال

الطالب.4 على مسبقا حكما تصدر  . ال

الطالب.5 تتجاهل  ال

أ.6 تتجاهل، الطالب و ال مشاعر من  . تقلل

تهديد.7 موضع في المشارك تضع  . ال

أ.8 تشتيت، تحاول ع و ال الطالب اهتمام مشاعره تحويل  . ن

مشاعره.9 الطالب على تُمل  . ال

الطالب.10 وضع اآلخرين مع تناقش  . ال
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جمع  الملحوظات  لتطوير  البرنامج    
مراقبة  نفسك، وتلقي  الملحوظات  من  اآلخرين،  مفيد  للمساعدة  في  تحسين  مهاراتك  التدريبية  إلى  جانب  تطوير  

هناك عدد  من  الطرق   ينبغي  عليك أن  تجري تقييماً بعد  كل  جلسة، أو نهاية  كل  يو 
م. البرنامج  بشكل  عام .
 :
المختلفة  لمعرفة  كيفية  سير  البرنامج . وفيما  يلي  بعض  االقتراحات 

  

  :
 1. التقييم  الذاتي : اسأل  نفسك  بعض  األسئلة 
 •  ما  الذ ي  سار  بشكل  جيد؟   

 •  أين  كانت  الصعوبة؟   
 •  هل  حقق ُت أهداف  الجلسة؟   

 •  كيف  سأغير  طريقتي  في  المرة  القادمة؟   
 •  ماذا  تعلم ُت من  جلسة  اليوم،  ويمكنني  تطبيقه  في  الجلسات  القادمة؟   


2. المالحظة : إن  كنت  تعمل  مع  شخص  آخر،  تبادل  معه  مالحظة  عمل  المجموعة،  وتفاعلها  مع  
النشاطات  والنقاشات، وإن  كنت تنفذ الجلسات  بمفردك  يمكنك  مالحظة  طريقة  تفاعل المجموعة،  

  :
تأكد  من  مالحظة  ما  يلي  وعملها  مع  بعضها  البعض .
 • هل  جميع  الطالب  يحضرون  البرنامج؟   

 • من  الذي  يشارك  بفعالية؟  هل  هناك  من  ال  يشاركون؟   
 •  من  أكثرهم  مشاركة،  ومن  أقلهم  مشاركة . هل  يصغي  الطالب لبعضهم  البعض؟   

 • هل  يعمل  الطالب  معًا، أوينقسمون  إلى  مجموعات  أصغر؟   
 •  ما  هوشعور  المجموعة؟  هل  يبد وعلى  المشاركين  الملل، أواالهتمام  باألنشطة؟   

 •  هل  يبد وأن  أحد ًا غير  مرتاح، أو  محرج  من  األنشطة؟   
 • كيف يبد ورد  فعل الطالب  عندما يعبر اآلخرون  عن  أرائهم؟   

 • هل  يقوم  المشاركون  باع طاء  الملحوظات  لبعضهم  البعض،  وللمدرب  في  أثناء  
الجلسات؟    


3. ملحوظات  المشاركين : قم  بدعوة  المشاركين  لتبادل  وجهات  النظر  حول  موضوع  الجلسة
. باستطاعتك   
التنقل  من  شخص  آلخر وتطلب  منه  أن  يبدي  رأيه، وبإمكانك  أيض اً أن  تطلب  من  البعض  التط وع  بذكر 

  .
نقطة، أومقترح  أعجبهم   في  جلسة  اليوم 
  

  :
فيما  يلي،  بعض  األسئلة  لجمع  الملحوظات 
 •  ما  أهم  شيء تعلمته في  هذه الجلسة؟   

 •  ما  أكثر  شيء  استمتعت  به  في  هذه  الجلسة؟   
 •   ما  الذي  وجدته  صعب ًا في  هذه  الجلسة؟   

 •   ما  هي  اقتراحاتك  لتحسين  الجلسة  القادمة؟   
 •  هل  هناك  أي  أسئلة،  أوقضايا  لم  تغطيها  الجلسة،  وترغب  في  مناقشتها؟   
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على  سبيل  المثال،  أن  تسأل   تستطيع  الطلب  من  المشاركين  - وخاصة  الصغار  
- االستجابة  بلغة  الجس 
د.
المشاركين،  كيف  كانت الجلسة؟ ثم  تطلب  منهم  رفع أيديهم والتلويح بها  إذا  وجدوها  ممتعة، ووضع أيديهم  على  
أحضانهم  إذا  وجدوها  عادي ة، واإلشارة باإلبهام إلى األسفل  إذا  وجدوها  مملة، واإلشارة  باإلبهام إلى األسفل  مع  

  .
تحريكها  إذا  وجدوها  مملة  جد ًا 

صو ت  بقدمك"، ووضع  عالمة  
  "مثير  لالهتمام"، وأخرى  
"ليس  مثير   "
بإمكانك  
- أيض ًا 
- أن  تستخدم  تقنية   
الخيار   لالهتمام ." اطلب  إلى  المشاركين  الوقوف  على  امتداد  الخط  بين  العالمتين  بحسب  شعورهم  تجاه  الجلسة .

ليقوم  المشاركون  بكتابة  مقترحاتهم  ووضعها  في  الصندوق  في   "
اآلخر هوعمل  صندوق 
 "اقتراحات  للمدرب 
نهاية  كل  يوم . 
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 حجنا جمانبرلةريأخ حئانص

البرنامج • بدء قبل كامالً الدليل على  .التعرف
تنفيذها • قبل الجلسات جميع بمحتوى الالزمة ،اإللمام للمواد المسبق  .والتحضير
تناقش • التي كالجلسات للعاطفة، إثارة الجلسات أكثر أثناء في تطرأ قد موضوعات أي  توقع

الجنسي قس . التحرش راجع المعلومات من للعنف :م لمزيد تعرضوا الذين المشاركين  دعم
 . واإليذاء

جلسة • كل بداية في المشاركين مع األهداف  . راجع
للمشاركين، • اليومية بالحياة عالقة لها أنشطة ووضع محلية، أمثلة تقديم دائماً حاول

 .واهتماماتهم
اإلم • قدر األصعب إلى السهلة ومن المعروفة غير إلى المعروفة الموضوعات من  . كان ابدأ
لل"أنشئ • خاص المؤجلةممكان لها " وضوعات وليس الجلسة، أثناء في نفسها تطرح  والتي

أ عالقة آخر، وقت في الموضوعات هذه مناقشة يمكن حيث الجلسة؛ ربطها وبأهداف
أ أخرى وبأنشطة  .جلسات

أن • يمكنها الجليد، وإذابة التسخين ألنشطة آلخر، خطط نشاط من انتقال نقطة تكون
المجموعةو أ نشاط مستوى انخفاض عند  .استخدامها

أثناء • في الستخدامها شارت الفليب ورق على قائمة في النقاشات، أثناء في الهامة النقاط سجل
الجلسة وإنهاء المراجعة المشاركين . أنشطة من المساعدة طلب االعتبار بعين األخذ  . مع

أ • الموضوعات فيوأربط الجديدة عالقتهاالمعلومات واشرح المشاركون، يعرفه بما  الجلسة
والجماعي الفردي الصعيد على الحالي،  .بوضعهم

يستخلصونها • واضحة رسالة توصيل مع إيجابية، بملحوظة الجلسة إنهاء من  عند . تأكد
أ التحديات، لبعض ممكنة حلول باقتراح قم يكون والضرورة، عندما التالية الخطوات  حدد

مناسبا  . الوقت
البعض • بعضهم أسئلة إجابة على المشاركين المشاركين . شجع لبقية مفتوحة أسئلة  اطرح

السؤال؟ "بالقول هذا على جواباً أحدكم لدى  ". هل



 
 

 

  

                                               

                        

  

لماذا  هذا  الوحدة؟   
إن  مقدمة هذه الوحدة سوف تتيح الفرصة للطالب  والمدربين؛ للتعرف أكثر على  بعضهم البعض، وستمكنهم  

من  معرفة   غايات، وأهداف   مداخل  l: دليل  تدريب  الطالب  على  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  
االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه . وسيكتشفون  السبب  الذي  يحفزهم  على  الذهاب  إلى  المدارس،  وتعلم  

مبادئ البيئة التعليمية اآلمنة،  كما أن  من  المهم أن  يقتنع  الصغار بأن لديهم القوة   لتجاوز األوقات  الصعبة  من  
إن  هذه  الوحدة  سوف تشجع  الصغار  على  تحديد  سماتهم،  وتعزيز  الثقة  بأنفسهم وبقدراتهم؛  إذ  أنه  في   .
حياتهم 

حالة  غياب  الكفاءة،  وتقدير  الذات،  فإنه  يصعب  عليهم  حماية  أنفسهم، والتعافي  من  العنف  القائم  على  النوع  
إن  الطالب  من  خالل  موضوعات  الكفاءة  الذاتية،  واحترام  الذات،  والمرونة  المدمجة  في  هذا  الدليل   االجتماع 
ي.
سيكتشفون  طرق العمل  كفريق، ومعرفة  هذه الطرق   سوف  تمكنهم  من  مساعدة بعضهم البعض، وسيظهر أثر  

  . 
ذلك  على  عالقتهم  بأقرانهم  في  أثناء  نموهم وسيظل  ذلك  باقي اً في  حياتهم 

ما  محتوى  الوحدة؟   
الجلسة  l: إعداد  المسرح 
 (ساعة  و 30 دقيق 
ة)  

سيقوم  الطالب  بالتعرف  على  بعضهم  البعض، و تقديم  أنفسهم  للمجموعة،  وأيضا  إنشاء  قواعد  أساسية  للعمل،  
وتحديد  توقعاتهم،  ومن  ثم  مقارنتها   بغاية  وأهداف  البرن امج .  

الجلسة 
 2: دعم  بعضهم  البعض  
(ساعة  و 30 دقيق 
ة)  
يقوم الطالب بذكر  مواهبهم الخاصة، وتحديد  كيف يمكن أن  تفيدهم  وتدعم  زمالئهم 
. كما  يقوموا  أيضًا بكتابة  

  . 
الصفات التي  تميزهم وكيف لها أن  تفيدهم في  مساعدة بعضهم البعض 

كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟   
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التحالف  الدولي  ضد   برايتون،  المملكة  المتحد 
ة: ألعاب  تستخدم  في  ورش  العمل،  وفي  االجتماعات  والمجتمع .

فيروس  نقض  المناعة  البشرية 
\ اإليدز  
http://synkronweb.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/ene0502_ 

 .Energiser_guide_eng.pdf 
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1 : إعداد  المسرح   
الجلسة
  

  . 
ساعة  و 30 دقيقة  
قت: الو

األهداف  التعليمية :  

  : 
في  نهاية  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من 
  . 

1. تذكر  أسماء  الطالب  اآلخرين 

  . 

2. تحديد  محفزات  الذهاب  إلى  المدرسة 
  . 

3. شرح  الغاية، واألهداف  لبرنامج  تدريب  الطالب 
  . 

4. مقارنة  توقعاتهم  بأهداف  برنامج  تدريب  الطالب 

 . 

5. تحديد  القواعد  األساسية  للبرنامج 

  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. النقاش 

  . 

2. مقابالت  ثنائية 
  . 

3. عروض  الطالب 

المواد :  
  . 
 •  سبورة  طباشير،  أوأوراق  فليب  شارت 


•  طباشير، أوأقالم  لوحات .   
  . 

•  دفتر  ملحوظات  لكل  طالب  

  : 

•  النشرات  

•  الهدف  العام،  واألهداف  الخاصة  ل برنامج  تدريب  الطالب .   

 . 

•  القواعد  األساسية  المقترحة 

  

  : 
تجهيزات  المدرب 

1. اكتب  وعلق  ما  يلي،  بحيث تكون  مرجعية  مرئية للمشاركين :    


•  غاية  وأهداف  البرنامج  .   
  .1 

•  أسئلة المقابلة للنشاط   


2. اإللمام  بتعريف  كل  من   المرونة، و الكفاءة  الذاتية .   

3. اعطاء  دفتر  ملحوظات  لكل  طالب، وي طلب  إليه  إحضاره  في  كل  جلسة   

  : 
ملحوظات  المدرب 
الكفاءة  الذاتية :هي       .

1. المرون 
ة: هي  القدرة  على النماء، و النضوج، والتصدي للظروف المعاكسة 

عليك  اإللمام  بغاية،  وأهداف  .
ًعمال  أو تصرف ًا مع يناً  أن  يؤمن  الشخص، بأنة قادر على أن  يؤدي  
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برنامج  تدريب   الطالب  ووضع  القواعد  األساسية . (راجع  معلومات  محتوى  المحاضرات  
والنشرات .)  

االنتباه،  واالعتراف،  واالحترام  من  قبل   
2.  .من  المهم  جدا  أن  يشارك  كل  طالب، وأن  يوجه  للجم 
يع:
هذه  الوحدة  ستمهد  الطريق  للبرنامج  بأكمل 
ه .   المجموعة.

3. .بما  أنها  مرحلة  البداية  للبرنامج،  قد  يفضل  األوالد  اختيار  رفقائهم  من  األوالد،  والبنات  من  البنا 
ت.
  . 
اترك  المجال  للطالب  في  اختيار  رفقائهم  بأنفسهم 

  ( 
التمهيد  
 (ثالثون  دقيقة  :1
النشاط  
 . 

1. رحب  بالطالب  في  البرنامج وعرف بنفسك 

  
          –
إذا لم  يكن  عدد  الطالب  زوجيا،  شكل    
2. قس م  الطالب  إلى  فرق  تتكون  من  طالبين، أوطالبتي 
ن. 

 . 
أنت
 - فريق ًا مع  أحد  الطالب 
  

.
ض رة مسبقا  
3. اطلب  إلى  الطالب  أن  يقوموا  بالتعرف  على  بعضهم  البعض م ن  خالل  األسئلة  المح
اطلب  إلى  الطالب  استخدام  دفاتر  الملحوظات  لتدوين  اإلجابات  . 

  
  : 

4. استخدم  األسئلة  التالية  لالسترشاد  بها  في  أثناء  المقابلة 

 •  ما  اسمك؟   
 •  لم  ترغب  في  الذهاب  إلى  المدرسة؟   

 • ما  الذي  يجعلك  ال  ترغب  في  الذهاب  إلى  المدرسة؟   
• ما  الشيء  الذي  عملته، وتفخر  به  ؟  (أمر  واحد).  


• ما  هوأملك، وحلمك  في  المستقبل؟   
  

 .( 

5. هل  قدم  الطالب  الشخص  الذي  قاموا  بمقابلته؟ (للمجموعة  كاملة
  


6. بعد  اعطاء  الفرصة  للطالب  للتعريف  بالطالب  الذي  قابلوه،  امنحهم  الفرصة  للتعبيرعن  أرائهم   
 .  
بالتصفيق،  عودوا  معا  كمجموعة  لمراجعة  أسئلة  للمناقشة

  
  . 

7. قم  بتسجيل  اإلجابات  على  لوح  الفليب  شارت  للتمكن  من  العودة  إليها  في  أثناء  تنفيذ  البرنامج 

  :
أسئلة  للمناقشة 
  : 
      استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  المناقشة 


1. ماذا  كان  شعورك  عندما  قمت  بالتفكير بآمالك، وأحالمك  للمستقبل؟    

2. ما   وجه  الشبه،  ووجه  االختالف  بين  أحالم، وآمال  األوالد  والبنات؟    


3. ما  األسباب التي  تجعلك ال تريد الذهاب إلى المدرسة؟    
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4. ما  األسباب  التي  تدفعك  للذهاب  إلى  المدرسة؟  ما  األمور  التي  تؤثر  على  األوالد  والبنات  بشكل   
سلبي  في  المدرسة؟   


5. ما  هي  التغييرات  التي  يمكن  أن  نعملها  لجعل  األوالد  والبنات  أكثر  نجاح ًا في  المدرسة؟        
  

  (
النشاط  
2: التوقعات   
(30 دقيقه 
ما  الذي  تأمل  أن  تخرج  به  من  برنامج   
1. اعط  فرصة  للجميع  للقيام  باإلجابة  عن  السؤال  اآلت 
ي: 

تدريب  الطالب؟  
  

 .

2. سجل  األجوبة  على  لوحة  الفليب  شارت  
  


3. اشرح  غاية  وأهداف  برنامج  تدريب  الطالب  (راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات ).  
  

إذا  قام  الطالب  بتسجيل  نقاط  لن  
4. قم  بإيجاد  الصلة  ما  بين  توقعات  الطالب،  وأهداف  البرنام 
ج.
يتم  تغطيتها  في  البرنامج،  تأكد  من  تحديد  النقاط  التي  سيتم  تغطيتها  في  البرنامج والنقاط  التي  

إن  المدرسة  ستعمل  على  بناء   :
على  سبيل  المثال،  قد  يقول  طالب  .
لن  يتم  تغطيتها  في  البرنامج 
 .
هذا  مثال  على  نقطة  لم  تتم  تغطيتها  في  البرنامج  .
سياج  لجعل  المدرسة  أكثر  أمانا 

  

5. ارسم  شكل  باب  على  ورقة  فليب  شارت، واكتب  المث 
ل: "عندما  يغلق  باب،  يفتح  باب  آخر ."  

وبين  من  خالله  أن  هذا  البرنامج  يعالج  قضايا  المرونة، و الكفاءة  الذاتية،  مع  شرح  كل  
باإلضافة  إلى  الغاية،  واألهداف  التي  المصطلحات  بلغة  مبسطة  يسهل  على  الطالب  فهمه 
ا.

 
ذكرت،  مؤكدا  بأن  هذا  البرنامج  سوف  يساعد  على  العمل  من  أجل  تحقيق  أهدافهم  الشخصية؛ 
  .
لكي  يتصفوا  بالمرونة  حتى  يتمكنوا  من  مواصلة  تعليمهم،  حتى  في  ظل  الظروف  الصعبة 

  (
النشاط 
 3: القواعد  األساسية   
(30 دقيقة 

1. قم  بدعوة  الطالب  لتكوين  قائمة  بالقواعد  األساسية،  التي  سترشد  المجموعة،  وتساعدهم  في   

 .
الحفاظ  على  بيئة  تعليمية  صالحة، وآمنة  على  مدى  الفترة  التنفيذية  للبرنامج 
 


2.  سج ل القواعد  األساسية  على  ورقة فليب  شارت، وقم  بإلصاقها  على الحائط لتصبح  مرجعاً  
اعط  الطالب  وقت اً كافي اً لكتابة  القواعد  األساسية  في  دفاتر   على  مدى  الفترة  التنفيذية  للبرنامج .

 .
ملحوظاتهم 
  


3. بين  للطالب  أنه  تم  اعطاؤهم  الفرصة  سابق اً للتحدث  عن  األشياء  التي  يودون  تحقيقها  من  خالل   
اشرح   اطلب  إليهم   – اآلن  
- ذكر النقاط التي يرغبون تجنب  حدوثها في  البرنام 
ج. البرنام 
ج.

 .
لهم  أن  القواعد  األساسية  ستشعرهم  براحة  أكثر  في  المشاركة  بهذا  البرنامج 
  

راجع  القواعد  األساسية  المقترحة  الموجودة  في  معلومات  محتوى  الجلسات،  والنشرات،  وقم  بأية  
أكد  للطالب  حق  المشاركة  بتجاربهم؛  وأنه،  في  حالة  تعرض  أي  طالب   .
إضافات  لم  يقم  بها  الطالب 
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أخبر   .
لسوء  المعاملة أو  االعتداء  عليه،  فعليه  مخاطبة  شخص  بالغ  موثوق  فيه، أوطلب  المساعدة 
الطالب  أنه  سيتم  تعليمهم  كيف  يحصلون  على  المساعدة  حين  يحتاجونها،  على  مدى  البرنامج،  وأنه  

  . 
باستطاعتهم  التحدث  إليك  في  أي  وقت

        ملخص  الجلسة :  
اقرأ  على  مسامعهم  
1.  راجع  أهداف  البرنامج  مشير ًا إلى  الباب  المرسوم  على  ورقة  فليب  شار 
ت. 

المثل   
" عندما  يغلق  باب،  يفتح  باب  آخر ." وذكرهم  بمفاهيم  المرونة،  وا لكفاءة  الذاتية . 
  


2.  وضح أن  هذا البرنامج يهدف لخلق  بيئة تعليمية آمنة لجميع  الطالب، وأنهم  سيناقشون  ما  يمكن   
 .
القيام  به  لجعل  المدرسة  مكانا  آمنا  يودون  الذهاب  إليه 

  

3.  اطلب  إلى  أحد  الطالب،  أن  يقوم  بقراءة  القواعد  األساسية  جهر اً أمام  الجميع . وأخبر  الطالب   

 .
أن  القواعد  األساسية  هذه  ستتبع  على  مدار  البرنامج 
  

إن  تحقيق  هذا  المستوى  يتطلب  منهم   .

4.  كل  شخص  في  البرنامج  مميز، ويمتلك  شيئا  يفخر  به  
وضح   أنه  سيتعيين  على  الطالب  مناقشة  الصفات  التي  تجعل  منهم  .
مرونة،  وصفات  خاصة 

في  بعض  األحيان،  مبينا   .
مميزون، و كيف  يمكنهم  االستفادة  منها  في  تحقيق  أهدافهم،  وأحالمهم 
أن  التعرف على  صفاتهم هذه يستغرق بعض الوقت، كالً من  األوالد  والبنات يمتلكون  صفات  

خاصة  على   ٍحد سواء،  كما  أنهم  يختلفون  أحيانا  في  تلك  الصفات،  وأحيانا  يمتلكون  الصفات  
  .
نفسها 

معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات   
األهداف العامة  والخاصة لبرنامج تدريب الطالب .  

       األهداف العامة  لبرنامج تدريب الطالب   

الهدف  العام  لهذا  البرنامج،  هو  مساعدة  الطالب  على  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  
  .
في  المدارس وكيفية  تجنبه 

األهداف  الخاصة  لبرنامج  تدريب  الطالب   
  :
        سيتمكن  الطالب  في  نهاية  هذا  البرنامج  من 

  .

1. حماية  أنفسهم  من  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  
  .

2. تعزيز  مرونتهم  في  حالة  تعرضهم  لإليذاء  
  .

3. تكوين  صداقة  صحية  مع  الكبار،  واألقران  

القواعد  األساسية   المقترحة  
هذا  سيجعل  الجميع   
1. الخصوصية   
–  ما  يحدث  هنا لن  يتم نشره في  أي  مكان  خارج القاع 
ة. 

  .
يشعرون  بالراحة  للحديث  بأمانة،  وشفافية 

2. المشاركة   
– شارك  في  النشاطات  بحماس  وفعالية .   
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3. عدم  التقييم 
 – ليس  من  الخطأ  أن  يوجد  اختالف  في  الرأي،  ولكنه  ليس  من  السليم  تقييم،  وانتقاد  
  . 
اآلخرين،  وإحباطهم،  أوالتقليل  من  مشاعرهم،  وتجاربهم 

  . 
عامل  اآلخرين  مثلما  تريد  أن  يعاملوك  
4. التقدير   
– استمعوا  لبعضكم  دون  تقيي 
م.
سيحصل  الجميع   .

5. استمع  دون  مقاطعة  
– استمع  لآلخرين،  وعرهم  انتباهك  وال  تقم  بمقاطعتهم 

  . 
على فرصة للمشاركة 

6. يحق لكل  شخص  طلب  اإلعفاء  من  اإلجابة   
– بينما  يحث  هذا  البرنامج  على  المشاركة،  فإن  

  . 
طلب  اإلعفاء  من  اإلجابة  عن  سؤال  جائز 

7. ال  يوجد  أي  سؤال  سخيف، أوتافه   
– كل  سؤال  مهم،  ويجدر  بنا  سؤاله،  وهناك  احتمال  بأن  

  . 
يكون  لشخص  آخر  السؤال  نفسه 
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2 : دعم بعضهم البعض  
الجلسة 
  

  . 
ساعة  و 30 دقيقة  
قت: الو

األهداف  التعليمية :  
              في  نهاية  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من :  

  . 

1.  ذكر  موهبة  خاصة  يمتلكونها،  ومدى  ارتباطها  بأهدافهم  الشخصية 
  . 

2.  تعريف  احترام  الذات 
  . 

3.  تحديد  مواهب  أقرانهم 

 . 

4.  مناقشة  إمكانية  االستفادة  من  الصفات  التي  يمتلكونها  لمساعدة  بعضهم  البعض 

  : 
األساليب  المستخدمة
  . 

1. النقاش 

  . 

2. العمل  الجماعي 

المواد :  
  . 
•  سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 


•  طباشير، أو  أقالم  لوحات .   

  : 
تجهيزات  المدرب 
  . 
         ال  يوجد 

  : 
ملحوظات  المدرب 

1. من  المهم  مشاركة  كل  الطالب  ذكور اً وإناثاً،  ستمهد  هذ ه  الوحدة  الطريق  للبرنامج  بأكمله،  ومن     

   . 
األهمية  بمكان  أن  تكون  هناك  مساواة، واحترام  بين  الطالب 

2. احترام  الذات  :هواالعتقاد  بأن  المرء  جدير  باالحترام   
.( يجب  التأكيد  على  الصلة  بين  احترام  الذات،  

  .( 
والكفاءة  الذاتية، والمرونة 
فيما تُعد  الجودة  سمة،  أو  خصلة،  تمكن  الطالب  من   .

3. قد  تكون  الموهبة  مهارة، أوعمل  يتقنه  الطالب 

  .
مساعدة  بعضهم  البعض 
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  ( 
مواهب  الطالب  الخاصة   
(30 دقيقة  :1
النشاط  


1. وضح  بأنهم  سيبنون  على  النشاطات  السابقة، وساعد  الطالب  على  معرفة  بعضهم  البعض  بصورة   
أفضل  من  خالل  معرفة  المزيد  من  المعلومات  عنهم،  وما  الذي  يميزهم؟   

  

 . 

2.  اطلب  إلى  الطالب  التفكير  بموهبة، أو  ميزة، أو  مهارة، أو  أي  عمل  يجيدون  القيام  به، اعط  أمثلة 

  

 . 

3.  كو ن دائرة، واطلب  من  الطالب المشاركة بموهبة، أو  ميزة لديهم ال يعرفها باقي أفراد المجموعة  

  

 . 

4.  احرص  على  أن  يقوم  كل  طالب  بتقديم  إجابة، وقم  بتسجيل  اإلجابات  على  ورقة  فليب  شارت  

  

  . 

5.  قوموا  بمراجعة  أسئلة  المناقشة  جميعا 

  :
أسئلة  المناقشة 
  : 
      استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 

 1.  هل  هناك أية اختالفات بين المواهب التي دونتها البنات وتلك المواهب التي  دونها األوالد؟ وما  هي؟   
 2.  ما  أهمية  أن  تدرك  المواهب  التي  لديك؟   

 3.  ما  أهمية  أن  ندرك  المواهب  لدى  اآلخرين؟   
 4.  هل  تعتقد  بأن  كل  شخص  لديه  موهبة؟   لماذا؟أو  لماذا  ال؟   

 5.  هل  يعد  االعتراف  بالصفات  الجيدة  في  الشخص  تباهياً؟  لماذا؟أو  لم  ال؟   

دعم  بعضهم  البعض
  (30 دقيقه)4   :2
النشاط  
وضح  الفرق  بين  الميزة   
1. اطلب  إلى  الطالب  بأن  يقوموا  بتسجيل  بعض  الميزات  الهامة  التي  يمتلكونها . 

 . 
يمكن  أن  تتشعب  بعض  الميزات  من  المواهب، ولكنه  ليس  باألمر  الضروري  و الموهبة.
  


2. اطلب إلى الطالب  رسم  صورة أو  كتابة قصة، يبينون  من  خاللها المساعدة التي  يمكن أن  تقدمها  هذه   
كمساعدتهم   ) 
أو  كيف  أسهمت  هذه  الميزات  في  مساعدة  اآلخرين  في  الماضي؟ الميزات  لآلخرين ,
 . 
لشخص  مسن في  حمل  شيء  ما). إن  الصفات  التي  تم  عرضها  هنا تُعد  من   العطف  أو  اإلحسان 

  
 .
قصتهم  
3. اطلب  إلى  البعض  التطوع  لعرض  رسومهم،  أو  

  

                                                             
انظر  قائمة  .7-6  : 
       ¤    Ұ ǚ  Ǜ   ǚ   Ǜ Ҹ ǚ ғ  Ǜ    Ǜ   ǚ     җ :Ǜ    Қ  
   4مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فیروس  نقض  المناعة  البشریة \ اإلیدز، 

المراجع  لالقتباس  الكامل   
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وضح  للطالب  كيف  بإمكانهم  مساندة  بعضهم  البعض،   بدالً  .

4. أكد  على  التعاون،  واإلحسان،  واالحترام 

  . 
من  مضايقة،أو  ترهيب،  أو  تحرش  أحدهم  باآلخر 

5. ابحث  عن  أمثلة  في  قصصهم  لما  قاموا  بإظهاره  في  جوانب  (التعاون،  واإلحسان،  واالحترام ). اربط  

  : 
قصصهم،  وصفاتهم  التي  شاركوا  بها،  بالصفات  التالية 
وبالعمل  معا  يستطيع  الطالب  أن  يجعلوا  مدارسهم،  والمجتمع   
• التعاون : هوالعمل  معا  لمصلحة  الجميع . 

ًال و آمن ًا؛  حيث  يمكن لألوالد  والبنات  العمل  معا،  وتقاسم  األعباء،  ومساعدة  بعضهم  البعض   مكان اً مقبو
  . 
عند  الحاجة 

هو  أن  نظهر  اهتمامنا  في  عمل  الخير  لتحسين  حياة  اآلخرين . ويعني  ذلك  أن  نأخذ  احتياجات   
• اإلحسان : 

  . 
الغير بعين  االعتبار، وإظهار المحبة  لشخص  حزين أو  شخص  يحتاج المساعدة 
التأمل  في  كيف  يمكن  لتصرفاتنا  أن  تؤثر  على   .

• االحترام : هو  التفكير  في  اآلخرين  وفي  مشاعرهم 

مما  يعني  أن  نعير  انتباهنا  تجاه  ما  يحب   .
حياة  اآلخرين،  ومراعاة  شعور  اآلخرين  تجاه  هذه  التصرفات 
  . 
اآلخرين  وما  ال  يحبون،  واحترام  مشاعرهم 

  (
احترام  الذات 
(30 دقيقة :3
النشاط  

  : 

1. اطلب  إلى  الطالب  رسم  صورة  دعائية  عن  أنفسهم،  مع  إمالء  الفراغات  التالية 
  .________________ 
           أنا  أجيد  
  .________________ 
           أنا  أحب  

  ._______________  
           أصدقائي   يحبونني  بسبب
  ._______________ 
           لقد  حققت  

 .
اسمح  للطالب  بالتج ول  لمشاهدة  ما  قام  به  زمالؤهم  .

2. قم  بتعليق  اللوحة  حالما  ينتهي  منها  الطالب

  

اطلب   .

3. شجعهم  على  استخدام  تلك  المعلومات  في  اللوحة  في  الثناء  على  زمالئهم  كلما  أمكن  ذلك 
 . 
إليهم  محاولة  القيام  بها  في  األسبوع  المقبل،  ومراقبة  كيف  يشعرون 

على   .

4. وضح  لهم  بأنه  في  بعض  األوقات،  يقوم  الناس  بالتفوه  بعبارات  تجعلهم  يشعرون  بالسوء 
في  بعض  الثقافات  يتم  إخبار  الفتيات  بأنهن  أقل  قيمة  من  األوالد،  وبالتالي  فإن  عليهن   سبيل  المثال :

 . 
وهذا  ينقص  الشعور  باحترام  الذات  لدى  البنات  القيام  بكل  ما  يطلبه  الرجل.


5. أخبر  الطالب  أن  اكتشاف  الصفات  الحميدة  التي  يمتلكونها  سيعزز  احترام  الذات  لديهم،  واشرح   
لهم  أن  احترام  الذات  هوالشعور  بالرضا  عن  النفس،  وأنه  يجب  عليهم  الشعور  بالمحبة  واالحترام  تجاه  

ووجههم إلى أن  احترام الذات ال يعني   أنفسهم،  وتوقع  حسن  المعاملة،  واالحترام  من  قبل  اآلخرين .
  . 
أنهم أفضل  من  غيرهم، ولكنه  سوف يساعدهم  على  مواجهة اإلحباط، وخيبة األمل 

 

   
   
   
   
  

  

  

23 



 

  :
ملخص  الجلسة 


1.  المواهب  متوافرة  عند  األوالد  والبنات  على   حٍد سواء،  متشابهة  في  حين ومختلفة  في  حين  آخر،   
 .
فاحرص  على  أهمية  مشاركة  الجميع 

  


2. يمتلك  الصغار  الكثير  مما  يفيد  المجتمع،  بالرغم  من  أنه  يصعب  عليهم  جعل  الكبار  يصغون  إليهم . 
وهذا البرنامج  سيساعدهم  على تحديد السبل التي  يمكن بها تحقيق قدراتهم،  والعمل  مع  الكبار  بشكل  

 .
جماعي  من  أجل  تجنب  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  مدارسهم 

  

عِلم  الطالب  أن  باستطاعتهم 
 (ذكور ًا وإناًثا)،  العمل  سوي اً لمساعدة  بعضهم  البعض  من  أجل   
3. َأ 
بعض  الصفات التي تتم تنميتها في  مرحلة  الصغر،  ستساعدهم  عندما يكبرون،  .
سالمة  نموهم 
 .
وسيكون  لها  تأثير  كبير  على  طريقة  ارتباطهم  ببعضهم  البعض  كرجال  ونساء  لبقية  حياتهم 

  

احترام  الذات،  والمرونة،  والكفاءة  الذاتية  المتضمنة  في   :

4. أخبر  الطالب  أنهم  سيتمكنون  من  تعزيز  
وأنه  من  خالل  تنمية  هذه  الصفات،  سيصبح  لدى  الطالب  جاهزية  أتم  على  اتخاذ   هذا  البرنامج .

قرارات  تخدم  مصلحتهم  الشخصية،  وتساعدهم  على  تحقيق  غاياتهم،  وأحالمهم . 
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لماذا  هذه  الوحدة؟   

سيقوم الطالب من  خالل هذه الوحدة، بدراسة أحالم وآمال  المستقبل التي  ينشدونها،   وسيعملون على تطوير  
ولكي يتم لهم ذلك  سيقوم الطالب باستخدام دليل تحديد األهداف؛   الغايات  التي  سوف  تساعدهم  على تحقيقها .
لمساعدتهم   على  وضع  أهداف  واقعية  يمكن  إحرازها . وسيناقشون  من  خاللها  العوائق  التي  من  المحتمل  أن  
ستستخدم  األهداف  التي  وضعت  من  قبل   يواجهونها  في  أثناء  مرحلة  تحقيق  أهدافهم،  وتحديد  آلية  لمعالجتها .
وسيطلب  إليهم  الرجوع  وتسليط  الضوء  على  أهدافهم  عند  تقديم   .l الطالب  في  بقية  وحدات  برنامج  مداخل

ومن  الواضح  أنه  عندما  يضع  الطالب  أهداف اً شخصية  تم  التخطيط  لها  بعناية؛   فستكون  الموضوعات  األخرى .
اختياراتهم الشخصية أفضل وسيكون لديهم مرونة أكبر في  مواجهة التحديات  في  المستقبل.إن  عملية  وضع  

األهداف،  وإعداد  خطة  عمل لتحقيق تلك األهداف  سوف يطور  من  مهارات  حل  المشكالت، واتخاذ القرارات  
التي  ستسهم في  تعزيز الكفاءة الذاتية، وزيادة احترام الذات .  

ما  محتوى  الوحدة؟  
  

(ساعة  و 30 دقيقة )   األهداف  :l الجلسة 

كما  يقوم  الطالب   باستخدام  يقوم  الطالب  بتخيل  مستقبلهم،  وأين  سيكونون   بعد 5 إلى   10  سنوات  من  اآلن .
ورقة  عمل  دليل  األهداف،  لتطوير  هدف  شخصي  للمستقبل،  وكذلك  خطة  عمل  للمساعدة  على  تحقيق  ذلك  

الهدف .  
  

الجلسة :2 تحقيق  أهدافك  (ساعة )  

يقوم الطالب بدراسة  حالتين من  حاالت الطالب الذين لديهم أهداف، ولكنهم  يواجهون  صعوبات في  تحقيق  
يناقش  الطالب  اإلستراتيجيات  لمعالجة  التحديات،  والحواجز  التي  تحول  دون  تحقيق  األهداف .  أهدافهم .

كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟   
  
موضوعات وخيارات اخت يا ر المستقبل ! ( CEDPA).  (1998)مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية  •	 

  .C
 EDPA  : . واشنطن  العاصمة لألوالد المراهقين .

  
موضوعات وخيارات  	•  مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية   (2002) .(CEDPA). اختيار المستقبل !
  .
CEDPA)) : . واشنطن  العاصمة لألوالد المراهقين .
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:2 الوحدة 2

األھداف تحدید



 

واشنطن  
ة. (2001). دليل  المهارات  الحياتي 
• مركز فيلق السالم للمساعدة الميدانية  والبحوث التطبيقية. 
العاصمة  

http://www.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0063_lifeskillscom 
  .plete.pdf 
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  5 

األهداف  :1 

الجلسة

  
  . 
ساعة  واحدة  و 30 دقيقة  : 
الوقت 

األهداف  التعليمية :  
  :
          سيتمكن   الطالب  بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة القيام  بما  يلي 

  . 

1.  تنمية  هدف،  أو  أهداف  شخصية 
  . 

2.  تحديد  خصائص  الهدف،  على  المدى  القريب  والبعيد 

  . 

3.  تحديد  الخطوات  المطلوبة  لتحقيق  أهدافهم 

  :
         األساليب  المستخدمة   
  . 

1.  تصوير  إرشادي 

  . 

2.  مجموعات  عمل  صغيرة 
  . 

3.  نقاشات 

  : 
          المواد 
  . 

• ورق  فليب  شارت، أو  سبورة  طباشير 

  . 

•  طباشير، أو  أقالم  لوحات،  أقالم  حبر أوأقالم  رصاص 
  . 

•  دفاتر  ملحوظات 


• أقالم  لوحات، أوأقالم  رصاص  ملونة    
  : 

•  نشرات 

  . 

• ورقة  عمل  دليل  األهداف 
  . 

•  دليل  األهداف 

  : 
           تجهيزات  المدرب 
احرص  على  ضم  أمثلة  ألهداف  قريبة  المدى،   .

1. اكتب  تعريف  الهدف  على  ورقة  فليب  شارت  

 . 
وأخرى  بعيدة  المدى 
  

  (. 
(راجع  معلومات  محتوى  الجلسات  والنشرات  
2. اعمل نسخ  من  ورقة  عمل  دليل األهداف 
إذا  لم  يكن  من  المستطاع  عمل  نسخ  للطالب،   دو ن  المعلومات  على  ورقة  فليب  شارت،  أو  استعد  

 .
للقيام  بالنشاط  شفوي اً 

                                                             
انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل .   . 
  5 أخذ من  مركز فیلق السالم للمساعدة المیدانیة  والبحوث التطبیقیة، دلیل  مھارات المعیشة؛
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  .

3. تأكد  من  قيام  الطالب  بتدوين  أهدافهم  في  دفاتر  الملحوظات  حتى  يعودوا  لها   في  أثناء  البرنامج  


4. راجع  تعاريف  احترام  الذات، والمرونة، والتصميم، والكفاءة  الذاتي 
ة .   

  

  : 
ملحوظات  المدرب 

ف  :عبارة  عن  غاية،  وهوال غرض أوالنتيجة  المرجو ة،  التي  يركز  عليها  الشخص ويعمل  من  أجل   1 . الهد

تحقيق 
ها. 
  

  

2. يجب  على  الطالب أن  يصلوا لهدف  شخصي  واحد  على  األقل،  ويستحسن  أن  يكون  هناك  أكثر  من 
 . 
هدف 

  

3. المثابرة 
 :هي  العمل  المتواصل  لتحقيق  الغاية أو  الهدف،  ويكون  عادة  على  المدى  البعيد،  بغض  النظر  

 . 
عن  الصعوبات،  أو  العقبات 
  

  . 

4. التصميم  : هو عملية  اتخاذ  قرار، أو  تأسيس  مسار  عمل 

  ( 
أين  سيكون  الطالب  في  المستقبل؟   
(30 دقيقة  :1
النشاط  
اخبرهم  أن  عليهم   "

1. اطلب  إلى  الطالب  تذكر  أسئلة  الجلسة  السابقة،   
"ما  هوحلمك، أ وأملك  للمستقبل؟ 

ليس   .
االحتفاظ  باإلجابة  عن  هذا  السؤال؛  حيث  سيطلب  منهم  القيام  بنشاط  يتخ ي لون أنفسهم في  المستقبل 
 . 
عليهم  الكتابة  خالل  النشاط  حيث  ستتاح  لهم  الفرصة  للكتابة  على  دفاتر  ملحوظاتهم  عند انتهاء  النشاط 

  
يستطيعوا  أن  يتخيلوا  أنفسهم  بعد   5،   
2. اطلب  إلى  الطالب  إغماض  أعينهم،  وتخ يل  أنفسهم  في  المستقب 
ل. 

 .
أو   10،  أو  حتى   15 سنة  من  اآلن 
  

  

3. يجب  على  الطالب  إبقاء  أعينهم  مغمضة  عندما  تسألهم  األسئلة  التالية  التي  ستساعدهم  على  تصور 
  . 
مستقبلهم 

 •  أين  أنت؟  هل  تعيش  في  مدينة  كبيرة؟ أ و في  قرية؟   
 •  ما  هي  وظيفتك؟   

 •  ماذا  تعمل؟   
 •  ما  هوأكثر  شيء   تفخر  به؟  

 •  ما  هي  التغيرات  التي  قمت  بها  في  حياتك؟  
  


4. امنح  الطالب   
5-10 دقائق،  واطلب  إليهم  أن  يكتبوا، أو  يرسموا  
- على  دفاتر  ملحوظاتهم  
- بعض   
 .
األشياء  التي  قاموا  بتخ يلها  في  أثناء  النشاط 
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5. قوموا  بمراجعة  أسئلة  للمناقشة  في  مجموعة  واحدة  

  :
          أسئلة  للمناقشة   
  : 
          استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 


1. ماذا  تعلمت  عن  مستقبلك؟    

2. هل  من  المهم  التفكير  بما  سيحدث  خالل   5 أو   10 سنوات  في  المستقبل؟  ولماذا؟    

  ( 
تطوير  الهدف   
(15 دقيقة  :2 
نشاط
قم  باعطائهم  تعريف   .

1. اطلب  إلى  الطالب  تعريف  الهدف 
 . سجل  إجاباتهم  على  سبورة  الطباشير 

 . 
الهدف  بعد  مشاركة  الجميع 
  


2. وضح  لهم  أن  وجود  أهداف  في  حياتهم  سيساعدهم  في  أن  يصبحوا  الشخصية  التي  تخيلوها  في   
 . 
النشاط  السابق 

  
مثال  لهدف على   .

3. وضح  الفرق  بين  الهدف  على  المدى  القريب،  والهدف  على  المدى  البعيد 

المدى  القريب 
: "سأنجح  في  اختبار  هذا  الفصل ." ومثال  لهدف  على  المدى  البعيد 
 "سوف  أنتهي 
من  المدرسة،  وألتحق  بالجامعة ." 

  

4. اشرح  لهم  أن  تحقيق  آمالهم، وأحالمهم  في  المستقبل  تتطلب  وضع  أهداف  حقيقية . وأن  كل   

هدف يتطلب العمل  ألجل أن  يتحقق؛  ولكن بوجود  خطة  عمل  محددة   ستساعدهم  على تحقيق  
 . 
تلك  األهداف 

  
 SMART

5. أخبرهم  أن  فرصتهم  في  تحقيق  أهدافهم  ستكون  أفضل  إذا  كانت  أهدافهم  ذكية      

 S        محددة         
   M       قابلة  للقياس    
 A       يمكن  إنجازها  
 R       واقعية         

    T       محددة  زمني اً  
  


6. أخبرهم  أنه  في  بعض  الحاالت  يكون  من  الضروري  امتالك  سلسلة  من  األهداف  الصغيرة   
في  النشاط  الثاني،  ستكون  هناك  فرصة  أمام  الطالب  للتأكد  من   .
للوصول  لألهداف  األكبر 

 . 
وضعهم  ألهداف  ذكية 
  

اطلب  إليهم  تسجيل  األهداف  في   .

7. امنح  الطالب  
 5 دقائق  للتفكير  بأهداف  قريبة  وبعيدة  المدى 
  . 
دفاترهم 
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  ( 
خطوات  تحقيق  األهداف   
(45 دقيقة  :3
نشاط  
تحقيق  الهدف  يتطلب   
1. اشرح أهمية امتالك  هدف  ما،  وأهمية  مرونة الشخص  لتحقيق الهد 
ف. 

ذكر  الطالب  بأنهم  قد  قاموا  بمواجهة  بعض  العوائق  في  حياتهم،  وتمكنوا  من   التصميم  والمثابر 
ة.
التغلب  عليه 
ا . 

  

2. اطلب  إلى  الطالب  إلقاء  نظرة  على  أهدافهم . وأخبرهم  بأنهم  سيعملون  على تحسين  أهدافهم،   

والخروج   بخطة  عمل  تساعدهم على  التخطيط  ألهدافه 
م . 
  

  
أخبرهم  بعدم  الكتابة  عليها   
اآلن .  
3. اعط  للطالب  ورقة  عمل  دليل  األهدا 
ف.

  
هذه  األسئلة  ستساعد   الطالب  في  
4. راجع  األسئلة  التالية  لتساعد  الطالب  في  وضع  أهداف  ذكي 
ة.

تطوير  خطة  للعم 
ل . 
  

     هذا  مثال  للهدف  قريب  المدى  6 .  
هدف  قريب   "
اكتب   هدف اً قريب  المدى، وآخر  بعيد  المدى 
. "سأنجح  في  االختبار  :

• حدد  الهدف 

  . 
المدى 

إذا  نجحت  في  االمتحان،   
• ما  هي  بعض  الفوائد  من  تحقيقي  لهدفي؟  على  سبيل  المثا 
ل: 
سأتمكن  من  االنتقال  إلى  المرحلة  التالية .  


• ماذا  يحول  بيني،  وبين  هدفي؟  على  سبيل  المثال : "قد ال  أستطيع  تخصيص  وقت  كاف   
  ". 
للدراسة إذا اضطررت للعمل في  الحقل لساعات  طويلة 


• ماذا  يجب  علي  أن  أعمل، أوأتعلم؟  على  سبيل  المثال: "علي  التسجيل  لالختبار"   


• من  سيقوم  بتشجيعي؟  على  سبيل  المثا 
ل: "أنا  أعلم  من  أن  أساتذتي  يرغبوا  بأن  أنجح،  
وساطلب  إليهم  مراجعة  تقدمي ."  


• ما  هي  خطة  عملي؟  على  سبيل  المثال،  "سيتوجب  علي  أن  أدرس  ساعتين  في  اليوم ."  


• متى  سأتمكن  من  تحقيق  هذا  الهدف؟  على  سبيل  المثال،  
"بما أن  االختبار بعد ثالثة أشهر،  
سأنتهي  في  الخامس  عشر  من  شهر  أغسطس ."  

 . 

5. تحقق  من  أن  الطالب  فهموا  الدرس  والتمرين 
  

تواجد في  جميع   
6. امنح  الطالب  بعض  الوقت  للتفكير  في  تحقيق  أهدافهم  باستخدام  ورقة  العمل . 
يجب  على   أنحاء  الفصل، وما  بين  المجموعات،  وقم  بمساعدة  الطالب  باإلجابة  عن  األسئل 
ة.

 . 
الطالب  كتابة  اإلجابات  على  ورقة  عمل  دلیل  األھداف 
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7. بعد  انتهاء  الطالب  من  ورق  عملهم،  أخبرهم  بأنه  يتوجب  على  كل  طالب  أن  ينتقي  زمي الً ليشاركه   

أهدافه . 


8. بعد  أن  يقوم  الطالب  بمشاركة  أهدافهم  بشكل  ثنائي،  امنح  الطالب  الفرصة  للمشاركة  بأهدافهم  مع   
نظرا  لضيق  الوقت  قد  تضطر  الختيار  بعض  الطالب  للمشاركة  بأهدافهم  بدال  من   المجموع 
ة.

  .
السماح  للجميع بفعل  ذلك 

  : 
مل خص  ال جلسة 
1 . إن  امتالك  األهداف  وتحديد  الخطوات  لتحقيق  هذه  األهداف  أمران  في  غاية  األهمية  لتحقيق  

 .
المستقبل  الذي  يحلم  به  الطالب 
  


2. ذكر  الطالب  بأن  تحقيق  األهداف  يتطلب  الكثير  من  العمل،  ومن  الطبيعي  وجود  بعض   
سيكون  هنالك  الكثير  ممن  يمكنهم  مساعدة  الطالب  في  تحقيق  أهدافهم،  ومنهم   .
العوائق 

سنقوم  بمناقشة  الوسائل  التي  تمكنهم  من  التغلب  على  هذه  العوائق   زمالؤهم  في  هذا  البرنامج .
راجع  المثل : "عندما  يغلق  باب  يفتح  باب  آخ 
ر." يوجد  العديد  والعديد  من   في  الجلسة  القادمة .

 
"المداخل " لتحقيق  أهدافهم  الشخصي 
ة. أخبرهم  بأنه  يجب  أن  تكون  لديهم  الرغبة  في  تحقيق 
 .
أهدافهم،  والبحث  عن  مداخل  أخرى  بي نما  هم  يمضون  قدم اً في  الحياة 

  

كما  أنه  من  المهم  أيضا  أن  يكون  مر نا ًًَ في  طريقة  تحقيقه      وضح أهمية امتالك  هد ف  ما .
ذكر  الطالب  أنه  سبق  وأن  واجهوا  مثل   وأن  تحقيق  الهدف  يتطلب  ال تص ميم  وال مثابر ة . للهد 
ف.

  .
هذه  العوائق  في  حياتهم وتمكنوا  من  التغلب  عليها 
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معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات   
ورقة  عمل  دليل  األهداف 7   

        
    

            
    

            
    

            
    

      
    

          
    

              
    

  

دليل  األهداف   

شيء  نوجه  النظر  صوبه  ونعمل  من  أجل  تحقيقه . .
هو عبارة  عن  غاية، أو  قصد أو  نتيجة  مرغوبة  الهدف :
مثال  لهدف  قريب  المدى   
– "سأنجح  في  االختبار"، ومثال  لهدف  بعيد  المدى 
 "سوف  ألتحق  بالجامعة ."  

خصائص  الهدف   


• محدد .         

• قابل  للقيا 
س.   

   . 

• يمكن  إنجازه  

• واقعي .          
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ىدالم بيقر فهد  ىدالم ديبع فهد

يفهد ققيتح من ةدئاعال دئاوفال  يفهد ققيتح من ةدئاعال دئاوفال

أرتط قد يتال قئاوعال  أرتط قد يتال قئاوعال

؟ملعأت أن علي بيج اذما  ؟ملعأت أن علي بيج اذما

؟ينعجشسي من  ؟ينجعشسي من

)اهذختسأ يتال تاوطخال(لعمال ةخط  )اهذختسأ يتال تاوطخال(لعمال ةخط

؟فدهال اهذ ققيتح من نمكتسأ ىمت  ؟فدهال اهذ ققيتح من نمكتسأ ىمت



 
 

  . 

• لھ  زمن محدد   
  

أسئلة  تساعد  في  تطوير  األهداف  8 

قم  بكتابة  هدف  قريب  المدى  وآخر  بعيد  المدى .   :

• حدد  الهدف  

  . 
هدف  قريب  المدى  
"سأنجح  في  االمتحا 
ن"         


• ما  الفوائد  التي  ستعود  علي  من  تحقيق  هدفي؟  على  سبيل  المثال، 
 "إذا  نجحت  في  االختبار  
سأنتقل  للمرحلة  الثانية ."  


• ماذا  يحول  بيني وبين  هدفي؟  على  سبيل  المثال، 
 "قد  ال  أستطيع  تخصيص  وقت  للدراسة  إذا  
اضطررت  للعمل  في  الحقل  لساعات  طويلة ."  


• ماذا  يجب  علي  أن  أعمل أو  أتعلم؟  على  سبيل  المثال،  "علي  التسجيل  لالختبا 
ر"  


• من  سيقوم  بتشجيعي؟  على  سبيل  المثال، 
 "أنا  أعلم  أن  أساتذتي  يريدون  أن  أنجح،  وساطلب  
إليهم  متابعة  تقدمي ."  


• ما  هي  خطة  عملي؟  على  سبيل  المثال،  "سيتوجب  علي  أن  أدرس  ساعتين  في  اليوم ."  


• متى  سأتمكن  من  تحقيق  هذا  الهدف؟  على  سبيل  المثال،  
"سيكون  االختبار  بعد  ثالثة  أشهر،  
وسأكون  مستعدا  في  الموعد ."  

  

 

                                                             
 دأكتللتاحلطصمالعجرا؛ةیشعمالتارامھلیدل،ةیقبیطتالثوبحلواةنیادیمالةعداسمللالمسالقلفی كزمر منذأخ                
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  9 

تحقيق  أهدافك  :2 

الجلسة

  . 
ساعة  واحدة  :
           الوقت 

  : 
            األهداف  التعليمية  
  : 
           سيتمكن  الطالب  بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة  من  القيام بالتالي 

  .

1. تحديد  ما  هي  العوامل  التي  تؤثر  على  أهدافهم  الشخصية  في  حياتهم   

2. توضيح  كيف  بإمكان  مواهبهم  اإلسهام  في  تحقيق  أهدافه 
م.   

  .


3. تحديد  مهارات  المرونة  التي  ستساعدهم  على  اجتياز  الحواجز،  وتحقيق  األهداف  

  : 
           األسالیب  المستخدمة  
  . 

• المناقشة 

  . 

• مجموعات  عمل  صغيرة 
  . 

• دراسات  الحالة 

  : 
             المواد 
  . 

• ورق  فليب  شارت، أو  سبورة  طباشير 

  . 

• طباشير، أو  أقالم  لوحات،  أقالم  حبر، أو  أقالم  رصاص 
  . 

• قص ة  سارة وحكيم 

  : 
        تجهيزات  المدرب 

1. استخدم  قصة  سارة  وحكيم  المتوافرة، أو  قصص  أخرى  ذات  صلة  أكبر  ببلدك، وثقافتك،   

  . 
وحالتك 
  .
على   ورقة  فليب  شارت،  كمرجعية  للطالب  (1 

2.  اكتب  أسئلة  عن  قصص  سارة  وحكيم  (نشاط  


3.  كن  على  دراية  بنظم  الدعم  في  المجتمع،  التي  تساعد  الطالب  في  تحقيق  أهدافهم  (راجع   
 (.3 
النشاط  1،  أسئلة  المناقشة  

 

  : 
  ملحوظات  المدرب 
  . 
           ال  يوجد 

  
الحواجز  التي  تحول  دون  تحقيق  األهداف   
(30 دقيقة )   :2 
نشاط 
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واطلب  إلي هم    .
اشرح  بأنه  خالل  هذه  الجلسة،  سيقوم  الطالب  بقراءة  قص ة  أثنين  من  األطفال .
وضع  مستقبلهم وأهدافهم نصب أعينهم في  أثناء قراءة ومناقشة  القصة .  

 . 
 2. اقرأ  قصة  سارة  وحكيم 

قصة  سارة وحكيم     

قضت  حياتها   تعيش  سارة  في  قرية  صغيرة  مع  أمها،  وثالثة  من  اإلخوة،  وثالثة  من  األخوات .   
لم  تكن  المدرسة   في  مساعدة  أمها  في  األعمال  المنزلية،  والتعلم  منها  لتصبح  زوجة  وأم اً جيدة .   

ضمن   أولوياتها؛  حيث  أنها  ستبلغ  سن  الزواج  قريبا،  كما  أنها   لم  تتخيل  حياة  مختلفة  قط،  ومع  
ذلك قامت  عمتها أغنيس بتشجيعها  على االهتمام بدروسها  وهي -اآلن     - تذهب  إلى  المدرسة،  

األمر  الذي  تعتبره  ممتع ًا جداً . إنها ذكية وهدفها هو أن  تصبح  طبيبة في  يوم من  األيام . ما ذا     
سيحدث  لسارة  في  المستقبل؟   

  
    

يحب حكيم   يعيش  حكيم  مع  أبويه . حكيم هواألخ  األكبر  والولد  الوحيد  إلخواته  األربع .   
طلب  إليه  أبواه  ترك  المدرسة  لمساعدة  أبي ه، والعمل  في  المدرسة،  ويحلم  بأن  يصبح  مهندسًا .

المزرعة، للعناية  باألسرة .    
  

 يقوم  حكيم  بإعادة  النظر  في  هذه  المسألة  كلما  علم  بأنه  حقق  أعلى  الدرجات  في  مادتي  الحساب  
حلم  حكيم  أن  ينهي   يرغب حكيم بمواصلة الدراسة، ولكنه يحب أسرته ويود دعمها . والعلوم .   

ما ذا  سيحدث  لحكيم  في  المستقبل؟   دراسته  ويلتحق  بالجامعة؛  ليصبح  في  أحد  األيام  مهندساً .   

  

يجب  أن  تتكون المجموعة  من  
3. قس م  الطالب  إلى مجموعات  مكونة  من  ثالثة،  أو  أربعة  طال 
ب. 
اطلب  إلى   كل  مجموعة  وضع  نهاية  لقصة  سارة،  وحكيم،  والقيام  بعدها   .
األوالد  والبنات 

باإلجابة  عن  األسئلة  التالي 
ة :  

 • ما  هي  أهداف  كل  من  سارة،  وحكيم  على  المدى  البعيد؟   
 • ما  الخطوات  المطلوبة  لتحقيق  هذه  األهداف؟   

 • ما  هي  العوائق  التي  يحتمل  أن  يواجهها  كل  من  سارة  وحكيم؟   
 • ما   الوسائل  التي  يستطيع  من  خاللها  كل  من  سارة  وحكيم  الحصول  على  الدعم  لمساعدتهم  في  

تحقيق  أهدافهم؟ . 
  

 4. عندما  ينتهي  الطالب  من  ذلك،  اطلب  أن  يمثل  كل  مجموعة  طالب،  وأن  يقوم  بالتعبير  عن  
الرواية  المقدمة  من  قبل  مجموعته،  باإلضافة  إلى  إجابتهم  عن  األسئل 
ة .  

 5. اإلجابة  عن  أسئلة  المناقشة  تتم  بشكل  جماعي . 

1 
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  : 
          أسئلة  للمناقشة

 1. إلى  أي  حد  كان للعائلة  تأثير  على  مستقبل  كل  من  سارة،  وحكيم؟  هل  كان  باستطاعتهما  
عصيان  رغبة  والديهما؟  هل  هناك  طريقة  يستطيعان  من  خاللها  مساعدة  عائالتهما وتحقيق  

أهدافهما  المستقبلية؟    
 2. كيف  أثر  كون  سارة  فتاة  على  مستقبلها؟  وكيف  أثر   كون  حكيم  فتى  على  مستقبله؟   

 3. ما  هي  النظم  الداعمة  الموجودة  في  المجتمع  والتي  باستطاعتها  مساعدة  سارة  وحكيم  لتحقيق  
الشخص  نفسه،   أهدافهما؟ 
 (احرص  على  أن  تشمل  كل  وسائل  الدعم،  على  سبيل  المثا 
ل:

األقران،  المدرسة،  المنزل،  المجتمع  المحلي  والوطني .) 
  

  ( 
التغلب  على  الحواجز  التي  تحول  دون  تحقيق  األهداف   
(30 دقيقة  : 2 
نشاط

ما  هي  العوائق  والتحديات  التي  يمكن  أن   .

1. اطلب  إلى  الطالب  التفكير  بأهدافهم  بعيدة  المدى 
  . 
تحول  دون  تحقيقهم  ألهدافهم؟  سجل  اإلجابات  في  ورقة  فليب  شارت 

بعض  األجوبة  المحتملة :  

  . 

• التنمر 
  . 

• ضغط  األقران 

  . 

• كونها  أنثى 
  . 

• كونه  ذكر 

  . 

• الحمل 
  . 

• انعدام  الفرص 

  . 

• انعدام  المصادر 
  . 

• الضغط  العائلي  والثقافي 

اطلب  إلى  الطالب  الرجوع  إلى  الوحدة  1،  الجلسة1،  نشاط1،  سلهم  إذا  كانوا  قد  واجهوا  تحديات  
  .
جعلت  من  الصعب  عليهم  تحقيق  أهدافهم  عندما  قاموا  بتحقيق  شيء  يفخروا  به 

ما  الذي  ساعدهم  على  التغلب  على  التحديات  التي  واجهوها لتحقيق  اإلنجازات  التي   
2. إسأله 
م:
  : 
استخدم  اإلجابات  التالية  إذا  لزم  األمر  يفخرون  بها؟  سجل  األجوبة  على  ورقة  فليب  شار 
ت.


• الثقة  بنفسي .   
  . 

• طلب  المساعدة  من  األصدقاء 

  . 

• طلب  المساعدة  من  األهل 
  . 

د يثق  بقدراتي  وجود أستاذ   جي •
 

 .

• تحديد  مصادر  المجتمع  لمساعدتي  
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  :
         ملخص  الجلسة 

1. أبلغ  الطالب  بأن  الجميع  قد  يواجهون  بعض  العوائق؛  ولكن  العامل  الذي  سيحدد  مستقبلهم هو  كيفية   

من  المتوقع  أنهم  قد  قاموا  بالتغلب  على  العديد  من  العوائق،  وأظهروا   تعاملهم  مع  هذه  العوائ 
ق.
ّكنهم  من  التغلب  على  التحديات   إضافة  إلى  إنهم  يمتلكون  الصفات  التي  تم .
المرونة  التي  يمتلكونها 

 .
وتحقيق  أهدافهم  في  المستقبل 
  


2. بالرغم  من  وجود  العديد  من  الحواجز،  يوجد  العديد  من  نظم  الدعم  التي  تساعدهم  في  تحقيق   
من  المهم  أن  يكون  هناك  دعم  من  قبل  األصحاب،  واألسرة،  والمجتمع،  وطلب  المساعدة   أهدافه 
م.

 .
في  حالة  احتياجها 
  

ِّذكر  الطالب  بأن  تقدير  الذات  سيساعدهم  في  تحقيق  األهداف، واتخاذ  القرارات  التي  ستخدم    .3
 
واخبرهم  بأنه  مهما  يحدث  في  حياتهم  فأنهم  مم يزون، ويمتلكون  المواهب  والصفات   مصلحتهم .

 .
المميزة 
  


4. سيمتلك  الطالب  في  نهاية  هذا  البرنامج  العديد  من  األدوات  والمهارات  التي  ستساعدهم  كي  يصبحوا   
  .
مرنين،  ويحققوا  أهدافهم  في  المستقبل،  حتى  وإن  واجهوا  الصعوبات 
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 لماذا  هذا  الوحدة؟   
موضوع  النوع  االجتماعي  يتشعب  في  جميع  أنحاء 
 “مداخل   l  ". فمعظم  صغار  السن  ال  يدركون  التأثير  الناتج  
عن  النوع  االجتماعي  على  حياتهم،   ألن  األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي  تحدد  من  قبل المجتمع،  ويمكن  

ولعل  من  الضرورة  أن   يفهموا  أن  األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي  تصمم  اجتماعيا،  ويمكن   .
تغييرها 
تغييرها،  وهذه  األدوار تُعد  عام الً رئيسًا في  التغيير االجتماعي،  وقاعدة لمنع العنف القائم  على النوع  

االجتماعي  في  المدارس   
(SRGBV). وفي  هذه  الوحدة  يقوم  الطالب  بدراسة  توقعات  النوع  االجتماعي  
باإلضافة  إلى  ذلك  يقوم  الطالب  باستخدام   المفروضة  عليهم  من  قبل  أقرانهم،  وأنفسهم،  وعائالتهم،  والمجتم 
ع.

التفكير  النقدي،  ومهارات  اتخاذ  القرار  في  لعب  األدوار،  وفي  اختبار  دراسات  الحالة  لتغيير  األدوار  القائمة  
  . 
وسيقومون  بمناقشة  إمكانية  مساعدة  بعضهم  البعض  على  النوع  االجتماعي .

ما  محتوى  البرنامج؟   
جلسة  
1: مقدمة  عن  النوع  االجتماعي  
(ساعتي 
ن)  

كما  تتم  مناقشة  ما  هومتوقع  منهم  (أوالد  وبنات)،   يتم  تعريف  الطالب  على  مفاهيم  النوع  االجتماعي  والجن 
س.
  .
وكيف  يمكن  أن  يقلّص  ذلك  من  خياراتهم  في  الحياة 

  

و 30 دقيق 
ة)   اختبار  أدوار  النوع  االجتماعي 
 (ساعتين   جلسة2:

بناء  على  ما  تعلمه  الطالب  عن  النوع  االجتماعي  والجنس،  سيدرسون  األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي  
  . 
في  محيطهم،  وسيقومون  بمناقشة  مدى  تأثير  توقعات  النوع  االجتماعي،  والقوالب  النمطية  على  حياتهم 

كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟   
موضوعات  وخيارات   اختيار  المستقب 
ل! (CEDPA)  (1998)  
 • مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية

 CEDPA : ة
واشنطن  العاصم  لألوالد  المراهقين .

موضوعات  وخيارات  اختيار  المستقب 
ل! (CEDPA)  (2002)  

• مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية
 CEDPA : ة
واشنطن  العاصم  لألوالد  المراهقين .

المملكة   خطة  عمل  عملية  للصغا 
ر. 
• أمانة  الكومنولث . (2001 ). النوع  االجتماعي  والعالقا 
ت: 
من  استرجعت  في  26,2008 . .
أمانة  الكومنولث  المتحدة :

  http://www.unicef.org/lifeskills/index_14927.html 

:3 الوحدة 3

االجتماعي النوع
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تعليم  الصغار   
•  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز . (2006). مستقبلن 
ا: 
مهارات  الحياة  والنشاط  الجنسي،  المراحل؛ 
 4-5،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  

فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز .
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Futur 

  .e_Grades_4-5.pdf 

تعليم  الصغار  مهارات  
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية  . (2007). مستقبلن 
ا: 
الحياة  والنشاط  الجنسي،  المراحل   6-7،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  فيروس  

نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز .
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Futur 

  .e_Grades_6-7.pdf 

تعليم  الصغار  مهارات   
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية  . (2007). مستقبلن 
ا: 
الحياة  والنشاط  الجنسي،  المراحل  8-9،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  فيروس  

نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز .
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Futur 

  .e_Grades_8-9.pdf 
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1:مقدمة  عن  النوع  االجتماعي   
جلسة
 

  . 
ساعة  واحدة  
قت: الو

  :
األهداف  التعليمية   
  : 
سيتمكن  الطالب  بعد  إتمام  هذه  الجلسة  من 

  . 

1. شرح  االختالفات  بين  الجنس،  والنوع  االجتماعي 
  . 

2. دراسة  المعتقدات  حول  كون الشخص،  ولداً أو  بنتاً  في  الثقافة 

  .

3. توضي ح  األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي  لألوالد  والبنات 

  :
األساليب  المستخدمة 

1. المناقشة .   

  .

2. لعب  الدور  
  . 

3. التخيل  

  ."
صوت  بقدميك  " 
 .4
 

المواد :  
  . 
• ورق  فليب  شارت، أو سبورة  طباشير 

  . 

• طباشير، أو  أقالم  لوحات،  أقالم  حبر، أو  أقالم  رصاص 
  . 

• شريط  الصق 

  ." 

• قصاصات  ورقية،  مكتوب  عليها
 : "موافق"،  أو  "غير  موافق  
  . 
مصطلحات  النوع  االجتماعي  
• نشرات: 

  : 
تجهيزات  المدرب 
  . 

1. مراجعة  تعاريف  النوع  االجتماعي،  واالستعداد  لشرحها  للطالب  بطريقة  سهلة  

 -

2. اإللمام  بالقيم  الثقافية،  وتوقعات  النوع  االجتما عي  في  مجتمعك . (على  سبيل  المثال،  البنات  
فقط
- يقمن  بنقل  الماء،  وعلى  الولد  فقط  العمل  في  الحقل .)  


3. قم  بإلصاق  ورقتين  على  جانبي  الفصل،  وليكن  عنوان  إحداها 
 "موافق"،  واألخرى  
 "غير  
موافق ." 
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  :
ملحوظات  المدرب 
قد  يشعر  الصغار بمزيد  من  التحفظ  عند المشاركة في  الحديث في  بعض  موضوعات  هذه الجلسة  

وقد  ترغب في  أن  يعمل األوالد  والبنات معاً في  بعض األنشطة  حتى يتمكنوا من   .
بسبب  االختالط 
التعلم  من  بعضهم  البعض؛  ولكن  عليك  أن  تعتمد  على  تقييمك  لبعض  الجلسات  التي  يجب  فيها  فصل  

  .
األوالد  عن  البنات،  أو  أخذ  كل  المجموعة  معا،  والعودة  لمناقشة  الموضوع  بشكل  جماعي  يشمل  الكل 
ومن  المهم  األخذ  بعين  االعتبار  سن  الصغار  الذين  تتعامل  معهم  في  جلسات  مناقشة  النوع  االجتماعي  

هذا  مع  العلم  أنه  قد  تم  توفير  مصطلحات  النوع  االجتماعي؛  ولكن  يتوجب  عليك  توصيلها   والجنس .
  .( 
بطريقة  ود ي ة  تتناسب  مع  سن  الطالب. (راجع  معلومات  محتوى  الجلسة  والنشرات

التغيرات   .
األنشطة  في  هذه  الوحدة  ستعطيك  فكرة  عن  مستوى  فهم  الطالب  للنوع  االجتماعي،  والجنس 
في  المواقف  قد  ال  يحدث  في  هذه  المرحلة،  ولكن  قد  تكون  هذه  هي  الفرصة  األولى  للطالب  للتفكير  

 4
وسيتم  توسعة  رقعة  النقاش  في  موضوع  النوع  االجتماعي  في  الوحدة    .
بهذه  المسائل  بشكل  انتقادي 
  .
حول  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المجتمع 

  (
نشاط 
1: ألنك  ولد،  وألنك  بنت  10 (30 دقيقة 
  

  : 

1. شكل  مجموعات  لألوالد،  ومجموعات  للبنات،  واطلب  إليهم  أن  يكملوا  الجمل  التالية  

أنا  سعيدة  ألني  بنت؛  ألن : 
  . 
ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا  سعيد  ألني  ول د؛  ألن : 
  . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أتمنى  لوكنت  بنتاً؛  ألن : 
  . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أتمنى  لوكنت  ولدًا؛  ألن : 
  . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 .

2. بعد  أن  ينتهي  الطالب  من  إكمال  الجمل،  اطلب  إلى  متطوعين  المشاركة  بإجاباتهم  

  

3. اكتب  اإلجابات  على  ورق  فليب  شارت  واسأل  الطالب  عن  أي  األدوار  التي  يمكن  تغييرها،  وأي   

على  سبيل  المثال
: "أتمنى لو  أنني  كنت  ولد اً حتى  أتمكن  من  مغادرة   األدوار  التي ال  يمكن  تغي يره 
ا.
"

ي" (النوع  االجتماعي.)،  أو  "أتمنى  لوأنني  كنت  بنت اً حتى  أتمكن  من  اإلنجاب   المنزل،  وأتنزه  مع  رفقائ


(جنس  الطفل).  
  


4. وضح  أن  بعض  األمثلة  تشير  إلى  أدوار  النوع  االجتماعي،  وبعضها  تعود  على  الجنس  (أو  االختالفات   
عرف  النوع  االجتماعي،  والجنس  مع  استخدام  األمثلة  التي  قدمها   البيولوجية  بين  الذكور،  واإلناث).

الطالب  . 
                                                             

تعلیم  الصغار  مھارات  الحیاة  والنشاط  الجنسي،  للصفین: 4-5؛   انظر   اإلیدز،  مستقبلنا : /
  10مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فیروس  نقص  المناعة  البشریة 

قائمة  المراجع  لالقتباس  الكامل  .  
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5. انظر إلى الجمل التي  شارك بها الطالب،  وناقش  أي  األدوار،  والمسؤوليات التي  يمكن تغييرها،  وتلك   

  . 
التي  ال  يمكن تغييرها 

  ( 
إطار  النوع  االجتماعي  11 (ساعة  :2
نشاط  
واسأل  المشاركين  عن  االسم  الذي  يودون  أن  يطلقوه  على   
1. ارسم  صورة لولد  على  ورقة  فليب  شا 
رت.

  : 
اكتب  إجابات  األسئلة  التالية  على  ورقة  فليب  شارت  حول  الرسم  الولد .

• ما  الرسائل  التي  يقوم  مجتمعك  بإرسالها  لهذا  الولد  عندما  يطلب  إليه  التصرف  كرجل؟    


• ماذا  يتوقع  منه؟    

•  كيف  يتم  تشجيع  الولد  على  التصرف؟   

  
ثم  كرر  األسئلة  السابقة   
2. اآلن  أرسم  شكل بنت  على  ورقة فليب  شارت أخرى، وأطلق  عليها اسما . 

  . 
نفسها 

• ما   الرسائل  التي  يقوم  مجتمعك  بإرسالها  لهذه  البنت  عندما  يطلب  إليها  التصرف  كامرأة؟    


• ماذا  يتوقع  منها؟    

• كيف  يتم  تشجيع  البنت  على  التصرف؟   

  

3. ارسم إطار ًا حول  هذه الرسائل،  والرسومات،  وإجابات الطالب؛ ووضح بأن  هذا هوإطار  النوع   

هذه  هي  الكيفية  التي  نتوقع  أن  يتصرف  الناس  على  أساسها  اعتماد اً على  فكرة  المجتمع  لما   االجتماعي .
يعد  تصرف اً ذكوري اً أوأنثوياً . 

  

4. قم  بكتابة  أجوبة  األسئلة  التالية  خارج  اإلطار :   

؟    ما  هوالتصرف  الذي ال  يتم  تشجيع  الصغير  عليه ( سواء أكان  ولداً،  أم  بنتاً )

  :
أسئلة  للمناقشة 
  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 


1. ما  هي  الصفات  التي  يجب  على  البنت  أن  تتحلى  بها؟  على  سبيل  المثال،  هل  يجب  على  البنات  التزام   
الصمت؟   


2. ما  هي  الصفات  التي  يجب  على  الولد  أن  يتحلى  بها؟  على  سبيل  المثال،  هل  يجب  على  األوالد  أن   
  .
يكونوا  أقوياء،  وال  يبكون  أبد اً 


3. ماذا  لوقام  الولد  أوالبنت  بالتصرف  بشكل  خارج  عن  التصرفات  في  صندوق  النوع  االجتماعي؟  ماذا   
يحدث  لهم؟  كيف  تتم  معامالتهم  من  قبل  أسرهم،  وأقاربهم،  والمجتمع ؟   


4. ما  هي  األشياء  التي  تنهى  الفتاة  عن  القيام  بها؟  على  سبيل  المثال،  هل  باستطاعة  البنت  أن  تصبح   
ميكانيكي؟  ما  هي  األشياء  التي  ينهى  الولد  عن  القيام  بها؟  على  سبيل  المثال،  هل  يستطيع  الفتى  أن  

يصبح  ممرضاً؟   

                                                             
  11أخذ من  كریتون  وكیفیل، ومشروع رجال أوكالند  
 "تصرف كرجل "،  وصنع  السالم  :15i- جلسة  مناھج  منع  العنف  لصغار  السن؛  راجع  المصطلحات  للتأكد   
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5. هل  تعرف  أية  امرأة أو  فتاة  تصرفت  بشكل  مغاير  للتوقعات  في  صندوق  النوع  االجتماعي؟  هل  تعرف   

رج الً تصرف  بشكل  مختلف؟  ماذا  كانت  ردة  فعل  المجتمع  نحوهم؟   

6. كيف  تستطيع  هذه  التوقعات  التأثير  على  أهدافك،  وأحالمك  للمستقبل؟  كيف  يمكنك  التعامل  مع  هذه   

التوقعات  مع  المحافظة  على  تحقيق  أهدافك؟   

7. هل  سبق  لك  أن  تعاملت  مع  أي  شخص  بطريقة  سيئة؛  ألنه، أو  ألنها  قامت  بالتصرف  بشكل  مختلف   

عما  كان  متوقعا؟  
  
  

إطار  النوع  االجتماعي   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ( 
الجنس  أم  النوع  االجتماعي   
(30 دقيقة  :3
نشاط 

1. أخبر الطالب بأنك ستقوم بقراءة بعض التصريحات لهم، إذا  رأوا أن  هذه التصريحات تتفق مع   

آرائهم؛ وعليهم  الذهاب  إلى لوحة  
"موافق 
"،  وإذا  لم  تتفق  مع  آرائهم،  فعليهم  الذهاب  إلى   
"غير  موافق ." 
  

يوجد  هناك  بعض  األمثلة،  ولكن  بإمكانك  اختيار  بعض   .

2. اقرأ  التصريحات واكتِف  بست  تصريحات  منها 
 . 
من  تعبيراتك 

  :
 أمثلة  للتصريحات 
  . 

• األوالد  أقوى  من  البنات 

  . 

• يجب  على  البنات  القيام  بما  يمليه  عليهن  األوالد 
  . 

• ال  تستطيع  البنات  حل  المسائل  الحسابية 

  . 

• البنات  أكثر  عاطفية  من  األوالد 
  . 

• االهتمام  باألطفال  من  أعمال  البنات 

  . 

•  البنات  يرغبن بالزواج أكثر  من  األوالد 
  . 

• يجب  على  البنت  طاعة  صديقها 

 . 

• الرياضة  أكثر  أهمية  لألوالد  منها  للبنات  
البنات  بحاجة  للعثور  على  زوج مناسب،   بينما  األوالد  بحاجة  للعثور  على  العمل  المناسب  .  
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بدنیا .حازمة .صریحة  .قویة

الریاضة .تمارس الصف في أسئلة  . تطرح

للبنت االجتماعي النوع إطار
 .مھتمة
 .لطیفة

المنزلیة األعمال عن  .مسئولة
باحتشام وتلبس  .تتحدث



  .

• الولد  الذي  يحب  الطبخ،  والعناية  باألطفال  ليس  رج ًال حقيقياً  
  .

• البنات يحِسن الطباخة،  واألعمال المنزلية أكثر  من  أي  شيء آخر  

  

3. بعد  أن  ينتهي  الطالب  من  اختيار  مواقعهم  بالموافقة أوعدم  الموافقة،  اطلب  إليهم  تبرير  اختيارهم. (إذا   
كان  ممكنا،  ابحث  عن  الطالب  ذوي  اإلجابات  المختلفة 
.) أخبرهم  أن  بإمكانهم  تغيير  رأيهم،  وبالتالي  

 .
أماكن  وقوفهم  بعد  سماع،  آراء  الطالب  اآلخرين 
  

 .

4. بعد  انتهائك  من  قراءة  جميع  التصريحات ، اجمع الطالب  مع اً من  جديد  ألسئلة  المناقشة  
 
  

أسئلة  للمناقش 
ة:  
    استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش :  


1. هل  اختلفت  اختيارات  األوالد  عن  اختيارات  البنات؟    

2. من  أين  نحصل  على  أفكارنا  حول  أدوار  النوع  االجتماعي ؟   

  :
ملخص  الجلسة 

1. عادة  ما  يكون  كل  من  األوالد  والبنات  على  حد  سواء  مقيدين  في  تصرفاتهم،  ومسؤولياتهم، وخياراتهم   
سنقوم  بدراسة  هذه  األدوار  ومناقشة   .
في  الحياة،  بسبب  األدوار  المعطاة  لهم  ثقافيا، وبسبب  التوقعات 

 .
البدائل  في  الجلسة  المقبلة 
  


2. النوع  االجتماعي   يشرح  االختالفات  بين  التصرفات  المتوقعة  من  األوالدوما  يقابلها  من  تصرفات   
اللباس، والعمل،   الرجال،  وكذلك  التصرفات  المتوقعة  من  البنات  بما  يقابلها  من  تصرفات  النساء  في :
وهذه  االختالفات  وضعت  من  قبل  ثقافتنا،  وليست  خلقية؛  ولذا  وطريقة  ال كال م، والوضع  االجتماعي .

 .
فإن  باستطاعتنا  تغييرها 
  

اإلناث  فقط  يمتلكن  في  أجسادهن   .

3. الجنس  يقوم  بتعريفنا  على  االختالفات  بين  بنية  الرجل،  وبنية  المرأة  
كما  أن  الذكور  فقط   .
هرمونات،  وأجهزة  تمكنهن  من  الحيض،  والحمل،  واإلنجاب، , والرضاعة 

هذه   يمتلكون  هرمونات،  وأجهزة  تمكنهم  من  إنتاج  الحيوانات  المنوية،  وجعل  النساء  حوامل.
االختالفات  خلق ية  وال  نستطيع تغييرها  .  

معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات    
     مصطلحات  النوع  االجتماعي   

يعود  إلى  مجموعة  من  الصفات،  والتصرفات،  المتوقعة  من  الذكور  واإلناث   
• النوع  االجتماعي : 
  .
من  قبل  المجتمع 

محددة  من  قبل  المجتمع  ويمكن  أن  تتأثر   بعوامل  
• األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماع 
ي: 
كالتعليم أو  االقتصاد،  وهي  تختلف  بشكل  واسع  باختالف  الثقافات،  وغالب اً ما  تتط ور  مع  مرور 

 .
الزمن 
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 لغة  مبسطة  يفهمها  الطالب   


• النوع  االجتماعي 
: يشرح  االختالفات  بين  التصرفات  المتوقعة  من  األوالد  بما  يقابلها  من   
تصرفات  الرجال،  والتصرفات  المتوقعة  من  البنات  بما  يقابلها  من  تصرفات  النساء  في :

هذه  االختالفات  وضعت  من  قبل   لباسهم، والعمل  الذي  يقومون  به، وطريقة  الكالم،  ووضعه 
م.
   .
ثقافتنا  وليست  خلقية،  ولذا  فإن  باستطاعتنا  تغييرها 

  
يقوم  بشرح  األدوار  المتوقعة  من  األوالد  والرجال،  
• األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي : 
والبنات  والنساء  حسب  ثقافتهم . على  سبيل  المثال،  يتمثل  دور  الرجل  في  بعض  الحضارات 

 .
بقطع  األشجار  بينما  يتمثل  دور  المرأة  بطهي  الطعام  والعناية  باألطفال 
  


• المساواة  بين  الجنسين : تشير إلى  وضع ال يوجد فيه أي  تمييز قائم  على أساس  جنس   
الشخص  عند  تخصيص  الموارد والوصول  إلى  الخدمات  المختلفة  التي  يقدمها  المجتمع .

وبعبارة  أخرى،  تتحقق  المساواة  بين  الجنسين  عندما  يكون  الرجال  والنساء  على  قدم  المساواة  
 .  
في  مسألة  استغالل  الموارد،  والفرص  المتساوية،  والمزايا،  على  الرغم  من  اختالفاتهما

  

• العدالة  بين  الجنسين : مفهوم  يشير  إلى  اإلستراتجيات،  أو  العمليات  التي  استخدمت؛  لتحقيق   

التمثيل،  والمشاركة   كما  يتضمن  مفهوم  العدالة  بين  الجنسين  في : .
المساواة  بين  الجنسين 
هذا ال يعني  أن  األوالد  والبنات  ينبغي أن  يتلقوا المعاملة   .
والمزايا   الممنوحة  للذكور  واإلناث 
أو  أن  تحظى  إحدى  المجموعات   نفسها،  ألن  الفروق  الفردية  بينهم  تستدعي  تدخالت  مختلفة .

يجب  أن  يمنح  كال  الجنسين  فرص اً عادلة  ومتكافئة  لتلبية  احتياجاته م،   بمعاملة  فيها  تمييز .
وتعتبر  العدالة  هي  الوسيلة  بينما  المساواة  هي   ولتحقيق  إمكاناتهم  الكاملة  بوصفهم  بشر .

 .
النتيجة 
  

تشير  إلى  معايير  تصرفات  الرجال  والنساء  التي   :

• األعراف  القائمة  على  النوع  االجتماعي  
تقوم  األعراف  القائمة  على  النوع  االجتماعي  بالحد  من   بشرح  مبس 
ط: .
يعتبرها  المجتمع  طبيعية 

الحقوق،  والفرص،  واإلمكانات  لدى  النساء،  والفتيات،  مما  يؤدي  إلى  التمييز،  أو  االستغالل،  
وقد  يحس  األوالد  والشباب  بالتق ي د  عند  اتخاذ بعض  القرارات،  واختيار   أو عدم  المساواة .

 . 
الفرص،  بسبب  ما  يتوقعه  المجتمع  منهم 
  


• الجنس  :يشير  إلي  االختالفات  البيولوجية  بين  الذكو ر  واإلناث  التي  تتعلق  بالفيزيولوجيا،  
فالجنس  يوضح  االختالفات  البدنية  بين   وعموما  تبقى  ثابتة  عبر  الحضارات  وبمرور  الزمن .

 .
الرجال  والنساء،  من  حيث  أن  اإلناث  يمكن  أن  يحضن،  ويحملن، وينجبن  أطفاال،  ويرضعنهم 
وهذه  االختالفات   أما  الذكور  فلديهم  القدرة  على  إنتاج  الحيوانات  المنوية،  وجعل  النساء  حوامل .

  .
هي  اختالفات  طبيعة  وبالتالي  ال  يمكننا  تغييرها 
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اختبار  أدوار  النوع  االجتماعي :2 
 
الجلسة
  

  . 
ساعتان  و 
 30 دقيقة  : 
الوقت 

األهداف  التعليمية :  
  :
سيتمكن  الطالب  بعد  إتمام  هذه  الجلسة  من 


1. توضيح  االختالفات  بين  أدوار  النوع  االجتماعي،  واألنشطة .   

2. دراسة  نوع  العمل  الذي  يقوم  به  عادة  الرجال،  والنساء  .   


3. تحديد  التحديات  التي  يواجهها  األوالد  والبنات  بسبب  ال صو ر  النمطية  القائمة  على  النوع 
  .
االجتماعي،  أو عدم  المساواة 

  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

• المناقشة 

• ألعا 
ب.   

  .


• العمل  الجماعي  

المواد :  
 •  أوراق  فليب  شارت،  أو  سبورة  طباشير .  

  . 

•  طباشير،  أو  أقالم  لوحات 
  . 

•  أوراق  لتدوين  الوظائف 

  . 

• صندوق  لجمع  قصاصات  األوراق 

  : 
تجهيزات  المدرب 

1. اذكر  شخصاً تحدى الصور النمطية للنوع االجتماعي في  مجتمعك، أو  بلدك،  وخرج  عن  األدوار   
بعض  األمثلة تشمل  نساء ناشطات،   .
حاول  أن  تجد  مثا الً للرجل، وآخر  للمرأة  .
المحددة  للنجاح 

 .
وبعض  الرجال  الذين  دافعوا  عن  قضايا  تحقيق  المساواة  للمرأة 
  : 
    بعض  الخصائص  التي  يجب  البحث  عنها 

  . 

• مناسبة  مختلف  المهن  والحرف  لكل  من  الرجال  والنساء  على  حد  سواء 
  . 

•  تقدير  دور  الرجل  في  تربية  األطفال،  واالهتمام  بهم 

  . 

•  تحدي  القيم  الثقافية  التي  تشجع  العنف  ضد  المرأة  في  المجتمع 
 . 

•  تعزيز  الدعوة  إلى  المساواة  بين  الرجل  والمرأة 

  

2. اكتب  المهن  المختلفة  للنشاط  
 2 على ورقة، ويجب أن  تشمل المهن تلك الوظائف التي  تسمح بها   

 . 
التقاليد  للرجل  والمرأة  على   حٍد سواء 
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  : 
استخدم  المقترحات  التالية،  أو  ابتكر  ما  تراه 
  

  . 
 مزارع 
 .       مهندس .       ممرض 
 عال 
م.        صانع  طوب 
 .      رجل/سيدة   أعما 
ل.  

ّمصلح  دراجا 
ت .    خيا 
ط .        سبا  
ك.        
  . 
ّمصلح  ساعات 
 .     بائع  في  السوق 
 .     مهندس  معماري   

 بائع  خضروات 
 .                 ميكانيكي  سيارات 
 .    معلم .  
  . 
 طباخ 
 .        طبا ع 
.        بستاني 
  . 
 خا 
دم.        مصمم أزياء 
 .      محاسب 

  . 
 عامل  بناء 
  


3. في  النشاط  3،  دون  سيناريوهات  األمثلة،  أو  ابتكر  سيناريوهات  مألوفة  لدى  الطالب،  والتي  يمكن   
  . 
تطبيقها  في  حياتهم  اليومية 

  : 
ملحوظات  المدرب 
وتأكد  من  أن  الجدول  يشمل  هذا   
1. في  النشاط  
1،  تأكد  من  الوقت  الذي  يبدأ  الطالب  فيه  يومه 
م.

  . 
التوقيت 
فغالب اً ما  يكون  الطالب  أكثر  انشغاال  في   .

2. قم  باختيار  موسم، أو  وقت  من  السنة  للجداول اليومية 

  . 
أوقات  معينة  من  السنة 

  ( 
نشاط  
1: الجداول  اليومية   لألوالد  والبنات
 (ساعة 

1. اسأل  كيف يمضي الطالب  وقتهم؟  وما  هي  األشياء التي يقومون بها  بشكل يومي؟ا  (على  سبيل   
قضاء  وقت  مع  األصدقاء،  اللعب  خارج )،  األشياء  التي  ي قومون  بها  أسبوعيا  غالبا  
 (على   :
المثال 
الذهاب  إلى  السوق)، أو  أقل  من  ذلك 
 (على  سبيل  المثال 
: السفر  للعاصمة،  زيارة   :
سبيل  المثال 

األصدقاء). 
  

 . 

2. .اطلب  إلى  البنات  تكوين  مجموعة،  ومن  األوالد  تكوين  مجموعة  أخرى  
  

واطلب  إليهم كذلك  إنشاء  جدول   
3. اطلب  إلى  كل  مجموعة  إنشاء  جداول   توضح  أعمالها  اليومية .
 . 
يوضح  األعمال  اليومية  لدى  الجنس  اآلخر 

  
  . 

4. اطلب  إلى  الطالب  العودة  للعمل  في  مجموعة  واحدة،  ومقارنة  الجداول 
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  : 
       أسئلة  للمناقشة 
  : 
       استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 


1. هل  هناك اختالفات في  األنشطة التي يقوم بها  كل  من  البنات  واألوالد؟    
العمل،  المسؤوليات،  أوقات  الفراغ،   
2. هل  هناك اختالفات بين  جداول البنات،  واألوالد  من  حي 
ث:

واألنشطة؟   

3. هل  تعتقد أن  لدى األوالد،  والبنات  مسؤوليات  متساوية؟    


4. هل  هناك  أي  نشاطات  تود  أن  تقوم  بتغييرها؟    

5. هل  هناك  طرق  يستطيع  من  خاللها  األوالد  والبنات  مساعدة  بعضهم  البعض  في  حياتهم  اليومية؟   

عط  بعض  األمثلة   

  ( 
لعبة  العمل  
 (30 دقيقة  :2
نشاط 

1. وضح  للطالب  بأنهم  سيقومون  بالمشاركة  بلعبة  عن  العمل،  والوظائف،  التي  قد  يمارسونها  في   

المستقبل . 
 

 . 

2. ضع  قصاصات  الورق  التي  تحمل  أسماء  المهن  في  وعاء 
  

اسأل  الطالب  إذا  كان  بإمكان  المرأة   .

3.  اختر  أحد  الطالب  لينتقي  قصاصة  ورقية  من  الوعاء 
بعد  أن  يقوم  الطالب  باإلجابة،  اسأل   المجموعة  كلها  إذا  كانت  .
القيام  بهذا  النوع  من  العمل؟ 

 . 
توافقهم  الرأي  أم  ال،  وقم  بتسجيل  عدد  الموافقين،  وغير  الموافقين 
  

 . 

4.  استدع  بعض  الطالب  إلعطاء  أسباب  إلجاباتهم 
  

  . 

5.  قم  بتطبيق  هذا  على  جميع  المهن 

أسئلة ل لمناقشة :  
  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 

 1. ما  األسباب  التي  بررت  تمكن  النساء  من  تأدية  وظائف  معينة؟  ماذا  عن  الرجال؟   
 2.  ما  األسباب  التي  بررت  عدم  تمكن  النساء  من  تأدية  وظائف  معينة؟  ماذا  عن  الرجال؟   

 3.  هل  هذه   األسباب  وجيهة؟  
 4. هل  تعتقد  أن  هذه  األسباب  هي  بسبب  جنس  الشخص  أم  بسبب  المجتمع؟   

 5.  ما  هي  الحاالت  التي  تمنع  الرجل  أو  المرأة  من  تأدية  بعض  األعمال؟  ولماذا؟  هل  يمكن  لهذه  
  . 
الظروف  أن  تتغير؟ 


6.  ما  نوع  العمل  الذي  حاز  على  أعلى  نسبة  إجابة  بـ" نعم" ؟  (قد  تتضمن  اإلجابات  العمل  في   
المنزل، أو  أعمال  مقابل  أجور  متدنية وتعليم  بسيط   )  


7. ما  نوع  األعمال  التي  حازت  على  اإلجابات  "ال"؟  (قد  تتضمن  اإلجابات  استخدام  التكنولوجيا،     
أو  االحترام  من  قبل  المجتم 
ع.)  

  
 8. من  باعتقادك  قادر  على  جني  المزيد  من  المال؛  الرجال  أم  النساء؟
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9.  اذكر  بعض  األمثلة  لوظائف  تمارسها  النساء  في  يومنا  هذا،  لم  تكن  تمارسها  في  السابق  

(استخدم  هذا  الجواب  لتثبت  أن  األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي  يمكن  أن  تتغير  مع  

الزم 
ن).  

ماذا  يمكن  أن  يفعل  الطالب؟   
(45 دقيقة )   :3
نشاط  
 . 

1. نظم الطالب في  فرق  مؤلفة  من  اثنين . يجب أن  يكون األوالد  مع  األوالد  والبنات  مع  البنات 

  
ما  الذي  ستفعله  في  هذه  الحالة
". استخدم  بعض  األمثلة   " 

2.  اعط  كل  فريق   سيناريو لمناقشة  

التالية: (أو  اجتهد  في  تأليف  سيناري وينطبق  على  حياتهم  اليومية، و مجتمعهم):  
  : 
     لألوالد 


• تالحظ  أن  أختك  مجهدة  من  األعمال  المنزلية،  وأنت  تعلم  أن  لديها  الكثير  من  الواجبات   

  . 
وحضر  أصدقاؤك  للعب  معك  في  الخارج  المدرسي 
ة.
  .


• أصدقاؤك  يلقبونك  بـ"البنت"؛  ألنك  تبكي  

  . 

• يقول  أصدقاؤك  بأنك  ستصبح  رج الً إذا  شربت  الخمر،  ودخنت  السجائر 

    للبنات :  

• عندما  تصلين  للصف  الثامن،  وأنت  ترغبين  في  دراسة  العلوم،  ولكن  معلمك  يخبرك  أن  البنات   

  . 
ضعيفات في  العلوم ويجب  عليك دراسة  الدراسات االجتماعية  بدال  من  ذلك 

• يقوم  المعلمون  بتكليف  البنات  بأعباء  إضافية  خالل  فترة  االستراحة،  في  حين  أن  األوالد   

 . 
يلعبون  في  الخارج 
  

 . 

3.  بعد  أن  تحظى  الفرق  بالفرصة  للنقاش،  اطلب  إليهم  العودة  للعمل  في  مجموعة  واحدة 
  


4.  اشرح  لهم  بأن  تغيير  األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي،  أو  التحدث  مع  الكبار،  يتطلب   
وتعتبر  الشجاعة  جرأة  شخصية في  مواجهة الخوف،  وهي أمر  بالغ  الصعوبة . شجاعة .

ولكن  الشجاعة  مطلوبة؛  لتجربة  أشياء  مختلفة،  كتغيير  األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي،  
وهكذا يستطيع األوالد  والبنات العمل  مع ًا لمساعدة بعضهم البعض، وتغيير  األدوار القائمة  

  . 
على  النوع االجتماعي 

  : 
ملخص  الجلسة 

1. يتوقع  من  البنات  في  بعض  الثقافات  القيام  باألعمال  المنزلية  باإلضافة  إلى  الواجبات  المدرسية،   

يسمح  لألوالد  باللعب ، أو  اإلعفاء  من  األعمال  .
والتي  غالبا  ما  تضع  عبئ اً ثقي الً عليهن 
المنزلية؛  ألن  ذلك  من  أعمال  
"البنا 
ت." وهذا  يمكن أن  يكون له  تأثير  سلبي  على البنات،  وعلى 

 .
 
باستطاعة  األوالد  والبنات  العمل  معًا، ومساعدة  بعضهم  البعض  .
نتائج   تعليمهن 
  


2.  ذكِّر  الطالب  بأن  التغيير  يبدأ  ببطء، وبخطوات  صغيرة،  وينبغي  أال  يشعر  الطالب  بالتقييد   
بسبب  قواعد  النوع  االجتماعي،  وإنما  عليهم  أن  يعلموا  أن  لديهم  القدرة  على تغييرها  حتى لو  

كان  ذلك  على  نطاق  صغير . 
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3.  وضح  بأن  تعيين  أدوار  ثابتة  لألوالد  والبنات  يمكن  أن  يحد  من  الفرص  المتاحة  لهم؛   لتحقيق   
أعِلم  الطالب  بأن  عليهم  وضع  أحالمهم، وأهدافهم  أمام  أعينهم،  وأن   ما  يريدون  في  الحياة .

يمضوا  في  تحقيق  كل  ما  يحلمون به . 
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لماذا هذه  الوحدة؟  
وبالتحديد  تلك  الجلسات  التي  .
تتناول  هذه  الوحدة  بعض  المفاهيم  والقضايا  األساسية  لهذا البرنامج التدريبي 

تعطي  الطالب  الفرصة  لمناقشة  العوامل  التي  تسبب  العنف،  ومن  ثم  تضيق  التركيز  على  العنف  القائم  على 
النوع  االجتماعي في  المدارس  
(SRGBV). سيقوم  الطالب  بتعريف  العنف،  واستخالص  أمثلة  على  أعمال 

  .
العنف  التي  شهدوها  في  مجتمعاتهم  المحلية،  كما سيقومون  بمناقشة  العنف  في  المدارس 
  

ماذا يوجد  في  هذه  الوحدة؟  
الجلسة 
 1: تعريف  العنف  
(ساعتا 
ن)  

:
يتعرف  الطالب  على  معنى  العنف،  وأنوعه  الثالثة: (النفسي، و  البدني،  و  الجنسي). كما ستع رف  هذه  الجلسة 
  .
العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس،  وتأثيره  على  الطالب،  و  نتائجهم  الدراسية 

  
الجلسة 
 2: أنواع  العنف  التي  تؤثر  على  الصغار : (3 ساعات )  

كما يناقش  الطالب  يقوم  الطالب  بدراسة  أنواع  العنف  التي  تؤثر  على  الصغار،  واآلثار  المترتبة  على  العن 
ف.
  .
ما  الذي  يمكنهم  القيام  به  في  حال  واجهتهم  تجربة  عنف 

  
الجلسة 
 3: كيفية  التبليغ  عن  حاالت  العن 
ف : (3 ساع 
ات)  

يناقش  الطالب  كيف  يمكنهم  تمييز  البالغين  الذين ال  يشكلون  خطراً عليهم، و  كيف  يمكنهم  التبليغ  عن  حاالت 
  .
كما يقومون  بدراسة  حالة  عن  العنف  الجنسي،  ومناقشة  كيف  يتم  التبليغ  عن  الحادث  العن 
ف.

 

كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟   

4حوال    
دة    
      

    

:

االجتماعي 4 النوع على القائم العنف
مجتمعنا في المدارس، في 
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لندن،  معالجة  العنف  الجنسي  في  قطاع  التعلي 
م. 
ر: ج.( 2003 ). ما  وراء  الضحايا واألشرا 
• ميرسكي ,

 .http://www.panos.org.uk/?lid=250 .ة.: معهد  بانوس
المملكة  المتحد
ب . ( 2004 ). دليل  تدريب  المدر 
ب:قطاعات،  ووكاالت  متعددة  للتعامل  مع  العنف  القائم  على  
• فان , 

واشنطن   .
النوع  االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه،  في  المجتمعات  التي  تعاني  من  الصراع  المسل 
ح
 .
العاصمة
.: معهد  جي  إس  أي  للبحوث  والتدريب
\ جمعية آر  إتش آر  سي

  .http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_manual/intro.pdf 
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1 : تعريف  العنف   
الجلسة
  

  . 
ساعتان  الو 
قت:

 
  

  :
األهداف  التعليمية  
في  نهاية  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب من : 


• تعريف  العنف،  والتمييز  بين  أنواعه  الثالثة 
: (النفسي،  والجنسي،  والبدني) .  


• تعريف  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس،  واالستشهاد  بأمثلة  للعنف  القائم  على  

 .
النوع  االجتماعي  في  المدارس 
  .

• دراسة  اآلثار،  والعواقب  المترتبة  على  العنف 

  
  :
األساليب  المستخدمة 

  . 

1. النقاش 

  .

2. نشاط  العصف  الذهني 

  
المواد :  

  .

• سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 

  .

• أقالم  حبر،  أو  أقالم  رصاص 

  :

• نشرات  

التعريف  واألنواع . (الفهرس  أ ).  
• العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدار 
س: 

 .

• أمثلة  ألنواع  العنف  الثالثة  


• تعريف  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي،  والعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في   

المدا 
رس. 
  .


• أمثلة  عن  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  
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  : 
تجهيزات  المدرب


1. كن  ملما بأنواع  العنف  الثالثة
 (النفسية،  والبدنية،  والجنسية ). يجب  عليك  أن  تكون  مستعدًا لشرح   

أنواع  العنف  الثالثة  بلغة  مب س طة، و  مناسبة  لسن  الطالب،  كما عليك  أن  تستدل  باألمثلة (راجع  
نشرات أمثلة  على  أنواع  العنف  الثالثة ). 

 .

2. التعريف  الكامل  للعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  موجود  في الفهرس  أ 

راجع  تعاريف 
 "قواعد  النوع  االجتماع 
ي"،  
و"مرتكب  الجريم 
ة " (الموجودة  في  المصطلحات)،   
وكن  مستعد  لشرحها  بلغة  مب 
سطة .  

النوع  االجتماعي،  متاحة  للرجوع  إليه 
ا.  ,3 

3. اجعل  التعاريف  من  النموذج 


4. كن  على  معرفة  أكثر  بأنواع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  شيوعاً في  المجتمع  

الذي  يعيش  الطالب  في 
ه . 
حيث  أن  بعض  الطالب  قد  يكونوا  شهدوا حاالت  عنف  قصوى  
5. احضر  مستشاراً إذا أمك 
ن.

راجع  قسم  دعم  المشاركين  الذين  تعرضوا للعنف  
(كالحرب)،  مما قد  يثير  مشاعر  شديدة . 
  .
واالعتداء،  الواقع  في  المقدمة  للدليل 

  
  : 
ملحوظات  المدرب 


1. قد  يعتبر  بعض  الطالب  التصرفات  العنيفة  المذكورة  في  هذه  الجلسة  جزءاً طبيعياً من  الحياة  وال  

هذا البرنامج التدريبي  يهدف  إلى  تمكين  الطالب  من  التساؤل،  وفي  نهاية  المطاف  .
يعتبرونها عنفاً 
 .
ًفا  تغيير  نظرتهم  عما يعتبرونه  عن

كما أنه  ليس  .

2. ارجع إلى القوانين األساسية، و  ذكّر الطالب  عن  الخصوصية،  وعدم  ذكر األسماء 

ذكرهم   .
من  المناسب  نشر  اإلشاعات  عن  الطالب،  أو  المعلمين،  أو  عن  المتهمين  باإلساءة  لألطفال 
 .

- أيضاً 
- بأن  هذا هو  المكان  المناسب  للحديث  بحرية، و  بخصوصية  تامة 

 . 
هوالعمل  الذي  يعرض  صحة  الطالب  البدنية،  والعقلية،  والعاطفية للخطر  :

3. العمالة  االستغاللية 

ويعتبر  أي  عمل  يمنع  األطفال  من  االلتحاق  بالمدرسة،  أو  التغيب  عن  الحصص  الدراسية  تعٍد على 
ويشمل  
- أيضا 
- اعتبار  العمل  وسيلة للعقاب،  أو تقديم  خدمات  للمعلم  حقوق  األطفال  في  التعليم .

  . 
ينتج  عنها  تغييب  الطالب  عن  الحصة 
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نشاط  
 1 : العنف   
(45 دقيقة )  
 .

1. يجب  أن  يشكل  الطالب  مجموعات  صغيرة  من  
 3 إلى
 4 أعضاء

  
 .
على  أعلى  الصفحة 
ف" 
2. اعط  كل  مجموعة  ورقة  فليب  شارت،  واطلب  إليهم  كتابة
 "العن 

  

3. اطلب إلى  كل  مجموعة  التمعن  في  كلمة  العنف،  والقيام  برسم  عدد  من  الصور  التي  تخطر  ببالهم .  

  

4. اطلب  إلى  كل  مجموعة  التقدم  إلى  مقدمة  القاعة،  وعرض  ما  قاموا  برسمه،  أو  كتابته  على  بقية  

المجموع 
ات .  
  

أسئلة  للمناقش 
ة:  
  :
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 


1. هل  الحظت  وجود أية  موضوعات  مكررة؟    


2. هل  هناك  أية  صور،  أو  كلمات  ظهرت  في  كل  العروض؟   

  
  (
نشاط  
 2  : ثال ثة  أنواع  من  العنف  
(30 دقيقة


1. وضح  بأن  العنف  ينقسم  إلى  ثالثة  أقسام
 (العنف  النفسي،  والعنف  البدني،  والعنف  الجنسي
). اطلب  

إلى  الطالب  الرجوع  إلى  نشرات أمثلة  على  أنواع  العنف  الثالثة، واطلب  إلى  المشاركين  قراءة  كل 
  .
مثال 


2. اطلب  إلى  المجموعات  الصغيرة  العودة  للملصق  الذي  ابتكروه  في  النشاط 1،  وتحديد  أي  نوع  من   

  .
العنف  قاموا بالتعبير  عنه  إما بالرسم،  أو  الوصف 
بجوار  كل  أنواع  العنف  الجنسي  التي  
3. اطلب  إلى  المجموعات  الصغيرة  كتابة  حرفي 
 (ج  
ن) 

(
بجوار كل  أنواع  العنف  النفسي  التي  صوروها،  وحرفي
 (ج س (
صوروها،  وحرفي 
 (ن ف 
  . 
بجوار  كل  أنواع  العنف  البدني  التي  صوروها 


4. تأكد  من  اإلشارة  إلى  أن  العنف  النفسي  هو  أقل  األنواع  الثالثة  ظهورًا للعيان،  وقد  ال  يضع  

  .
لذا كن  مستعدًا لتقديم  أمثلة  على  العنف  النفسي .
المشاركون  أمثلة  عليه 

5. احتفظ  بالملصقات  معلقة  في  القاعة .   
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أسئلة  للمناقش 
ة:  
  :
استخدم  األمثلة  التالية  لتوجيه  النقاش 

.

1. هل  من  المعقول أن  ينتج أكثر من  نوع للعنف من  خالل تصرف  عنيف واحد ؟ الجواب هو  نعم  

(
على  سبيل  المثال،  قد  يسخر المعلمون من  مظهر  البنات  الخارجي
 (العنف  الجنسي،  أو  التحرش 
  .(
باإلضافة  إلى  القدرات  الذهنية 
 (اإليذاء  النفسي 

2. ما  هي  أكثر  أنواع  العنف  شيوعا  في  مجتمعك؟    

  
  (
نشاط  
 3 : العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  
(45 دقيقة 

راجع  تعريف  النوع   على  ورقة  الفليب  شارت . "

1. اكتب  
"العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  

 .
االجتماعي 
  


2. اطلب  إلى  الطالب  تذكر  المناقشة المتعلقة  بالنوع  االجتماعي،  وكيف  يتوقع  منهم  الناس  التصرف  

اسألهم  ماذا يعتقدون  أن  يكون  تعريف العنف  القائم  على  النوع   .
بناء  على  نوعهم  االجتماعي 
 .
االجتماعي؟  سجل  إجابات  الطالب  على  ورقة  الفليب  شارت 

  
قارن  بين  تعاريف   
3. اطلب  إلى  الطالب  مراجعة  تعريف  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي . 

  :
الطالب،  وتعريف  النشرة 
أي  فعل  يترتب  عليه،  أو  يرجح  أن  يترتب  عليه،  أذى بدن ي،  أو  جنسي،   العنف  القائم  على  النو 
ع:

ء على  التوقعات،  والصور  النمطية  ألدوار  النوع  بنا أو  نفسي،  أو  معاناة  لشخص  ما
 (ولد،  أو  بن 
ت)
  .
االجتماعي 

  

4. ارجع  إلى  الرسومات  من  نشاط 
 1. اسأل الطالب  عن  أي  األمثلة التي  يمكن أن  تصنف بـ
 "العنف   

 ."
القائم  على  النوع  االجتماعي 
  

على  ورقة  فليب  شارت  بناء  على  
5. قم  بكتابة
"العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدار 
س" 

كيف  يمكنهم  تعريف 
 "العنف  القائم   تعريف  
"العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي،  وكلمة
 "مدر 
سة"
 .
على  النوع  االجتماعي  في  المدارس
"؟  سجل  ملحوظات  المشاركين  على  ورقة  فليب  شارت 
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6. أوِص الطالب  بمراجعة  تعريف العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس في  النشرة . 

قارن  تعاريف  الطالب،  و  تعريف  النشرة :  
العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس : أي  شكل  من  أشكال  العنف، أو  اإليذاء  القائم 

على  أدوار،  وعالقات  النوع  االجتماعي . يمكن  لها  أن  تكون بدن ية،  أو  جنسية،  أو  نفسية،  أو  مزيجا 
من  الثالثة.و  يمكن  أن  تحدث  في  المدرسة،  أوفي  ساحاتها،  وفي  طريق  الذهاب،  أو  العودة  من  
المدرسة،  أو  في  أروقة  ومهاجع  المدرسة  الداخلية، وكذلك يمكن  أن  تكون  من  قبل  المعلمين، 

يمكن أن  يكون األوالد  والبنات  على  حٍد سواء، إما  ضحايا، أو  جناة،  والطالب،  أو  أفراد  المجتم 
ع.
كما أن  النتائج  الدراسية  والصحة  اإلنجابية  يمكن  أن  تتأثر  بشكل  سلبي  بالعنف  أو  كالهما  مع 
اً.

القائم  على  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي . 
  

ـ
"العنف  القائم  7. راجع  رسومات  النشاط  
1. اسأل المشاركين  عن  أي  األمثلة التي  يمكن أن  تصنف ب

على  النوع  االجتماعي  في  المدارس ". 
  

8. عند  مراجعة  الرسومات،  اسألهم  ما  الذي  يجعلها  أمثلة  للعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي بصفة  

عامة؟  وما الذي  يجعلها  أمثلة  للعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس؟  أرجع  المشاركين  
إلى  نشرة  أمثلة  على  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس في  المواد  المرجعية 

  .
اطلب  منهم  قراءة  كل  األمثلة  للمعل 
م.

ص  الجلسة :  

1. هنالك  أنواع  مختلفة  للعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي،  وجميعها  لها  تأثير  على  الطالب، و على  

صحتهم  العقلية . 
  

وفي  بعض  الحاالت  
2. إن  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  موجود  منذ  زمن  طوي 
ل.

يكون  على  أنواع  منها 
: التصرفات  الهمجية
 (التنمر )،  والعقاب  البدني،  يعتقد  الطالب  بأنهم ال 
برنامج  مداخل 
 I سيزود  الطالب  بالمهارات،     يمتلكون  أي  خياراً آخر عدا تقبل  مثل  هذا التعامل .

واألدوات للتعامل  مع  العنف القائم  على النوع االجتماعي في  المدارس وكيفية تجنبه .  
 

 

  

  

 

خمل
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محتوى  المعلومات  للجلسة  والنشرات  
أمثلة  ألنواع  العنف  الثالثة  

  : 

1. العنف  النفسي  


• التهديد .  

 .

• المضايقة  

 . 

• التخويف 

  .

• اإلهانة 

  .( 

• التصرفات  الهمجية 
 (التنمر  


• اإلذالل .   

  .

• التجاهل 

  

2. العنف  البدني :   

  . 

• االحتجاز 

  . 

• اللكم 

  . 

• التقييد 

  . 

• الركل 

  . 

• الضرب،  والضرب  بأدوات  كالعصا،  أو  السوط 


• الدف 
ع.   

  .
 

• رمي  شيء  على  شخص 

  
  : 

3. العنف  الجنسي  

  .

• االغتصاب 

  . 

• هتك  العرض 

  .

• اللمس،  والتعرض  غير  الالئق 

  .

• ألفاظ  جنسية فاضحة، و تعليقات، أو  عروض  جنسية 

  
تعاريف  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  والعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  
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العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي : أي  عمل  يؤدي  إلى  أضرار،  أو  معاناة بدنية،  جنسية،  أو  نفسية  
  .
مبنية  على  الص و ر  النمطية،  والتوقعات  القائمة  على  أدوار  النوع  االجتماعي

العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدار 
س: أي  شكل  للعنف،  أو  اإليذاء  القائم  على  أدوار،         
  .
يمكن  لها أن  تكون بدن ية،  أو  جنسية،  أو  نفسية،  أو  مزيج  منها  وعالقات  النوع  االجتماع 
ي.

يمكن  أن  تحدث  في  المدرسة،  أو  ساحاتها،  وفي  طريق  الذهاب،  أو  العودة  من  المدرسة،  أو  في  أروقة،  
يمكن أن  .
ومهاجع  المدرسة  الداخلية،  يمكن  أن  تكون  من  قبل  المعلمين،  والطالب،  أو  أفراد  المجتمع 
كما أن  النتائج  الدراسية  يكون  األوالد،  والبنات  على  حد سواء،  إما ضحايا،  أو  جناة،  أو  كالهما  مع 
اً.

  .
والصحة  اإلنجابية  يمكن  أن  تتأثر  بشكل  سلبي  بالعنف  القائم  على  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي 
  

أمثلة  للعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  
  : 

1. النفسي  

:
 يتعرض  األوالد  والبنات  لإليذاء  النفسي  على  أيدي  أقرانهم،  ومعلميهم  من  خالل 
  .

• التحرش  اللفظي 

  .

• اإلهانات  اللفظية  المتعلقة  بالبلوغ 

  .

• التنمر،  والمضايقة 

  .

• شتائم  المعلمين 

  .

• التالعب،  واالستغالل  العاطفي 

  .

• وصف  الطالب  بالكسل،  أو  الغباء  بناء على  النوع  االجتماعي 

  

2. ال بدني :   

  . 

• الضرب 

  . 

• الصفع 

  .

• الضرب  بالعصا 

  . 

• اللكم 


• هز  البدن  .   

  . 

• الخنق 

  .

• األوضاع  البدنية  المؤلمة 


• التدريبات  المرهقة  .  
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  .

• المنع  من  استخدام  الحمام 

  :

• العمل  االستغاللي  


• المهام  المدرسية  التي  تؤثر  على  صحة،  أو  تعليم  الطالب  بشكل  سلبي    

  . 

•  العمل  كعقاب 

  
  : 

3. الجنسي  

  . 

• االغتصاب 

  . 

• هتك  العرض 

  . 

• اللمس،  إلخ 

  . 

• توجيه  كالم  جنسي  إلى  الطفل 

  .

• اللمس،  والتعرض  غير  الالئق 

  .

• عرض  مواد  جنسية  لألطفال 
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2 : أنواع  العنف  التي  تؤثر  على  الصغار   
الجلسة
  

  
  . 
ثالث  ساعات  الو 
قت:

   
األهداف التعليمية :  

  :
مع  نهاية  هذه  الجلسة سيتمكن  الطالب  من 
  .

1. التعرف  على  أنواع  مختلفة  من  العنف  الذي  يتعرض  له  الصغار 

  .

2. التعرف  على  اآلثار  التي  يتركها العنف  على  الصغار 

  . 

3. مناقشة كيفية  مساعدة شخص  تعرض  لتجربة  عنف 

  
  : 
األساليب  المستخدمة 

  . 

1. مجموعة  نقاش  كبيرة 

  .

2. لعب  أدوار 

  
المواد :  

  .

•  أوراق  فليب  شارت  من  الجلسات  السابقة  عن  العنف 

  .

•  سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 

  .

•  طباشير،  أوأقالم  لوحات،  أقالم  حبر،  أو  أقالم  رصاص 

  :

•  نشرات  

  . 

• سيناريوهات  لجميع  أشكال  العنف  التي  تؤثر  على  الصغار 

  . 

• نصائح  من  أجل الطالب للتبليغ  عن  العنف 

  . 

• نصائح  لمساعدة  صديق  تعرض  للعنف 

  
  : 
تجهيزات  المدرب 


1. قم  بتجهيز  ورق  فليب  شارت  من  الجلسات السابقة  عن  العنف .  
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2. للنشاط 1،  استخدم  السيناريوهات  الموجودة  في  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات،  أو  قم   

بتعديل  هذه  السيناريوهات  بطريقة  تتناسب  مع  البلد،  والمجتمع  حيث  يدرس،  ويعيش  الطالب،  وقم  
سيتم  استخدام  السيناريوهات خالل الجلستين   2 و3 .  .
بإعداد  نسخ  من  السيناريوهات  لكل  مجموعة 

  
 .

3. سجل  أسئلة  المناقشة  للنشاط  
1 على  أو را ق الفليب  شارت  

  

4. أعد  نسخاً  من  نصائح  من  أجل الطالب للتبليغ  عن  العنف، و  نسخاً أخرى  من  نصائح  لمساعدة   

الصديق  الذي  تعرض  للعنف،  أو  اكتب  النصائح  على أو را ق فليب  شارت، واطلب  إلى  الطالب 
نقلها في  دفاتر ملحوظاتهم . (را جع  معلومات  عن  محتوى  الجلسات  والنشرات). 

  

5. الراشدون  الذين  ال  يشكلون  خطر اً قد  يكونوا
 (الوالدان،  أو  األوصياء،  أو  أي  شخص آخر  على   

عليك  أن  تستعد  لمناقشة  .
استعداد  لالستماع،  والمساعدة  بحيث  يستطيع  الطالب  الذهاب  إليه)
 
في  الجلسة  التالية سي حدد  الطالب  البالغين  الذين  يمكنهم  اللجوء .
الراشدين  الذين  ال  يشكلون  خطراً

إليهم  عند  الحاجة .  
  

ملحوظات  المدرب :  

1. النمام : مصطلح  يطلق  على  األشخاص،  وخاصة  األطفال  الذين يخبرون  اآلخرين  عن  أسرار  

خاصة  بشخص آخر، أو  يخبرون  عن  سلوك  سيء 
 . (استخدم  ما  يقابل المصطلح  باللغة  العامية ). 
من  المهم  أن  ال  يشعر  الطالب  بالخوف  من  الكالم  عندما  يكونوا، أو  يكون  أحد  زمالئهم  في  خطر .  


2. يستخدم  في  هذه  الوحدة  سيناريوهات  لدراسة  العنف  من  أجل  أن  يتحدث  الطالب  عن  العنف  

توقع أن  يكون بعض الطالب قد  تعرضوا   .
كفكرة،  وليس  من  خالل  تجاربهم الشخصية  مع  العنف 
راجع  دعم  المشاركين  الذين  تعرضوا  للعنف،  وبالتالي  قد  يكون  هذا النقاش غير  مريح  بالنسبة  له 
م.

للعنف  واالعتداء في  مقدمة  الدليل .  
  

نشاط 
 1: أنواع العنف  التي  تؤثر  على  الصغار  
(ساعة )  
 .

1. اطلب  إلى  الطالب  تشكيل  مجموعات صغيرة  مكونة  من  ( 3 إلى  4) أشخاص   

 

 .

2. اعط  لكل  مجموعة  أحد  السيناريوهات  
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 3. أخبر  الطالب  أن  عليهم اختيار  أحد  أعضاء  المجموعة  ليقوم بقراءة  السيناريو  بصوت  عال لبقية  

 . 
المجموعات
 

 .
ء على  مجريات  السيناريو   4. أخبر  الطالب  أن  يقوموا  باإلجابة  عن أسئلة  للمناقشة  بنا
 

ذكرهم   5. بعد  أن  تنهي  المجموعات  أعمالها، يجب  عليهم  عرض  ملخص  عن  سيناريو  المجموع 
ة.

بأنه  ليس  من  الضروري  قراءة  السيناريو  مرة  ثانية،  واستخدم  أسئلة  المناقشة  لتوجيههم  إذا تطلب 
 . 
األمر  ذلك 

 


6. يجب أن  ال يكون لدى الطالب أية  مشكلة في  توقع اآلثار المترتبة  على العنف؛  ولكن احرص  على  

  :
تذكيرهم  بالتالي 
  .

• يمكن  للطالب  أن  يجدوا  صعوبة  في  التركيز،  إما في  المدرسة،  أو  في  حياتهم  اليومية  


•  قد  يشعر  الطالب  بالذنب،  أو  يعتقدون  أن  تعرضهم  للعنف  كان  بسبب  خطئ هم  .   

  . 

•  يمكن  للطالب  ترك  األكل، والنوم 

  .

•  قد  يمتنع  الطالب  عن  الذهاب  إلى  المدرسة 


•  قد  يشعر  الطالب  باالرتباك،  أو  الخداع  عندما  يقوم  البالغين  باإلساءة  إليهم،  خاصة  إذا كان  من  

المعلمين،  أو  شخص  آخر  يثقون  به .  

• قد  يشعر  الطالب  بالخوف  عندما  يتركون  برفقة  بعض  البالغين  بمفرده
م.  

  

7. أخبر  الطالب  بأنه  عندما يالحظون  أن  أعمال  العنف  ترتكب،  بإمكانهم  مساعدة  الشخص  الذي،  وقع  

عليه  العنف  من  خالل  تبليغ  أحد الراشدين  الجديرين  بالثقة، وسيتم  مناقشة  مفهوم الراشد الجدير  

ب: متى  يعتقدون  أنه  من  المهم  إبالغ  اآلخرين؟  وضح  اسأل  الطال بالثقة  فيما بعد في  هذه  الوحد 
ة.

أنه  من  الضروري  القيام  بذلك  عندما يشعرون  أنهم  يواجهون  خطراً  ما . 
 

ًال أن  الطالب  يخشون  من  أن  تنسب  لهم    8. اشرح  لهم  سبب  صعوبة  التبليغ  في  بعض  األحيان،  معل

 .
صفة 
 “النمام"،  أو  أن  يؤدي  ذلك لتعرضهم  للعنف 
كلما كان  أحدهم  في  خطر،  أو  يتعرض  لإليذاء،  يمكن  للطالب  المساعدة  من  خالل  امتالكهم 

الشجاعة  الكافية  لتبليغ  أحد الراشدين  الجديرين  بالثقة،  أو  مساعدة  الشخص  ليبلغ  أحد الراشدين  
الجديرين  بالثقة .  
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  .

9. راجع  نصائح  لمساعدة  الصديق  الذي  تعرض  للعنف  

  
أسئلة  للمناقش 
ة:  

  :
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 

1. ما  أنواع  العنف  التي  مر  بها  الصغير  في  السيناريو  الذي  لديك؟    


2. هل  تعتقد  أنها 
/أنه  تعرض  للعنف  بسبب  كونه  ولداً،  أو  كونها بنتاً؟  (ما  هي  جوانب  النوع   

  (
االجتماعي  في  حادثة  العنف  هذه؟ 
 3. ما  اآلثار المترتبة  على  هذا النوع  من  العنف  على الطالب في السيناريو؟  ما  هي  بعض النتائج 

المحتملة  لهذا العنف  إذا تم  التغاضي  عنه؟  
 4. هل  يحدث  مثل  هذا النوع  من  العنف  في  مدرستك؟  

 5. هل  تعرض  شخص  تعرفه  لمثل  هذا العنف  في  أي،  وقت؟  وكيف  تصرف؟  

 6. كيف  يمكن  أن  تقدم  الدعم  للطالب  في  السيناريو  إذا كان صديقك،  أو  صديقتك؟   

  
  (
نشاط 
 2: من  الذين  يستطيع  الطالب  إبالغهم؟ 
 (ساعتان 

   

يجب  أن   .

1. باستخدام السيناريو  نفسه،  اطلب  إلى  الطالب  التوصل  إلى  خطة  للطالب  في  السيناريو  

من  هم  الذين  باستطاعته  التحدث  إليهم؟  وإلى  أي  جهة  يستطيع  أن  يذهب  لطلب  تتضمن  خطتة :
المساعدة؟ ومن  يستطيع  الذهاب  مع  الطالب؟  و كيف  يستطيع  الطالب  التحدث  إلى  شخص  بالغ 

موثوق  به؟  
 

ء على  الخطة، ويظهرون  من  خالله  كيف  يقومون  بالتحدث  
2. اطلب إلى  الطالب  إعداد  دور  يلعبوه  بنا 

ء على  السيناريو  الخاص  بهم . إلى  شخص  بالغ يثقون به، و  يبين الدور  ماذا جرى للطالب بنا
اطلب إليهم  التفكير  بأية  عقبات  يمكن  أن  يواجهها الطالب  مع  تقديم  اقتراحات  لمساعدته  في 

في  السيناريو  3،  (أكوا ) أخبرت  ال م علمة  بما حدث  لها،  ولكن  ال معلمة  على  سبيل  المثا 
ل: اجتيازه 
ا.
يجب  على  
 (أكوا ) أن  تستمر  في  التحدث  إلى  المعلمين،  لم  تتمكن من  أن  تجعلها تشعر بالتحس 
ن.

 .
والراشدين  الجديرين  بالثقة  حتى  يقوم  أحد  بمساعدتها 
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3. تأكد  من  أن  كل  سيناريو  سيتم  تقديمه  من  خالل  لعب  األدوار،  ومن  ثم  مناقشته  بشكل  جماعي  من  

 . 
خالل  أسئلة  للمناقشة
 


4. بعد  االنتهاء  من  المناقشة،  راجع نصائح  للطالب  للتبليغ  عن  العنف  (راجع  معلومات  محتوى   

الجلسات،  والنشرات ).  
  

أسئلة  للمناقش 
ة:  
  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  المناقشة 

 1. لمن  لجأ الطالب عند  طلب  المساعدة؟  هل  كان  هذا الشخص  مفيداً؟  لماذاً ؟  

 2. من  ذهب  مع  الطالب  عندما لجأ لطلب المساعدة؟   

 3. هل  أظهر  الطالب  في  السيناريو  شجاعة  عندما تحدثوا عما حدث  لهم؟  

 4. ما  ذا  يمكننا  أن  نفعل  لمساعدة  شخص  تعرض  للعنف،  أو  يخشى  أن  يخبر  أحداً  بما حدث  له، أو  

؟    (لها )
 5. هل  مرت  عليك  لحطة  شعرت فيها أنك  ستتعرض  ألذى أكبر؛ إذا قمت بالتحدث؟  ما  ذا  يمكنك أن 

تفعل؟   
  

  : 
ملخص  الجلسة 

1. أخبر  الطالب  بأنهم  اآلن  قادرون  على  تمييز  مختلف  أنواع  العنف  الذي  قد  يواجهونه،  أو  يواجهه  

 أصدقاؤهم، و هناك بعض  األعمال  التي  كانوا يعتقدون بأنها طبيعية في  السابق، وعليهم  - اآلن  
 .
الجزم  بأنها عنيفة  طالما تشعرهم  بالسوء،  أو  تؤثر  عليهم  سلباً  

 


2. أخبر  الطالب  أنه  ليس  عليهم  االحتفاظ  بمشاعرهم  ألنفسهم،  ولكن  من  األفضل  دائما  التحدث  إلى   

 . 
راشٍد موثوق  به  عند  تعرضهم  للعنف 
 

.

3. هناك  بعض  الناس  الذين  يمكن  للطالب  الذهاب  إليهم  في حالة  تعرضهم  للعنف  لطلب  المساعدة 

 .
ومن  المهم  
- أيضاً 
- أن  يقوموا  بمساعدة  صديق،  أو  زميل  في  حال  تعرضه  للعنف 
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4. ذكرهم  بالـ (نصائح  من  أجل  الطالب  للتبليغ  عن  العنف، و  نصائح  لمساعدة  الصديق  الذي   

تعرض  للعنف). أخبر  الطالب  أن  التبليغ  عن  العنف  يتوجب الشجاعة،  والمرونة،  ولكن  
باستطاعتهم  مساعدة  بعضهم  البعض  في  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي .  

 
 

معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات   
سيناريوهات  ألنواع  العنف  التي  تؤثر  على  الصغار
 (الجلسات:  2 و  3 )  

سيناريو   1 
اسمي  أندريه، و  أنا أبلغ  من  العمر  أثني  عشر  عاماً، وأنا أكبر  بكثير  ممن  هم  في  سني؛ ف أنا طويل 

القامة، و  مفتول العضالت، واألوالد  األكبر  سناً يقومون بمرافقتي؛  ألنني بنفس بنيتهم باإلضافة إلى 
أنا أحب  األوالد  األكبر  سنا؛  ألن  لهم  شعبية،  وألنهم  يعرفون  جميع  البنات  الكبار  .
أنني  أجيد  لعب  الكرة 

في  المدرسة .  
  

وفي  الشهر  الماضي،  اقتربت  مني إحدى  البنات،  وقالت  بأنني  ولد  وسيم،  وأنها لو  لم  تكن  تواعد 
شعرت  بالدهشة،  واإلطراء  من  تعليقها؛  ولكني  لم  أتفوه  بكلمة،  ألنني   .
شخصاً  يدعى  مانويل،  لواعدتني 
أشعر  بالخجل  أمام  البنات 
. وفي  اليوم  التالي  بعد  المدرسة،  كنت  في  طريقي  إلى  ملعب  الكرة  مع  جميع  

الالعبين  ولكن الحظت  أننا  سلكنا طريقا أخر  غير المعتاد،  وباإلضافة إلى ذلك  كانت برفقتنا البنت  
لم  أتفوه  بشيء؛  ألن  صديقها مانويل  كان  برفقتنا . التي  قالت لي  بأنني  وسيم، األمر الذي لم  يكن  معتاداً .
فهو  شديد الغيرة، و يغضب  بسهولة، و  بعد فترة قصيرة، قام أحدهم بإسقاطي أرضاً بشكل  مفاجئ، و  

سمعت  بنتًا تصرخ  بينما أنا  أتلقى  لكمات  في  وجهي، و  رأسي،  وظهري،  وعندما أغمضت  عيناي، 
َّال  صليت  كي  أنجو  من  هذا المأزق، وبعد توقف الضرب؛  وجه  لي  مانويل  ركلة في  وجهي،  وأمرني بأ

أتحدث  لصديقته  ثانية،  وإال  قتلني،  ثم  دفع  مانويل  بصديقته؛  لتتمكن  من  رؤية  وجهي  المليء بالدماء، 
وأنا أبكي،  وسألها مانوي 
ل: "من  هو  الرجل  الحقيقي  
- اآلن؟ "  

لم  أتمكن  من  الذهاب  إلى  المدرسة  لمدة  أسبوع  بسبب  وجهي  الذي  كان  متورمًا
 . كما أنني كذبت  على  
وأنا خائف  جدا  – اآل ن   – من  أن  يقتلني  مانوي 
ل. وأصبحت  وحيدًا أذهب  إلى   والد ي حول  ما  حدث .

  
لقد  فقدت  جميع  أصدقائي  القدامى؛  ألنني ال  أستطيع .
المدرسة  بمفردي،  وأعود  إلى  المنزل  حالما  أنتهي 
أن  أصدق أنني  وثقت بهم،  هذا باإلضافة إلى  أنني تركت فريق  كرة القدم بسبب  وجود أحد  هؤالء في  

فأنا - اآلن  - أشعر  بالوحدة،  والخوف  الشديد .   الفريق،  وقد  تحولوا  جميعهم  ضدي .
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سيناريو   2 
أسلك  الطريق  نفسها  إلى  المدرسة  بشكل  يومي؛   اسمي  مولي،  وأنا  فتاة في  الحادية  عشرة  من  عمري .
فهي  الطريق  الوحيدة  اآلمنة؛  ألن  طريق  الحقول  يتواجد  فيها اللصوص،  وأنا  أخاف  من  عبور  الحقول 
وحدي،  وخاصة  عندما  تكون سيقان  المحاصيل  عالية؛  لذا،  فأنا  أعبر  من  أمام  مستودع  للحافالت،     

وحانة يومياً،  وبالتالي يتقدم  رجل  كبير في  السن لدعوتي  لشرب  كأس بشكل يومي، ويقول لي  بأنه  
في  يوم   سيشتري  لي  كل  ما  أحتاجه،  وأن  بنات  المدارس  يحتجن  إلى  بعض  االهتمام  من  وقت  آلخ 
ر.
وفي  األسبوع  الماضي  طلب إلي  السير  معه  بعد  فترة   من  األيام أهدا ن ي  قارورة  عطر  جميلة  فقبلته 
ا.
المدرسة  فرفضت؛  ولكنه  لم  يتوقف  من  طلب  الشيء  نفسه  مني  كل  يوم،  ويزداد  إصراره  يوماً  بعد  

كما أنه يقوم  في  بعض  األحيان  باالقتراب  مني،  ويصعب  علي  االبتعاد  عنه  دون  التعرض  لحركة  يوم .
 -
المرور . إنني  منذ  الغد  سأسلك  الطريق  عبر  الحقول  بالرغم  من  خوفي  من  اللصوص، لك نن ي خائفة 

  .
أيضاً - من  الرجل  الذي  يتحرش  بي 
  

سيناريو 3   
أنا  أحب  المدرسة؛  ولكني؛  أواجه  صعوبة  في   .
أود أن  أصبح  طبيبة، أو  معلمة  عندما أكبر  اسمي  أكو 
ا.

مواكبة  دروسي،  فأنا  أستيقظ  في  الساعة 
 4 كل  صباح  ألساعد  أمي،  وأخواتي  في  األعمال  المنزلية،  
وفي  بعض  األحيان  أتاخر  عن  المدرسة؛  ألن  والد ي  ال  يسمحان  لي  بالذهاب  حتى  أكمل  األعمال 

 .
وعندما  أصل  إلى  المدرسة  متأخرة  يقوم  المعلم  بشتمي  أمام طالب  الفصل  بأكمله  
ٍة. المنزلية  اليومي
ذات يوم  قال لي 
 : "أنت  غبية، ما الفائدة  من  مجيئك إلى المدرسة؟،  عليك أن  تبدئي بالبحث  عن  زوج ." 

وفي  مرة  أخرى  عندما  غلبني  النعاس  في  الفصل ، قال
: "أظن أن  سبب  سقوط  رأسك  هو  كبر  حجم  
وضحك  الفصل  كله . إن  ما  قاله  جعلني أغضب  كثيراً؛  ولكن ال يسمح لنا بالرد  على المعلمين،    ".
ثدييك 

ومع  أنني  في  حقيقة  األمرال  أحب  هذا المعلم،  أو  الذهاب  إلى  فصله، إالّ أنني  مجبرة  على  حضور  
فصل ه،  كي  أنجح  في  المادة؛  ألنتقل  للمرحلة  الثانية، و عندما تحدثت  مع  إحدى  المعلمات عما  حصل،  

  .
قالت  لي
 "ال  تقلقي  إنه  فقط  يمزح ." هذا التصرف  لم  يري حني، ومازلت ال أرغب في رؤية ذلك المعلم 
  

سيناريو   4 
اسمي  سام،  أحب  المدرسة  كثيراً، و  حصصي  المفضلة  هي 
 (الفن  واألدب 
 ). لكن  الجميع  يسخرون  من ي،  

ويقولون 
 "إنني  بنت
"؛  ألنني ال  أحب  العلوم،  والرياضيات كما  أن  جميع  أصدقائي  في  المدرسة  هم  من 
أنا ال  أحب   البنات،  وأنا  أحب  أن  أتواجد  مع  البنات؛  ألنني  األصغر  في  المنزل،  ولدي  ست  أخوات .
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اللعب  مع  األوالد؛  ألنهم  غالباً ما  يتعاركون،  ويتخيلون بأنهم في  ساحة  القتال، و عندما يحاول اآلخرون 
العراك  معي، أخبرهم بأنني ال أحب العراك، فيقومون بنعتي  بأسماء  مثل 
: "مخنث" ، و 
 "جبان." أنا أحب 

في  يوم  من  األيام  كنت أبكي  .
الدراسة،  ولكني  أجهش  بالبكاء  عندما يقوم  األوالد  الكبار  بمضايقتي 
فسألتني  أحدى  المعلمات  عن  السبب،  وعندما  أجبتها  ردت علي  قائلة
 "يجب  عليك  أن  تتوقف  عن  

مجالسة  البنات،  واللعب  معهن ." أنا ال أفهم لماذا يجب  على أن أتوقف  عن  اللعب  مع  البنات إذا كنا  حقا 
نستمتع  عندما  نكون  معاً .  

  
سيناريو   5 

أخبرني  المعلمون  بأنني  إذا تمكنت  من  الحفاظ  على  اسمي  مورييل 
. وأنا  جيدة  في  كل  المواد  الدراسي 
ة.
المستوى  نفسه  سأفوز  بمنحة  تمك نني  من  الذهاب  إلى  الجامعة  في  العاصمة .  

  
وعندما أخبرت  والدي،  وأعمامي  بهذا،  سخروا مني،  وقالوا  لي 
: "لماذا ترغب  البنت  بااللتحاق 
ب أطفاال؛  ولكني  أود  أن  ألتحق   بالجامعة؛  فهي  ستتزوج،  وتصبح أماً؟ 
" أود  أن  أتزوج،  وأن  أنج

وفي أحد  األيام أخبرت  المعلم  بأنني،  أود  االلتحاق  بحصة  الرياضيات  للمستوى  األعلى،  بالجامعة أو 
الً.
ألنني  أجد  الحصة  هذه  سهلة  جد
ًا 
. قال  لي  بأنها ليست  فكرة  جيدة؛  فأنا  بنت،  وقال 
 : "البنات  لسن  ذكيات 

أنا ال  أفهم  لماذا ال  أتمكن  من  التقدم  في  ". 
في  الرياضيات، ومن  األفضل  أن  تلتحقي  بحصة  الطبخ
الرياضيات، أو  االلتحاق بالجامعة؟ وفوق ذلك كله فإن التوقف عن  الدراسة  يحزنني كثيراً، وأود  

االلتحاق  بالجامعة،  أما  الزواج  فسيأتي  دوره عندما  أكبر،  وأكون  جاهزة .  
  
 

سيناريو   6 
توفت أمي في  العام الماضي، وأصبح أبي العائل الوحيد في   .
اسمي  كوفي،  لدي  عائلة  كبيرة  جداً 

وألنني  الولد  األكبر  سنًا في   وبحكم  عمله  بائعاً في  السوق؛  فإنه  غالباً ما  يكون  خارج  المنزل . المنز 
ل.
 
المنزل  فإنه  يتوجب  علي  أن  أساعد  والدي،  وأرعى  عائلتي،  ولذلك  فإنني أستيقظ  في  وقت  مبكر  جدا
وبعد  ذلك،  أستعد  للذهاب  إلى   .
ألعمل  في  الحديقة،  وأتأكد  من  أن  جميع  إخوتي  أخذوا  وجبة  اإلفطار 
المدرسة  التي  تقع  بعيدًا عن  المنزل،  ولذلك أقطع  المسافة  من  المنزل  إلى  المدرسة  مشياً على  األقدام 

في  غضون  ساعة .  
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وفي  بعض األوقات أصل إلى المدرسة، وأنا منهك  كليًا، ألنني  كنت أعمل في  الحقل منذ الفجر، ومع  
ذلك  يقول  عني  معلمي  بأنني  ولد  قوي  جداً،  ويطلب إلي  أن  أعمل  في  حقل  المدرسة  مما يجعلني  أضيع 

وبالتالي،  عندما  أحضر  الحصة  أشعر  بتخلف  عن  بقية  الطالب  بسبب  تغيبي  عن  بعض  الحص 
ص.
أنا ال  أريد  أن  أذهب  للمدرسة  لبذل  المزيد  من  األعمال،  وإنما ألتعلم .   الدرس  السابق .

كيف أستطيع أن  أبلغ  معلمي بأنني ال أريد أن  أتغييب  عن الحصص  ألعمل في  حديقة المدرسة؟ إنني  
أود  أن  أبقى  في  الفصل،  وأتعلم .  

  
نصائح  من  أجل الطالب للتبليغ  عن  العنف   


• عندما تتاح  لك  الفرصة للتحدث  مع  الجاني،  أو  المعتدي؛  فإنه  يجب  أن  تقول  له 
 (أو  لها ) بأن   

تصرفه  العنيف  ليس  مقبوالً . 
على  سبيل المثال إذا قام أحدهم بضربك، أو  تهديدك،  وأنت في  طريقك   .

• احتفظ  بسجل  للحوادث 

إلى  المدرسة،  قم  بتسجيل  مكان،  وتاريخ،  وساعة  وقوع  الحادث .  
 • إذا تعرض  صديق  للعنف،  يمكنك  تقديم  الدعم  له  (أو  لها ) بمرافقته  للتبليغ  عن  الحادث  لشخص  بالغ 

جدير  بالثقة .  
 • قد  يقوم بعض الراشدين بطردك إذا أخبرتهم بأنك أوذيت  مما قد  يشعرك باإلحباط،  ولكن يجب أن 

تستمر  بالمحاولة  حتى  تجد  من  يساعدك،  يتطلب  منك  أن  تتحلى  بالمرونة،  والشجاعة .  
 • ال  ينبغي  ألحد أن  يطلب إليك  مشاهدة  ال صور  الخليعة،  أو
 "المغري 
ة " (أو  األفالم،  أو  األشرطة،  

إلخ .). إذا طلب إليك أحدهم  مشاهدة  شيء  جعلك تشعر بعدم  االرتياح قم  بتبليغ شخص  را شد  جدير  
بالثقة .  

 • إذا طلب إليك  المعلم،  أو  المدير،  أو  أي  شخص  على  اإلطالق  أن  تقابله  بعد  المدرسة،  أو  عندما 

يغادر الجميع، احرص  على أن  تبلغ أحد اً عن  مكان  ذهابك، ويجب  عليك إخبار  والديك، أو  معلم 
آخر،  أو  زميل  في  الفصل .  

قد  يستخدم  المعلمين،  أو  
ن. 
• توخى  الحذر  عند  قبول  الهدايا،  أو  الخدمات من  المعلمين،  أو  البالغي 

البالغين ذلك  كمدخل  لجذبك  مما قد  ينتج  عنه  عنف  جنسي،  أو  إيذاء .  
فهي   .

• إذا كنت قد  تعرضت لتجربة  سوء المعاملة، أو  العنف، ال تضع  اللوم  على نفسك  مطلقاً 

 
ويجب  أن  تتحدث  إلى  إختصاصي اجتماعي،  أو  شخص  راشد  جدير  بالثقة ليست  غلطتك .
  .
لمساعدتك  بما  تشعر 

  .
ًبدال من  أن تبقي  ذلك  سرًا  
• إذا تعرضت  أنت،  أو  غيرك  للعنف،  عليك  أن  تخبر  أحدًا  
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  .

• يجب  عليك  دائما  أن  تتحدث  حالما تشعر  بأنك،  أو  غيرك  في  حالة  خطر  

  
نصائح  لمساعدة  صديق  تعرض  للعنف    

  : 
إذا أخبرك  صديق  بأنه، 
 (أو  بأنها 
) تعرض  لإليذاء،  أو  العنف 
  . 

• قم  بتصديق  كالمه 

  .

• اعرض  عليه  المساعدة 

  .

• حاول  أال  تظهر  أنك  أصبت  بالصدمة   

  .

• شجع  صديقك  على إخبار  شخص را شد  يثقون به،  واعرض  عليه أن  ترافقه 


• ال  تتكّتم عن  الموضوع،  وأخبر  شخص اً راشد اً جدير اً بالثقة،  فهو  سر  غير  آمن، ومن  المهم  أن   

  .
تتأكد  بأن  صديقك  لم  يصبه  أذى،  وأنه  يشعر  باألمان،  وأن  تتوقف  عملية  اإليذاء 
  .

• ساعد  صديقك  في  مواصلة  البحث  عن  شخص  راشد  جدير  بالثقة  للمساعدة 
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  !
الجلسة 3 : كيفية  التبل يغ عن حاالت العنف؟

  
  . 
الو 
قت : 3 ساعات 

   
األهداف التعليمية :  

  :
بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من 

1. تحديد  األشخاص الراشدين  الجديرين  بالثقة،  الذين  يستطيعون  مشاركتهم  مشكالتهم،  أو  إبالغهم  عند   

  .
وقوع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس 
  .

2. تحديد  الموارد  في  المجتمع  التي  تساعد  الصغار  في  مواجهة  العنف 

  .

3. ممارسة  أسلوب التبليغ  عن  حوادث  العنف،  واإلعتداء 

  
  : 
األساليب  المستخدمة 

  . 

1. النقاش  في  مجموعة  كبيرة 

  .

2. حاالت  دراسة 

  . 

3. لعب  األدوار 

  
المواد :  

  .

• أوراق فليب  شارت  للجلسات  السابقة  عن  العنف 

  .

• سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 

  .

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات،  أقالم  رصاص،  أو  حبر 

  .

• دفاتر  ملحوظات 

  .

• نش رات : قصة  مولي 

  
  : 
تجهيزات  المدرب 


1. اقرأ نشاط (1)،  واستعد  لشرح  من  هو  الشخص  الراشد  الموثوق  به،  وكيف  نحدد  الراشدين  الذي   

  .
يستطيع  الطالب  الذهاب،  والتحدث  إليهم  ،  وطلب  المساعدة  منهم 
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2. ضع  قائمة  بأرقام التلفونات، وأسماء  المنظمات؛  ليلجأ إليها الطالب  في  حالة  تعرضهم  لإليذاء،  أو   

معلمين، و إختصاصيين  اجتم اعيين ،  ورجال  الشرطة،  ومسؤلي  العنف و  يجب  أن  تتضمن  الالئح 
ة:
الكنيسة،  أو  شيخ  القري 
ة .  


3. اكتب  على  ورقة  الفليب  شارت  التال 
ي:   

  . 
الراشدون  الثالثة  الذين  أثق  به
م : ــــــــــ وـــــــــــ،و  ـــــــــ ـ
  

  : 
ملحوظات  المدرب 
وفي  الوحدة   
1. في  هذه  الجلسة  يقوم  الطالب  بدراسة  العنف، وتعلم أسلوب التبليغ عن  حوادث  العنف . 

كما   .
التالية،  سيناقش  الطالب  العنف  القائم  على النوع  االجتماعي  بوصفه  انتهاكا لحقوق  اإلنسان 
  . 
،  وتعلم مهارات  االتصال  بحزم  "
سيقومون  بلعب  أدوارعلى  قول  كلمة 
 "ال 


2. احرص  على  أن  تشمل  المعلومات  عن االتصال  مع  اآلباء، و أولياء  األمور عند  مناقشة موضوع   

  . 
التبليغ  عن  حوادث اإليذاء،  أو  العنف 
  

  ( 
من  هو  الشخص  الراشد،  والموثوق  به؟ 
 : (ساعتان  :1 
نشاط 
 . 

1. استخدم  قصة  مولي  في  النشرة  لمساعدة  الطالب  في  تحديد  من  هو  الشخص الراشد الموثوق  به 

  
 . 

2. اقرأ القصة بصوت  مرتفع ، أو  اطلب إلى أحد الطالب القيام بذلك  من  خالل لعب الدور 

  
: ما  هو  الشيء   
3. اسأل  الطال 
ب: من  هو  الشخص  الراشد الموثوق  به  في  القصة؟  اسألهم  
– أيضاً  

  :
قد  تختلف  اإلجابات،  و فيما  يلي  بعض  اإلجابات  المتوقعة  .

الذي  يجعل  الشخص  بالغاً  جدير اً بالثقة 
  .

• شخص  يعرفونه،  مستعد  لمساعدتهم  في  حالة  احتياجهم  للمساعدة 


• شخص  يستطيعون  التحدث  معه  عن  أي  شيء،  وبالذات  عن  مشكالت هم،  أو  في  حالة  شعورهم  

  .
بالخوف،  أو  االرتباك،  أو  عدم  االرتياح 
  .

• شخص  يشعرهم  تواجده  بالسعادة 


• شخص  يصغي  لهم،  ويهتم  لمشكالت هم  .   

  . 

• شخص  سبق  وأن  ساعدهم  من  قبل 

 . 
ويكون  متفهماً،  ويعمل  من  أجل  سالمتهم  
• شخص  ساعدهم  في  حل  مشكلة .
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 4. اسأل  الطالب : كيف  ساعد  كبار القرية  مولي؟  وكيف  شعرت  عندما ساعدوها

  
 5. اخبر الطالب بأنه  عند  محاولة أحدهم التقدم  إليهم، أو  إلحاق الضرر بهم بأيه  طريقة، أو  لمسهم  

بطريقة  تسبب  لهم  الخوف،  أو  عدم  االرتياح،  أواالرتباك،  أو  في  حالة  شعروا  أنهم  في  خطر،  يجب 
 . 
أن  يتحدثوا  إلى  شخص  بالغ،  وموثوق  به على  الفور 

  
وسيتعلمون  المزيد  من  المعلومات عن  نوع  السلوك   
6. ذكر  الطالب  أن  ليس  كل  بالغ جدير  بالثقة . 

 .
غير  الجدير  بالثقة  في الوحدة  التالية 
  


7. في  حين  أن  هناك  بالغين  قد  يحاولون إلحاق  األذى بهم،  هناك أيضا  الكثير  من  الراشدين  الذين   

إذا  قام  أحد  بالتعامل  عليهم  الذهاب  إلى  شخص  يشعرون معه  بالراحة،  واألمان . سيساعدونه 
م.
 .
معهم  بطريقة  غير  مناسبة،  عليهم  طلب  المساعدة  من  شخص  بالغ  موثوق  به 

  
بينما  قد  تختلف  
8. أخبر  الطالب  بأن  يعدوا قائمة  باألشخاص الراشدين  الجديرين  بالثقة  في  دفاتره 
م.

  :
اإلجابات،  فيما يلي  بعض  اإلجابات  المحتملة 
  . 
األم .      العم
 \الخال 
 .      ضابط  الشرطة 

  . 
األب 
 .      الجار 
.        المدرب 
  . 
الجدة 
 .      األخ\األخت  األكبر 
 .    مسئولو  الكنيسة 

  .
الجد .      المدير
 \الناظر 
.      أولياء أمور  األصدقاء 
العمة
 \الخالة 
.     المعلم .  

  
 .

9. تج ول  في  الفصل،  واسأل  الطالب  عن  األشخاص الراشدين  الجديرين  بالثقة  في  حياتهم 

  
على   10. أخبر  الطالب  بأن  يختاروا  ثالثة  أشخاص  بالغين  جديرين  بالثقة،  وكتابة  أسمائهم  في  دفاتره 
م.

  :
سبيل  المثال 
: 
الراشدين  الثالثة  الذين  أثق  بهم 

 . ـــــــــــــــــ،وــــــــــــــــــ،وـــــــــ 
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  ( 
ماذا يجب  على “آن ا“ أن  تفعل؟  (ساعة  نشاط 2:
أخبرهم  بأنهم  سيدرسون  أحد  أنواع  العنف،  وهو   
1. ذكِّر  الطالب  بأنواع  العنف  الثالثة  التي  نوقشت . 

 .
سيقرؤون  رسالة  من  بنت صغيرة  تدعى  “آنا”، ومناقشة  ماذا يجب  عليها  أن  تفعل  .
العنف  الجنسي 
 


2. اقرأ الرسالة  التالية :   

صديقي  العزيز،   
في  األسبوع  الماضي،  طلب  إلي  المعلم  الذهاب  إلى  منزله  اسمي  آنا،  ولدي  مشكلة خطيرة  للغالي 
ة.
لمساعدته في  التنظيف،  وم ع أني لم  أرغب في  الذهاب إلى  منزله؛ إال  أن  والد ي  أخبراني  بأن  عل ي 

وعندما وصلت إلى  منزله، بدأ بلمسي . وقد  أحسست  عندها  بشعور  سيء  في  معدتي،   احترام  معلمي .
فأجهشت  بالبكاء،   وقد  سحبني بعدها إلى  غرفة نومه، وفرض نفسه  علي . وعلمت  بأنه  عمل  خاطئ .

وأخبرني  بأنه  إذا قمت  بإخبار  أحد  سيؤذيني،  ويفشلني  في  الدرا 
سة. والصراخ؛  ولكنه  لم  يتوق 
ف.
خفت  من  التحدث  في  ذلك  ألي  شخص  ألنهم  سيلقون  ركضت  عائدة  إلى  المنزل،  وشعرت  باإلعيا 
ء.

وال  أرغب  في  الذهاب  إلى  المدرسة،  ورؤية  ذلك   ال  رغبة  لدي  في  تناول  الطعام،  أو  النوم . اللوم  عل 
ي.
لذا أرجوا أن تساعدوني،  ماذا علي  أن  أفعل؟   المعل 
م.

  

3. أخبر  الطالب  بأن  عليهم  كتابة  رسالة  آلنا،  ليخبروها بما  ينبغي  عليها  القيام به .  

  

4. بعد  اعطائهم  الوقت  لكتابة  رسائلهم، اطلب إلى  بعض  المتطوعين  بأن  يشاركوا برسائلهم .  

  

5. تأكد  من  ذكر  النقاط  التالية :   

ال أحد يجب أن  يضع   .

• يجب  على  آنا أن  ال  تشعر  بالخوف  من  إخبار  شخص  بالغ  جدير  بالثقة  

إذا كان  الشخص  الراشد  الجدير  بالثقة خالف  والديها، فيجب  إعالم   على  آنا  اللوم  مهما  حص 
ل.
والديها بما حدث .  

اغتصبت  آنا من  قبل  معلمها،  .

• سيساعدها الراشد الجدير  بالثقة  بالذهاب  إلى  الشرطة  

يجب  على  الشخص  الراشد  الجدير  بالثقة  أن  يجد  شخصًا في  الشرطة  واالغتصاب  جريمة .
  .
سترفع  الشرطة  تقريراً  ضد  المعلم  ممن  تدربوا على  التعامل  مع  اإليذاء،  والعنف  الجنسي .

• على  الشخص  الراشد الجدير  بالثقة أن  يأخذ  آنا  إلى  المستشفى  للعناية  الطبية،  وجمع  األدلة  

الالزمة  التي  قد  تفيد  الشرطة .  
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وتوقيف  المعلم  عن  التدريس . إن    • يجب  على  الشخص  الراشد الجدير  بالثقة  إبالغ  مديرالمدرسة .

مهمة  المعلمين  في  المدرسة  النهوض  لمساعدة  الطالب،  وليس  إللحاق  الضرر  بهم .  
وسيساعدها لكي  تتعامل  مع  مشاعرها،   • إذا أمكن،  فإن  على  آنا زيارة إخت صاصي  نفسي .

 . 
كما  سيعزز  لديها الشجاعة،  والمرونة  .
واستيعاب  حقيقة  أنها ليست  مخطئة 
 


6. اختم  بالنقاط  التالية :   


• يجب  على  المعلمين،  واألشخاص  في  المدارس  أال  يطلبوا من  الطالب  تنظيف  منازلهم،   

فالطالب  يذهبون  للمدرسة  لتلقي  العلم،  وليس  للتنظيف .  
إذا طلبوا إليهم  فعل  أي  شيء  يشعرهم  بعدم   .

• يجب  على  المعلمين،  والراشدين  حماية  الطالب 

االرتياح، فلهم  الحق  بالرفض .  

• على  الطالب  أن  ال  يتركوا في  أماكن  منعزلة  في  المدرسة،  أو في  أثناء  الذهاب،  والعودة  من  

وينبغي  دائما  أن  يمشوا مع  مجموعة  من  الطالب،  أو  مع  طالب  آخر، ويجب  على   المدر 
سة.
  .
فهي  ليست  مسؤولية  الطالب  بالكامل  الراشدين  الحرص  على  سالمة  الصغا 
ر.

 
 • إذا طلب  المعلم، أو  أي  شخص  آخر  أن  ينظر  تحت  مالبس  الطالب،  فعلى  الطالب  أال  يسمح  له

  .
بفعل  ذلك 
 
 • إذا حاول المعلم،  أوأي  شخص  آخر  لمس  الطالب،  أو  االقتراب  الشديد  منه؛  ف على  الطالب  أن

يطلب  منه  االبتعاد  عنه،  أما إذا تكرر  الفعل  نفسه؛  فعلى  الطالب  أن  يخبر راشد  موثوق  في 
ه.  
   

مارس  التبليغ  عن  العنف 
 : (ساعة )   :3
نشاط  

1. أخبر  الطالب  بأنه  ليس  من  السهل  التكلم،  والتبليغ  عن  العنف، و في  هذا النشاط،  سيمارس  الطالب  

عملية  إبالغ  شخصًا ما،  في  حالة  تعرضهم  للعنف . 

2. ساعد الطالب على وضع أدوار خاصة بهم، مثل القيام بلعب دور  صغير تعرض للعنف، أو  إساءة  

أخبرهم  بأن  عليهم  التأكد  من  تحديد  الشخص  الراشد الجدير   .
المعاملة، وقام  بالتبليغ عما  حدث 
 .
بالثقة، والذي  سيعلمونه  بالحادث 

  

3. بعد  أن  يعطى  الطالب  الفرصة  لتحضير  الدور  الذي  سيلعبونه،  اعط  الفرصة  لكل  مجموعة  لعرض 

 .
ما  أعده  أفرادها 
 .

4.  بعد  انتهاء  الطالب  من  لعب  األدوار، قم  بمراجعة أسئلة  للمناقشة  معهم  

  
 

75 



 

  
أسئلة  للمناقشة :  

استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  المناقشة :  

1. من  كان  الشخص  الراشد الجدير  بالثقة في  الدور؟  وكيف  تصرف؟    


2. ما  الشيء  الذي  أتقنه  الممثلون  حين ما  كانوا يلعبون  األدوار؟    


3. هل  لديك  أية  اقتراحات للممثلين؟ على  سبيل  المثال : هل  هناك  أي  شخص  آخر  كان  بإمكانهم   

إخباره؟  
  

ملخص  الجلسة :  

1. ذكّر الطالب  أن  أكثر  المعلمين،  والراشدين  يرغبون  في  حمايتهم  من  العنف،  ولن  يقدموا  على  أي  

ومع  ذلك  هناك  بعض  البالغين  الذين  قد  يحاولون  شيء  يعرضهم  للخطر،  أو  يشعرهم  بعدم  األمان .
لمسهم،  أو  معاملتهم بطريقة  غير  مقبولة 
 . وعندئذ  يجب  أال  يسمحوا  ألي  شخص  كان  بأذيتهم،  

وعليهم  إخبار  شخص  بالغ  جدير  بالثقة  حالما يتعرضون  ألي  نوع  من  أنواع  العنف
 .أخبرهم  بأنه  
سيكون  هناك حديث  أكثر  توسعًا حول طريقة  تحديد  السلوك الضار . 

  
وإذا لم  يقم  الشخص  بتصديقهم؛  عليهم   
2. التبليغ، أو  التحدث  مع  شخص  بالغ  ليس  باألمر السهل . 

االستمرار في  المحاولة  حتى  يجدوا  من  يصدقهم . 
وعليهم  أالّ  يشعروا    3. أخبرهم  بأنه  مهما حصل؛  فإن  العنف،  واإليذاء  ليس  خطأهم  على  اإلطالق .

وإذا قام  أحدهم  بتهديدهم،  أو  تخويفهم؛  لكي  ال  يخبروا  أحداً؛  بالذنب،  أو  الخجل  على  اإلطالق .
فعليهم  تبليغ  أحد  األشخاص الراشدين  الجديرين  بالثقة  على  الفور . 

  
 4. أخبرهم  بأنهم  قد  يصابون  بارتباك  كبير  إذا قام أحد  البالغين بفعل  شيء  جعلهم  يشعرون  بعدم 

؛  سيساعدهم على  حماية  أنفسهم،  والوقاية  من  I أخبرهم  بأن  برنامج  مداخل .
االرتياح،  أو بالخوف 
وإخبار  الناس  ما  الذي  يرغبون،  وال  يرغبو ن  بف عله.   العنف،  وسيمارسون  قول  كلمة  "ال "
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معلومات  عن  محتوى  الجلسة،  والنشرات  

قصة  مولي   
أسلك  الطريق  نفسها إلى  المدرسة  بشكل  يومي؛   اسمي  مولي،  وأنا  فتاة في  الحادية  عشرة  من  عمري .
فهي  الطريق  الوحيدة  اآلمنة؛  ألن  طريق  الحقول  يتواجد  فيها اللصوص،  وأنا  أخاف  من  عبور  الحقول 
وحدي،  وخاصة  عندما  تكون سي قان  المحاصيل  عالية؛  لذا،  فأنا  أعبر  من  أمام  مستودع  للحافالت،      

وحانة يومياً،  وبالتالي يتقدم  رجل  كبير في  السن لدعوتي  لشرب  كأس بشكل يومي، ويقول لي  بأنه  
في  يوم  من   سيشتري  لي  كل  ما  أحتاجه،  وأن  بنات  المدارس  يحتجن  إلى  بعض  االهتمام  من  وقت  آلخ 
ر.

وفي  األسبوع  الماضي  طلب إلي  السير  معه  بعد  فترة   .
األيام أهدا ن ي  قارورة  عطر  جميلة  فقبلتها 
المدرسة  فرفضت؛  ولكنه  لم  يتوقف  من  طلب  الشيء  نفسه  مني  كل  يوم،  ويزداد  إصراره  يوم اً بعد  يوم .

كما أنه يقوم  في  بعض  األحيان  باالقتراب  مني،  ويصعب  علي  االبتعاد  عنه  دون  التعرض  لحركة 
 -
المرور . إنني  منذ  الغد  سأسلك  الطريق  عبر  الحقول  بالرغم  من  خوفي  من  اللصوص، لكنني  خائفة  

  .
أيضاً - من  الرجل  الذي  يتحرش  بي 
  

عندما كنت  أمشي  في  الحقل،  رأيت  أحد  شيوخ  القرية؛  فسألني  عن  سبب تركي  للطريق  العام،  وتواجدي 
تخوفت  حينها من  إخباره  بالسبب،  ولكني  في  طريق  الحقول،  وهي  طريق  يعلم  الجميع  بأنها غير  آمن 
ة.
قررت  بأنه  من  األفضل  إخباره  بالحقيق 
ة. ومع  أنني  واجهت  صعوبة  في  التحدث  إلى  هذا الشيخ  المحترم 
عن  مشكلتي، إال  أنني  أخبرته  بأن  شخص اً أقترب  مني  حين  كنت  أمر  أمام  مستودع  الحافالت، وأخبرته  
فسألني  الشيخ  إذا كنت  قد  قبلت  أية  هدايا  من ذلك  الشخص،   بأني  كنت  خائفة  لذا اخترت  طريق  الحق 
ل.
أخبرني  بأنني  يجب  أالّّ أقبل  أية  هدايا من  الغرباء؛  ألنهم  يستخدمون   .
فاعترفت  له  بأنني  قد  فعلت  ذلك 

الهدايا لطلب  خدمة  بالمقابل، أو ال ستغالل  البنات  الصغيرات .  
  

.

 - بأنه  سيرسل  حفيده الكبير  معي في  الصباح الباكر  عند ذهابي  إلى المدرسة  وقال  لي 
 - أيضاً
وبالرغم  من  خوفي  شعرت باالطمئنان إلخباري أحد  شيوخ القرية الذي ا ستمع  إلي،   وقدم لي  المساعدة .

أنا أشعر  باالرتياح - اآلن  -؛  أل ن  المشكلة حلت، وبإمكاني  الذهاب  إلى  المدرسة  بأمان . 
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لماذا  هذه  الوحدة؟   

فكثير  من  الناس  ال  يدركون  حقوقهم  األساسية،  ويعتقد   تعطي  هذه  الوحدة  مقدمة  عن  حقوق  اإلنسان  األساسية .
  .
الصغار  أن  حقوق  اإلنسان  هي  حقوق  لن  يحصلوا  عليها  إال  عندما  يتقدمون  في  السن 

  
في  بعض  األحيان يساء  تفسير  المعلومات  عن  حقوق  اإلنسان ، وتستعمل  كترخيص؛  ليعمل  الشخص  ما  يحب   
دون  وضع أي  حساب لآلخرين ، و دون أن  يكون  مسئو الً عن  تصرفاته؛  ومن أجل  ذلك تقوم  هذه  الوحدة بربط  

حقوق  اإلنسان  ربطا  وثيقا  بالمسؤوليات، و سيعمل  الطالب  في  هذه  الوحدة  على  تعريف  واكتشاف  حقوق  
 -
فقد  تعلم  الطالب  عن  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  
 – واآلن   اإلنسان،  بمستوى  أساسي، و  عملي .
وفي  األخير  سيقوم   .
سيتعرفون  على  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  باعتباره  انتهاكا  لحقوق  اإلنسان 

  . 
لمرتكبي  العنف  المحتملين  الطالب  بممارسة  مهاراتهم  من  خالل  لعب  األدوار  للرد  بـ"ال "
  

ما  محتوى  الوحدة؟   
الجلسة 
 1: حقوق  اإلنسان  واتفاقية  حقوق  الطفل 
 (ساعتا 
ن)  

سيتم تعريف الطالب بمفهوم الحقوق األساسية لإلنسان ، باإلضافة  التفاقية  حقوق الطفل  (CRC)،  وسوف  
  .
يتعلم  الطالب  بأنه  إلى  جانب  امتالكهم  الحقوق  الخاصة  بهم،  علي هم   
– أيضاً
- بعض  المسؤوليات 

  
حقوق  األطفال- من  المسئول  عنها؟ (ساعتان   
و30 دقيقة )   الجلسة  2 :

بنا ء  على ما تعلمه الطالب عن  الحقوق، والمسؤوليات، يدرس الطالب السيناريوهات، لتحديد انتهاك حقوق 
إن  ترسيخ  الحقوق  يعني   الطفل، ومناقشة  المسؤوليات التي تقع  على  مختلف األشخاص، لترسيخ  هذه الحقوق .

  .
أن  ندعم،  أو  نحافظ،  أو  نساعد  على  الحفاظ  على  هذه  الحقوق 
  


\الجلسة  
3: بدنك  ملك  لك 
 (ثالث  ساع 
ات)  
اللمسة  السيئة
"،  كما  يقومون   يتعلم  الطالب  أنهم  مسئولون  عن  أبدانهم،  وينظرون  إلى  أمثلة 
 "اللمسة  الج ي دة"،  
و"

  . 
عندما  يقوم  شخص  ما  بلمسهم  بطريقة  غير  مالئمة  أيض اً بلعب  أدوار لقول  "ال "
  
  

                                                             
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة  والنشاط    12  مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

الجنسي،  للصفين:  4-5؛   انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل.  
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كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟   

اإلتحاد  :
أديس  أبابا،  أثيوبيا 
ل. 
• اإلتحاد  األفريقي. (يوليو 
 1990). الميثاق  األفريقي  لحقوق  ورفاهية  الطف

األفريقي.
http://www.africa-

union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/A.%20C.%20ON%20THE%20RIGHT 
  .%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf 

  (. 

(مفيد ًا في  أفريقيا  ويظهر  الخطوط  العريضة  لمسؤليات  األطفال 
الدليل  الخاص  لمنظمات  المجتمع  : 

• التحالف  الكندي  لحقوق  اإلنسان  . (2003). رصد  حقوق  الطفل 

التحالف  من  أجل  حقوق  الطفل . أوتاوا،  كندا : المحلي.
  .http://www.rightsofchildren.ca/toolkit/english_toolkit.pdf 

  . http://www.crin.org   من أسترجع  في 
7 يناير   2008 . . 

• موقع  شبكة  معلومات  حقوق  الطفل 

من  http://savethechildren.org/. (موارد  
• موقع  إنقاذ  األطفال (n.d.). أسترجع  في
 7 يناير،  2008 . 

  (. 
ومنشورات  عديدة  في  مجال  حقوق  الطفل
أسترجع  
ل. 
• لجنة  المملكة  المتحدة  لصندوق  األمم  المتحدة  للطفولة . (2004). كتيب  حقوق و  واجبات  األطفا 

من   في   25 يناير2008 .
  .http://www.unicef.org.uk/tz/resources/assets/pdf/rights_leaflet.pdf 

من  أسترجعت  في 
7 يناير  2008 , .

• األمم  المتحدة (.n.d)  . وثائق  حقوق  اإلنسان 

  .http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/spechr.htm 
اليونيسيف).أسترجع  في
 26 مارس  ،  2008من  )

• موقع  صندوق  األمم  المتحدة  للطفولة 

  (.
 http://www.unicef.org. (معلومات  مكثفة  عن  اتفاقية  حقوق  الطفل  وموضوعات  أخرى  متعلقة
أسترجع  في
 25 يناير  .
ملخص  عن  الحقوق  تحت  اتفاقية  حقوق  الطفل :

• األمم  المتحدة (.n.d) تقرير  النشرة 

  . http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf   من , 2008
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

79 

http://www.africa
http://www.rightsofchildren.ca/toolkit/english_toolkit.pdf
http://www.crin.org
http://savethechildren.org
http://www.unicef.org.uk/tz/resources/assets/pdf/rights_leaflet.pdf
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/spechr.htm
http://www.unicef.org
http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf


  

 1 : حقوق  اإلنسان،  واتفاقية  حقوق  الطفل  
الجلسة
  
  

  . 
ساعتان  الو 
قت:
  
   

  :
األهداف  التعليمية   
  : 
بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة  سيتمكن  الطالب  من 

  . 

1.  إدراك  أن  كل  شخص  لديه  حقوق  إنسان  بغض  النظر  عن  السن،  أو  الجنس،  أو  العرق 
  . 

2.  توضيح  أن  الحقوق  غير  قابلة  للتنازل  عنها،  وال  يمكن  انتزاعها 


3.  تحديد  ثمانية  حقوق  من  اتفاقية  حقوق  الطفل  التي  لها  صلة  بالتعليم،  والعنف  القائم  على  النوع   
  . 
االجتماعي 

  . 

4.  شرح المسؤوليات  التي لها  عالقة بالدفاع  عن  حقوق اإلنسان 
  

 : 
األساليب  المستخدمة  
  . 

1. النشاط  الجماعي 

  . 

2. النقاش  بشكل  جماعات  صغيرة 
  

المواد :  
  .
 • أوراق  فليب  شارت ،  أو  سبورة  طباشير 

  . 

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات،  أقالم  حبر،  أو  أقالم  رصاص 

  . 

• وعاء 

  . 

• دفاتر  ملحوظات 

  : 

• نشرات 

  . 

• النسخة المبسطة  من  اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان 

  .(CRC 

• ملخص  اتفاقية  األمم  المتحدة  لحقوق  الطفل 
 (ملخص  الـ   

  . 

• حقوق  الطفل 

  . 

• قصة  مولي 

  
  : 
تجهيزات  المدرب 


1. أعد  نسخاً  من  اإلعالن  العالمي  لحقوق  اإلنسان   
(UDHR). كن  ملم ًا بالتعاريف،  والمبادئ  األساسية  
لحقوق  اإلنسان،  وكن  قادر اً على  الشرح  بلغة  مبسطة  يسهل  على  الطالب  استيعابه 
ا. لقد  تم  تزويدك  

باألمثلة،  وبإمكانك  تكييفها  حسب  الضرورة  بما  يتناسب  والفئة  العمرية  التي  تعمل  معها  (راجع   
المصطلحات  ومعلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات).  


2. أعد  نسخ اً من  ملخص  اتفاقية  األمم  المتحدة  لحقوق  الطفل  لكل  طالب (راجع  معلومات  عنمحتوى   
الجلسة  والنشرات).  
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3.  استعرض  ملخص  اتفاقية  األمم  المتحدة  لحقوق  الطفل  ،بحيث  تكون  قادر اً على  الكالم  عن   
الموضوع  باستخدام  تعبيراتك  المبسطة 
 . اعط  اهتمام اً خاصاً  للحقوق  التي  لها  أهمية  خاصة  

للطالب  والمربين  والمدار 
س.  
 
وقم  بقص  الحقوق  إلى  
4.  اكتب، أو  جهز نسخاً لـ  حقوق الطفل  مع  تفسيراتها،  وذلك للنشاط  2 . 

  .( 
راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات  )
ثمانية  قصاصات  من  الورق 
 

  :
ملحوظات  المدرب 

1. دعم  الحقوق  يعني  أن  نقف  من  أجل- أو  نحافظ
- أو  نساعد  على  المحافظة  على  هذه  الحقوق،   
وليس  من  الضروري  أن  يلم  الطالب  بأرقام  القوانين  الموجودة  في  اتفاقية  حقوق  الطفل  مما  قد  

ومن  المهم  أن  يعلموا  أن  لكل  واحد  منا  حقوقاً،  وكذلك  يجب  على  الطالب   يصعب  عليهم  استيعابها .
معرفة  الحقوق  التي  تتعلق  بهم كأطفال، وهنالك  ثمانية  حقوق  متعلقة  بالعنف،  واإليذاء  القائم  على  

  .
النوع  االجتماعي  سيتم  توضيحها  الحقًا 

2. في  بعض البلدان،  كان  هناك ردة  فعل  عنيفة  ضد  حقوق األطفال بسبب  حدوث  سوء فهم،  حيث   
يعتقد  بعض  الراشدين  أن  حصول  األطفال  على  حقوق  يعني  أن  يفعلوا  ما  يحلو  لهم،  كعدم  طاعة  

وهذا ليس  صحيحًا، ف حقوق الطفل تعلم  الصغار االحترام،  وال  تجعل   الوالدين،  أو  أجهزة  السل 
طة.
 -
منهم  مصدر  خوف  على  سلطة  الراشدين،  كما  تشجع األطفال  على احترام أنفسهم، و -أيض 
ًا 

 -
فكما  أن  لألطفال  حقوق اً يمتلكونها؛  فإن  عليهم
- أيضًا .
احترام  معلميهم،  واألطفال  اآلخرين 
فعلى  سبيل  المثال  لدى  األطفال  حق  الحماية  من  اإليذاء؛  ولكن  عليهم  أن  ال   مسئوليات  يؤدونها .
ويتحمل  األطفال  
- أيض اً 
- مسؤولية  تعلمهم،  ويتضمن  ذلك   يؤذوا،  أو  يتسلطوا  على  اآلخرين .

  .
احترام  المعل م،  وقوانين  الفصل . شدد  على   أن  الحقوق  والمسؤوليات غير  قابلة  للتجزئة 
وعلى  الراشدين  التصرف  دائما  بما  يخدم   
3. يتوقع  من  األطفال  االستماع  إلى  ما  يأمرهم  الراشدون  به . 
ومع األسف، ليس  هذا  هو  الحال دائماً، إذ يقوم  بعض  الراشدين  بم ن فيهم المعلمين  .
مصلحة  الطفل 

ومداخل   l يعمل  على  تزويد  الصغار  بالمهارات  التي  باستخدام  سلطتهم  الستغالل  الصغا 
ر.
  .

يحتاجونها لممارسة  حقوقهم،  وإكمال تعليمهم في  مدرسة  خالية  من  العنف، وسوء المعاملة 

  

  (
نشاط  
1: ما  هي  حقوق  اإلنسان؟  
 (30 دقيقة 
 .
على  ورقة  فليب  شارت  "ما  هي  حقوق  اإلنسان 
؟" 
1. اكتب: 

  
دعهم  يشاركون  بأجوبتهم،  وقم  بتسجيلها   
2. اسأل  الطالب  ما  إذا  سبق  لهم  وأن  سمعوا  بحقوق  اإلنسا 
ن. 

 .
على  ور قة  فليب  شارت 
  

وحقوق  اإلنسان   على  سبيل  المثال : الكل  لديهم  حقوق . 
3. اشرح  حقوق  اإلنسان  بلغة  مبسطة  للطال 
ب. 
ولي س من  المهم أن  يكون الشخص  كبيراً أم  صغيرًا،  رجل أم  امرأة،  ولد أم  هي  احترام  الجميع .

فالكل  لديه  الحق  في  أن  يحقق  احتياجاته،  وأن  يشعر  باألمان،  وأن  يكون  لديه   بنت،  أو  أين  يعيش .
حق  االختيار  فيما  يخص  حياته . 
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وفيما  يلي  بعض   سجل  األجوبة  على  فليب  شارت . 
4. واآلن  اطلب  بعض  األمثلة  على  حقوق  اإلنسا 
ن. 
  : 
األجوبة  التي  قد  يطرحها  الطالب 

  . 

• التعليم  

  . 

• التوظيف 

  . 

• الحركة 

   . 

• حق  الملكية 

  . 

• الخدمات  الحكومية 

  . 

• ماء  نقي 

  . 

• الوصول  إلى  المعلومات 

  . 

• ممارسة  الشعائر  الدينية 

  . 

• حياة  خالية  من  العنف 

  . 

• الرعاية  الصحية 

  . 

• حق  التصويت 

 . 

• الحماية  من  االستغالل  االقتصادي  والجنسي 

  
  : 

5. أخبر  الطالب  بأن  هناك  الكثير  من  الحقوق،  وهذه  الحقوق  كثيرة وتنقسم  إلى  ثالث  فئات 


• الحقوق  األساسية،  وهي  األشياء  التي  يحتاجونها،  كالمنزل،  والغذاء،  والرعاية  الصحية،   

  . 
وأماكن  البقاء،  والتعلم 
  . 

• حقوق  خاصة  إلبقائهم  في  مأمن  من  األذى 

  . 

• حقوق  المشاركة  في  اتخاذ  القرارات  التي تؤثر  على  حياتهم 

اتفاقية  حقوق  الطفل
  (45 دقيقة )   :2
نشاط  

1. أخبر  الطالب  بأن  اتفاقية  األمم  المتحدة  لحقوق  الطفل   طو رت  ألن  قادة العالم  شعروا  بأن  األطفال   

غالب اً ما  يحتاجون  إلى  الرعاية،  والحماية،  الل ذي ن  لم  يوفرهما  الراشدين،  وأرادوا  أيض اً أن  يحرصوا  
  . 
على  أن  يستوعب  العالم  أن  لدى  األطفال- أيض اً
- حقوق  اإلنسان 


2. امنح  كل  طالب  نسخة  من  ملخص  اتفاقية  األمم  المتحدة  لحقوق  الطفل  باللغة  المبسطة  للطالب . 
أخبرهم  بأنهم  سيقومون  بمراجعة  الحقوق  التي  لها  عالقة  بالعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  

  .l   المدارس  في  برنامج  المداخل


3. اشرح  أنه  مع  الحقوق  تأتي  المسؤول ي ات ، فعلى  سبيل المثال،  مع  الحق  الذي يوجب  على اآلخرين    
  .
معاملتك  على  قدم  المساواة،  تأتي  مسؤولية  أن  تتعامل  مع  اآلخرين  على  قدم  المساواة   

الف ت  
4. أخبرهم  بأنه  من  المهم  مناقشة  مسؤوليات  األطفال  تجاه  الراشدين، واألطفال  اآلخرين . 
انتباههم  إلى  الفقرات  الواردة  في  اتفاقية  حقوق  الطفل،  والتي  تتحدث  بالتحديد  عن  المسؤول يا ت  التي 

تقع  على  األطفال  مسؤولية  خاصة  الحترام  حقوق  والديهم . :29 
الفقرة  :
تقع  على  عاتق  األطفال 
  .
تعليم  األطفال  يجب  أن  يهدف  إلى  تعزيز  احترامهم  قيم،  وثقافة  والديهم 
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5. عليك  الرجوع  إلى  الجلسات  التي  تناولت  األشخاص  الراشدين  الجديرين  بالثقة،  وذكر  الطالب  بأن   

وأخبرهم  بأنهم  سيقومون   أغلبية  الراشدين  يودون  مساعدة  الصغار،  وليس  إلحاق  الضرر  بهم .
ومن  المهم  أن  يعرفوا  الفرق  بين  المسئولية،   بمناقشة  كيفية المطالبة بحقوقهم إذا تعرضوا لألذى .

فعلى  سبيل  المثال،  إذا  طلب  أحد  الراشدين  من   واالحترام،  والسماح  لشخص  ما  بأن  ينتهك  حقوقهم .
الطالب بأن يساعده في  حمل شيء ما ، وقام الطالب بالمساعدة، يكون  حينها الطالب ذو  مسؤولية،  

ومحتر 
م. ولكن  إذا  طلب  البالغ  من  الطالب  إدخال  األشياء  إلى  داخل  المنزل،  وقام  بلمسه  بطريقة  
  . 
غير  مناسبة 
 . عندها  يكون  البالغ  قد  انتهك  حقوق الطالب 


6. ضع  قصاصات  من  الورق  مكتوب  عليها  حقوق  الطفل  في  وعاء.اسمح  للطالب  بالتناوب  باختيار   
واطلب  إليهم  قراءة  الحق،  والتفسير  .   أحد  الحقوق  من  الوعاء .

  ( 
توضيح  الحقوق   
(45 دقيقة  :3
نشاط  
واعط  كل  مجموعة  واحد ًا من  الحقوق   قسم  الطالب  إلى  مجموعات  مكونة  من  ثالثة  إلى  أربعة .  .1
 

الثمانية  الموجودة  في  النشاط   
2  لتوضيحه  على  ملصق  
 (فليب  شارت ). في  حالة  وجود  أكثر  من  
أخبر  الطالب  بأنهم  سيع د ون  ملصقات  ثمان  مجموعات، فقد  تحصل  بعضها  على  الحق  نفسه .
وذكرهم  بأن  يضعوا   إعالمية،  ستوضع  في  أنحاء  المدرسة  لتعليم  أقرانهم  عن  حقوق  اإلنسان .

  .
معلومات  عن  المسؤوليات
 - أيض اً 

  . 

2. بعد  أن  ينتهي  الجميع،  اطلب  إلى  المجموعات  أن  يشاركوا  بملصقاتهم 

  . 

3. ضع  الملصقات  على  جدران  الفصل،  وحول  المدرسة 

  

  : 
ملخص  الجلسة 
  . 

1. راجع  تعريف  حقوق  اإلنسان  بلغة  مبسطة  للطالب 

  . 

• حقوق  اإلنسان  تعني  احترام  الجميع 


• الكل  لديه  الحق  لتحقيق  احتياجاته؛  ليكون  بأمان،  و  يشارك  في  اتخاذ  القرارات  التي  تخص   

  . 
حياته 
  .

• الكل  لديه  حقوق  باإلضافة  إلى  مسئول يا ت  

 .

• يمتلك  البالغون  من  الرجال،  والنساء،  واألطفال  من  األوالد  والبنات  حقوقاً،  ومسئول يات  

  
فالطالب  لديهم  حقوق  ولكنهم  في  الوقت  نفسه  خاضعين  لمسئول يا ت  .

2. تأتي  المسؤول يات  مع  الحقوق

تجاه  أنفسهم،  وأقرانهم،  ووالديهم،  والراشدين  .  
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معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات   
نسخة  مبسطة  من  اإلعالن  العالمي  لحقوق  اإلنسان   

موجز  الديباجة 13  

  : 
تقر  الجمعية  العامة  بأن 


• الكرامة  المتأصلة،  والحقوق  المتساوية،  وغير  القابلة  للتصرف  لجميع  أعضاء  األسرة  البشرية  هي   

  . 
أساس  الحرية،  والعدل،  والسالم  في  العالم 
  . 

• ينبغي  أن  تكون  حقوق  اإلنسان  محمية  بسيادة  القانون  

 . 

• يجب  تعزيزعالقات  الصداقة  بين  األمم  

  
  :
   أكدت  الد و ل  األعضاء  في  األمم  المتحدة 

  . 
 • إيمانها  بحقوق  اإلنسان 
  . 

• كرامة،  وقيمة  اإلنسان  

  . 

• المساواة  في  الحقوق  بين  الرجل  والمرأة  

  . 

• تعزيز  حقوق  اإلنسان، والفهم  المشترك  لهذه  الحقوق  

 
  . 
ملخص  اإلعالن  العالمي  لحقوق  اإلنسان 

  . 
كل  إنسان  حر،  ويجب  معاملة  الجميع  بالطريقة  نفسها  :1
البند 

البند   
2 الجميع  متساوون  على  رغم  االختالفات  في  لون  البشرة،  أو  الجنس،  أو  الدين،  أو  اللغة .  

البند   
3: لكل  فرد  الحق  في  الحياة،  والعيش بحرية  وأمان .  

البند   
4: ال  يجوز  إخضاع  أحد  للعبودية،  ويحظر  الرق  .  

  . 
البند  
5: ال  يمتلك  أحد  الحق  إللحاق  الضرر  بك،  أو  تعذيبك 

  . 
البند  
6: الجميع  لهم  الحق  في  أن  يعاملوا  على  قدم  المساواة  بموجب  القانون 

  . 
البند  
7: كل  الناس  سواسية  أمام  القانون؛  ويجب  أن  ينطبق  القانون  على  الجميع 

  . 
البند  
8: لكل  شخص الحق  في  طلب المساعدة القانونية  عندما ال تحترم  حقوقه 

  . 
البند  
9: ال  يمتلك  أحد  حق  سجنك  ظلماً،  أو  إكراهك  على  الخروج  من  وطنك 

  . 
البند 
 10: لكل  شخص  الحق  في  محاكمة  علنية  عادلة 

  . 
البند 
 11: يعتبر  كل  شخص  بريئاً إلى أن  تثبت إدانته 

                                                             
انظر  قائمة  المراجع  لالقتبا 
س.   13   مأخوذ  من  رابطة  تعليم  حقوق  اإلنسان  
 (HREA), نسخة  مبسطة  من  اإلعالن  العالمي  لحقوق  اإلنسا 
ن:

الكام 
ل .  
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البند  
 12: لكل  شخص  الحق  في  طلب المساعدة عند محاولة إلحاق  األذى به، وال  يحق  ألحد دخول 

  .
منزله، أو  فتح  رسائله، أو  إزعاجه، أو  عائلته بدون  سبب  وجيه 

  .
البند  
 13: لكل فرد  حرية التنقل  حسب  رغبته 

البند  
 14: لكل  فرد  الحق  في  اللجوء،  وطلب  الحماية  في  حالة  التعرض  لالضطهاد،  أو  الشعور  بخطر  
  .
االضطهاد 

البند  
 15: لكل  فرد  الحق  في  االنتماء  إلى  بلد،  و ال  يمتلك  أحد  الصالحية  لمنعه  من  االنتماء  لبلد  آخر  إذا  
  .
رغب في  ذلك   

  .
البند   
16: لكل  شخص  الحق  قي  الزواج،  وإنشاء  عائلة 

  .
البند   
17: لكل  شخص  الحق  في  االمتالك،  والحيازة 

  .
البند   
18: لكل فرد الحق في  ممارسة، واتباع تعاليم دينه،  أو  تغييره إذا  شاء 

  .
البند   
19: لكل  فرد  حق  التعبير  عن  معتقداته،  كما  يحق  له  اعطاء ،  وتلقي  المعلومات 

  .
البند  
 20: لكل  فرد  حق  المشاركة  في  االجتماعات،  واالنضمام  للجمعيات  بطريقة  سلمية 

  .
البند  
 21: لكل  فرد  الحق  في  المشاركة،  واالختيار  لحكومة  بلده 

  .
البند  
 22: لكل  فرد الحق  في  الضمان  االجتماعي،  وفرص  تطوير  المهارات 

  .
البند  
 23: لكل  فرد  الحق  في  العمل  مقابل  أجر  عادل  في  بيئة  آمنة،  واالنضمام  إلى  إتحاد  تجاري 

  .
البند  
 24: لكل  فرد  الحق  في  الراحة  والترفيه 

  .
البند  
 25: لكل فرد الحق في  مستوى  معيشي  الئق،  وتلقي  المساعدة  الطبية  عند المرض 

  .
ال بن د 26 : لكل  فرد  الحق  في  التعلم 

  .
البند  
 27: لكل  فرد  الحق  في  المشاركة  في  الحياة  الثقافية  لمجتمعه 

  .
البند  
 28:  على  الجميع  احترام  النظام  االجتماعي،  والذي  يضمن  وجود  كل  هذه  الحقوق 

  .
البند  
 29: على  الجميع  احترام  حقوق  اآلخرين،  والمجتمع،  والممتلكات  العامة 

البند 30 : ال  يحق  ألحد  إلغاء  أي  من  الحقوق  المذكورة  في  هذا اإلعالن .  
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  (CRC) 14  ملخص  اتفاقية  األمم  المتحدة  لحقوق  الطفل

  ...
لماذا 

وهذه   وجميع  األطفال  يمتلكون  الحقوق  نفسه 
ا. هي  ما  يجب أن  يحصل  عليها  كل  طفل . 
"الحقو 
ق"
وقد  قامت  كل  البلدان  تقريب ًا بالموافقة  على  هذه   .
الحقوق  مسجلة  في  اتفاقية  األمم  المتحدة  لحقوق  الطفل 

  .
كل  الحقوق  على  عالقة  ببعضها  البعض  وجميعها  ذات  أهمية  بالغة  .
الحقوق 

الحقوق  تعني  التفكير  في  ما  هو  أفضل  لمصلحة  األطفال  في  أية  حالة،  وما  هو  خطر  على  حياتهم،  وما  
وعندما  يكبر  األطفال  يكون  لديهم  المزيد  من  المسؤولية  التخاذ  القرارات،   يحميهم  من  الضرر .

  .
وممارسة  حقوقهم 

  ...
المسؤوليات 

تعتبر  حقوق  الطفل  حالة  خاصة؛  ألن  الكثير  من  الحقوق  التي  طرحت  تحت  اتفاقية  حقوق  الطفل  هي  
وقد  تطرقت  االتفاقية  إلى  المسؤوليات  التي  تقع  على  األطفال،   .
مقدمة  إما  من  الراشدين،  أو  الدولة 

  .(29 
وعلى  وجه  الخصوص،  احترام  حقوق  اآلخرين،  وباألخص  أبويهم. (البند  

  

فيما يلي بعض االقتراحات  التي يمكن أن  ترافق الحقوق ...  

 • كل  األطفال، بغض النظر  عن  جنسهم ، أو  عرقهم، أو  طبقتهم االجتماعية، أو  لغتهم، أو  سنّهم، أو  
كما أن  لديهم مسؤولية احترام بعضهم البعض بطريقة   جنسيتهم،  أو  ديانتهم  يمتلكون  هذه  الحقو 
ق.

  .
إنسانية 
وتقع  عليهم  مسئولية  عدم   .

• لألطفال  الحق  في  الحماية  من  الصراع،  والقسوة،  واالستغالل،  واإلهمال  

  .
مضايقة  اآلخرين 
  .

• األطفال  لهم  الحق  في  بيئة  نظيفة،  وتقع  عليهم  مسؤولية  االهتمام  ومراعاة  البيئة  

  ...
بنود  اتفاقية  حقوق  الطفل 

ـ 
18 يتمتع  بكافة  الحقوق  الواردة  في  هذه  االتفاقية .   البند   
1:  كل  شخص تحت  سن  ال

البند   
2: يتمتع   كل  األطفال   بهذه  الحقوق  بغض  النظر  عمن  يكونون،  أو  أين  يعيشون،  أو  نوع  عمل  
والديهم،  أو  اللغة  التي  يتحدثون  بها،  أو  الديانة  التي  يمارسونها،  أو  نوعهم  االجتماعي،  أو  ثقافتهم،  

                                                             
 14   مأخوذ  من  نشرة  الـ  
 UNICEF: ملخص  حول  الحقوق  المدرجة  تحت  اتفاقية  حقوق  الطفل؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل.  
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سواء  كانوا  معاقين  أم  أصحاء،  أغن ياء  أم  فقراء،  يجب  أال  يعامل  أي  طفل  بطريقة  غير  عادلة  بنا ء على 

  .
أي  من  هذه  العوامل 

وعند  اتخاذ  القرار،  يجب  أن  يؤخذ   البند   
3:  على  جميع  الراشدين  العمل  على  تحقيق  مصلحة  األطفال .
  .
بعين  االعتبار  النتائج  التي  قد  تؤثر  على  األطفال 

كما يجب  على الدولة أن  تساعد  األسر  على   البند 
 4: تتحمل  الدولة  مسؤولية   حماية حقوق  الطف 
ل.
تأمين  حماية  حقوق  األطفال،  وخلق  محيط  يمكنهم  من  النمو،  والوصول  إلى  إمكانياتهم .   

البند  5 : تتحمل  عائالت  األطفال  مسؤولية  مساعدة  األطفال  على  ممارسة  حقوقهم،  والتأكد  من  أن  
حقوقهم  محمي 
ة.   

  .
البند  
 6: لجميع  األطفال  الحق  في  الحياة 

  .
البند 
 7: لكل  طفل الحق في  أن  يكون له  اسم  مسجل،  وجنسية 

وال  يمتلك أحد الحق  في   البند   
8: يمتلك  األطفال  حق  الهوية   
– وهي تقرير  رسمي  عمن يكونون .
  .
انتزاعها  منهم 

  .
ويمتلكون  حق  العيش  مع  عائلة  تهتم  بهم  البند  
9: يمتلك  األطفال  حق  العيش  مع  والديهم .

البند 
 10: يجب  أن  يتاح  للعائالت  التي  تعيش  في  دول  مختلفة  التنقل  بين  هذه  الدول  ليبقى  اآلباء  واألطفال  

  .
معاً كعائلة 

  .
البند  
 11: لألطفال  الحق  في  الحماية  من  أال  يخرجوا  من  بلدهم  بطريقة  غير  قانونية 

  .
البند   
12: لألطفال  الحق  في  التعبير  عن  وجهة  نظرهم،  وعلى  الراشدين  االستماع  إليهم  بجد ي ة 

البند   
13: لألطفال  حق  التعبير  عن  وجهة  نظرهم  عن  طريق  الكالم،  أو  الرسم،  أو  الكتابة،  أو  أي  
  .
طريقة  أخرى  طالما  أنها  ال  تضر  اآلخرين 

وعلى  اآلباء  توجيه  أطفالهم  في  هذه  األمر    البند  
14: لألطفال  الحق  في  اختيار  الديانة،  والمعتقدا 
ت.

البند  
 15: لألطفال  الحق  في  اختيار  محيطهم  من  األصدقاء،  واالشتراك  في  جماعات  طالما  أنها  ال  
  .
تشكل  خطر اً على  اآلخرين 

  .
البند  
 16:  لألطفال  الحق  في  الخصوصية 

لألطفال  الحق  في  الحصول  على  معلومات  موثوق  بها،  سواء  من  الراديو،  أو  الصحف،  أو   البند  17 :
بينما  يتحمل   .
الكتب،  أو  الكمبيوتر،  أو  المصادر  المختلفة  األخرى  التي  تشكل  جانب ًا مهم ًا في  حياتهم 
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الراشدون  مسؤولية  ضمان  عدم  وجود  مواد  ضارة في  هذه الوسائل، وعلى هذه الوسائل أن  تساعدهم  
  .
على  فهم واستيعاب  المعلومات  التي  يحتاجوا  إليها 

  .
البند   
18: لألطفال  الحق  في  الرعاية  من  قبل  والديهم  إذا  أمكن 

  .
البند  
19: لألطفال  الحق  في  الحماية  من  أي  ضرر  بدني،  أو  نفسي 

  .
البند  20 : لألطفال  الحق  في  االهتمام،  والرعاية  الخاصة  في  حالة  عدم  إمكانية  عيشهم  مع  والديهم 

  .
البند 
 21: لألطفال  حق  الحماية،  والرعاية  في  حالة  التبني،  والكفالة 

البند   22: لألطفال  الحق  في  الحماية  الخاصة،  والمساعدة  في  حالة  اللجوء 
 (إذا  تمكنوا  من  ترك  بلدهم  
  .
باإلضافة  إلى  جميع  الحقوق  المذكورة  في  هذه  االتفاقية  والعيش  في  بلد  آخر )

البند  
 23: لألطفال  الذين  يعانون  من  أي  نوع  من  اإلعاقة  الحق  في  التعليم  الخاص،  باإلضافة  إلى  جميع  
  .
الحقوق  المذكورة  في  هذه  االتفاقية،  ليعيشوا  حياة  كاملة،  ومستقرة 

البند 
 24: لألطفال  الحق  في  رعاية  صحية  جيدة،  ومياه  نظيفة،  وطعام  مغذي،  وبيئة  نظيفة  ليبقوا بصحة 

جيدة .  

البند 
 25: إذا  عاش األطفال  ضمن برنامج الكفالة، أو  ظروف أخرى بعيدة  عن  البيت؛ فإنهم يمتلكون  
  .
الحق  في  مراجعة  أوضاعهم  للتأكد  من  حصولهم  على  أفضل  أنواع  الترتيبات 

  .
البند 
 26: لألطفال  الحق  في  الحصول  على  المساعدة  من  الحكومة  إذا  كانوا  فقراء،  أو  في  احتياج 

ويجب  على  الدولة   البند  27: لألطفال  الحق  في  مستوى  معيشة  يكفي  لتلبية  احتياجاتهم  األساسي 
ة.
تحقيق  هذا،  وبالذات  الطعام  والمالبس،  والسكن .   

،  ويجب  أن  تحترم   .
البند 
 28: لألطفال  الحق  في  التعليم،  و  إكمال  أعلى  مستوى  باستطاعتهم  من  التعليم 

فعلى  الدولة  إلزام  إدارة  المدرسة  بأن  تقوم  بمراجعة   أساليب  االنضباط  في  المدارس  كرامة  األطفا 
ل.
سياسات  االنضباط،  والقضاء  على  أي  ممارسة  تتضمن  العنف  البدني،  أو  النفسي،  أو  اإلساءة،  أو  

التجاهل .   

البند 
 29: يجب  أن  يطور  التعليم  شخصية  كل  طفل،  ومواهبه  إلى  الحد  األقصى،  ويجب  أن  يشجع  األطفال 

  .
على  احترام  آبائهم،  وثقافتهم،  وثقافة  اآلخرين 

ويحتاج  أصحاب  األقليات،   البند  30: لألطفال  الحق  في  ممارسة  ثقافتهم،  ولغتهم،  وديانتهم  الخاصة .
والسكان  األصليين  إلى  حماية  خاصة .   
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  .
البند  
31: لألطفال  الحق  في  االسترخاء،  واللعب 

البند  
32: لألطفال  الحق  في  الحماية  من  العمل  الذي  يضرهم،  أو  يشكل  خطر اً على  صحتهم،  أو  
يجب  أن  ال  يؤثر  عملهم  بأي   وإذا  عملوا  فعليهم  العمل  في  بيئة  آمنة،  ومقابل  مرتب  منصف . تعليمه 
م.

شكل  من  األشكال  على  حقوقهم  الباقية  كحق  التعليم، و حق  اللعب .   

  .
البند  
 33:لألطفال  الحق  في  الحماية  من  المخدرات،  وتجارة  المخدرات 

  .
البند 
 34: لألطفال  الحق  في  التحرر  من  اإلساءة  الجنسية،  واالستغالل 

  .
البند 
 35: ال  يسمح  ألي  شخص  بأن يختطف، أو  يبيع األطفال 

  .
البند 
 36: لألطفال  الحق  في  الحماية  من  االستغالل 

  .
البند  
 37: ال  يسمح  ألي  شخص  أن  يعاقب  األطفال  بطريقة  وحشية،  أو  ضارة 

  .
البند 
 38: يجب  الرعاية  واالهتمام  باألطفال  الذين  تأثروا  من  الصراعات  المسلحة 

البند 
 39: لألطفال  الحق  في  العناية  الخاصة  للمعافاة  في  حالة  تعرضهم  لالستغالل،  واإلهمال،  
  .
واإلساءة 

البند 
 40: لألطفال  الحق  في  المساعدة  القانونية  والمعاملة  المنصفة  في  نطاق  نظام  عدالة  يحترم  
حقوقه 
م.  

البند 
 41: إذا كانت قوانين الدولة تحمي  األطفال بشكل أفضل  مما تنص  عليه االتفاقية،  فيجب  استمرار 

  .
هذه  القوانين 

يجب  على  الراشدين  اإللمام  بهذه  الحقوق،  ليساعدوا   البند 
 42:  لألطفال  الحق  في  معرفة  حقوقهم .
األطفال  بالتع رف  عليها .   

تفسر  هذه البنود  كيفية  عمل الدولة  والمنظمات  الدولية  من  أجل  حماية  حقوق   البند  
 43 إلى  البند  54:
  .
الطفل 

  
 

 

 

 

 

89 



 

حقوق  الطفل   

كما يجب  تشجيعك  على الوصول   .

1. أنت  تملك  حق  التعليم . تمتلك  حق  الذهاب  إلى  المدرسة،  والتعلم  
  . 
إلى  أعلى  مستوى  من  التعليم 


2. أنت  تمتلك  حق  الحماية  من  أية  ممارسات  ضارة . وبعض  الممارسات  مضرة  بصحتك  كما  أنها   
ومن  حقك  أن  تعرف   تع د  انتهاك اً لحقوقك،  كالزواج  المبكر،  و  القسري،  أو  اإلكراه  على  الجنس.

  .
مخاطر  هذه  الممارسات  للحماية  منها 


3. تمتلك  الحق  لتتمتع  بأفضل  صحة،  وتتمكن  من  الحصول  على  أفضل  خدمات  صحية  ممكن 
ة.  
وتمتلك  حق  الحصول  على  أفضل  خدمة  صحية  ممكنة : مياه  صالحة  للشرب،  طعام  مغذي،  

  .
معلومات،  وبيئة  آمنة،  ومناسبة  لتساعدك  على  صحتك 

إذا قمت بإخبار  طبيب، أو  معلم بأمر ال ترغب أن  يعرفه أحد،   .

4. تمتلك  حق  الخصوصية،  والسرية  
  .
إال  إذا  تعرضت  لإلساءة  فعلى  الراشدين  إخبار  من  بإمكانهم  مساعدتك  .
فعليهم  احترام  خصوصيتك 


5. تمتلك  حق  التحرر  من  اإلساءة،  واالستغالل . وال  يجب  على  أي  شخص  بمن  فيهم  الوالدين،   
وأقربائك،  ومعلميك،  أن  يسيء  إليك  بدنياً،  أو  جنسياً،  أو  نفسياً . ويجب  على  الدولة  أن  تحميك  من  

  .
اإلساءة  كما  يجب  عليها  اتخاذ  اإلجراءات  الالزمة  في  حالة  تعرضك  لإلساءة 


6. تمتلك  حق  االشتراك  في  اتخاذ  قرارات  الحياة  المهمة . وعندما  تتخذ  القرارات  التي  لها  صلة   
ويجب  أخذ  آرائك و  وجهات  نظرك   بحياتك،  يكون  لديك  الحق  في  المشاركة  باتخاذ  هذه  القرارا 
ت.

  .
بعين  االعتبار 


7. تمتلك  الحق  في  حرية  تكوين  الجمعيات . ولديك  الحق  في  مقابلة  األصدقاء،  وتكوين  جماعات   
كما  أنك  تمتلك  حق  المطالبة  بحقوقك   للتعبير  عن  وجهة  نظرك،  طالما  أنك ال  تخترق  أي  قواني 
ن.
وإحدى  الوسائل  هي  عن  طريق  االلتقاء  باألصدقاء،  ومناقشة  الموضوعات،  أو  حتى   .
بشكل  علني 

  .
تشكيل  الجماعات 

.
ويمتلك  الصغار  حق  التفكير  واالعتقاد،  طالما  أنهم  ال  يشكلون  خطراً  على  أحد  
8. تمتلك  حق  التعبير . 
  .
ولديك الحق  في  وضع  وجهات نظر  خاصة بك 
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– من  المسئول  عنها؟  

2 : حقوق  الطفل   
الجلسة 

  . 
ساعتان  و  
 30 دقيقة  
قت: الو

 
  :
األهداف  التعليمية   

  : 
بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من 

  . 

1. تحديد  االنتهاكات  لحقوق  الطفل  المتعلقة  بالتعليم،  والمدارس 

  . 

2. شرح  المسؤوليات  التي  تقع  على  عاتق  الناس  لدعم  حقوق  الطفل 

  . 

3. تطوير  خطة  عمل  للتعامل  مع  انتهاكات  الحقوق 

  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. نشاط  المجموعات  الصغيرة 

  . 

2. النقاش 

المواد :  
  .
 • سبورة  طباشير  ،  أو  أوراق  فليب  شارت 

  . 

• طباشير  أو  أقالم  لوحات، وأقالم  حبر،  أو  أقالم  رصاص 

  : 

• نشرات 

  . 

• نصائح  للطالب  للتبليغ  عن  العنف 

  . 

• سيناريوهات  النتهاكات  لحقوق  األطفال 

من  الذي  يتحمل  مسئولية  دعم  حقوق  الطفل؟؟    :

• مخطط 

  

  : 
تجهيزات  المدرب 

1. مراجعة  وحدتي  النوع  االجتماعي،  والعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس،  بما  في  ذلك   

  . 
التعاريف،  والرسائل 
  . 

2. قراءة  واإللمام  بـ  سيناريوهات  النتهاكات  حقوق  األطفال  

  . 

3. كتابة  أسئلة  النشاط  
1 على  ورقة  فليب  شارت  


4. تجهيز   نسخ  من  مخطط من  الذي  يتحمل  مسئولية  دعم  حقوق  الطفل  للنشاط  2،  أو  رسمه  على   

ت ).   ورقة  فليب  شارت  (راجع  معلومات  محتوى  الجلسات  والنشرا
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  : 
ملحوظات  المدرب 

• يعد  النشاط   
3 نشاط اً جي د اً الختبار  فهم  الطالب،  والتأكد  من  أنهم  قد  فهموا  كيفية  التبليغ  عن   

  . 
الحوادث  المتعلقة  بالعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس 
  . 

•  دعم  الحقوق 
 : يعني  أن  نقف  من  أجل،  أو  نحافظ،  أو  نساعد  على  المحافظة  على  هذه  الحقوق 

  

  ( 
انتهاكات  حقوق  اإلنسان
  (ساعة  :1
نشاط  

1. أخبر  الطالب  بأنهم  سيلقون  نظرة  على  سيناريوهات  تحتوي  على  انتهاكات  لحقوق  األطفال؛  بهدف   

راجع  ملخص  االتفاقية   .
مراجعة  ما  تعلموه  عن  اتفاقية  حقوق  الطفل  في  الجلسات  الماضية 
  . 
الموجود  في  النشرات 

و  خصص  سيناريو  لكل   .
قسم  الطالب  إلى  مجموعات  صغيرة  تتك ون  من  ثالثة إلى أربعة  طالب  .2

وقد  تتكرر  بعض   مجموعة  من  سيناريوهات  النتهاكات  حقوق  األطفال  الموجودة  في  النشرات .

  . 
السيناريوهات  عند  بعض  المجموعات 


3. اطلب  إلى  كل  مجموعة  قراءة،  ومناقشة  السيناريو  المخصص  لها،  ومن  ثم  اإلجابة  عن  األسئلة   
  : 
التالية 


• هل  اُنتهكت  حقوق  األطفال؟    


• ما  هو  الحق  الذي  تم  انتهاكه؟ 
 (يجب  أن  يذكر  الطالب  رقم  البند  المتعلق  بالحق  الذي اُنتهك وقد   

يكون  هناك  أكثر  من  حق .)  


• كيف  يؤثر  هذا  االنتهاك  على  الطالب؟    


• ماذا  بإمكان  الطالب  أن  يعمل؟  هل  هناك  أية  خيارات  لطلب  المساعدة؟    


4. ليس  من  واجب  الطالب  أن  يحفظوا  أرقام  البنود  عن  ظهر  قلب؛  ولكن  النقطة  التي  من  المهم   
 . 
التركيز  عليها  هي  أن  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  يعد  انتهاكا  لحقوق  األطفال 

  : 

5. ملحوظة  للمدرب 

 1
سيناريو   
  (28 
ُ حرم  ريتشارد  من  حقه  في  التعليم. (البند •
 

  (31
ُ  حرم  من  حقه  في  اللعب . (البند    
• كما

  (32 

• حرم  من  حقه  في  الحماية  من  العمل  الذي  يؤثر  على  التعليم،  أو  أنه  مضر  بصحته
 . (البند   


• وضح   أن  الطالب  تقع  عليهم  مسؤولية  تأدية  بعض  الفروض  الدراسية  ولكن  ليس  تلك  

الفروض  التي  تؤثر  سلب اً على  صحة  الطالب،  أو  تعليمه  كما  هو  الحال  هنا.   
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 2
سيناريو   
 (34

• حرمت  جلوريا  من  حقها  في  التعليم  ،  وحق  التحرر  من  اإلساءة . (ال بنود  19، و 28، و  


•  ال  يملك  أحد  الحق  في  أن  يلمس  األطفال  بطريقة ال  تشعرهم  باالرتياح، ويجب  أن  يعمل   

الراشدون  لما  يخدم  مصلحة  الطالب،  وهذا  يعني  أن  ال  تُنتهك  حقوقهم  بأية  طريقة،  أو  لمسهم  
  . 
بطريقة  تشعرهم  بعدم  االرتياح 

 3
سيناريو   
  .
راجع  تعريف  المساواة  بين  الجنسين  (2

• تتعرض  ماري  للتميز  لكونها  أنثى
 . (البند  


• يجب  أن  يعامل  جميع  الطالب  بالتساوي،  ويشجع  الطالب  على  بذل  طاقتهم  القصوى  في   

  . 
التعليم 

 4
سيناريو   

• حرم توماس  من  حقه في  التعليم باإلضافة إلى  حقه في  أن  ينعم بحياة  خالية  من  اإلساءة ،   


ن. (البند   19 و28 )   والعقاب  المهي
  (31 

 . (البند

• كما  حرم  توماس  من  حقه  في  اللعب 


• و  حرم  من  حقه في  التحرر  من  العمل المضر؛ فالعمل يؤثر  على أدائه المدرسي باإلضافة إلى   

  (32 
صحته؛  ألنه ال  يحظى  بقسط  كا ٍف من  النوم. (البند 

 5
سيناريو   
  (28 

• حرم  فيليب  من  حقه  في  التعليم
 . (البند 


• كما  أن  فيليب  انتهك  حقوق  الطالب  اآلخرين،  وكذلك  حق  معلمه  من  خالل  التحدث  في  أثناء   

  . 
الحصة،  ولمسه  صدر  إحدى  زميالته 


6. بعد  أن  يقوم  الطالب  بمناقشة  جميع  السيناريوهات،  واإلجابة  عن  األسئلة،  يجب  أن  يشركوا  باقي   
  . 
المجموعات 

  ( 
من  الذي  یتحمل  مسئولیة  دعم حقوق  الطفل  ؟  (ساعة  :2
نشاط  
اربط  الجلسة  بالجلسات  السابقة   
1. ذكِّر  الطالب  بأن  مسؤولية  تأييد  حقوق  األطفال  تقع  على  الجميع . 

أبلغ  الطالب  بأن  هذا  النشاط  .
التي  تم  فيها  مناقشة  حقوق،  ومسؤوليات  الراشدين،  واألطفال 
  . 
سيوضح  المسؤوليات  الخاصة   لجميع  األطراف  المعنية  في  مجال  حماية  حقوق األطفال 

واطلب  إلى  الطالب  أن  يقوموا  بالعصف  الذهني  القتراح  قائمة  من  الحلول   
2. انظر  إلى  سيناريو  2 . 
للمشكالت  التي  واجهوها  في  السيناريو .  
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  : 
عليهم  مراعاة  المسؤوليات  التي  تقع  على 


• الطالب .    


• األسرة  .    

  . 

• المجتمع 

  . 

• المدرسة 

  . 

• الحكومة 


3. بعد  أن  يحظى  الجميع  بالوقت  الكافي  للعصف  الذهني،  اطلب  إليهم  مشاركة  بقية  المجموعات   
  . 
بأجوبتهم 

  : 
واستخدم  المثال  التالي  لتوجيه  النقاش  
4. سجل  أجوبتهم  على  ورقة  فليب  شارت .

جلوريا    .2 
سيناريو 

حرمت  جلوريا  من  حقها  في  الحماية  من   الحق  الذي  تم  انتهاكه :  
اإلساءة  واالستغالل .  

عليها  أن  تتكلم،  وتخبر  أحد اً ما  بأن  المعلم   الطالب :  
أساء  إليها .  

على  أسرتها  حمايتها  من  إساءة  المعلم.   األسرة :  
  

على  المجتمع  أن  يحرص  على  أن  تكون   المجتمع :  
المدارس  آمنة،  وأال  يتعرض  الطالب  

لإلساءة  من  قبل  المعلمين .  
على  المدرسة  أن  تحرص  على  أال   المدرسة :  
يتعرض  الطالب  لإلساءة  من  قبل  

المعلمين .  
يجب  أن  تحرص  الدولة  على  أال  يقوم   الدولة :  
وفي  حالة   المعلمون  باإلساءة  للطالب .

إثبات  أن   معلم اً أساء  لطالب،  فإنه  يجب  
أن  يفصل،  أو  أن  يحاكم .  

ما  الذي  يمكن  عمله؟  
 (30 دقيقة )   :3
نشاط  
أخبرهم  بأن  يعدوا  خطة   .1

1. اطلب  إلى  الطالب  مراجعة  السيناريو  الذي  أعدوه  في  أثناء  النشاط   

وفي  خطة العمل، يجب أن  تحتوي  خطة  العمل  علي  نقاط تشرح  ما  سيحدث  خطوة   عمل  للطالب .
  .
بخطوة 
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2. اطلب  إليهم  تذكر  المسؤوليات  التي  تقع  على  مختلف  األشخاص،  وكتابة  ما  يجب  على  كل  شخص   

  .
أن  يفعله  لمساعدة  الطالب 

  .

3. بعد  أن  تنتهي  المجموعة  من  إعداد  خطة  العمل،  اطلب  إليهم  مشاركتها  مع  بقية  المجموعات  

  :
ملخص  الجلسة 

1. راجع  النموذج 
 4. أخبر  الطالب  بأن  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  يعد  انتهاكاً  لحقوقهم .       

  .
وهناك  أناس  سيساعدونهم  في  حالة  تعرضهم  للعنف،  أو  اإلساءة 


2. ذكرهم  بالقائمة  التي  أعدوها  بأسماء  الراشدين  الموثوق  بهم،  واطلب  إليهم  الرجوع  إلى  نصائح   
  .
للتبليغ  عن  العنف 

معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات   
سيناريوهات  النتهاكات  حقوق  األطفال   

 1 
سيناريو  
.
وهو  مستمتع  بالمدرسة، إال  أنه ال يذاكر  جيداً في  معظم المواد  ريتشارد  طالب  في  الصف  الخام 
س.
وهو هادئ جداً ويجلس في  نهاية الصف، و يعتقد المعلم أنه ليس ذكياً جداً،   وعندما يلعب الطالب  

اآلخرون  في  أثناء  الفسحة  
- وفي  بعض  األحيان  في  أثناء  الحصة  
- يرسله  المعلم  إلى  ساحة  المدرسة  
وفي  بعض  األحيان  تكون  درجة  الحرارة  مرتفعة  جدا  في  الخارج،  وال  يوجد   ليحفر  حفر ًا للحمامات .
وعندما يسأل أحدهم المعلم لماذا   لدى  ريتشارد أي  شيء يحميه  من  حرارة الشمس، أو  ماء يشربه .

يرسل  دائم اً ريتشارد  خارج  الصف؟،  يجيب  المعل 
م: "إنه  ولد  غبي، وعلى أي  حال ال  يجب  أن  يكون  
  . "
في  المدرسة 

 2 
سيناريو  
إال  أنها  في  اآلونة  األخيرة  بدأت  تواجه  صعوبات   ـ 
12 من  عمرها،  وتستمتع  بالمدرس 
ة. غلوريا  في  ال
في  مادة  الرياضيات،  وعرض  عليها  المعلم  تقديم  مساعدة  إضافية  لها، و في  أحد  األيام  عندما  بقيت  في  

المدرسة  بعد  انتهاء  الدوام،  اقترب  منها  المعلم،  وأمسك  ثديها،  وقال  لها : بأنها  ستصبح  امرأة  جميلة .
شعرت  غلوريا  بعدم  االرتياح؛  إال  أنها  خافت  أن  تخبر  أحد ًا بذلك . فقررت  أن  ترسب  في  مادة 

  .
الرياضيات  على  أن  تطلب  من  هذا  المعلم،  أو  معلم  آخر  المساعدة 
 

 3 
سيناريو  
إن  أمهما  مريضة،   ماري  وشقيقها  التوأم،  الري،  سيبدآن  دراستهما  في  الصف  الثاني  من  العام  القا 
دم.

وتحتاج  لبقاء  أحد  الطفلين  في  المنزل  لمساعدتها  في  األعمال  المنزلية، واألسرة ال  يمكنها  تحمل  نفقات  
لذا قررت أن  تجعل  الري يواصل إلى   .
إرسال  طفلين  إلى  المدرسة،  وعليها  أن  تختار  من  سترسل 
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رأى  والداها  أنه  من  األفضل  لماري  أن  تتعلم  كيف  تكون   .
الصف  الثاني،  وأن  تبقى  ماري  في  البيت 
  .
زوجة،  وأم اً جيدة؛  ألن  هذا  هو  دورها  في  الحياة 

  

 4
سيناريو   
إنه  يعمل  حتى  وقت  متأخر  من  الليل  في  مصنع  قرميد  - وأحيان اً حتى   .
توماس  دائم ًا يتأخر  عن  الحصة 
الساعة  الثانية  صباحاً-؛  ليساعد  في  دعم  أسرته،  ودفع  نفقات  مدرسته . وعندما  يصل توماس  من  عمله  
وبمجرد  انتهاء  اليوم  الدراسي  يذهب  مباشرة   إلى  البيت  يكون  متعب اً جداً؛   فال  يتمكن  من  كتابة  واجباته .
إلى  عمله،  وال  يملك فرصة  لممارسة  الرياضة  مع  األطفال  اآلخرين في  القرية، و في  بعض األحيان ال  
يرغب بالذهاب إلى المدرسة  بسبب  عقاب  معلمته له؛  حيث تجعله يقف أمام  الصف،  وتلوي أذنه بشدة  

حتى  يبكي،  وهي  تفعل  ذلك  بمعظم  األوالد،  وتقول : إ ن  هذا  يصنع  منهم  رجاالً .   
  

 5 
سيناريو  
وفي  إحدى  المرات  قام  فليب   بلمس  صدر إ حدى   يتحدث  فيليب  باستمرار  في  أثناء شرح  المعلم للدر 
س.

الزميالت  في  الفصل  بينما  المعلم  لم  يكن  منتبهاً،   ذات  يوم  قال  له  المعلم 
 "لقد  سئمت  من  تصرفاتك  
المزعجة  اخرج،  وقم  بتنظيف  مراحيض  البنات ." وانتهى  األمر  بضياع  درسي  اللغة  االنجليزية،  

  .
والعلوم  على  فليب 
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مخطط  النشاط   
2: من  الذي  يتحمل  مسئولية  دعم  حقوق  الطفل؟  

الحقوق  التي  تم  انتهاكها    
الطالب :    

  
  
  

األ سرة  :    
  
  
  

المجتمع :    
  
  
  

المدرسة :    
  
  
  

الحكومة :    
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3 : بدنك  ملك  لك  
الجلسة 

  . 
ثالث  ساعات  الو 
قت:

 
األهداف  التعليمية :  

  :
مع  نهاية  هذا  البرنامج  سيتمكن  الطالب  من 

  . 

1. اعتبار  العنف  الجنسي  انتهاك  لحقوق  الطفل 

  . "

2. التمييز  ما  بين  
"اللمسة  الجيدة"،  و"اللمسة  السيئة 

  . 
إذا  قام  أحدهم  بلمسهم  بطريقة  سيئة  
3. ممارسة  استخدام قول:"ال "

  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. النشاط  الجماعي 

  . 

2. نقاش  المجموعات  الصغيرة 

 . 

3. لعب  األدوار 

المواد :  
  .
 • أوراق  فليب  شارت ،  أو  سبورة  طباشير 

  . 

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات،  أو  أقالم  حبر،  أو  أقالم  رصاص 

  . 

• دفاتر  ملحوظات 

  . 

• وعاء 

  : 

• نشرات 

  . 

• نصائح  لحماية  نفسك 

  . 

• دراسة  حالة  لحالتي  تارا  وسليمان 

 
  : 
تجهيزات  المدرب 

 :
استعن  بشخص  ذي  خبرة  في  مجال  اإلساءة  إلى  األطفال،  مثل  1. ال  توظف  التوضيحات  بشكل  شخصي .

  .
األخصائي  االجتماعي،  أو  طبيب  أطفال  نفساني  إذا  أمكن  ذلك  

2. جهز  نسخاً   لـ  نصائح  لحماية  نفسك  (راجع معلومات  عن  محتوى  الجلسة والنشرات) . أو  سجلها  على   

  .
فليب  شارت 
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 3.  سجل  العبارات  المفيدة  للنشاط   
2على  قصاصات  ورق،  وسجل  تلك  العبارات
 - أيضا
 - على  ورقة  فليب  

  . 
شارت 
  . 
أعد  نسخاً  للحاالت،  أو  ا كتبها  على  ورقة  فليب  شارت  .3
 4. جهز  دراسة  حالة  لحال تي  تارا  وسليمان  للنشاط 

  : 
ملحوظات  المدرب 

1. من  المهم  استخدام  األلفاظ  الصحيحة  ألعضاء  البدن،  مما  قد  يكون  صعب ًا في  بداية  األمر
 . "األعضاء  

الخاصة 
" هي  المصطلح  الذي  يستخدم  في  هذه  الجلسة،  ولكن  األفضل  استخدام  المصطلحات  التي  
  . 
تتناسب  مع  السن  والثقافة 

،  أو  "غير  مناسبة"،  كل ها  تستخدم  هنا  لتحديد   ،  أو  "اللمسة  السيئة "،  أو  
"مناسبة " 
 "اللمسة  الجيدة " .2

أنواع  اللمس  المختلفة 
. عليك  استخدام  اللغة  التي  تتناسب  مع  السن،  والثقافة؛  لتقوم  بإيصال  الرسالة وأن  

هناك لمسات  مقبولة، و أخرى  مرفوضة، أو  غير  مناس بة .  

  (
اللمسة  جيدة وال لمسة السيئ ة؟   (ثالثون دقيقة  نشاط  1 :
وأنه ليس  ألحد  أن  يمتلك  الحق  في  أن  يكرههم  على  .

1. ذكر  الطالب  بأنهم  مسئولون  عن  أجسامهم 

  . 
فعل  شيء،  أو  أن  يلمسهم  بطريقة  تشعرهم  بعدم  االرتياح 


2. أخبرهم  بأنهم  سيتعلمون  كيف  يتعاملون  مع  المسيئين  لهم،   وأخبرهم -أيض ًا
- بأن  التمرين  قد  يكون  
صعب اً بعض  الشيء،  وأنه  يجب  عليهم  التكلم  معك  بطريقة  شخصية  .  

  .4

3. ذكر  الطالب  بأمثلة العنف  التي  تمت  مناقشتها  في  الوحدة   


4. ارسم  مخططاً  لبدن  أنثى، وآخر لبدن  ذكر على ورقة فليب  شارت  
 (دون  تسمية  أعضاء  البدن ) . 
أخبر  الطالب  بأن  هذه   على األماكن التي  ال يجب السماح  ألحد بلمسها . (  X)
ضع  عالمة  

  . 
األع ضاء  تدعى
 : األعضاء  الخاصة 


5. أخبرهم  بأنك  ستقرأ  عليهم  بعض  األمثلة،  وتريد  منهم  أن  يلوحوا  بإبهامهم  إلى  األعلى  (> ) إذا  كان   
  : 
إذا  كان  التصرف   
"غير  مناسب 
". مع  ذكر  األمثلة  التالية  (=)
،  و  إلى  األسفل   التصرف  
"مناسباً "

  
• تعود  البنت  من  المدرسة،   وقد  حصلت  على  درجة  عالية، و يقوم  األب  بحضنها . (> 

  (" 

"مناسب  


• األب  يقرأ البنه  قصة  بينما  يضع  يده  حول  كتفه   
(>- "مناسب  ")   

  (" 

• يلمس  الولد بيده  صدر البنت  عندما تجلس بجانبه 
 ( =-   "غير  مناسب  
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• يذهب  الولد  للعب  في  منزل  الجيران،  ولكن  بنت  الجيران  األكبر  سنا  تلمس  األعضاء  الخاصة   

  ( 
غير  مناسب  -=
له.( 


6. وضح أن  كل  تصرف  يشعرهم بعدم  االرتياح يعد  
 (=-"غير  مناسب")،  وأخبرهم  بأن  عليهم  الوثوق   
ذكرهم  بأن  هناك  بعض  المشاعر  التي   بإحساسهم،  واالستماع  إلى  ما  يخبرهم  جسدهم  به .

"أو ه، ال"، أو  اإلحساس  بشعور  مزعج في  المعدة،  وعليهم  االستماع  إلى  هذه   سيختبرونها،  مثل:
  . 
األحاسيس 

  ( 
العبارات  المفيدة؟  (ساعة  واحدة  :2
نشاط  
إذا  قام  أحدهم  بلمسهم  بطريقة  تشعرهم   
1. وضح  للطالب  مدى  أهمية  التمرن  على  استخدام  كلمة  "ال " 

  . 
بعدم  االرتياح 

  . 

2. انتقل  من  طالب  آلخر،  واطلب  إلى  كل  طالب  أخذ  عبارة  من  الوعاء،  وقراءتها  بصوت  عال 

  . 

• أنا  أشعر  بالضيق  عندما  تلمسني  بالطريقة  هذه 

  . 
هذا  غير  مناسب  .

• كف  عن  لمسي 

  . 
دعني،  وشأني  
• ال  تلمسن 
ي.

  . 
إنه لي، و ليس لك  حق  لمسه  .

• بدني  ملك لي 

  (. 

• إذا  قمت  بلمسي  بهذه  الطريقة  سأخبر 
 ...... (أخي،  أمي،  أبي،  معلمي،  إلخ  

  . 
هذا ال  يعجبني  
• توّق 
ف!

  . 
أنت ال  تملك  الحق  لتفعل  هذا  
• توّق 
ف!

  ! 

• ليس من  المناسب  بأن  تلمسني  في  هذا  المكان  


3. أخبر الطالب بأن  هذه  هي  بعض العبارات التي  يمكن استخدامها، إذا قام أحدهم بلمسهم  بطريقة   
سيئ ة،  وأعطهم  الوقت  الكافي  ليقوموا  بنقلها  على  دفاترهم .  

  . 

4. بعد  ذلك،  اطلب  إلى  الطالب  أن  يختاروا  شريك ًا ليتمرنوا  معه  على  قول  العبارات 


5. أخبر  الطالب  بأنه  ليس  من  السهل  قول  مثل  تلك  العبارات  لشخص  راشد؛  ولكن  عليهم  تذكر  أنهم   
  . 
هم  المسئولون  عن  أجسامهم، وال يجب أن  يلمسهم أحد دون  موافقتهم 

  .

6. اختتم  النشاط  بقراءة  نصائح  لحماية  نفسك  من  معلومات  عن  محتوى  النشرات  
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  .( 

ن  (30 دقيقة  نصيحة  لتارا  وسليما :3
نشاط  
اعط  كل  مجموعة  دراسة  حال تي  تارا  وسليمان       .

1. قسم  المجموعة  إلى  مجموعات  صغيرة 

(راجع  معلومات  عن  محتوى  النشرات ).  


2. اطلب  إلى  المجموعة  قراءة  دراسات  الحالة،  واإلجابة  عن  أسئلة  للمناقش 
ة.  

أسئلة  للمناقش 
ة:  
  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 


1. ماذا  يجب  على  تارا  أو  سليمان  عمله  كخطوة  ثانية؟    


2. ماذا  لو  كنت  أنت  صديقاً  لتارا ،  أو  سليمان؟  ماذا  كنت  ستفعل  إذا   أخبروك  بما  حدث؟   

  ( 
لعب  دور  قول  :"ال" (ساعة  واحدة  :4
نشاط  
  . 
أعد  قراءة  رسالة  آنا  .3

1. ذكر  الطالب  بقصة  آنا  الواردة  في  الوحدة  4،  الجلسة 

  . 
للمعلم  
2. أخبر  الطالب  بأنهم  سيقومون  بلعب  أدوار،  وبالتحديد  التمرن  على  قول  "ال "

"ال ". اطلب  إليهم   
3. هنالك  خمسة  سيناريوهات،  وأماكن  مختلفة  في  لعب  األدوار  الخاصة  بقول: 
  . 
وأخبرهم  أنه  بإمكانهم  إضافة  المزيد  إذا  رغبوا  التمرن  على  كل  واحدة  منها .

 أ .  في  المدرسة   


• المعلم: "تعال  إلى  منزلي،  فأنا  أريدك  أن  تنظفه ."   

  . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ب: 
• الطال

 ب .  في  منزل  المعلم   


م: "تعال  إلى  داخل  المنزل ؛  فإن  معي  هدية   
لك."   
• المعل 

  . 


• الطال 
ب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ج .  في  منزل  المعلم   

  ".
ادخل إلى  غرفة نومي، أريد أن  أريك  شيئ اً 
• المعلم:"هيا ! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .   
ب: 
• الطال 
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 د .  وحيد ًا في  الفصل   

أعتقد  بأنك  ستشعر  باالرتياح،  ويمكن  أن  يكون  هذا  سراً  
• المعل 
م: "دعني  ألمس  عضوك  الخا 
ص. 
بيننا ."  

  . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ب: 
• الطال

  : 
 ه .  بعد  الدوام  المدرسي 

م: "إذا  أخبرت  أحد اً بما  حاولت  القيام  به،  سأؤذي  أختك  الصغرى !"   
• المعل 

  . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ب: 
• الطال

  : 
ملخص  الجلسة 
وأخبرهم  بأنه  ليس  ألحد  أن  يمتلك  الحق  في  أن   
1. ذكر الطالب بأنهم  وحدهم  المسئولين  عن  أبدانهم . 

  . 
يكرههم  على  فعل  أشياء  ال  يحبونها،  أو  يلمسهم  بطريقة  تضايقهم 

  . 

2. راجع  نصائح  لحماية  نفسك 


3. ذكر  الطالب  بالـ  العبارات  المفيدة  التي  تمرنوا  عليها  لقول  "ال ."   
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  : 
معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات 

نصائح  لحماية  نفسك   

ألي  شخص  يقوم  بلمسك  بطريقة  تسبب  لك  الخوف،   
• أجب  بـ"ال ." فأنت  تمتلك  حق  اإلجابة  بـ"ال " 

  .
أو  عدم  االرتياح 

وهناك  بعض  األسرار  التي  يجب  أال  تخفها،  حتى  إذا   
• هناك  بعض  األسرار  التي  يجب  أال  نخفيها . 

واألشخاص  الذين  يسيئون  إلى  األطفال،   طلب  منك  ذلك،  أو  تكون  قد  وعدت  بعدم  البوح  بها .
وهم   يطلبون  منهم  دائم ًا عدم  البوح،  بل  ويهددونهم  بإلحاق  الضرر  بهم،  أو  بشخص  يحبونه .

  .
ال  تخف  من  التبليغ  يعرفون  بأنهم  يرتكبون  خطأ؛  ولذا  فهم  خائفون  من  العواق 
ب.

إال  أنه ال يجب  على أحد أن   
• األخذ  بالحضن،  والتقبيل  رائعان، والسيما  إذا  كان  من  شخص  تحبه ! 

فعليك  أن  تبلغ   وإذا  قال  أحدهم  
"إنه  سر  بيننا " يطلب  إليك  أن  تبقي  القبله،  أو  االحتضان  سرًا .
  .
شخصاً  راشد ًا بذلك 

، و"اللمسة  غير   
• بدنك  ملك  لك  . احفظ  أسماء  أعضاء  بدن ك،  وتذكر  الفرق  بين 
"اللمسة  المناسبة " 

تذكر  بأنك  إذا  ما  شعرت   المناسب 
ة." ال يجب  على أحد أن  يلمسك  بطريقة  تشعرك بعدم  االرتيا 
ح.
وقم  بتبليغ  شخص  راشد  إذا  لمسك  أحد؛  حتى   .

بعدم  االرتياح،  استخدم  أحد  العبارات  التي  تعلمتها 

وإن  لم  تكن  تعرف  ما  إذا  كانت  لمسة  
"مناسبة"،  أو   "غير  مناسبة ."  

إذا  حاول  شخص  غريب، أو  أحد  تعرفه إلحاق  األذى بك، اهرب، واطلب   
• ابتعد،  أو  اهر 
ب. 

المساعدة،  واحرص   أن  تتجه  إلى  مكان  يوجد  فيه  بالغين.  

اصرخ  واطلب  .
وال  تشعر  بالخجل  من  الطبيعي  أن  تصرخ  إذا  حاول  أحد  إيذاءك . 
• اصرخ ! 

المساعدة .  


• ال  تقبل  الهدايا
- ال تقبل أي  حلوى، أو  نقود،  أو  هدايا  من  دون أن  تخبر  والدتك، أو  والدك، أو   

 -
ومن  الطبيعي  أخذ  الهدايا  من  عائلتك،  وأصدقائك؛  ولكن  قد  يحاول  بعض  البالغين ولي  أمرك .
  .
حتى  من  تعرفهم
- خداعك  للقيام  بشيء  خاطئ 


• أخبر  شخصاً  راشد ًا جدير اً بالثقة . إذا  تعرضت  لإلساءة  البدنية،  أو  النفسية،  أو  الجنسية،  أخبر  

ًال؛  ولكن   قد  ال  يكون  األمر  سه .
صديقك،  أو  معلمك،  أو  والديك،  أو  شخصاً  راش ًدا جديراً  بالثقة 
  .
يجب  أن  تتذكر  شجاعتك  ، ومرونتك 
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حالة  دراسية  لتارا  وسليمان   

قصة  تارا   

وعندما  كانت   تذهب  تارة  لزيارة  عمها،  وعمتها  في  المدينة  كل  عطلة . تبلغ  تارة   أحد  عشر  عام 
اً.
.
وقد  اعتاد  عمها  أن  يشتري  لها  الحلوى،  ويحملها  على  كتفيه  صغيرة،  كانت  تارة  تحب  عمها  كثيراً .

وشعرت  تارة  بشعور  سيء  جد اً  وفي  إحدى  العطل،  وعندما  كانا  بمفرديهما  لمسها  في  مالبسها  الداخلية .
أخبرت  تارة  والدتها  بأنها  ال   في  معدتها، وأخبرها بأن  هذا  سيبقى  سر اً بينهما،  وعليها أال  تخبر أحداً .
فغضبت  أمها  غضبا   تريد  زيارة  عمها  مرة  أخرى،  ولكنها  شعرت  بالخوف  من  إخبار  والدتها  بالسب 
ب.

  . 
شديدا  وأخبرتها  بأن  عليها  أن  تذهب  لزيارة  عمها،  وعمتها 

  

قصة  سليمان   

وفي  أحد  األيام  عندما  كانت   .
كانت  أم  سليمان  تعمل  كل  يوم،  ويبقى  سليمان  مع  جارتهم  حتى  تعود  أمه 
الجارة تساعده  على االستحمام قامت بوضع يدها  على قضيب  سليمان لفترة أطول  من  المعتاد، ثم  

طلب  إليها  التوقف؛   .
اقتادته  إلى  غرفة  نومها،  وبدأت  بعمل  أشياء  بطريقة  جعلته  يشعر  بعدم  االرتياح 
  .
ًال  ولكنها  أخبرته  بأن  كل  األوالد  يستمتعون  بهذا،  وأنها  تساعده  ليصبح  رج
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و في   عبر  برنامج  مداخل1يعمل  الطالب  على  مهارات  التعبير  عن  اآلراء، وتحليل  األوضاع، و حل  المشكالت .
هذه الوحدة، يحدد  الطالب  ويتعلمون  مهارات االتصال التي  ستساعدهم في  التعامل مع  حاالت العنف القائم  

على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه.هذه المهارات نفسها تستطيع أن  تساعد  الصغار  على  حماية  
  .
أنفسهم  من  فيروس  نقص  المناعة  البشرية  \ اإليدز،  وتفادي  التصرفات  الخطرة 

  
ما  محتوى الوحدة؟   

(ساعتان  
و30 دقيقة )   الجلسة  
1: مهارات االتصال
  .
 هذه  الجلسة  تعرف  الطالب  باألنواع  المختلفة  لالتصال،  وتمكنهم  من   ممارسة  االتصال  الحازم 

  
الجلسة  
2: حل المشكالت 
(ساعتان  
و30 دقيقة )  

يتعلم الطالب موا جهة  المشكالت بأنفسهم،  وخاصة  عندما يتعاملون  مع  أقرانه 
م. كما  يتعلمون  الطرق  المستخدمة  
لحل  الصراع  والتي  تساعد  الطالب  على  االتصال  بشكل   فعال،  والتعبير  عن  وجهة  نظرهم،  وباألخص  في  

  .
حاالت  الغضب 
 

الجلسة  
3:إدارة العواطف
(ساعة  
و30 دقيقة )  
كما  أنهم  يقومون   يستكشف  الطالب  مشاعرهم،  ويناقشون  طر يقة  التعبير  عن  العواطف  بصورة   صحية .

  . 
بممارسة  التعاطف،  و التفهم  لمشاعراآلخرين 
  

كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟   
تعليم  الصغار  النشاط   
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز . (2006). مستقبلن 
ا: 

الجنسي،  و  مهارات  الحياة،  للصفين 
 4-5،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  
المناعة  البشرية 
\ اإليدز  

.http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Grad 
es_4-5.pdf  

     

     
    


6: ةدحوال       

 
    

 
6 

مع للتعامل الحياة من مهارات
ا النوع على القائم  الجتماعيالعنف

و المدارس تجنبه في

 ة؟دحالو اهذ اذالم

105 

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Grad


 

تعليم  الصغار  النشاط   
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز . (2007). مستقبلن 
ا: 

الجنسي،  و  مهارات  الحياة،  للصفي 
ن 6-7،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص 
المناعة  البشرية 
\ اإليدز   

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Grades_ 
  6-7.pdf 

تعليم  الصغار  النشاط   
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز . (2007). مستقبلن 
ا: 


ن 8-9،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص   الجنسي،  ومهارات  الحياة، للصفي
المناعة  البشرية 
\ اإليدز  

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Grades_
   .8-9.pdf 

واشنطن   .

• مركز فيلق السالم للمساعدة الميدانية  والبحوث التطبيقية  (2001 ). دليل  المهارات  الحياتية  

فيلق السالم    .
العاصمة 
  http://www.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0063_lifeskillscomplete.pdf 
دورة  المهارات  الحياتية  لوقاية  األطفال  من  اإلصابة   
• الحق  في  اللعب  (إن.دي ). العيش  اآلمن  للعب  آم 
ن: 

ُأخذت  المعلومات  في  
 26 مارس  2008,من   بفيروس  نقص  المناعة  المكتسبة   
– دليل  المدر 
ب.
موقع 

http://www.coreinitiative.org/Resources/Publications/LiveSafe/LiveSafePlaySafe_all.p 
 df 
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1 : مھارات  االتصال  
الجلسة 
  

  
  . 
الو 
قت: ساعتان،  و   30 دقيقة 

  
   :  
األهداف  التعليمية

  : 
بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من 
  .
السلبية،  والعدوانية،  والحازمة  :

1. تحديد  الطرق  المختلفة  لالتصال 

  . 

2. ممارسة  االتصال  الحازم 
 . 

3. شرح  كيف  يؤثر  النوع  االجتماعي  على  طرق  االتصال  بين  األوالد،  والبنات 

  
  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. حاالت  الدراسة 
  . 

2. النقاش  الجماعي 

 . 

3. لعب  الدور 
  

المواد :  
  .
 • سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 

  . 

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات 

  . 

• نش رات :  الخطوات  الخمس  إليصال  رسالة  حازمة 

  
  : 
تجهيزات  المدرب 

  . 

1. اكتب  أسئلة  النشاط   
1 على  السبورة  ،  أو  ورقة  فليب  شارت 
  .

2. اكتب  سيناريوهات  النشاط  
 2 على  قصاصات  ورق  مختلفة  

  . 

3. اكتب  الخطوات  الخمس  إليصال  رسالة  حازمة  على  ورقة  فليب  شارت 

4.  تأكد  من  إلمامك  بـ  طرق االتصال  المختلفة  (راجع  ملحوظات  المدرب)،  واألمثلة  التي  يستطيع  

ويعني  هذا  اإللمام   
– أيضا- بالمعايير  الثقافية،   وقواعد  االتصال  بين  البالغين   الطالب  الربط  معها .
واألطفال . في  بعض  المجتمعات،  يعد االختالف  علنا  مع  البالغين،  أو  رفض  تنفيذ  أمر  لشخص  بالغ  

كن  على  استعداد  لمناقشة  المزايا  والعيوب  لمختلف  طرق  .
يمكن أن   يؤدي إلى إساءة  جسدية 
 . 
االتصال  في  السياق  المحلي 

  
  : 
ملحوظات  المدرب 


1. اربط  مهارات  االتصال  الحازم  مع  األنشطة  السابقة  لقول  " 
ال".   
  

2. أن  تكون  حازم ًا يعني  توصيل  رسالة  من  خالل  التعبير  الصادق  عن  األفكار،  والمشاعر  بوضوح، 

  . 
وصراحة  دون  التعدي  على  حقوق  اآلخرين؛  وإظهار  االحترام  المتبادل 

3. أن  تكون  سلبي  يعني  أن  توصل  رسالة  من  دون  التعبير  عن  األفكار،  أو  المشاعر  الحقيقية؛  أو   

التزام  الصمت  في  بعض  األحيان  .  
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4. أن  تكون  عدواني اً يعني  أن  توصل  رسالة بقوة،  وفي بعض األحيان بطريقة تصادمية،  ودون   
  .
االهتمام بمشاعر  اآلخرين 

  
  

  (
نشاط 
 1: االتصال  الحازم  
(ساعة  واحدة 
  :

1. اقرأ  للطالب  السيناريو  التالي   

تقف  سايرا  في  الطابور  لتحصل  على  وجبة  خفيفة  من  منظمة  محلية غير  حكومية تُعطى  جميع  
وحالما   .
وقد  انتظرت  لمدة   
30 دقيقة  بصبر مع  أنها  تشعر  بالجوع  الشديد  .
األطفال  في  مدرستها 
ماذا  عليها  أن  تفعل؟    شعرت  سايرا  بالغض 
ب. .
حصلت  عليها،  قامت  بنت  أكبر  منها  سن ًا بأخذها 

  
  :

2. اطلب  إلى  الطالب  االنضمام إ لى  إحدى  المجموعات  التالية  بنا ء  على  إجاباتهم  

  .

• مجموعة   
1: يجب أال  تفعل  سايرا أي  شيء  


• مجموعة  
2: يجب  أن  تعبر  سايرا  عن  مشاعرها  بوضوح  نحو  الفتاة؛  حتى  ولو  كانت  تشعر   
  .
بالغضب 

  .

• مجموعة  
3: يجب  على  سايرا  التحدث  إليها  بهدوء،  وتطلب  منها  إرجاع  الوجبة  

 .

• مجموعة  
4: يجب  على  سايرا  الذهاب،  وطلب  المساعدة  من  أحد  المعلمين ،  أو  البالغين  
  

  .

3. اطلب  إلى  الطالب  مناقشة  إجاباتهم  عن  األسئلة  التالية  في  نطاق  مجموعاتهم  
 • كيف  ستشعر  سايرا  بعد  اإلجابة  بالطريقة  التي  شرحتها؟   

 • كيف  ستكون  ردة  فعل  البنت  إذا  تصرفت  سايرا  بهذه  الطريقة؟   
 • ما   أسوأ  شيء  يمكن  حدوثه  إذا  تصرفت  سايرا  بالطريقة  التي  وصفتها؟   

 • ما  أفضل  شيء  يمكن  حدوثه  إذا  تصرفت  سايرا  بهذه  الطريقة؟   
 • متى  يجب أن  تلجأ لطلب المساعدة؟  

  
  :
احرص  على  ذكر  النقاط  التالية  .

4. راجع  خيارات  سايرا  مع  المجموعة  الكبيرة  مرة  أخرى  

• المجموعة  
1: هذا  رد  سلبي . وال تواصل  السلبي ال  يتم  التعبير  فيه  عن  االحتياجات  أو   

المشاعر، أو  يكون التعبير  ضعيفا لدرجة  أنه ال يسمع،  وبالتالي  لن  يجد  معالجة . التزام  الصمت  
ال  يكون  الخيار  األفضل  غالبا، ولو  تصرفت  سايرا  بسلبية،  وظلت  واقفة  دون  أن  تقل  شيئا،  فقد  

  .
تشعر بالغضب تجاه تلك الفتاة وتجاه نفسها في  الوقت نفسه؛ ألنها لم تفعل  شيئا 

• المجموعة   
2: هذا  رد  عدواني . والتواصل  العدواني  يعني  الرد  بطريقة  تنطوي  على  تهديد  أو   
لو  قامت  سايرا  بسب  الفتاة  أو  تهديدها، 
 فإنها  هجوم، والرد  العدواني  قد  يكون  له  نتائج  سل بية .

- عدوانية،  
ستشعر  بالقوة  لبعض  الوقت،  ولكن  قد  تكون  ردة  فعل  الفتاة، وصديقاتها  -أيضا 

  .
وقد  تهاجم  سايرا  لفظي اً أو  جسدياً 
والتواصل  الحازم  يعني  توجيه  طلب  بأسلوب  صادق  ومحترم،   
• المجموعة   
3: هذا  الرد  حازم . 
لو  أن  سايرا   التواصل  الحازم  هو  أفضل  وسيلة  لالتصال . .
ودون توجيه إهانة للطرف اآلخر 

أخبرت البنت بأن  عليها الحصول  على  وجبتها بنفسها،فهي ال توجه لها إهانة ؛  ولكن  تبين  
الحزم  هو   .
حقيقة  الوضع،   وسيقوم  الواقفون  في  الطابور  بالوقوف  إلى  صفها، و  مساعدتها 

  .
الخيار  األفضل  أمام  سايرا  السترجاع  وجبتها 
وتقدير اً للحالة،  فإن  طلب  المساعدة  قد  يكون  هو  الخيار  األفضل    • المجموعة   
4: هذا  رد  حازم .
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  .
في  حال تعرض السالمة الشخصية للخطر 
أكد  أن  التواصل   هل  هناك  وقت  يكون  فيه  التواصل  السلبي  هو  الخيار  األفضل؟ . 
5. اسأل  المجموع 
ة: 
الحازم  هو  الخيار  األفضل  في  معظم  الحاالت؛  ولكن  يجب  على  الطالب  أن  يقدموا  سالمتهم  على  

ذكر  الطالب  بأن  توقعات  المجتمع  لتصرفات  البنات،  يجعل  من  الصعب  عليهن  أن   كل  شي 
ء.
  .
يصبحن  حازمات؛  ألنهن  تعلمن  أن  يك ن سلبيات،  ويتقبلن  كل  ما  يحدث  لهن 

  
  (
نشاط  2: ممارسة  الحزم   
(45 دقيقة 

  .
اعط  كل  مجموعة  سيناريو  لتمثيله  .
قسم  الطالب  إلى ثالثة  مجموعات   .1
  
وفي  أحد  األيام  طلب  منها  حمل   
• سيناريو 
 1: السيد  سميث  أحد  المدرسين  المفضلين  لدى  بي 
ث. 

  .
الكتب  إلى  منزله  بعد  الدوام  المدرسي 
عندما  يكون   
• سيناريو  
 2: تبلغ ن يما اثنى  عشر  عاما  من  العمر،  وبدأ  جسمها  يمر  بالتغيرا 
ت. 

مات  (وهو  ولد  من  المدرسة 
) برفقة  أصحابه،  يقوم  بإصدار  أصوات  عالية  للسخرية،  وإطالق  
  .
النكات  على  جسدها 

يحب ان  أن  يمسكا  أيدي  بعضهما  البعض ،  وفي أحد ال مر ات   .

• سيناريو  
 3:  توم، و  سو  صديقان  
أخبرته  سو  بأنها  ليست   قام  توم  بتقبيل  سو،  وأخبرها  بأنه  على  استعداد   لممارسة  الجنس  معها .

 .
مستعدة  بعد  لذلك،  ولكنه ظ ل  يضغط  عليها 
  


2. اطلب  إلى  كل  مجموعة  إعداد  دورين  لكل  سيناريو،   أحدهما  يقوم  فيه  العب  الدور  بالرد  بطريقة   
 .
سلبية،  واآلخر  بطريقة  عدوانية 

  

3. بعد  أن  تنتهي  المجموعات  من  لعب  األدوار  التي  أعدتها،  راجع  أسئلة  للمناقشة  مع  المجموعة   

بأكملها . 
  

وضح أن  دفاع   .

4. اختتم  الجلسة  بتوضيح  أن  االحتفاظ بالصحة  واألمان  لهما  صلة  مباشرة  بالحزم  
الطالب  عن  أنفسهم  بأنفسهم  أمر  ضروري  للحفاظ  على  صحتهم، و عدم  التعرض  لخطر  فيروس  

 -
وذكر  الطالب  بدور  النوع  االجتماعي،  وكيف  أن  المجتمع  يتوقع   اإليد 
ز. /
نقص  المناعة  البشرية 
بحسب  التقاليد  
- أن  تكون  البنت  سلبية؛  لذا  يتوجب  عليهن  ممارسة  التعبير  عن  وجهة  نظرهن  
وذكر  البنات  بأن  المجتمع  يتوقع  أن  يكون  األوالد   وعدم  التزام  الصمت  عندما  يتواجد  الخط 
ر.

فال حزم معناه  أن  تحترم  حقوق  .
عدوانيين،  ولكن  أن  تكون  عدوانيًا يختلف  عن  أن  تكون  حازمًا 
  .
اآلخرين  باإلضافة  إلى  الحفاظ  على  حقوقك 

  
  

  :
أسئلة  للمناقشة 
  :
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 

 1. ماذا  كان  أفضل  رد  في  كل  سيناريو؟  ولماذا؟   
 2. هل  من  الصعب  أن  تكون  حازما؟  ولماذا؟   

 3. هل  تعتقد  أن  البنات  يواجهن  صعوبات  خاصة  في  أن  يك ن حازمات؟   
 4. ما  هي  الطرق  للتغلب  على  هذه  المصاعب؟   
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5. هل  يواجه األوالد أي  تحديات بأن يكونوا  حازمين دون أن  يكونوا عدوانيين ؟وما هو الفرق بين   
التصرفين؟   


6. ما  الذي  يمكن للبنات،  واألوالد  فعله  لمساعدة بعضهم البعض بخصوص االتصال،  والتصرفات   
القائمة  على  النوع  االجتماعي؟   


7. كيف  يمكن  لالتصال  السلبي  أن  يعرضك  للخطر؟   
  
  
  

  ( 
إيصال  رسالة  حازمة   
(45 دقيقة  :3
نشاط  
 . 

1.  عرف   الخطوات  الخمس  إليصال  رسالة  حازمة 

  
 -
قس م  الطالب  إلى  أزواج، واعط  كل  زوج  دور اً ليلعبوه   .2

2. عد  إلى  لعب  األدوار  في  النشاط   
ستحصل  بعض  المجموعات  على  نفس  األدوار
 - يجب  على  كل  شخص  التدرب  على  استخدام  

 . 
الخطوات  الخمس  إليصال  رسالة  حازمة 
  


3. بعد  انتهاء  الطالب  من  لعب  األدوار،  استدع  بعضاً  منهم  إلى  األمام  للمشاركة  بأدوارهم،  و   
 . 
ردودهم 

  

4. اشرح  بأن  هذه  الطريقة  من  االتصال  مفيدة  جداً؛  ألنها ال تحرج  الشخص  اآلخر،  وال  تلقي باللوم   

 . 
عليه،  إن  الحديث  عن  مشاعرهم،  وتجاربهم  الخاصة،  تبقي  خطوط  االتصال  مفتوحة  ونزيهة 
  
  

  : 
ملخص  الجلسة 
 . 

1. ذكر  الطالب  بأن  الحفاظ  على  الصحة  الجيدة،  واألمان  لها  صلة  مباشرة  بالحزم 

  

2. ذكر  الطالب  بأدوار  النوع  االجتماعي،  وكيف  أن  المجتمع  يتوقع
 - بحسب  التقاليد
 - أن  تكون  البنت  

سلبية،  لذا  عليهن أن  يمارسن  التعبير  عن  وجهة  نظرهن،  وعدم  التزام  الصمت  عندما  يتواجد  
 . 
الخطر 

  
على  العموم،  النهج  الحازم  هو   .

3.  طرق  االتصال  المختلفة  تعمل  بأفضل  حال  في  حاالت  مختلفة 

  . 
األفضل،  ولكن  من  األفضل  أن  يبقى  األمان  الشخصي  على  البال 
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معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات   
  

الخطوات  ال خمس  إليصال  رسالة  حازمة   
  


1. وضح  مشاعرك . عبر عما  أغضبك،  ولماذا؟    
  "..
 • "شعرت  بـ   ............... عندما  قمت  أنت  بـ  ............ 


• على  سبيل  المثال،  
" لقد  شعرت  بعدم  السعادة  عندما  أطلعت  لوري على  سري ."  

  
  .
تو د  أن  يحدث  اذكر  بوضوح  ما   
2. عبر  عن  طلبك . 

  ".............
   

• "أود  أن ...................." أو  "أتمنى  لو  أنك 

أتمنى  لو  أنك  ال  تطلع  اآلخرين  على  أسرار 
ي ."  "

• على  سبيل  المثال،   

  
 -
ادعو  الشخص  الثاني  ليعبر  عن  مشاعره   
3.  اسأل كيف يشعر الشخص  اآلخر بشأن  طلبك . 

  "
أو  "ماذا  تعتقد؟  مشاعرها   
– أو  أفكاره   تجاه  طلبك 
 . "كيف  تشعر  تجاه  ذلك؟ "
  


4. اعط  الشخص   اآلخر الفرصة  ليرد 
 . اطلب  إلى  الشخص  الثاني  أن  يعبر  عن  مشاعره،  أو  تعبر  عن  
 . 
مشاعرها  تجاه  طلبك 

  
تع د  طريقة  جيدة  إلنهاء   
5. تقبل  بامتنان . إذا  وافق  الشخص  اآلخر  على  طلبك،  فقول 
"شكر ًا لك "

  .
النقاش 
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2 : حل  المشكالت  
الجلسة 
  

  
ساعتان  و  
30دقيقة .   الو 
قت:

   
األهداف  التعليمية :  

  : 
بعد االنتهاء  من  هذه الجلسة،  سيتمكن الطالب  من 
  . 

1. تطبيق أسلوب  حل  المشكالت 

  . 

2.  استخدام  طريقة  حل  المشكالت  في  سيناريوهات  من  الواقع 
 . 

3. تحديد  طرق  حل  الصراع  مع  اآلخرين 

  
  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. العصف  الذهني 
 . 
2 . النقاش الجماعي 

  
المواد :  

  .
 • سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 
  . 

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات، وأقالم  حبر،  أو  رصاص 

  . 

• ورقة لكل  طالب 


• نش رات :   

  . 

• اسلوب  حل  المشكالت 

 . 

•  الخطوات  اإلرشادية لخطة العمل 

  
 

  : 
تجهيزات  المدرب 
  . 

1. أكتب  خطوات   أسلوب  حل  المشكالت  على  ورقة  فليب  شارت 

 . 

2. سجل  الخطوات  اإلرشادية لخطة  العمل  على  ورقة فليب  شارت، أو  جهز نشرة لكل  مجموعة 
  
  

  : 
ملحوظات  المدرب 
النشاط  
 1 يطلب إلى الطالب  طرح المشكالت، والتعرف  عليها بوصفها  عنف قائم  على النوع  

إذا  لم  تكن  األمثلة  التي  طُرحت  أمثلة  على  العنف  القائم  على  النوع   االجتماعي، أو  أي  شيء آخ 
ر.
بإمكانك   .
الحلول  المقترحة  قد  تكون  قابلة  للتطبيق  على  مشكالت  أخرى  االجتماعي،  يمكن  قبوله
ا.
الرجوع  إلى  سيناريوهات  الوحدة  4،  الجلسة  2،  لالطالع  على أمثلة  على  العنف  القائم  على  النوع  

  . 
االجتماعي 
  

  ( 
حل  المشكالت (ساعة  نشاط  1 :
قد    1.  اطلب  إلى  الطالب  أن  يكتبوا  عن  مشكلة،  أو  حادث  تتضمن  أناس اً آخرين،  ويرغبون  في  حلها .

112 
 



 
 

 .
تكون المشكلة تخص  صديق، أو  مع لم ، أو  العائلة، أو  أخ، أو  أي  شخص  آخر 
  

 .

2. أخبرهم  بأال  يذكروا  أية  أسماء  والحفاظ  على  إبقاء  الوصف  عام  قدر  اإلمكان  
  

أما   وحاول  أن  تجد  أمثلة  على  العنف  القائم  على  النوع  االجتماع 
ي. 3 . اجمع  األوراق،  واقرأ  األمثلة .
بالنسبة  لألمثلة  التي  ال  صلة  لها  بالعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  فحاول  أن  تجد  عا مالً مشتركاً  

  :
بينها،  وضع  لها  تصنيف  مناسب 

• النفسي   
– الشتم،  التحرش  اللفظي،  المضايقة    


• البدني   
– الضرب،  اإلكراه  على  العمل،  الجلد  بالسوط،  إلخ .   


• الجنسي   
– اتصال  غير  مرغوب  فيه  من  شخص  ما    

 .

• غير  ذلك   
– النميمة،  االستبعاد  من  لعب  لعبة  ما،  إلخ  

  

4. قم  بتقديم  أسلوب  حل  المشكالت  كطريقة  لدراسة،  وحل  مشكلة  ما(راجع  معلومات  عن  محتوى   

الجلسات  والنشرات ). 
  


5. قسم  الطالب  إلى  أربع  مجموعات، واعط  كل  مجموعة  احد  المشكالت  من  كل  من  هذه   
الموضوعات 
: عنف  نفسي،  عنف بدني،  عنف  جنسي،  إلخ . 

  
شجع  الطالب   
6.  اطلب  إلى  الطالب القيام  بالعصف  الذهني  للبحث  عن  كل  ال حلول  الممكنة  للمشاك 
ل. 

يجب  أال   .
على  التفكير  بالوسائل  التي  يمكنهم  من  خاللها  العمل  مع  بعضهم  البعض  لحل  المشكلة 
  :
يواجهوا  أي  صعوبة  في  إيجاد  الحلول،  يمكنك  استخدام  الحلول  الفورية  التالية  إذا  لزم  األمر 


• التحرش  اللفظي   
– تجنب الشخص،  واجه  الشخص، أخبر  صديق .   


• الضرب   
– ابق  بعيد اً عن  الشخص،  تكلم  مع  شخص ًا راش 
د.   

  .


• االتصال  البدني  غير  المرغوب  
– أبق  بعيد اً عن  الشخص،  تحدث  إلى  شخص  بالغ  


• االستبعاد   
– أكتب  رسالة إلى  شخص  تخبره  من  خاللها  كيف تشعر،  واجه  الشخص  من  خالل   

 .
استخدام  إستراتيجيات  االتصال  التي  تعلمتها 
  


7. على  الطالب  كتابة  أجوبتهم  على  أوراق  فليب  شارت،  حدد  شخص  واحد  من  كل  مجموعة لعرض   
 .
العمل   للمجموعة  األكبر 

  
ًال، وأنهم يجب أن  يلجئوا لشخص  راشد، و  جدير بالثقة في   
8. ذكر الطالب بأن  سالمتهم تأتي أو 

  .
الحاالت  الصعبة 
 

  (
نشاط 
 2: لعب  دور  حل  المشكالت   
(45 دقيقة 
أخبر  كل  مجموعة أن  تختار إحدى المشكالت   
1. اسمح  للطالب  بتكوين  مجموعاتهم  الخاصة . 

 .
المذكورة  سلفًا 
  


2. أخبرهم  بأن  يقوموا  بإعداد  دور  ليقوموا  بلعبه  مستخدمين : مهاراتهم  في  االتصال،  و أسلوب  حل   
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 . 
المشكالت،   وبعض  الحلول  األخرى  التي  نوقشت  لحل  المشكلة 
  

 . 

3. امنح  المجموعة  الفرصة  لعرض  لعب  الدور  
  


4. قوموا  كمجموعة  بالعودة  ألسئلة  للمناقش 
ة . 
 
 
  

أسئلة  للمناقش 
ة:  
  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 

 1. ماذا  حدث  في  لعب  الدور؟   
 2. كيف  شعرت  خالل  ذلك  الدور؟   

 3. هل  تم  حل  المشكلة  من  خالل  لعب  الدور؟  وكيف؟   
 4. ما  الذي  يمكنك  تغييره  في  الدور ؟    

 5. ما  هي  النصيحة  التي  يمكنك  اعطاؤها  للشخص  الذي  يلعب  الدور؟   
 6. ما  هو  الشيء  الذي  تعلمته  ويمكن  أن  يساعدك  إذا  ما  واجهت  الحالة  نفسها؟  

  
  

  ( 
استخدام  خطة  عمل  لحل  مشكلة  في  المدرسة   
(45 دقيقة  :3 
نشاط 

1. اطلب إلى الطالب في  المجموعات اختيار  مشكلة في  مدرستهم ويرونها  على قدر بالغ  من  األهمية،   

 . 
ويكون  من  األفضل  حلها  بشكل  جماعي 
  

 . 

2. اكتب المشكلة  على  ورقة فليب  شارت  مع  كتابة األسباب،  والحلول للمشكلة 
  


3. مع  استخدام  الخطوات  اإلرشادية  لخطة  العمل  كدليل،  يجب  على  كل  مجموعة  وضع  خطة  عمل   
  . 
واضحة،  تحتوي  على  جدول  زمني  للتنفيذ ،مع  ذكر  األشخاص  المسئولين 

 
  

  : 
ملخص  الجلسة 
يجب  على  الطالب  أن  يبلغوا  شخص اً راشدًا،  وجديراً  بالثقة  إذا  ما   
1. السالمة  تأتي  دائما  في  المقدمة . 

 . 
أحسوا  بأنهم  في  خطر،  أو  إذا  واجهتهم  مشكلة  ولن  يكون  بمقدورهم  حلها  بمفردهم 
  

وتعلم  كيفية  حل  المشكالت،  والتواصل   
2. المشكالت،  والخالفات،  والجدال  جز ء  طبيعي  من  الحياة .
 .
على  نحو  فعال  يمكن  أن  يساعد  في  تخفيف  حدة  الصراع  وتجنب  العنف 

  

3. بعض  المشكالتُ يفضل  حلها  بشكل  جماعي، وعندما  يعمل  الناس  مع  بعضهم  البعض  لحل   

  . 
مشكلة  ما  يصبح  األمر  في  بعض  األحيان أسهل 
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معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات   

اسلوب  حل  المشكالت  
 


1. وضح  المشكلة   
– ما  هي  المشكلة؟،  ولماذا  تعتقد  أنها  مشكلة؟   
ما  هي  أسباب و  آثار  هذه   
2. ضع  فرضية  
– سجل  على  قائمة  األسباب  واآلثار  المحتملة .

المشكلة؟   
  . 

3. التجربة   
– سجل  الحلول  الممكنة  التي  يمكن  تجربتها  

توصل إلى  قرار )  
– اكتب  الحلول  النهائية  للمشكلة .   ) 

4. االستنتاج
 

خطوات  إرشادية  لخطة  العمل  
  

المشكلة  التي  وقع  عليها  اختيار  مجموعتن 
ا :  
  : 

• قمنا  باختيار  هذا  الموضوع  بسبب 

  : 

• تؤثر  هذه  المشكلة  على 

  :

• ما   نو د  التوصل  إليه  

  :

• ما  يجب  أن  يحدث  بالنسبة  لنا  لتحقيق  هدفنا    

  : 

• اإلستراتيجيات  أو  األفعال  الممكنة  التي  نستطيع  أن  نتبعها  لتحقيق  أهدافنا 

  : 

• اإلستراتيجية  التي  أتبعناها 

  : 

• األشخاص  الذين  سيقومون  بمساعدتنا 

  :

• المواد/المصادر  التي  نع لم   توا فرها  لدينا  

  : 

• الخطوة األولى التي يجب أن  نتبعها  

  : 

• الخطوات  التالية  التي  يجب  أن  نتبعها 

  : 

• الخطوات  األخيرة  التي  يجب  أن  نتبعها 

  : 

• بعض  التحديات  المحتملة  لخطتنا 

  : 

• بعض  األفكار  للتغلب  على  تلك  التحديات 

  : 

• الطريقة  التي  سنعرف  من  خاللها  أن  خطتنا  نجحت 
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إدارة  العواطف  :  3 

الجلسة
  

  
 . 
ساعة  و   
30 دقيقة  الو 
قت:

  
األهداف  التعليمية :   

بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من :  
  .

1.  فهم  بعض  العواطف  والتعبيرعنها  بطريقة  صحية 

 . 

2.  فهم  عواطف  اآلخرين 
  
  

  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. العصف  الذهني 
  . 

2. النقاش  الجماعي 

  
  

المواد :  
  .
 •  سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 

  . 
• طباشير،  أو  أقالم  لوحات،  أقالم  حبر،  أو  رصاص 

  . 
•  دفاتر  ملحوظات 

  
  : 
تجهيزات  المدرب 

  . 

1. سجل  كل  المشاعر  للنشاط   
1 على  قصاصات  من  الورق 
 . 

2. سجل  الجمل  المفتوحة  للنشاط   
2 على  ورقة  فليب  شارت 

  
  : 
ملحوظات  المدرب 

ال  تنس  أن  الطالب  يلزمهم  بعض  الوقت  لكتابة  قصيدة   .

1. يمكن  تكييف  النشاط   
3 بطرق  متنوعة 
،  أو  قصة،  لذا  امنحهم  الوقت  الكافي  للتفكير  في  حالة  مرت  بهم . وقد  ال يرغب بعض الطالب  

بإمكان   
– الطالب  
- أيض اً  بالمشاركة  بقصتهم،  أو  قصيدتهم،  ولكن  البعض  اآلخر  سيفع 
ل.
اعتمد  على  حكمك  لتحديد  الطريقة  المناسبة  للصغار   الرسم  من  أجل  التعبير  عن  مشاعره 
م.

  . 
الذين  تعمل  معهم 

2. التعاطف : هو  فهم  شع ور  اآلخر،  وهي مهارة  حياتية  هامة  ليتعلمها الطالب،  فهي  تساعد  على   

  .
تثبيت  فكرة  وجوب  معاملة  اآلخرين  كما  يحبوا  أن  يعاملوا 
السلوكات  البدنية،  والمواقف،  و  تعابير  الوجه   
3. لغة الجسد 
 : هي  نوع  من  التواصل  غير  اللفظ 
ي.
                                                             
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة  والنشاط   15 مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

الجنسي،  الصفين   4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل .  
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 . 
يمكن  أن  تفسر  على  أنها  اتصال  الالوعي   من  المشاعر
  
  

  ( 
تمثيلية  المشاعر   
(30 دقيقة  :1 
نشاط

1. اعط كل  طالب   بطاقة من  الورق   عليها أحد العواطف  اآلتية ليمثلها :   

  . 
مرهق 
 .  واثق 
 .   يشعر  بالخزي 
 .    ضجر 
  . 
مرتبك 
 .  محرج 
 .  حذر 
 .      مندهش 
  . 
مذنب 
 .  سعيد .   محبط 
 .      متلهف 
غضبان 
 .  خائف 
 .   وحيد 
 .      مصدوم .  
  . 
حزين 
 .  ساخط 
 .   غيور 
 .      خجول 

  

2. اطلب إلى كل  طالب التقدم إلى مقدمة الفصل والتمثيل الصامت ألحد العواطف بينما يحاول   

 . 
الطالب  اآلخرين  تخمين  العاطفة  التي  يحاول  التعبير  عنها 
  

.

3. وضح أن  الناس يستطيعون التعبير  عن  مشاعرهم  من  خالل لغة الجسد ودون الحاجة للكالم 
ففي  بعض  األحيان  تعبر  لغة   وأنه  يمكن فهم  مشاعر اآلخرين  من  خالل قراءة  لغة الجس 
د.

إذا أراد الطالب أن  يفهم اآلخرون   .
الجسد  عن  مشاعر المرء بقوة أكبر  مما تستطيعه الكلمات 
 . 
أفكارهم  ومشاعرهم  فيجب  أن  تتالءم  كلماتهم  مع  لغة  أجسادهم 

  

4. وضح  أن  استيعاب،  ومراعاة  مشاعر  اآلخرين يطلق  عليه  تعاطف،   ومن  الجيد  أن  نتعرف   

كما  أنه  من   على  مشاعر  اآلخرين،  ويستطيع  الطالب  مساعدة  األصدقاء  على  إدارة  مشاعرهم .
فعلى  سبيل  المثال،  إذا  قام   المفيد أن  يعرف الشخص  كيف يؤثر  سلوكه  على  مشاعر اآلخرين .
أنها   يريد  العراك،  قد  يقوم  الطرف  اآلخر بالفرار،  أو  الدفاع  عن   أحدهم  بالصراخ  ويبدو  أن 
ه/

 . 
نفسه،  أو  يقوم  هو  اآلخر  بالعراك 
  
  

  ( 
اكتشاف  المشاعر   
(30 دقيقة  :2
نشاط 
  . 

1. أخبر  الطالب  بأن  يقوموا  بتكملة  الجمل  بأنفسهم 

  ... 

• أكون  أكثر  سعادة  عندما 


• أكون  أكثر  حزنا  عندما ...   


• أكره  عندما  ...   

  ... 

• أكثر  ما  يخيفني  

  ...

•  عندما  أكون  سعيد ًا  


• عندما  أكون  حزيناً ...   


• عندما  أكون  غاضب  
ًا...   


• عندما  أكون  خائفًا ...   


• أشعر  في  بعض  األحيان ...   


• وعندما  أشعر  بهذا  اإلحساس ...   


2. اطلب  إلى  الطالب  تشكيل  فرق  ثنائية، وتبادل  األجوب ة  .  
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3. اطلب  إلى  الطالب  أن  يتبادلوا  اإلجابات  بشكل  جماعي،  والقيام  بكتابتها  على  ورقة  فليب   

  . 
شارت
  

تبا دل ال مشاعر  
(30 دقيقة )   نشاط 3 :

1. بعد  تشكيل  مجموعات  الطالب  المكونة  من  شخصين، اطلب إلي هم  التحدث  بالدورعن  أمر  أو  

اطلب  إلي   .
وضع  أنتابهم  نحوه  شعور  قوي،  كالخوف،  أو  الحزن،  أو  الغضب،  أوالسعادة 
الطالب  أن  يوضحوا  ماذا  كانوا  يشعرون  حينذاك  ؟،  وماذا  فعلوا  للتعبير  عن  ذلك  الشعور؟  

  

2. اسألهم  ما  إذا  كان  بإمكانهم  التعبيرعن  مشاعرهم  بشكل  أفضل،  أو  ما  إذا  كان  بإمكانهم  التعامل   

 .
مع  ذلك  الوضع  بطريقة  أفضل 
  


3. ال  يجب  على  الطالب  أن  يتبادلوا  إجاباتهم؛  ولكن  اسأل  الجميع  ما  هي  بعض  النواحي  االيجابية   
 .
للتعامل  مع  المشاعر 

  

4. قد  يحلو  للبعض أن  يكتب قصائد، أو  قصة للمساعدة في  وصف  ما  حدث لهم، أو  ما  يشعرون   

به . 
  

  .

5. كلف  الطالب  بكتابة  قصة،  أو  قصيدة  لوصف  إحساس،  أو عاطفة  شعروا  بها  كواجب  منزلي  
  
 

  :
ملخص الجلسة 
وجميع  المشاعر  سواء  أكانت   
1. وضح  أن  فهم  المشاعر،  والقدرة  على  التحدث  عنها  أمر  صحي . 

 .
جيدة  أم  سيئة،  تعد  جز اً طبيعياً  من  الحياة 
  


2. األوالد  والبنات  على  حد  سواء  يمكنهم  إظهار  مشاعرهم . وبإمكان  األوالد  البكاء،   وبإمكان   
فوجود  مشاعر  قوية  كالغضب،  أمر  طبيعي؛  ولكن  من  المهم  معرفة  كيفية   البنات أن  يغضب ن .

 .
التعامل  معها  بطريقة  صحية،  وغير  عدوانية 
  


3. بعض المشاعر  يمكن أن  تكون قوية  جداً،  ومؤلمة،  ربما بسبب  موقف حدث  في  الماضي أو   
ال  يزال  مستمر 
 (على  سبيل المثال،  موت أحد  الوالدين أو  قريب
)؛  فإن  هذه  المشاعر  عندما ال  

 .
يتم  التعبير  عنها،  قد  تصيب  الشخص  بالغضب،  أواالكتئاب 
  


4. ذكر  الطالب  بأن  يبحثوا  عن  المساعدة  من  شخص  راشد  وجدير  بالثقة  ليساعدهم  على  التعامل   
  .
مع  مشاعر  الغضب،  و  الحزن،  أو  الخوف 
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لماذا  هذه  الوحدة؟  
  

تكوين  صداقات جيدة،  والحفاظ عليها هي  مهارات  مهمة تساعد  الصغار على النمو متمتعين بالصحة،             
سيناقش  الطالب في  إطار هذه الوحدة، ما الذي يجعل الشخص  صديق ًا صالحًا، وكيف يكون   واأل ما 
ن.

و   كما  سيقوم  الطالب   
– أيض ًا 
- بالتفريق  بين  العالقات  الصحية،  وغير  الصحية . المرء  صديق ًا صالحاً .
سيقومون باستكشاف  التحديات  التي  يتسبب  بها  ضغط  األقران، و كذل ك  السلوكات  الخطرة،  وكيفية  التعامل  

  . 
كما  سيقوم  الطالب  بتحديد  األشخاص  الذين  يستطيعون  التحدث  معهم  عندما  يواجهون  مشكلة  معها .
  

ما  محتوى  الوحدة؟  
الجلسة  
1: صفات  الصديق  الصالح. (ساعتا 
ن)  

كما  سيدرسون  بعض  المشكالت، و  كيف  يمكن  مساعدة   .
سيحدد  الطالب  صفات  الصديق  الصالح 
  .
األصدقاء  إذا  ما  واجهوا  المشكالت 

  

والبنات. (ساعتا 
ن)   الجلسة 
 2: الصداقة  بين  األوالد  

وسيقومون  بتحديد  الوسائل  التي  تمكن    يناقش  الطالب  مزايا،  وعيوب تكوين  صداقات  مع  الجنس اآلخر .
  .
األوالد  والبنات  من  مساعدة  بعضهم  البعض 

  

ن. (ساعتا 
ن)   الجلسة  
3: ضغط  األقرا

يناقش  الطالب  الجوانب  السلبية،  واإليجابية  لضغط  األقران،  وكذلك  دارسة  حاالت  مختلفة،  ولعب  أدوار  
  .
خاصة  بوسائل  مقاومة  األقران 

  
كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟  

  
قضايا  وخيارات  من  أجل   
• مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية  ( 1998) (CEDPA).اختار  المستقب 
ل! 

  .CEDPA 
األوالد  المراهقين . واشنطن  العاصمة،  
قضايا  وخيارات  من  أجل  
• مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية  ( 2002) (CEDPA ). اختار  المستقب 
ل! 

  .CEDPA 
البنات  المراهقات . واشنطن  العاصمة، 
تعليم  الصغار   
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز . (2006). مستقبلن 
ا:

مهارات  الحياة  والنشاط  الجنسي،للصفي 
ن :  4-5،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  
فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز .
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:7الوحدة 7

الصحية الصداقة



 

  
  
  

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Gra 
  des_4-5.pdf 

تعليم  الصغار  
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية
\ اإليدز . (2007). مستقبلن
ا: 


ن :  6-7،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة.: التحالف  الدولي  ضد  مهارات  الحياة  والنشاط  الجنسي،للصفي
فيروس  نقص  المناعة  البشرية
 \ اإليدز .

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Gra 
  des_6-7.pdf 

تعليم  الصغار  
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية
 \ اإليدز . (2006). مستقبلن
ا: 

مهارات  الحياة  والنشاط  الجنسي،  للصفين:  8-9،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد 
فيروس  نقص  المناعة  البشرية
 \ اإليدز .

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Gra 
  des_8-9.pdf 

(2001). دليل المهارات  الحياتية . 
• مركز فيلق السالم للمساعدة الميدانية  والبحوث التطبيقية. 

واشنطن  العاصمة  
http://www.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0063_lifeskillscomplete.p 

  .df 
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1 : صفات  الصديق  الصالح16     
الجلسة
  

 
  . 
ثالث  ساعات  
قت: الو

  
  

  :
األهداف  التعليمية   
  : 
بعد  اإلنتهاء  من  هذه  الجلسة  سيتمكن  الطالب  من 

  . 

1. توضيح  صفات  الصديق  الصالح 

2. تحديد  طريقة مساعدة  صديق  .   


3. تحديد  األشخاص  الذين  يمكن  مساعدتهم  إذا  ما  واجهتهم  مشكلة .  
  

  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. العمل  الجماعي 
  . 

2. العصف  الذهني 


3. النقاش .   
  

المواد :  
  .
 •  سبورة  طباشير،  أو  وراق  فليب  شارت 

  . 

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات،  وأقالم  حبر،  أو  رصاص 

  . 

•  دفاتر  ملحوظات 

  
  : 
تجهيزات  المدرب 

  : 

1. جهز  األسئلة  التالية  على  ورقة  فليب  شارت   

• ما  الذي  يجعل  من  الشخص  صديق ًا صالحاً؟     


• كيف  يعامل  األصدقاء  الصالحون  أصدقائهم؟    

 .3 

2. جهز  مثا الً لخارطة  المفاهيم  العنكبوتية  للنشاط   
  

ملحوظات  المدرب   
  .3
سيراجع  الطالب  قائمة  األشخاص  الراشدين  الجديرين  بالثقة  من  الوحدة  4،  الجلسة   

                                                             
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة،  والنشاط   16 مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

الجنسي،  للصفين:  4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل .  
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  ( 
ما  الذي  يجعل  من  الشخص  صديق اً صالحاً؟   
(30 دقيقة  :1
نشاط  

1. ضع  الطالب في  مجموعات  من  أربعة إلى  ستة  أشخاص،  ومن  جنس  واحد،  ثم  أسألهم  عن    

  : 
اآلتي 

• ما  الذي  يجعل  من  الشخص  صديق ًا صالحًا؟    


• كيف يعامل  األصدقاء  الصالحون   ًكال منهما  اآلخر؟   

  

2. أخبر الطالب بأن يفكروا  بشخص يعدونه  صديقا  صالحاً،  مع  توضيح الصفات التي  جعلت   

اختر  بعض  الطالب  للمشاركة  بآرائهم  مع  باقي  المجموعة . منه  
- أو  منها  
- صديقا  صالح 
ًا.
اكتب  األجوبة  على  ورقة  فليب  شارت  . 

  

3. بعد  أن  تقوم  المجموعة  بالمشاركة؛  لخص  النقاط  التي  تجعل  من  اإلنسان  صديق اً صالحاً .  

  
  

  ( 
مساعدة  صديق  لديه  مشكلة  
(ساعة  واحدة  :2 
نشاط
اطلب  إلى  الطالب  القيام  بنشاط   
1. شكل  مجموعتين،  مجموعة  من  البنات،  وأخرى  من  األو 
الد.  
ويجب أن  تص و ت  العصف  الذهني؛  لطرح  المشكالت  التي  يمكن  أن  تحدث  بين  األصدقاء .
 .
المجموعات  على  المشكالت،ويتم  تحديد  المشكالت  الثالث  التي  حصلت  على  أعلى  النقاط 

  

2. قسم  المجموعتين  السابقتين 
 – مجموعة األوالد، ومجموعة  البنات
 - إلى  ست  مجموعات  

صغيرة، واعط  كل  مجموعة  مشكلة  من  المشكالت  الثالث  
  

ويجب  عليهم  
3. اطلب  إلى  الطالب  أن  يقوموا  بكتابة  رسالة  إلى  صديق؛  ليخبروه  عن  مشكالت هم . 
 . 
شرح المشكلة، وكيف تؤثر  عليهم،  وما أسبابها 

  
 . 

4. قم  بتبديل  الرسائل  بعد  أن  ينتهوا  منها 

  

5. يجب أن  يقوم  شخص  
- من  كل  مجموعة  من  المجموعات  الصغيرة  
- بقراءة  الرسالة  على   
بعد  مناقشة  الحلول،  كلف  كل  مجموعة  بتلخيص   األعضاء  اآلخرين  مساعدته؛  لحل المشكلة .

 . 
النصيحة 
  

 . 

6. اطلب  إلى  كل  مجموعة  عرض  رسالتهم،  ونصيحتهم  لباقي  المجموعات 
  

 . 

7. بعد  أن  ينتهي  الجميع  من  تقديم  عروضهم،  قم  بمراجعة  أسئلة  للمناقشة 
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ة:   أسئلة  للمناقش
  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش

   
 1. ما  الذي  يجعل  من  الشخص  صديق اً صالحاً؟
  
 2. كيف  يستطيع  الناس  أن  يظهروا  الصداقة  الحقة؟
  
 3. ما  الذي   يجعل  من  الشخص  صديقاً  غير  صالح؟

  
 4.  أي  نوع  من  المشكالت  يمكن أن  تحدث بين األصدقاء؟
 
 5. كيف  يمكنك  استخدام   مهارات  حل  المشكالت،  ومهارات  االتصال  التي  تمرنت  عليها،  لحل

 . 
مشكلة بينك،  وبين  صديق لك؟ مع  ذكر مثال على ذلك 
  

التحدث  عن  المشكالت    
(30 دقيقة  )17   :3
نشاط  

1. اطلب  إلى  الطالب  بشكل  فردي  رسم  خارطة  مفاهيم  عنكبوتيه  في  دفات رهم،  كالرسم  الم و ضح   
في  األسفل،  الذي  يبين  األشخاص  الذين  يمكن  التحدث  إليهم  عند  حدوث  مشكلة . وا طلب  إليهم  

  . 
تسجيل نوع المشكلة التي  يمكن أن  يتحدثوا  عنها  مع  كل  شخص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
 
 
  
 

                                                             
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة  والنشاط    17 مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

الجنسي،  المراحل   4-5؛   انظر  قائمة  المراجع لالقتباس  الكام 
ل .  
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 المشــــكالت: صديقة أعز

ــاألوالد المتعلقــــــة بـــــ

 أمي:

 الصحّیة تالمشكال

برى الك تي أخ 
 المشــــكالت:

 المتعلقة
بالمدرسة

 أنــــا

 ؟ ؟



 

 

 

2. اطلب  إلى  الطالب  أن  يقوموا  بتعبئة  خارطة  المفاهيم  العنكبوتية  بأسماء  األشخاص  الذين   

.
سيلجئون  إليهم  لطلب  النصيحة  سوا ء  أكانت  تخص نموهم،  أو  كانت  بشأن  مشكلة  يواجهونها
اطلب  إليهم  توضيح  نوع  األسئلة  التي  سيطرحونها  على  الشيوخ،  بالمقارنة  مع  األسئلة  التي  
واسألهم  كيف  ستختلف  النصيحة  من  شخص  إلى   سيطرحونها  على  من  هم  من  العمر  ذات 
ه.

  .
آخر 
وذكرهم   
3. اسأل  الطالب  كيف  يستطيعون  تحديد  الشخص  الجدير  بالثقة  ليشاركوه  مشكالتهم . 

 .
بقائمة  الراشدين  ال موثوق  بهم 
  
  

  :
ملخص  الجلسة 

1. تكوين  الصداقات  الجيدة،  والحفاظ  عليها  هي  مهارات  مهمة  تساعد  الصغار  على  النمو   

كما  أن  وجود  أصدقاء  صالحين يعد  شي ًئا  مهماً ،  ألن  األصدقاء  متمتعين  بالصح ة واأل ما 
ن.
 .
يقومون  بدعم  بعضهم  البعض  في  أوقات  الحاجة 

  

2. قد  يحتاج  الطالب  أحيان اً للتحدث  مع  شخص  ما  عن  مشكالتهم؛  ولذلك  فمن  األفضل  لهم  أن   

وقد  يرغب  الطالب  بإخبار   يعرفوا  الخيارات  التي  يمكنهم  اللجوء  إليها  لطلب  المساعدة .
أصدقائهم  عن  بعض  المشكالت؛  ولكن  هناك  مشكالت  عليهم  اللجوء  إلى  شخص  راشد  وجدير  

 .
بالثقة 
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2 : الصداقة  بین  األوالد،  والبنات  
الجلسة 
  

 . 
ساعتان  الو 
قت:
  

   :
األهداف  التعليمية   
  : 
بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من 

  . 

1. تحديد  المزايا،  والعيوب  للصداقة  مع  الجنس  اآلخر 
  . 

2. تحديد  الوسائل  التي  يمكن  من  خاللها  تكوين  صداقه  مع  الجنس  اآلخر 

  
  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. العمل  الجماعي 
  . 

2. العصف  الذهني 


3. لعب  األدوار  .  
  

المواد :  
  .
 • سبورة  طباشير،  أو  ورق  فليب  شارت 

  . 

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات، وأقالم  حبر،  أو  رصاص 

  
  : 
تجهيزات  المدرب 

  . 
سجل  أسئلة  النشاط 
 1على  ورقة  فليب  شارت 
  

  : 
ملحوظات  المدرب 
كما  أنها  على  صلة  بمفاهيم  النوع   
1. األنشطة  في  هذه  الجلسة  مبنية  على  الجلسات  السابق 
ة.

  .
االجتماعي  التي  تم  التطرق  إليها  سال ًفا 

2.  األنشطة  في  هذه  الجلسة  تنطوي  على  التعاطف،  والتي  تحث  الطالب  على  احترام  مشاعر   

 . 
اآلخرين  ،وتقلل  من  العنف،  والتنمر 
  
  

  ( 
الصداقة  بين  األوالد،  والبنات  
 (ثالثون  دقيقة  :1 
نشاط

1. قسم  المجموعات  إلى  مجموعات  من  الجنس  نفسه  مكونة  من  ثالثة  إلى  خمسة  طالب؛  ليقوموا     

  : 
بعصف  ذهني  لإلجابة  عن  األسئلة  التالية 
 • ما  الذي  يعجبك  في  تكوين  صداقة  مع  الجنس  اآلخر؟   

 • ما  العوامل التي  تك ون  صداقة   جيدة  مع  الجنس  اآلخر؟  
 • ما  الذي ال ي عجبك  في  الصديق  من  الجنس  اآلخر؟   

 • ما  هي  التصرفات  ،أو  الخصال  التي  ال  تجعل  من  الشخص  صديق ًا صالحًا؟   
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• ما  هي  وجهة نظر الناس في  مجتمعك  حول الصداقة بين األوالد  والبنات؟   


2. احرص  على  تأكيد  أن  باستطاعة  األوالد،  والبنات  االستمتاع  بصداقة  بريئة  دون  وجود  عالقة   
إن  الصداقة  بين  األوالد  والبنات  تساعدهم  على  فهم  بعضهم  البعض،  كما  أنها  تعمل   جنسي 
ة.

على  تعزيز  الروابط  بين  الجنسين  مدى  الحيا 
ة. 
  


3. في  بعض المجتمعات، ال  يسمح لألوالد  باالختالط  مع  البنات قبل الزواج؛  ألنه يعتقد بأنه   
تصرف  غير  مالئ 
م .  

  
ما  الذي  يخيف  األوالد،  والبنات  حول  الجنس  اآلخر؟  
 (30 دقيق 
ة )   نشاط  2 :

  : 

1. من  خالل  اإلبقاء  على  مجموعات  النشاط   
1 نفسها، اسأل  األوالد،  والبنات  األسئلة  التالية  

• ما  أكثر  ما  يخيفكم  من  األوالد، أو  البنات الذين في  نفس  سنكم؟     


• كيف  باستطاعة  األوالد،  والبنات  دعمك؟   

  

2. بعد  أن  يحظى  الجميع  بالوقت  الكافي  لإلجابة  في  نطاق  مجموعاتهم  الصغيرة، اطلب  إلى  كل   

 . 
مجموعة  أن  تقدم  شخصاً؛  ليعرض  رأي  المجموعة  أمام  الجميع 
  

  ( 
مساعدة  األوالد  والبنات  لبعضهم  البعض 
. (ساعة  واحدة  :3 
نشاط

1. من  خالل  استخدام  المجموعات  السابقة  نفسها،  واالعتماد  على  النشاط  2، ا طلب إلى نصف    

مجموعة  األوالد،  ونصف  مجموعة  البنات  إعداد  أدوار تُظهر  عدة  أشكال  تمثل  مساعدة  
 . 
األوالد  و  البنات  لبعضهم  البعض 

  

2. اطلب  إلى  المجموعات  األخرى  إعداد  أدوار  تطرح  أمثلة ال  يقوم  فيها  األوالد  والبنات   

 . 
بمساعدة  بعضهم  البعض 
  

  .

3. بعد اإلنهاء  من  لعب  األدوار  انتقل إلى  أسئلة  للمناقشة 
 
 

  :
أسئلة  للمناقشة 
  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 

 1. كيف  ساعد  األوالد  والبنات  بعضهم  البعض؟   
 2. كيف  لم  يساعد  األوالد،  والبنات  بعضهم  البعض؟   

 3. ما األثر الذي يتركه ذلك على العالقة بين األوالد،  والبنات؟   
 4. ما  الذي  تستطيع  فعله  لتغيير  ذلك ؟   
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  : 
ملخص  الجلسة

1. يستطيع  األوالد،  والبنات  مساعدة  بعضهم  البعض، لجعل  حياتهم  ومجتمعاتهم،  ومدارسهم   

 .
أماكن  أكثر أمنًا، و  دعم ًا 
  


2. الصديق  الصالح  بالنسبة  للطالب  هو  الذي  يبدي  اهتمامه  بهم،  ويقدم  لهم  المساعدة  عندما   
 . 
يحتاجونها 

  

3. معرفة  وفهم  ما  يشعر  به  اآلخرون 
 (التعاطف )،  يساعد  الطالب  على  أن  يكونوا  أكثر  احتراما   

لمشاعر  اآلخرين،  ويقلل  من  التنمر  والعنف  . 
  

بل  يجب   
4. يجب  على  األوالد  والبنات  عدم  مضايقة،  أو  التحرش،  أو  تسلط  أحدهم  على  اآلخر . 
 . 
على  األوالد  والبنات  دعم  بعضهم  البعض، وأال  يتسببون  بالمشاعر  السلبية  لآلخرين 
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3 : ضغط  األقران  
الجلسة 
  

  . 
ساعتان  الو 
قت:
  

  
  :
األهداف  التعليمية   

  : 
بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة  سيتمكن  الطالب  من 
  . 

1. توضيح  مميزات،  وعيوب  االنتماء  للجماعة 

  . 
السلبي،  واإليجابي  
ه: 
2. تحديد  مفهوم  ضغط  األقران  بنوعي
  . 

3. التمرن  على  وسائل  مقاومة  ضغط  السلبي  لألقران 

  
  : 
األساليب  المستخدمة 
  . 

1. العمل  الجماعي 
  . 

2. العصف  الذهني 

 .

3. لعب  الدور 
  

المواد :  
  .
 1. سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 

  . 

2. طباشير،  أو  أقالم  لوحات،  وأقالم  حبر،  أو  رصاص 
  . 
سيناريوهات  عن  ضغط  األقران  :

3. النشرات

  
  : 
تجهيزات  المدرب 

جهز  سيناريوهات  عن  ضغط  األقران  للنشاط  3،  (تستطيع  مجموعة  واحدة،  أو  أكثر  استخدام   
السيناريو  نفسه 
 ). هناك  بعض  السيناريوهات  المرفقة،  ولكن  عليك  أن  تأخذ  بعين  االعتبار  نوع  

كيف السيناريوهات؛  لتكون  مناسبة  ثقافيا،  وقم  بإعداد  .
الضغط  الذي  يواجهه  الصغار  في  مجتمعك 
  . 
سيناريوهات  خاصة  بك،  إذا  استلزم  األمر 

  
  : 
ملحوظات  المدرب 

ضغط  األقران : هو  ضغط  اجتماعي  على  شخص  ما  لحثه  على  تكييف  تصرفاته،  أو  ملبسه،  أو  
  .
مواقفه؛  ليكون  مقبو الً كفرد  في  مجموعة 

  
  

  ( 
االنتماء  إلى  الجماعة   
(30 دقيقة  :1
نشاط 
يمكنك  مراجعة  الوحدة  6،  الجلسة   
1. وضح  للطالب  كيف  يكون  االنتماء  لمجموعة  عمال  مفيد 
اً. 

2،  النشاط  3،  عندما  قام  المشاركون  بشكل  جماعي  بوضع  خطة  عمل  للتغلب  على  مشكلة  
 .
يواجهونها 
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  . 

2. اطلب  إلي هم  القيام  بعصف  ذهني ؛  الستيضاح  مزايا، وعيوب  االنتماء  لجماعة 

3. اطلب  إلى  الطالب  المشاركة  بالقصص  التي  توضح  تأثرهم،  أو  تعرضهم  للضغط  من  قبل   

أصدقائهم  للقيام  بعمل  ال  يريدون  القيام  به .  
  


4. اسألهم : كيف  قاوموا  ذلك الضغط؟   
  

وفي  بعض  األحيان،  قد   
5. وضح لهم أن  االنتماء إلى الجماعة  جزء  طبيعي  من  عملية النمو . 
يتعرض  األوالد  والبنات  للضغط  للقيام بعمل  شيء ال  يرغبون  القيام  به؛  ليحصلوا  على  القبول  

وهذا  ما  يعرف  بـ  ضغط  األقرا 
ن .   من  الجماع 
ة.
  

  ( 
ما  هو  ضغط  األقران؟  
 (ثالثون  دقيقة  :2 
نشاط

1. ذكر  الطالب  بالمهارات  التي  تعلموها  حتى  هذه  اللحظة،  كاالتصال  الحازم،  وحل  المشكالت . 

 . 
في  النشاط  التالي  وأعلمهم  بأنهم  سيتمرنون  على  قول "ال "
  

وقم  بعدها  باستخدام  أسئلة  للمناقشة  لتوجيه   
2. قم  بقراءة  السيناريو  التالي  على  المجموعة . 
النقاش  .  

قام  بيتر  وتوم  بالمشي  في  السوق  طوال  اليوم،  وفجأة  قال  بيتر: "إني  أرى  زوج اً من  األحذية  
وقام  بعدها  بالهمس  في  أذن   أعجبني . "،  وأشار  إلى  زوج  من  األحذية  في  أحد  أكشاك  السو 
ق.
توم:"اسأل  البائع  سؤا ًال بينما  أضع  زوج  األحذية  في  حقيبتي."،   قال  توم  بأنه ال  يرغب  بفعل  
ذلك،  فقام  بيتر  بإخباره  أن  البائع  رجل  غني،  وأخذ  زوج  من  األحذية  لن  يؤثر  عليه . ووعده  

بأن  يأخذ  زوج اً من  األحذية  ألجل 
ه .  
  

أسئلة  للمناقش 
ة:  
 : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 

  

1. من  الذي  كان  يمارس  ضغط  األقران  في  هذا  السيناريو؟    


2. كيف  قام  بممارسة  ضغط  األقران؟    

3. ماذا  كان باستطاعة توم أن  يفعل؛ ليتفادى  الضغط  عليه ليقوم بعمل  شيء ال يرغب بالقيام به؟   

  (. 

(سجل  األجوبة  على  ورقة  فليب  شارت  

4. برأيك،  لماذا  يمارس  بيتر  الضغط  على  توم؟    


5. ما  ذا  كان  شعور توم في  رأيك؟    

6. ما  هي  خيارات  توم؟  
 (سجل  األجوبة  على  الفليب  شارت .)   

  
  (
نشاط  3: مقاومة  ضغط  األقران؟   
(سا عة  واحدة 


1. قسم  الطالب  إلى مجموعات،  واعط  كل  مجموعة  سيناريو  من  سيناريوهات  ضغط األقران   
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 .
)راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات(
  

 

2. أخبر الطالب أن  يقوموا  بإعداد أدوار لتمثيل  سيناريو  عن  مقاومة  ضغط  األقران، و ذكرهم 
 . 
بأن  يستخدموا  مهارات  االتصال  الحازم،  وحل  المشكالت 

  
 . 

3. بعد  أن  تنتهي  المجموعات  من  لعب  األدوار؛  انتقل  إلى  فقرة  أسئلة  للمناقشة 

  
أسئلة  للمناقش 
ة:  

  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 
 1. ماذا  كان  ضغط  األقران  في  السيناريو؟   

 2. ماذا  كانت  الخطوات  المتبعة  لمقاومة  ضغط  األقران؟   
 3. لماذا تعتقد أن  أقارنك يمارسون  ضغوطات من  هذا النوع؟   

 4. هل  سبق  وأن  تعرضت  لضغوطات  كالتي  تداولتها  السيناريوهات؟  وكيف  تصرفت؟   
 5. كيف  كان  شعورك  وأنت  تتعرض  لمثل  تلك  الضغوط؟   

 6. ما  هي  المهارات  األخرى  التي  تمكنك  من  التغلب  على  ضغط  األقران؟   
 7. هل  هناك  أمثلة  عندما  يكون  ضغط  األقران إي جابياً،  أو  عندما  يعمل  األقران  على  تحفيزك  

جيد؟
 (يجب  أال  يواجه  الطالب  أية  مشكلة  في  اإلجابة،  ولكن  باستطاعتك  استخدام   للقيا م  بعمل  
اإلجابات  الفورية  إذا  لزم  األمر ):  

 • أقنعت  مجموعة  من  األصدقاء  صديق اً لهم بأن  يقلع  عن  التدخين .  
  .

• يشجع  األصدقاء  بعضهم  البعض  على  االجتهاد،  وتحقيق  األهداف 

  . 

• يذاكر  األصدقاء  مع  بعضهم  البعض  لمساعدة  بعضهم  في  الدروس  الصعبة 


• يسعى  األصدقاء  إلقناع  أصدقائهم  بأال  يقوموا  بمضايقة  الجنس  اآلخر  خالل  فترة   

 . 
المراهقة 
  

  : 
ملخص  الجلسة 
.

1.  االنتماء  إلى  الجماعة  يمكن  أن  يكون شيئ ًا سلبيًا،  ويمكن  أن  يكون شيئ ًا ايجابي ًا أيضاً 

باستطاعة  األصدقاء  التأثير  على  الصغار  ليقوموا  باتخاذ  قرارات  سيئة،  أو  التأثير  عليهم  بشكل  
 . 
اتخاذ  القرارات  أمر  عائد  إلى  الطالب  أنفسهم  ايجاب 
ي.

  

2. لقد  تعلّم  الطالب  خالل  هذا  البرنامج  مهارات  متعددة  ستساعدهم  على  تحديد  ومقاومة  ضغط   

  . 
األقران  في  ظروف  الحياة  الواقعية 



 
 

معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات  
  

سيناريوهات  عن  ضغط  األقران  
  

فين ظم  إليهم  زميل  لهم، وبعد  مرور  دقائق   يتحدث  بعض  األصدقاء  خارج  المدرسة . سيناريو  1 :
يعارض  األصدقاء  تصرفه  ذلك  لبعض  الوقت،  ولكن   معدودة  يخرج  سيجارة  ويب دأ  بالتدخين .

سرعان  ما  يبدؤون  بمشاركته   في  التدخين ،  عدا  ولد  واحد  من  المجموعة يرفض االنضمام إ ليهم. 
ويحاول  الجميع  ممارسة  الضغط  عليه  حتى  يدخن .  

  
سيناريو  
2: مجموعة  من  األوالد  يتحدثون  عن  البنات،  وقال  أغلبهم  بأنهم  مار سوا  الجنس،  وكانوا 

يسخرون  من  أحدهم  ألنه  لم  يسبق  له  أن  مارس  الجنس من  قبل .  
  

ومن  المفترض  أن  ينتهي  منها  قبل   .
سيناريو  
3:  أحد  الطالب  لديه  الكثير  من  الواجبات  المدرسية 
أن  تصل  والدته  من  العمل،  ولكن يأتي  صديقه  ويطلب إليه أن  يلعب  معهم  كرة القدم،  ويخبره أنه  

سيتمكن  من  العودة  إلى  المنزل  في  الوقت  المناسب  وإكمال  واجباته .  
  

وتمر  إح دى  الطالبات   سيناريو  
4: مجموعة  من  األوالد  يقفون  خارج  الفصل  بانتظار  المعلم .
بجانبهم،  يقوم  األوالد  بالسخرية  من  جسدها،  ويحاول  أحدهم  لمسها؛  ولكن  كان  بينهم  ولد  لم  يشعر  

باالرتياح  ألن  هذه  الطالبة  صديقته .  
  

ويطلقن  عليها  ألقاب اً  سيناريو  
5: تقوم  مجموعة  من  البنات  بمضايقة  إحدى  الطالبات  الصغيرا 
ت.
مثل  
"غبية"،  كما أنهن يحاولن  سرقة نقودها الخاصة بوجب ة  غذائها، وتقوم المجموعة بتهديدها إن  

قامت  بإخبار  أحد  المعلمين،  فأنه ن  سينتظرنها  بعد  الدوام  المدرسي و  يضربنها  ضرب ًا مبرحا .  
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لماذا  هذه  الوحدة؟   

وسوف  يتعلم  الطالب   من  المهم  بالنسبة  للصغار  فهم  التغيرات  التي تمر  بها  أجسامهم  خالل  فترة  البلوغ .
في  هذه الوحدة  ما  هي  التغيرات البدنية،  والعاطفية ، التي يمر بها الصغار  خالل فترة البلوغ .  

ومع  ذلك  ستكون  هناك  بعض   ُصممت الجلسات في  هذه الوحدة لزيادة مشاركة األوالد، والبنات معاً .
الموضوعات  التي  يص عب  مناقشتها  في  بعض  الثقافات،  والسياقات،  خاصة  في  وجود  الجنسين  معا ؛   لذلك  
فإنه  يستحسن  فصل  األوالد  عن  البنات  في  بعض  الجلسات  ليشعروا بارتياح  أكبر  في  أثناء  طرح  القضايا  

كما  أن   يجب  على  كال  الجنسين  معرفة  الجهاز  التناسلي  لدى  الجنس  اآلخر . التي  تخص  احتياجياتهم .
عليهم  معرفة التغيرات التي يمر بها  بدن  الجنس اآلخر  خالل فترة البلوغ ،  والتي تعد جزء اً طبيعياً  من  
الحياة . وقد  تتطلب  الجلسة  الواحدة  أكثر  من  مدرب،  حيث  يكون  هناك  مدرب  لألوالد،   وآخر  للبنات،  أو  

أن  تعقد  الجلسات  في  أوقات  مختلفة .  

ما  محتوى  هذه  الوحدة؟   

البلوغ  والمراهقة  (ساعتان  و 30 دقيقة )   الجلسة 1:

ويحظى  الطالب    يدرس  الطالب  كالً  من  التغيرات  العاطفية،  والبدنية  التي  تحدث  خالل  فترة  المراهقة .
بفرصة  للتعبير  عن  قلقهم  حول  سن  البلوغ .  

الجهاز  التناسلي  للذكور  واإلناث  (ساعتان )   الجلسة 2:

ومن  المهم  جداً  للطالب  التعرف  على  يتعلم  الطالب  عن  الجهاز  التناسلي،  وأن  كل  جزء  له  وظيفة  هامة .
هذه  األعضاء، حتى يتمكنوا من الحفاظ على  صحتهم، ووقاية أنفسهم من  النشاط الجنسي الضار .  

سن  البلوغ  لإل ناث  (ساعتان )   الجلسة  3 :

يتعلم  الطالب  عن  الحيض .  
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:8لوحدةا 8

الصحية البنية



 
 

 
سن  البلوغ للذكور 
 (ساعتا 
ن)   الجلسة  4 :

كما  أنهم  يحظوا  بفرصة   .
يتعلم  الطالب  أن  االحتالم،  والقذف، واالنتصاب  جزء  طبيعي  من  مرحلة  البلوغ 
  .
لمناقشة  أية  خرافات،  أو  مخاوف  لديهم 

  

الجلسة 
 5: كيف  يحدث  الحمل؟ 
 (ساعتا 
ن)  

  . 
يتعلم  الطالب  أن  الحمل  يحدث  من  خالل  الجماع 

كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟   

قضايا و   (1998) (CEDPA ) اختر  المستقب 
ل! 
• مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية   
 CEDPA : ة
واشنطن  العاصم  خيارات  عن  األوالد  المراهقي 
ن.

قضايا و   اختر  المستقب 
ل! ( CEDPA) (2002) 
• مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية   
 CEDPA : ة
واشنطن  العاصم  خيارات  عن  األوالد  المراهقي 
ن.


• موقع   الهيئة  الدول ية لصحة  األسرة   (FHI)  .(.n.d). مأخوذ  في  26،  مارس،   
    .http://www.fhi.org/en/index.htm   2008،  من

تعليم   
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز  . (2006). مستقبلن 
ا: 
الصغار  مهارات  الحياة  والنشاط  الجنسي،  للص في ن: 4-5،  برايتون،  المملكة  المتحدة  .: التحالف  الدولي  

.
ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز 
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Grades 

  ._4-5.pdf 
تعليم  الصغار   
• التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية . (2007). مستقبلن 
ا: 

مهارات  الحياة  والنشاط  الجنسي،  للصفين:  6-7،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  فيروس 
نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز .

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_Grades 
  ._6-7.pdf 

تعليم  الصغار  مهارات   التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية . (2007). مستقبلن 
ا:
8-9،  برايتون،  المملكة  المتحد 
ة .: التحالف  الدولي  ضد  فيروس   الحياة  والنشاط  الجنسي،  للصفين:

نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز .
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Our_Future_G 

  rades_8-9.pdf 
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واشنطن  توعية  الشباب  حول  الخصوب 
ة. 
ر: 
• كنبيل،  إي 
 . (2003). جسدي  المتغي 
 .
معهد  الصحة  اإلنجابية  في  جامعة  جورج  تاون و  الهيئة  الدول ية  لصحة  األسرة :
العاصمة

http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/e7f4ovs7lf
taf36moo6gt7zxq7rty4dqtns7u2yjc3qwljk3pmnbcrjbphvtakocjzhfctaejlso7l/Fertility 

  .awarenessenyt1.pdf 


• موقع  منظمة  باث  فايندر  الدولية  (إن.دي ). مأخوذ  في   
26 مارس،  2008،  من  
  .http://www.pathfind.org/site/PageServer 


• برنامج  التكنولوجيا  المالئمة  في  مجال  الصحة  
(2002)  .(PATH). ألعاب  للصحة  
PATH  
واشنطن  العاصمة :. اإلنجابية  عند  المراهقين.كتيب  دول 
ي.

  .http://www.path.org/files/gamesbook.pdf 


• موقع  معلومات  عن  الحياة  الجنسية  ومجلس  التعليم  في  الواليات  المتحدة  (إن.دي)،  
  http://www.siecus.org  26 مارس،  2008،  من 
مأخوذ  في .(SIECUS)
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البلوغ  والمراهقة :1 
 
الجلسة

ساعتان و 
 30 دق یقة.              الو قت :

  :
            األهداف  التعليمية   
        بع د االنتهاء من هذه الجلسة سيتمكن الطالب من :  

  . 

1. شرح  معنى  البلوغ  والمراهقة 

  . 
2 . وصف  التغيرات العاطفية  والبدنية التي يمر بها البدن  خالل فترة  المراهقة  والبلوغ 

  . 

3. تحديد  المخاوف  التي  لديهم  حول  البلوغ 

  : 
      األساليب  المستخدمة 
  . 

1. العمل  الجماعي 

  . 

2. العصف  الذهني 

  . 

3. المناقشة 

  . 

4. الرسم 

  : 
      المواد 

  . 

• سبورة  طباشير،  أو  ورق  فليب  شارت 

  .

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات، وأقالم  حب ر،  أو  رصاص 

  . 

• وعاء  من  أجل  األسئلة  التحريرية 

  . 
 • دفاتر  ملحوظات 


• ورقة لرسم  هيئات الشكل  (إلصاق  الفليب  شارت  مع  الورقة).  
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  . 
التغيرات  البدنية  التي  تحدث  في  أثناء  فترة  البلوغ  :

• النشرات  

  

تجهيزات  المدر 
ب :  

  . 

1. سجل  كل  كلمة  مذكورة  في  النشاط   
1 على  ورقة  فليب  شارت  منفصلة 

قد  تحتاج  إللصاق      .

2.  أعد  أوراق  فليب  شارت؛   ليقوم  الطالب  برسم  مخططات  إلجسادهم  عليها 
  .
قطعة  أو  قطعتين  من  الورق  مع ًا 

  . 

3.  في  النشاط   
2 أعد  صندوقاً(أو  وعاء)؛ ليقوم الطالب بوضع أسئلة ال تحتوي  على  أسمائهم 

  .4 

4.  ارسم  مثا ًال لدوائر،  وسجل  قائمة  بالتغيرات  البدنيةعلى  ورقة  فليب  شارت  للنشاط   

  : 
        مل حوظات  المدرب 

1.  ذكر  الطالب  بالقواعد  األساسية، و شجعهم  على  عدم  الضحك؛  ألن  الموضوعات  التي  تُناقش   
وعليك  تقدير  أنهم  لم  يعتادوا  على  سماع  هذه  الكلمات   هي  جزء  طبيعي  من  مرحلة  المراهقة .

  .
علن اً،  أو  مناقشتها  مع  الجنس  اآلخر 


2. في  النشاط  1،  قد  يعتبر  بعض  الطالب  أن  الكلمات   
"سيئة ". حيث  إنهم  لم  يسمعوها  تقال   
والغرض  من  النشاط  هو  كسر  المحظورات   عالنية،  أو  في  وجود  أفراد  من  الجنس  اآلخر .

  . 
التي  تُقيدهم؛  حتى  يتمكنوا  من  التحدث  بحرية،  والتعلم  من  بعضهم  البعض 


3.  المراهقة  هي  مرحلة  في  حياة  من  تتراوح  أعمارهم  ما  بين  سن  العاشرة  والتاسعة  عشرة،   
ويفسر  البلوغ  التغيرات  البدنية،   وهي  مرحلة  اإلنتقال  من  مرحلة  الطفول ة  إلى  البلو 
غ.

  .

والنفسية  التي  تحدث،  والتي  تجعل  من  المراهق  قادراً  على  اإلنجاب 


4. من  المستحيل  أن  تغطي  هذه  الجلسة  جميع  القضايا  المتعلقة  بمرحلة  البلوغ،  والمراهقة؛  فإن   
ذكر  الطالب  بأن  هناك  أشخاصاً   .
الهدف  الرئيس  هو  توضيح  أن  هذه  التغيرات  طبيعية 

  . 
يستطيع  الطالب  اللجوء  إليهم؛  لطلب  المساعدة  أو  للحصول  على  إجابات  ألسئلتهم 


5. في  النشاط 
 2، يشجع الطالب  على كتابة، ووضع أسئلة بدون ذكر  أسمائهم، وتأكد من   
صندوق  األسئلة،  والحرص  على  أن  تتم  اإلجابة عن  جميع  األسئلة  قبل  االنتقال  إلى  الوحدة  

التالية .  
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  ( 
الكلمات  المستخدمة  للبدن
  (30 دقيقة          نشاط  1 :

1. أخبر  الطالب  بأن  النشاط  التالي  مصمم،  ليوفر لهم  راحة  أكثر  عندما  يقومون  بمناقشة   

و قد  ال  يبدوا  األمر  مالئم اً في  البداية؛   ولكن  مع  مرور  الوقت  الموضوعات  المتعلقة  بأ بدا نهم .
  . 
سيعتاد  الجميع  على  مناقشة  المراهقة،  والتغيرات  التي  تحدث  في  أثناء  مرحلة  البلوغ 

  : 

2. علّق  أوراق  الفليب  شارت  على  الجدارمع  كتابة  إحدى  الكلمات  التالية  عليها 

  .
 

.    الثديا 
ن
.    المهب 
ل
.    الخصيتان  
       الرجل 

  . 


.      األرداف  

 .          القضيب  
      المرأة 

3 . اطلب  إلى  الطالب  أن  يقوموا  بكتابة  كلمات،  وعبارات   ب اللهجة  العام ية  على  ورق  فليب  شارت،  
  . 
وتكون  ذات  صلة  بالكلمات  المذكورة 

 . 

4. عندما  ينتهي  الجميع،  قوموا  باإلجابة  عن  األسئلة  الموجودة  في  أسئلة  للمناقشة  بشكل  جماعي 

 

أسئلة  للمناقش 
ة:  

  : 
استخدم  األسئلة  التالية  لتوجيه  النقاش 


1. هل  شعرت بالحرج  عندما  رأيت، أو  كتبت، أو  سمعت أي  من  هذه الكلمات؟ لماذا ،أو  لماذا لم  تشعر   
بذلك؟   


2. متى  نستخدم  كلمات  عامية؟  ومتى  نستخدم  الكلمات  التي  هي  رسمية  أكثر؟لماذا؟    

ما  ھي  المراھقة؟  
 (30 دقیق 
ة)   :2 
   نشاط 

1. اطلب  إلى  الطالب  بأن  يقوموا  بنشاط  العصف  الذهني  للسؤال  التالي 
: "ما  هي  المراهقة؟"؛  تأكد  من   

  : 
التركيز  على  النقاط  التالية 

ال مراهقة  هي :  

 • المرحلة  مابين  فترة  الطفولة،  والبلوغ 
 . (في  السن  بين   
10-19عاما ).  

  .

• مرحلة  التط ور  الجنسي،  والتي  تتضمن  التغيرات  العاطفية  والنفسية  والبدنية 
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  . 

• مرحلة  التجارب 

  . 

• مرحلة  األوقات  الحماسية؛  لتعّلم  أفكار  جديدة،  وقيم،  ومعلومات،  ومهارات 

  . 

• مرحلة يجدون فيها أنفسهم،  وما  هو  مهم بالنسبة لهم 

(راجع  تعريف  البلوغ )   
• مرحلة  يحدث  فيها  البلوغ. 

وتبدأ  أجساد  بعض  الفتيات  بالتغير  في  سن  
• تبدأ  مرحلة  البلوغ  عند  البنات  قبل  األوالد . 
  . 
الثامنة  أحياناً؛  بينما  يحدث  ذلك  عند  أخريات  في  سن  الرابعة  عشر 


• تحدث  التغيرات  عند  األوالد  مابين  العاشرة،  وحتى  الثانية  عشرة .   

اطلب  إليهم  أن  يقوموا  بكتابة   
2.  اسأل الطالب  ما  إذا  كان لديهم أية أسئلة  عن  مرحلة المراهقة  والبلوغ . 
احتفظ   .
األسئلة  على قصاصات  من  الورق؛ دون ذكر  أسمائهم، ووضع أسئلتهم في  صندوق األسئلة 
ارجع  إلى  أسئلة  نهاية  الوحدة   
8 للتأكد  من   .
باألسئلة،   واشرح  لهم  بأنك  ستُجيب  عليها  خالل  الجلسة 

  . 
تغطية  كل  شيء 

  

نشاط  
3: رسم  خریطة الجسد 
(30 دقیقة  )18  
اطلب إلى األوالد  رسم  جسد الذكر،   
1. وزع  الطالب  لمجموعتين 
: مجموعة  لألوالد،  وأخرى  للبنات .

يجب  على  أحد  الطالب  أن  يستلقي  على  األرض،  ويقوم   .
واطلب  إلى  البنات  رسم  جسد  األنثى 
  .( 
سيكون  هناك  رسمة  لكل  مجموعة  (رسمة   لألوالد،  وأخرى  للبنات  .
أحدهم برسم  خط  حول  جسده 


2. أخبرهم  بأن  يقوموا  بوضع  عالمات  على  الرسم  تبين  التغيرات  التي  الحظوها  على  أجسامهم،  أو   
  . 
أجسام  اآلخرين  من  جنسهم  عندما  دخلوا  مرحلة  البلوغ 

 . 

3. ضع  الرسمتين  بحيث  يراهما  الجميع،  أضف  أية  تغيرات  ناقصة  في  الرسمتين 

  

  

  

                                                             
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة   18   مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

والنشاط  الجنسي،  للصفين:  4-5؛   انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل .  
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والبنات  (30دقيقة )19    نشاط   
4\الجزء 
 1: التغيرات  في  األوالد  
  

على  دفاترهم (راجع  األمثلة   في  األسف 
ل). يجب  عليهم ملء  الدوائر   اطلب  إلى  الطالب  نقل  "رسم ف ن "
من  خالل  استخدام  القائمة  التالية،  على   بالتغيرات  التي تمر  بها  أجسامهم  في  أثناء  مرحلة  المراهقة .

الطالب أن  يضعوا  كل  تغيير في  الدائرة المخصصة له، أو  في  المساحة  المشتركة بين الدائرتين إذا  كان  
التغيير  مر  عليه  كال  الجنسين 
 (راجع  التغيرات  الجسدية  التي  تحدث  أثناء  فترة  البلوغ  الموجود  في  

معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والمنشور 
ات). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .
صوت  أعمق 
.    شعر  في  منطقتي  اإلبط  والفرج 
.    إنتاج  الخصيتين  للحيوانات  المنوية 

  .
صدر  أكبر 
.    وركين  أعرض 
.       نمو  اللحية 

  .
نمو  الثديين 
.    خصر أنحف 
.        حب  الشباب 

  .
كتفيين  أعرض 
.   االحتالم 
  .        اختالف  في  رائحة  العرق 

  .
معدة  مسطحة 
.    الحيض  
 .        الرغبة  الجنسية 

                                                             
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة  والنشاط    19  مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية 
\ اإليدز،  مستقبلنا :


ن:  4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل.   الجنسي،  للصفي
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  . 
      تب دأ  المبايض  بإنتاج  البويضات 

  ( 
التغيرات  األخرى  التي  تحدث  في  أثناء  سن  البلوغ  
 (30 دقيقة  :2 
  نشاط  4\الجزء 

التي  يمر بها الطالب أو   
1.  وضح  أن  الطالب  في  الجلسة  السابقة  ناقشوا  التغيرات 
 (البدنية  غالب 
اً) 
قد  يمر  بعضهم  بتحديات  تشكلها  تغيرات  نفسية،  وعاطفية  إلى  جانب   .
الطالبة  خالل  فترة  البلوغ 

  . 
التغيرات  الجسدية 

ليس   
2.  اطلب إلى الطالب تدوين التغيرات العاطفية ،  أوالنفسية التي تحدث في  مرحلة البلو 
غ.
عليهم  تبادل  أجوبتهم،  ولكن  بعد  أن  يحظوا  بالوقت  الكافي  للكتابة،  قم  باستخدام  النقاط  التالية  
  : 
لتوضح لهم أن  كل  ما  يشعروا به  هي  عوامل  طبيعية، و  جزء  طبيعي  من  مرحلة المراهقة 

  . 
lالثقة  بالنفس،  والخيال  ،  والتوقعات  بتغيرات  في  المستقبل 

lالحرص  على  التجربة  وتعلم  أشياء  جدي دة  .  

  . 
lالرغبة  في  اإلعتماد  على  النفس  ،  وأن  يعامل  باحترام  من  قبل  الوالدين 

  . 
lالرغبة  في  اتباع  سلوك  الكبار 

  . 
lالرغبة  في  تكوين  صداقات،  واالختالط  مع  اآلخرين 

  . 
lالتأثر  باألقران 

  . 
lعدم  اال ستقرار ال عاطفي، والشعور باالرتباك، وعدم  السيطرة  على التصرفات 

  . 
lقوة  الوعي  الجنسي 

  . 
lاالنجذاب نحو الجنس اآلخر،  والرغبة في  جذب اهتمام الجنس اآلخر 

  . 
lاالهتمام  الزائد  بالمظهر  الخارجي 

اطلب  إلى  الطالب  كتابة  أية  مخاوف،  أو   
3.  راجع  األسئلة  التي  في  صندوق  األسئلة  في  النشاط  2 . 
وضح  لهم  أنه  في  الجلسات  القليلة  المقبلة  سيقومون   .
استفسارات إضافية، ووضعها  في  الصندوق 

يجب  على  الطالب   بدراسة  التغييرات التي  طرأت  على أبدانهم،  وعلى  األعضاء  التناسلي 
ة.
المعلمين،  أو  االختصاصيين  االجتماعيين،  أو  الممرضات  في   اللجوء  إلى  من  يثقون  بهم   
من:

 - 
ووضح  أن  النقاط  التالية  طبيعية المدرسة،  أو  الوالدين  إذا  كانت  لديهم  أية  مخاوف  عن  أبدانهم .
  :
أيض اً 

  . 
أم  ال  "

• من  الطبيعي  أن  يتساءل  الصغار  عما  إذا  كانوا  
"طبيعيين 
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• ليس  من  المحرج  أن  يسأل  البالغين  عن  أية استفسارات،  طالما  أنهم  مروا  بهذه  المرحلة   
  .
التي  يمر  بها  الطالب  حالياً 


• بعض  التغيرات  البدنية،  مثل : ا لحي ض  بالنسبة  للبنات،  واالحتالم  بالنسبة لألوالد،  هي  
  .
جزء  حيوي  من  النمو،  وتعني  أن  أبدانهم  مستعدة لإلنجاب 

  

  :
       ملخص  الجلسة 
1 . المرحلة  ال تي  تحدث  فيها  تغيرات  بدنية،  ونفسية  للطالب  والطالبات  في  أثناء  مرحلة  المراهقة؛  
وض ح أنه  توجد  تغيرات  كثيرة  مشتركة  بين  األوالد  والبنات  في  أثناء  .
تُعرف  بمرحلة  البلوغ 

مرحلة البلوغ،  وبإمكان األوالد  والبنات  مساعدة بعضهم البعض بعدم  السخرية، وانتقاد بعضهم  
  .
البعض 


2. تبدأ  مرحلة البلوغ  عند البنات قبل األوالد، و تبدأ أبدان بعض الفتيات بالتغير في  سن  الثامنة   
أحياناً؛  بينما  تب دأ  عند  أخريات  في  سن  الرابعة  عشرة . لكن  التغيرات  في  أبدان  األوالد  غالبا  تبدأ  

  .
بين  سن  
 10 إلى  
 12 عاما 

ذكر  الطالب   .

3.  التغيرات  الجسدية  والعاطفية  هي  تغيرات  طبيعية،  وتُعد  جزء اً من  نمو  اإلنسان  
بالمهارات  التي اكتسبوها  من  خالل  البرنامج،  وأن  لديهم  أصدقاء  صالحين،  وأشخاص اً بالغين  

جديرين  بالثقة  بإمكانهم  اللجوء  إليهم  من  أجل  الحصول  على  التوجيه  في  هذه  المرحلة  من  
  .
حياتهم 

واإلنجاب   
4. وضح  لهم  أنه  بعد  أن  يمر  الصغار بفترة  البلوغ،  يصبحون  قادرين  على  اإلنجا 
ب. 
  . 
ًال ." وسيتم  مناقشة  اإلنجاب  بشكل  أوسع  في  الجلسات  المقبلة  "أن  تنجب  طف يعني:
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 معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات   
  

التغيرات  البدنية  التي  تحدث  في  أثناء  مرحلة  البلوغ   

التغيرات  البدنية  التي  تحدث  للذكور  في  مرحلة  البلوغ  20  

  . 

• حدوث  طفرة  في  النمو 

  .

• يب دأ  معدل  نمو  شعر  ال رأس  بالتراجع 

  . 

• تصبح  البشرة  دهنية 

  . 

• اكتمال  األسنان  الدائمة 

  . 

• تضخم الصوت 

  . 

• بداية  نمو  الشعر  في  الوجه 

  . 

• عرض  الكتفين 

  . 

• نمو  الشعر  في  منطقة  اإلبطين،  و  الصدر 

  . 

• زيادة  التعرق 

  . 

• نمو  العضالت 

  . 

• ظهور  شعر  العانة 

  . 

• نمو  حجم  الخصيتين،  والقضيب 

  . 

• بدء  إنتاج  الحيوانات  المنوية 

  . 

• حدوث  القذف 

  . 

• توقف  نمو  العظام  الطويلة 

  

                                                             
مواضيع و  خيارات للبنات المراهقات؛ انظر قائمة المراجع لالقتباس    20  مأخوذ  من  مركز  التنمية  واألنشطة  السكاني،  اختر  المستق 
بل!

الكامل .  
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التغيرات  البدنية  التي  تحدث  لإلناث  في  مرحلة  البلوغ  21  

  . 

• حدوث  طفرة  في  النمو  

  . 

• تصبح  البشرة  دهنية 

  . 

• اكتمال  األسنان  الدائمة 

  . 

• نمو  الشعر  في  اإلبطين 

  . 

• زيادة  التعرق 

  . 

• نمو الثديين 

  . 

• نحافة  الخصر 

  . 

• عرض  الورك 

  . 

• كبر  الرحم  والمبيضين 

  . 

• ظهور  شعر  العانة 

  . 

• كبر  حجم  األعضاء  التناسلية  الخارجية 

  . 

•  بدء  حدوث  التبييض 

  . 

• بدء  الحيض 

  . 

• توقف  نمو  العظام  الطويلة 

  

  

  

  

         
  . 
 21   المرجع  نفسه 
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22
 
  
الجهاز  التناسلي  للذكور  واإلناث :2 

الجلسة

  . 
ساعتان        الوقت :

  :
     األهداف  التعليمية   
  : 
      بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من 

  . 

1. تسمية  أعضاء الجهاز  التناسلي للذكر،  واألنثى 

  . 

2. شرح  وظائف  األعضاء  التناسلية  للذكر،  واألنثى 

األساليب  المستخدمة :  
  . 

1. العمل  الجماعي 

  .

2. المحاضرة 

  . 

3. النقاش 

  . 

4. الرسم 

  : 
   المواد 

  . 

•  سبورة  طباشير،  أوورق  فليب  شارت 

  . 

•  طباشير،  أو  أقالم  لوحات، وأقالم  حبر،  أو  رصاص 

  : 

•  النشرات 

  .  
l  صورة  – األعضاء   التناسلية لألنثى

  . 
l  مخطط-األعضاء  التناسلية  لألنثى 

                                                             
تعليم  الصغار  مهارت  الحياة  والنشاط   22   مأخوذ  من  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

الجنسي،  للصفين:  4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل .  
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lصورة  – األعضاء  التناسلية  للذكر .  

  . 
lمخطط- األع ضاء   التناسلية للذكر 

  

  : 
تجهيزات  المدرب 

  . 

1. اكتب  مسميات  األعضاء  التناسلية   لألنثى  للنشاط   
1 على  ورقة  فليب  شارت 

  . 

2. اكتب  مسميات  األعضاء  التناسلية  للذكر  للنشاط   
2 على  ورقة  الفليب  شارت 


3. راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات ،  وتع ر ف  على  األعضاء  التناسلية  لكال  
  . 
الجنسين . راجع  نقاط الحوار،  وكن  على استعداد  إلضافة  نقاط إذا لزم األمر 


4. أعد  نسخ  من   صور  األعضاء  التناسلية  لكال  الجنسين .   

  : 
    ملحوظات  المدرب 
.1
 يطلق  مصطلح  األعضاء  الحساسة  في  بعض  األحيان  على  األعضاء  التناسلية،  أو  األعضاء   

  . 
التناسلية  الخارجية 

و  لهذا   .

2. ال  تعد  فتحة  الشرج  جز ءاً  من  األعضاء  التناسلية؛  ولكن  يمكن  أن  تتعرض  لالعتداء  الجنسي  
ومن  األفضل أن  تشير إلى أن  كال   .
السبب فمن  المهم  جعل  هذا  العضو  من  األعضاء  الحساسة 

  . 
الجنسين  يمتلكون  هذا  العضو  الحساس 


3. في  حين أن  هذه الجلسة  لن  تكفي لتغطية  جميع  القضايا المتعلقة بالصحة  اإلنجابية؛ ولكنها تعطي   
إن  الهدف  األساسي  هو  تثقيف  الصغار  حول  أبدانهم؛  ليتمكنوا  من  الحفاظ  على   .
لمحة  عامة  أساسية 

  . 
صحتهم،  وبمنأى  عن  األذى 


4. إحرص  على  تبليغ  الطالب  أن  يقوموا  بالذهاب  إلى  مركز  للرعاية  الصحية،  إذا  واجهوا  أية  مشكلة،   
أومخاوف  بالنسبة  ألبدا نهم .  

ومع  ذلك   . 
 5. قد  ترغب  بالتفريق  بين  األوالد  والبنات  من  أجل  الحصول  على  المزيد  من  المشاركة 
اطلب  إلى  الطالب   يجب  على  كال  الجنسين  التعرف  على  الجهاز  التناسلي  الخاص  بالجنس  اآلخر .
ولضمان  والطالبات  إبداء  آرائ هم  في  حالة  أنهم  يفضلون  القيام  بهذه  الجلسة  معا ، أو  بشكل  منفصل .
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السرية، اطلب  إلى  الطالب تغميض  أعينهم 
 (أو  وضع  رؤوسهم  على  الطاوالت)،  ومن  ثم  رفع  
  . 
أيديهم  عند  طرح  السؤال 

  . 

6. عليك النظر في  سبل تكييف األنشطة لجعلها أكثر فاعلية، ومثيرة الهتمام الطالب  

  ( 
تسمية  األعضاء  التناسلية  لألنثى  (ساعة  :
         نشاط 
  . 
1 . اكتب  الكلمات  التالية  على  ورقة  فليب  شارت 

  : 
األعضاء التناسلية  لألنثى 

  . 
    قناة  فالوب 
 .          الرحم 
 .      المهبل 

  . 
    المبيض 
 .     عنق  الرحم 


2. بعد  توزيع  الطالب  لمجموعات  ثنائية،  أعطهم  رسم  للجهاز  التناسلي  لألنثى،  واطلب  إليهم  ذكر   
  . 
األعضاء  على  ورقة  فليب  شارت  مع  االستعانة  بالكلمات  المذكورة 


3. بعد  أن  يحصلوا  على  الوقت  الكافي  لتسمية  أجزاء  الرسم،  أرهم  الرسم  الفعلي  مع  المسميات   
الصحيحة،  وقم  بشرح  وظائف  األعضاء  التي  تقوم  بتسميتها  (راجع  الرسم  البياني  في  

معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات ).  

  . 

4. أخبر  الطالب  بأن  هذه  هي  المصطلحات،  والمسميات  العلمية  الصحيحة  لألعضاء  الخاصة 

  ( 
تسمية  األعضاء  التناسلية  للذكر(ساعة       نشاط  2 :
  :
1 . اكتب  الكلمات  التالية  على  ورقة  فليب  شارت 

  : 
األعضاء  التناسلية  للذكر 

  . 
  الق 
ضيب.    كيس  الصفن 
 .    المني 
 .          اإلحليل 

  . 
  القلفة 
 .     الخصيتين .          الحيوانات  المنوية 

  


2. بعد  توزيع  الطالب  لمجموعات  ثنائية،  أعطهم  رس ماً  للجهاز  التناسلي  للذكر،  واطلب  إليهم  كتابة   
األعضاء  على  ورقة  فليب  شارت  مع  اال ستعانة  بالكلمات  السا بقة  .  
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3. بعد  أن  يحصلوا  على  الوقت  الكافي  لتسمية  أجزاء  الرسم،  أرهم  الرسم  الفعلي  مع  المسميات   
الصحيحة،  وقم  بشرح  وظائف  األعضاء  التي  تقوم  بتسميتها  (راجع  الرسم  البياني  في معلومات  

عن  محتوى  الجلسة  والنشر 
ات).  

  .

4. أخبر  الطالب  بأن  هذه  هي  المصطلحات،  والمسميات  العلمية  الصحيحة  لألعضاء  الخاصة  

  

  :
       ملخص  الجلسة 

1. إن  تثقيف الطالب  حول أعضائهم التناسلية ي من حهم المعلومات التي  من  شأنها  مساعدتهم  على  
وال  داعي ألن  يشعروا  بالحرج،   حماية أنفسهم  من  األذى،  والحفاظ على  أبدانهم  بصحة  جيدة .

أو  الخجل بسببه،  ألن  هذه  األعضاء  هي  كباقي  أعضاء  الجسد .  


2. تعد  األعضاء  التناسلية  مصدر  المتعة  الجنسية،  وهي  جزء  طبيعي  من  جسم  اإلنسان؛  لذلك  ال   
المحافظة  على  نظافة  وصحة  األعضاء  التناسلية  أمر  مهم . ينبغي  أن  نخجل  من  الحديث  عنه 
ا.

ويجب  على الجميع أن  يعرف  شكل أعضائه التناسلية؛  حتى  يعرف إذا  كان  هناك  خطأ  ما .
فعلى  سبيل  المثال،  يجب  على األوالد  تف ح ص  الخصيتين للتأكد  من  عدم  وجود  أية  كتل،  كما  

يجب  على  البنات ا ستخدام  المنتجات  الصح ي ة  الخاصة  بالحيض،  وبالتالي  عليهن  وضع  أياديهن  
  .
على  منطقة  المهبل 

راجع   .

3. أكد لهم أن  أعضاءهم  خاصة بهم،  وال  يمتلك أي  شخص الحق  في  وضع يديه  عليها  
(العنف   والوحدتين 4 و6 النقاط  السابقة  التي  تم  ال تط ر ق  إليها  في الوحدة  
 5 (حقوق  اإلنسان )

ألي  شخص يرغب   القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس)،  مثل الحق  في  قول "ال "
  .
بوضع  يديه  عليهم  مما  يشعرهم  بعدم  اإلرتياح 
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         معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات 23  
  

     األعضاء  التناسلية  لألنثى   

  

  

  
  
  
  

رسم  
: بيترا  روهر  
- رويندال   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة  والنشاط   التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا: :
  23 تم  تكییف  الجلسات  والرسومات  من 

الجنس،  للصفين:  4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكامل .  

 
148 


 



 
 

 

  
24 

األعضاء  التناسلية  لألنثى     مخطط :
  
  

الوظائف    المهبل   
أنبوب  داخل  الجسم  ،  يحتوي  على  فتحة  صغيرة   •  يدخل  القضيب  داخل  المهبل  في  أثناء  الجماع  ،ويتم  

بعدها  قذف  المني  داخل  المهبل .   لمجرى  البول،  ويقع  بين  الرجلين .  
 • يخرج  المولود  من  خالله  في  أثناء  الوالدة .  
 • يخرج  دم  الحيض  خارج  البدن  من  خالله .  

 •  المهبل  منفصل  عن  فتحة  الشرج  التي   هي  مخرج 
البراز .  

  
البظر     الوظائف   

  جزء  صغير   يقع  في  الشفران  الصغيران  حول  المهبل  أمام  لفتحة    لمس  البظر  يزيد  الرغبة  الجنسية  واللذة .  
مجرى  البول .  

الشفران  الصغيران    الوظائف   
تعمل  غطا ء  وا قياً  للمهبل،  و  فتحة  مجرى  البول .    الط يا ت  الداخلية  من  الجلد  حول  فتحة 

المهبل .  

الرحم     الوظائف   
  جيب  في  نهاية  أعلى  المهبل .   • يقوم  الرحم  بتهيئة  نفسه  كل  شهر  من  خالل  تكوين  
في  حالة  عدم  وجود  طفل،  يقوم  الرحم   بطانة  سميكة .

بالتخلّص  من  هذه  البطانة  عن  طريق  الحيض .  
   • ينمو  الجنين  داخل  رحم  األم  في  أثناء  الحمل .  

 
قناة  فالوب     الوظائف   

 أنبوبان  يربطا ن  المبيضين  بالرحم .    تنتقل  البويضة  من  المبيض  إلى  الرحم  من  خالل  هذه  القناة  
كل  شهر .  

                                                              
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة   أخذت  هذه الجلسة،  والرسومات البيانية  من  التحالف الدولي  ضد  فيروس نقص المناعة البشرية \ اإليدز،  مستقبلنا :  24 

والنشاط  الجنس،  للصفين:  4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكامل .  
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 فئاظوال
ةضيبو لسري،و ةضيبو 300,000 يلاحو نزخي 
 .رشه كل محرال ىإل ةدحوا

 نابيضمال
 .محرال ينبجا ىعل ن ا كيس •
 300,000- ىعل نايوتيح •

 .ةالدالو دعن ةضيبو 500,000

 فئاظوال
 اتناويحال ىإل ةضيوبال مضتن ،عامجال ةيلعم دبع
 .لفطال نيوكلت ةيونمال

 تايضبوال
 لخدا ،سوبدال سرأ مبحج ةريصغ ايخال
 .ةأرمال يضمبي

 فئاظوال
 لخال من زاربال جريخ ،مامحال ىإل مهدأح بهيذ امدعن
 .جرشال حةفت

 جرشال ةحفت
 زاربال اهلخال من ريم د،جسال ةرخمؤ في حةفت •
 .دنبال جرخا ىإل
 .ًامع ثانإلوا ،روكذال ىلد دجيو •
 .ةيلسناتال ءاضاألع من اًءجز سلي •
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25
األعضاء  التناسلية  للذكر    

  
  

  
  
  
  

رسم 
: بيترا  روهر  
- رويندال   
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25 

أعضاء  الذكر  الجنسية  والتناسلية     مخطط :
  
  

الوظائف    القضيب   
العضو  الجنسي  للذكر .   • يدخل  القضيب  المنتصب  في  المهبل  في  أثناء  الجماع .  

 • عند  بلوغ  النشوة،  يقوم  الذكر  بعملية  قذف  المني .  
 • كما  يحتوي  على  أنبوب  للبول .  

 • عندما  يشعر  الرجل  بالرغبة  الجنسية  يكبر  حجم  قضيبه  ويسمى  
ذلك  باالنتصاب .  

الوظائف    القلفة   
 الجلد  الزائد  الذي  يغطي  رأس  القضيب  الذي  لم  يختن .   • يحمي  رأس  القضيب .  

 • من  المهم  تنظيف  المنطقة  المغطاة  بالجلد؛   لمنع  دخول  الجراثيم  
إلى  البدن .  

الوظائف    كيس  الصفن   
الكيس  معلق  بين  الفخذين  ،  خلف  القضيب .   • يحتوي  على  الخصيتين .  

 • يحمي  الخصيتين،  وينظم  درجة  الحرارة  الالزمة  للحفاظ  على  
بقاء  الحيوانات  المنوية .  

الوظائف    الخصيتان   
الكرتان  الموجودتان  داخل  كيس  الصفن .   • انتاج  المني،  والهرمونات  الجنسية .  

 • تخزين  الحيوانات  المنوية .  
الوظائف    السائل  المنوي   

يحتوي  على  االحيونات  المنوية  االتي   تخصب  البويضة،  لتكوين   سائل  أبيض،  لزج،  يخرج  من  القضيب  في  أثناء  القذف .  
الطفل .  

الوظائف    الحيوانات  المنوية   
ال  تستطيع  العين  المجردة    • تختلط  الماليين  من  الحيوانات  المنوية  بالسائل  المنوي  أثناء  عملية    • خالياة  صغيرة  في  السائل  المنوي .

القذف .   رؤيتها .  
 • يبدأ  إنتاجه   بين  سن  الـ  12 والـ   24 عاما .   • تسبح  باتجاه  الرحم،  وفي  حالة  تمكن  أحدها  من  إخصاب  البويضة 

فإن  عملية  تكوين  الطفل  تبدأ .    • يتراوح  معدل  الحيوانات  المنوية  أثناء  مرحلة  القذف،  ما  بين  الـ  
 200 والـ  500،  ولكن  لن  يقوم  بعملية  إخصاب  البويضة  منها  

إال  حيوان  منوي  واحد .  

الوظائف    اإلحليل   
عند  الذهاب  إلى  دورة  المياه،  تتم  من  خالله  عملية  خروج  البول    • أنبوب  ينتهي  بفتحة  في  رأس  القضيب .  

من  الجسد .    • تتم  من  خالله  عملية  خروج  البول  من  البدن .  
 • يغلق  في  أثناء  عملية  القذف .    

                                                             
تعليم  الصغار  مهارات  الحياة    25  أخذت  هذه الجلسة  والرسومات البيانية  من  التحالف الدولي  ضد  فيروس نقص المناعة البشرية \ اإليدز،  مستقبلنا :

والنشاط  الجنسي،  للصفين:  4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكامل .  
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الوظائف   فتحة  الشرج   
عندما  يذهب  أحدهم  إلى  الحمام،  يمر  البراز  إلى  الخارج  من  خالل   • فتحة  في  مؤخرة  الجسد  والتي  يتم  من  خاللها  خروج  البراز .  

فتحة  الشرج .    • يمتلك   ًكال من  األنثى  والذكر  هذه  الفتحة .  
 • ال  تعد  من  األعضاء  التناسلية .  

  
   

ورقة  عمل- األعضاء  التناسلية  لألنثى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

رسم  
:  بيترا  روهر  
- رويندال   
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  األعضاء  التناسلية  للذكر    ورقة  عمل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
رسم  
:  بيترا  روهر  
- رويندال   
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26 
 
سن  البلوغ  لإلناث :3 

الجلسة

  

  
  الوقت:ساعتان .  

  
  

 األهداف  التعليمية :  
     بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من  تعريف  الخطوات  التي  تحدث  في  أثناء  المحيض .

  
  
  

 األساليب  المستخد 
مة:  
  . 

1. العمل  الجماعي 
  . 

2. العصف  الذهني 

  . 

3. النقاش 
 . 

4. المحاضرة 

  
   المواد :  

  .
 •  سبورة  طباشير،  أوورق  فليب  شارت 
  . 

•  طباشير  ،أوأقالم  لوحات،  وأقالم  حبر،  أو  رصاص 

  : 

•  النشرات 

•  تفسير  دورة  الحيض .   

دورة  الحيض .   :3 

•  صورة  للنشاط 
  . 

•  قصة  آمنة 

  
  

   تجهيزات  المدرب :  
  .
  1 أعد  نسخاً  لـنشرات  تفسير  دورة  الحيض  لكل  طالب 

  . 
 2 اكتب  أسئلة  النشاط 
 1 على  فليب  شارت 
  . 

3 للنشاط  3،  قم  بتسجيل  خطوات  دورة  الحيض  على  أوراق  منفصلة  

  . 
دورة  الحيض  :3 

4 أعد  نسخاً لكل  مجموعة  من  صورة  النشاط 
  
  

  : 
   ملحوظات  المدرب 
وهو  عبارة  عن  نزيف   
1. يعرف  الحيض   
– أيضا  
- بالدورة  الشهرية  ألنه يحدث  مرة في  الشه 
ر.  

  . 
شهري  من  الرحم،  بسبب  تخلص  الرحم  من  البويضة  غير  المخصبة،  عن  طريق  المهبل 
    

                                                             
تعليم  الصغار  مهارت  الحياة   26 أخذت  هذه الجلسة  والرسومات البيانية  من  التحالف الدولي  ضد  فيروس نقص المناعة البشرية 
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

والنشاط  الجنسي،  للصفين:  4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل.  
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وتتم  في  منتصف  دورة   
2.  اإلباضة   
: هي  عملية  زمنية إلطالق البويضة  الناضجة  من  المبيض . 

  .
الحيض  تقريب ًا 
  


3. تمنحك  هذه الجلسة نظرة  عامة أساسية  حول الحيض؛ لذا  عليك أن  تكون  مستعدًا؛ لتوضيح،   
وتكييف  الجلسة  بما  يتناسب  مع  الفئة  العمرية  التي  تتعامل  معها  باإلضافة  إلى  مراعاة  محيط  


ل  : بالنسبة  إلى  الفتيات  الالتي  دخلن  مرحلة  الدورة  الشهرية،  يتوجب   العمل، فعلى  سبيل  المثا
  . 
توفير  مدرب  مخضرم؛  ليشرح  لهن  دورة  الحيض 

  
  


4. راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات،  واستعد  لمناقشة  أساليب  عناية  البنات  بأنفسهن  خالل   
وعليك  أن  تلم  بالمنتجات  التي  تستخدمها  النساء  في  أثناء  الحيض  في  تلك  المنطقة،    فترة  الحيض .
على  سبيل   قم  بتوفير  منتجات  لالستدال 
ل. ّللوازم  الصحي ة  المتوافرة  محلي 
ًا. ويتضمن  ذلك  اإللما م  با

المثال : في  بعض المناطق تكون السدادات القطنية  متوافرة،  بينما تلجأ البنات في  مناطق  أخرى إلى  
استخدام  القماش،  أو  الفوط  الصحية .  

  

  ( 
قصة أمينة  ( 45 دقيقة  :1
           نشاط 
1 .  ا طلب  إلى  متط و ع أن  يقرأ  قصة أمينة  .  

  : 

2.  قّسم  الطالب  إلى  مجموعات  صغيرة،  واطلب  إليهم  القيام  بمناقشة  األسئلة  التالية 
 •  لماذا  شعرت  آمنة  بالخوف  من  أن  تبلغ  أي  أحد  عن  النزيف؟   

 •  لماذا  أحست  آمنة  بالغضب  الشديد  عندما  أخبرها  أخوها  بأن  هذا  حدث؛  ألنها  سمحت  
لولد  بلمسها؟   

 •  هل  من  المعقول  وقوع  مثل  هذه  القصة؟  لماذا  نعم،  ولماذا  ال؟   
 •  هل  يتعلم  الصغار  أي  شيء  عن  الحيض  قبل  حدوثه،  أو  أن  مثل  هذه  الموضوعات  ال  تتم  

مناقشتها؟   
  


3. بعد  أن  تنتهي  المجموعات  من  النقاش،  اطلب  إلى  كل  مجموعة  تقديم  شخص  لتلخيص   
  . 
اإلجابات،  وعرضها  على  الجميع 

  

ما ھو ال حی ض؟ 
 (30 دقیقة)              نشاط 2 :
سجل  كلمة  الحيض  على  ورقة   فليب  شارت .    .1
 

  

ض.   ل  الطالب  عما  يعرفونه  عن  الحي س أ ا  .2
 

  
 
سج ل  اإلجابات  على  ورقة  فليب  شارت،  وأخبر  الطالب  أنه  من  المهم  معرفة  الحقائق  عن  .3
 

  . 
الحيض
  


4.  قم بتوزيع نشرات  تفسير دورة الحيض، واطلب إلى الطالب واحداً تلو  اآلخر قراءة النقاط . 
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تأكد  من  مستوى  الفهم،  وف صل  النقاط  التي  يصعب  فهمها .    .5
 
  

       نشاط  
3: طابق  الكلمات  مع  الصور  27 (45 دقیقة )  
دورة  الحيض   :3 
اعط  كل  مجموعة  صورة  للنشاط  
1. قسم  الطالب  إلى  مجموعات  صغي 
رة.

مع  كتابة  الكلمات  التالية  على  أوراق   (راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرا 
ت)
منفصلة :  

 • يخرج  الدم  عن  طريق  المهبل . 

• إفراز  الهرمونات  .  

 . 


• تسير  البويضة  عبر  قناة  فالوب  

• ال  يوجد  طف 
ل.  


• نمو  بطانة  الرح 
م.  

• البويضة  تترك  المبي 
ض.  


• انهيار  البطان 
ة.  

• تكون  بويضة  جديد
ة.   

  
أخبر  الطالب  بترتيب  الكلمات  ترتيب اً صحيح ًا على  الصورة؛  إلظهار  ما  الذي  يحدث  خالل  دورة   .2
 

الحيض  الشهرية  دون  النظر  في  النشرات .  
  

  . 

3. تحرك  في  أرجاء  القاعة،  وتحقق  من  مستوى  فهم  الطالب
  

بعد قيام كل  طالب بمطابقة الكلمات  مع  الصور، يتم استعراض الترتيب  الصحيح في  النشرة :   .4
 
 أ .   إفراز  الهرمونات  .  

 ب . تكون  بويضة  جديدة.  
 ج .  نمو  بطانة  الرحم .  

 د .  البويضة  تترك  المبيض .  
  . 
 ه .  تسير  البويضة  عبر  قناة  فالوب 

 و .  ال  يوجد  طفل .  
 ز .  انهيار  البطانة .  

 ح .  يخرج  الدم  عن  طريق  المهبل .  

                                                             
تعليم  الصغار  مهارت  الحياة  والنشاط  الجنسي،  للصفين:  4-5؛   27 أخذت  من  التحالف  الدولي  ضد  فيروس  نقص  المناعة  البشرية
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكامل .  
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  : 
    ملخص  الجلسة 

  

1. الحيض  هو  عملية  طبيعية  يمر  بها  الجسم، و  يحدث  عندما ال  تتم  عملية  إخصاب  البويضة  بواسطة   

بدء  الحيض  يعنى  أن  البنت  اآلن  يمكنها  الحم 
ل.   الحيوانات  المنوي 
ة.
  


2. من  الطبيعي أن  لكل فتاة  دورة  حيض  مختلفة،  وكذلك  من  الطبيعي أن  يختلف  سن  بدء الحيض  عند   
  . 
البنات 

  

3. الدم  الذي يمر من  المهبل  صحي، وهو ال يعني  أن  هناك   شيء  خطأ ، لكن العناية الصحية  

المناسبة مهمة جدا  وينبغي أن تمارس في  جميع  األوقات، وخصوصا في  أثناء الحيض . 
  

 . 

4. عندما  تبدأ  الفتاة  بالحيض  فإنها  يمكن  أن  تصبح  حامال  
  


5. على  الرغم  من  أن  األوالد  ال  يحدث  عندهم  الحيض  ،لكنهم  بحاجة  إلى  فهم  الكيفية  التي     
 يحدث  بها  الحيض،  ومن  المهم  بالنسبة  لهم معرفة  كيف  تعمل  األجهزة  التناسلية،  وكيف  يحدث  

وهذا يعني  عدم    وهو  
– أيضا
 - أمر  مهم  جدا  بالنسبة  لهم؛  لدعم  الفتيات  في  حالة  الحي 
ض. الحم 
ل.
السخرية  من  البنات  أو  إغاظته 
ن.  
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       معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات        
       قصة أمينة   

كانت  المرة  األولى  لبدء  الحيض  عندي  عندما  كان  عمري 
 12عاما، و كنت  خائفة  جداً؛  ألنني  أعتقدت  أني  
لقد  كنت في  المدرسة  حين  الحظت  جريان الدماء  على  ساقي؛ ف ذهبت إلى الحمام   .
قد  آذيت  نفسي  داخلياً 

حينها  ذهبت   .
خالل فترة االستراحة، و قمت بوضع قطعة  من  القماش؛  ولكن النزيف بدأ  وكانه لن  يتوقف 
إلى  معلمي  وأخبرته  بأني  مريضة  فوبخني  لعدم  حضوري  االختبار،  فأجهشت  بالبكاء  وركضت  بعيداً،   
ركضت  إلى  أن  وصلت  المنزل، وحالما  وصلت  كنت  أخشى  أن  تقوم  والدتي بمعاقبتي،  فأخبرتها  بأنني  

  .
مريضة،  وا ستلقيت  على  الفراش 

في  صباح  اليوم  التالي  عندما استيقظت   كانت  هناك  دماء  في  الفراش، و ظننت   
– حينها  
- أنني  أعاني  من  
فبقيت  في  السرير،  وحاولت  أال  أتحرك،لم  تكن  أمي  وقتئ ٍذ في   .
مرض  ما، و  ربما  أنني  سأموت  قريباً 

وعندما  أتى  أخي  أخبرته  بأنني  أنزف،  فأخبرني  بأن  السبب  
"هو  أنني  سمحت  لولد بلمسي في  تلك   المنزل .
"هذا  ليس  صحيحاً،  هذا  ليس  صحيحاً ."   بدأ ت  بالبكاء  وصرخت  في  وجهه  قائلة: المنطقة "

دخلت  العمة  ماري  إلى  الغرفة،  وقالت
: "ما  الذي  يجري  هنا 
؟".  أخبرها أخي بأنني قمت  بعمل قذر؛  ولذا  
هذا أمر  طبيعي؛  وهو يعني أن   قامت  العمة  ماري  بتوبيخ  أخي  قائلة 
: " أنت ال  تعرف  شيئاً ! فإنني  أنز 
ف.
واآلن  - اخرج  من  هنا،  واذهب  لشراء  بعض  الفوط   أمينة  أصبحة  امرأة  – اآلن  
- مثلي و  مثل  والدت 
ك.

  
الصحية   ألختك  التي  أصبحت امرأة  "؛  قامت  العمة  ماري  باحتضاني  وشرحت  لي  ما  معنى  الحيض
  .
وشعرت  حينها بارتياح  كبير؛  لطالما  شعرت  أنه  بإمكاني  الوثوق  بالعمة  ماري  والدورة  الشهرية .

بالرغم  من  أنني  صدمت،  إال  أنني   .
وقد  تعلمت أن  كل  ما  حدث لي  كان  طبيعياً،  وهو  جزء  من  النمو 
وقد  سألتها  لماذا  لم  يقم  أحد  بإخباري   باإلضافة  إلى  أنها  سمحت  لي  بتوجيه  بعض  األسئلة . .
شعرت  بالسعادة 
أن  هذا  سيحدث، فأخبرتني بأن الناس في  بعض األحيان   يشعرون بالحرج  عند  مناقشة  هذه القضايا  مؤكدة  

  .
لي  أنه ليس  هناك  ما يستدعي أن  نشعر بالخجل  ألجله 
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تعريف  دورة الحيض 28  

وكل  بويضة  منها   
• عندما  تولد  البنت  فإنها  تمتلك  األآلف  من  خاليا  البيض  أو  البويضات  في  المبيضين . 

  .
النقاط  الصغيرة  في  الكرتين  تمثل  الب يض.والكرتان  تمثالن  المبيضين  بحجم  حبة  الرم 
ل.

  .
ويسمى  هذا  باإلباضة  وفي  كل  شهر،  تقوم  البويضة  -النقطة  السوداء  الكبيرة
 - بالنضوج،  وترك  المبيض .

تقوم  قناة  فالوب بالتقاط  البويضة  من  خالل  نهاية  أنبوب  ال قناة  الواسع؛  لتسير  بعد  ذلك باتجاه  الرحم،  المنطقة 

التي  تشبة  الشكل   "V". يقوم  خاللها  الرحم  باالستعداد الستقبال  البويضة  من  خالل  جعل  جدار  البطانة  

الداخلية  أكثر  سمكا ًً .  

إذا  التقت  الحيوانات  المنوية  .

• تنمو البيضة إلى  جنين فقط  في  حالة إلتقائها بالحيوانات  المنوية  من  الذكر  

بالبويضة  تصبح  المرأة  حامالً،  تلتصق  البويضة  المخصبة  بالبطانة  الداخلية  السميكة  للرحم،   وتقوم  هذه  

  .
البطانة  بتغذية،  ودعم  الجنين  حتى  الوالدة 


• إذا  لم  تتم  عملية  تخصيب  البويضة  بالحيوان  المنوي،  يتم  االستغناء  عن  البطانة  مما  يؤدي  ذلك  إلى   

  .
ان هيارها 

وي حدث  الحيض  بعد    تخرج  أنسجة  البطانة،  والبويضة  من  الجسد  من  خالل  المهبل،  ويعرف  ذلك  بالحيض .

وتتراوح فترة الحيض  من   2-8 أيام،   مرور  
 14 يومًا تقريبًامن  يوم اإلباضة، إذا لم  تتم  عملية اإلخصاب .

وتحدث  دورة  الحيض  كل  شهر حتى  تبلغ  المرأة  سن  اليأس،   ويتراوح  متوسط  فترة االحيض  من   4-6 أيام .

  .
كما  أنها  تنقطع  في  أثناء  فترة  الحمل  وتعود  إليها  بعد  والدة  الطفل 

  

  

 

  

  

                                                             
قضایا  وخیارات  من  أجل  البنات  المراھقات،  انظر  قائمة  المراجع لالقتباس  الكام 
ل.      28 أخذت  من  مركز  التنمیة  واألنشطة  السكانیة،  اختر  المستق 
بل!
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  دورة الحيض 29  

الحيض  هو   .
 الحيض   
– ويسمى  الدورة  ألنه يحدث  كل  شهر  
-  وهو  داللة  على  النضج  الجنسي  لدى  البنات 

يقع  الرحم  في   فترة  التخلص  من  الدم  واالنسجة  غير  المرغوب  بها  من  عضو  التناسلي  لألنثى  ويسمى  الرحم .

  .
والحيض  يدل  على استعداد  وقدرة  البنت  على  الحمل  واإلنجاب  .
أسفل  جسد  البنت 

  

                                                             
قضايا  وخيارات  من  أجل  البنات  المراهقات،  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس    29  أخذت  من  مركز  التنمية  واألنشطة  السكانية   أختار  المستقبل !

تم  التصريح  للرسم  البياني  من  قبل  العناية  العائلية  الدول 
ية.   .
الكامل 
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صورة  للنشاط  
3: دورة الحيض   

 

  

  

  

  

      

     
    

   

   

               

المهبل طريق عن الدم  يخرج

المبايضتتركالبويضة
جديدةن بويضة  مو

الهرمونات تفرز

البطانة  إنهيار

فاالبويضة لقناة طفللوب تذهب يوجد الرحم ال بطانة تنمو
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  30 
سن   البلوغ  للذكور الجلسة  4 :

         الو 
قت : 30 دقیقة .  

  :
         األهداف  التعليمية   
  : 
        بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من 

  . 

1. تعريف  القذف،  واالحتالم،  واالنتصاب 
  . 

2. تبديد  الخرافات  المتعلقة  بالقذف،  واالحتالم،  واالنتصاب 

  : 
       األسالیب  المستخدمة  
  . 

1. العمل  الجماعي 
  . 

2. العصف  الذهني 

  . 

3. المناقشة 
  .
تمرين  صح، أم  خطأ    "

4.  "صوت  بقدمك 

  :
      المواد 
  . 
l سبورة  طباشير،  أو  ورق  فليب  شارت 

  . 
l طباشير،  أو  أقالم  لوحات،  وأقالم  رصاص،  أو  حبر 

  . 
سن  البلوغ للذكور  l نشرة :

          تجھیزات  المدر 
ب:  
 1. اقرأ  سن  البلوغ للذكور  في  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات؛ ولكي تصحح أية  خرافات لدى  
الطالب،  يجب  عليك  أن  تكون  مل ماً  بالخرافات،  والمعلومات  غير  الصحيحة  لدى  الناس  عن  االحتالم،  

  . 
والقذف،  واالنتصاب 

"خطأ  ".   "صح"،  واألخرى  كلمة: جهز الفتتين تحمل إحداهما  كلمة:  .2
 

                                                             
تعليم  الصغار مهارت  الحياة  والنشاط    30  أخذت  هذه الجلسة  والرسومات البيانية  من  التحالف الدولي  ضد  فيروس نقص المناعة البشرية
 \ اإليدز،  مستقبلن 
ا:

الجنسي،  للصفين:  4-5؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكام 
ل ..  
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  :
            ملحوظات  المدرب 

1. الغرض  من  النشاط   1 هو  التخلص  من  الخرافات،  أوالمفاهيم  الخطأ  عن  االحتالم،  والقذف،   

من  األفضل  الطلب  إلى  الطالب كتابة  األسئلة،  أوالخرافات  التي  لديهم  على  قصاصات   .
واالنتصاب 
  .
من  الورق  دون  ذكر األسماء . كيف  النشاط  ليتناسب  مع  الفئة  العمرية  للمجموعة،  ومستوى  الفهم 

2. النشاط   3 يعد  نشاطاً  جي د اً لتقييم  ما  إذا  قد  تم  التخلص  من  األساطير؛  لذا  قم  باستخدامه؛  لتقرير  ما   

  .
إذا  كانت  هناك  حاجة  للعودة  لتوضيح  أية  معلومات 
  

         نشاط 
  1 : ما  معنى  االحتالم، و  القذف،  واالنتصاب 
؟ (30 دقیقة )  
قد  تكون  
1. اطلب  إلى  الطالب  التط و ع بأية  معلومات  سمعوها  عن  االنتصاب،  والقذف،  واالحتال 
م. 

المعلومات  التي  يعتقدون  أنها  صحيحة،  أو  خطأ،  أو  معلومات  سمعوها  من  إخوانهم،  أو  أعمامهم،  أو  
  .
أصدقائهم  الذكور،  أو  األقارب،  أو  المدرسة،  أو  اإلعالم،  إلخ 

  .

2. اكتب  األجوبة  على  ورقة  فليب  شارت  


3. بعد  أن  يحظى  الطالب  بفرصة الكالم،  قم  بتأكيد،  أو  تصحيح  معلوماتهم  (راجع  معلومات  عن  
محتوى  الجلسة  والنشرات ). تأكد  من  أن  اإلشارة  إلى  أن  االحتالم،  واالنتصاب،  والقذف  جزء  

طبيعي  من  سن  البلوغ  .  

  (
      نشاط   
2 : نصيحة لسام   
(30 دقيقة 
  

  : 
1 . اقرأ   الرسالة  التالية  من  سام  إلى  عمه 
  

عمي  العزيز،   
كانت  لها  رائحة   صحوت  ليلة  البارحة  فو جدت  بقعة  مبلولة  على سريري .   أبلغ  من  العمر   
13 عام 
ًا.


ي - أيضًا، و  تذكرت  بأنه  كان  لدي  حلم  حول  بنت  في  صفي . غريبة،  كما  أنني  وجدتها  على  قضيب
وعندما  قمت   رأت  أختي  تلك  البقعة  وضحكت  علي،  وقالت  بأن  هذا  يعني  أنني  تبولت  على  فراشي .
بإبالغ  أخي،  قال  لي  بأن  الطريقة  الوحيدة  ليتوقف  ذلك  هي  القيام بممارستي الجنس  مع  أحد  البنات؛  

وأنا ال أدري  ماذا أفعل؟  ما  النصيحة التي  يمكن أن  تعطيني  إياها؟   
  

  .

2. اطلب  إلى  الطالب  تشكيل  مجموعات  ثنائية ،أو  مجموعات  صغيرة،  وتقديم  نصائح  لسام  
 .

3. اطلب  إلى  الطالب  تلخیص  نصائحھم، و عرضھا  على  الجمیع  
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  ( 
( 30 دقيقة             نشاط  
3 : صح  أم  خطأ 
  
"خطأ ".  "صح"،  واألخرى  تحمل  كلمة: إحداهما تحمل  كلمة: :

1. ألصق  لوحتين  على  حائطين  في  الفصل 

  

2. اقرأ  الجمل  التالية ، واطلب  إلى  الطالب  الذهاب،  والوقوف  إلى  جانب  اللوحة  بناء  على  تصورهم   

بخطأ ،  أو  صحة  الجمل 
ة .  
  .
l إذا  قام  الولد  بالقذف  في  أثناء  نومه،   ف ذل ك يعني  أنه  يقيم  عالقة  جنسية 

  . 
l يجب  على  الولد  الذي  يتعرض  للقذف  في  أثناء  نومه،  إقامة  عالقة  جنسية 
  . 
l القذف  في  أثناء  النوم  مثل  التبول  في  الفراش 

  . 
l في  حالة  االنتصاب،  يجب  على  الولد  ممارسة  الجنس  حتى  يعود  إلى  طبيعته 
  .
l عندما  يصبح  الولد  قادر اً على  القذف  يعني  أنه  قادر  على  أن  يجعل  البنت  حا مالً 

  

    ملخص  الجلسة   
وبالطريقة  نفسها  التي  ال  يجب  فيها   
1. ال  يستطيع  األوالد  التحكم  في  عملية  حدوث  االنتصاب  أو  القذف . 
أن  يسخر  األوالد  من  البنات  في  أثناء  الحيض،  يجب  أال  تسخر  البنات  من  األوالد  في  أثناء  االنتصاب  

  . 
أو  القذف 

وال  ينبغي  على   ويعني  هذا  أن  الولد  قد  تحول  إلى  رجل . .

2. من  الطبيعي  حدوث  االنتصاب  والقذف 
  . 
األوالد  القذف  في  كل  مرة  يحدث  لهم انتصاب 

  . 

3. القذف  يعني  أن  الولد  قادر  بدنيا  على  جعل  البنت  تحمل 
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           معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات     

سن  البلوغ  للذكور 31  
  

كما  أن  االنتصاب   .
يحدث االنتصاب عندما تمتلئ أوردة القضيب من  خالل تدفق الدم؛ فيصبح قاسياً و منتصباً 
ال  يستطيع  األوالد  التحكم  بهذا   يحدث  -أيضاٌ  
- في  حالة  شعور  الولد برغبة  جنسية،  وأحيانًا بدون أي  سب 
ب.

ويمر  األوالد  باالنتصاب   من  الطبيعي  أن  يستيقظ  األوالد  في  الصباح  وهم  في  حالة  االنتصاب . على  اإل 
طالق.
في  أثناء نومهم  من  خمس إلى سبع  مرات،  وهذا  شيء  طبيعي بل  وصحي  وال  يعني  هذا أن  الولد بحاجة  

  .
لممارسة  الجنس 

ولذا  سيتوجب   .
عندما  يكون  القضيب  منتصباً، ال  يستطيع  الولد  التبول  بسهولة؛  ألن  هناك  عضلة  تحجز  المثانة 
  .
عليه  اإلنتظار  حتى  يعود  القضيب  إلى  وضعه  الطبيعي 

وال  يعني  هذا  أن  القذف  يحدث  في  كل   القذف : هو  تدفق  المني  من  القضيب  بسبب  بلوغ  النشوة  الحد  األقصى .
  .
فإذا  انتظر  الولد  لبعض  الوقت  سيعود  القضيب  إلى  وضعه  الطبيعي  مرة  ينتصب  فيها  القضيب .

عندما تبدأ  عملية البلوغ  عند الولد، يكون المني  شفافًا، أو  فيه إصفرار قليل،  وحين يصبح  رجالً يقوم بإفراز  
ال  يولد  األوالد  مع  القدرة  على  إفراز   المزيد  من  الحيوانات  المنوية؛  ولذا  فإن  منيه  يصبح  أكثر  بياض 
ًا.

الحيوانات  المنوية  التي  يقوم  الجسد  بإنتاجاها  في  مرحلة  البلوغ  حيث  يبدأ  الولد  بإنتاج  الحيوانات  المنوية  في  
كما   وإذا  تمت  عملية  قذف  الحيوانات  المنوية  في  مهبل  البنت،  ستصبح  حام 
ًال. أثناء  البلوغ  إلى  نهاية  حياته .

يمكن  بأن  يكون  المني  محتوي ًا على  بعض  األمراض  المعدية .  

  

االحتالم  (أو  القذف  الليلي): عندما ينتصب القضيب،  وتحدث  عملية القذف في  أثناء النوم،  مما يؤدي   هذا إلى 
تبلل  الفراش .  

إن  االحتالم  أمر  طبيعي  للغاية،  وال   إذا  لم  يكن  الولد  على  دراية باالحتالم،  قد  يصيبه  القلق،  أو  اإلرتباك .
  .
يستطيع  الولد أن  يمنع  نفسه  من  االحتالم 

                                                             
توعية  الصغار  حول  الخصوبة؛  انظر  قائمة  المراجع  لالقتباس  الكامل.   
ر: كنبيل،   جسدي  المت غي  31  من  إي .
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كيف  يحدث  الحمل؟ :5 
 
الجلسة

ساعتان .            الو 
قت:

  :
     األهداف  التعليمية   
  : 
      بعد  االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من 

  . 

1. شرح  كيفية  حدو ث  الحمل 

  . 

2. إزالة  الخرافات  عن  الحمل 

  : 
      األسالیب  المستخدمة 
  . 

1. العمل  الجماعي 

  . 

2. العصف  الذهني 

  . 

3. المناقشة 

  .
تمرين  صح، أم  خطأ    صوت  بقدمك " "  .4


          الموا 
د:  
  . 
l سبورة  طباشير،  أو  ورق  فليب  شارت 

  . 
l طباشير،  أو  أقالم  لوحات، وأقالم  رصاص،  أو  حبر 

كيف  يحدث  الحمل؟    l نشرا 
ت:
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  : 
تجهيزات  المدرب

استعد  لمناقشة  طريقة  الخرافات  حول  كيفية  وقوع   
1. راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات . 
  .
كما  سينبغي  عليك  االستدالل  برسومات األعضاء  التناسلية  للذك ر،  ولألنثى  الحمل،  وكذلك  الجما 
ع.

  . 

2. ارسم  مراحل  الحمل،  أو  أعد  نسخاً  من : كيف  يحدث  الحمل؟؛  ليعود  إليها الطالب  خالل  المناقشة  

"صح”،  والثانية  كُتب  عليهاعبارة 
 : " خطأ  "،  أو  استخدم   
3. أعد  لوحتين  األولى  كُتب  عليها  عبارة: 
  . 
اللوحتين  من  النشاط  السابق 

  :
               ملحوظات  المدرب 
توسع  في  إعطاء  المعلومات  بنا ًءا على  الفئة   
1. تعطي  هذه  الجلسة  لمحة  أساسية  لكيفية  حدوث  الحم 
ل.
العمرية، والسياق  الثقافي، فعلى  سبيل  المثال : قد  يرغب  األوالد  األكبر  سن اً في  معرفة  المزيد  عن  

الوسائل الحديثة   لمنع الحمل ،  وكيفية  منع  الحمل، وإذا  كانت الشهوة الجنسية  موجودة لدى  
الطالب  فمن  المهم  التركيز  على  مهارات اتخاذ  القرار،  والعواقب  المحتملة للنشاط  الجنسي، ويمكن  

"ال"،  واالتصال  الحازم،   ربط  الخيارات  المتوافرة  حول  النشاط  الجنسي  بضغط  األقران، وقول: 
راجع  كيف  يمكنك  معرفة  المزيد؟  في   وهي  من  المهارات  التي  تعلمها  الطالب  من  خالل  البرنام 
ج.

  . 
بداية  الدليل  عن  المصادرحول  مرحلة  المراهقة،  والصحة  اإلنجابية 


2. النشاط  
 2 هو  إجراء  تقييمي جيد؛  لمعرفة ما اذا كانت الخرافات قد ُأزيلت، وتستطيع  االستفادة منه   
لتقرير  ما  إذا  كنت  بحاجة  إلى  العودة  لتوضيح  أية  معلومات .   

  ( 
من  أين  يأتي  األطفال؟  (ساعة  :1 
         نشاط 
  


1.اسأل  الطالب  عما  سمعوه، أو  قيل لهم  حول  كيفية  حدوث الحمل؟    

  . 
2.اكتب إجاباتهم  على  ورقة  فليب  شارت 

3.بعد  أن  يحظى  الجميع  بفرصة  للمشاركة،  راجع  كيف  يحدث  الحمل؟  (في  معلومات  عن  محتوى  
  .
الجلسة  والنشرات)؛ ل شرح  كيفية حدوث  الحمل 

  : 

4.أكد  أن  األمور  الثالثة  التالية  يجب  أن  تحدث  حتي  يتم  الحمل 

  .
l  تواجد  بويضة  في  إحدى  قنا تي  فالوب لألنثى 

 
168 




 
 

  . 
l  انضمام  الحيوانات  المنوية  من  الذكر  لتخصيب  البويضة 

  . 
l  يجب  على  البويضة  المخصبة  أنُ تلصق  نفسها  ببطانة  رحم  األنثى 

  . 

5. وضح  أن  كل  من  في  القاعة  تم  إنجابه  من  خالل  الجماع 

6 . استعن  بـ  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات،  والمصلقات  ألعضاء  الذكر،  واألنثى  
  . 
التناسلية  لتوضيح  عملية  الجماع 

  ( 
خرافات  حول  الحمل   (ساعة  واحدة  :2 
         نشاط 
"صح"،  واألخرى  
"خطأ ."   
1. ألصق  اللوحتين
 - على  جانبي  الفصل- ،  إحداهما:


2. اقرأ  التصريحات  التالية؛  واطلب  إلى  الطالب  الوقوف  إلى  جانب  اللوحة  المناسبة  حسب  وجهة   نظر  
  : 
كل  منهم 

  . 
l يمكن لألنثى  أن  تحمل  حتى  وإن  لم  تبدأ  بعد  بالحيض 

  . 
l بإمكان  األنثى  أن  تحمل  في  أثناء  فترة  الحيض 

  . 
l ال  يمكن  لألنثى  أن  تحمل  إذا  كانت  في  وضعية  الوقوف  في  أثناء  الجماع 

  . 
l لن  يحدث  الحمل  إذا  تبولت  األنثى  بعد  الجماع  مباشرة 

  . 
لمنع  الحمل  l االمتناع  عن  الجماع  هي  الطريقة  المضمونة  بنسبة  100 %

l على  الذكر  ممارسة  الجنس  في  حال  شعوره  بالرغبة  الجنسية،  أو  االنتصاب  لكي  ال  يصاب  

  . 
بأي  أضرار  صحية 

  . 
l ليس  بإمكان  األنثى  أن  تحمل  بعد  الجماع  األول 

   .
l ال  يمكن   أن  يحدث الحمل إذا  وعد  الذكراألنثى بأنها لن  تصبح  حا ًمال 

  . 
l بإمكان  الذكر  أن  يسحب  قضيبة  خارج  المهبل قبل  القذف،  ليتجنب  وقوع  الحمل 

  . 
l  هناك  طرق،  وأساليب  لمنع  وقوع  الحمل 
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3. استخدام  خرافات  حول  الحمل  ( من  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات)،  راجع  كل  خرافة،   
  . 
وقم  بإزالة  أي  سوء  فهم  لدى  الطالب 
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      ملخص  الجلسة   
  .
1.  اتحاد  البويضة  بالحيوانات  المنوية  تُعرف  بـ  التخصيب 

  .

2. تدخل  الحيوانات  المنوية   إلى  المهبل  خالل  عملية الجماع؛  لذا  فإن  الجماع  يؤدي  إلى  الحمل  

وهو  قائم  على  الرضا  بين  الطرفين، ويمتلك  الطالب  رفض   
3. قيام  عالقة  جنسية  قرار  يتخذه  شخصان . 
ذكر  الطالب  بالنقاط   .
عندما  اليريدون  إقامة  عالقة  جنسية،  او  الجماع  "ال " العالقة  الجنسية والقول:

األخرى  التي  نوقشت  خالل  هذا  البرنامج  (االتصال  الحازم،  مقاومة  ضغط  األقران،  حل  المشكالت،  
إلخ .).  


4.  هناك  العديد  من  وسائل  منع  الحمل  الحديثة  المتاحة،  والتي  تساعد  على  منع  الحمل . االمتناع  عن   
ممارسة  الجنس  أو  االمتناع  عن  النشاط  الجنسي  هو  الحل  الوحيد  الذي  يضمن  لك  عدم  وقوع  الحمل  

  .%100 
بنسبة  

    معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات    
      كيف  يحدث  الحمل    32  

وعندما  يحدث  الجماع  بين  الجنسين تُقذف  الماليين  من   .
 الجماع  هودخول  قضيب  الذكر  في  مهبل  األنثى 
الحيوانات  المنوية  من  القضيب إلى  المهبل،  والتي  تسبح  إلى  أن  تصل  إلى  الرحم، و  قنا تي  فالوب  بحث ًا عن 
وبالرغم  من  أن  الماليين  من  الحيوانات   .
البويضة، و في  حال  تواجد  بويضة  ناضجة  تحدث  عملية  اإلخصاب 

  . 
المنوية  تتدفق  إال  أن  البويضة ال  تسمح  إال  لحيوان  منوي  واحد  بالدخول  إليها،  وح ينها  تبدأ  عملية  اإلخصاب 

و إذا  لم  يتم تخصيب   تنتقل البويضة الملقحة  عبر قناة فالوب لتزرع نفسها في  الرحم؛  حيث سينمو الجنين .
  .
البويضة،  سوف  يحدث  الحيض 

بإمكان  األنثى  أن  تصبح  حامال  منذ  أن   يحدث  الحيض  ألول  مرة،  وتستمر  قادرة  على  اإلنجاب  إلى  أن  تصل  
تذكروا  بأن  الحمل  قد  يقع  حتى  لو  كان  الجماع  األول  لألنثى  إذا  لم  تستخدم  وسيلة   إلى  سن  إنقطاع  الحيض .

  .
فعالة  لتنظيم  األسرة 

                                                             
مواضيع  و  خيارات  للبنات  المراهقات؛  انظر  قائمة  المراجع    32  أخذ  من  مركز  التنمية،  واألنشطة  السكانية 
 (CEDPA). اختر   المستق 
بل!

لالقتباس  الكام 
ل.  
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  33
كيف  يحدث  الحمل؟ 

  

  

  

 

                                                             
مواضيع، و  خيارات للبنات المراهقات؛ انظر قائمة  المراجع   33  أخذ  من  مركز  التنمية،  واألنشطة  السكانية   (CEDPA). اختر   المستق 
بل!

الرسم  من  مركز  رعاية  األسرة  الدولية .   لالقتباس  الكام 
ل.
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خرافات  حول  الحمل   

قد  تنتج  البويضات  في  أثناء  فترة  اإلباضة   l بإمكان  األنثى  أن  تحمل  حتى  وإن  لم  تبدأ ب الحيض . صحي 
ح.
  .
قبل أن  تحيض األنثى  ألول  مرة 

عند بدء الحيض تكون دورة األنثى غير  منتظمة،   l بإمكان  المرأة  الحمل  في  أثناء  الحيض .  صحيح.
  . 
وبالتالي  قد  تنتج  البويضات  إلى  الرحم  في  أوقات  مختلفة 

بإمكان األنثى أن  تحمل  من  خالل أية   l ال  يمكن  للمرأة  أن  تحمل  إذا  كانت  واقفة  في  أثناء  الجماع 
. خطأ .

  .
وضعية  في  أثناء  الجماع 

يمر  البول  من  خالل  مجرى   l ال  يمكن  لألنثى  أن  تحمل  إذا  قامت  بالتبول  بعد  الجماع  مباشرة . خطأ .

  . 
البول،  و  هو  اليستطيع  التخلص  من  الحيوانات  المنوية  في  المهبل 

إذا  ا متنعت  l االمتناع  عن  الجنس  هي  الطريقة  الوحيدة  التي  تضمن 
 100%  عدم  وقوع  الحمل 
. صحي 
ح.
ومع  هذا  فإن  القذف  بالقرب،  أو  حول  منطقة  المهبل  قد  يؤدي  إلى   األنثى  عن  الجماع؛  فهي  لن  تحم 
ل.

  .
 
دخول  بعض  الحيوانات  المنوية  إلى  المهبل  مما  قد  ينتج  عنه  الحمل 

l عندما  يشعر  الذكر  بالرغبة  الجنسية  أو  االنتصاب،  عليه  أن  يقوم  بممارسة  الجنس،  وإال  فإن  ذلك  

وقد  يشعر   الجهاد  ضد  رغباتنا  الجنسية  ال  يضر  بالصحة  بأي  شكل  من  األشكال . سيضر بصحته . خطأ .
الذكر بعدم  االرتياح  عند  شعوره باالنتصاب  لفترة  طويلة  من  الوقت،  ولكن  سيعود القضيب إلى  وضعه  

الطبيعي  إذا  ا سترخى  أو  قام  باال ستمناء.  

l ال  يمكن  لألنثى  أن  تحمل  إذا  كانت  تمارس  الجنس  ألول  مرة . خطأ . فبإمكان األنثى أن  تحمل من أول  

  .
مرة  تجامع  فيها  ذكرًا 

فمن  المحتمل  أن  تتدفق  بعض   l ال  يمكن  لألنثى  أن  تحمل  إذا  وعدها  الرجل  بأنه  لن  يدعها  تحمل . خطأ .

  . 
الحيوانات  المنوية؛  حتى  قبل  القذف  الناتج  عن  بلوغ  النشوة  القصوى 

إذا  تم  تباع  التعليمات  الالزمة  في  أثنا ء ا ستخدام  إحدى  l هناك  وسائل  وطرق  متنوعة  لمنع  الحمل . صحي 
ح.

 . 
وسائل  منع  الحمل فمن  الممكن  تجنب  الحمل 
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:9 الوحدة 9

الملخص

لماذا  ھذا الوحدة؟الوحدة  األخیرة  من  مداخل   l تمنح  الطالب  الفرصة  لمراجعة  المعلومات،  والمھارات  التي  
  ،l  وسیسلط الطالب الضوء  على الموضوعات  التي تم  تناولھا في  برنامج مداخل اكتسبوھا  من  خالل  البرنامج .

وسیوضحون  أن  ھذه  المعرفة  الجدیدة؛  ستساعدھم  في  حیاتھم،  وھم  یواصلون  تعلیمھم . باإلضافة  إلى  أنھم  
سیقومون  بتحدید  طرق،  ووسائل  للتعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  اإلجتماعي  في  المدارس  وكیفیة  تجنبھ .

وفي النھایة  سیناقش الطالب الفرص الممنوحة لھم للتعاون مع  بعضھم البعض في  المستقبل  لیتمكنوا من  دعم  
بعضھم البعض،  وضمان أن  تكون المدرسة آمنة  وخالیة  من  العنف .   

  

فتح  أبواب  جديدة  (ساعتان  و 30 دقيقة )  

يقوم  الطالب  بتحديد  المعارف،   والمهارات  الجديدة  التي  تعلموها  من  خالل  مداخل  l،  ويقومون  بعدها  بعرض  
ثم  يختتم  الطالب  البرنامج  بالتوقيع  على  معاهدة   تطبيق  هذه  المهارات على  حياتهم  من  خالل  لعب  األدوار .

للمساعدة في  التعامل  مع  العنف القائم  على النوع اإلجتماعي في  المدارس وكيفية تجنبه .  
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1 : فتح  أبواب  جديدة  
الجلسة 

ساعتان .                الو 
قت:

          األهداف  التعليمية   :  
         بع د االنتهاء  من  هذه  الجلسة،  سيتمكن  الطالب  من :  

  .l   1. تحديد  مهارة،  أو  حقيقة،  أو  سلوك  ما  تعلموه  بالنسبة  لكل  موضوع  تضمنه  مداخل
 

  . 

2. توضيح  كيف  يمكنهم  تطبيق  المهارات،  أوالحقائق،  أوالسلوكات  في  حياتهم 

  . 

3. إظهار  المعرفة،  والمهارة  من  خالل  لعب  األدوار 

  . 

4. التعھد  على  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  والمجتمع  وكیفیة  تجنبھ 

  : 
          األسالیب  المستخدمة 
  . 

1. العمل  الجماعي 

  . 

2. العصف  الذهني 

  . 

3. لعب  األدوار 

  . 

4. نشاط  انعكاسي 

            المواد   
  . 

• سبورة  طباشير،  أو  أوراق  فليب  شارت 

  . 

• طباشير،  أو  أقالم  لوحات،  وأقالم  حبر،  أو  رصاص 

  . 

•  دفاتر  ملحوظات 
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  : 

• نشرات  

  .
l أمثلة   لسيناريوهات  من  الحياة  الواقعية  للعب  األدوار 

  . 
l التعهد  للتعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  اإلجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه 

  

  : 
     تجهيزات  المدرب 

 .l   1. أكد  مجدد اً على   الرسائل  الرئيسة  لبرنامج  مداخل
 

  

  :

2. قم  بتسمية  أوراق  ف لي ب شارت  منفصلة   بالعناوين  التالية 

l األهداف .  

  . 
l النوع  اإلجتماعي 

  . 
l العنف  القائم  على  النوع  اإلجتماعي  في  المدارس 

  . 
l حقوق  اإلنسان 

  . 
l الصداقة  الصحية 

  . 
l البنية  الصحية 

  . 
l المهارات،  والسلوكات  الجديدة 

l كيف  يمكن  لي  أن  أطبق  هذه  الحقيقة  والمهارة  الجديدتين  في  حياتي؟  

  

 . 
ّعلق  ورقة  الفليب  شارت  على  جدران  القاعة   .3


  

  .2
حضر  سيناريوهات مختلفة  من  واقع  الحياة؛  ليقوم  الطالب  بلعبها  في  النشاط    .4
 

لقد تم  وضع بعض األمثلة في  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات؛  ولكن  من  األفضل  
  . 
تطبيقها  للتأكد  من  حصول  كل  طالب  على  فرصة  لممارسة  مهارة اكتسبها  من  خالل  البرنامج 
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5. اكتب  مثا الً عن  التعهد  على  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  اإلجتماعي  في  المدارس  وكيفية   
تجنبه  على  ورقة  فليب  شارت  (راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة  والنشرات
 ). وإذا  أمكن  أعد  

نسخاً   من  التعه د؛  لكي  تكون  بحوزة  الطالب  عند  مغادرتهم .  

وإذا  سمح  الوقت  قم  بإعداد  حفل؛  حيث يتسلم  كل  طالب  شهادة  تشهد    
6. أعد  شهادات  لكل  الطال 
ب. 
و إذا  أعددت  مراسم  الحفل، ا ستخدم  فكرة المشي  من  خالل  . l  بأنه  قد  أكمل  برنامج  مداخل

وفي  كل  مرة تمنح  طالب  شهادة. (را  جع  جلسة  الملخ 
ص ).   
"المدخل "

       ملحوظات  المدرب :  

1. هذه  الجلسة  هي  بمثابة  تقييم  جيد  لمعرفة  مستوى   فهم  الطالب  للرسالة  الرئيسة،  وتمكنهم  من  

  .l   المهارات  لتنفيذ  االجراءات  التي  نوقشت  في  برنامج  مداخل


2. يجب  تشجيع  الطالب  على  االلتقاء،  وتبادل  األفكار،  واإلستراتيجيات  خارج  التدريب . ومن  الناحية   
المثالية،  سوف  يبدأ  الطالب  بالعمل  مع  المعلمين؛  إلنشاء نوا ٍد للوقاية  من  العنف،  حيث  يمكنهم  التجمع،  

وتبادل  األفكار،  ومناقشة  المشاكل  باإلضافة  إلى  دعم  بعضهم  البعض  في  منع  العنف  في  مدارسهم .  

تأكد  من  تضمين  أي  من   .1 

3. راجع  المهارات،  والحقائق،  والسلوكات  التي  يحددها  الطالب  في  النشاط  
  . 
الرسائل  التي  لم  تتم  تغطيتها 

ماذا  یمكن للطالب فعلة اآلن؟  
 (30 دقیق 
ة)         نشاط 1 :
و"النوع   
1. أشر  إلى  أوراق  الفليب  شارت  التي  تحتوي  على  موضوعات  مداخل   l  : "األهداف، " 

و"العالقات   و"حقوق  اإلنسان، " و"العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس، " اإلجتماعي، "
و"البنية  الصحية ."   الصحية، "

على  .l  2. اطلب  إلى  الطالب  كتابة  حقيقة  واحدة  جديدة  تعلموها  من  كل  موضوع  من  موضو عات  مداخل
 
  .l   أن  تكون  معلومة  لم  يكونوا  على  علم  بها   قبل التحاقهم  ببرنامج  مداخل

  . 

3. اطلب  إلى  الطالب  كتابة  الحقائق  الجديدة  على  ورقة  فليب  شارت  تحت  العنوان  الذي  يتناسب  معها 


4. اآلن  اطلب  إلى  الطالب  كتابة مهارة  جديدة اكتسبوها  في  دفاترهم،  وذكرهم  ببعض  المهارات  التي   
على  سبيل  المثال : مهارات  حل  المشكالت ،  وحل  النزاعات،  وإدارة   .
تمرنوا  عليها  في  البرنامج 

  . 
العواطف، و طريقة  مساعدة  األصدقاء،  والتبليغ  عن  العنف 
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5. بعدها  اطلب  إلى  الطالب كتابة  المهارة  الجديدة  على  ورقة  فليب  شارت  تحت  عنوان  
"سلوك  أو  مهارة  
جديدة ."  


6. اشرح  مايل 
ي: مع  أنه  من  المهم  تعلم  أشياء  جديدة،  إال  أن  معظم  التعلم  والممارسة  الحقيقية  تأتي  عندما   
يكونون  على  أرض  الواقع،   أو  في مدارسهم،  ومجتمعاتهم .  


7. اسأل  الطال 
ب: كيف  يمكنهم تطبيق  هذه الحقائق  والمهارات الجديدة  لمساعدتهم في  حياتهم دون  
وأخبرهم  من  أن  هذا  السؤال  مهم  للغاية،  واطلب  إليهم  التفكير،  وكتابة   االقتصار  على  البرنامج .

اإلجابة  في  دفاتره 
م .  


8. اطلب  إلى  الطالب  كتابة   استجاباتهم  على ورقة فليب  شارت تحت عنوان: "كيف  يمكنني  أن  أطبق   
هذه  الحقيقة،  والمهاراة  في  حياتي  الواقعية ."  

  . 

9. واآلن  اطلب  إلى  الطالب  التنقل  داخل  القاعة، وإلقاء  نظرة  على  استجابات  أقرانهم 

  

  ( 
لعب  الدور،  ودمج  كل  ما  في  البرنامج؟  (ساعة  و 30 دقيقة  :2
      نشاط  

1. أخبر  الطالب  بأنهم  سيتمرنون  على  أداء  مختلف  األدوار  باستخدام  سيناريوهات  واقعية  متنوعة،  والتي   

  . 
نوقشت  في  أثناء  التمرين 


2. اسمح للطالب  بتشكيل  مجموعات  من  اختيارهم؛  ولكن  احرص  على  أن  تضم  كل  مجموعة  أفراداً  من   
الجنسين، وأخبرهم  بأن  لديهم  حرية  اختيار  عدد  من  سيقومون  بأداء  األدوار  التي  يفضلونها،  ولكن  على  

  . 
كل  شخص  أن  يقوم  بممارسة  مهارة 

(راجع  معلومات  عن  محتوى  الجلسة   
3. اعط للطالب  سيناريو، أو ا ثنين  من  التي قمت بإعدادها  
  . 
والنشرات)،  أو  اسمح  لهم  بالمشاركة  بسيناريوهات  مبنية  على  قضايا  ظهرت  خالل  البرنامج 


4. بعد أن  ينتهي الطالب  من  تقديم أدوارهم؛  هنئهم  على  عملهم الدؤوب،  ومشاركتهم لتجميع  كل  ما  جاء   
  . 
في   البرنامج 


5. عبر  بأنك  على  ثقة  من  أنهم  سيحسنون  صنع ًا في  تطبيق  ما  اكتسبوه  من  معارف،  ومهارات  جديدة  في   
  . 
حياتهم  الواقعية،  وأن  عليهم  التفكير  في  طرق  للعمل  معا،ً  و  القيام  بمزيد  من  الممارسة 


6. اسأل  الطالب  عن  بعض  األفكار  للطرق  التي  يستطيعون  بها  مواصلة  دعم  بعضهم  البعض،  وممارسة   
  . 
واكتب  هذه  األفكار  على  ورقة  فليب  شارت  .
مهارات  جديدةً 
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7. ال  ينبغي  على  الطالب  مواجهة  أية  صعوبة  في  الخروج  بطرق  للممارسة،  ولكن  قم  باالستعانة  باألمثلة   
  : 
التالية
 - إذا  لزم  األمر 

  .

• تمثيل  األدوار  في  مدارس  أخرى،  أو  للطالب  األصغر  سن ًا في  مدرستهم  

  . 

• تبادل  المعلومات  عن  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  مع  العائ لة،  واأل صدقا ء 

  . 

• تنظیم  أیام  مفتوحة؛  ألداء   المسرحیات ،  أو  أیام  لتبادل  المعلومات  مع  أفراد  المجتمع 

  . 

• عقد  جلسة  إعالمیة  مع  وجھاء  القریة؛  لیطلعوا  على  وضع  الشباب  في  مجتمعھم 

 • تعليق  ملصقات  تحتوي  على  المعلومات  التي  تعلموها  على  جدران  المدارس،  و خارجها  من  
 . 
محيط   المجتمع  نفسه 

 • التطوع  لمساعدة العائالت،  واألصدقاء الذين يعانون  من  أية  مشكالت،  أو  أمراض  .  

  . 

• الت فكي ر في  طرق للمساعدة في  منع  العنف في  المدارس 

  . 
 • تن ظي م  جولة  حول  البلدة  إلخبار  الناس  عن  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس 


8. اقترح  على  الطالب  إنشاء  نادي  واختيار  بعض  األفكار  للمتابعة،  أو  التجمع  إلنهاء  خطط  العمل  من   
  .2
الوحدة  6،  الجلسة   

التعھد 
  (30 دقیق 
ة)   :3
           نشاط  

• اطلب  إلى  الطالب  كتابة  التعهد  للتعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس   

وكيفية  تجنبه  في  دفاتر  ملحوظاتهم،  وتوضيح  ما  يمكنهم  القيام  به  حتى  يستطيعوا  القيام  بالمساعدة  
يتضمن  هذا  تقديم  الدعم   .
في  منع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  و  التعامل  معه 

  . 
لزمالئهم  والحرص  على  أن  يحصل  جميع  الطالب  على  بيئة  تعليمية  آمنة 


• أخبرهم بأن يفكروا بالمعارف،  والمهارات الجديدة التي  تنعكس من  خالل تمثيل  األدوار، وإعداد   
قائمة  بثالثة  نقاط  توضح  ما  يمكنهم  عمله  للتعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  

  . 
المدارس  وكيفية  تجنبه 

  . 

• يجب  أن  يكون  هناك  زميل  في  أثناء  التوقيع  على  التعهد  يكون  بمثابة  شاهد 
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        ملخص  الجلسة   
وذكرهم  بأن  بعض  الجلسات  لم  تكن   . 

1. تأكد  من  توجيه الشكر لجميع الطالب  على التزامهم، وتفانيهم  

  .
سهلة ،  ولكن الجميع  عملوا  معا؛ ليجعلوا  من  هذا البرنامج برنامجًا ناجحاً 

وبالتالي  يقومون   .

2. ذكر  الطالب  بأنهم  يتخذون  القرارات  في  كل  يوم  
– بعضها  صغيرة،  وأخرى  كبيرة 
بعض األحيان باتخاذ قرارات  صائبة،  وأخرى  غير  صائبة؛  ولكن تبقى لديهم ال قدرة  على اتخاذ 

و إذا  قاموا  باتخاذ  قرار  سيء يمكنهم  طلب  المساعدة،  ويجب  عليهم  المضي  قدم اً في   قراراتهم  بأنفسهم .
  . 
السعي  لتحقيق  أهدافهم 


3. أخبر  الطالب  بأنهم   قد   يواج هون  التحديات،  والصعوبات  خالل  مسيرة  حياتهم؛  ولكنهم  يمتلكون  
ذكرهم   المهارات،  والشجاعة،  والمرونة  للتغلب  عليها . وذكرهم  بمصادر  العون  التي  تعرفوا  إليه 
ا.

بجميع  الموارد  المتوافرة  لهم  ،  وذكرهم   
– أيض ًا
- باألشخاص  الراشدين،  والجديرين  بالثقة،  وبالالئحة  
التي  اعطيت  لهم  والتي  تحتوي  على  أسماء،  وأرقام  األفراد،  والجهات  المعنية  في  حال  تعرضهم  للعنف  

 . 
أو  اإلساءة 


4. ذكر  الطالب  بتعهدهم  بمساعدة  بعضهم  البعض  للبقاء  في  بيئة  مدرسية  آمنة،  بحيث  يستطيع  كل  منهم     
 . 
إكمال  الدراسة  وتحقيق  أهدافه  في  الحياة 

في  الهواء،  واطلب  إلى  كل  طالب  العبور  من  خالله؛  ليرمز  ذلك  إلى  المعرفة  والمهارات   "
ًال  5 . ارسم 
 "مدخ
  . 
التي  اكتسبوها  حديث ًا من  خالل  هذا البرنامج الذي سوف  يساعدهم في  مستقبلهم 

           معلومات  عن  محتوى  الجلسة   
         أمثلة  لسيناريوهات  من  واقع  الحياة  للعب  األدوار   

  . 

• معلم  يطلب  إلى  إحدى  الطالبات  حمل  كتبه  إلى  منزله 

  . 

• معلم  يطلب  إلى  أحد  الطالب  العمل  في  حديقة  منزله 


ب(أو  طالبة 
 ) أصغر  سناً،  مما  يسبب   يحاول  لمس  طال 
• أحد  البالغين  أو  أحد  الطالب(ول داً  أو  بنتاً )
أو  الصغيرة 
) شعوراً  بعدم  االرتياح..   )
للصغير 

  .

• يقوم  أحد  األصدقاء  بإخبارك  أن  هناك  شخص  بالغ  
– أنت  تعرفه  
- يقوم  بالتحرش  به  جنسي اً 

  . 
مصاب  باإليدز  (

• يضايق  الطالب  ولد اً (أو  بنتاً ) بإخباره  أنه 
 (أو  أنها 

  . 

• تقوم  جماعة  من  الشباب  بالضغط  على  زميلهم؛  ليشاركهم  تدخين  السجائر 

  .

• يبدأ  الحيض  لبنت  في  أثناء  الدوام  المدرسي،  ويقوم  الجميع  بالسخرية  منها  
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• تقوم  إحدى  البنات  بالتباهي  أمام  زميالتها  بأن  هناك  شخص  كبير  في  السن يشتري  لها   الهدايا .   

(

ق (أو  وافقت  شراء  احتياجاته  الم در سي ة  إذا  واف 
• يقوم  شخص  بالغ  بالعرض  على  طالب 
 (أو  طالب 
ة)
على  ممارسة  عالقة  جنسية  معه .  

  . 

• يسخر  الطالب  من  زميل  لهم؛  ألنه  لم  يقم  عالقة  جنسية  من  قبل 


• يقوم  بعض  الطالب  بمضايقة  زميلهم  الذي  يحتاج  إلى  االستذكار  من  أجل  االختبار،  وال  يستطيع   
اللعب  معهم .  

فيقوم  المعلم  بتوبيخ   .

• يمتلك  الطالب  الكثير  من  األعمال  في  البيت،  و  يصل  إلى  المدرسة  متأخرًا 
  . 
الطالب  أمام  الفصل؛  حتى  يبكي  الطالب 

 . 
لعدم  إتمامھ  للواجبات  المنزلیة  (

• یقوم  المعلم  بضرب  الطالب
  (الول د أو  البنت 
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التعهد  للتعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  وكيفية  تجنبه   

  

   

أنا _______________________ استطيع  أن  أساعد  في  الوقاية،  و  التعامل مع  العنف     

   القائم  على  النوع  االجتماعي  في  مدرستي  من  خالل  التالي : 

  ....................................................................  .1
   

   
  ....................................................................  .2
 

  
 

    ....................................................................  .3
 

   

   

   التوقيع:_______________________________ 

الشاهد: _______________________________     
التاريخ:  _______________________________  

  

  

  

  

  

  

182 



 
 

  
المصطلحات
  

االمتناع عن ممارسة الجنس - االمتناع  عن  ممارسة  الجنس  هو  خيار  االمتناع  عن  النشاط  الجنسي .أسباب  
اختيار  االمتناع  عن  ممارسة  الجنس  قد  تكون  أخالقية،  أو  ديني ة،  أو  قانونية،  أو  من  أجل الصحة   

- فقط  
- لتجنب  الحمل  غير  المرغوب  في ه،   %  100
والسالمة
  . االمتناع  عن  ممارسة  الجنس  هو  وسيلة  فعالة   
واألمراض  المنقولة  باالتصال  الجنسي،  بما  في  ذلك  فيروس  نقص  المناعة  البشرية. 

المراهقة 
- الفترة  االنتقالية  النفسية،   واالجتماعية،   والمادية  بين  الطفولة  والبلوغ؛  و  التي  غالبا  ما  تبدأ  مع  سن  
حدد  ت  سن  المراهقة  باعتبارها  فترة  من  العمر  ما  بين   10 و   19  ( WHO)  منظمة  الصحة  العالمية. 
البلوغ

عاما .  

الخدمات المالئمة للمراهقين 
- حزمة  شاملة  من  الخدمات  التي  تشمل  تقديم  المشورة،  والتغذية  ،  والتحصين  ،  
وخدمات  الصحة  اإلنجابية،  وتعليم  المهارات  الحياتية
 .الخدمات  ينبغي  أن  تكون  متاحة  في  أو قات  مناسبة 

للمراهقين،  وبالصورة  التي  تجعلهم  يشعرون  بأنهم  موضع  ترحيب .  

العدوانية  
- إيصال  رسالة  باستخدام  القوة  ،  ودون  التفكير  في  مشاعر  الشخص  اآلخر؛  التعبير  عن  النفس  
بطريقة  تصادمية . 

اإليدز  
- متالزمة  نقص  المناعة  المكتسبة،  وهو  مرض  فيروسي  يصيب  اإلنسان،  ويعمل  على  تدمير  الجهاز  
المناعي،  وتقويض  قدرة  الجسم  على  الدفاع  عن  نفسه  من  العدوى  والمرض .  

الحزم  
-  توصيل  رسالة   تعبر  عن  األ فكار، والمشاعر بصدق، ومباشرة،  وبوضوح دون تجاهل لحقوق  
اآلخرين،  وتظهر  االحترام  المتبادل . 

لغة الجسد 
-  نوع  من  التواصل  غير  اللفظي
  . يمكن  أن  يكون  باستخدام : سلوك  جسدي  ،أو اتخاذ  وضع 
معين، أو  تعابير  الوجه،   والتي  يمكن أن  تفسر  على أنها  تواصل ال  واعي   لمشاعر المرء . 

ال تن مر -  التحرش  المؤذي،   أو  تعذيب  اآلخرين،  وعادة  ما  يكون  من  قبل  معت ٍد يتمتع   بسلطة  مادية  /أو 
الملحق أ )   :
(انظر  اجتماعية   أكثر  من  الضحية.

 .
ال موافقة- قول  "نعم"؛  والقبول  بشيء  ما  بحرية،  وطواعية   
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اتفاقية
- اتفاق  ملزم بين الدول، تستخدم كمرادف للمعاهدة،  والعه 
د. 


 1990)- وهي  االتفاقية  التي  توجز   
اتفاقية  حقوق  الطفل 
(التي  اعتمدت  عام  1989، و دخلت  حيز  التنفيذ  عام 
  .
المثل  الجماعية  لألطفال  جنب اً إلى  جنب  مع  التعهد بالتزامات  تجاه  األطفال 

  .
الحسم  
- عملية  اتخاذ  القرار ،  أو  وضع  مسار  للعمل 

 .
القذف  
- إطالق  المني  من  القضيب  في  أثناء  النشوة  الجنسية 

التعاطف
- فهم  مشاعر،  وتجارب  شخص  آخر، وخاصة  عند  المرور  بتجربة  مماثلة .  

التشجيع 
 -  اعطاء  شخص  األمل،  والثقة،  أو  الشجاعة .  

االنتصاب   – حالة  شد،  وتورم  األنسجة  المنتصبة،  وخصوصا  التي  في  القضيب،  وعادة  ما  يكون  نتيجة  للشهوة  
  .
الجنسية 

  .
التخصيب 
 - اتحاد  البويضة  مع  الحيوان  المنوي 

النوع  االجتماعي
- يشير  إلى  مجموعة  من  الصفات،  والسلوكات  المتوقعة  من  الذكور،  واإلناث  من  وجهة  نظر  
 .
المجتمع 

العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي-أي  فعل  يترتب  عليه
 - أو  يرجح  أن  يترتب  عليه
- أذى  جسدي،  أو  جنسي،  
على  أساس  توقعات  األ دوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي،   أو  معاناة  نفسية  ضد  شخص 
 (ذكر ،أو  أنث 
ى)

والصور  النمطية . 

المساواة  بين  الجنسين
- المساواة  في  الحقوق،  والحريات،  والظروف،  والفرص  المتاحة  للذكور،  واإلناث  
لتحقيق  كامل  إمكاناتهم،  واإلسهام  في  
- واالستفادة  من  
- التنمية  االقتصادية،  واالجتماعية،  والثقافية،  

والسياسية .  

العدل  بين  الجنسين   – اإلستراتيجيات،  أو  العمليات  المستخدمة  لتحقيق  المساواة  بين  الجنسين،  وهي  تنطوي  
على  عدالة  في  التمثيل،  والمشاركة،  والمزايا  الممنوحة  للذكور،  واإلناث
  . بحيث  يكون لكل  من  الذكور  واإلناث   
فرص  عادلة  لتلبية  احتياجاتهم،  والحصول  على  فرص  متكافئة  لتحقيق  إمكاناتهم  الكاملة  بصفتهم  بشر 
.  فالعدالة  

 .
هي  الوسيلة ،  والمساواة  هي  النتيجة 

إن  القواعد   .
قواعد  النوع  االجتماعي
- أنماط  قياسية لسلوك  الرجال، والنساء، والتي  تعد  عادية  في  المجتمع 
المحددة  بدقة  بين  الجنسين  يمكن  في  كثير  من  األحيان  أن  تحد  من  الحقوق،  والفرص،  والقدرات  للنساء ،  

والفتيات  مما  يؤدي  إلى  التمييز،  واالستغالل،  وعدم  المساوا 
ة. كما  يمكن  للفتيان،  والشبان  أيضا  أن  يمنعوا  من  
  .
 
المشاركة  في  ص نع  بعض  القرارات،  والخيارات  بسبب  تصرفات  يتوقعها  المجتمع  منهم 
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تعيين  األدوار  القائمة  على  النوع  االجتماعي
- أدوار  محددة  اجتماعيا،    /
األدوار  القائمة  على   النوع  االجتماعي 
وقد  تختلف  على  نطاق  واسع  داخل،   وبين  الثقافات،   والتي  يمكن  أن  تتأثر  بعوامل  مثل : التعليم،  أو  االقتصاد .

 .
وغالبا  ما  تتطور  مع  مرور  الوقت 

الصور  النمطية  القائمة  على  النوع  االجتماعي  
- تعميمات  واسعة  على  أساس  افتراضات  حول  كيف  يمكن  
لشخص  أن  يتصرف  بسبب  جنسه،  أو  ما  يعتبره  المجتمع  دوراً ،  أو  صفة،  أو  خاصية  ذكورية،  أو  أنثوية .   

 .
الهدف   
– الغاية،  أو  الغرض،  أو  النتيجة  المرجوة
  . وهو يركز  على  شيء واحد،  ويعمل من  أجل تحقيقه 

  .
التحرش
- عادة  ما  يكون  السلوك  المستمر  الذي  يهدد  أح دا،  أو  يسبب العذاب  للمرء 

  .
الهرمونات  
-  مواد  كيميائية  في  الدم  تؤثر  على  تطور  المرء،  ونموه ،  أو  جنسه ،  إلخ 

وينتقل  هذا  الفيروس  عن  طريق   .
فيروس  نقص  المناعة  البشرية
- وهو  الفيروس  الذي  يسبب  مرض  اإليدز 
ويمكن  منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، فهو ال  ينتقل   الدم،  والمني، والسوائل  المهبلية،  وحليب  األم .

  .(
عن  طريق  االتصال  العرضي 
 (المعانقة،  وتقاسم  شقة،  ولعب  كرة  السلة،  الخ 

حقوق  اإلنسان- هي  الحقوق،  والحريات  األساسية  التيُ تمنح  لكل  البشر،  بغض  النظر  عن  الجنسية،  أو  العرق،  
  .
أو  اللغة،   أو  الجنس،   أو  القدرة 

  .
غير  مالئم 
 - غير  مناسب،  أو  غير  الئق 

دورة  الحيض 
 - الفترة  الزمنية  المحسوبة  ابتداء  من  اليوم  األول  من  فترة  الحيض  من  خالل  سلسلة  من  
التغييرات  التي  تحدث  بانتظام  في  المبيض،  والرحم  في  اليوم  األول  من  الدورة  الشهرية  التالية 
. وتعرف  أيضا  

  .
بالدورة  الشهرية 

  .
الحيض 
 - التصريف  الشهري  للدماء،  واألنسجة  من  بطانة  الرحم 

  .  
االحتالم 
 - قذف السائل المنوي  غير الطوعي التي يعيشها الذكور في  أثناء النوم

  .
التفاوض 
 - التواصل  مع  شخص  آخر  لغرض  التوصل  إلى  اتفاق  متبادل؛  حال  وسطاً ،  أو  تسوية 

عدم  إصدار  أحكام  مسبقة 
 - االمتناع  عن  إصدار  األحكام،  وال  سيما  تلك  التي  تستند  إلى  افتراضات،  أو  القوالب  
  .
النمطية،  واآلراء  الشخصية 

  .
القواعد 
 - نمط  معيار  السلوك  الذي  يعتبر  طبيعيا  في  مجتمع 
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ض  . وهذا  يحدث  عادة  في  منتصف   دورة  الحيض   التبويض
- اإلفراج  الدوري  عن  البويضة  الناضجة  من  المبي
  .
للمرأة  تقريباً 

  .
السلبية  
- تسليم  رسالة  دون  التعبير  عن  األفكار  الحقيقية  للمرء،  أو  مشاعره،  وأحيانا  التزام  الصمت 

ضغط  األقران   
– الضغط  االجتماعي   على  شخص  ما  من  أجل  إرغامه  على  اعتماد  نوع  من  السلوك،  واللباس،   
  .
أو  ليتخذ  موقف لكي يكون  مقبو ًال كجزء  من  المجموعة 

الدورة  
- انظر  دورة  الح 
يض. 

  .
المجرم 
 - الشخص  الذي  يرتكب  جريمة 

 .
المثابرة 
 - ثبات  ومواصلة  العمل،  أو  المعتقد  على  مدى  فترة  طويلة  على  الرغم  من  الصعوبات،  أو  النكسات 

  .
سن  البلوغ 
 - خالل  الفترة  من  الحياة  التي  يصبح  الفرد  قادرا  على  اإلنجاب 

  .
 اإلنجاب   
– عملية  الحمل،  ووضع  األطفال 

المرونة 
 - القدرة  على  النمو،  وال نض ج،  والقدرة  على مواجهة  ظروف  غير  مواتي 
ة. 

 
السلوكات  الخطرة   – السلوكات  غير  الصحية،  والمخاطر  السلبية،  والتي  تشمل  األنشطة   المهددة   لصحة
الشخص  و  سالمته  (مثل  شرب  الخمر،  وتعاطي  المخدرات،  وممارسة  النشاط  الجنسي  غير  المأمون،  الخ) .

 .
سلوكات  فيها  مخاطر  صحية،  وتشمل  تجاوز  المرء  حدود  إمكاناته  لتحقيق  أهداف  جديدة 

  .( 
 (انظر  الملحق  أ   العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  

  .
الكفاءة  الذاتية
- اإليمان بقدرة المرء  على القيام بسلوك، أو  عمل  معين،  أو  قدرته  على تعلم  هذا الشيء 

 .
احترام  الذات   
– اإليمان،  والثقة  في  قدرة  الفرد،  وقيمه  الخاصة 

   .
الجنس
- أن  يكون  المرء  ذك ر، أو أنث ى  بحسب  التعريف  البيولوجي 

  .
الجماع   
– إدخال  قضيب  الذكر  في  مهبل  األنثى 

األمراض  التي  تنتقل  جنسيا  
- األمراض  المعدية  التي  تنتقل  عن  طريق  االتصال  الجنسي،  شرجية،  أو  مهبلية،  
  .
أوعن  طريق  الفم 

وصمة  العار  
 – العار،  والخزي،  أو  ما  يعتبر  اجتماعيا  غير  مقبول،   كثير  من  الناس  الذين  يعيشون  مع  فيروس  
 .
نقص  المناعة  البشرية  غالبا  ما  يواجهون  وصمة  العار 

النمام  - الشخص  
- وخصوصا  األطفال 
 - الذي ينقل لآلخرين  كالم  شخص آخ ر، أو  ينقل أسرار السلوك  
السيئ  . 
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اإلغاظة ليست دائما ضارة، لكن يمكن أن تكون مدمرة  إذا   اإلغاظة- االستهزاء، أو التصغير من قدر المرء .

لم يكن مرغوباً  في ها،  أو  عندما تستمر لفترات طويلة . 
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الملحق  أ
 

 

 

العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدا 
رس:
التعريف  واألنواع   

 

تعريف  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس :  

 إن  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس  ينتج  عنه  أذى  جنسياً،  أو  بد نياً،  أو  نفسياً للبنات 
فهويشمل  أي  شكل  من  أشكال  العنف،  أو  االعتداء  المبني  على  الصور  النمطية  القائمة  على  النوع   ولألوالد .
ولكنه  ال  يقتصر  على  االغتصاب،  واللمسة  الجنسية   االجتماعي،  التي  تستهدف  الطالب  على  أساس  جنسه 
م.

 
غير  المرغوبة  فقط  بل  يتعدى  ذلك  إلى  التعليقات  الجنسية  غير  المرغوبة،  والعقاب  البدني،  والترهيب، 
كما  أن  عالقات  القوة  غير  المتكافئة  بين  البالغين،  واألطفال،  والذكور،  واإلناث  تسهم  في   والتحرش  اللفظ 
ي.

و العنف  قد   يتم  في  المدرسة،  أو  ساحاتها،  وفي  طريق  الذهاب  أو   .
العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي 
العودة  من  المدرسة،  أو  في  أروقة  ومساكن  المدرسة  الداخلية،  ويمكن  أن  يرتكب  من  المعلمين،أو  أفراد  
المجتمع،  والطالب . األوالد  والبنات  على   حٍد سواء  يمكن  أن  يكونوا  إما  ضحايا  أو  جناة  أو  كال  األمرين .

الفشل  الدراسي  بسبب  التغ ي ب،  وهذا  العنف  قد  يؤثر  على  سالمة  الطالب،  مما  يعرضهم  لخطر  أكبر،  مث 
ل:
والتس رب من  الدراسة،  أو  انعدام  الحافز  للتحصيل  الدراسي،  كما  أنه  يؤثرعلى  صحتهم  النفسية،  وال بدنية، 

بما  في  ذلك  فيروس  نقص  المناعة   ) 
وينتج  عنه  إصابات  بدنية،  وحمل،  وأمراض  منقولة  جنسياً 
المكتسبة)،أو  اعتالل  الصحة  النفسية  و  العاطفية .  

  

يمكن  لألنواع  الثالثة  للعنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس
- الجنسي،  والنفسي،  والبدني- أن  
كما  أن  البنات   .
التنمر  يمكن أن  يكون لفظياً أو  بدنيًا  على  سبيل  المثا 
ل: تتداخل  ويصعب  التمييز  بينها .

فالبنات  قد   واألوالد  الذين  يخرجون  عن  األدوار  االجتماعية  النمطية  قد  يواجهون  األنواع  الثالثة  للعن 
ف.
يتعرضن  لإلذالل  على  أيدي  المعلمين  فيما  يتعلق  بمظهرهن 
 (العنف  أو  التحرش  الجنسي)،  إلى  جانب  قدراتهن  

الفكرية 
(إيذاء  نفسي ).  

  

العنف  الجنسي  

هو  تعرض  البنات  واألوالد  لالعتداء  أو  العنف  الجنسي  من  قبل  شخص  بالغ،  أو  طفل  آخر  أكبر  سن ًا 
من  خالل  أي  شكل  من  أشكال  النشاط  الجنسي  القسري،  أو  غير  المرغوب  فيه؛  حيث ال  تكون  هناك  

موافقة- وهي  غير  ممكنة  في  حالة  الصغار- ويتم  استخدام  القوة،  أو  الترهيب  النتزاع  الفعل  الجنسي .
إن  العنف و  االعتداء  الجنسي   يشمال ن  االتصال  البدني  المباشر،  مثل  اللمسة  غير  المرغوب بها  من  أي  
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للصغار  تحت  السن  القانونية  للموافقة . نو ع،  أو  االغتصاب،  والذي  يعرف  أيض اً باسم  "هتك  العرض "
وبغض  النظر  عن  السن  القانونية  للموافقة؛  فإن  النشاط  الجنسي  بين  المعلم  والطالب  يعد  اعتداء  بسبب  

واألنشطة  مثل  إجبار  الطفل  على  مشاهدة  أفعال  جنسية،  أو   السن،  والفوارق  في  القوة  بين  الجانبين .
إباحية،  أو  استخدام  طفل لعمل  المواد  اإلباحية،  أو  جعل  طفل  ينظر  إلى  األعضاء  التناسلية  للبالغين  هو  

فعلى  سبيل  المثال،  استخدام  لغة  جنسية   أيضا  يمثل  اعتداء . ويمكن  أن  يكون العنف  الجنسي  لفظيا .
صريحة  تستهدف األطفال، أو  أي  فعل  متكرر، و غير  مرغوب فيه ولم  يتم الدعوة إليه  من  خالل  

يمكن  للعنف  الجنسي،   .
المضايقة،  أو  التهكم  حول  اللباس،  أو  المظهر  الشخصي  هو  أيضا  اعتداء  جنسي 
وهذه اآلثار  يمكن أن  تشمل   ًرا،  وله آثار  طويلة المدى  على الطالب . أو  االعتداء  الجنسي أن  يكون  مدم

ارتفاع  نسبة  األضرار  االجتماعية،  والعاطفية،  والنفسية،  أو  ارتفاع  نسبة  تعاطي  المخدرات،  أو  
المشاكل  الصحية  واالجتماعية،  مثل 
: الحمل  غير  المرغوب  فيه،  واألمراض  المنقولة  جنسي اً بما  في  ذلك  

كما   اإليدز،  واالكتئاب،  واضطرابات  الذاكرة،  والسلوك  العدوان 
ي. فيروس  نقص  المناعة  المكتسب 
ة/
يمكن للعنف  الجنسي  أن  يؤثر  سلبا  على  التحصيل  التعليمي .  

 

العنف  البدني   

    هو  تعرض  البنات  واألوالد  للعنف  أو  سوء  المعاملة  من  قبل  شخص  بالغ،  أو  طفل  آخر  من  خالل  العقاب  
إن  العقاب  البدني  هو  أية  عقوبة  يتم  فيها  استخدام  القوة  البدنية   .
الب دني،  أو  العمل  القسري  أو  العراك،  أو  التنمر 

و  ينطوي  هذا  النوع  من  العنف  على  ضرب   إلحداث   درجة  معينة  من  األلم،  أو  عدم  الراحة  مهما  كانت  ضئيلة .
األطفال  باليد  ،  أو  بأداة، (على  سبيل المثال،  سوط ، أو  عصا،   أو  حزام،   أو  حذاء  ،  أو  ملعقة  خشبية ). كما 

يمكن  أن  ينطوي  على  الرفس،  والهز،  أو  رمي  األطفال،  أو  الخدش،  أو  القرص،  أو  العض،  أو  شد  الشعر،  أو  
لكم  األذنين،  أو  إرغام  األطفال  على  البقاء  في  أوضاع  غير  مريحة،  أو  الحرق ،أو  االبتالع  القسري 
(على  سبيل  

المثال،  غسل  أفواه  األطفال  بالصابون  ،  أو  إجبارهم  على  ابتالع  توابل  حارة 
). بصفة  عامة،  يطبق  المعلمون  
في  معظم  الحاالت  يتعرض  األوالد   عقوبات بدنية  على  البنات  تختلف  عن  تلك  التي  يطبقونها  على  األو 
الد.

بشكل  متكرر  أكثر  وأقسى  للعقاب  البدن ي  عن  البنات،  كأسلوب 
"لجعلهم  رجاالً 
" . إن  للعقاب  البدني  آثار اً بدنية،  
ونفسية  سلبية  على  الطالب،  تشمل  األلم،  و  اإلصابات،  و  اإلذالل،  والشعور  بالذنب،  والعجز،  والقلق  والتقليل  
كما  يمكن  للمعلمين  تطبيق  األذى  البدني  على  األطفال  من  خالل  العمل  القسري  في  أثناء،   من  احترام  الذات .

وخارج  ساعات  الدوام  المدرسي،  ومن  ذلك اجبار  الطالب  على  جلب  الماء  ،  أو  العمل  في  حقولهم،  وتعريض  
األطفال  لإلصابة  البدنية  بسبب  األعمال  اليدوية  الشاقة ،  إلى  جانب  الفشل  الدراسي  بسبب  التغيب  عن  الحصص .
إن  للعنف  البدن ي  أثراً  مدمراً   بينما  يأخذ  العنف  البدني  واإليذاء  بين  الطالب  طابع  التنمر،  والضرب،  والعراك .

وطويل  األمد  على  الطالب،  بما  في  ذلك  ارتفاع  نسبة  األضرار  االجتماعية،  والعاطفية،  والنفسية،  وارتفاع  نسبة  
تعاطي  المخدرات،  أو  حدوث  مشكالت  بدنية،  أو  نفسية،  أو  اجتماعية،  واضطرابات  الذاكرة،  والسلوك  

كما  يمكن  للعنف  البدن ي  أن  يؤثر  سلب اً على  التحصيل  التعليمي .   العدواني .
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العنف  النفسي   

    هو تعرض البنات، واألوالد للعنف أو اإليذاء النفسي على أيدي أقرانهم، والمعلمين على حد  سواء، وذلك   
وقد  يستخدم  المعلمون  عقوبة   من  خالل  المضايقات  اللفظية،  والتنمر، واإلغاظة، والعقوبة  القاسية،  أو  المهينة .
غير بدنية  تقلل  من  شأن  الطالب،  أو  تهينه،  أو  تجعله  كبش  فداء،  أو  التهديد،  أو  السخرية،  أو  بالتخويف . كما  
أن  االنتقاد  الدائم  غير  المبرر،  وعدم  الثناء،  وعدم  وضع  حدود  واضحة،  والسلوك  غير  المتوقع يشكل  عبئ اً 

بينما  يأخذ  العنف  أو  اإليذاء  النفسي  بين  الطالب  شكل  السخرية  اللفظية  ضد   على  الطالب  في  نهاية  المطا 
ف.
في  محاولة  لجعلهم   أو  "أنثوي " األوالد،  والبنات  التي ال  ينسجم  سلوكهم  مع  نظرة  المجتمع  لما  هو  
"ذكوري "

ويمكن  أن  تتراوح  أعمال  التنمر  من  السخرية  إلى  العنف  البدن ي  من   .
يتوافقون  مع  الصور  المرسومة  لهم  مسبقاً 
وهناك  أشكا ل  أخرى للتنمر تشمل : التهديد،  أو  إطالق  أسماء،  أو  الطالب،  و  المعلمين  على  حد  سواء .

باإلضافة  إلى   السخرية،  أو  نشر  الشائعات،  أو  االستبعاد  من  المجموعة،  أو اإلذال ل،  أو  التصريحات  المسيئ 
ة.
إن  اإليذاء  النفسي  يمكن  أن  يكون  له  أثار  مدمرة   ذلك؛  فإن  التنمر هو  نمط  من  السلوك  أكثر  منه  حادث اً منفرداً .
وطويلة  األمد  على  الطالب،  بما  في  ذلك  ارتفاع  نسبة  األضرار  االجتماعية  والعاطفية  ،  والنفسية،  والمشكالت  

كما  يمكن  أن  يؤثر  سلب اً على  التحصيل  العلمي .   النفسية،  واالجتماعية  كالقلق  واالكتئاب .
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الملحق  ب 
 

أنموذج  رسالة  إلى  أولياء  األمور   

عزيزي  ولي  أمر  الطالب 
\ ــــــــــــــــــــــــــــ،    المحترم  

وهذا  البرنامج   أما بعد،  فإن المدرسة تقدم برنامجاً  خاصاً للمساعدة  في  منع، ومواجهة العنف داخل و  خارج  المدرسة .
  .
يستخدم  مداخل   l:دليل  تدريب  الطالب  على  التعامل  مع  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي  في  المدارس وكيفية  تجنبه 

  
من  أجل  مساعدة  المدارس  على  التعامل  مع  العنف وكيفية  تجنبه  يتم  تشجيع  الطالب  على اتخاذ  القرارات السليمة  

والمسئولة،  والتعليم  هو  ال خطوة  األولى  للمحافظة  على  صحة  األطفال،  وإبقائهم  في  مأمن  من  العنف . إن  أهداف  دليل  
  :
مداخل   l هو  مساعدة  األطفال  على 

  

1. حماية  أنفسهم  من  العنف  القائم  على  النوع  االجتماعي .   


2. تعزيز  مرونتهم  إذا  تعرضوا  لسوء  المعاملة .   

3. تطوير  عالقات  صحية  مع  أقرانهم،  والراشدين .  

  
وهناك  بعض  الموضوعات  التي تناقش التعامل  مع   النمو العاطفي، والبدني لدى  طفل ك،  بما في  ذلك تحقيق  األهداف،  
وعوامل  العنف،  وحقوق  اإلنسان،  ومهارات  الوقاية  من  العنف،  والصداقات  الصحية،   والبنية  الصحي 
ة. في  قسم  البنية  

الصحية،  سيناقش  الطالب  التغيرات  المرتبطة  بسن  البلوغ،  وأعضاء  الجهازالتناسلي  لدى  كل  من  الذكر  واألنثى،  
ويمك نك  أن  تشارك  بما   المعلومات  التي  سيتلقاها  هي  معلومات  واقعية  ودقيقة،  تم  تجميعها  من  مصادر  دولية . والحيض .

سيتعلمه  طفلك  من  خالل  الوسائل  التالية :  
  

  .
 • شجع  طفلك  على  مناقشة  األسئلة، أو  المخاوف  معك 
  . 
 • تحدث  مع  طفلك  عن  مشاعرك،  وت جا ربك  الخاصة  في  مرحلة  المراهقة

 • تحدث  مع  طفلك  عن  قيمك،  ومعتقداتك .  
 • شجع  أبنك،  أو  أبنتك  على  مشاركتك  بما  سيتعلمه . 

  
وبصفتي  مدرب  لدليل  مداخل   l ،  أشعر  بأن  من  مصلحة  صغار  السن  الحصول  على  معلومات  قيمة ،  ودقيقة،  لكي  

إنن ي أقدر   يصبحوا  أشخاص اً راشدين وأهالً لتحمل  المسئولية ،  حتى ينعموا بحياة  خالية  من  العنف، و سوء المعاملة .
وإذا  كان  لديكم  أية  أسئلة،  أو  استفسارات يرجى  االتصال بي  .   دعمكم  المستمر .

  
                                                    مع  خالص  تقديري  لشخصكم،   

ا سم  المدرب : 
  (
معلومات  االتصال  (مثل : المدرسة  ،أو   المؤسسة،  العنوان  ،  ورقم  الهاتف 
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لمزيد  من  المعلومات  يرجى  زيارة  الموقع  اإللكتروني  : 
 http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting _programs/wid/ 
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