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لمحة عن مؤسسة أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين 

أبعــاد هــي مؤسســة مدنيــة، غيــر طائفيــة وغيــر ربحيــة تهــدف إلــى إحقــاق مســاواة النــوع 
ــة المســتدامة فــي الشــرق األوســط  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــز التنمي االجتماعــي لتعزي

وشــمال إفريقيــا.
ــز المســاواة بيــن المــرأة والرجــل وتفعيــل مشــاركة النســاء مــن  ــى تعزي تســعى أبعــاد إل
خــال تطويــر السياســات، واإلصــاح القانونــي، وإدمــاج مفهــوم النــوع اإلجتماعــي، وتعزيــز 
ــز قدراتهــن  ــن النســاء وتعزي ــز وتمكي ــة، وإلغــاء التميي إشــراك الرجــال فــي هــذه العملي
ــى التعــاون ودعــم منظمــات  ــة فــي مجتمعاتهــن. كمــا تســعى أبعــاد إل للمشــاركة بفعالي

ــة ببرامــج المســاواة بيــن الجنســين وحمــات المناصــرة. ــي المعنّي المجتمــع المدن

فرن الشباك، القطاع 5، 51 شارع البستاني، بناية النجار، الطابق األرضي
صندوق البريد: 048-50  بيروت، لبنان

هاتف / فاكس : 
الخليوي )المكتب( : 

www.abaadmena.org
abaad@abaadmena.org 

facebook.com/abaadmena
youtube.com/user/ABAADMENA 

twitter.com/ABAADMENA

لمحة عن جمعية إنقاذ الطفل الدولية
 

تناضل جمعّية إنقاذ الّطفل الدولية من أجل حقوق األطفال.
نساهم في تحسين حياة األطفال بشكل فوري ودائم في جميع أنحاء العالم.

تتمثل الرؤيا التي وضعناها نصب أعيننا بعالم حيث يتم النهوض بجميع حقوق األطفال.

 تعمل جمعّية إنقاذ الّطفل الدولية من أجل:
• عالم يحترم ويقّدر كل طفل.

• عالم يصغي الى األطفال ويتعلم منهم.
• عالم حيث يشعر جميع األطفال باألمل وحيث تتوفر لهم الفرص.

صندوق البريد: 7167-113 بيروت، لبنان
الهاتف: 
فاكس: 

lebanon.info@savethechildren.org
www.savethechildren.net
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شكر وتقدير

تــود أبعــاد ABAAD  و لجنــة إنقــاذ الّطفــل الدوليــة  SCI أن ُتعِربــا عــن جزيــل شــكرهما وامتنانهمــا إلــى كل مــن ســاهم فــي إنتــاج 
هــذا المــورد التدريبي.

إعداد           أنيتا نّصار

مراجعة تقنية          أمل فرحات ،أنطوني كعدي ، أنيتا نّصار، روال المصري، نزار رمال

تنسيق المشروع        خديجة ناصر وعليا سعيد 

إشراف ومتابعة          غيدا عناني

ترجمة           زياد فّران

www.karimaldahdah.com | تصميم           كريم الدحداح

ــر عــن أفــكار القائميــن علــى المشــروع  وهــي قــد ال تتطابــق بالضــرورة مــع وجهــة  إن اآلراء الــواردة فــي هــذا المــورد التدريبــي تعبِّ
.SCI نظــر لجنــة إنقــاذ الطّفــل الدوليــة

إن هــذا المــورد التدريبــي حــق للمؤلَّــف، إال أن اإلقتبــاس المجانــي ممكــن فــي حــال تــمَّ ذكــر المصــدر كامــا، وذلــك بغــرض دعــم 
حمــات المناصــرة، أو الترويــج، أوالتعليــم، أو التوعية.

ABAAD ،2014©  جميع الحقوق محفوظة ألبعاد - مركز الموارد المساواة بين الجنسين

.Save the Children – International و لجنة إنقاذ الطفل الدولية 

هــذا الدليــل هــو نســخة معّدلــة مــن النســخة األصليــة لبرنامــج Program P، وهــو دليــل إلنخــراط الرجــال فــي 
دور األبــّوة وتقديــم الرعايــة وصحــة األم والطفــل.

تماشــًيا مــع مهمــة ومعتقــدات منظمــة أبعــاد المرتبطــة بإحقــاق المســاواة بيــن الجنســين فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا وفــي ظــل غيــاب أدوات تدريبيــة، مراعيــة ومعّدلــة وفًقــا للثقافــة والســياق المحلــي فــي 
الشــرق األوســط باللغــة العربيــة حــول مفهــوم العاقــة الســليمة بيــن األب واألطفــال، بــادرت منظمــة أبعــاد 
ــج  ــل برنام ــل دلي ــى تعدي ــة )Save the Children International( إل ــل الدولي ــاذ الّطف ــة إنق ــريكتها لجن ــع ش م
Program P إلنشــاء نســخة عربيــة منــه تســتخدم مــن قبــل الميســرين العامليــن/ات فــي مجــال موائمــة الوالديــة 

بشــكٍل عــام وبشــكٍل خــاص فــي مجــال انخــراط الرجــال فــي دور األبــّوة وتأديــة دور أكثــر إيجابيــة فــي العائلــة.

يعتبر برنامج Program P مورد تم إعداده كجزء من حملة Mencare العالمية. 
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مقدمة

العائــات فــي تغّيــر مســتمر وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى العاقــات بيــن الجنســَين. تشــَكل النســاء حالًيــا نصــف القــوة العاملــة 
المدفوعــة وتعمــد المزيــد مــن الــدول فــي أنحــاء العالــم إلــى ســَن قوانيــن لدعــم حقــوق متســاوية للنســاء علــى الرغــم مــن أن 
العنــف ضــد النســاء ال يــزال مستشــريًا فــي الكثيــر مــن المجتمعــات. ويشــهد وضــع األطفــال تحســًنا أيًضــا في مــا يتعّلــق بالبقاء 
علــى قيــد الحيــاة والحــق فــي التعليــم. علــى الرغــم مــن ذلــك، مــا زال األطفــال فــي كل أنحــاء العالــم ضحيــة للعنــف فــي منازلهم، 
ومجتمعاتهــم، ومدارســهم، ومؤسســاتهم وأماكــن عملهــم. ومــا زال العنــف فــي المنــزل ينتمــي إلــى فئــة المحظــورات وهــو 
موضــوع ُيحــاط بالتكتــم. كذلــك، تعتبــر الفتيــات والنســاء بشــكل خــاص عرضــة للعنــف الجنســي ولممارســات تقليديــة مؤذيــة 

علــى غــرار زواج الفتيــات الصغيــرات. 

ــي  ــي ثن ــا ف ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والثقافي ــة المجتمعي ــتمر المقاوم ــك، تس ــى ذل ــة إل وباإلضاف
الشــبان والرجــال البالغيــن عــن تحّمــل مســؤولية متســاوية مــع النســاء بالنســبة لألعمــال المنزليــة ورعايــة األطفــال فضــًا عــن 
المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والصحــة اإلنجابيــة. وبشــكل عــام، تتجــاوز قيمــة مدخــول الرجــل 
قيمــة المدخــول الــذي تتقاضــاه المــرأة، مــا يعــزز العقليــة المتوافــق عليهــا ثقافًيــا بــأن دور الرجــل األساســي فــي العائلــة هــو 
المــزود االقتصــادي. أمــا المشــكلة البنيويــة األكبــر فهــي المعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــدد مفهــوم الرجولــة ومعنــى 
ــى  ــة إل ــة ملح ــر حاج ــزل. تظه ــي المن ــل وف ــكان العم ــي م ــين ف ــن الجنَس ــاواة بي ــدم المس ــاس ع ــّكل أس ــًا وتش ــون رج أن تك
اتخــاذ إجــراءات علــى كل مســتويات المجتمــع بهــدف معالجــة اســتمرارية البيئــات التــي تقلــل مــن قيمــة المــرأة وتحرمهــا مــن 
المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار والتــي تحــد أيًضــا مــن مشــاركة الرجــل بشــكل فعــال فــي تقديــم الرعايــة المتســاوية التــي 

تســاهم بشــكل كبيــر فــي رفاهيــة الشــريكة واألطفــال ووضــع حــد لهــذا الوضــع.

ــة األطفــال وفــي صحــة األم والطفــل  ــدور الجوهــري الــذي يلعبــه الرجــل فــي رعاي ــزداد فيــه نســبة االعتــراف بال وفــي وقــت ت
والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، ال يــزال االعتقــاد بأنــه يتعّيــن علــى المــرأة تحمــل المســؤولية األكبــر فــي مــا يتعّلــق باإلنجــاب 
ــال  ــا لألطف ــت إنجابه ــد توقي ــي تحدي ــع المــرأة بالحــق ف ــد يجــب أن تتمت ــة ســائًدا. وبالتأكي ــة واألعمــال المنزلي ــم الرعاي وتقدي
والحصــول علــى خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة واالســتمتاع باالســتقالية الماديــة. مــن جهــة أخــرى، يجــب أن يشــارك الرجــل 
أيًضــا كحليــف فــي دعــم حصــول المــرأة علــى هــذه الخدمــات وعلــى إمكانيــة العمــل خــارج المنــزل. ولتعزيــز أســس تقســيم 
ــا، يجــب تشــجيع الرجــال علــى تحمــل مســؤولية متســاوية فــي تربيــة األطفــال مــن دون  تقديــم الرعايــة بطريقــة أكثــر إنصاًف
اســتخدام العنــف والمســاهمة فــي األعمــال المنزليــة والمســائل المتعّلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة بطريقــة أكثــر إنصاًفا.

ال يمكــن المبالغــة فــي منافــع تحّمــل الرجــل دوًرا أكبــر فــي تقديــم الرعايــة. إذ يتمّكــن الرجــل مــن خــال رعايــة األطفــال مــن بنــاء 
عاقــات أقــوى وذات طابــع عاطفــي أكثــر مــع األفــراد الذيــن يقــوم برعايتهــم. وقــد أظهــرت عقــود مــن الدراســات أن األطفــال 
الذيــن يجــدون فــي آبائهــم قــدوة تقــّدم الدعــم والحنــان، ســيتمّتعون علــى األرجــح بمســتويات أعلــى مــن الســامة وحمايــة أفضل 
مــن العنــف وبمســتقبل أكثــر نجاًحــا ويتحملــون مصاعــب الحيــاة التــي تعترضهــم بشــكل أســهل مــن أولئــك الذيــن كان آباؤهــم 
غيــر حاضريــن أو الذيــن لــم يكــن لديهــم نموذًجــا عــن دور ذكــوري. ويتــرك اإلشــراك الفعــال للرجــال فــي تقديــم الرعايــة أثــًرا 
ــة للرجــل  ــاألدوار التقليدي ــا علــى التفكيــر ب ــا علــى التنشــئة االجتماعيــة للفتيــان والفتيــات وتجعــل األطفــال أكثــر انفتاًح إيجابًي
والمــرأة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــعر المــرأة التــي يكــون شــريكها منخرًطــا بدعــم عاطفــي أكبــر كمــا تشــعر بنســبة ضغــط أقــل 
مقارنــة بالمــرأة التــي يكــون شــريكها غائًبــا أو غيــر منخــرط. ويســتفيد الرجــل أيًضــا مــن هــذا الوضــع، إذ يتمّتــع الرجــل الــذي 

يشــارك فــي تقديــم الرعايــة بطريقــة أكثــر إنصاًفــا بصحــة نفســية وجســدية أفضــل مــن الرجــل الــذي ال يلعــب هــذا الــدور.
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Program P حول برنامج
 

يشــّكل Program P )يشــير الحــرف P إلــى كلمــة Padre وPai باللغَتيــن اإلســبانية والبرتغاليــة علــى التوالــي والتــي تعنــي »أب«( 
اســتجابة مباشــرة ومســتهدفة للحاجــة إلــى اســتراتيجيات ملموســة وخطــوات عمليــة إلشــراك الرجــال فــي أبــوة فعالــة عالمًيــا، 
 MenCare هــو مــورد تــم تطويــره كجــزء مــن حملــة Program P منــذ مرحلــة الحمــل حتــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة. إن
ــراك  ــى إلش ــات الفضل ــدد الممارس ــو يح ــين. وه ــن الجنَس ــة بي ــبكة Sonke للعدال ــا Promundo وش ــي تنظمه ــة الت العالمي
ــة والحــد مــن العنــف ضــد النســاء واألطفــال مــن منطلــق المســاواة  ــم الرعاي ــة، وتقدي الرجــال فــي صحــة األمومــة والطفول
ــاع  ــال قط ــن خ ــال م ــراك الرج ــى إش ــي عل ــكل أساس ــز بش ــج Program P يرّك ــن أن برنام ــم م ــى الرغ ــين. وعل ــن الجنَس بي
الصحــة العامــة، إال أن الدليــل يقــّدم أيًضــا أدوات ومــوارد لألفــراد والمنظمــات التــي ترغــب فــي العمــل بشــكل عــام مــع الرجــال 
ــه  ــد صمم ــين. وق ــن الجنَس ــاواة بي ــج للمس ــا للتروي ــال كم ــاء واألطف ــد النس ــف ض ــن العن ــد م ــاء للح ــة واآلب ــن للرعاي كموفري
وطــّوره المؤلفــون ليتــم اســتخدامه مــن قبــل العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، والناشــطين االجتماعييــن والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة، والمدرّســين وغيرهــم مــن األفــراد والمؤسســات التــي تهــدف إلــى الترويــج إلشــراك الرجــال كموفريــن للرعايــة 
ــن  ــاواة بي ــة والمس ــة العائل ــة ورفاهي ــة والطفول ــة األموم ــج لصح ــددة للتروي ــتراتيجيات المتع ــن االس ــتراتيجية م ــاره اس باعتب

الجنَســين.

MenCare هــي حملــة عالميــة لألبــوة. وتكمــن مهمــة MenCare فــي الترويــج النخــراط الرجــل كأب وموّفــر للرعايــة منصــف 

ــن  ــد م ــين. لمزي ــن الجنَس ــاواة بي ــال والمس ــاء والرج ــال والنس ــة األطف ــم رفاهي ــدف دع ــف به ــتخدم العن ــاوب وال يس ومتج
 . www.men-care.org :ــي ــي التال ــع اإللكترون ــارة الموق ــاء زي ــات، الرج المعلوم

أهداف برنامج األبّوة اإليجابية المعتمد لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا

الترويج للمساواة بين الجنَسين في عاقة الثنائي، من خال التقسيم العادل لتقديم الرعاية واألعمال المنزلية.

ــة  ــة األموم ــي صح ــر ف ــبة أكب ــراط األب واألم بنس ــج النخ ــا للتروي ــيحتاج إليه ــي س ــاألدوات الت ــة ب ــة العام ــاع الصح ــد قط تزوي
والطفولــة.

تحسين ثقة الرجل بنفسه وفعاليته في تقديم الرعاية للطفل لكي ينمو ويتطور.

الترويــج لمفهــوم الوالديــة اإليجابيــة والعاقــات الصحيــة مــع األطفــال مــن خــال نبــذ العنــف الجســدي وأشــكال العنــف األخــرى 
ــاه األطفال. تج

الوقاية من العنف ضد النساء والترويج لعاقات صحية وسعيدة.

 تشجيع الثنائي على تعليم قيم المساواة بين الجنَسين ألطفالهم وعلى اعتماد هذه المساواة في عاقاتهم.

مبادئ برنامج األبّوة اإليجابية
 يرّوج البرنامج ألن يقوم اآلباء بـ:

توفير الرعاية والتربية بشكل فعال: عند التخطيط لإلنجاب وأثناء فترة الحمل والوالدة وفي فترة ما بعد الوالدة.

تحمل مسؤولية متساوية ومشتركة في األعمال المنزلية وفي تطوير عاقة سعيدة وصحية ومحبة مع الشريك.

دعم المساوة بين الجنَسين واحترام حقوق النساء واألطفال.

التصدي ألي شكل من العنف ضد جميع أفراد العائلة

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
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هدف األشخاص الذين يستخدمون هذا البرنامج كأداة في عملهم:

خلق حوار وإنشاء عاقات قوية مع الرجال والنساء تردع استخدام العنف كوسيلة لحل النزاعات.

الترويج لوجهة نظر أن مسؤولية تقديم الرعاية لألطفال ملقاة على عاتق الرجال والنساء

دعم تواصل فّعال بين الشريكين حول الجنس اآلمن واتخاذ قرار مشترك بخصوص الصحة الجنسية واإلنجابية

اإليمــان بقــدرة الرجــال علــى التعبيــر عــن عواطــف غيــر الغضــب وعلــى قدرتهــم علــى التعبيــر عــن غضبهــم بســبل أخــرى غيــر 
العنــف. الرجــال قــد يكونــون ضعفــاء وقــد يطلبــون المســاعدة مــن األصدقــاء أو المتخصصيــن عنــد الضــرورة.

المكافحة من أجل عيش  مبادئ البرنامج أو االقتداء بها في حياتهم اليومية

تــم تصميــم دليــل برنامــج األبــّوة اإليجابيــة للمســاعدة علــى تنفيــذ هــذه المبــادئ واألهــداف. ســيجد القارئ فــي األقســام 1 و2 و3 
أدوات مفيــدة للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة مصممــة إلنشــاء مســاحات مفتوحــة للرجــال فــي العيــادات، ويطّلــع علــى 
طريقــة تثقيــف جماعيــة مــع اآلبــاء والشــركاء بشــكل مباشــر وتشــجيع تعبئــة المجتمــع حــول مفهــوم األبــّوة وحمايــة األطفــال 

وصحــة األمومــة والطفولــة والمســاواة بيــن الجنَســين.

وقــد تــم تصميــم أنشــطة التثقيــف الجماعيــة لزيــادة ثقــة الرجــال بمهاراتهــم فــي مجــال تقديــم الرعايــة وحثهــم علــى التســاؤل 
ــرة مــن  ــي مناطــق كثي ــال. وف ــي واألطف ــن الثنائ ــج للتواصــل بي ــّوة كمــا التروي ــف واألب ــة والعن ــع مرتبطــة بالرجول حــول مواضي
العالــم، تعتبــر الحمــات والمــوارد التثقيفيــة واإلرشــادات للمتخصصيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وفــرص التعليــم االجتماعي 
المتعّلقــة لتقديــم الرجــل للرعايــة نــادرة جــًدا. ولهــذه األســباب يؤمــن مؤلفــو هــذا البرنامــج بــأن هــذه األداة تعالــج ثغــرة اجتماعية 

كبيــرة. 

نموذج نظرية التغيير الخاصة بالبرنامج

التدّرب 
على اعتماد موقف وسلوك متغّير 
ومهارات جديدة في البيئات اآلمنة 

لجلسات التثقيف الجماعية.

التأثيرات والبنيات الداعمة
مجموعات األقران التي تطرح تساؤالت حول المعايير الخاصة 

لها؛  وتحديد نماذج أدوار حول أنماط الحياة التي تتسم  بالجنسين وتحوّ
بالمساواة بين الجنسين واتخاذ خطوات من خالل التعبئة في 

المجتمع وعلى مستويات أوسع: المؤسسات والبنيات والخدمات 
والسياسات التي تدعم هذه التغيرات.

تقبّل
المواقف والمعايير
الجديدة المتعلقة

بالجنسين

اعتماد مواقف 
وسلوكيات خاصة بالجنسين 

نصفة في الحياة اليومية بشكل  مُ
متواصل. يساهم هذا األمر في 

تحقيق نتائج إيجابية على غرار 
االستخدام المتزايد للواقي الذكري 
وتحسين الصحة الجنسية اإلنجابية 
والحد من األمراض المنقولة جنسياً  

وفيروس نقص المناعة البشري 
ومتالزمة نقص المناعة المكتسب، 

والعنف القائم على النوع االجتماعي 
والمساواة بين الجنسين في حد ذاتها.

التعلّم

 من خالل التساؤل
والتفكيرالنقدي حول 

المعاييرالمتعلقة 
بالجنسين
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ــر علــى  ــأن الديناميكيــات المؤسســاتية والثقافيــة تؤث ــز علــى تغييــر المعاييــر المتعلقــة بالجنَســين ب تعتــرف البرامــج التــي ترّك
ســلوكيات النســاء والرجــال ونقــاط ضعفهــم.

ــة  ــر المتعلق ــول المعايي ــدي ح ــر النق ــال التفكي ــن خ ــون م ــاء )1( يتعلم ــال والنس ــوذج، إن الرج ــذا النم ــى ه ــتناد إل باالس
بالجنَســين، و)2( يتدربــون علــى اعتمــاد مواقــف وســلوكيات منصفــة وال-عنفيــة فــي جــّو مريــح، و)3( يقبلــون هــذه المواقــف 
والمعاييــر الجديــدة المتعلقــة بالجنَســين ويطبقونهــا فــي حياتهــم وعاقتهــم الخاصــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، إن دعــم المؤسســات 
والبنيــات عنــد مواكبــة عمليــة التثقيــف الجماعــي المتكاملــة هــذه، يســمح لألفــراد والمنظمــات المعنيــة بالحصول علــى األدوات 
الضروريــة لتكــون عناصــر تغييــر فــي مجــال العدالــة بيــن الجنَســين والعدالــة االجتماعيــة. وتســاهم هــذه العمليــة فــي نهايــة 

المطــاف فــي تحقيــق المســاواة بيــن الجنَســين وتغييــر المواقــف والســلوكيات.
 

ــون  ــد تك ــر ق ــوذج التغيي ــة نم ــذه إال أن نظري ــر ه ــادر التأثي ــة كل مص ــى معالج ــادر عل ــج ق ــة أو برنام ــة أو حرك ــن منظم ــا م م
مفيــدة لتشــجيع مخططــي البرنامــج علــى تصميــم برنامــج أو حملــة مــع التركيــز بشــكل أفضــل علــى كل العناصــر الضروريــة. 
كذلــك، يمكــن اســتخدامها لتحديــد عوامــل تــرّوج لنجــاح برنامــج محــدد أو تعيقــه، فضــاً عــن فــرص للتواصــل مــع برامــج أخــرى 

والتعــاون معهــا.

يتألف هذا الدليل من ثاثة أقسام منفصلة وإنما مترابطة، حيث يخصص كل منها لمستوى مختلف من نظرية التغيير هذه:

دليل للعاملين في مجال الرعاية الصحية  .1
تثقيف جماعي لآلباء والشريكات  .2

دليل إلى تعبئة المجتمع.  .3

دليل برنامج األبّوة اإليجابية

يتألف هذا الدليل من ثالث وحدات تظهر كل منها في قسم على النحو التالي:

القسم األول: األبّوة في قطاع الرعاية الصحية: دليل للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية حول إشراك الرجال

القسم الثاني: األبّوة المنخرطة: تثقيف جماعي لآلباء والشريكات.

القسم الثالث: تعبئة مجتمعنا

ــد  ــادة تحدي ــة إلع ــة ومصمم ــل مترابط ــوات عم ــتراتيجيات وخط ــع الس ــن تجمي ــارة ع ــو عب ــة ه ــّوة اإليجابي ــج األب ــل برنام إن دلي
طريقــة إشــراك المجتمعــات والحكومــات المحليــة، ال ســيما نظــام الصحــة العــام، للرجــل كمقــدم للرعايــة. يحتــوي الدليــل علــى 
ثاثــة أقســام، بحيــث يقــدم كل منهــا أدلــة وتوجيهــات وأدوات مفيــدة حــول إشــراك الرجــل بطريقــة أكثــر إنصاًفــا كأب ومقــدم 

للرعايــة لجمهــور محــدد.

إن عنــوان القســم األول هــو األبــّوة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة: دليــل للمتخصصيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة حــول إشــراك 
الرجــال، ويتوجــه مباشــرة إلــى المتخصصيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يقدمــون الرعايــة الصحيــة إلــى األم والطفــل. 

وهــو يتضمــن نصائــح وأدوات لدمــج البروتوكــوالت حــول إشــراك اآلبــاء فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة.
 

أمــا عنــوان القســم الثانــي فهــو أبــوة منخرطــة: تثقيــف جماعــي لآلباءوشــريكاتهم ويستكشــف كيفيــة إنشــاء مســاحة آمنــة للرجال 
وشــريكاتهم للتفكيــر بشــكل نقــدي بالمعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــدد أدوارهــم. يحظــى الرجــال وشــريكاتهم، عبــر 
العمــل ضمــن مجموعــات، بفرصــة تحليــل كيــف تحــدد المعاييــر الثقافيــة للرجولــة مفهــوم األبــّوة وكيــف تعيــق األدوار المتعلقــة 
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ــا. ويمكــن تنظيــم هــذه المجموعــات وإدارتهــا  بالجنَســين انخــراط الرجــال فــي األمــور المتعّلقــة بعائاتهــم أو تؤثــر عليهــا إيجاًب
مــن قبــل عامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة أو مــن قبــل ميّســرين خارجييــن.

إن عنــوان القســم الثالــث واألخيــر هــو تعبئــة المجتمــع وهــو موّجــه إلــى الميّســرين الراغبيــن فــي إحــداث تغييــر فــي مجتمعاتهم 
حــول موضــوع األبــّوة. يقــدم هــذا القســم أدوات إلنشــاء حملــة، وبنــاء تحالفــات وتوســيع المشــاركة فــي ســعي للوصــول إلــى أبــوة 

ــة منخرطة. ورعاي

أسئلة أساسية حول دليل برنامج األبّوة اإليجابية

يوســع دليــل برنامــج األبــّوة اإليجابيــة  تقديــر األبــّوة الفاعلــة مــن وجهــة نظــر مقدمــي الرعايــة. أســئلة كثيــرة قــد تظهــر عنــد 
التفكيــر مــن هــذا المنطلــق، علــى ســبيل المثــال:

1.لَم نحتاج إلى دليل يركز على اآلباء 
ومقدمي الرعاية الذكور؟

»تمّثل فترة ما قبل الوالدة كما هو معترف به الفرصة الذهبية للتدّخل مع الوالدين« 
)Cowan, 1988a in Costs and Benefits of Active Fatherhood(

ــرة  أ. تســتفيد النســاء مــن وجــود شــريك يهتــم بهــن ويدعمهــن خــال فت
ــة الطفــل الحمــل وتربي

ــاء ومقدمــي الرعايــة الذكــور غيــر العنيفــة خــال فتــرة مــا قبــل الــوالدة وبعدهــا ضروريــة جــًدا لصحــة األم  تعتبــر مشــاركة اآلب
والطفــل ورفاههمــا. وتظهــر الدراســات أنــه عندمــا يشــارك كا الوالديــن علــى حــد ســواء فــي فتــرة الحمــل، ينخفــض الضغــط 
النفســي المرتبــط بالحمــل لــدى األمهــات )فيشــر وآخــرون، عــام 2006(. وفــي دراســة تناولــت الســلوك االيجابــي الــذي يســعى 
إلــى تحســين الصحــة، كان مــن المرجــح أكثــر بالنســبة إلــى األمهــات اللواتــي رافقهــن شــريكهن إلــى زيــارات المعاينــة الطبيــة فــي 
فتــرة مــا قبــل الــوالدة، حضــور معظــم هــذه الزيــارات أو جميعهــا خــال األشــهر الثاثــة األولــى )مارتــن وآخــرون، عــام 2007( ومــا 
بعدهــا )تيتلــر، عــام 2001(. وخــال والدة الطفــل، اختبــرت النســاء اللواتــي رافقهــن شــريكهن خــال المخــاض تجــارب والدة 
أكثــر إيجابيــة )أندرســون، وســتاندلي، عــام 1976؛ هينيبــورن وكوغــان، عــام 1975 فــي معهــد األبــّوة( بمــا فــي ذلــك فتــرة مخــاض 
ــه، بعــد والدة  ــّوة(. وقــد أظهــرت إحــدى الدراســات أّن ــاركا، عــام 2000، فــي معهــد األب أقصــر، ومســتويات أدنــى مــن األلــم )ت
الطفــل، كان احتمــال تشــكيل عاقــة وثيقــة مــع الطفــل مرجًحــا أكثــر بالنســبة إلــى الوالديــن اللذيــن شــاركا فــي رعايــة طفلهمــا 

لماذا نحتاج إلى دليل يركز على اآلباء ومقدمي الرعاية من الذكور؟  .1

هل يمكن لهذا الدليل أن يكون مفيًدا للثنائي الذي ليس لديه أطفال بيولوجيين؟ )متبنين     .2
أو مكفولين(؟  

ما هي بعض العوائق التي تعترض عملية األبّوة المنخرطة؟  .3
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)باركلــي ولوبتــون، 1999(. وتظهــر هــذه الخاصــات وخاصــات دراســات أخــرى بوضــوح أّن مشــاركة الرجــال كآبــاء تؤثــر فــي نتائــج 
متعــددة مرتبطــة بصحــة األم والطفــل كمــا بحمايــة الطفــل.    

وعلــى الرغــم مــن المنافــع الطبيــة المثبتــة المترتبــة عــن حصــول النســاء علــى الرعايــة مــا قبــل الــوالدة )علــى ســبيل المثــال 
يســتطيع مقدمــو الرعايــة تقديــم تشــخيص مبكــر لحالــة حمــل شــديد الخطــورة) مــا زالــت هنــاك عوائــق تحــول دون الحصــول 
علــى خدمــات مــا قبــل الــوالدة. وتتمثــل بعــض العوامــل التــي تســاهم فــي اللجــوء المتدنــي إلــى خدمــات الرعايــة مــا قبــل الــوالدة 
فــي كلفــة الزيــارات، وعــدم الثقــة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة، ونقــص وســائل النقــل، ورداءة الخدمــات. وحتــى حيــث تتواجــد 
الرعايــة الصحيــة الجيــدة، قــد تفتقــر النســاء الحوامــل إلــى حلفــاء لدعمهــن وتطبيــق حقهــن فــي االســتفادة مــن نظــام صحــي 
ــة أكثــر جــودة لشــريكتهم، ويســاعد فــي تشــكيل  جيــد. وسيســاهم التــزام الرجــال الفاعــل كحلفــاء فــي تأميــن مســتوى رعاي
مســاحة مســاواة أكبــر بيــن الجنســين فــي المراكــز الصحيــة. وفــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، يســتبعد مقدمــو الرعايــة الصحيــة 
ــعة  ــن الموس ــاركة الوالدي ــى مش ــأ إل ــن خط ــة ع ــة الصحي ــو الرعاي ــر مقدم ــا. وينظ ــق قدره ــدر ح ــاركتهم ال تق ــال ألّن مش الرج
باعتبارهــا تدخــاً، والكثيــر مــن مقدمــي الرعايــة غيــر مدربيــن علــى العمــل مــع الرجــال. وفــي معظــم األحيــان، يحــرم الرجــال 
مــن المشــاركة فــي نشــاطات الــوالدة ومــا بعــد الــوالدة بســبب االفتقــار إلــى القوانيــن والسياســات الداعمــة التــي تمكنهــم، علــى 

ســبيل المثــال، مــن مرافقــة شــريكتهم خــال فتــرة المخــاض.

 

ب. تشجيع األبّوة جزء ال يتجزأ من منع العنف ضد النساء واألطفال

ــن  ــد م ــر للح ــة األم تدابي ــين صح ــبيل تحس ــي س ــة ف ــود المبذول ــن الجه ــي أن تتضم ــة: »ينبغ ــة العالمي ــة الصح ــي منظم توص
العنــف الــذي يمارســه الشــريك علــى المــرأة« )منظمــة الصحــة العالميــة WHO لعــام 2005(. علــى مســتوى المجتمــع ككل، 
تتمثــل إحــدى اســتراتيجيات منــع العنــف فــي إشــراك الرجــال فــي تثقيــف جماعــي تحّولــي علــى صعيــد الجنســين يظهــر المنافــع 
ــح  ــٍم وإدراك واض ــن فه ــادرة م ــذه المب ــق ه ــي أن تنبث ــة. وينبغ ــم الرعاي ــي تقدي ــة ف ــة والفاعل ــراكة الملتزم ــن الش ــة ع المترتب
للطــرق التــي ترســخ مــن خالهــا عــدم المســاواة بيــن الجنســين عنــف الشــريك الحميــم، وكيــف تســتطيع األبــّوة االيجابيــة غيــر 
العنيفــة أن تعــزز نمــو األطفــال الجســدي، والعاطفــي واالجتماعــي مــن خــال تعلقهــم الشــديد بوالدتهــم كمــا بوالدهــم. وعلــى 
صعيــد قطــاع الصحــة، يعتبــر اشــراك الرجــال والنســاء الحوامــل والعمــل معهــم خــال زيــارات الرعايــة مــا قبــل الــوالدة إلــى 
المراكــز الصحيــة بمثابــة مدخــل قّيــم لتشــجيع الوالديــة اإليجابيــة واألبــّوة الفاعلــة، ومنــع العنــف. وتظهــر النتائــج المســتخلصة 
مــن بيانــات الدراســة الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين أن عــدًدا كبيــرًا مــن الرجــال )مــا بيــن 40 و80 فــي المئــة( 
يقومــون بزيــارة رعايــة مــا قبــل الــوالدة واحــدة علــى األقــل مــع شــريكتهم( باركــر وآخــرون، عــام 2011(. بالتالــي، يوّفــر االلتــزام 
ــوالدة )منــذ والدة الطفــل  ــوالدة، وبعــد ال ــاء ال ــوالدة، وأثن ــة مــا قبــل ال ــن خــال كافــة مراحــل الفحوصــات الصحي مــع الوالدي

وحتــى بلوغــه الـــ4 ســنوات(، فرصــة ال تقــّدر بثمــن لتوســيع مشــاركة الرجــل فــي تقديــم الرعايــة ومنــع العنــف.
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فضــاً عــن ذلــك، ال يمكــن تجاهــل انتقــال العنــف مــن جيــل إلــى جيــل. تؤكــد دراســات عــدة علــى أّن الرجــال الذيــن كانــوا ضحايــا 
للعنــف، أو كانــوا حاضريــن خــال أعمــال عنــف، أكثــر عرضــة الرتــكاب أعمــال عنــف ضــد النســاء )بــوكا، وآخــرون، عــام 2010؛ 
كونتريــراس، وآخــرون، عــام 2012؛ كارلســون، عــام 1990(. ليــس المقصــود بذلــك أّن الرجــال جميًعــا الذيــن يتعرضــون للعنف 
أو يشــهدون عليــه ســيقترفونه فــي وقــٍت الحــق مــن حياتهــم، لكــّن تعرضهــم للعنــف أو كونهــم شــهوًدا عليــه يجعــل هــؤالء 
الرجــال أكثــر عرضــة لذلــك مــن الرجــال الذيــن لــم يشــهدوا العنــف أو يتعرضــوا لــه علــى االطــاق. كذلــك، يؤثــر العنــف علــى 

مشــاركة الرجــال فــي األبــّوة فــي وقــٍت الحــق مــن حياتهــم.

  

 

ج. األبّوة مهمة بالنسبة إلى رفاهية العائلة والرجال أنفسهم

فــي دراســة طوليــة فــي إنكلتــرا، وويلــز واســكتلندا )n = 17,000( وجــد الباحثــون أّن الرجــال الذيــن شــاركوا فــي وقــٍت مبكــر 
فــي تقديــم الرعايــة، وأبــدوا اهتماًمــا فــي مجــاالت مختلفــة فــي حيــاة أوالدهــم، ذكــروا عاقــات أفضــل بيــن األب-االبــن واالب-
االبنــة )فلــوري وبوكانــان، عــام 2003(. وينعكــس ذلــك أيًضــا فــي تجــارب الــدول الممثلــة علــى المســتوى الوطنــي مــن الســويد 
والنــروج، حيــث شــملت ثاثــة عقــود تقريًبــا مــن سياســات المســاواة بيــن الجنســين التركيــز علــى زيــادة مشــاركة الرجــال فــي 
ــداء  ــة فــي وقــٍت مبكــر وإب ــم الرعاي ــروا المشــاركة فــي تقدي ــن آث ــه مــن الممكــن أّن أولئــك الرجــال الذي ــة. رغــم أّن ــم الرعاي تقدي
ــن  ــك، م ــن بذل ــن والمهتمي ــن األب واالب ــة بي ــات وثيق ــة عاق ــى تنمي ــن عل ــك القادري ــا أولئ ــيكونون أيًض ــم س ــام بأوالده االهتم
المهــم االشــارة إلــى العاقــة الوثيقــة بينهمــا. فضــاً عــن ذلــك، أظهــرت الدراســات مــن هــذه الــدول االســكندينافية أّنــه، عندمــا 
يشــارك الرجــال أكثــر فــي الرعايــة، تذكــر شــريكاتهم الشــعور بأنهــن يتحملــن عبًئــا أقــل، ويذكــر الرجــال نتائــج أفضــل علــى صعيــد 
ــة بشــكٍل عــام.  ــر ســعادة فــي عاقتهــم الزوجي ــى حــد ســواء أنهــم أكث ــا الرجــال والنســاء عل الصحــة النفســية، ويشــعر غالًب
وتؤكــد الدراســات الكميــة مــن ســبع دول شــاركت فــي الدراســة الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين أّن الرجــال 
الذيــن شــاركوا أكثــر بصفتهــم آبــاء شــعروا برضــى أكبــر عــن حياتهــم، وغالًبــا مــا اعتنــوا بشــكٍل أفضــل بصحتهــم، وأّن النســاء 
ــا مــن  شــعرن برضــى أكبــر عــن حياتهــن وعاقتهــن، بمــا فــي ذلــك حياتهــن الجنســية، عندمــا أنجــز الــزوج حصــة أكثــر إنصاًف
أعمــال الرعايــة )باركــر وآخــرون، عــام 2011(. والواقــع أّن صحــة الرجــال تميــل إلــى أن تكــون أفضــل بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن 
شــاركوا فــي الوالديــة. ومــن المرجــح أكثــر أن يشــعروا بالرضــى عــن حياتهــم، يعيشــوا لفتــرة أطــول، يمرضــوا بمعــدل أقــل، 
يســتهلكوا كميــة أقــل مــن الكحــول والمخــدرات، يختبــروا ضغطـًـا نفســًيا أقــل، يتعرضــوا لحــوادث أقــل، ويشــاركوا بشــكٍل أكبــر 

فــي المجتمــع )ألــن ودالــي، عــام 2007؛ رافانيفــرا، عــام 2008(. 

فــي إطــار مراجعــة لـــ16 دراســة طوليــة )22.300 حالــة فــي 24 نشــرة( حيــث تمثــل المتغيــر الرئيســي علــى صعيــد االهتمــام 
ــوا مــن  ــن شــارك والدهــم فــي تربيتهــم عان ــج أّن األوالد الذي ــى نمــو الطفــل، أظهــرت النتائ ــّوة عل ــر المشــاركة فــي األب فــي تأثي
ــي  ــي وأداء مدرس ــور معرف ــق، تط ــٍت الح ــي وق ــل ف ــة أق ــاكل مالي ــون، ومش ــع القان ــل م ــات أق ــل، صراع ــلوكية أق ــاكل س مش
أفضــل، وشــعروا بشــكٍل عــام بضغــٍط أقــل خــال مرحلــة البلــوغ )ســاركادي، كريستيانســن، اوبركايــد وبريمبيرغ، عــام 2008(. 
بالمقابــل، غنــي بالقــول إّن تكلفــات اقتصاديــة واجتماعيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة ضخمــة تترتــب عــن غيــاب اآلبــاء. علــى ســبيل 
المثــال، فــي الواليــات المتحــدة، خلصــت إحــدى الدراســات إلــى أّن األســر التــي مــن دون والــد غالًبــا مــا كّبــدت الدولــة تكاليــف 

أكبــر علــى مســتوى برامــج المســاعدة )نــوك واينولــف، عــام 2008(. 
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ــاء بشــكٍل أكبــر فــي حيــاة أبنائهــم وبناتهــم، مــن المرجــح أن يحصــدوا نتائــج إيجابيــة، مثــال تحســن الصحــة  عندمــا يشــارك اآلب
الجســدية والعقليــة، وإنجــازات أكاديميــة أعلــى، ومهــارات معرفيــة واجتماعيــة فضلــى، وثقــة أكبــر بالنفــس، ومشــاكل ســلوكية 
أقــل، وقــدرة أكبــر علــى تحمــل الضغــوط )ألــن ودالــي، عــام 2007؛ باركــر، عــام 2003؛ نــوك واينولــف، عــام 2008(. فضــاً عــن 
ذلــك، مــن المرجــح أن يتمتــع المراهقــون الذيــن يشــارك آباؤهــم فــي تربيتهــم بصحــة عقليــة أفضــل وهــم أقــل عرضــة لابــاغ 
عــن تعاطــي المخــدرات، كمــا أنهــم يظهــرون ســلوًكا جنســًيا أكثــر أماًنــا )ألــن ودالــي، عــام 2007، فلــوري وبوشــانان، عــام 2003؛ 

نــوك واينولــف، عــام 2008(.

بشــكٍل عــام، يعتبــر حضــور األب عــادة إيجابًيــا بالنســبة إلــى دخــل األســرة. عندمــا يكــون األب حاضــًرا، يميــل الدخــل إلــى االرتفــاع، 
وحتــى عندمــا يشــارك األب بدخــٍل أقــل مــن دخــل األم )باركــر، عــام 2003(. فحضــور األب بصفتــه مصــدر دخــل ومقــدم رعايــة 
لــه تأثيــر إيجابــي علــى األم: تذكــر النســاء أنهــن أقــل انغماًســا فــي االهتمــام بــاألوالد والقيــام بالمهــام المنزليــة؛ ويتمتعــن غالًبــا 

بصحــة جســدية وعقليــة أفضــل )ألــن ودالــي، عــام 2007؛ باركــر، عــام 2003(. 

د. اآلباء، كما األمهات، ينبغي أن يشاركوا لحماية حقوق األطفال

مــن المهــم تشــجيع مشــاركة الرجــال فــي العائــات كــي يتعلمــوا، إلــى جانــب شــريكاتهم وأفــراد األســرة اآلخريــن، تعليــم أوالدهم 
وتربيتهــم مــن دون اللجــوء إلــى العنــف. وتنــص اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل علــى أّنــه لألطفــال فــي كل مــكان الحــق 
فــي النمــو والحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف، بمــا فــي ذلــك العقــاب البدنــي وأشــكال العقــاب القاســية أو المهينــة )اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 8، عــام 2006(، والمشــاركة بشــكٍل كامــل فــي الحيــاة العائليــة، والثقافيــة 
ــزال العقــاب الجســدي والنفســي أو العاطفــي مســتخدًما. وقــد  ــم، ال ي ــرة مــن العال ــك، فــي أجــزاء كثي ــة. مــع ذل واالجتماعي

أظهــرت عقــود مــن األبحــاث التأثيــرات الطويلــة األمــد للعنــف الجســدي ضــد األطفــال )غيرشــوف، عــام 2002(. 

ــدية  ــامة الجس ــي الس ــق ف ــل؛ الح ــة بالطف ــان الخاص ــوق االنس ــاًكا لحق ــي( انته ــدي أو العاطف ــف )الجس ــاب العني ــر العق يعتب
والكرامــة االنســانية، والحمايــة المتســاوية بموجــب القانــون. وقــد يهــدد ذلــك حــق الطفــل فــي التعليــم، والنمــو، والصحــة، 
والبقــاء. كذلــك، يعّلــم األطفــال أّن العنــف هــو اســتراتيجية مقبولــة ومناســبة لحــل النزاعــات واكتســاب أفضليــة علــى اآلخــر. 
وطالمــا أّن القانــون يتســاهل مــع العقوبــات الجســدية والعاطفيــة، ســيعتبر العنــف ضــد األطفــال مقبــوالً، ممــا يقــّوض 
التدخــات الهادفــة إلــى وضــع حــد للعنــف ضــد األطفــال ومنعــه. وقــد أثبتــت الدراســات أّن العقــاب العنيــف غيــر فعــال كوســيلة 
للتأديــب، وأّنــه ثمــة أســاليب إيجابيــة وغيــر عنيفــة لتعليــم األطفــال، وتوجيههــم، وتأديبهــم ممــا يســاهم فــي نموهــم الصحــي 
ويوطّــد العاقــة بيــن الوالــد والطفــل )منظمــة أنقــذوا األطفــال، عــام 2005(. أمــام العامليــن فــي مجــال الصحــة فرصــة فريــدة 
للترويــج لهــذه األســاليب غيــر العنيفــة لتأديــب األطفــال، والثنــي عــن اللجــوء إلــى العقــاب الجســدي والعاطفــي مــن خــال توفيــر 

المعلومــات والتوجيــه.

ــم صادقــت علــى قوانيــن تحظــر عقــاب الطفــل الجســدي والنفســي، مــا زال هــذا  ــى الرغــم مــن أّن دوالً كثيــرة حــول العال عل
العقــاب يحظــى بالدعــم ويطّبــق فــي أماكــن كثيــرة. علــى كافــة مســتويات المجتمــع، مــن الفــرد واألســرة إلــى قوانيــن الدولــة 
ــة  ــة ومحترم ــر عنيف ــاليب غي ــة األوالد بأس ــى تربي ــة إل ــم الهادف ــي جهوده ــات ف ــاء واألمه ــم اآلب ــي دع ــة، ينبغ ــة العام والسياس

وتناســب ســنهم.

ــن،  ــرض الوالدي ــات، وم ــر، والنزاع ــة، والفق ــوء المعامل ــف وس ــبب العن ــة بس ــة مائم ــن دون رعاي ــن األوالد م ــش مايي ويعي
وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية واإليــدز، والعجــز والكــوارث اإلنســانية، ومــا إلــى ذلــك. ويعيــش هــؤالء األطفــال فــي كثيــر 
مــن الظــروف المختلفــة، بمــا فــي ذلــك فــي الشــارع، علــى الطرقــات، مــع أســر أقربائهــم، فــي مؤسســات، ويشــعرون بعــدم 
ــا حــول العالــم  األمــان فــي عائاتهــم بســبب وضــع العائلــة أو المهــارات األبويــة المتدنيــة. وثمــة 8 ماييــن طفــل ضعيــف تقريًب
يعيشــون فــي مؤسســات رعايــة رديئــة الجــودة تضــر بنموهــم البدنــي، واالجتماعــي والفكــري. غيــر أّن أربعــة أطفــال مــن أصــل 
ــرزت  ــد أب ــم. وق ــة له ــر الرعاي ــم، توفي ــع الدع ــتطيعان، م ــاة ويس ــد الحي ــى قي ــن عل ــد أو كا الوالدي ــد واح ــم وال ــة لديه خمس

دراســات عــدة الضــرر الــذي ألحقتــه تلــك المأسســة علــى نمــو الطفــل.
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احترام التعددية

ــة  ــواة التقليدي ــة الن ــدة العائل ــن وح ــاً ع ــات فض ــة العائ ــار تعددي ــذ باالعتب ــم األخ ــن المه ــة«، م ــة »عائل ــتخدام كلم ــد اس عن
المتمثلــة فــي أم وأب يعيشــان ســوًيا مــع أوالدهــم. ويفيــد تعريــف أكثــر شــمولية للـ«عائلــة« بأنهــا: »أي مجموعــة مــن األفــراد 
ــي ليمــوج  ــت، ُذكــر ف ــى رفاهيتهــم« )بوزي ــاظ عل ــر الدعــم للحف ــة والمــودة، وتوف ــرام والمحب ــى االحت ــة عل تشــّكل أســرة مبني

وديكســون، عــام 1992، ص. 46(. 

 

2.هل يمكن أن يساعد هذا الدليل الثنائي 
من دون أطفال بيولوجيين؟

ــع بعاقــات  ــى التمت ــد مؤلفــو هــذا الدليــل فكــرة أن األعمــام واإلخــوة والمدرســين والمدربيــن وأزواج األمهــات قــادرون عل يؤّي
إيجابيــة وثيقــة للغايــة مــع األطفــال. األبــّوة هــي أكثــر مــن مجــرد بيولوجيــا، فهــي تتجلــى مــن خــال جــودة وعمــق رابــط الرعايــة 

الــذي يربــط الرجــال باألطفــال.

 MenCare - حملة األبّوة العالمية

هــي حملــة عالميــة )www.men-care.org( تدعــو إلــى اإلشــراك المنصــف للرجــال كآبــاء ومقدمــي رعايــة فــي عائاتهــم. تقــدم 
الحملــة مــواد تثقيفيــة، وأدوات إعاميــة، وتوصيــات سياســية وأبحــاث لتشــجيع شــركاء MenCare المحتمليــن علــى إطــاق 

حملــة لألبــوة فــي إعداداتهــم المحليــة. تتضمــن الحملــة عشــر مواضيــع مرتبطــة باألبــّوة:

المشاركة منذ البداية )أي حتى قبل والدة الطفل(  .1
مشاركة عمل الرعاية  .2

الشعور بالفخر والمجاهرة به  .3
تقديم الرعاية الصحية  .4

مجرد اللعب  .5
التربية  .6

التحلي بالشجاعة: إظهار العاطفة  .7
التربية من دون عنف  .8

تعليم المساواة واالحترام  .9
دعم األم  .10
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3.ما هي بعض العقبات أمام األبّوة 
المنخرطة؟

العراقيل التي تعترض األبّوة المنخرطة ذات طابع بنيوي واجتماعي.

ــاء عــن الرعايــة الصحــة بشــكل وثيــق بالطــرق التــي ُتقّســم بهــا اقتصاداتنــا -- إلــى عمــل »منخفــض القيمــة«  يرتبــط غيــاب اآلب
)عمــل رعايــة غيــر مدفــوع( مقابــل عمــل »عالــي القيمة«)عمــل مدفــوع خــارج المنــزل( )ويشــتيروتش ل.، 2010(. هــذا األمــر 
مرتبــط بشــكل قــوي بالديناميكيــات المرتبطــة بالجنســين والتــي تعتبــر المــرأة بموجبهــا المــزود األساســي للرعايــة فــي المنــزل 
والرجــل المــزود اإلقتصــادي خارجــه. ويعــّزز هــذا األمــر عــدم المســاواة بحيــث ُيفتــرض بالرجــال والنســاء اعتمــاد أدوار مرتبطــة 

بالجنســين تكــون المــرأة بموجبهــا الراعــي األوحــد لألطفــال والمنــزل والرجــال المزوديــن المالييــن.

ــة والعمــل المدفــوع خــارج المنــزل مــن خــال طــرح وتنفيــذ سياســات عامــة  يمكــن التغّلــب علــى عــدم المســاوة بيــن الرعاي
تدعــم اإلجــازة العائليــة، وسياســات مرنــة بخصــوص مــكان العمــل وبيئــات داعمــة وجامعــة فــي القطــاع العــام والتــي تفتــرض أن 
الرجــل مســؤول بالتســاوي عــن تأميــن حمــل صحــي ونمــو صحــي فــي الطفولــة المبكــرة. يجــب أن تقــوم الحكومــات والمؤسســات 

متعــددة األطــراف بتحويــل طريقــة تثمينهــا لتقديــم الرعايــة وتنفيــذ سياســات تســاهم فــي عائــات صحيــة ومنخرطــة.

ثانًيــا، لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، علينــا أن نغّيــر نظرتنــا إلــى الرجــال والطريقــة التــي ينظــر فيهــا الرجــال إلــى أنفســهم. 
األدوار بيــن الجنســين تتكــّون مبكــرًا حتــى قبــل والدة الطفــل. وغالًبــا مــا تبــدأ االفتراضــات عندمــا ُيعــرف جنــس المولــود. تحــّدد 
الثقافــة والمجتمــع طريقــة مابــس الطفــل واأللعــاب التــي يســمح لــه بممارســتها ويشــجع علــى اللعــب بهــا، وحتــى المشــاعر 
التــي يســمح لــه بالتعبيــر عنهــا. ومــع مــرور الوقــت، يواجــه الرجــال توقعــات بخصــوص طريقــة القيــام بالتزاماتهــم )أو اإلخــال بهــا( 
عندمــا يصبحــون آبــاء. وفــي أجــزاء عديــدة مــن العالــم، الســبل المقبولــة وحتــى المعياريــة التــي يظهــر فيهــا الرجــل أنــه يهتــم 
بعائاتــه هــي بالنســبة إليــه كســب مدخــول كافــي إلعالــة أســرته والمطالبــة بالســلطة إلنفــاذ االنضبــاط الســلوكي ضمــن العائلــة.

إال أن هــذه األدوار الخاصــة بالجنســين مقّيــدة وتخلــق عــدد مــن العوائــق أمــام اإلشــراك المجــدي والعــادل للرجــال فــي حيــاة 
أبنائهــم وبناتهــم وشــريكتهم. وحالًيــا يجــب أن يطــال التغييــر أربــع جوانــب أساســية علــى األقــل مــن الحيــاة االجتماعيــة مــن أجــل 

دعــم أبــوة فعالــة فــي جميــع الــدول.

1.المعايير التقليدية المتعلقة بالجنسين

ــي أن تكــون رجــاً أو إمــرأة مكتســبة خــال ســنوات مــن التنشــئة  معظــم المواقــف والمعتقــدات والســلوكيات حــول مــا يعن
ــة أخــرى.  ــة فــي األســر، والمــدارس، والحكومــة، ووســائل اإلعــام والشــبكات االجتماعيــة والعمــل ومجــاالت حياتي اإلجتماعي
ــا  ــد تمكينه ــزل وتقيي ــي المن ــا ف ــا وإبقائه ــد دوره ــال تقيي ــن خ ــرأة م ــق الم ــة بح ــة ُمجحف ــئة االجتماعي ــت التنش ــا كان وتاريخًي
االقتصــادي وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات فــي المنــزل والمجتمــع األوســع. بنيــة الســلطة غيــر المنصفــة أدت إلــى ســيطرة 
الرجــل علــى المــرأة وجعلــت النســاء أكثــر عرضــة ألن تصبــح ضحيــة للعنــف الجســدي والجنســي والنفســي. إال أن المجتمعــات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم تتغيــر بوتيــرة أســرع مــن أي وقــت مضــى وأصبــح مــن األساســي أن يعمــل الرجــل مــع المــرأة لابتعــاد 

عــن المعاييــر التقليديــة بيــن الجنســين لتحقيــق مســاواة أفضــل بينهمــا فــي جميــع جوانــب الحيــاة.

التمييــز والمعاييــر الخاصــة بالجنســين التقليديــة تؤّثــر أيًضــا علــى قــدرة األطفــال علــى تنميــة كامــل إمكاناتهــم. ويتخــذ العنــف 
القائــم علــى الجنــس ضــد األطفــال أشــكاالً مختلفــة ومــن ضمنهــا العنــف الجنســي والممارســات التقليديــة المؤذيــة علــى غــرار 
تشــويه/بتر األعضــاء التناســلية األنثويــة فــي مــا ال يقــل عــن 29 دولــة. ومــن المتوقــع أن يتــم تزويــج أكثــر مــن 100 مليــون فتــاة 
تحــت ســن الثامنــة عشــرة خــال العقــد المقبــل. والفتيــان معرضــون بشــكل خــاص لتجنيدهــم كجنــود أطفــال يدخلــون فــي 
صــراع مــع القانــون كمــا قــد تلجــأ العصابــات إلــى تجنيدهــم ويصبحــون عرضــة لعنــف العصابــات. والجديــر ذكــره أيًضــا هــو أن 
الفتيــان عرضــة للعنــف الجنســي كمــا قــد يتــم تجنيــد الفتيــات وتتأثــرن بعنــف العصابــات. تحــدد  وتدعــم المواقــف مــن الشــكل 
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الذكــوري أو األنثــوي اســتخدام العنــف وتدعمــه ومــن ضمنــه العنــف الجنســي. ينطــوي العقــاب الجســدي علــى األطفــال علــى 
رســائل حــول تقّبــل العنــف وُيســتخدم غالًبــا لمعاقبــة الفتيــات والفتيــان الذيــن يتمــردون علــى أدوار الجنســين المقبولــة ثقافًيــا.

2.تغيير التوقعات  لدى الرجال واألبّوة المنخرطة

تشــّجع جميــع المعاييــر التقليديــة الخاصــة بيــن الجنســين غالًبــا الرجــال وتغفــر لهــم عندمــا يجســدون دور األب غيــر المنخــرط 
ــج  ــة. وتظهــر نتائ ــم الرعاي ــذ طفولتهــم بمواقــف وســلوك آبائهــم بخصــوص تقدي ــر هــؤالء الرجــال من ــا مــا يتأث ــب. وغالًب و الغائ
ــت بالتنســيق بيــن  ــة مــن مشــروع الرجــال وسياســة المســاواة بيــن الجنســين )MGEPP( التــي أجري ــة والنوعي األبحــاث الكمي
Promundo والمركــز الدولــي لألبحــاث حــول النســاء )ICRW( أن العديــد مــن الرجــال الذيــن أبلغــوا عــن مشــاركتهم فــي تقديــم 

الرعايــة كبالغيــن كان لديهــم علــى األغلــب مقدمــي رعايــة أقويــاء مــن نســاء ورجــال قدمــوا لهــم نموذًجــا إيجابًيــا لتقديــم رعايــة فــي 
طفولتهــم )باركــر وآخــرون، 2011(.

 

3.قطاع الرعاية الصحية

ــاء جــزء أساســي مــن توســيع مســتوى  ــور واآلب ــوي للشــركاء الذك ــدور الحي ــة لل ــة الصحي يلعــب مســتوى إدراك قطــاع الرعاي
اإلشــراك الفعــال والمتســاوي للرجــال فــي جميــع جوانــب الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وصحــة األم. وفــي مناطــق عديــدة مــن 
العالــم، ال يحظــى توفيــر خدمــات صحــة األمومــة والصحــة الجنســية واإلنجابيــة والخدمــات الصحيــة لألطفــال ســوى بقليــل مــن 

االهتمــام إن وجــد.
ــق ويعالــج األمــراض والوفيــات المرتبطــة باألمومــة أساســي  ويعتبــر الوصــول إلــى نظــام صحــة عامــة يعمــل بشــكل جيــد ويوّث
إلنشــاء مســاءلة حكوميــة حــول الرعايــة الصحيــة المناســبة لــألم. ولكــن مــن الضــروري أيًضــا إشــراك المجتمــع وكانــت الجهــود 
ــى  ــى الرجــال ونظــرة الرجــال إل ــة فــي الماضــي إلشــراك الرجــال فــي هــذا المجــال ضعيفــة. يجــب أن تكــون النظــرة إل المبذول

أنفســهم علــى أنــه حليــف فــي تأميــن الرعايــة الصحيــة للشــريكة واألطفــال.

4.القانون والسياسة العامة

ال تــزال حكومــات عديــدة ال تعتــرف أو تدعــم بمــا فيــه الكفايــة القيمــة التحويليــة لشــريك حاضــر ومشــارك قبــل والدة الطفــل 
وخالهــا وبعدهــا. وحتــى فــي ظــل وجــود التــزام معلــن بالمســاواة بيــن الجنســين، ال ُتبــذل الكثيــر مــن الجهــود لوضــع آليــات 
علــى صعيــد القانــون والسياســة العامــة والخدمــات إلشــراك الرجــل كشــريك متســاوي للمــرأة ضمــن العائلــة، ال ســّيما كأب. 
وعلــى ســبيل المثــال، ال تــزال السياســة الحكوميــة غيــر المشــروطة والدعــم القانونــي إلجــازة األمومــة المدفوعــة مــن العمــل 
نــادرة كمــا أن إجــازة األبــّوة بالــكاد تعتبــر أولويــة وطنيــة. وفــي الواقــع، ال تعتــرف العديــد مــن الحكومــات بإجــازة األبــّوة كمفهــوم 
ــاء بمرافقــة  ــاب العمــل مســؤولية البــت بهــذه المســألة. وتميــل العيــادات والمستشــفيات إلــى عــدم الســماح لآلب وتتــرك ألرب
ــّوة الفعالــة فــي لحظــة والدة الطفــل. وعلــى الرغــم مــن اإلنجــازات  الشــريكة فــي غرفــة الــوالدة وتبعــد بالتالــي الرجــل عــن األب
العظيمــة التــي تحققــت علــى صعيــد االعتــراف بأهميــة إشــراك الرجــل فــي الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، ال تــزال هــذه الخدمــات 
فــي العديــد مــن األماكــن مّوجهــة إلــى المــرأة. وأدى هــذا األمــر إلــى  اعتبــار المســائل المرتبطــة بالحقــوق علــى صعيــد الصحــة 

الجنســية واإلنجابيــة محصــورة فقــط بالنســاء.
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الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال والمساواة بين الجنسين 
)IMAGES( – التركيز على األبّوة في أميركا الاتينية

 IMAGES النص مستند إلى دراسة منشورة: الذكوريات وسياسة المساواة بين الجنسين: أفكار من دراسة
ومراجعة للسياسات من البرازيل وتشيلي والمكسيك.

ســعت الدراســة االســتقصائية الدوليــة حــول الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين )IMAGES( إلــى جمــع بيانــات حــول آراء ومواقف 
وممارســات الرجــال والنســاء بخصــوص مواضيــع متعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين علــى غــرار تجــارب فــي الطفولــة حــول تقديــم 

الرعايــة والعنــف، وجــودة العاقــة والتواصــل، والحيــاة األســرية والوالديــة والصحــة والعنف.
 

المنهجية

أُجريــت الدراســة االســتقصائية مــن خــال أخــذ عينــات عشــوائية مــن األســر فــي أحيــاء أو مناطــق حضريــة كبيــرة تــم اختيارهــا 
مســبًقا فــي كل دولــة. وشــملت الدراســة رجــال ونســاء تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و59 عاًمــا. وتــم تصميــم اســتمارة األســئلة 
لكــي يجيــب عليهــا رجــال ونســاء متزوجيــن ومــع أو مــن دون أطفــال. فــي البرازيــل وتشــيلي، أجــرى رجــال المقابــات مــع الرجــال 
وأجــرت نســاء المقابــات مــع النســاء فــي حيــن كانــت هــذه العمليــة أكثــر ديناميكيــة فــي المكســيك حيــث أجــرت نســاء مقابــات 

مــع رجــال أحياًنــا.

أجريــت دراســة IMAGES فــي البرازيــل وتشــيلي والمكســيك مــن خــال عينــة نموذجيــة لألســر فــي المــدن واألحيــاء مــن حيــث 
التــوّزع الحجمــي والعمــري. والجديــر ذكــره أنــه ال توجــد عينــات نموذجيــة علــى الصعيــد الوطنــي لذلــك ال تمّثــل البيانــات جميــع 

ســكان البــاد.

النتائج

تظهــر نتائــج تحليــل بيانــات دراســة IMAGES أن نســبة كبيــرة مــن الرجــال لديهــا مواقــف تقليديــة مــن الجنســين فــي مــا يتعلــق 
ــح  ــن شــملتهم الدراســة عــن دعمهــم للتصري ــر مــن نصــف الرجــال الذي ــال، أعــرب أكث ــى ســبيل المث ــي. وعل بالعمــل المنزل

التالــي: »الــدور األكثــر أهميــة للنســاء هــو اإلتيــان بالمهمــات المنزليــة وتحضيــر الطعــام للعائلــة«.
 

ــة  ــى آبائهــم )أو شــخصية ذكوري ــن تول ــة بيــن الرجــال الذي ــا فــي المشــاركة فــي المهــام المنزلي ــا مهًم ــج اختاًف كمــا تظهــر النتائ
مهمــة أخــرى خــال طفولتهــم( مهاًمــا منزليــة والرجــال الذيــن لــم يتولــى آبائهــم مثــل هــذه المهمــات. وبكلمــات أخــرى، كانــت 

مشــاركة الرجــال الذيــن حظــوا بنمــاذج مهمــة عــن الــدور الذكــوري المنخــرط فــي المنــزل، أكبــر فــي منازلهــم.

أشــار رجــال تتــراوح نســبتهم بيــن 44 و70 فــي المائــة بــأن الشــريكة تتولــى عــدد أكبــر مــن المهــام المنزليــة منهــم فــي حيــن أشــار 
رجــال تتــراوح نســبتهم بيــن 2 و11 فــي المائــة فقــط إلــى انخــراط أكبــر فــي هــذه المهــام مقارنــة مــع الشــريكة األنثــى مــا يظهــر 
بالتالــي الطبيعــة التــي تّميــز بيــن الجنســين فــي األعمــال المنزليــة. وفــي تشــيلي والمكســيك، أشــار 70 فــي المائــة و65 فــي 
المائــة مــن الرجــال علــى التوالــي، إلــى أن الشــريكة كانــت أكثــر مشــاركة فــي العمــل المنزلــي منهــم فيمــا أشــار 4 فــي المائــة و2 
فــي المائــة فقــط مــن الرجــال علــى التوالــي إلــى أن مشــاركتهم فــي األعمــال المنزليــة أكبــر مــن مشــاركة النســاء. وكانــت النتائــج 
المســجلة فــي البرازيــل مختلفــة بعــض الشــيء إذ أشــار 44 فــي المائــة مــن الرجــال إلــى أن شــريكتهم كانــت أكثــر انخراطـًـا منهــم 
وقــال 45 فــي المائــة مــن الرجــال أنــه يتســاوون فــي االنخــراط و11 فــي المائــة مــن الرجــال قالــوا أنــه يقومــون بمهــام فــي المنــزل 

أكثــر مــن الشــريكة.

ــل  ــة البرازي ــي حال ــي أســرهم. وف ــة مــع النســاء ف ــة أطفالهــم مقارن ــي رعاي ــى مــن المشــاركة ف ــغ الرجــال عــن مســتوى أعل وأبل
وتشــيلي، وفــي حيــن قــال حوالــي أربعــة مــن كل عشــر رجــال أنهــم يشــاركون فــي الرعايــة اليوميــة لألطفــال، أشــارت النســاء إلــى 
أن رجــل مــن كل عشــرة شــارك فــي الرعايــة. ويشــير هــذا األمــر إلــى ثغــرات فــي التواصــل بيــن الرجــال والنســاء فــي أدوار الرعايــة 

المنوطــة بهــم.
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أمــا بخصــوص مشــاركة األب فــي رعايــة األطفــال بيــن 0 و4 ســنوات، هنــاك اختافــات كبيــرة بيــن الرجــال والنســاء فــي الــدول 
ــال  ــام لألطف ــداد الطع ــا كان إع ــونه فيم ــم يمارس ــال أنه ــم الرج ــرح معظ ــذي ص ــاط ال ــال كان النش ــع األطف ــب م ــة. اللع الثاث
النشــاط األقــل شــيوًعا الــذي يقومــون بــه. وفــي كا الحالتيــن، هنــاك اختافــات تصــل إلــى 30 فــي المائــة بيــن مــا تقــول النســاء أن 
الرجــال يقومــون بــه وبيــن مــا يقــول الرجــال أنهــم يقومــون بــه. هــذه االختافــات تختفــي كلمــا كبــر الطفــل: أبلــغ الرجــال والنســاء 

عــن مســتويات ممثالــة مــن اإلنخــراط مــع تقــدم الطفــل فــي العمــر.

وفــي تشــيلي، كشــفت الدراســة أن حضــور الرجــال فــي غرفــة الــوالدة عنــد والدة طفلهــم األخيــر كان أعلــى مــن أي دولــة أخــرى. 
ــوا فــي غرفــة الــوالدة عنــد والدة طفلهــم األخيــر فــي  ــه كان ــة( الذيــن شــملتهم الدراســة أن وأبلــغ نصــف الرجــال )50 فــي المائ
حيــن أشــار أكثــر مــن 1 مــن كل 5 رجــال )22 فــي المائــة( إلــى أنهــم كانــوا غائبيــن عــن المستشــفى. أمــا فــي البرازيــل فقــد أبلــغ 
الرجــال عــن قصــة مختلفــة. إذ ذكــر 7 فــي المائــة تواجــده فــي غرفــة الــوالدة وأكثــر مــن نصــف الرجــال)54 فــي المائــة( أبلغــوا 
أنهــم لــم يتواجــدوا فــي المستشــفى علــى اإلطــاق. وفــي الوقــت نفســه، أشــار 1 مــن كل 4 رجــال)24 فــي المائــة( فــي المكســيك 
إلــى أنهــم تواجــدوا فــي غرفــة الــوالدة، وأشــار 3 فــي المائــة منهــم إلــى أنهــم كانــوا متواجديــن فــي مــكان آخــر مــن المستشــفى 

فيمــا لــم يكــن 73 فــي المائــة منهــم متواجــًدا علــى اإلطــاق عنــد والدة طفلهــم األخيــر.

لمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء االطــاع علــى الدراســة االســتقصائية الدوليــة حــول الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين: أفــكار 
ــو، 2012(. الدارســة متوافــرة  ــل، وتشــيلي والمكســيك )باركــر وآغاي مــن دراســة IMAGES ومراجعــة للسياســات فــي البرازي

فقــط باللغــة اإلســبانية. 

خمس نتائج أساسية من برنامج األبّوة: 
برامج الوالدية وسياساتها - مراجعة نقدية 

للممارسات الفضلى

إشراك اآلباء في البرامج الحالية حول نمو الطفل وبرامج  صحة األم  والطفل: 
ــال  ــد الرج ــل بتحدي ــى األق ــل عل ــر للطف ــو المبك ــة والنم ــة والطفول ــة األموم ــال صح ــي مج ــة ف ــج القائم ــوم البرام ــب أن تق يج

المعنييــن وســؤالهم عــن احتياجاتهــم ووجهــات نظرهــم وتحديــد نقــاط انطــاق لتحســين إشــراك الرجــال.

إشراك اآلباء في مرحلة مبكرة:
ــاء مــن خــال برامــج تشــّجع هــذا االنخــراط المبكــر فــي حيــاة أطفالهــم )بمــا فــي ذلــك فتــرة مــا قبــل  يعتبــر التواصــل مــع اآلب
ــدر  ــى االســتمرار)هوانغ والمــب، 1997؛ دوفان والدة الطفــل( حيــوي ألن مســتويات إنخــراط األب فــي مراحــل مبكــرة تميــل إل
وجانــز 2009(. يتطلــب هــذا األمــر غالًبــا تغييــر عقليــة وطريقــة تفكيــر العامليــن فــي مجــال الصحــة ومقدمــي خدمــات آخريــن 
لتوعيتهــم بالنســبة لقيمــة األبــّوة المنخرطــة وتقديــم الرعايــة مــن قبــل اآلبــاء. كمــا تعتبــر سياســات اإلجــازة الوالديــة التــي تمّكــن 

الرجــال وتشــّجعهم علــى لعــب دور مهــم فــي حيــاة أطفالهــم منــذ البدايــة، مهمــة أيًضــا.

تدخل محدد األهداف مقابل تدخل  شامل:
عندمــا تســتهدف خدمــات محــددة الرجــال إلشــراك أوســع فــي الخدمــة أو البرنامــج،  يتراجــع عــدد اآلبــاء الذيــن تطالهــم هــذه 
الخدمــات وتكــون النتائــج أقــل إيجابيــة وقــد نشــهد بعــض اآلثــار الســلبية. وفــي حالــة عــدم الترحيــب باآلبــاء بشــكل عــام، ســيبقى 
ــوا غيــر مرئييــن أو يصعــب الوصــول  ــا محــدًدا، عرضــًة ألن يكون ــون مــن مشــاكل ويتطلبــون دعًم ــن يعان ــاء الضعفــاء والذي األب

إليهــم.
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مقاربة متعددة التشعبات ومقّيمة:
تعتبــر البرامــج المقرونــة بحمــات دعــم قائمــة علــى المجتمعــات ومحليــة المســتوى علــى غــرار MenCare، مــن بيــن المقاربــات 
األكثــر فعاليــة لتحقيــق تغييــر فــي المواقــف والســلوكيات. وبالطبــع ال يمكــن تحديــد مســتوى فعاليــة هــذه المقاربــات مــن دون 
ــاء  وجــود تقييــم صــارم للعمليــة والتأثيــر. وهنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن األدلــة مــن أجــل تحديــد »مــا ينفــع« مــع الرجــال واآلب

كمقدمــي رعايــة ال ســّيما فــي عالــم الجنــوب وفًقــا لمــا مــا يتبّيــن مــن نــدرة التدخــات المقّيمــة فــي بلــدان ناميــة. 

إجراء أبحاث تجريبية إلشراك الرجال في مجاالت برامج قائمة واسعة النطاق في عالم الجنوب:
علــى الرغــم مــن وجــود برامــج لدعــم الوالديــة ومــن ضمنهــا جهــود لدعــم نمــو الطفــل والحــد مــن العنــف تجــاه األطفــال فــي عالــم 
الجنــوب إال أنهــا محــدودة مــن حيــث النطــاق. ويمكــن القيــام بالمزيــد مــن األمــور الســتخدام مجــاالت البرامــج القائمــة فــي عالــم 

الجنــوب لتشــجيع ودعــم إشــراك الرجــال فــي رفاهيــة الطفــل وتقييــم تأثيــر المقاربــات المتنوعــة للقيــام بذلــك.

McAllister, F., Burgess, A., Kato, J. and Barker, G. )2012(. Fatherhood: Parenting Programmes and Policy – a 

Critical Review of Best Practice. London/Washington DC: Fatherhood Institute/ Promundo/MenCare.

لتحميــل النســخة الكاملــة مــن التقريــر واالطــاع علــى جميــع البرنامــج التــي خضعــت للمراجعــة، الرجاء زيــارة الموقــع اإللكتروني 
. www.men-care.org :التالي
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القسم األول

األبّوة في
قطاع الرعاية الصحية

دليل للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية حول إشراك الرجال
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أعوام  

لمحة عن القسم األول

هــذا القســم هــو األول مــن بيــن ثاثــة أقســام فــي هــذا الدليــل. وهــو مصمــم لمســاعدة المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة 
علــى التواصــل مــع الرجــال فــي قطــاع الصحــة ودعــم األبــّوة الفاعلــة. وهــو يركــز علــى التفاعــل بيــن المتخصصيــن واآلبــاء مــن 
مرحلــة مــا قبــل الــوالدة إلــى مرحلــة مــا بعــد الــوالدة وســبل تشــجيع مشــاركتهم فــي تقديــم الرعايــة حتــى يبلــغ الطفــل الرابعــة 

مــن العمــر:

ــاء وشــريكاتهم« مــن  ــف جماعــي لآلب ــّوة المنخرطــة: تثقي ــوان » األب ــي بعن ــرض أن يكــون هــذا القســم ُمكمــاً للقســم الثان ُيفت
خــال تقديــم ســبل تســاعد مقدمــي الرعايــة الصحيــة علــى التواصــل بشــكل أفضــل مــع اآلبــاء فــي مــكان االستشــارة فــي حيــن 
يركــز القســم الثانــي علــى تغييــر المعاييــر االجتماعيــة علــى مســتوى األفــراد. وُيفّضــل أن يســتخدم المتخصصيــن فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة القســمين األول والثانــي مًعــا لتعزيــز الرســائل اإليجابيــة مــن خــال خلــق جــو مناســب فــي إعــدادات العيــادة 
ُيرحــب بالرجــال خــال زيــارات صحــة األمومــة والطفولــة وتوفيــر مســاحة علــى غــرار قاعــة انتظــار للرجــال يمكنهــم فيهــا التفكيــر 
فــي المعاييــر التــي تمنــع األبــّوة المنخرطــة ومناقشــتها. كمــا ُيفّضــل أن يفكــر العاملــون فــي مجــال الرعايــة الصحيــة جدًيــا فــي 
طريقــة دمــج السياســات واإلجــراءات ورفــع مســتوى الوعــي العــام حــول أهميــة إشــراك الرجــال فــي صحــة األمومــة والطفولــة. 

يقــدم هــذا القســم أدوات عــن ســبل القيــام بهــذا األمــر.

وســيقدم القســم األول توصيــات وأدوات لمســاعدة المراكــز الصحيــة علــى معرفــة طريقــة وضــع مقاربــات بســيطة ومتكاملــة 
للتفاعــل مــع اآلبــاء. إال أنــه وكمــا هــو الحــال مــع أي أداة، يتطلــب األمــر تكّيفــا واختبــارًا لضمــان الوضــوح والمصداقية الســياقية.

 1. مقدمة

قطــاع الصحــة هــو نقطــة دخــول أساســية لدعــم اإلشــراك المبكــر للوالديــن فــي تقديــم الرعايــة. يتواصــل المتخصصــون فــي 
ــد  ــوالدة ومواعي ــر مــن األب( بخصــوص مســائل الحمــل وال ــا مــع األم أكث ــك غالًب ــات يومًيا)ويكــون ذل صحــة األمومــة مــع العائ

المراجعــات الاحقــة  للــوالدة لألطفــال حتــى الرابعــة مــن العمــر.

ويتواصــل قطــاع الصحــة عــادة، فــي األماكــن التــي توجــد فيهــا خدمــات صحــة األمومــة والطفولــة، مــع األم والطفــل أكثــر مــن 
األب. وعلــى الرغــم مــن هيمنــة األطبــاء الذكــور علــى قطــاع الصحــة، إال أن حضــور الرجــال فــي النظــام الصحــي كشــركاء داعميــن 
ــراط  ــهد إنخ ــذا ويش ــة، 2006(. ه ــة العالمي ــة الصح ــم )منظم ــن العال ــدة م ــزاء عدي ــي أج ــائع ف ــر ش ــى غي ــاء أو كمرض للنس
الرجــال فــي األمــور المرتبطــة بصحــة األمومــة واإلنجــاب تزايــًدا تدريجًيــا ال ســيما خــال والدة الطفــل. وفــي تشــيلي علــى ســبيل 
المثــال، تظهــر البيانــات أن الرجــال المنخرطيــن خــال فتــرة صحــة األمومــة، أصغــر ســًنا ويتمتعــون بمســتوى تعليمــي أعلــى 
ولديهــم مواقــف أكثــر إنصاًفــا بخصــوص تقديــم الرعايــة بيــن الجنســين، ولديهــم جــدول زمنــي مــرن وهــم عاطلــون عــن العمــل 
أو قــادرون علــى االســتفادة مــن إجــازة والديــة مقارنــة مــع الرجــال غيــر المنخرطيــن. وأظهــرت األبحــاث أن العاقــت بيــن األب 

وقطــاع الصحــة تتطــور فــي ظــل اعتــراف متزايــد بالرجــال كمصــدر مهــم للدعــم العاطفــي والرعايــة.
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قطــاع الرعايــة الصحيــة قــادر علــى لعــب دور أساســي فــي التوّســع المتســارع لمشــاركة 
األب فــي توفيــر الرعايــة والمســؤولية المشــتركة مــع األم

2. توصيات للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية الذين 
يقدمون الرعاية السابقة للوالدة

يتطــرق هــذا القســم الفرعــي إلــى : )1( أهميــة الرعايــة الســابقة والاحقــة للــوالدة )2( األمــور األخــرى التــي يمكــن للمتخصصيــن 
فــي الرعايــة الصحيــة القيــام بهــا إلشــراك الرجــال بشــكل أكثــر فاعليــة )3( األمــور التــي يمكــن للمتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة 
القيــام بهــا خــال زيــارة أحــد الشــريكين أو كاهمــا وخــال آخــر زيــارة ســابقة للــوالدة قبــل الــوالدة. ينتهــي هــذا القســم الفرعــي 

بقائمــة مرجعيــة للمتخصصيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يقدمــون الرعايــة الســابقة للــوالدة.

أهمية الرعاية السابقة للوالدة

يكمــن هــدف الرعايــة الســابقة للــوالدة )والتــي تعــرف أيًضــا برعايــة مــا قبــل الــوالدة( فــي تزويــد النســاء بكشــوفات طبيــة منتظمة 
تســمح لألطبــاء، والممرضيــن والقابــات  بتحديــد مؤشــرات إلــى احتمــال وجــود حمــل عالــي المخاطــر وفــي الوقــت نفســه دعــم 
ســلوك صحــي لــألم والطفــل. وعلــى مــدى عقــود، كانــت األنظمــة الصحيــة التــي تعمــل بشــكل جيــد تميــل إلــى التركيــز علــى 
المــرأة الحامــل مــن خــال برامــج يشــار إليهــا غالًبــا كتدخــات فــي مجــال »صحــة األمومــة والطفولــة«. ونظــرًا لوجهــة النظــر هــذه 
وتنفيذهــا الاحــق فــي الممارســة المنهجيــة، كان الرجــال غيــر متواجديــن و/أو مســتثنين مــن المشــاركة فــي عمليــات الرعايــة 
الســابقة للــوالدة أو حصرهــم فــي أدوار ثانويــة فــي هــذا المجــال. مــن المهــم االعتــراف بســبل إشــراك اآلبــاء كحلفــاء وشــركاء 
ــا لشــريكتهم الحامــل وأطفالهــم. كمــا يمكنهــم لعــب دور المدافعيــن الصريحيــن عــن مراكــز صحيــة تعمــل  داعميــن عاطفًي

بشــكل أفضــل وعــن خدمــات عاليــة الجــودة.

 

ــة  ــاء ومقدمــي الرعاي توجيهــات وبروتوكــوالت أوضــح حــول ســبل العمــل مــع اآلب
الذكــور

 مزيــد مــن الحمــات والمــواد التثقيفيــة التــي تشــجع مشــاركة الرجــال فــي األبــّوة 
والصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي قاعــة االنتظــار )الرجــاء االطــاع علــى القســم 

الثانــي والقســم الثالــث(.

عنــد  تواجــد الرجــال فــي قاعــة االستشــارة، يجــب تشــجيعهم علــى مواصلــة 
إنخراطهــم. وفــي حــال عــدم تواجدهــم هنــاك، يجــب علــى المتخصــص فــي مجــال 
ــر  ــة غي ــون العاق ــرط أن تك ــار األب بش ــى إحض ــجيع األم عل ــة تش ــة الصحي الرعاي

ــة. ــاركة األب ممكن ــة ومش عنيف

يتطّلب
 هذا األمر

 ما يلي:

*
*

*
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✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

األمــور التــي يمكــن للمتخصصيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة القيــام بهــا 
إلشــراك اآلبــاء بفعاليــة:

فيمــا يلــي بعــض الخطــوات األساســية التــي يمكــن لمتخصــص الرعايــة الصحيــة القيــام بهــا لتحســين إنتاجيــة 
العاقــة بيــن المتخصصيــن والوالد/الوالــدة:

ــات  ــون فــي المشــاركة ولكــن أوق ــاء يرغب ــاك آب ــي. هن فهــم الواقــع االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي للثنائ
ــك. ــات أخــرى تحــول دون تمكّنهــم مــن ذل عملهــم وعقب

تحضير األباء لتحديات الوالدية المقبلة وإشراكهم في مرحلة مبكرة

ــي  ــة وتول ــاء مــع األم مــن خــال تعلــم مهــارات توفيــر الرعاي تشــجيع األب علــى مشــاركة متســاوية فــي األعب
ــًدا مــن األعمــال المنزليــة فــي المنــزل مزي

ــة الســابقة  ــارات الرعاي ــد حــول مراحــل الحمــل المختلفــة والحضــور فــي زي ــم المزي ــى تعل تشــجيع األب عل
ــارات الاحقــة. ــا علــى حضــور األب ومشــاركته فــي الزي ــر إيجابًي للــوالدة. هــذا األمــر مــن شــأنه التأثي

مســائل الرعايــة الســابقة للــوالدة وخــال الحمــل والاحقــة للــوالدة ال تنحصــر فقــط بصحــة األم والطفــل. 
يجــب تقديــم نصائــح لــألب ليحــرص علــى صحتــه العقليــة ويقــوم بتماريــن مدنيــة وبالتالــي إنشــاء بيئــة صحيــة 

عموًمــا لنمــو طفلــه.

ــدي  ــف الجس ــول والعن ــتهاك الكح ــرار اس ــى غ ــة عل ــر صحي ــلوكيات غي ــة بس ــر المرتبط ــاركة المخاط مش
ــل.  ــة األم والطف ــى صح ــلبية عل ــرات الس ــول التأثي ــألب ح ــح ل ــم نصائ ــي. تقدي والنفس

ــل  ــة أفض ــم بمعالج ــمح له ــي تس ــن األم واألب الت ــوار بي ــاون والح ــادل والتع ــم المتب ــف الدع ــجيع مواق تش
ــل. ــال الحم ــا خ ــر غالب ــي تظه ــس الت ــاوف والهواج للمخ

معالجة تساؤالت وهواجس األب خال الحمل وتأثيرها على حياة الثنائي الجنسية

مناقشة استخدام وسائل منع الحمل للتخطيط لحمل مقبل أو تفاديه.

إطــاع األم واألب عــن ســبل التحــرك الفــوري والمناســب فــي حــاالت الطــوارئ ومعرفــة مــا هــي األمــور التــي 
تتطّلــب التوّجــه إلــى منشــأة للرعايــة الصحيــة وســبل الحصــول علــى الخدمــات وغيرهــا.

تعتبــر الزيــارة الخاصــة بإجــراء الصــورة بالموجــات فــوق الصوتيــة خــال الحمــل، فرصــة فريــدة لآلبــاء 
لمشــاهدة طفلهــم علــى شاشــة واالســتماع إلــى دقــات قلبــه. وبالتالــي االســتفادة مــن هــذه اللحظــة 

للترويــج لإلنخــراط األبــوي.

التركيــز علــى قــدرة اعلــى تحمــل كافــة مهــام ومســؤوليات رعايــة الطفــل بشــكل متســاو مــا عــدا الرضاعــة 
بالطبــع. 
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األمــور التــي يمكــن للمتخصصيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة القيــام بهــا خــال زيــارات 
الرعايــة الســابقة للــوالدة:

في حال قدوم األم إلى الرعاية السابقة للوالدة من دون األب:

فــي حــال قــدوم األم إلــى  العيــادة بمفردهــا، يجــب االستفســار عــن األب وتشــجيع اصطحابــه لهــا خــال الزيــارات الاحقــة وخــال 
والدة الطفــل.

فــي حــال كانــت األم راغبــة فــي أن يرافقهــا أب الطفــل، النظــر معهــا فــي ســبل دعوتــه والخطــوات الضروريــة لكــي يكــون حضــوره 
ــه(.  ــر جــدول عمل ــال التخطيــط المســبق بحيــث يتمكــن مــن أخــذ إســتراحة غــداء أطــول أو تغيي ــى ســبيل المث ــاً )عل ممكن

التفكيــر فــي منحهــا رســالة أو نشــرة موّجهــة إلــى األب.

فــي حــال كانــت األم غيــر راغبــة فــي أن يرافقهــا األب، إطاعهــا علــى أهميــة اإلنخــراط األبــوي عنــد الشــعور بإمكانيــة تغييــر األم 
لرأيهــا.

فــي حــال عارضــت األم مرافقــة األب لهــا، يجــب احتــرام قرارهــا. التفكيــر فــي رصــد وجــود أي ســلوكيات أو مؤشــرات أخــرى فــي 
عاقــة الثنائــي يمكــن أن تؤثــر علــى صحــة األم. الرجــاء االطــاع علــى »رصــد العنــف« )الرجــاء االطــاع علــى المربــع فــي الصفحــة 
ــة الصحيــة حاصــل علــى تدريــب  التاليــة(. قبــل رصــد عنــف الشــريك الحميــم، مــن المهــم أن يكــون طاقــم عمــل مركــز الرعاي
مناســب أو يجــب علــى األقــل وجــود بروتوكــوالت )إحــاالت إلــى مراكــز العنــف المنزلــي وغيرهــا( لمعالجــة الحــاالت التــي يثبــت 

وجــود عنــف فيهــا. 

في حال عدم تمكن األب من مرافقة األم، ناقش معها وجود أشخاص مهمين آخرين يمكنهم مرافقتها خال الزيارات.

فــي حــال اســتمر عــدم تمكــن األب مــن مرافقــة األم خــال مواعيدهــا بســبب التزامــات أخــرى، شــّجع األم علــى مشــاركة جميــع 
المعلومــات مــع األب وإشــراكه فــي العمليــة.

 

لماذا يعتبر اإلنخراط األبوي مهًما؟

ــى أن األطفــال ذوي  ــة إل ــة تمحــورت حــول تأثيــر حضــور األب خــال الطفول توصلــت مراجعــة لـــ16 دراســة طولي
األب المنخــرط مبكــرًا، يعانــون فــي المتوســط مــن مشــاكل ســلوكية أقــل، ونشــاط إجرامــي متدنــي واســتقرار 
ــن  ــون بالغي ــا يصبح ــل عندم ــاد أق ــة وإجه ــي المدرس ــل ف ــل وأداء أفض ــي أفض ــور إدراك ــل وتط ــادي أفض اقتص

)ســاركادي، كريستيانســون، أوبركليــد وبريمبيــرغ، 2008(

✓

✓

✓

✓

✓

✓



25

في حال حضور األب زيارة الرعاية السابقة للوالدة:

إقامة اتصال بصري مع األب واألم.

ــه كشــريك  ــراوده. معاملت ــى أي ســؤال ي ــة عل ــه واإلجاب ــة خــال االستشــارة مــن خــال طــرح أســئلة علي إشــراك األب بفعالي
ــا. متســاو وليــس كشــخص يلعــب دوًرا ثانوًي

ــارة المخصصــة  ــارة والفــرح خالهــا فــي أوجهــا لــدى الوالديــن كمــا يحــدث خــال الزي االســتفادة مــن اللحظــات التــي تكــون اإلث
إلجــراء الصــورة باألشــعة فــوق الصوتيــة. اســتخدام هــذه اللحظــات األساســية لدعــم رابــط بيــن األب والجنيــن مــن خــال دعوتــه 

إلــى االســتماع إلــى دقــات قلــب الجنيــن واالنتبــاه إلــى جميــع األســئلة والمخــاوف التــي تــراوده.

تحفيــز األب علــى تقديــم دعــم عاطفــي )عاطفــة وتعاطــف مثــاً( ودعــم جســدي )علــى غــرار تحمــل مســؤولية متســاوية بخصــوص 
المهــام المنزليــة( إلــى األم خــال الحمــل. 

تشجيع مشاركة األب خال زيارات الرعاية السابقة للوالدة المقبلة.

ــزف  ــن وع ــى الجني ــدث إل ــن األم والتح ــك بط ــس أو تدلي ــال لم ــن خ ــم األم م ــي رح ــن ف ــع الجني ــل م ــى التواص ــجيع األب عل تش
الموســيقى.

ــات  تثقيــف الوالديــن حــول األمــراض المرتبطــة بالحمــل علــى غــرار ســكري الحمــل وارتفــاع ضغــط الــدم خــال الحمــل والتهاب
المجــاري البوليــة.

إطــاع األب واألم علــى المؤشــرات والعــوارض التــي تشــير إلــى حالــة والدة طارئــة وتزويدهــم بقائمــة تتضمــن خطــوات التحــرك 
عنــد حــدوث أمــر طــارئ.

إنشــاء مســاحة آمنــة حيــث يمكــن لــألم واألب التعبيــر بصراحــة عــن المخــاوف والهواجــس التــي تراودهــم ومنحهمــا وقًتــا كافًيــا 
لمناقشــة مثــل هــذه المســائل. وتتضمــن قائمــة المخــاوف والهواجــس مــا يلــي:

 
هواجس صحية، أسئلة مالية، مسائل مرتطبة بالعمل ومشاكل عاقة الثنائي

رصد العنف

ــى طــرح أســئلة عامــة حــول العنــف الحميــم للشــريك علــى غــرار »هــل زوجــك  ــادر المتخصــص إل ال يكفــي أن يب
ــة  ــة طبيعي ــك بطريق ــام بذل ــّزة والقي ــة ومرك ــة وواضح ــددة للغاي ــئلة مح ــرح أس ــم ط ــن المه ــك«. م ــف مع عني

ــم. ــى حك ــوي عل ــة ال تنط وداعم

األسئلة األكثر شيوًعا في رصد عنف الشريك الحميم)IPV( هي:

خال السنة الماضية – أو منذ حملك، هل تعّرضت للضرب أو الصفع أو الرفس أو أي نوع آخر من    .1
األذى الجسدي من قبل أي كان؟  

هل تربطك عاقة بشخص يهددك أو يؤذيك جسدًيا؟  .2
هل أجبرك شخص ما على القيام بأنشطة جنسية ال ترتاحين إليها؟  .3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



26

معالجــة جميــع األســئلة والمخــاوف التــي تــراود الثنائــي بخصــوص النشــاط الجنســي خــال الحمــل. منــح معلومــات وتوجيهــات 
لــكا الوالديــن حــول ممارســة العمــل الجنســي خــال الحمــل.

مناقشة استخدام وسائل منع الحمل للتخطيط لحمل مقبل أو تفاديه.

تشجيع األم على التحدث بصراحة مع الشريك حول تجاربها )الجسدية والعاطفية( خال الحمل.
 

خالل الزيارة األخيرة السابقة للوالدة، يجب إطالع األب على ما يلي:

موقع عنبر الوالدة المخصص للثنائي

فــي حــال وجــود قانــون يســمح بذلــك، مــن حــق األم أن تحظــى بمرافقــة خــال المخــاض. الشــخص المرافــق قــد يكــون األب أو 
أي شــخص آخــر يحظــى بثقــة األم.

برامج التحضير للوالدية القائمة المتوافرة في نظام الرعاية الصحية في الباد أو من خال منظمات مجتمعية المرتكز.

زيارة عيادة األمومة قبل والدة الطفل لاطاع على تصميمها. 

في حال وجود قانون يسمح بذلك، حق األب في االستفادة من إجازة أبوة.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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القائمــة المرجعيــة لتقييــم األبــّوة لمتخصصــي الرعايــة الصحيــة الذيــن يقدمــون الرعايــة 
الســابقة للــوالدة

ــد مــدى احتــواء  ــة الصحيــة أو فريــق صحــي تعبئتهــا لتحدي فــي مــا يلــي قائمــة مرجعيــة يمكــن ألي فــرد متخصــص فــي الرعاي
ــي  ــاالت ف ــد مج ــى تحدي ــة عل ــة الصحي ــي الرعاي ــاعدة اختصاصي ــة لمس ــة المرجعي ــم القائم ــم تصمي ــاء. وت ــي لآلب ــاع الصح القط

ــا. ــى تحســين والعمــل عليه ــاج إل أنظمتهــم تحت

القائمة المرجعية لتقييم األبّوة لمتخصصي الرعاية الصحية

المواقف

نعم - كا في حال قدوم األم إلى زيارة الرعاية السابقة للوالدة بمفردها، االستفسار عن األب.      

نعم - كا الكشف على المرأة بحثاً عن عنف الشريك الحميم.       

نعم - كا عند التأكد من أن األم ليست في عاقة يطغى عليها العنف، التطرق إلى أهمية إنخراط األب خال الحمل.  

نعم - كا عندما يكون األب حاضراً، تقديم معلومات وتوجيهات عن سبل دعمه لألم خال الحمل.    

نعم - كا تشجيع األب على التواجد خال والدة الطفل.        

نعم - كا االطاع على وضع إجازة األبّوة في الباد.        

نعم - كا االطاع على على القوانين المرتبطة بإثبات األبّوة في الباد )تسجيل إسم األب على شهادة الوالدة(.   

نعم - كا تشجيع اآلباء على أخذ نوع من اإلجازة )مدفوعة أو غير مدفوعة(  بعد والدة الطفل )إن كان هذا ممكًنا(.  

البروتوكوالت

نعم – كا تشجيع الزماء على تقديم الدعم الفعال إلنخراط اآلباء.       

نعم – كا تسجيل حضور األب في كل موعد.         

نعم – كا هناك بروتوكوالت مرعية اإلجراء حول إشراك األب خال مواعيد الرعاية السابقة للوالدة.   

موارد وبيئة العيادة

نعم – كا تعتمد العيادة دوام عمل مطّول من أجل اآلباء العاملين       

نعم – كا تقدم العيادة مساحة لألب المرافق على غرار كرسي إضافي في غرفة االستشارة.    

نعم – كا وجود طاولة  تغيير لألطفال في غرفة االستراحة المخصصة لرجال.      

نعم – كا تقدم العيادة مواد تثقيفية عن الوالدية خاصة باآلباء.       

نعم – كا تتضمن الملصقات واللوحات الفنية المعلقة على الجدران صوراً آلباء.     

نعم – كا تقدم العيادة ورش عمل لآلباء المرتقبين.         

تملك العيادة أدوات وموارد للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والمرشدين

نعم – كا حول سبل التواصل بشكل أفضل مع اآلباء المرتقبين.       

نعم – كا العيادة على اطاع على الحصص التدريبية التي تركز على المساواة بين الجنسين والذكورة واألبّوة.  

نعم – كا تقديم مواد حمات لدعم األبّوة المنخرطة        

في حال كان الجواب بالنفي »كال«، ما هي األمور التي يمكن للمتخصصين في الرعاية الصحية القيام بها 
إلشراك األب المرتقب بشكل أفضل؟ من هو المسؤول عن كل مهمة؟ ما هو التوقيت المناسب إلجراء ذلك؟
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3. توصيات لمقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية 
ما قبل الوالدة وخال المخاض والوالدة 

تاريخًيــا، كان األبــاء ُيعتبــرون بمثابــة العبيــن غيــر مرئييــن ضمــن مؤسســات الرعايــة الصحيــة التــي تقــدم الرعايــة خــال المخــاض 
والــوالدة. المــرأة والشــخص الــذي يقــدم لهــا الرعايــة الصحيــة كانــا المعنييــن الوحيديــن بالمخــاض والــوالدة. وبالتالــي تــم وضــع 

التوجيهــات والبروتوكــوالت الصحيــة ضمــن نظــام يعمــل بشــكل أساســي مــن هــذا المنطلــق.

ومــن الواضــح اليــوم أن صحــة المــرأة وطفلهــا خــال الــوالدة، تتطلــب أقصــى درجــة مــن االنتبــاه والرعايــة وأن اآلبــاء يشــاركون 
بشــكل متزايــد كمقدميــن أساســيين للدعــم العاطفــي. وُتشــّجع العديــد مــن المراكــز الصحيــة فــي أنحــاء العالــم إنخــراط اآلبــاء 

خــال والدة الطفــل وتخضــع بروتوكــوالت الرعايــة الصحيــة للمراجعــة لمواكبــة هــذا التحــّول.

ويقتــرن تقبــل النظــام الصحــي للمشــاركة المتزايــدة لآلبــاء خــال والدة الطفــل مــع وعــي متزايــد ألهميــة إضفــاء طابــع إنســاني 
ــوالدة  ــة ال ــاض وعملي ــال المخ ــور خ ــام األم ــاك بزم ــن اإلمس ــاء م ــن النس ــة تمكي ــذه العملي ــن ه ــل. وتتضم ــى والدة الطف عل
ــق  ــد التعّل ــة الصحيــة بشــكل متزاي ــة التــي تتمحــور حــول المقــّدم. ويشــجع مقّدمــو الرعاي ــل التركيــز بعيــًدا عــن الرعاي وتحوي

المبكــر لــألب بطفلــه كمــا يشــّجعون علــى تحّمــل مســؤولية مشــتركة أكبــر فــي رعايــة الطفــل منــذ البدايــة. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك،  أصبحنــا نفهــم اآلن أن والدة الطفــل هــي فرصــة أساســية إلنشــاء روابــط عاطفيــة بيــن األب وطفلــه. وفــي 
دول عديــدة، تأتــي النســاء بصحبــة الشــريك )أو أي شــخص آخــر يحظــى بثقتهــا علــى غــرار والدتهــا مثــاً(.

األمــور التــي يمكــن للمتخصصيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة القيــام بهــا مــن أجــل األم 
واألب والطفــل الرضيــع ومعهــم:

فترة ما قبل الوالدة وخالل المخاض والوالدة:

االســتعام مــن المريضــة حــول الشــخص الــذي ســيرافقها خــال الــوالدة. تذكــر أن حــق المــرأة بالحصــول علــى مرافقــة خــال 
الــوالدة محمــي قانوًنــا فــي بعــض الــدول وهــي التــي تختــار الشــخص الــذي ســيرافقها.

ــابقة  ــرة الس ــال الفت ــن خ ــألم والجني ــبة ل ــيان بالنس ــه أساس ــوره ودعم ــأن حض ــاغ األب ب ــة األم، إب ــى موافق ــول عل ــد الحص بع
للــوالدة وخــال والدة الطفــل. 

إشراك األب بفاعلية قبل الوالدة وخالل المخاض والوالدة يعني:

إضفاء طابع إنساني على والدة الطفل واحترامها باعتبارها حدًثا عادًيا وطبيعًيا.  

توفير دعم عاطفي لألم خال والدة الطفل فضاً عن الدعم الطبي الذي تحتاج إليه.  

تشجيع التعلق بين األب والطفل منذ الوالدة من خال تشجيع االتصال الجسدي بين الرضيع واألب على إثر    
الوالدة.    

*
*
*

✓

✓
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تزويــد األب بتعليمــات محــددة حــول ســبل المشــاركة الفعالــة؛ علــى ســبيل المثــال مســاعدة األم علــى توضيــب حقائبهــا وتوفيــر 
الدعــم العاطفــي مــن خــال االســتماع الفاعــل إلــى مخاوفهــا وتوفيــر التدليــك للشــريكة للتخفيف مــن التوتــر واإلجهاد الجســدي. 

الرجــاء االطــاع علــى القســم 2، جلســة 4 »حقيبــة الظهــر الخاصــة بــاألب المرتقــب«.

تحضيــر األب حــول مــا عليــه توقعــه فــي غرفــة الــوالدة وســبل تقديــم دعــم فعــال لــألم )علــى ســبيل المثــال مســاعدتها علــى 
ــة  ــر العاطف ــى توفي ــادر عل ــه ق ــه أن ــة بشــكل يشــعر في ــي الغرف ــى األب أن يتواجــد ف ــارات التشــجيع(. عل ــم عب التنفــس وتقدي

ــألم. والدعــم ل

بعــد الــوالدة، إشــراك األب مــع طفلــه بأســرع وقــت ممكــن. والطلــب منــه قــص الحبــل الســري والمســاعدة فــي قيــاس وزن 
الطفــل ومناولــة الطفــل إلــى األم.

 

خالل الفترة الالحقة للوالدة:

تشجيع تعلق األم واألب العاطفي بالطفل وتوفير وقت خاص لكل منهما مع الطفل للقيام بهذا األمر على حدة.

فــي حــال خضــوع األم لعمليــة والدة قيصريــة وهــي غيــر قــادرة علــى توفيــر اتصــال جســدي )الرجــاء اإلطـّـاع علــى منافــع االتصــال 
الجســدي المباشــر فــي المربــع أدنــاه(، تأكــد مــن حصــول اتصــال جســدي بيــن األب والطفــل علــى إثــر الــوالدة.

تأكد من وجود موفر رعاية في الغرفة يشرح لألب كيف يحمل الطفل بين ذراعيه في حال كان طفله األول.

تقديم شرح كامل لكا الوالدين حول اإلجراءات الطبية الروتينية التي يخضع لها الطفل مسبًقا وخال إجرائها.

فــي حــال كان األب ال يشــعر أنــه مســتعد إلجــراء اتصــال جســدي مــع طفلــه، اتركــه علــى ســجيته. قــد تلزمــه عــدة ســاعات وحتــى 
أيــام للشــعور بأنــه مرتــاح جســدًيا لهــذا األمــر.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

اآلباء واالتصال الجسدي المباشر

البحــث واضــح: تزويــد المواليــد الجــدد باتصــال جســدي مباشــر مــع األم أساســي بالنســبة لصحــة ورفاهيــة الطفــل 
)بويــغ وسجاوســيرو، 2007(. وتوصلــت دراســة أجرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة أن االتصــال الجســدي المباشــر 
بيــن األم وطفلهــا مباشــرة بعــد الــوالدة يخفــف مــن بــكاء الطفــل ويحســن تفاعلــه مــع والدتــه، ويبقــي الطفــل دافًئــا 
ويســاعد األم علــى إرضــاع الطفــل بنجــاح. وعلــى الرغــم مــن عــدم قــدرة اآلبــاء علــى اإلرضــاع، إال أنهــم قــادرون علــى 
لعــب دور مهــم فــي توفيــر االتصــال الجســدي المباشــر. وعلــى ســبيل المثــال، األطفــال الذيــن أبصــروا النــور عبــر 
جراحــة قيصريــة يحتاجــون إلــى اتصــال جســدي مــع مقــّدم رعايــة مهــم ألن األم ال تكــون قــادرة فــي هــذه الحالــة علــى 
توفيــر هــذه الرعايــة فــورًا. وهنــا يمكــن لآلبــاء لعــب دور مهــم فــي تنظيــم درجــة حــرارة جســد المولــود الجديــد 
وفــي اســقرار وظائــف الرئتيــن والقلــب. هــذا النــوع مــن التقــارب الجســدي يســاعد علــى دعــم الرابــط العاطفــي 

بيــن األب والطفــل.

. www.skintoskincontact.com :لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني التالي
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عند خروج الثنائي من مركز الرعاية الصحية :

تقديم الشكر لألب واألم قبل مغادرتهما جناح األمومة لتعاونهما خال الوالدة وتقديم الشكر لألب لمشاركته.

إطاع األب واألم على سبل االعتناء بالمولود الجديد والتأكد من مغادرتهما مع مواد تحتوي على معلومات يحتاجان إليها.

ــي ســت  ــى حوال ــر والدة الطفــل لمــدة تصــل إل ــى إث ــاع عــن أي نشــاط جنســي مباشــرة عل ــى ضــرورة االمتن ــي عل إطــاع الثنائ
ــا. ــل وغيره ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــاع واس ــال الجم ــم خ ــوص األل ــا بخص ــى مخاوفهم ــتماع إل ــابيع واالس أس

إطــاع األب فــي حــال خضــوع األم لجراحــة )علــى ســبيل المثــال: جراحــة قيصريــة(، علــى الرعايــة الخاصــة المطلوبــة حتــى يلتئــم 
جــرح األم.

ــال باألعمــال  ــى علــى ســبيل المث ــام عل ــدة مهمــة مــن خــال القي ــى دعــم األم والطفــل بطــرق عدي ــه عل ــى قدرت إطــاع األب عل
ــل. ــاء بالطف ــة واالعتن المنزلي

التخطيط لموعد وموقع موعد الرعاية الصحية األول للمولود الجديد وتشجيع األب على المشاركة فيها.

إطاع األب على أهمية الكشف الطبي للطفل )ال سيما عندما يتراوح عمر الطفل بين 0 و4 سنوات(.

تشجيع األب العامل على االستفادة من إجازة األبّوة عند توافرها.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الرعاية المباشرة ضرورية للمولود الجديد واألم

كيفية تسجيل الطفل في السجل المدني أو مكتب تسجيل السكان 
)واالستحصال على شهادة والدة(

 
إجازة األبّوة )في حال وجودها( لآلباء العاملين

معلومــات عــن ورش العمــل الخاصــة بــاألب والشــريكة عنــد تقديمهــا مــن قبــل 
نظــام الرعايــة الصحيــة

زمان ومكان أول كشف طبي للطفل

عوارض االكتئاب الاحق للوالدة وسبل مساعدة األم على التعامل معه

تأثيــر والدة الطفــل علــى العاقــة مــع الشــريك ومــن ضمنهــا الحميميــة مــع هــذا 
األخير

 

معلومات 
مهمة 

لآلباء

*
*
*
*
*
*
*
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توجيهات تقييم األبّوة للمراكز الصحية التي تقّدم الرعاية السابقة للوالدة وخال 
المخاض والوالدة

ــد مــدى احتــواء  ــة الصحيــة أو فريــق صحــي تعبئتهــا لتحدي فــي مــا يلــي قائمــة مرجعيــة يمكــن ألي فــرد متخصــص فــي الرعاي
ــبل  ــى إدراك س ــة عل ــة الصحي ــي الرعاي ــن ف ــاعدة المتخصصي ــة لمس ــة المرجعي ــم القائم ــم تصمي ــاء. وت ــي لآلب ــاع الصح القط

ــة. ــات القائم ــين الممارس تحس

القائمة المرجعية لتقييم األبّوة لمتخصصي الرعاية الصحية

المواقف

نعم – كا في حال قدوم األم إلى زيارة الرعاية السابقة للوالدة بمفردها، االستفسار عن األب.    

نعم – كا التركيز على أهمية حضور األب خال والدة الطفل.       

نعم – كا تشجيع األب على  الحضور خال الوالدة )بموافقة األم(.       

نعم – كا تزويد األب بالتوجيهات والمعلومات مباشرة خال الرعاية السابقة والاحقة للوالدة.    

تزويد األب بتوجيهات حول سبل تقديم الدعم الجسدي لألم خال والدة الطفل )على سبيل المثال من

نعم – كا خال اللمس كالتدليك(.          

نعم – كا تشجيع االتصال الجسدي المباشر بين المولود واألم.       

نعم – كا تشجيع االتصال الجسدي المباشر بين المولود واألب.       

نعم – كا مناولة المولود لألب بحيث يمكنه حمل طفله بين ذراعيه.       

البروتوكوالت

نعم – كا تشجيع الزماء على تقديم الدعم الفعال إلنخراط اآلباء.       

نعم – كا تسجيل حضور األب أو غيابه خال المرحلة السابقة للوالدة.      

نعم - كا تسجيل حضور األب خال الوالدة.          

نعم - كا االلتزام بالقوانين المحلية والتوجيهات الخاصة بالمرافقة خال الوالدة.     

نعم - كا هناك توجيهات مرعية اإلجراء حول سبل إشراك اآلباء خال والدة الطفل.      

نعم - كا تشجيع اآلباء على االستفادة من نوع من اإلجازة على إثر والدة الطفل.     

نعم - كا إطاع اآلباء على سبل تسجيل طفلهم في السجل المدني أو مكتب سجل السكان )واالستحصال على شهادة والدة(. 

الموارد وبيئة العيادة

نعم - كا توجد بنية تحتية مناسبة إلدراج اآلباء في الرعاية الاحقة للوالدة )كرسي إضافي مثاً(.    

نعم - كا تقدم العيادة لآلباء مواد تثقيفية مرتبطة بوالدة الطفل.       

نعم - كا تتضمن الملصقات واللوحات الفنية المعلقة على الجدران صوًرا آلباء.     

نعم - كا نقدم ورش عمل لآلباء المرتقبين )في حال توافرها(.        

نعم - كا لدينا أدوات وموارد للمتخصصين أو المرشدين )على غرار الكتيبات وأدّلة(     

تقدم العيادة إلى متخصصي الرعاية الصحية ورش عمل تتناول مسائل الحساسية والمساواة

نعم - كا بين الجنسين أو تحيلهم إلى مثل هذه الورش )في حال توافرها(.      

في حال كان الجواب بالنفي »كال«، ما هي األمور التي يمكن للمتخصصين في الرعاية الصحية القيام بها

 إلشراك األب المرتقب بشكل أفضل؟ ما هو التوقيت المناسب إلجراء ذلك؟
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األمر قبله؟

 

ماحظات:
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4. توصيات لمقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية 
الصحية لألطفال بين 0 و 4 سنوات

ــة نمــو الطفــل. تســّجل هــذه التقييمــات النمــو  ــة لمراقب ــة روتيني بعــد والدة الطفــل، ُيجــري النظــام الصحــي كشــوفات طبي
ــا  ــا فرًص ــة أيًض ــة الروتيني ــة. وتشــّكل الكشــوفات الطبي الجســدي والنفســي والعاطفــي للطفــل فضــاً عــن أي مشــكلة صحي
لمقدمــي الرعايــة الصحيــة إلطــاع الوالديــن وتمكينهــم حــول ســبل رعايــة أطفالهــم بشــكل مناســب ودعــم نمــط حيــاة صحــي 
لكامــل العائلــة. يجــب أن تتمحــور هــذه الزيــارات حــول الحــوار والتعّلــم والرعايــة وحــول دعــم المســؤولية المتســاوية فــي تقديــم 
الرعايــة. ثقافــة »المغــاالة فــي العضــات« تتاشــى أمــام تقســيم أكثــر إنصاًفــا لتقديــم الرعايــة ويمكــن للمتخصصيــن فــي الرعايــة 

الصحيــة لعــب دور مهــم فــي تطويــر هــذا التغّيــر.

حول نمو الطفل

تكمــن مهمــة مقدمــي الرعايــة األهــم خــال األشــهر الســت األولــى مــن حيــاة الطفــل فــي بنــاء الثقــة. ويتــم هــذا 
األمــر مــن خــال تلبيــة االحتياجــات الجســدية للطفــل )علــى غــرار تأميــن الغــذاء والميــاه وتخفيــف األلــم( وتوفيــر 
ــى  ــل عل ــد بالكام ــود الجدي ــد المول ــل(. يعتم ــز والحم ــاك واله ــرار اإلمس ــى غ ــة )عل ــدية والعاطفي ــة الجس الراح
اآلخريــن للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد والدتــه. وعندمــا يثــق المولــود بتلبيــة حاجاتــه الجســدية والعاطفيــة، وأنــه 
يتمّتــع باألمــن والســامة، يمكنــه أن يطــّور تعّلًقــا عاطفًيــا باألشــخاص الذيــن يقدمــون الرعايــة إليــه. هــذا التعّلــق 
هــو أســاس العاقــة بيــن األهــل والطفــل. وهــو أساســي بالنســبة لنمــو دمــاغ الطفــل ال ّســيما وأنه يســمح للطفل 
باالستكشــاف والتعّلــم حيــن يشــعر باألمــان ويعــرف أن مقــدم الرعايــة ســيكون حاضــًرا لمســاعدته وحمايتــه )جــوان 

إي. دوران: التأديــب اإليجابــي فــي والديــة كل يــوم(.

عوامــل عديــدة تؤثــر علــى طريقــة نمــو الطفــل ومــن ضمنهــا طريقــة تحضيــر األبــاء واألمهــات المرتقبيــن لوصــول 
ــى  ــر عل ــدوره يؤث ــة والمرشــدين معــه فــي طــور نمــوه. وهــذا ب ــد وطريقــة تفاعــل مقدمــي الرعاي ــود الجدي المول

طريقــة تعامــل الطفــل مــع تجــارب حياتيــة مســتقبلية.
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األمور التي يمكن للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية القيام بها إلشراك أكثر فاعلية لآلباء:

دعــم المســاواة بيــن الجنســين فــي الوالديــة باعتبارهــا أحــد جوانــب النمــو الصحــي للطفــل. يجــب أن يشــارك األب واألم بشــكل 
متســاو فــي رعايــة أطفالهــم وفــي المهــام المنزليــة والتواصــل بشــكل منفتــح مــع اآلخــر.

حث اآلباء على االنخراط في صحة أطفالهم من خال إطاعهم على احتياجات األطفال ونموهم وتحميلهم مسؤوليتها. 

ــة  ــال ممارس ــبيل المث ــى س ــة )عل ــدية والعقلي ــم الجس ــاه لصحته ــى االنتب ــن عل ــة المهّمي ــي الرعاي ــجيع األم واألب ومقدم تش
ــة(. ــة الروتيني ــات الطبي ــراء الفحوص ــي وإج ــام صح ــاول طع ــدي، وتن ــاط الجس النش

تشــجيع اآلبــاء واألفــراد المقدميــن للرعايــة علــى التواصــل مــع أبنائهــم وبناتهــم إلــى جانــب اللعــب معهــم، ومســاعدتهم علــى 
إنجــاز واجباتهــم المنزليــة، وإجــراء التصليحــات فــي المنــزل وتســديد الفواتيــر. والتأكــد أيًضــا مــن مشــاركة اآلبــاء فــي مســؤولية 
ــم  ــى المدرســة وتقدي ــف، واصطحــاب األوالد إل ــرار إعــداد الطعــام، والتنظي ــى غ ــة عل ــام المنزلي ــات للمه متســاوية مــع األمه

العاطفــة.

ردع الوالديــن عــن اســتخدام أي شــكل مــن العقــاب الجســدي أو العاطفــي علــى األطفــال )علــى غــرار الضــرب والصفــع والكلمــات 
المبتذلــة(. يجــب تزويــد العائــات بالمعــارف واألدوات الضروريــة لحــل النزاعــات بســام ووضــع حــد للســلوك العنيــف )الرجــاء 

االطــاع علــى المربــع فــي الصفحــة المقبلــة حــول التأديــب اإليجابــي(. 

يتحمــل المتخصصــون فــي مجــال الرعايــة الصحيــة المدربيــن، مســؤولية ترجمــة األبحــاث واألدلــة إلــى توجيهــات لألهــل واألطفــال 
ــا بمصداقيــة وتأثيــر علــى تقــدم التعليــم والسياســة العامــة بخصــوص صحــة العائلــة. وعلــى ســبيل المثــال،  ويتمعتــون غالًب
ــلوكيات  ــة للس ــة والعقابي ــتجابات الغاضب ــن االس ــد م ــل للح ــو الطف ــول نم ــل ح ــف األه ــة تثقي ــة الصحي ــو الرعاي ــكان مقدم بإم
المعياريــة للطفــل وتوفيــر مــوارد عــن ســبل اســتخدام التأديــب اإليجابــي. كمــا يمكنهــم إحالــة األهــل إلــى برامــج الصحــة العامــة، 
ومراكــز المــوارد، وبرامــج الوالديــة اإليجابيــة واختصاصييــن ســريريين آخريــن لمزيــد مــن الدعــم. كمــا يمكــن للمتخصصيــن فــي 
الرعايــة الصحيــة إجــراء تعبئــة سياســية مــع الحكومــة لحظــر جميــع أشــكال العقــاب العنيــف ضــد األطفــال )العقــاب الجســدي 

لألطفــال: دروس مســتخلصة مــن 20 عامــاً مــن األبحــاث، دوران وإنســوم، 2012(.

ما هو التأديب اإليجابي؟

ــم  ــرة وإنمــا كاســحة. يتعّل ــة مثي ــى، قــد تكــون تجرب ــذي يعيشــها للمــرة األول ــي ال ــدى الثنائ ــة، ال ســيما ل الوالدي
العديــد مــن الرجــال والنســاء طريقــة تربيــة األطفــال مــن خــال محــاكاة الطريقــة التــي ترّبــوا عليهــا، مســتفيدين 
ــاط  ــزة الصرفــة. إال أن لحظــات مــن اإلحب ــاً علــى الغري ــح أفــراد العائلــة واألصدقــاء كمــا يعتمــدون غالب مــن نصائ
والخــاف كفيلــة بــأن تــؤّدي إلــى معاقبــة جســدية و/أو عاطفيــة متنافــرة للطفــل فــي حــال عــدم توافــر فهــم كامــل 
ــه. وقــد أظهــرت عقــود مــن  ــر عــن نفســه خــال مراحــل مختلفــة مــن حيات ــه فــي التعبي لنمــو الطفــل وطريقت
األبحــاث أن تأثيــرات التأديــب الســلبي علــى المــدى الطويــل علــى غــرار الضــرب والصــراخ قــد تــؤدي إلــى العدائيــة، 

ــا فــي حيــاة الطفــل )دوران وإنســوم، 2012(. والشــقاء، والقلــق واســتخدام المخــدرات والكحــول الحًق

ــي  ــو اإلدراك ــع النم ــم وم ــة التعل ــع عملي ــل م ــال ويتداخ ــدى األطف ــذات ل ــر ال ــن تقدي ــف م ــف يخّف ــاب العني العق
والعاطفــي لألطفــال. ويخلــق العقــاب العنيــف أيًضــا عقبــات تعتــرض التواصــل بيــن األهــل والطفــل وإنشــاء رابــط 
ــتراتيجية  ــول واس ــلوك مقب ــف س ــأن العن ــف وب ــي بالعن ــب العاطف ــط الح ــل رب ــم الطف ــو يعّل ــم. وه ــي بينه عاطف
ــا  ــي، يســاهم العقــاب الجســدي فــي حلقــة مــن العنــف تســتمر غالًب يمكــن اســتخدامها لحــل المشــاكل. وبالتال
 Save the« ،حتــى عندمــا يصبــح الطفــل راشــًدا.)وضع حــد للعقــاب الجســدي والمهيــن لألطفــال، دليــل للحــراك

.)Children«, 2005
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األمور التي يمكن للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية القيام بها مع األم واألب والطفل ومن أجلهم:

ــا  عنــد حضــور األم بمفردهــا إلــى الكشــف الطبــي، االستفســار عــن الــدور الــذي يلعبــه األب فــي تربيــة الطفــل وإن كان منخرطً
بشــكل فعــال. مناقشــة ســبل تعزيــز مشــاركته.

ــتقبلية.  ــاركته المس ــجيع مش ــوره ودوره وتش ــة حض ــى أهمي ــديد عل ــل، التش ــي األول للطف ــف الطب ــور األب الكش ــد حض عن
ــات  ــع العقب ــل م ــبل للتعام ــد س ــه لتحدي ــل مع ــه والعم ــج عمل ــرار برنام ــى غ ــاركته عل ــرض مش ــي تعت ــات الت ــراف بالعقب االعت
وتخطيهــا إن كان ذلــك ممكنــاً. فــي حــال عــدم لجــوء العائلــة إلــى التخطيــط األســري، مناقشــة اســتخدام وســائل منــع الحمــل 

ــة. ــة بالصحــة الجنســية واإلنجابي وتشــجيعه مــع كا الشــريكين فضــاً عــن مســائل أخــرى متعلق

إقامة اتصال بصري مع األب واألم والتحدث إليهما مباشرة إلى خال االستشارة.

التأديب اإليجابي هو مقاربة للوالدية تعّلم األطفال وتوّجه سلوكهم وتحترم في الوقت نفسه حّقهم في النمو 
الصحي والحماية من العنف والمشاركة في التعلم. التأديب اإليجابي يقوم على أبحاث حول النمو الصحي لألطفال 

والوالدية الفعالة ويعتمد على مبادئ حقوق الطفل. التأديب اإليجابي ليس والدية متساهلة وال تتمحور حول 
العقاب. وإنما تتمحور حول حلول طويلة األمد قادرة على تكوير التأديب الذاتي لألطفال ومهارات تواكبهم مدى 

الحياة. التأديب اإليجابي هو تعليم الاعنف، والتعاطف، واحترام الذات، وحقوق اإلنسان واحترام اآلخرين.

مــن المهــم أن يقــوم المتخصــص فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بــردع األهــل عــن اســتخدام التأديــب العنيف )جســدي 
أو عاطفــي( ضــد األطفــال. قــد تكــون مهمــة صعبــة ال ســيما وأن ممارســات علــى غــرار الصفــع والتهديــد والصــراخ 
ــى أن األهــل أنفســهم ال يجــدون هــذه  ــا إل ــاً للتأديــب. أال أنــك ســتتوصل غالًب ــة اجتماعي ــات مقبول ــا مقارب هــي غالًب
الوســائل فعالــة وأنهــم ســيرحبون علــى األرجــح  ببديــل.  الرجــاء االطــاع علــى المــواد أدنــاه حــول برنامــج التأديــب 
اإليجابــي الــذي طــّوره جــوان دوران بالتعــاون مــع لجنــة إنقــاذ الطّفــل الدوليــة والــذي يــزّود األهــل بــأدوات عمليــة 
يمكــن اســتخدامها فــي مجموعــة واســعة مــن الحــاالت. تــم تطويــر المقاربــة كجــزء مــن التدخــات الراميــة إلــى 
القضــاء علــى التأديــب العنيــف وتقويــة االســتجابة للتقريــر العالمــي حــول العنــف ضــد األطفــال )2006( الصــادر 
ــع دول  ــي جمي ــال ف ــازل األطف ــي من ــدث ف ــة تح ــوء المعامل ــى أن س ــل إل ــذي توّص ــف )UNICEF( وال ــن اليونيس ع

العالــم وتعتمــد علــى ممارســات ثقافيــة متجــذرة فضــاً عــن نقــص فــي التوعيــة حــول حقــوق األطفــال.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول تقريــر األمــم المتحــدة العالمــي عــن العنــف ضــد األطفــال، الرجــاء زيــارة الموقــع 
www.unviolencestudy.org :ــي ــي التال اإللكترون

ــاص  ــل الخ ــل الدلي ــة أو لتحمي ــى المقارب ــة عل ــات الحالي ــي والتدريب ــب اإليجاب ــول التأدي ــات ح ــن المعلوم ــد م لمزي
بالوالديــن : التأديــب اإليجابــي فــي والديــة كل يــوم« مــن تأليــف جــوان إي. دوران، الرجــاء النقــر علــى الرابــط 

اإللكترونــي التالــي:
http://resourcecentre.savethechildren.se/childprotection/priority-areas/physical-and-

humiliating-punishment/positive-discipline

للمزيــد مــن المعلومــات حــول المبــادرة العالميــة إلنهــاء كافــة أشــكال العقوبــة الجســدية ضــد األطفــال، الرجــاء 
www.endcorporalpunishment.org :ــي ــي التال ــارة الموقــع اإللكترون زي
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في حال قدوم األب بمفرده إلى موعد الكشف الطبي للطفل:

تذّكــر أن األب قــادر علــى المجــيء بمفــرده إلــى الزيــارة الطبيــة مــع طفلــه. وهــو علــى األرجــح فــي هــذه الحالــة أب منخــرط خــارج 
إطــار الرعايــة الصحيــة.

تذكيــر األب واألم أن إنخــراط كا الوالديــن فــي تقديــم الرعايــة مهــم لنمــو الطفــل النفســي والعاطفــي. الوعــي للتركيبــة العائليــة 
األبويــة التــي تعتبــر الرجــل صانــع القــرارات الرئيســي فــي المنــزل. قــد يكــون مــن الصعــب التطــّرق إلــى هــذه المســألة ولكــن 

هــذا الحــوار أساســي. تشــجيع األب واألم علــى العمــل معــاً لخلــق فــرص للمشــاركة والمســؤولية المتســاوية.

ــفر  ــرار الس ــى غ ــي )عل ــف الطب ــد الكش ــال موع ــد خ ــدة للتواج ــى ح ــا أو كل عل ــي مًع ــا الثنائ ــام به ــي ق ــود الت ــراف بالجه االعت
ــل(. ــن العم ــة م ــر مدفوع ــتراحة غي ــذ إس ــة أو أخ ــافات طويل لمس

االستماع بعناية إلى هواجس اآلباء ومخاوفهم وأسئلتهم.

تشــجيع مشــاركة اآلبــاء فــي مجــاالت مســؤولية أخــرى علــى غــرار المواعيــد الصحيــة المســتقبلية، وورش التثقيــف الجماعيــة، 
واللعــب مــع اإلبــن أو اإلبنــة، واالســتحمام، وتغييــر الحفاضــات، ومســاعدة الطفــل علــى ارتــداء مابســه وقــراءة قصــص لــه.

التأّكــد مــن معرفــة األب بجــدول تلقيــح طفلــه واطّاعــه علــى مراحــل نمــو الطفــل النفســية والجســدية. فــي حــال لــم يكــن علــى 
ــى  ــة مناســبة لكــي يأخذهــا معــه إل ــات ومــواد مكتوب ــد مــن وجــود ملصق ــم بهــذه المســؤوليات ومســؤوليات أخــرى، التأّك عل

المنــزل.

في حال كان ذلك ممكناً، محاولة برمجة المواعيد الطبية بحيث تكون مناسبة ألوقات عمل األب )فضاً عن األم(.

إعادة التأكيد على أن االنخراط في صحة الطفل هو مسؤولية كا الوالدين سواء كانا معاً أو ال.

إطــاع األم واألب علــى أن نمــط الوالديــة الخــاص بــكل منهمــا قــد يكــون يختلفــاً. ســيتوجب عليهمــا معــاً مناقشــة طريقــة تأديــب 
ــارة الصحيــة فرصــة إلطــاق مثــل هــذه النقاشــات أو  الطفــل مــن دون اســتخدام العنــف الجســدي أو النفســي. وتشــّكل الزي

توســيع الحــوار فــي حــال كان األهــل قــد فكــروا بالفعــل بمثــل هــذه المســائل.

فــي حــاالت التوتــر الناجمــة عــن أنمــاط الوالديــة المتضاربــة، االقتــراح علــى الثنائــي الحصــول علــى الدعــم مــن شــبكاتهم 
ــرام  ــجيع االحت ــا أن تش ــازع كم ــال التن ــي ح ــط ف ــى التوّس ــاعدة عل ــم للمس ــام دع ــاء نظ ــا(. إنش ــال توافره ــي ح ــة )ف االجتماعي
ــد مــن األزواج. التأكــد مــن وجــود معلومــات االتصــال الخاصــة بمتخصصيــن مناســبين فــي الصحــة  والاعنــف ضــروري للعدي

ــة. ــد الحاج ــم عن ــي إليه ــة الثنائ ــية إلحال النفس
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توجيهات تقييم لألبوة ومراكز الرعاية الصحية التي تقدم الرعاية لألطفال الصغار 
)من 0 إلى 4 أعوام(

ــد مــدى احتــواء  ــة الصحيــة أو فريــق صحــي تعبئتهــا لتحدي فــي مــا يلــي قائمــة مرجعيــة يمكــن ألي فــرد متخصــص فــي الرعاي
القطــاع الصحــي لآلبــاء. وتــم تصميــم القائمــة المرجعيــة لمســاعدة المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة علــى تحديــد مجــاالت فــي 

أنظمتهــم تحتــاج إلــى تحســين والعمــل عليهــا.

القائمة المرجعية لتقييم األبّوة للمتخصصين في مجال الرعاية الصح

المواقف

نعم - كا التشديد على أهمية حضور األب خال المواعيد الصحية للطفل.      

نعم - كا عند حضور األب، أثني على مشاركته وأشجعه على المشاركة المستقبلية.     

نعم - كا دعم إنخراط األب ومشاركته المتساوية في جميع مهام التقديم الرعاية واألعمال المنزلية.   

البروتوكوالت

نعم - كا تشجيع الزماء على تقديم الدعم الفعال إلنخراط اآلباء.       

نعم - كا تسجيل حضور األب أو غيابه في كل زيارة طبية.        

نعم - كا عند قدوم األم بمفردها إلى الموعد الصحي، االستفسار عن األب أو العكس )عندما يأتي األب بمفرده إلى الموعد(. 

نعم - كا عندما يكون األب حاضًرا، تزويده بمعلومات وتوجيهات عن سبل دعمه لألم خال الحمل.   

نعم - كا هناك توجيهات وبروتوكوالت سريرية عن سبل إشراك اآلباء في مواعيد الطفل الصحية.    

نعم - كا دعم اآلباء واألمهات وإطالعهم على إجازة األبّوة في حال وجودها.      

الموارد وبيئة العيادة

نعم – كا تملك العيادة مساحة مناسبة إلشراك األب ودمج اآلباء )على سبيل المثال كرسي إضافي في غرفة االستشارة(. 

نعم – كا تملك العيادة مواد تثقيفية حول األبّوة الفعالة.         

نعم – كا تتضمن الملصقات واللوحات الفنية المعلقة على الجدران صوراً آلباء.     

نعم – كا تقدم العيادة مواداً حول صحة الطفل ونمو مصممة خصيًصا لآلباء.      

نعم – كا تملك العيادة أدوات وموارد للمتخصصين في مجال الصحة والمرشدين حول سبل إشراك اآلباء )كتّيبات وأدّلة(. 

نعم - كا تقدم العيادة ورش عمل لآلباء واألمها أو تحيلهم إلى مثل هذه الورش.     

نعم - كا تملك العيادة معلومات حول ورش عمل تركز على المساواة بين الجنسين والذكورة واألبّوة.   

في حال كان الجواب بالنفي »كال«، ما هي األمور التي يمكن للمتخصصين في الرعاية الصحية القيام بها 

إلشراك األب المرتقب بشكل أفضل؟ من هو المسؤول عن كل مهمة؟ ما هو التوقيت المناسب إلجراء ذلك؟
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األمر قبله؟

 

ماحظات:
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القسم 2

األبّوة الملتزمة  
توعية جماعية لآلباء وشريكاتهم
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لمحة عن القسم 2

هــذا القســم هــو الثانــي مــن أصــل ثاثــة أقســام يتأّلــف منهــا دليــل برنامــج األبــّوة اإليجابيــة. وهــو مكّمــل للقســم 1: األبــّوة فــي 
القطــاع الصحــي –  دليــل للمحترفيــن العامليــن فــي القطــاع الصّحــي حــول إشــراك الرجــال. وفيمــا يرّكــز القســم 1 المذكــور آنًفــا 
علــى العمــل مــع محترفيــن مــن القطــاع الصّحــي كاألطّبــاء، والممرضيــن، والقابــات، يتوّجــه القســم 2 للراغبيــن فــي تيســير 
مجموعــات لآلبــاء والثنائيــات، بهــدف إنشــاء مســاحات للتفكيــر فــي الذكــورة واألبــّوة. ومــن المفّضــل تعزيــز الرســائل اإليجابيــة 
الصــادرة فــي  المســاحات االستشــارية  والتشــديد عليهــا ضمــن المجموعــات والعكــس صحيــح. علــى مقّدمــي الخدمــات فــي 
ــاء المســتقبليين والحالييــن، المســاعدة فــي ضــّم مشــاركين جــدد عبــر  ــن التوعيــة الجماعيــة لآلب المراكــز الصّحيــة التــي تؤّم

إتاحــة الفرصــة إلحالــة أشــخاص جــدد إلــى المجموعــات وإشــراكهم فيهــا.   

ويوّفــر القســم 2 المضمــون والمناهــج والخطــوط التوجيهيــة الضروريــة لتيســير الجلســات الجماعيــة مــع اآلبــاء الذيــن يرافقــون 
شــريكاتهم إلــى زيــارات الرعايــة قبــل الــوالدة )رعايــة الحوامــل(. كمــا يمكــن إجــراء الكثيــر مــن تلــك األنشــطة مــع األزواج، مــا 
يتيــح لألمهــات واآلبــاء المشــاركة والتعّلــم ســوّيًة. وُيفتــرض أن يتوّلــى أنشــطة التوعيــة الجماعيــة فــي هــذا القســم ميّســر)ة(، 
ــدين أو  ــه المرش ــدف توجي ــاط به ــكل نش ــة ل ــادات المرافق ــت اإلرش ــد ُصّمَم ــي. وق ــي المجتمع ــد الصّح ــي أو المرش كاألخّصائ
الميّســرين وأي مــن المهتّميــن فــي العمــل مــع الرجــال لتغييــر المعاييــر المتمحــورة حــول األبــّوة والرعايــة. وتؤّمــن األنشــطة 
الجماعيــة مســاحة آمنــة للرجــال وشــريكاتهم للتفكيــر بشــكل معّمــق فــي المعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــدد أدوارهــم 
ــاء. وكمــا ورد فــي مقّدمــة البرنامــج، قــد تتســّبب تلــك المعاييــر فــي منــع الرجــال مــن أداء دور الشــركاء المتســاوين فــي  كآب

توفيــر الرعايــة، ال بــل قــد تشــّجع علــى اســتخدام العنــف ضــد شــريكاتهم وأطفالهــم.        

ويتبــع مقّدمــَة الموضــوع عــدٌد مــن التوصيــات المنهجيــة المتعّلقــة بــدور الميّســر)ة(، واألهــل المشــاركين، ولوجســتّيات كل 
ــار  ــن إط ــال ضم ــة األطف ــوالدة وتربي ــل، وال ــة والحم ــع، الوالدي ــرة مواضي ــى عش ــة عل ــات القائم ــج الجلس ــا. وتعال دورة وبنيته

ــن الجنســين. ــا عنــف، والمســاواة بي ــة، وال ــّوة الفاعل ــة المشــتركة، واألب المســؤولية الوالدي
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1. مقّدمة
وجــد عــدد مــن الدراســات التــي أجريــت فــي شــمال أميــركا وأوروبــا وآســيا أن البرامــج التــي تضــّم الوالديــن مًعــا تــؤّدي إلــى إحداث 
ــر الجلســات الجماعيــة مســاحًة  تغييــرات أكبــر فــي الســلوكّيات والمواقــف مــن تلــك التــي تقتصــر علــى الرجــال حصــًرا. وتوّف
للرجــال لمشــاركة مخاوفهــم ومناقشــة التحّديــات التــي يواجهونهــا فــي أدوارهــم الوالديــة. فــي هــذه الجلســات، يمكــن للرجــال 
الحصــول علــى الدعــم الــذي يحتاجونــه مــن خــال التعّلــم مــن تجــارب آبــاء آخريــن فــي مواجهــة المســائل وحّلهــا، عبــر اختبــار 
الراحــة النفســّية التــي يوّفرهــا االنتمــاء إلــى مجموعــة، وعبــر اكتســاب رؤيــة معّمقــة مــن الميّســر)ة(. وإلــى جانــب التعّلــم مــن 
ــة بيــن  ــة، وصنــع القــرارات، والموازن ــدة ومفيــدة عــن العاقــات والوالدّي التجــارب المشــتركة، يكتســب كل أب معلومــات جدي

العمــل والعائلــة.  

كمــا يمكــن تشــجيع الرجــال علــى المشــاركة فــي األنشــطة مــع أهــل آخريــن مــن خــال تســليط الضــوء علــى المنافــع والفوائــد 
التــي ســينالونها عبــر انتمائهــم إلــى هــذه المجموعــات. وفــي كثيــٍر مــن األحيــان، يمكــن تحفيــز األب مــن خــال دعــوة األم إلــى 

الجلســات.  

وفــي الواقــع، يســعى الكثيــر مــن الرجــال إلــى بنــاء جســور وثيقــة مــع أطفالهــم ويبــدون رغبــة فــي أداء دور أكثــر فعاليــة فــي 
حياتهــم. لكــن كيــف لهــم تحقيــق ذلــك إذا كان المجتمــع يــرّوج لــألدوار التقليدّيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي ويشــّجعها، 
ــل لقمــة العيــش  ــح الرجــل دور المســؤول عــن تحصي ــة فيمــا ُيمن ــم الرعاي ــى عــن تقدي ــر المــرأة المســؤولة األول ــث ُتعتَب بحي
واإلعالــة الماّديــة؟ كيــف لــألب أن ينخــرط فــي حيــاة أطفالــه إذا كان يتوّجــب عليــه العمــل طــوال اليــوم بعيــًدا عــن بيتــه وأطفالــه 
لدفــع نفقــات العائلــة؟ وكيــف للنزاعــات التــي تنشــأ حــول تربيــة وتوعيــة األطفــال أن يتــم حّلهــا بــدون اللجــوء إلــى العنــف؟ هــذا 
النــوع مــن األســئلة واألفــكار بالتحديــد هــو الــذي ُيطــَرح وُيشــاَرك بيــن الرجــال فــي المجموعــات، وُيســتخدم كنقطــة انطــاق 

ــات التواصــل اإليجابــي بيــن الرجــال وشــريكاتهم.     لممارســة منهجّي

تــدور فــي رأس جميــع اآلبــاء )واألمهــات( أســئلة حــول تربيــة أطفالهــم وتعليمهــم. اآلبــاء يتســاءلون: »إذا صــرخ ابنــي فــي وجهــي، 
ــّي أن  ــه عل ــة احترامــي، أم أن ــم كيفّي ــّي أن أظهــر بصــورة صاحــب الســلطة وأن أصــرخ فــي وجهــه وبصــوت أعلــى ليتعّل هــل عل
ــم  ــة معه ــور مماثل ــة أم ــم مناقش ــخاًصا يمكنه ــال أش ــن الرج ــر م ــك الكثي ــكلة؟« ال يمل ــا المش ــأله م ــعر وأس ــف أش ــره كي أخب
بشــفافية وأمــان. ولعــّل حّريــة مناقشــة مســائل الوالديــة فــي بيئــة حاضنــة وداعمــة يشــّكل أحــد أهــم النتائــج إيجابيــًة وفائــدًة فــي 
المشــاركة فــي المناقشــات الجماعيــة مــع آبــاٍء آخريــن وشــريكاتهم. وحتــى فــي المواقــف التــي ال توجــد لهــا إجابــة واحــدة صحيحة، 
فــإن اإلصغــاء إلــى مجموعــة مــن الرجــال وهــم يقترحــون حلــوالً مختلفــة لمعضلــة مــا، مــن شــأنه مســاعدة اآلبــاء علــى التوّصــل 

إلــى اســتنتاجاتهم الخاصــة.   

وكمــا ناقشــنا فــي القســم األول مــن هــذا الدليــل، يشــّكل األب الملتــزم فائــدة علــى األطفــال، والمراهقيــن، واألم، واألســرة، 
وعليــه شــخصًيا. إن مجموعــات اآلبــاء )وشــريكاتهم( هــي مصــادر تســاعد علــى الرجــال علــى تخطّــي العراقيــل التــي تُحــول بيــن 

رغبتهــم فــي االلتــزام بدورهــم األبــوي والتمّكــن مــن تحقيــق ذلــك بشــكل يومــي. 
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2. قبل البدء... بعض االعتبارات

من يستطيع أداء دور الميّسر)ة(؟

ليــس الميّســر)ة( مدّرًســا أو معّلًمــا. فهــو ليــس خبيــًرا فــي المحتــوى، بالرغــم مــن أهّميــة الخبــرة فــي هــذا المجــال، بــل إنــه 
ــة  ــى نفســه وإطال ــر مــن االســتماع  إل ــة بتشــجيع النقــاش أكث ــه رغب ــى اإلصغــاء، ولدي ــى بالقــدرة عل ــة، ويتحّل ــة آمن ــق بيئ يخل

الــكام.   

وبنــاًء علــى ذلــك، يتطــّرق الكثيــر مــن األنشــطة الموجــودة فــي هــذا الدليــل إلــى الميــزات الشــخصية التــي يتمّتــع بهــا الوالديــن، 
كمــا يعالــج تجــارب حياتيــة حّساســة. وبالتالــي ال بــد مــن قيــادة المجموعــات علــى يــد ميّســرين ال يجــدون صعوبــة فــي العمــل 
مــع مســائل مماثلــة ولديهــم الخبــرة فــي العمــل مــع الوالديــن ويحظــون بدعــم منظماتهــم و/أو احترافييــن آخريــن. كمــا يتوّلــى 
ــم  ــاركة تجاربه ــة لمش ــة الكافي ــدان بالراح ــعر الوال ــث يش ــفافة، حي ــة وش ــة ومنفتح ــة محترم ــن بيئ ــؤولية تأمي ــرون مس الميّس
والتعّلــم منهــا وتحــّدي االعتقــادات الســائدة حــول الوالديــة، واألبــّوة، والنــوع االجتماعــي، والذكــورة. كمــا علــى الميّســر)ة( أن 

يمتلــك الكفــاءة والقــدرة علــى الســيطرة علــى النزاعــات التــي قــد تنشــأ.   

ا أن يكــون لــدى الميّســر)ة( أساًســا متيًنــا حــول مفهــوم »النــوع االجتماعــي« باإلضافــة إلــى المســائل  ومــن الضــروري جــدًّ
ــوض  ــم خ ــرين )ات( ، عليه ــب الميّس ــن تدري ــزء م ــات. وكج ــال الجلس ــا خ ــب معالجته ــة الواج ــة المختلف ــة والصحي االجتماعي
عملّيــة تأّمــل ذاتــي فــي تجاربهــم الخاّصــة ومخاوفهــم المتعّلقــة بالنــوع االجتماعــي، والرجولــة، والوالديــة. ومــن شــأن التدريــب 

ــفافية.  ــاح وش ــدوء وانفت ــائل به ــك المس ــة تل ــر)ة( مناقش ــمح للميّس ــور أن يس المذك

وفــي الوقــت عينــه، ال بــّد مــن أن يكــون الميّســرون )ات(  مرهفــي اإلحســاس وســريعي االســتجابة فــي تعاطيهم مع المشــاركين. 
ــاٍه خــاص بعيــًدا عــن المجموعــة، وقــد يحتــاج  ــى انتب ــا إلمكانيــة حاجــة بعــض المشــاركين إل فعلــى الميّســر)ة( أن يكــون متنّبًه

البعــض أحياًنــا إلــى اإلحالــة إلــى الخدمــات والتوجيــه االستشــاري المحتــرف. 
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ميّسرون  ذكور أم إناث؟  )ميّسرون أو ميّسرات؟(

ــل الرجــال التفاعــل  هــل ُينصــح باســتخدام ميّســرين ذكــور عنــد العمــل مــع مجموعــات مــن الرجــال؟ فــي بعــض الســياقات، يفضِّ
ــا لهــم فــي الوقــت عينــه. لكــن تشــير بعــض األدّلــة أن كفــاءة الميّســر )أي  مــع ميّســرذكر، يصغــي إليهــم ويشــّكل نموذًجــا حيًّ
ــة  ــي يمكــن التوصي ــة مــن جنســه. ومــن االحتمــاالت الت ــر أهّمي ــز واإلصغــاء( هــي أكث ــة المجموعــة والتحفي ــى تعبئ ــه عل قدرت
بهــا، اســتخدام ميّســرين مــن الذكــور واإلنــاث، يعملــون جنًبــا إلــى جنــب كفريــق إلثبــات إمكانيــة العمــل مًعــا، وليشــّكلوا مثــاالً 
يحتــذى بــه فــي المســاواة واالحتــرام. لكــن ال تتوّفــر دوًمــا اإلمكانيــات للحصــول علــى أكثــر مــن ميّســر)ة( واحــد، أو تشــكيل فــرق 
مزدوجــة متعاونــة، لــذا ُينصــح تدريــب واســتخدام القــدر األكبــر مــن األشــخاص الكفوئيــن بشــكل مســبق، علــى أن يكــون هــؤالء 

راغبيــن فــي قيــادة المجموعــة ولديهــم التفــّرغ والحوافــز الكافيــة إلتمــام تلــك المهّمــة.    

ما هي مّدة التوعية الجماعية؟

 قــد تتــراوح مــدة برنامــج التوعيــة الجماعيــة مــا بيــن جلســة مناقشــة واحــدة وعــّدة جلســات أســبوعية متواصلــة. وقــد أثبتــت 
ممارســة تنظيــم عــدد مــن الجلســات، مــع فتــرة اســتراحة لبضعــة أيــام إلــى أســبوع بيــن الجلســات عــن نتيجــة أكثــر فعاليــة. 
فهــي تتيــح للمشــاركين الوقــت الكافــي للتفكيــر فــي المواضيــع المناقشــة وتطبيقهــا فــي مواقــف حياتيــة واقعيــة، ثــم العــودة 

إلــى المجموعــة ومتابعــة الحــوار. 
ــدة  ا، ولم ــبوعيًّ ــف أس ــاعتين ونص ــاعتين أو س ــدوم س ــي ت ــة الت ــة الجماعي ــات التوعي ــات أن جلس ــدى الدراس ــرت إح ــد أظه وق
 et al.، ،10 إلــى 16 أســبوًعا،هي »الجرعــة« األمثــل واألكثــر فعاليــة فيمــا يخــص الموقــف المســتدام وتغّيــر الســلوك )باركــر
2007(. فيمــا أظهــرت دراســات أخــرى أثــرًا فــي تغييــر الســلوك خــال جلســتين إلــى 6 جلســات. أمــا نحــن فنعتقــد أن العــدد 
األكبــر مــن الجلســات يتيــح قبــوالً أكبــر للمســائل ويعطــي وقًتــا أكبــر خــال األســبوع وما بيــن الجلســات للتأّمــل فيها ومناقشــتها 

مــع الشــركاء- كل ذلــك مــن شــأنه تعزيــز فرصــة التوّصــل إلــى النتائــج المرجــّوة.  

من عليه المشاركة في المجموعات؟ 

ــدأ البرنامــج مــع  ــة المبكــرة، مــن المفّضــل أن يب ــة الطفول ــى مرحل ــج مواضيــع متنّوعــة مــن الحمــل إل  بمــا أن الجلســات تعال
مجموعــة مــن اآلبــاء و/أو األزواج الذيــن ينتظــرون مولــوًدا، ليبــدأ بعــض الجلســات قبــل الــوالدة، فيمــا يتواصــل القســم اآلخــر 
ــة الجلســات ومحتواهــا يعتمــدان علــى الميّســر)ة(. قــد تكــون بعــض الجلســات مفتوحــة،  ــوالدة. غيــر أّن تراتبّي منهــا بعــد ال
وبالتالــي يمكــن لآلبــاء االنضمــام فــي أي مرحلــة مــن دورة الجلســة. وفــي هــذه الحالــة، ســتضّم المجموعــة مشــاركين ينتظــرون 
ــّد مــن االســتفادة مــن وجــود رجــال لديهــم  ــك، ال ب ــا. إذا كان الوضــع كذل ــدوا حديًث ــم ُوِل ــد يكــون أطفاله ــن ق ــوًدا، وآخري مول

أطفــال لســؤالهم عــن كيفيــة حّلهــم للمســائل علــى ســبيل المثــال وإعطائهــم المســاحة للتحــّدث عــن تجاربهــم.   

 

ما هو عدد المشاركين المثالي؟ 

 يوصــى بتشــكيل مجموعــات تتأّلــف مــن 5 إلــى 15 مشــارًكا. إذا كانــت الــدروس تشــمل األزواج، فالحــد األدنــى يبــدأ بدعــوة 4 أزواج 
ــذ فيــه األنشــطة، وعلــى  للمشــاركة وصــوالً إلــى 10 أزواج كحــّد أقصــى. ويعتمــد تشــكيل المجموعــات علــى الســياق الــذي تنفَّ
الميــزات الخاصــة التــي يّتســم بهــا المشــاركون. وال يوصــى بالعمــل مــع مجموعــات كبيــرة، ألن حجمهــا قــد يصّعــب المضــي قدًمــا 

فــي الجلســات وتحقيــق األهــداف التعليميــة فــي جــوٍّ ســّري وحميــم وداعــم. 
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هل ُيفَضل العمل مع مجموعات مؤّلفة من اآلباء، أو في 
مجموعات مختلطة بوجود األّمهات؟

 
كل الخيــارات جّيــدة. ومــع أن لغــة هــذا الدليــل تتوّجــه بشــكٍل أساســي للعمــل مــع مجموعــات مــن اآلبــاء، لكــن نموذج المشــاركة 
هــذا مــرٌن وقابــل للتكّيــف مــع المجموعــات المختلطــة. وبصفتنــا مرّبيــن ومدّرســين ومهنييــن نعمــل مــع أشــخاص يافعيــن، ال 
بــد مــن أن نشــّجع التفاعــات التــي تعــّزز االحتــرام والمســاواة، أكان فــي المجموعــات المؤّلفــة مــن رجــال فقــط، أو نســاء فقــط، 

أو تلــك المختلطــة.   

تتيــح المجموعــات المختلطــة للنســاء والرجــال اإلصغــاء إلــى وجهــات نظــر الجنــس اآلخــر، كمــا يمكنهــا أن تشــكل جســر عبــور 
يســّد الفــراغ فــي التواصــل بيــن الرجــال والنســاء، ويتيــح فرصــة تعــاون الجنســين علــى اكتشــاف عاقاتهمــا والمواقــف القائمــة 

علــى النــوع االجتماعــي وفهمهــا. 

ومــع أن المجموعــات المختلطــة توّفــر مجموعــة مزايــا فريــدة، لكــن فــي بعــض الحــاالت ُيفّضــل العمــل مــع مجموعــات منفصلــة 
ــل  ــع مث ــة مواضي ــدى مناقش ــر ل ــان أكب ــة وأم ــعرون براح ــال يش ــض الرج ــال. فبع ــن الرج ــط أو م ــاء فق ــن النس ــا م ــة إّم مؤّلف
النشــاط الجنســي والعنــف، أو لــدى التعبيــر عــن مشــاعرهم فــي غيــاب المــرأة. مــن جهــة أخــرى، قــد يكــون بعــض الرجــال 

ــا فــي مناقشــة بعــض المواضيــع بوجــود النســاء.  اليافعيــن أكثــر اندفاًع

ــم  ــن قدرته ــّد م ــال ويح ــد الرج ــد يقّي ــّن ق ــة، إاّل أن حضوره ــي التجرب ــد يغن ــة ق ــي المجموع ــاء ف ــود النس ــع أن وج ــي، م وبالتال
علــى التعبيــر عــن أنفســهم، مــا يمنــع بــدوره مجموعــات النســاء مــن اإلســهاب فــي الحديــث عــن مواضيــع حميمــة. فــي بعــض 
المجموعــات، قــد يــؤّدي بعــض الرجــال الذيــن يشــعرون بالثقــة والراحــة دور »الســفراء« الذيــن يمّثلــون رجــاالً آخريــن يوكلــون 

إليهــم التعبيــر عــن مشــاعرهم. 

ــا  ــًرا إيجابيًّ ــة أن المجموعــات المختلطــة وتلــك المؤّلفــة مــن رجــاٍل أو نســاٍء فقــط يمكــن أن تتــرك أث باختصــار، أظهــرت التجرب
ــا. وبالتالــي ال بــد مــن اختيــار النمــوذج بمــا يســتجيب إلــى حاجــات الســياق المحــّدد، حيــث ســيتم تطبيقــه.  مهمًّ
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ما هو الوقت المثالي إلتمام كل األنشطة؟

 فيمــا يوصــى بإعطــاء كل نشــاط 90 دقيقــة علــى األقــل، قــد تؤّثــر عوامــل كثيــرة فــي كل مجموعــة أو ســياق علــى زيــادة أو إنقــاص 
التوقيــت المخصــص للنشــاط. وبالتالــي يمكــن تكييــف األنشــطة بمــا يناســب الوقــت المتــاح للميّســر)ة(، أو الوقــت الــذي يرونــه 

مناســًبا للمجموعــة. ويتضّمــن كل نشــاط توصيــة بالوقــت الواجــب تخصيصه.

دورة الجلسات الجماعية مع اآلباء

ا.   في الحالة المثالية ُيشارك األهل في دورة مؤّلفة من إحدى عشرة جلسة، يبلغ معّدل كل منها ساعتين أسبوعيًّ

يمكــن أن تكــون المجموعــة مفتوحــة، بحيــث يحضــر المشــاركون أيًّــا مــن الجلســات، كمــا قــد تكــون المجموعــة مغلقــة، وعندئــٍذ 
ُيطلــب مــن المشــاركين نفســهم إتمــام المســار بكاملــه. وكمــا ذكرنــا تحــت عنــوان »مــن يشــارك فــي المجموعــات«، ال بــد مــن 
النظــر فــي بــدء دورة جلســٍة مــا مــع اآلبــاء الذيــن ينتظــرون مولــوًدا. إذا تــم اســتقطابهم مــن خــال زيــارات الرعايــة قبــل الــوالدة، 
ليــس مــن المفتــرض أن يســبب ذلــك أي مشــكلة. أمــا إذا كانــت الجلســة مفتوحــة، وتتضّمــن آبــاًء ســبق أن رزقــوا بأطفــال، 
فــا بــد مــن االســتفادة مــن خبرتهــم والطلــب منهــم مشــاركة قصصهــم الشــخصية حــول األبــّوة فيمــا يتــم المضــي قدًمــا فــي 
األنشــطة. كمــا يجــب إشــراك األعضــاء الجــدد عبــر دعوتهــم إلــى كتابــة أســئلتهم قبــل بــدء ورشــة العمــل بهــدف فهــم مخاوفهــم 

والتعــّرف علــى المواضيــع التــي حّفزتهــم لانضمــام إلــى المجموعــة.

ونظــرًا إلــى احتمــال حضــور بعــض الرجــال اجتماًعــا واحــًدا فقــط، مــن المهــم تحضيــر الجلســات بحيــث تكــون كل جلســة قائمــة 
بذاتهــا ومتكاملــة المعنــى والمضمــون.

كيف أحّضر المكان الماّدي؟

 يجــب إجــراء األنشــطة فــي مــكان فســيح وجــّو مريــح ال يحتــوي علــى الكثيــر مــن األمــور التــي قــد تشــّتت االنتبــاه، وحيــث يمكــن 
ــة مــع الحفــاظ علــى خصوصّيتهــم فــي الوقــت عينــه. بالنســبة إلــى المجموعــات التــي ســتعمل فــي  للمشــاركين التحــّرك بحرّي
العيــادة الصّحيــة، يجــب الحــرص علــى اختيــار مســاحة هادئــة قليلــة الجلبــة أو حتــى خاليــة تماًمــا مــن أي زّوار. ولجعــل األمكنــة 

أكثــر إشــراًكا وترحيًبــا ودفًئــا، يمكــن تعليــق ملصقــات علــى الجــدران ُتظِهــر رجــاالً يرعــون أطفالهــم. 

خــال الجلســات، يوصــى بتقديــم ضيافــات خفيفــة ومرطّبــات والعمــل مــع المشــاركين علــى أنشــطة جســدية وحركّيــة. غالًبــا مــا 
يقــّدر المشــاركون المشــروبات واألطعمــة التــي مــن شــأنها مســاعدتم علــى مواكبــة عمــل المجموعــة.  

مرونة األنشطة وإبداعها وتأطيرها

ــه عــام للعمــل، لكــن ليــس مــن الضــروري تطبيقهــا  ــل كتوجي ــة تطبيــق األنشــطة المقترحــة فــي هــذا الدلي  ُوِضعــت هيكلّي
ــا والتقّيــد بحذافيرهــا. فيمكــن للميّســرين تغييــر تراتبيــة عناصــر بعــض األنشــطة، أو تعديــل األمثلــة المذكــورة، لجعلهــا  حرفيًّ
أكثــر تاقًيــا مــع واقــع مجموعتهــم ولكــي تعكــس معرفتهــم وكفاءاتهــم الشــخصية. أّمــا إذا بــدا أعضــاء الفريــق أنهــم يفتقــدون 
إلــى الطاقــة واالهتمــام أو إذا باتــوا أقــل اســتجابًة، يمكــن للميّســرين)ات( تكييــف الجلســة عبــر إدخــال نشــاط يضيــف الحركــة 

والطاقــة، كمــا ورد فــي القســم 2: الملحــق 2.     
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إذا بــدت المواضيــع واألمثلــة المقّدمــة فــي تلــك األنشــطة مبهمــة أو نظرّيــة أو خارجــة عــن واقــع الميّســرين أنفســهم، عندئــٍذ 
ال بــد لهــم مــن تكييفهــا بمــا يشــبه حيــاة المشــاركين وتجاربهــم اليوميــة، لكــي تكــون أكثــر تأثيــرًا بمشــاعرهم ولكــي يتماهــوا أكثــر 
مــع المــواد. ال بــد مــن معالجــة المســائل بشــكل محــّدد واالبتعــاد عــن التعميــم قــدر اإلمــكان، كمــا وال بــد مــن التركيــز علــى 
ظــروف أعضــاء الفريــق الحاليــة )بصفتهــم أفــراًدا، أو أعضــاء فــي مجموعتهــم، وعائلتهــم، ومؤسســتهم، ومجتمعهــم( بــدالً مــن 

اســتقراء المســتقبل البعيــد.       

وضع قواعد أساسية:

ــق  ــة، لخل ــية« الخاص ــم األساس ــع »قواعده ــى وض ــاركين إل ــع المش ــى بدف ــي، يوص ــل الجماع ــى للعم ــة األول ــدء الجلس ــدى ب  ل
ــرار:  ــى غ ــئلة عل ــرح أس ــال ط ــن خ ــاركين م ــر)ة( المش ــه الميّس ــة. يوّج ــي المجموع ــان ف ــعور باألم ش

»ما األمور التي قد ُتشعرك بالترحيب والراحة؟« 

 »ما الذي يشّجعك على التحدث في المجموعة؟«  

»ما الذي قد يثنيك عن التحدث في المجموعة؟«  

»ما األمر الذي قد يطرأ فيجعلك ترغب بمغادرة المجموعة؟« 

يجب تسجيل اإلجابات على اللوح القّاب أو اللوح العادي، وعند االتفاق عليها، وضعها في مكان ظاهٍر في الغرفة. 

 

أمثلة على القواعد األساسية الممكن استخدامها:  

إحترام جميع المشاركين في المجموعة   

عدم إهانة اآلخرين أو آرائهم. لكل شخص الحق في التفكير والتعبير عن آرائه بحرية. في حال ورود آراء ال     
تتوافق معها، يمكن معارضتها باحترام )مراجعة »قيم المجموعة«(. اإلصغاء بإمعان؛ تفادي المقاطعات     

فهي تأخذ من وقت اآلخرين في المجموعة.    

لكل شخص الحق في التخّلي عن دوره في الحديث؛ ال ُيجبر أحد على المشاركة في أي نشاط أو تمرين.    

الشعور مع اآلخرين: وضع أنفسنا في مكان اآلخرين    

التحدث دوًما بصيغة »األنا«. مثال: إستخدم ُجَماً كـ«أنا أشعر«، »حدث لي أن...«، »مررُت بتجربة     
حيث...«    

االلتزام بالسّرية والحفاظ على الخصوصية: ال يمكن مناقشة تجربة شخص آخر خارج إطار المجموعة.    

االلتزام بالدقة في المواعيد والحضور الدائم.    

*
*

*

*
*
*

*
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قيم المجموعة

ســترد الكثيــر مــن المواضيــع التــي ال يتوافــق أو ُيجمــع المشــاركون فــي المجموعــة عليهــا، وجــزء كبيــر منهــا لــن يكــون لــه إجابــة 
واحــدة صحيحــة أم خاطئــة، غيــر أّن بعــض المســائل غيــر قابلــة للتفــاوض وال تخضــع ألي نقــاش. وهــي التاليــة: 

على الرجال أن يكونوا مقّدمي رعاية ومرّبين في أي وقت كان: لدى التخطيط إلنجاب طفل، خال الحمل، أثناء    •
المخاض والوالدة، وبعد والدة الطفل.   

على الرجال تحمل مسؤولية متساوية ومشتركة في توّلي الواجبات المنزلية.   •
على الرجال دعم المساواة بين الجنسين وتقدير حقوق المرأة والطفل.   •

على الرجال معارضة أي شكل من أشكال العنف ضّد المرأة أو الطفل.  •

 
 

إدارة كل جلسة – بعض األسس

فــي مــا يلــي، نســتعرض الخطــوط العريضــة لإلرشــادات األساســية التي تســاعد الميّســر)ة( 
ــم  ــذا القس ــراءة ه ــدوا ق ــة، أعي ــدء كل جلس ــل ب ــا. قب ــي فيه ــة والمض ــى إدارة كل جلس عل

لتذّكــر النقــاط األساســية فيــه.

ــذا مــن المهــم احتــرام واقعهــم  ــدء. إن األهــل كثيــرو االنشــغاالت، ل ــزام بالموعــد المحــّدد للب 1إللت
ــد عــن الوقــت الــذي خّصصــوه للجلســة.  الــذي ال يســمح لهــم بوقــت إضافــي يزي

بــدء كل جلســة بتســجيل الوصــول عبــر طرح ســؤال عــام وبســيط: »كيــف حالكم هــذا األســبوع؟« 
»كيــف حــال أطفالكــم«. علــى الميّســر)ة( ضــم نفســه فــي هــذا الحديــث وإعطــاء إجابــة واضحــة وصريحــة. 
ــحة  ــم فس ــم إعطائه ــن المه ــة، وم ــاكلهم الخاص ــى مش ــوء عل ــليط الض ــاركين بتس ــض المش ــدأ بع ــد يب ق

للتعبيــر عــن أنفســهم بــدون اســتنزاف وقــت باقــي المجموعــة. 

التفكيــر فــي مجريــات الجلســة األخيــرة. الســؤال: »هــل مــن أفــكار إضافيــة علــى موضوعنــا األســبوع 
الماضي؟« 

إعطاء مقّدمة عن موضوع الجلسة الحالية وأهدافها. 

في نهاية الجلسة، تذكير المشاركين في الواجب المنزلي الذي أعطي لهم.  

الختــام. جولــة ســريعة علــى المجموعــة لانتقــال مــن المســألة الحاليــة إلــى موضــوع الجلســة المقبلــة عبــر 
طــرح ســؤاٍل مثــل: » مــا  هــو الشــيء الــذي تتطّلعــون إليــه هــذا األســبوع أو فــي نهايــة األســبوع؟

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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3.الجلسات اإلحدى عشرة )11(: البنية والمحتوى

تــم تنظيــم الجلســات لتســهيل فهمهــا بشــكل تــام وتنفيذهــا. وتتضّمــن بعــض الجلســات أكثــر مــن نشــاٍط واحــد. إن الهــدف 
مــن تضميــن الجلســة أكثــر مــن نشــاط واحــد هــو تســهيل الفهــم المعّمــق لــدى أعضــاء المجموعــة والتأمــل فــي الموضــوع 

المطــروح. 
وتشمل كل جلسة في هذا الدليل األوجه التالية:

العنــوان: يشــير إلــى موضــوع الجلســة أو االجتمــاع األساســي. بجملــة واحــدة، يختصــر العنــوان نطــاق الجلســة والمواضيــع 
األساســية التــي ســتتم معالجتهــا. 

األهداف  

المّدة   
الموصى بها  

المواد  
المطلوبة  

بنية الجلسة

َمــت األنشــطة لتكــون ســهلة التكييــف بحســب  مراحــل وخطــوات أداء النشــاط أو األنشــطة خــال الجلســة. بشــكٍل عــام، ُصمِّ
المجموعــات واختــاف مســتويات المهــارة فــي القــراءة والكتابــة، وعلــى الميّســر)ة( تقييــم كل الخطــوات ودراســة مــا إذا كانــت 

قابلــة للتطبيــق ومناســبة للمشــاركين. وتتجــّزأ البنيــة إلــى »القســم 1« و«القســم 2«، هلــّم جــرًّا، لتســهيل قراءتهــا.  

ــداف  ــدد األه ــا؛ تح ــّرق إليه ــيتم التط ــي س ــددة الت ــاءات المح ــكار والكف ــات واألف ــف المعلوم وص
الغايــات التعليميــة التــي تصبــو إليهــا كل جلســة. علــى الميّســر)ة( مشــاركة األهــداف مــع 

المشــاركين فــي بدايــة كل اجتمــاع، إاّل إذا اقتضــت إرشــادات الجلســة عكــس ذلــك. 

الوقــت المقتــرح للجلســة. قــد تختلــف المــّدة الموصــى بهــا للجلســة بحســب عــدد المشــاركين 
وعوامــل أخــرى. مــن المهــم تكييــف مــّدة كل جلســة مــع وتيــرة عمــل المشــاركين وإيقاعهــم.

المــواد المطلوبــة إلجــراء النشــاط أو األنشــطة. يجــب توفيــر المــواد األساســية، كالــورق واألقــام، 
إاّل فــي حــال تحديــد خــاف ذلــك. فــي الحــاالت التــي ال يســهل الحصــول فيها علــى المــواد المطلوبة، 
للميّســر)ة( حّريــة اقتــراح الحلــول البديلــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتبدال اللــوح القــّاب 

بلوحــة كرتونيــة، أو صحيفــة، أو لــوح عــادي وطبشــور.  

األفكار األساسية

ملخــٌص عــن الرســائل التعليميــة الواجــب إيصالهــا خــال الجلســة والتشــديد عليهــا والتذكيــر بهــا فــي ختــام 
الجلســة. مــن شــأنها مســاعدة الميّســر)ة( علــى توضيــح النقــاط األساســية فــي كل جلســة وفهمهــا جّيــًدا. 

الختام والواجب المنزلي

توجيهــات إضافيــة حــول إغــاق الجلســة. فــي نهايــة كل اجتمــاع، ســيتم توجيــه المشــاركين للقيــام بمهّمــة؛ 
وفــي االجتمــاع التالــي، ُتشــاَرك التجــارب المبّينــة فــي تلــك المهّمــات أو الواجبــات المنزليــة. مــن شــأن هــذه 
األخيــرة المســاعدة علــى تنفيــذ ممارســات جديــدة تنتــج مــن الصــف وتعزيزهــا. ال تنتهــي جميــع الجلســات 

بواجبــات منزليــة.  
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مالحظات للميّسرين )ات(

المعلومات الداعمة للميّسرين )ات(

ــات  معلومــات وأدوات إضافيــة تكّمــل األنشــطة المقّدمــة فــي بعــض الجلســات. فــي حيــن تخّصــص بعــض البيان
ــك  ــا للمشــاركين، ســُيذَكر ذل ــان موّجًه ــات أخــرى للميّســرين)ات( فقــط. إذا كان البي للمشــاركين، تخّصــص بيان

علــى الوثيقــة. 

ــاط  ــية والنق ــع أساس ــى مواضي ــات عل ــات وإثبات ــن معلوم ــرين )ات(، تتضم ــة للميّس ــيرات توضيحي تفس
المفهوميــة المهّمــة. سيســمح ذلــك للميّســر)ة( بالشــعور براحــة وتآلــف مــع الموضــوع، بخاصــٍة إذا كان 

ــوٍف بالنســبة إليــه. ماحظــة: ال تتضّمــن جميــع الجلســات ماحظــات للميّســرين )ات(.  غيــر مأل
*
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المواضيع األحد عشر المقترحة 
هي كالتالي:

رقم الجلسة

1  

   2  

الموضوع: التوقعات

النشاط األساسي: احتياجاتي ومخاوفي كأب

أهداف الجلسة:

إستقاء اآلراء حول احتياجات المشاركين وتوقعاتهم ودوافعهم.  

استخدام االحتياجات التي يعبر عنها الرجال واهتماماتهم لتشجيع    
مشــاركتهم واإلجابة على أســئلتهم األكثر إلحاًحا.   

الحصول على معلومات من المشاركين حول تخطيط وتكييف     
ــددة.    ــة المح ــات المجموع ــة احتياج ــة لمعالج ــات الحق جلس  

الموضوع: تأثير/ميراث األب

النشاط األساسي: ميراث والدي

أهداف الجلسة:

إستقاء اآلراء حول احتياجات المشاركين وتوقعاتهم ودوافعهم.  

استخدام االحتياجات التي يعبر عنها الرجال واهتماماتهم لتشجيع    
مشــاركتهم واإلجابة على أســئلتهم األكثر إلحاًحا.   

الحصول على معلومات من المشاركين حول تخطيط وتكييف     
ــددة.    ــة المح ــات المجموع ــة احتياج ــة لمعالج ــات الحق جلس  

*
*
*

*
*
*
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رقم الجلسة

3  

   4  

الموضوع: الحمل

األنشطة األساسية:

قصص الوالدية   
إستشارة مهنيين محترفين من القطاع الصّحي  

أبي يستطيع القيام بأي شيء  

أهداف الجلسة:

تطبيع مشاركة الرجال في االهتمام بصّحة األم وفي فترة ما قبل     
الوالدة.   

معالجة الكثير من المخاوف التي تخالج الرجال حول تجربة     
مثل النزاعات المحتملة التي قد تنشأ بين الزوجين،    الحمل،    

والضغــط النفســي، وفقــدان الرغبــة الجنســية، وغيرهــا   

الموضوع: الوالدة

النشاط األساسي:  لعب األدوار في غرفة الوالدة

أهداف الجلسة:

مشاركة األفكار والتجارب حول دور األب خال الوالدة، وتحضير األب     
لدوره كمرافق لألم.  

 
معالجة مخاوف الرجال حول والدة الطفل.  

 
التشديد على أهمية توثيق الروابط الجسدية والنفسية مع أبنائهم     

وبناتهم.    

***

*
*

*
*
*
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رقم الجلسة

5  

6  

الموضوع: التخطيط العائلي

األنشطة األساسية:

أب عن طريق الخطأ أو باختيارك؟   
عرض عن منع الحمل   

أهداف الجلسة:

لتفكير في فوائد التخطيط العائلي وقيمة التواصل بين الشريكين في    
هذه العملية؛ التحدث عن استخدام الواقي الذكري وغير ذلك من     

طرق منع الحمل/ تحديد النسل.  

تذكير الشريكين بأنه، حتى لو لم يكن من المخطط إنجاب الطفل     
األول، مع استخدام طرق منع الحمل، بإمكانهما اّتخاذ االختيار متى     

يريدون إنجاب أطفال آخرين، أو حتى اّتخاذ القرار بالتوقف النهائي عن    
إنجاب األطفال.   

دعوة مهني محترف متخّصص في الرعاية الصّحية اإلنجابية للتحّدث     
خال الجلسة، بهدف تعزيز معرفة المشاركين حول طرق منع الحمل    

المتوّفرة.    

الموضوع: تقديم الرعاية

النشاط األساسي: رعاية طفلي – الممارسة توصل إلى الرعاية المثالية

أهداف الجلسة:

التعّرف إلى حاجات الطفل الرعائية، والتفطير في قدرة الرجال على تلبية    
تلك الحاجات.   

طرح عامة استفهام حول الصورة النمطية التي ُوضَعت للمرأة على أنها    
أكثر جهوزية من الرجل من الناحية الطبيعية لتقديم رعاية أفضل وتربية    

األطفال  

**

*

*

*
*

*
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رقم الجلسة

7  

   8  

الموضوع: النوع االجتماعي

النشاط األساسي:

  النوع االجتماعي واأللعاب

أهداف الجلسة:

التفكير في التنشئة االجتماعية المرتبطة بالنوع االجتماعي، أي     
الطرق المختلفة التي نتعامل بها مع أطفالنا ونعّلمهم بشكل قائم     

على التمييز بين الجنسين.  
 

التفكير في التواصل والعاطفة بين الوالدين وأبنائهما وبناتهما.   

الموضوع: الال عنف

األنشطة األساسية:

)Violence Clothesline( االعتراض على العنف األسري  
حّل النزاع – لعب أدوار  

أهداف الجلسة:

التفكير في العنف الذي يحصل األَُسر، وبين الشريكين )الرجال ضد    
النساء في معظم األحيان(، والعنف ضد األطفال. )يوصى بإجراء     
هذا النشاط مع الرجال بدون وجود األمهات، لكي يتمّكن الرجال     

من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل وبحّرية وصراحة.(   

*

*

*

**

*
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رقم الجلسة

9  

10  

الموضوع: احتياجات وحقوق األطفال

األنشطة األساسية:

طفلي بعد 20 عاًما   
التطبيق العملي: الوالدية اإليجابية  

أهداف الجلسة:

وضع الروابط ما بين األهداف بعيدة األمد التي يرجوها اآلباء واألمهات    
ألطفالهم )البالغين بين 0 و4 سنوات( من جهة، وكيفية تأثير التربية     

والتأديب القاسيين على تلك األهداف.    

الموضوع: تقسيم توفير الرعاية

األنشطة األساسية:

عدد الساعات في اليوم   
أنا وأم طفلي – نعمل كفريق  

أهداف الجلسة:

التفكير في الوقت الذي يكّرسه الرجال لرعاية أطفالهم وقضاء الوقت    
معهم، ومقارنته بالوقت الذي تمضيه النساء إلتمام ذلك. التفكير     
في إشراك الرجال في هذه األنشطة ومناقشة تقسيم      

العمل باالستناد إلى الجنسين.  
 

  تحليل العاقة والتواصل اللذين يربطان اآلباء بأمهات أطفالهم بهدف  
تحديد نقاط الضعف والقوة فيهما.  

 
مناقشة نظرة المجتمع الدونية إلى األعمال المنزلية اليومية.   

التعّهد بالتزام أو اثنين للمشاركة بطريقة أكثر مساواًة في األعمال     
المنزلية.  

**

*

**

*

*
*
*
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رقم الجلسة

11  

الموضوع:  تأّمالت أخيرة

األنشطة األساسية:

عدد الساعات في اليوم   
أنا وأم طفلي – نعمل كفريق  

أهداف الجلسة:

التفكير في الوقت الذي يكّرسه الرجال لرعاية أطفالهم وقضاء الوقت    
معهم، ومقارنته بالوقت الذي تمضيه النساء إلتمام ذلك. التفكير     
في إشراك الرجال في هذه األنشطة ومناقشة تقسيم      

العمل باالستناد إلى الجنسين.  
 

تحليل العاقة والتواصل اللذين يربطان اآلباء بأمهات أطفالهم بهدف     
تحديد نقاط الضعف والقوة فيهما.   

مناقشة نظرة المجتمع الدونية إلى األعمال المنزلية اليومية.   

التعّهد بالتزام أو اثنين للمشاركة بطريقة أكثر مساواًة في األعمال     
المنزلية.   

**

*

*
*
*

ال تشــّكل قائمــة المواضيــع المقترحــة أعــاه ســوى نموذًجــا مرًنــا للجلســات؛ وقــد تتغّيــر تراتبّيتهــا. بعــد الجلســة األولــى، التــي 
ــذي  ــال: الموضــوع ال ــى ســبيل المث ــة. عل ــة الجلســات األخــرى مرن ــح تراتبي ــى التحقيــق فــي احتياجــات الرجــال، تصب تهــدف إل
يحمــل عنــوان »أم طفلــي«، قــد ُيعاَلــج بتوقيــت مختلــف فــي ســياق ســير الجلســات، إذا اقتضــى األمــر، ويمكــن التركيــز علــى 

مســائل ُتعَتَبــر أكثــر أهّميــة. 
فــي الواقــع، يجــب اعتبــار الجلســات: 2، و7، و8 كمواضيــع متشــّعبة مــن مواضيــع أخــرى، وبالتالــي يمكــن إدماجهــا فــي 

ــا.    ــة بذاته ــون قائم ــد تك ــة وق ــا مهّم ــم أنه ــع العل ــرورة، م ــت الض ــرى إذا اقتض ــات األخ الجلس

َمــت لمواكبــة  أمــا مواضيــع الجلســات 3، و4،و6، و7 و9، فيجــب معالجتهــا كمــا وردت وبالتراتبيــة عينهــا، حيــث أنهــا ُصمِّ
ــوالدة، الطفــل، ونمــو الطفــل. )ماحظــة: إذا اختلفــت توّقعــات المجموعــة  ــاة: الحمــل، ال ــي ألحــداث الحي التسلســل الزمن

ــة(.  ــات المجموع ــة حاج ــي تلبي ــا ف ــون مرًن ــر)ة( أن يك ــى الميّس ــرح، فعل ــي المقت ــل الزمن ــع التسلس ــاركة م المش
ــة  ــرار بتغطي ــاذ الق ــرين اّتخ ــن للميّس ــاعتين، يمك ــّد لس ــبوعية تمت ــات أس ــق جلس ــل لتطبي ــذا الدلي ــتخدام ه ــن اس ــدالً م وب
ع علــى  المــواد فــي ورشــة عمــل واحــدة علــى مــدى يوميــن. وفــي هــذه الحالــة، تدمــج الجلســات الممتــّدة علــى ســاعتين تــوزَّ

ــي(.   ــوم الثان ــوم األّول، و3 جلســات فــي الي ــه )4 جلســات فــي الي ــوم بأكمل الي
 

بعد انتهاء الجلسة:

بعد انتهاء دورة الجلسة، ال بد من تشجيع المجموعة على مواصلة المشاركة في العملية. وبالتالي يجب تبادل عناوين التواصل 
وإذا كان ممكًنا خلق صفحة على الفيسبوك، حيث يمكن للمشاركين متابعة التواصل وتبادل الخبرات في مجال الوالدية. 
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الجلسة 1: التوّقعات
النشاط األساسي: احتياجاتي ومخاوفي كأب

 

األهداف  

المّدة   

 
المواد  

بنية الجلسة

 القسم 1 – الترحيب بالمجموعة

1. خــال الجلســة، يبــدأ الميّســر)ة( بتقديــم نفســه، وشــرح الهــدف مــن عقــد االجتماعــات ويقــوم بنشــاط أو لعبــة لمســاعدة 
المشــاركين علــى بنــاء الثقــة فــي المجموعــة )العــودة إلــى القســم المعنــون »إدارة كل جلســة – بعــض األســس«، والملحــق فــي 
نهايــة هــذا القســم لرؤيــة توصيــف 5 أنشــطة هادفــة إلــى »كســر الجليــد« ويمكــن اســتخدامها فــي هــذه الجلســة وتلــك التــي تليها(.

 
2. إعطاء لمحة عن أهداف اليوم   

القسم 2 – »من مثلي...«، نشاط تحضيري لكسر الجليد

3. استخدام نشاط »من مثلي...« كأول تمرين في الجلسة، ويجري على الشكل التالي: تشكيل دائرة وجعل المشاركين يقفون.  

• تفســير النشــاط بطريقــة عفويــة، حيــث يمكــن لــكل مشــارك، الواحــد تلــو اآلخــر، االنتقــال إلــى وســط الدائــرة ليســأل »مــن 
مثلــي؟« ويكّمــل الســؤال بتفصيــل حــول وضعــه العائلــي أو تجربتــه األبويــة، مثــال: »مــن مثلــي لديــه توأًمــا؟«، وفــي هــذا المثــال، 

ينضــم إلــى الرجــل فــي وســط الدائــرة كل المشــاركين اآلخريــن الذيــن لديهــم توأًمــا. 

• يمكن للميّسر)ة( أن يبدأ النشاط من وسط الدائرة عبر طرح سؤال »من مثلي...؟« 

• ومــن ثــم يشــّجع الباقيــن لانتقــال إلــى الوســط وطــرح أســئلة »مــن مثلــي...؟« الخاّصــة بهــم. إذا اختــار أحــد المشــاركين عــدم 
الدخــول إلــى الوســط، يجــب احتــرام خياره. 

1. استقاء  آراء المشاركين حول احتياجاتهم وتوّقعاتهم ودوافعهم.

2. اســتخدام االحتياجــات واالهتمامــات التــي عّبــر عنهــا الرجــال لتشــجيع مشــاركتهم ولإلجابــة علــى 
أســئلتهم األكثــر إلحاًحا.

ــى معلومــات مــن المشــاركين حــول تخطيــط وتكييــف جلســات الحقــة لمعالجــة  3.الحصــول عل
ــددة.  ــة المح ــات المجموع احتياج

ساعتان ونصف الساعة

لوح قّاب، وأقام، أو لوح خشبي وطبشور، أو لوحة كرتونية وأقام. 
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القسم 3 – وضع القواعد األساسية

4. اســتخدام هــذه الجلســة األولــى كفرصــة لبنــاء الخطــوط التوجيهيــة الرئيســة بشــكل جماعــي )العــودة إلــى »وضــع قواعــد 
أساســية« فــي المقّدمــة أعــاه تحــت العنــوان الفرعــي »التوصيــات المنهجيــة«.

القسم 4 – النشاط األساسي:  احتياجاتي ومخاوفي كأب 

5.  تقســيم المشــاركين إلــى فــرق مؤلفــة مــن 3 إلــى 4 أشــخاص وطــرح األســئلة التاليــة: »بــأي موضــوع ترغبــون التفكيــر، ومــاذا 
تــوّدون أن تتعّلمــوا، وعّمــاذا تريــدون أن تســألوا، ومــا الــذي ترغبــون فهمــه فــي هــذه الجلســات مًعــا؟ يمكــن إعطاؤهــم 5 إلــى 

10 دقائــق ليتناقشــوا ضمــن فرقهــم. 
إذا كانــت الجلســة تجــرى مــع األزواج، يمكــن ســؤال كل ثنائــي االلتفــات إلــى الشــريك ومناقشــة الســؤال فيمــا بينهمــا، ومــن ثــم 

إطــاع المجموعــة بمــا توّصــا إليــه. 

6.  بعــد انتهــاء الخمــس إلــى عشــر دقائــق، الطلــب مــن متطــّوع مــن كل فريــق لتقديــم ســؤالين أو ثاثــة أو اإلدالء بماحظــات نيابــة 
ــن فريقه. ع

  
7. تسجيل الماحظات واألسئلة على لوح خشبي أو لوح قّاب.

8. عنــد انتهــاء جميــع الفــرق مــن تقديــم مــا توّصلــت إليــه، يجــب قــراءة الســؤال األّول واإلجابــة عليــه، جعــل المجموعــة تقتــدي 
بالســلوك المطلــوب الــذي اعتمــده الميّســر)ة( )اســتخدام صيغــة األنــا، واإلثنــاء علــى الســؤال والقــول إنــه مــن المهــم طرحــه(

9. بالنســبة إلــى باقــي األســئلة، يجــب دعــوة متطّوعيــن راغبيــن فــي اإلجابــة باالســتناد إلــى خبرتهــم الخاصــة ووجهــة نظرهــم، 
»مــن يرغــب فــي مشــاركة تجربتــه حــول كيفيــة تمكّنــه مــن حــل مســألة مماثلــة؟« أو »كيــف يــرى النــاس هــذا التعليــق؟«. 

10. بعــد انتهــاء أعضــاء الفريــق مــن اإلجابــة علــى الســؤال، يمكــن تلخيــص إجابتهــم وتســليط الضــوء علــى األفــكار الرئيســة التــي 
وردت والتــي تشــكل أفضــل مثــال للمســاواة بيــن الجنســين والمســؤولية المشــتركة. 

11. الجــزء األهــم فــي هــذا النشــاط يكمــن فــي أن تتمكــن األســئلة مــن دفــع أفــراد المجموعــة إلــى مشــاركة تجاربهــم الخاصــة. 
إذا ســنح الوقــت، ال بــد مــن إعطــاء جميــع التجــارب التــي تتــم مشــاركتها الحّيــز واالهتمــام نفســهما، فــي محاولــة لإلجابــة علــى 

جميــع األســئلة.  

القسم 5 – المناقشة الجماعية 

كيف شعرتم لدى سماعكم تجارب زمائكم؟ هل تعّلمتم أي جديد؟    •
هل ورد أي تعليق فاجأكم؟    •

لَم يتحّدث الرجال القليل عن المخاوف التي تساورهم عن األبّوة؟   •
هل من أسئلة إضافية؟    •

12. باستخدام لوح كرتوني كبير، أو لوح أبيض، أو لوح قّاب، يقّدم الميّسر)ة( الجلسات ومواضيعها األساسية. 
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الواجب المنزلي

فــي نهايــة كل جلســة، ال بــّد مــن التفســير للمشــاركين بأنــه ســُيطلب منهــم واجــب منزلــي ُيراجــع فــي الجلســة التاليــة. الواجبــان 
المنزليــان لهــذا األســبوع همــا: 

الواجب # 1
1. التحــدث مــع الشــريكة ومشــاركة تخــّوف أو مصــدر قلــق ذي صلــة باألبــّوة. والطلــب منهــا أيًضــا مشــاركة مــا يســاورها مــن 

تخّوفــات )إذا لــم يتــم ذلــك فــي المجموعــة(. 
2.سؤال الشريكة عن الطفل والواجبات المتوّقع من الشريك توّليها كأب، وإمعان اإلصغاء إليها. 

3. المجيء إلى الجلسة التالية مع تحضير مسبق )إذا كان ذلك ممكًنا( للتطّوع في مشاركة خبراتك حول هذا الحوار.   

الواجب # 2
إحضــار أي غــرض مرتبــط بــأب المشــارك أو بالشــخصية الذكوريــة القــدوة بالنســبة إليــه، إلــى الجلســة التاليــة. قــد يكــون هــذا 
الغــرض أداًة، أو كتًبــا، ومجموعــة مفاتيــح ســيارة، أو حزاًمــا كان ُيســتخدم للعقــاب، إلــخ. المجــيء بجهوزيــة تامــة إلــى الجلســة 

التاليــة إلخبــار قّصــة هــذا الغــرض وعاقتــه بــاألب.   

الختام

ُشكر المشاركين على اإلدالء بأسئلتهم وتخّوفاتهم وتجاربهم وخبراتهم، عبر استخدام األفكار الرئيسة.
 

التعبيــر عــن التقديــر لجــو االحتــرام والثقــة الــذي تمّكــن المشــاركون مــن الحفــاظ عليــه خــال الجلســة، وتشــجعيهم علــى أخــذ 
دور والمشــاركة فــي االجتماعــات المســتقبلية.  

التفســير للمشــاركين بأنــه ســيتم اســتخدام جميــع أســئلتهم المطروحــة فــي هــذه األنشــطة لتغذيــة الجلســات المقبلــة بمزيــد 
مــن المعلومــات وتصميمهــا بالطريقة المناســبة. 

تذكير المجموعة بالسّرية والخصوصية وأهمية إبقاء كل ما ُيقال خال الجلسات الجماعية ضمن المجموعة.
 

فــي النهايــة، اإلشــارة إلــى أن جميــع الجلســات ســتتضّمن تفكيــرًا نقديًّــا فــي التنشــئة االجتماعيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي، 
أي فــي كيفيــة تربيــة وتوعيــة الصبيــة والبنــات.    

 

األفكار الرئيسة

ــي  ــاركين ف ــال المش ــة للرج ــة قّيم ــة تعليمي ــّكل فرص ــن تش ــٍل آخري ــع أه ــرات م ــارب والخب ــاركة التج إن مش
هــذه الجلســات: إذ يصبحــوا أكثــر وعًيــا لمخــاوف اآلخريــن وأكثــر اســتجابة معهــا، كمــا يســتفيدون عاطفّيًــا مــن 

البيئــة الحاضنــة والداعمــة التــي توّفرهــا المجموعــة.   

✓

✓

✓

✓

✓
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ماحظات للميّسرين )ات(

ــى  ــادرون عل ــم ق ــاركون بأنه ــعر المش ــي يش ــة، لك ــن للمجموع ــار آم ــاء إط ــي بن ــّدي األول ف ــن التح ــة كان، يكم ــي أي مجموع ف
مشــاركة أحاسيســهم و تجاربهــم الخاصــة بثقــة. إذا تــم ترســيخ إطــار الثقــة هــذا منــذ البدايــة، عندئــٍذ سيســهل الحفــاظ علــى 
البيئــة أو الجــو المنشــود وتصبــح المجموعــة قــادرة علــى التنظيــم الذاتــي. كمــا يعمــل الميّســر)ة(  كوســيط لهــذا اإلطــار، وال 
بــد لــه مــن إعــادة تركيــز المجموعــة إلــى القواعــد المّتفــق عليهــا، فــي حــال شــّت المشــاركون عنهــا. ومــن الحــاالت النموذجيــة 
ــا علــى آخــر، لــدى تحليــل تجربــة أحــد  التــي علــى الميّســر)ة(  التدّخــل أو توّلــي زمــام األمــور فيهــا: عندمــا يعتــدي مشــارٌك لفظيًّ
ــّد مــن التدّخــل لــدى التعبيــر  المشــاركين، أو عندمــا »يختطــف« أحدهــم المايكروفــون ويأخــذ مــن وقــت اآلخريــن. كمــا وال ب
عــن وجهــات نظــٍر تمّيــز بيــن الجنســين، أو عنــد رفــض قيــم الجلســات والقيــام بمــا ينافيهــا )العــودة إلــى »قيــم المجموعــة«(؛ 
فــي هــذه الحالــة، ُيطلــب مــن باقــي أعضــاء المجموعــة إعطــاء رأيهــم فــي تعليقــات هــذا الشــخص، والتفكيــر فــي مــا ســيظن 
ــى  ــم عل ــدون التهّج ــة، وب ــة داعم ــك اآلراء بطريق ــاءلة تل ــى مس ــن إل ــوة اآلخري ــن دع ــد م ــات. ال ب ــك التعليق ــول تل ــريك ح الش

الشــخص الــذي عّبــر عنهــا ومواجهتــه.       

تشّكل تجربة المشاركين المواد الخام في عملية التعّلم في أي مجموعة. 

يبــدي األفــراد اســتعداًدا أكبــر لتغييــر مواقفهــم وســلوكّياتهم لــدى مشــاركة تجاربهــم الخاصــة وتجــارب غيرهــم وتحليلهــا ممــا 
إذا كانــوا يكتفــون بتلّقــن المعلومــات والحقائــق و«يهضمونهــا«. 

تشــّكل عملّيــة المجــيء بمشــاركين وإدخالهــم بمجموعــة رجــال لــدى تشــكيلها تحّدًيــا مهًمــا. فــي حــال حضــور مشــارك واحــد، 
يمكــن إجــراء مقابلــة أو جلســة استشــارية معــه للتحــاور حــول األبــّوة. أمــا إذا حضــر مشــاركان أو أكثــر، فعندئــٍذ يمكــن العمــل 
وفًقــا للبرنامــج المخطــط، علًمــا أن الجلســة غالًبــا مــا ســتأخذ وقًتــا أقــل لإلتمــام. ال ننصــح بإجــراء هــذه الجلســة مــع أكثــر مــن 

12 مشــارًكا، إذ يصعــب الحفــاظ علــى الجــو المناســب وإعطــاء كل مشــارك فرصــة مشــاركة تجاربــه.  

  

معلومات مساعدة للميّسر)ة( 

فوائد األب الملتزم باألبّوة 

ا، كما يظهرون   •  ُيظهر الصبية والبنات الذين لديهم آباء ملتزمين في تربيتهم ومحّبين لهم أداًء أفضل أكاديميًّ
نمًوا أفضل على الصعيدين االجتماعي والعاطفي.   

يساعد وجود أٍب غير عنيف الصبية على التخفيف من السلوك العنفي ويدفعهم إلى مساءلة التمييز القائم     •
على النوع االجتماعي.   

بالنسبة إلى البنات، ترطبت عاقتهّن الوثيقة واإليجابية بشخص آبائهّن، بتمكنهّن من خوض عاقات صّحية وال عنفّية    •
في حياتهَن كراشدات، كما يعّزز ذلك لديه من حس التمكين الذاتي.   

تكون العاقات الزوجية أكثر سعادًة عند يتشارك الشريكان مسؤوليات رعاية الطفل.  •
 

يعيش األباء الملتزمون بأبّوتهم  حياًة أطول كما تبّين أنهم يعانون نسبة أقل من المشاكل العقلية والجسدية، مثل    •
ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، واإلدمان على الكحول.  

*

*
*

*
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ــي  ــة ســلطة ف ــة صاحب ــاء المشــاركين أو أي شــخصية ذكوري ــه آب ــذي ترك ــر ال ــي األث ــر ف 1. التفكي
ــرون.  حياتهــم وهــم يكب

2. مناقشــة كيفيــة أخــذ المشــاركين للجوانــب اإليجابيــة مــن تأثيــر آبائهــم، باإلضافــة إلــى معالجــة 
اآلثــار الســلبية لعــدم تكــرار األنمــاط الضــاّرة عينهــا.  

 

ساعتان ونصف الساعة

الوح قّاب وأقام

الجلسة 2: تأثير األب
النشاط األساسي: ميراث والدي 

 
األهداف  

المّدة   

 
المواد  

بنية الجلسة

 القسم 1 – الترحيب وتسجيل الدخول 

1. الترحيــب بعــودة الجميــع إلــى المجموعــة. تســجيل الدخــول مــع المشــاركين عبــر العــودة إلــى العنــوان الفرعــي: »إدارة كل 
جلســة -  بعــض األســس« ضمــن القســم »قبــل البــدء«. التذكيــر بجلســة االأســبوع الفائــت، ومراجعــة الواجــب المنزلــي 1# مــن 

الجلســة 1. ومراجعــة بعــض القواعــد  األساســية أيًضــا.
 

2. تقديم  لمحة عاّمة عن أهداف اليوم.      
 

القسم 2 – »من مثلي...«، نشاط تحضيري لكسر الجليد

ــا، يوصــى اســتخدام تمريــٍن لكســر الجليــد  ــا وتركيــًزا عاليًّ 3. مــع األخــذ فــي الحســبان أن هــذا التمريــن يتطلــب انفتاًحــا عاطفيًّ
الفتتــاح الجلســة، حيــث يمكــن للمشــاركين القيــام بحركــة جســدّية، وتمديــد الجســم، وأخــذ نفــس عميــق واالســتراحة. يمكــن 

العــودة إلــى الملحــق 1 الســتقاء األفــكار. 

ــم  ــن ل ــك الذي ــه )الملحــق 2# مــن الجلســة 1(. أولئ ــذي يربطــه بأبي ــب مــن كل مشــارك إحضــار الغــرض ال ــم، الطل 4. مــن ث
يحضــروا غرًضــا، يمكــن إعطاؤهــم بضــع دقائــق للتفكيــر فــي ماهّيــة هــذا الغــرض، الــذي قــدي كــون أداًة، أو كتاًبــا، أو مجموعــة 

مفاتيــح ســيارة، أو حزاًمــا كان ُيســتخَدم للعقــاب، إلــخ. 

5. فــي جولــة دائريــة، الطلــب مــن كل مشــارك فــي الثنائــي مشــاركة قّصــة حــول الغــرض وكيفيــة ارتباطــه بــاألب، أو الشــخصية 
الذكريــة القــدوة فــي حيــاة المشــاركين.
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6. ما أن ينتهي الجميع من مشاركة قصصهم، كتابة الجمل التالية على اللوح القّاب: 

»شيء واحد في أبي أريد أن أطّبقه في عاقتي مع أطفالي هو ...«   •
» شيء في أبي ال أريد تكراره مع أطفالي هو ...«  •

» شيء في أبي ال أريد أن يكّرره شريكي مع أطفالي هو ...«  •
» شيء في أمي ال أريد أن يكّرره شريكي مع أطفالي هو ...«  •

7. قراءة الجمل بصوٍت عاٍل. من ثم الطلب من األزواج تبادل األفكار مع الشخص الجالس إلى جانبهم. 
ماحظة إلى الميّسر)ة( : يجب أن تكون جميع اإلجابات مجهولة الهوية. 

  
القسم 3 – المناقشة الجماعية

• ما هي األمور اإليجابية في عاقتك بأبيك والتي ترغب في تطبيقها أو تعليمها ألوالدك؟ 
• ما األشياء التي تفّضل المضي قدًما وتركها خلفك وعدم العودة إليها؟ 

• كيف تؤثر التعريفات التقليدية للرجولة على طريقة رعاية آبائنا والقدوات الذكورية لألطفال؟  

بعــض األمثلــة: مــن المعيــب أن يبكــي الرجــال؛ ال يجــدر بالرجــال التعبيــر جســديًّا عــن عاطفتهــم ألبنائهــم، كتقبيلهــم أو 
احتضانهــم، الرجــال يســتخدمون العنــف لحــل النزاعــات. 

• كيف تؤّثر التعريفات التقليدية للرجولة على طريقة تربية النساء ورعايتهّن؟ 

أمثلة: النساء مكتنهّن في المنزل، وليس في أمكنة العمل. النساء ضعيفات، إلخ. 

• كيــف يمكــن »تخطّــي« الممارســات المضــّرة ألداء دور الشــركاء األكثــر التزاًمــا فــي توفيــر الرعايــة واألكثــر مســاوًة بيــن 
الجنســين؟ ألداء دور الوالديــن األكثــر التزاًمــا فــي توفيــر الرعايــة واألكثــر مســاوًة بيــن الجنســين مــع أطفالنــا؟  

تكييف  النشاط: ميراث والدي )عندما تُجرى الجلسة مع أزواج، أّمهات وآباء( 

الطلب من المجموعة تشكيل شكل »حوض سمك«، حيث تجلس األمهات على شكل دائرة، داخل دائرة     .1
أخرى يشّكلها الرجال.   

تيسير مناقشة بين النساء بحيث يشاركن أغراضهَن، والطلب من اآلباء اإلصغاء بتمّعن.    .2

الطلب من المجموعة تغيير األماكن، وتيسير المناقشة عينها مع اآلباء.   .3

التفكير مع المجموعة بكاملها في نقاط التوافق ونقاط  االختاف بين األمهات واآلباء من خال إجاباتهَن.   .4

إكمال األنشطة بدًءا من القسم 3، حتى الختام.   .5
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الواجب المنزلي

ــة التــي اعتمدهــا آباؤهــم، وكيــف  ــه كيــف ينــوون محــاكاة األفعــال اإليجابي الطلــب مــن المشــاركين التعبيــر لشــخص يثقــون ب
ــا لتكرارهــا.    ــا تفادًي ــم مــن التجــارب الســلبية وتبديله ــون فــي التعّل يرغب

إذا عّبــر مشــارك عــن رغبتــه فــي مناقشــة أفــكار مناقشــات الجلســة مــع أبيــه، ال بــد مــن إخبــاره بــأن قــرارًا مماثــاً يعــود إليــه 
وحــده، وإذا كان يشــعر بالحاجــة إلــى مشــاركة تلــك األفــكار مــع أبيــه فــا بــد مــن فعــل ذلــك، وبخاّصــة إذا كان يبــدي اســتياًء 

مــن أبيــه.  

الختام

ــة مؤلمــة  ــا لتجرب ــى إيجابيًّ بواســطة األفــكار الرئيســة المســتنتجة، إغــاق الجلســة برســالة إيجابيــة تســاعد علــى منحهــم معًن
ــرام والمســاواة.   ــى االحت ــة قائمــة عل ــي واســتبدال الســلوكيات والقناعــات الســلبية بأخــرى إيجابي ــر الذات كفرصــة للتطوي

األفكار الرئيسة

✓

ــم مــن تجاربهــم، ولتطبيــق هــذه  ــم الرجــال عــن عالقتهــم بآبائهــم، للشــفاء والتعّل مــن المهــم أن يتكّل
التوعيــة الجديــدة علــى أدوارهــم الشــخصية كآبــاء. مــن شــأن هــذا التأّمــل أن يســمح للرجال أن يستشــّفوا 
األوجــه اإليجابيــة مــن قصــص حياتهــم والتــي يريــدون تكرارهــا مــع أوالدهــم، باإلضافــة إلــى تلــك الســلبية 

التــي يريــدون تفاديهــا وعــدم تكرارهــا. 

*
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ماحظات للميّسرين )ات(

ــن  ــا م ــة أو غيره ــارب العنيف ــر التج ــبب تذّك ــرين بس ــاركين والميّس ــى المش ــّدي عل ــي ج ــٌر عاطف ــاط تأثي ــذا النش ــون له ــد يك ق
األحــداث الصادمــة، كالتخّلــي وغيــر ذلــك. وبالتالــي مــن الضــروري توفيــر الدعــم العاطفــي للمشــاركين خــال هــذه العمليــة. 
بشــكل عــام، يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال اإلصغــاء باحتــرام إلــى المشــاركين، بــدون إطــاق األحــكام علــى أقوالهــم أو الضغــط 

عليهــم.
 

ــّد  ــا وال ب ــة. كم ــرة وحميم ــخصّية مؤّث ــل ش ــاركتهم تفاصي ــّدر لمش ــاركين ومق ــم للمش ــو داع ــق ج ــن خل ــد م ــام ال ب ــكل ع بش
ــدى  ــي الجلســة ل ــل ف ــا قي ــى م ــق عل ــر المشــاركين بعــدم التعلي ــة لتذكي ــرام الخصوصي ــزام بالســرّية واحت مــن التشــديد بااللت
مغادرتهــم. بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن شــاركوا تجــارَب صادمــة فــي حياتهــم، يجــب تقديــر إصرارهــم وضغطهــم علــى جروحهــم 

ــن.     وتمّكنهــم مــن متابعــة حياتهــم بالرغــم مــن كل الِمَح

فــي حــال بــدأ أحــد المشــاركين باالنهيــار والبــكاء أمــام المجموعــة، ال بــد مــن إظهــار تجربتــه علــى أنهــا طبيعيــة مــن خــال منحــه 
فســحة للتعبيــر عــن رأيــه. يمكــن القــول: »شــكًرا علــى شــجاعتك وثقتــك بنــا لمشــاركة قّصتــك هــذه. ممــا ال شــك فيــه أن كثيــر 
مــن األشــخاص المتواجديــن فــي هــذه الغرفــة قــد مــّروا بتجــارب مماثلــة لتجربتــك«. قــد يشــعر أفــراد آخــرون فــي المجموعــة 
بالحاجــة إلــى دعــم هــذا المشــارك، لــذا يجــب تشــجيعهم علــى فعــل ذلــك، إذا ســمح الموقــف. غالًبــا مــا تشــّد مواقــف مماثلــة 
أواصــر المجموعــة وتوّثــق الروابــط بيــن أفرادهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال بــد للميّســر)ة(  أن يوضــح تواجــده واســتعداده لفتــح 
ــى  ــاركين إل ــة المش ــر إحال ــخصي عب ــم ش ــم دع ــك، وتقدي ــن بذل ــاركين الراغبي ــن المش ــع أيٍّ م ــخصية م ــة ش ــة منفصل محادث

االستشــارة النفســية المحترفــة أو العــاج النفســي إذا كانــت الحالــة تتطّلــب تدخــٌل مماثــل.     

إذا بــدأ أحــد المشــاركين باحتــكار الحديــث وأخــذ وقًتــا طويــاً لروايــة قّصتــه، فــا بــد مــن إيجــاد مخــرج والقــول بلباقــة، »يبــدو 
أنــه لديــك الكثيــر مــن التجــارب القّيمــة لمشــاركتها مــع المجموعــة، وهــذا أمــٌر ممتــاز! هــل لــدى اآلخريــن قصــص مماثلــة أو 

مختلفــة لمشــاركتها؟« يمكــن اســتخدام هــذه التقنيــة فــي أي جلســة. 

توصيــة الجميــع باالعتنــاء بأنفســهم )وبخاصــة فــور انتهــاء الجلســة(، بأخــذ قســط مــن الراحــة، واالســتحمام وشــرب كميــة كافيــة 
ــر  ــة بعــد تذّك ــاك بعــد الجلســة، وهــذه رّدة فعــل طبيعّي ــد يشــعرون بصدمــة أو ارتب ــار المشــاركين بأنهــم ق مــن المــاء. إخب

التجــارب الصعبــة. وفــي حــال لــم يتــم الضغــط علــى المشــاركين، لــن يتحــّدث ســوى أولئــك الحاضريــن للمشــاركة.  

*

*

*

*

*



65

الجلسة 3: الحمل
ماحظة: يتوّفر أكثر من نشاط واحد في هذه الجلسة.

قصص الوالدّية   .1

أبي يستطيع القيام بأي شيء   .2

استشارة مهنيين محترفين من القطاع الصّحي  .3

النشاط األساسي 1#: قصص الوالدّية

األهداف  

المّدة   

 
المواد  

بنية الجلسة

 القسم 1 – الترحيب وتسجيل الدخول 

ــوان الفرعــي »إدارة كل  ــى العن ــى المجموعــة. وتســجيل الحضــور مــع المشــاركين والعــودة إل ــع إل ــب بقــدوم الجمي 1. الترحي
جلســة – بعــض األســس« فــي القســم الفرعــي »قبــل البــدء«. العــودة إلــى جلســة األســبوع الفائــت ومراجعــة الواجــب المنزلــي. 

باإلضافــة إلــى مراجعــة القواعــد األساســية.
 

2. تقديم  لمحة عاّمة عن أهداف اليوم.      
 

1. تطبيع مشاركة الرجال في االهتمام بصّحة األم وفي فترة ما قبل الوالدة.
 

2. معالجــة الكثيــر مــن المخــاوف التــي تخالــج الرجــال حــول تجربــة الحمــل، مثــل النزاعــات 
المحتملــة التــي قــد تنشــأ بيــن الزوجيــن، والضغــط النفســي، وفقــدان الرغبــة الجنســية، وغيرهــا

 
ساعتان

ال شيء

العودة إلى كل نشاط لمعرفة أهدافه، والمدة الموصى بها، والمواد المطلوبة. 
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القسم 2 –  النشاط األساسي 1#، »قصص الوالدية«

3. تقديم الضيوف المدعّوين إلى جلسة اليوم – أب أو أكثر من اآلباء المشاركين في المجموعة. 

ماحظــة: يــؤدي هــؤالء اآلبــاء دور القــدوة بالنســبة إلــى أعضــاء المجموعــة. وبالتالــي ال بــّد مــن الحــرص، عنــد اختيارهــم، علــى 
أن يكونــوا ملتزميــن بــدور الوالديــة وقــد التزمــوا بــه منــذ الحمــل. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المفيــد أن يكــون اآلبــاء قــد شــاركوا 
فــي الزيــارات الطبّيــة لفحوصــات مــا قبــل الــوالدة، وتواجــدوا فــي غرفــة الــوالدة )إذا ســمح المستشــفى بذلــك(، ويشــاركون فــي 
الواجبــات المنزليــة، وال يســتخدمون العقــاب الجســدي مــع أطفالهــم، ويؤمنــون بالمســاواة بيــن الجنســين.  إذا تعــّذرت دعــوة 
آبــاء إلــى المجموعــة، يمكــن تحضيــر قّصــة واقعيــة ألب مشــارك فــي الوالديــة وســبق أن كان فــي المجموعــة. قــراءة قّصتــه أمــام 

المجموعــة والمتابعــة لانتقــال إلــى المناقشــة الجماعيــة.    

يجــب أن يأتــي كل أب ملتــزم بــدور الوالديــة محّضــرًا وجاهــزًا إلخبــار قّصتــه حــول مشــاركته فــي حمــل شــريكته. مــا األمــور التــي 
قــام بهــا لدعــم الشــريكة؟ مــا عوامــل الضغــط النفســي علــى العاقــة أثنــاء الحمــل؟ كيــف اكتســب معلومــات حــول الحمــل؟ مــا 

هــي نظــرة الرجــال اآلخريــن فــي المجموعــة إلــى مشــاركته والتزامــه؟ 

ــن أب ضيــف للبقــاء مــع كل مجموعــة. مــا أن يتــم  4. مــن ثــم ُيقســم المشــاركون إلــى فــرق مؤّلفــة مــن 3 أو 4 أشــخاص وُيعيَّ
تنظيــم جميــع الفــرق، علــى اآلبــاء الضيــوف التعريــف عــن أنفســهم مــن جديــد وروايــة قّصتهــم. 

يجب أن تكون الفرق ديناميكية وأن يشعر المشاركون بالحرية لطرح األسئلة على اآلباء الضيوف المدعّوين.  

القسم 3 – المناقشة الجماعية

ــة قصصهــم ويكــون المشــاركون قــد طرحــوا مــا لديهــم مــن أســئلة، يحيــن وقــت دعــوة  ــاء المدعــّوون رواي 5. مــا أن ينهــي اآلب
ــٍذ ُتطــَرح األســئلة التاليــة:  ــى المجموعــة الكبيــرة. وعندئ ــى العــودة إل الجميــع إل

ما الذي أّثر بكم في إجابات المتحّدثين؟ هل تعّلمتم أي شيء جديد؟ هل ورد في ما سمعتموه ما أثار انزعاجكم؟    •
كيف اختلف ما سمعتموه عن ما اتختبرتموه أنتم خال حمل الشريكة، أو عّما اختبره آباؤكم؟ لماذا ُوِجد هذا االختاف؟   •

كيف يؤّثر الحمل على جودة العاقة بين الشريكين؟   •
هل أنت مستعد للقيام بأي من الذي سمعته اآلن؟   •

•  ما الذي سمعته اآلن والذي لست مستعًدا للقيام به؟ 
كيف يمكنك العودة إلى المنزل والتحدث إلى الشريكة عّما سمعته اليوم؟   •

ــاء الضيــوف والمشــاركين فــي المجموعــة علــى مشــاركتهم، وعبــر تلخيــص األفــكار الرئيســة  6. ختــام النشــاط عبــر شــكر اآلب
المســتنتجة. اإلكمــال للقــول إنــه فــي النشــاط المقبــل، ســيكون لــدى المشــاركين فرصــة أكبــر للتفكيــر بشــكل معّمــق فــي مــا 

يمكنهــم القيــام بــه وبخاّصــة لدعــم الشــريكة خــال الحمــل.
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النشاط األساسي 2#: أبي يستطيع القيام بأي شيء
 )مستوحى من مدرسة األب: خطوة خطوة(

األهداف  

المّدة   

 
المواد  

بنية الجلسة

القسم 4 – النشاط # 2: أبي يستطيع القيام بأي شيء

1. على اللوح القّاب تحضير جدول بعمودين: من جهة كتابة »األم«، ومن الجهة األخرى، كتابة »األب«. 

2. التفســير أنــه خــال الحمــل، يتوّجــب علــى المــرأة مهّمــات ومســؤولّيات كثيــرة: البعــض منهــا بيولوجــي حيــوي ال أحــد ســواها 
يســتطيع القيــام بــه، وبعضهــا اآلخــر مــوكل إليهــا اجتماعًيــا بســبب نوعهــا االجتماعــي أو جنســها. 

3. سؤال المشاركين:«ماذا يمكن للنساء القيام به لضمان حمل صّحي؟« وكتابة اإلجابات.  

من المواضيع التي يمكن تضمينها: )ماحظة للميّسر)ة( : أخذ الموارد المتوّفرة بعين االعتبار والتوصية وفًقا لها(.

حضور صفوف تحضيرية ما قبل الوالدة    •
العيش في منزل خاٍل من العنف الجسدي، أو اللفظي، أو النفسي.   •

تناول األطعمة الّصحية والمغّذية  •
االمتناع عن تناول الكحول   •

أخذ أقساط من الراحة  •
شرب الكثير من الماء   •

االمتناع عن التدخين   •
القيام بتمارين رياضية خفيفة  •

االبتعاد عن األشخاص الذين يعانون زكاًما أو غيره من األمراض المعدية، وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرّر.   •
االمتناع عن استخدام منتجات التنظيف التي تحتوي على غازات ساّمة، والعمل في أماكن ذات تهوئة جّيدة، ووضع    •

قّفازات وقناع لحماية نفسها  
تناول الفيتامينات   •

الحد من تناول الكافيين  )مثل القهوة(   •
تفادي اللحوم غير المطبوخة بشكل كامل أو األسماك النيئة.     •

ــات  ــك المهّم ــن تل ــي كل م ــم األم ف ــا لدع ــم تأديته ــي يمكنه ــن األدوار الت ــاء ع ــؤال اآلب ــت س ــن وق ــة، يحي ــز الائح ــد تجهي وبع
والواجبــات.

4. مقارنة الائحتين.

تحديد طرق معّينة يمكن للرجال اعتمادها لدعم شريكاتهم أثناء الحمل. 

45  دقيقة

لوح قّاب وأقام
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القسم 5 – المناقشة الجماعية

ما الذي يترك لديكم أثر عند مراقبة الائحتين؟   •
كيف يمكن لمشاركة األب في الحمل تعزيز انخراطهم في حياة الطفل)ة( بعد والدته)ا(؟   •

كيف يمكن للنزاع كالعنف الجسدي بين الثنائي أن يؤّثر على صّحة األم والطفل؟   •
ما اآلثار التي قد تتأتى على األم إذا توّلى األب مسؤوليات أكثر في الواجبات المنزلية، ورعاية األطفال؟ وما أثر     •

ذلك على األب نفسه؟   
باالستناد إلى القائمة، ما األمور التي يمكن القيام بها اآلن لدعم األم؟ )طهو األطباق، أخذ األطفال إلى المدرسة،    •

التنظيف، توفير الدعم العاطفي، والذهاب إلى زيارات قبل الوالدة(.  

الواجب المنزلي

اقتراح أحد هذين الخيارين كواجب منزلي: 

1. التحقيــق فــي نمــو وتجــارب األطفــال قبــل الــوالدة، باإلضافــة إلــى االحتياجــات الخاّصــة التــي تتطّلبهــا النســاء الحوامــل عبــر 
ســؤال أم أطفــال المشــاركين، أو خبيــر صّحــي، أو البحــث عــن تلــك المعلومــات فــي مراجــع أخــرى )كالمجــات، أو اإلنترنــت، أو 

المكتبــة، أو الكتب،إلــخ.(. 

ــة  ــم، والرعاي ــر الدع ــدة لتوفي ــة جدي ــن طريق ــث ع ــم البح ــا، فعليه ــل حاليًّ ــم حوام ــن زوجاته ــال الذي ــى الرج ــبة إل ــا بالنس 2. أم
ــة.  ــذه التجرب ــن ه ــدث ع ــة للتح ــة التالي ــر للجلس ــوم. التحضي ــة الي ــى جلس ــتناد إل ــألم باالس ــان ل ــة، واألم العاطفي

الختام

اســتخدام األفــكار الرئيســة المســتخلصة، ختــام الجلســة عبــر التركيــز أن فتــرة الحمــل قــد تكــون مجهــدة وعاطفيــة بالنســبة 
إلــى األم، حيــث أنهــا تمــر بتغييــرات جســدية وهرمونيــة بفتــرة زمنيــة قصيــرة. يمكــن للرجــال أن يكونــوا شــركاء داعميــن عبــر 
المشــاركة فــي األعمــال المنزليــة كالطهــي، والتنظيــف، وريعايــة األطفــال الموجوديــن فــي المنــزل )كاصطحابهــم إلــى المدرســة، 
قــراءة القصــص لهــم...( ومرافقــة األم إلــى الزيــارات الطبيــة قبــل الــوالدة. إن ذلــك ال يصــب فقــط فــي مصلحــة األم، بــل األب 

أيًضــا!  
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األفكار الرئيسة

*

*

*

*

ماحظات للميّسرين )ات(

ال ُيفتــَرض بالميّســرين أن يكونــوا خبــراًء فــي هــذه المواضيــع. غيــر أن المشــاركين فــي المجموعــة ســيجدون أنــه مــن المفيــد 
معرفــة المصــدر الــذي يحصلــون منــه علــى المعلومــات حــول الصّحــة اإلنجابيــة واألمومــة. إذا ســمح الوقــت والمــوارد المتاحــة، 
ــى الحصــول علــى المعلومــات مــن خبيــر فــي الصحــة اإلنجابيــة قبــل الجلســة لمشــاركتها مــع  ــادرة إل يمكــن للميّســر)ة(  المب

المجموعــة أو دعــوة خبيــر طّبــي للتحــّدث إلــى المشــاركين. 

*

خــالل الحمــل، يجــب أن تعيــش األم فــي جــو تســوده شــروط صّحيــة علــى األصعــدة الجســدية 
والبيئيــة والغذائيــة والعاطفيــة واالجتماعيــة. حرًصــا علــى نمــو الجنيــن بشــكل مثالــي، يجــب أن 

ــا.  تشــعر األم بالراحــة وبأنهــا مدعومــة عاطفّيً

يشــّكل الحمــل تجربــة فرحــة، غيــر أنــه فتــرة مجهــدة ويتخّللهــا ضغــط نفســي، بخاصــة بالنســبة 
إلــى الوالديــن ألول مــرة. يمكــن للحمــل أن يوثـّـق الرابــط العاطفــي بيــن الشــريكين، لكنــه قــد 
يخلــق بعــض التوتــرات بســبب الشــكوك حــول الوالديــة، ويزيــد مــن الضغــوط االقتصاديــة، إلــخ. 
مــن الضــروري التحّلــي بالصبــر والتحــدث بصراحــة حــول المســائل التــي قــد تســبب النزاعــات.  
فــي جلســات الحقــة، ســيحظى المشــاركون بفرصــة اكتشــاف مســائل أعمــق ذات صلــة بالعنف.

عبــر أداء الرجــال دوري الشــراكة واألبــّوة، بإمكانهــم المســاهمة فــي تعزيــز الصحــة الجســدية 
واالســتقرار النفســي والعاطفــي لــدى األم والطفــل خــالل الحمــل. 

ا مشــاركة الرجــال بشــكل فاعــل خــالل الحمــل مــن خــالل: جعــل الشــريكة  مــن الضــروري جــّدً
تشــعر بالرعايــة والدعــم العاطفــي، والتحــدث عــن الطفــل القــادم، وإراحــة الشــريكة مــن خــالل 
التدليــك لهــا، ومرافقــة االم إلــى الزيــارات الطبيــة إلجــراء الفحوصــات قبــل الــوالدة، والتخطيــط 

لــوالدة الطفــل والترحيــب بــه/ بهــا فــي البيــت. 
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معلومات مساعدة للميّسر)ة( 

فوائد األب الملتزم باألبّوة 

يمكن لمعظم النساء االستمرار في ممارسة العاقة الجنسية إلى حين يدخلون في مرحلة المخاض. ال يؤذي     •
النشاط الجنسي الطفل، فكيس السائل السلوي المحيط بالجنين وعنق الرحم، وعضلة الرحم تحميه. كما يوجد    

سدادة مخاطية تختم عنق الرحم وتحمي الطفل من التقاط أي عدوى.   

من الطبيعي أن تتراجع الرغبة الجنسية لدى النساء في األشهر الثاثة األولى بسبب إيام الثدي، واإلرهاق والغثيان.    •
غير أن بعض النساء يستمتعن في هذه الفترة بالحرّية التي يحظين بها وعدم الحاجة إلى القلق حول حبوب منع    

الحمل، ما يجعل العاقة الجنسية أكثر متعة. ابتداء من الشهر الرابع، ينخفض الشعور بالغثيان لدى الكثير من    
النساء، ويرافقه ارتفاع في الرغبة الجنسية.    

يمكن لآلباء توفير الدعم و/أو رفع معنويات الشريكة حيال التغيرات في جسمها عبر تقديم التعليقات اإليجابية    •
واإلطراءات.   

فيما يتغّير الجسم خال الحمل، قد يحتاج الثنائي إلى إيجاد وضعيات جنسية مختلفة الكتشاف ما هو مريح للمرأة.   •

بسبب الشعور باالمتاء، قد تجد بعض النساء اختراق المهبل غير مريح في بعض مراحل الحمل، وبالتالي قد    •
يفّضلن الجنس اليدوي أو الفموي أو اللذة الذاتية.   

من الطبيعي شعور المرأة ببعض المغص بعد ممارسة العاقة الحميمة خال الحمل. فالرحم يتقّلص خال هزة    •
الجماع )النشوة( وهذه التقّلصات قد تصبح ملحوظة بشكل أكبر خال الحمل بسبب توّسع حجم الرحم.   

إذا كانت الشريكة عرضة لمضاعفات الحمل )نزيف مهبلي، تسّرب السائل السلوي، إلخ( سينصح الخبير الطبي    •
الثنائي بالتوّقف عن النشاط الجنسي. وال بّد من التحّدث بصراحة مع الخبير الطبي واالستفسار منه حول األنشطة    

الجنسية البديلة التي يمكن القيام بها.              
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النشاط األساسي #3: استشارة خبير صّحي

ــوة  ــروري دع ــن الض ــة، م ــي المجموع ــاركة ف ــوالدة للمش ــل ال ــا قب ــادة م ــل عي ــن قب ــوا م ــم ُيحال ــن ل ــال الذي ــى الرج ــبة إل بالنس
خبيــر)ة( فــي صّحــة األم إلــى المجموعــة ليتمّكنــوا مــن طــرح مــا لديهــم مــن أســئلة.  قــد يتمّثــل الخبيــر)ة( بطبيــب)ة( مولــد)ة(، 

أو ممــرض)ة(، أو قابلــة، بصفتهــم قادريــن علــى إعطــاء معلومــات موثوقــة عــن أشــهر الحمــل التســعة، ومعالجــة التالــي: 

ال بد من دعوة خبير)ة( يؤمن بأهمية أداء اآلباء دوًرا أكثر فعالية خال الحمل وبعده. 

أهّمية الزيارات العيادية قبل الوالدة. على اآلباء القدوم إلى المواعيد مع أسئلة خطّية!  

التغييرات البيولوجية والهرمونية األبرز لدى األم والطفل خال هذه األشهر التسعة، وأثرها على عاقة الثنائي  
 

كيف يمكن لألب دعم صّحة األم خال حملها  
 

العاقات الجنسية والحمل، بما في ذلك مناقشة المعايير االجتماعية، والكشف عن زيف بعض االعتقادات    
السائدة )العودة إلى معلومات داعمة للميّسر)ة( (.     

 
وقائع حول يأس ما بعد الوالدة.  

ــع  ــن مراج ــات م ــع معلوم ــر)ة( جم ــن للميّس ــة، يمك ــى الجلس ــة إل ــرض)ة( أو قابل ــب)ة( والدة أو مم ــوة طبي ــّذرت دع إذا تع
ــة.   ــاء المجموع ــع أعض ــاركتها م ــادات لمش ــن عي ــة م ــل طّبي ــى دالئ ــول عل ــة أو  الحص إلكتروني

واألهــم، محاولــة تمكيــن المشــاركين للبحــث عــن معلومــات إضافيــة بمفردهــم، وتذكيرهــم بأهّميــة تقديــم الدعــم لــألم خــال 
الحمــل.    

الختام

 

*
*
*
*

*
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الجلسة 3: الوالدة
النشاط األساسي: أداء األدوار في غرفة الوالدة 

األهداف  

المّدة   

 
المواد  

إقتراح: إجراء هذه الجلسة مع األزواج والزوجات

ُيفّضــل إجــراء هــذه الجلســة مــع األزواج والزوجــات الذيــن ينتظــرون مولــوًدا، إذ تحاكــي عملّيــة التنفــس المطلوبــة. قــد تظهــر 
ــم إجــراء هــذا  ــم يكــن مــن المائ ــي حــال ل ا. لكــن ف ــك طبيعــي جــدًّ ــر أن ذل بعــض لحظــات الضحــك والشــعور بالســخف، غي
النشــاط مــع مجموعــة مؤّلفــة مــن الرجــال فقــط )إذ قــد يســبب شــعور باالنزعــاج(، يمكــن اســتبداله بعــرض فيلــم عــن عمليــة 

الــوالدة )إذا كانــت الممارســات الثقافيــة تســمح بذلــك(. المتابعــة واالنتقــال إلــى أســئلة المناقشــة الجماعيــة.  

بنية الجلسة

1. مشاركة األفكار والتجارب حول دور األب خال الوالدة، وتحضير األب لدوره كمرافق لألم. 
2. معالجة مخاوف الرجال حول والدة الطفل.

3. التشديد على أهمية توثيق الروابط الجسدية والنفسية والعاطفية مع أبنائهم وبناتهم

ساعتان ونصف الساعة

ــي »حقيبــة األب« و«تقنيــات  مخــّدة، نســخات عــن المعلومــات الداعمــة للميّســر)ة(  تحــت عنوان
التنفــس« وإحضارهــا للمشــاركين. فــي حــال عــرض فيلــم عــن عمليــة الــوالدة، ال بــد مــن إحضــار 

حاســوب أو شاشــة تلفــاز لعرضــه أمــام المجموعــة.
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القسم 1- الترحيب وتسجيل الدخول 

1. الترحيــب بعــودة جميــع المشــاركين إلــى المجموعــة، وتســجيل دخولهــم والتواصــل معهــم بالعــودة إلــى »إدارة كل جلســة – 
بعــض األســس« فــي القســم الفرعــي الــذي يحمــل عنــوان »قبــل البــدء«. اســتعادة مــا ورد فــي جلســة األســبوع الفائــت األخيــرة، 

ومراجعــة الواجــب المنزلــي، باإلضافــة إلــى القواعــد األساســية.  

2. تقديم لمحة عاّمة حول األهداف المنشودة في جلسة اليوم. 

القسم 2- النشاط األساسي: أداء األدوار في غرفة الوالدة

3. التفســير للمشــاركين أنهــم ســيؤّدون أدواًرا مختلفــة اليــوم، كأّمهــات، وآبــاء، وقابــات، وغيرهــا مــن أدوار الخبــراء الصحيين، 
وســوف يحاكــون مــا يجــري فــي غرفــة الــوالدة عندمــا تكــون المــرأة حاضــرة لإلنجــاب. 

ــة مشــاركين، ُيطلــب منهــم  4. الطلــب مــن المشــاركين تشــكيل فــرق مؤّلفــة مــن 3 أشــخاص. إذا تواجــدت فــرق دون الثاث
االنضمــام إلــى فــرق أخــرى لتشــكيل فــرق مؤلفــة مــن 4 أشــخاص أو أكثــر.  

5. الطلب من كل مجموعة توزيع األدوار التالية على أفرادها: 

األم التي تشارف على الوالدة   •
األب   •

القابلة،أو الممرض)ة( أو الطبيب)ة(  •
في حال وجود أكثر من ثاثة أشخاص في الفريق، يمكن إعطاء األشخاص الباقين أدوار خبراء صحيين آخرين.  •

ــس«  دور  ــم و »لب ــن ذاته ــروج م ــك األدوار والخ ــل تل ــم تمثي ــاركين األدوار، عليه ــاء المش ــم إعط ــا أن يت ــه م ــى أن ــز عل التركي
الشــخصية الــذي أوكل إليهــم.  

7. الخطــوة التاليــة: تحديــد حيثيــات المشــهد: »إنهــا الســاعة العاشــرة مســاًء. الشــريكة فــي غرفــة الــوالدة، وهــي تتأّلــم ألنهــا 
علــى وشــك الــوالدة. الطبيــب والقابلــة يحّضــران لتوليــد الطفــل. األب حاضــر أيًضــا.«

8. إخبــار المشــاركين أنــه لــدى العــد إلــى الرقــم »3«، ســوف يبــدأون بتمثيــل االمشــهد ضمــن ِفَرقهــم. »واحــد، إثنــان، ثاثــة!« 
وُتمنــح الفــرق 5 دقائــق لتمثيــل المشــهد. 

القسم 3- المناقشة الجماعية

9. بعــد مــرور 5 دقائــق ُيطَلــب مــن المشــاركين العــودة إلــى الحلقــة )الدائــرة(. وُيطلــب مــن الجميــع »الخــروج« مــن أدوارهــم 
وُتطــَرح عليهــم األســئلة التاليــة:  

ما الشعور الناجم عن أداء األدوار في هذا التمرين؟   •
بالنسبة إلى الذين لعبوا دور األب، ما الشعور الناجم عن أداء دور الشريك الداعم لشريكته؟   •

كيف شعرت األمهات اللواتي ينجبن؟   •
والخبراء الصحيين؟   •

هل كانوا ليغّيروا أي من األمور، إذا ُسنحت لهم فرصة أداء األدوار من جديد؟   •
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10. الخطوة التالية، تمرير المعلومات الداِعمة المخصصة للمجموعة حول تمارين التنّفس. 

قراءة المعلومات مع المجموعة وتطبيق بعض اإلرشادات.   •
التركيز على بعض النقاط األساسية ضمن »المعلومات الداعمة للميّسر)ة(«، ضمن قسم »بمشاركة األب،    •

  الكل رابح!«

بشكل عام ال بد من تشجيع اآلباء، عبر توعيتهم إلى أهمية توثيق الرابط الجسدي مع الطفل، فبعد أن ُسِنحت    •
تلك الفرصة لألم، على اآلباء فعل ذلك أيًضا )إذا كانوا يرتاحون للفكرة(، وذلك من خال لمس الطفل وجعله يشعر    

بوجود األب )مراجعة القسم 1(، الغناء له وهّز سريره، أو القيام بأي شي يريحهم.   

القسم 4 – النشاط األساسي، )يتبع(

11. الطلب من 3 متطّوعين إعادة تمثيل مشهد الوالدة، مستخدمين المعلومات التي حصلوا عليها. 
12. الطلب من الجميع التصفيق لهم.

القسم 5 – المناقشة الجماعية، الجزء الثاني 

ما هي مواطن القلق لديك كأب حيال إنجاب شريكك لطفل؟ أو ما هي المخاوف التي سبق أن شعرت بها؟ فعلى    •
سبيل المثال يعتبر بعض الرجال والنساء أن رؤية الشريكة وهي تنجب الطفل قد تؤّثر على الرغبة الجنسية   

  لبعضهما البعض. 

ا، لماذا؟ وإذا كنتم تعتقدون   هل تعتبرون أنه من الضروري تواجد اآلباء لدى والدة الطفل؟ إذا كنتم تعتبرونه مهمًّ  •
العكس،لماذا؟ )أهمية تواجده بالنسبة إلى الطفل، واألم، واألب؟(    

الطلب من اآلباء الذين تواجدوا لدى والدة أطفالهم، وأولئك الذين لم يتواجدوا، التفكير واإلخبار عن تجاربهم.   •

ما أنواع الدعم التي تحتاجها المرأة خال الوالدة، وما أنواع الدعم التي يمكن لألب تقديمها؟   •
بالنسبة إلى اآلباء الذين اقترب موعد اإلنجاب لدى شريكاتهم، البدء بتحضير الحقيبة التي سيأخذونها إلى المستشفى    

أو العيادة وتجهيزها )مراجعة »المعلومات الداعمة للميّسر)ة( »،«حقيبة األب«(    

الواجب المنزلي

بالنسبة إلى اآلباء الذين اقترب موعد اإلنجاب لدى شريكاتهم، البدء بتحضير الحقيبة التي سيأخذونها إلى المستشفى أو 
العيادة وتجهيزها )مراجعة »المعلومات الداعمة للميّسر)ة( »،«حقيبة األب«(  



75

األفكار الرئيسة

ماحظات للميّسرين )ات(

ــا مــا يشــعر اآلبــاء بالقلــق خــالل الــوالدة، لكــن يمكــن التخفيــف عنهــم عبــر منحهــم الفرصــة لمناقشــة  غالًب
ــة، مــع رجــال ذوي معرفة،ســبق أن مــّروا بالتجــارب عينهــا. مــن الضــروري أن  مشــاعرهم فــي مســاحة آمن
ــط  ــه، فــي توثيــق الراب ــذي يؤّدي ــدور ال ــن )فــي ال ــة خــالل التمري ــة والعاطفي ــه المعنوي يشــارك كل أب تجربت
ــة  ــة بأهمّي ــر المجموع ــا، وتذكي ــن اختصاره ــد م ــات، ال ب ــادل الدعاب ــاركون بتب ــدأ المش ــخ(. إذا ب ــدي، إل الجس

ــة.     ــارب العاطفي ــاركة التج ــرام مش احت

*

*

*

*

غالًبــا مــا تكــون عملّيــة المخــاض والــوالدة مجهــدة جســديًّا بالنســبة إلــى األم. لــذا فــإن الجانــب 
األهــم مــن هــذه العمليــة يتمّثــل فــي تأميــن الدعــم الجســدي والمعنــوي الــذي تحتاجــه.  

الــوالدة مجهــدة بالنســبة إلــى األطفــال أيًضــا! التأكيــد علــى المشــاركين أن المالمســة مــع األب 
واألم ليســت فقــط مهّمــة بالنســبة إليهمــا لكــي يوثّقــا الرابــط الجســدي مــع الطفــل، بــل لديهــا 
فوائــد صحيــة وتأثيــرات إيجابيــة علــى نمــو الطفــل أيًضــا. واألخــذ بعيــن االعتبــار أنــه إذا لــم تكــن 

مالمســة الطفــل ممكنــة فــي المستشــفى، فهــي ممكنــة فــي البيــت. 

يســاعد تواجــد الرجــال فــي غرفــة الــوالدة علــى بنــاء رابــط عاطفــي بيــن الطفــل واألب. يجــب أن 
يتحــّدث الرجــال إلــى شــريكاتهم عــن التواجــد فــي غرفــة الــوالدة وأن يحصلــوا علــى موافقتهــّن. 
كمــا ال بــد للخبيــر الصّحــي أن يوافــق علــى مشــاركة األب خــالل الــوالدة، ويدعــم تواجــده. ومــن 

أجــل تحقيــق ذلــك، ال بــّد مــن التحــّدث فــي الموضــوع قبــل الــوالدة. 

ــوالدة،  ــة ال ــى غرف ــول األب إل ــمح بدخ ــفيات، ال يُس ــة، أو المستش ــز الصّحي ــض المراك ــي بع ف
ــا إذا كان  ــي م ــز الصّح ــأل كل أب المرك ــم أن يس ــن المه ــه. م ــع دخول ــرى يُتَوّق ــز أخ ــي مراك وف
ــت األم موافقــة  ــوالدة إذا كان ــة ال ــى غرف يســمح بمرافقــة األم، ومــا إذا كان يســمح بالدخــول إل

علــى ذلــك.      
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معلومات مساعدة للميّسر)ة( 

بمشاركة األب الكل رابح! 

يتأّتى عن مشاركة اآلباء والتزامهم وتواجدهم ما قبل الوالدة وخالها، فوائد جّمة. 

بالنسبة إلى األم: 
 

يساهم اآلباء الملتزمون في تخفيف الضغط النفسي الذي يرافق األم خال الحمل.   •
غالًبا ما تحضر األمهات اللواتي يرافقهّن أزواجهن إلى الزيارات الطبية قبل الوالدة  أكثر من األمهات اللواتي ال يرافقهن الزوج.   •

عندما يتواجد اآلباء في غرفة الوالدة لمساعدة األم، تخوض األمهات تجربة أكثر إيجابية ويشعرن بألم أخف خال والدة     •
الطفل مما لو لم يرافقهن الشريك.    

بالنسبة إلى األطفال:

تكون الوظائف اإلدراكية أفضل لدى الرّضع الذين لديهم آباء ملتزمين بدور األبّوة والوالدية.   •
ينمو الرّضع ويصبحون أطفاالً ذوي ثقة عالية بالنفس وقادرين على حل النزاعات بدون اللجوء إلى العنف إذا كان     •

آباؤهم ملتزمين بدور األبّوة والوالدية. 
إن المشاكل السلوكية لدى األطفال الذين لديهم آباء ملتزمين بدور األبّوة والوالدية هي أقل من غيرهم.    •

بالنسبة إلى األب:

إن اآلباء المشاركين في حياة أطفالهم هم أكثر سعادة كما أن استمرارهم في تلك المشاركة هو أكثر ترجيًحا.   •
يتمّتع اآلباء الملتزمين بدور األبّوة والوالدية  بصحة أفضل: يعيشون حياًة أطول، كما يشعرون بالصحة العقلية     •

والجسدية.    
تظهر بعض الدراسات أن اآلباء المشاركين في الرعاية ينعمون بعاقات أفضل مع الشريكة، ويشعرون بقوة الروابط     •

العائلية، كما يفيدون بأنهم يتمّتعون بحياٍة جنسية أفضل مع الشريكة.   
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معلومات داعمة مخّصصة للمجموعة: 

حقيبة األب: ماذا أحضر معي إلى المستشفى؟ 
)»Father School: Step By Step« مستوحى من(

على الثنائي تحضير حقيبتهما قبل التوجه إلى المستشفى أو العيادة للوالدة. كما يجب أن يمنح المسؤول عن الرعاية الصحية 
األم قائمة باألغراض التي يجب أن تحضرها معها إلى المستشفى. كما يجب أن يكون األب المرافق لها جاهزًا. في ما يلي بعض 

االقتراحات حول األمور التي يجب أن تتواجد مع األب خال بقائه في المستشفى: 

طعام أو شراب: على األب أن يتذّكر أن المخاض قد يأخذ بضع ساعات. بعد اتفاق األب مع شريكته حول تواجده معها    •
خال الوالدة، عليه الحرص على شراء ما يلزم. يجب سؤال العيادة أو طاقم المستشفى عن وجود مايكروويف يمكن    

استخدامه. وعلى األب أن يعرف أن شريكته ال تستطيع تناول الطعام خال هذه الفترة، لذا ال بد من إيجاد مكان خارج    
غرفة الوالدة حيث يمكن لألب أن يأكل.      

جّوال/ هاتف خلوي: فيما سينتظر الكثير من الناس اّتصاالً من األب، قد يقوم بعضهم باالتصال به. ال يمكن لألب    •
استخدام الخلوي في غرفة الوالدة، إذا اضطّر الستعماله، ُيرجى استخدامه خارج غرفة الوالدة، تجّنًبا إلزعاج المرضى    

اآلخرين، أو التأثير على تركيز طاقم العمل.   

كاميرا أو كاميرة فيديو: إذا أراد األب التقاط الصور لتسجيل تلك اللحظات التي ال تنسى، ُيفّضل فعل ذلك قبل    •
الوالدة وبعدها، بعد استإذان الشريكة، طبًعا! كما يجب إلغاء الفاش قبل التقاط الصور للطفل، فإبصاره     

لنور ومجيئه إلى هذا العالم فيه ما يكفي من الضغط.     

المالبس: يحتمل البقاء في المستشفى أو العيادة لليلة واحدة أو اثنتين. وبالتالي سيحتاج األب إلى مابس إضافية في    •
الحقيبة، كي ال يضطر إلى العودة إلى المنزل إلحضارها.   
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معلومات داعمة مخصصة للمجموعة: 

 )Father School: Step by Step تمارين التنفس وغيرها من تقنيات تخفيف األلم خالل الوالدة ) من

تعّزز تمارين التنفس عملّية تنّشق األوكسجين إلى داخل جسم األم وتساعد على التخفيف من ألم تقّلصات المخاض )الطلق(. 
خال التقلصات، على األم أن تأخذ نفًسا بطيًئا وعميًقا. من الصعب الحفاظ على إيقاع ثابت ومنتظم في التنفس، لذا ال بد لألب 

من أن يساعدها على االستراحة فيما تتعّرض لتلك التقّلصات. 

بالنسبة إلى األب: 

يجب أن تحافظ الشريكة على إيقاع منتظم في التنفس، وإتمام دورة كاملة كل 4 ثواٍن.    •
الشهيق عبر األنف في الثانية األولى.   •

الزفير عبر الفم في فترات وقتية وجيزة فيما يتم العد: 2، 3، 4 ثواٍن.   •
الزفير لفترة أطول عند الثانية الرابعة   •

اإلعادة    •

في الوقت نفسه، على األب أن: 

يتنّفس مع شريكته   •
يحرص على أن تتنّفس شريكته برفق في وجهه   •

يساعدها على االستراحة بين التقلصات.    •
على األب مراقبة الشريكة، واإلمساك بيدها أو وضع يديها على كتفيه. بإمكانها االستمرار في نمط التنفس فيما    •

تتنشق الهواء من أنفها وتخرجه برفق من فمها في وجهه. ال بد من التمرن على هذا التمرين خال الحمل. قد يبدو    
ذلك غريًبا في البداية، وقد يشعر الشريكان بالغرابة أو الخجل، غير أن التنفس بشكل متواٍز مع الشريكة هو تقنية    

ممتازة أثناء الوالدة، وبخاّصة عندما تشعر باالستسام وبأنها غير قادرة على االستمرار.   

الوضعية:

 إذا شعرت الشريكة بألم في أسفل ظهرها بسبب التقّلصات، ستحتاج إلى تعديل وضعّيتها للمساعدة على تخفيف األلم. 
قد يعني ذلك الميل إلى األمام، والتموضع على أطرافها األربعة، االستناد إلى طاولة أو كرسي، أو تمديد ذراعيها إلى األمام 

والتمّسك بكتفي الزوج. كما يمكنها محاولة الجلوس على طابة التمارين الرياضية خال التقّلصات. 

التدليك:

يمكن لألم استخدام يديها لتدليك بطنها بدًءا من أسفل الحوض باتجاه األعلى، وذلك من جهتي بطنها الُيمنى    •
والُيسرى.   

يمكن للشريك تدليك ظهر الشريكة باتجاه قطري بواسطة قبضة اليد أو باستخدام راحتي اليدين.    •
يمكن لألم االستحمام بمياه فاترة )دافئة( أو وضع قارورة على أسفل ظهرها بعد ملئها بالمياه الساخنة )أو منشفة    •

بعد نقعها بالمياه الدافئة(.    
بإمكان الشريك مداعبة بطن األم برؤوس األصابع خال التنفس المتوازي بين الشريكين.   •

كما يمكن للشريك تدليك الوركين والفخذين بشكل دائري.   •
تدليك منطقة األََلوّية بواسطة قبضة اليد المغلقة. يمكن لهذا التدليك إما أن يكون لطيًفا أو محكًما، بحسب حاجة األم.   •
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الجلسة 5: التخطيط العائلي
ماحظة: يتوّفر أكثر من نشاط واحد في هذه الجلسة.

أب عن طريق الخطأ أو باختيارك؟   .1

عرض عن منع الحمل  .2

النشاط األساسي 1#:أب عن طريق الخطأ أو باختيارك؟

األهداف  

المّدة   

 
المواد  

ماحظة هامة حول هذه الجلسة: حول هذه الجلسة:

كمــا فــي الجلســة 3، قــد تظهــر فــي النشــاط » أب عــن طريــق الخطــأ أو باختيــارك؟« الطرائــف والضحــك، وهــذا أمــر طبيعــي 
إذا أقيــم النشــاط مــع مجموعــة مؤّلفــة مــن الرجــال فقــط. لكــن إذا شــعر الميّســر)ة(  أنــه مــن غيــر الائــق القيــام بمثــل هــذا 
النشــاط مــع مجموعــة مــن الرجــال فقــط )إذ قــد يوّلــد شــعورًا باالنزعــاج(، يمكــن دعــوة الشــريكة إلــى هــذه الجلســة. المتابعــة 

مــع أســئلة »المناقشــة الجماعيــة« المتوّفــرة.   

1. التفكيــر فــي فوائــد التخطيــط العائلــي وقيمــة التواصــل بيــن الشــريكين فــي هــذه العمليــة؛ 
التحــدث عــن اســتخدام الواقــي الذكــري وغيــر ذلــك مــن طــرق منــع الحمــل/ تحديــد النســل. 

2.  تذكيــر الشــريكين بأنــه، حتــى لــو لــم يكــن مــن المخطــط إنجــاب الطفــل األول، مــع اســتخدام 
طــرق منــع الحمــل، بإمكانهمــا اّتخــاذ القــرار متــى يريــدون إنجــاب أطفــال آخريــن، أو حتــى اّتخــاذ 

القــرار بالتوقــف النهائــي عــن إنجــاب األطفــال. 

3.دعــوة مهنــي محتــرف متخّصــص فــي الرعايــة الصّحيــة اإلنجابيــة للتحــّدث خــال الجلســة، بهــدف 
تعزيــز معرفــة المشــاركين حــول طــرق منــع الحمــل المتوّفــرة. 

 ساعتان ونصف الساعة

شــريط الصــق ورغيفــي خبــز، أو أي غــرض يمّثــل مــوارد العائلــة )مثــال: أقــام، كتــب، أوراق علــى 
شــكل أوراق نقديــة(

العودة إلى كل نشاط لمعرفة أهدافه، والمدة الموصى بها، والمواد المطلوبة. 
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بنية الجلسة

القسم 1 – الترحيب وتسجيل الدخول 

ــوان الفرعــي »إدارة كل  ــى العن ــى المجموعــة. وتســجيل الحضــور مــع المشــاركين والعــودة إل ــع إل ــب بقــدوم الجمي 1. الترحي
جلســة – بعــض األســس« فــي القســم الفرعــي »قبــل البــدء«. العــودة إلــى جلســة األســبوع الفائــت ومراجعــة الواجــب المنزلــي. 

باإلضافــة إلــى مراجعــة القواعــد األساســية.
 

2. تقديم  لمحة عاّمة عن أهداف اليوم.      

القسم 2 – النشاط األساسي 1#: أب عن طريق الخطأ أو باختيارك؟ 

3. للبــدء بالنشــاط، يجــب تشــكيل مرّبعيــن علــى األرض بواســطة الشــريط الاصــق لرســم بيــت يّتســع ليقــف فــي داخلــه أربعــة 
أشخاص. 

يــن )أي جــاد ومــي، وكريــم وعيــدا(. أحدهمــا األم واآلخــر األب. الطلــب مــن  4. الشــرح بــأن المشــاركين ســوف يــروون قّصــة ثنائيَّ
4 متطّوعيــن أداء تلــك األدوار. 

5. إعان الميّسر)ة(  أنه عند العد إلى ثاثة، سيبدأ الممّثلون بأداء المشهد. »واحد، إثنان، ثاثة!«

ــب مــن  ــدا«. الطل ــم بعي ــزوج بمــي، وكري ــه: جــاد ت ــوم ذات ــي الي ــزواج ف ــّررا ال ــوان، وق ــم أَخ ــدء القصــة بالقــول« جــاد وكري 6. ب
ــق  ــون لخل ــاركين يصفق ــل المش ــق(. جع ــريط الص ــع ش ــة م ــه )علب ــص في ــم والرق ــت كل منه ــى بي ــول إل ــن الدخ المتطّوعي

موســيقى.  

7. اآلن يجــب إعــان التالــي: »فــي الســنة األولــى مــن الــزواج، ُرِزق الثنائيــان بالطفــل األول«. الطلــب مــن متطّوَعيــن مــن 
المجموعــة أداء دور هذيــن الطفليــن، عبــر إضافــة مشــارك إلــى كل بيــت. 

ــم  ــم فلــم يباشــرا بالتخطيــط العائلــي، وكري ــا عيــدا وكري ــاع التخطيــط العائلــي، أّم ــن: »جــاد ومــي قــّررا اّتب 8. مواصلــة التمري
رفــض التحــّدث فــي الموضــوع. فــي الســنة الثانيــة مــن الــزواج، ُرِزق كريــم وعيــدا بطفلهمــا الثانــي« )مشــارك آخــر ُيضــاف إلــى 
بيتهمــا(. وفــي الســنة الثالثــة مــن الــزواج، رزق كريــم وعيــدا بطفلهمــا الثالث«)مشــارك آخــر ُيضــاف إلــى بيتهمــا(. »وفــي الســنة 
الرابعــة ُرزق الثنائّيــان كّل بطفــل«. وإلــى مــا هنالــك إلــى حيــن يصبــح لــدى كريــم وعيــدا ســبعة أطفــال، فيمــا يصبــح لــدى جــاد 

ومــي ثاثــة.

ــب منهمــا  ــل مــوارد األســرة، والطل ــذي يمّث ــز، أو الغــرض ال ــف خب ــن رغي ــي مــن العائلتي ــة، إعطــاء األم واألب ف ــي النهاي 9. ف
ــر  ــوا عليهــا أمــام المجموعــة، لتقدي ــم الطلــب مــن المشــاركين عــرض القطــع التــي حصل توزيعــه علــى أفــراد العائلــة. مــن ث

ــة أو الحّصــة.      الفــرق فــي الكمّي

 
القسم 3 – المناقشة الجماعية

ــي للتحــدث فيمــا بينهمــا عــن  ــرك مســاحة للثنائ ــد مــن ت ــات )األزواج والزوجــات(، ال ب ــت هــذه الجلســة مــع الثنائي 10. إذا كان
ــن  ــال الذي ــدد األطف ــي اختاراها،وع ــل الت ــع الحم ــة من ــى طريق ــن عل ــا راضيي ــال: إذا كان ــال )مث ــاب األطف ــال إنج ــا حي توّقعاتهم
يرغبــون إنجابهــم، إلــخ(. بعــد مــرور بضــع دقائــق، يمكــن الطلــب مــن كل ثنائــي مشــاركة األفــكار التــي تداوالهــا فيمــا بينهمــا.  

إخبار المشاركين اآلن الخروج من أدوارهم ومناقشة كيفية سير األمور أثناء أداء األدوار. 
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طرح األسئلة على العائالت:

كيف شعرتم إزاء هذا النشاط؟ هل الحظتم شيًئا معّيًنا حيال كيفية أدائكم خال النشاط؟  •

طرح األسئلة على المجوعة:

ماذا الحظتم أو ما األمر الذي أّثر بكم أثناء مشاهدة أداء األدوار؟    •

ما اآلثار التي قد يتركها نقص التخطيط العائلي على األسرة؟   •

هل من خطب في تكوين أسرة كبيرة؟   •

•  هل على الناس التخطيط لعدد األطفال الذين ينوون إنجابهم، والفترة الزمنية الفاصلة بين الطفل واآلخر؟ أي   
االنتظار لمّدة سنتين أو ثاثة قبل إنجاب الطفل اآلخر؟   

بأي طريقة يمكن للرجال المساهمة في التخطيط العائلي؟   •

لماذا يتجاهل بعض الرجال )والنساء أيًضا( مسألة التخطيط العائلي؟   •

ما االعتقاد السائد في المجتمع حول منع الحمل المرتكز على الرجال كعمليات قطع القناة المنوية على سبيل     •
المثال؟ أو وضع الواقي الذكري؟ وما عاقة ذلك بالمعايير المحددة لمفهوم الرجولة؟ وكيف ينظر المجتمع إلى منع     

الحمل بالنسبة إلى النساء؟   

ما أهمية ضمان حق المرأة وشريكها بالتوّصل إلى الخدمات الصحية اإلنجابية والجنسية عالية الجودة مثل التخطيط  العائلي؟  •

ما األمر الذي يمكن القيام به مع الشريك لتخطيط العائلة وتفادي الحمل المفاجئ أو غير المتوّقع؟     •
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النشاط األساسي 2#: عرض عن أساليب منع الحمل

دعــوة خبيــر فــي الصحــة اإلنجابيــة إلعطــاء عــرض مّدتــه 30 دقيقــة عــن أســاليب منــع الحمــل. والطلــب منــه إحضــار أمثلــة علــى 
ذلــك. يجــب أن يتضّمــن العــرض معلومــات عــن: 

أساليب منع الحمل    

اللولب الرِحمي    

الوسائل العازلة    

الطرائق الطبيعية، مثل االمتناع الدوري    

ربط البوق وقطع القناة المنوية    

 Sexuality and( ــة ــية واإلنجابي ــاة الجنس ــول الحي ــة ح ــدة الصحي ــى الوح ــودة إل ــاء الع ــل الرج ــع الحم ــة بمن ــطة المعنّي لألنش
البرتغاليــة  باللغــات  اإللكترونيــة  بنســختها  المتوّفــرة   ،»Program H« البرنامــج  فــي   )Reproductive Health Module

واإلنكليزيــة واإلســبانية علــى الرابــط التالــي: 
www.promundo.org.br/en/activities/activities-posts/program-h-manuals-download

وللحصــول علــى مرجــع ممتــاز، يمكــن العــودة إلــى دليــل »EngenderHealth’s Trainer’s Resource Book«  لمرافقــة دليــل 
» Introduction to Men’s Reproductive Health Services« بنســخته المعّدلــة. يقــّدم هــذا الدليــل المعلومــات األساســية 

حــول مجموعــة منّوعــة مــن المســائل الصحّيــة اإلنجابيــة ذات الصلــة بالخدمــات الصحيــة اإلنجابيــة للرجــال، بمــا فــي ذلــك النشــاط 
ا.  يمكــن  الجنســي، والنــوع االجتماعــي، والتركيــب البنيــوي وعلــم وظائــف األعضــاء، ومنــع الحمــل، واألمــراض المنتقلــة جنســيًّ

www.engenderhealth.org/files/ pubs/gender/mrhc-1/mrh_trainers_manual.pdf  :تحميلــه علــى الرابــط التالــي

الختام

التحــّدث عــن أهميــة تحّمــل مســؤولية البحــث عــن معلومــات حــول منــع الحمــل والتركيــز علــى أن تجّنــب الحمــل عــن طريــق 
الخطــأ يقــع علــى عاتــق النســاء والرجــال بالقــدر ذاتــه.  

ــا أن  ــن. كم ــن الزوجي ــي بي ــل أساس ــل، فالتواص ــوع الحم ــة لوق ــن العرض ــريك ع ــع الش ــدث م ــاركين التح ــن المش ــب م الطل
الطريقــة الفضلــى للتحضيــر للوالديــة تكمــن فــي أن يتخــذ الثنائــي القــرار حــول التوقيــت الــذي يناســبهم إلنجــاب األطفــال والــذي 

يكونــون فيــه علــى أتــم االســتعداد لذلــك.   

تشــّكل األبــّوة قبــل جهوزيــة الشــخص، أو األبــّوة المبكــرة، عوامــل خطــورة للتغّيــب عــن الــدور الوالــدّي، وضعــف العاقــة مــع 
األطفــال، وارتفــاع مســتويات الضغــوط النفســية. قــد يشــعر الرجــال والنســاء الذيــن ينجبــون األطفــال قبــل أن يكونــوا حاضريــن 

بأنهــم يخســرون فرًصــا أخــرى فــي الحيــاة )مثــل العلــم والتســلية، وإلــخ(. 

*
*
*
*
*

✓

✓

✓
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األفكار الرئيسة

ماحظات للميّسرين )ات(

ال بــّد مــن إجــراء بعــض البحــوث حــول التخطيــط العائلــي واستشــارة متخصصيــن محترفيــن فــي المجتمــع 
ع علــى  قبــل الجلســة. فــي حــال عــدم توّفــر أي خبيــر صحــي للتحــّدث فــي االجتمــاع، يمكــن إحضــار مــواد تُــوزَّ
ــم  ــن المه ــن م ــي، لك ــط العائل ــي التخطي ــًرا ف ــر)ة(  خبي ــون الميّس ــروري أن يك ــن الض ــس م ــة. لي المجموع
ا معرفــة المصــادر التــي يمكــن للمشــاركين اســتقاء المعلومــات منهــا حــول الموضــوع، كمــا وال بــد مــن  جــّدً

تشــجيعهم علــى البحــث بأنفســهم عــن المعلومــات التــي ينشــدونها.  

*

*

*

*

يتحّمــل كل فــرد وثنائــي مســؤولية البحــث عــن معلومــات حــول منــع الحمــل، والتــزّود بمعلومات 
حــول تفــادي الحمــل غيــر المرغــوب بــه. وال بــّد للميّســر)ة(  مــن التحــدث مــع الثنائــي الناشــط 

جنســّيًا عــن إمكانيــة الحمــل، وكذلــك تشــجيعهما علــى التحــّدث بصراحــة عــن نواياهــم. 

يُصنــف اســتخدام أســاليب منــع الحمــل ضمــن دائــرة مســؤوليات المــرأة. مــن المهــم مناقشــة 
تأثيــر االعتقــادات الســائدة حــول الرجولــة والنشــاط الجنســي علــى إرادة الرجــال واســتعدادهم 

للمشــاركة فــي اســتخدام األســاليب المانعــة للحمــل.  

تترّســخ الركيــزة األمتــن فــي حيــاة الوالديــة عندمــا يقــرر الــزوج والزوجــة بكامــل إرادتهمــا أنهمــا 
ــذا  ــن ه ــة ع ــؤوليات المتأتّي ــل المس ين لتحّم ــتعدَّ ــان مس ــا يكون ــال وعندم ــاب األطف ــدان إنج يري

القــرار. 

ــد  ــر ق ــل خط ــه، عوام ــط ل ــر المخط ــال غي ــاب األطف ــرة وإنج ــن مبّك ــي س ــة ف ــّكل الوالدي تش
تــؤدي إلــى اضطــراب عالقــة األهــل بأطفالهــم، باإلضافــة إلــى ارتفــاع مســتوى الضغــط النفســي 
ــه  ــك أو توّقعــه، قــد يشــعر بأن ــدون التخطيــط لذل ــرَزق بأطفــال ب ــذي يُ والمشــاكل. فالرجــل ال

ــخ.     ــم، والعمــل، والتســلية، إل ــَرم مــن اكتشــاف فــرص أخــرى فــي التعّل ســوف يُح
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الجلسة 6: تقديم الرعاية 
النشاط األساسي:رعاية طفلي – مواصلة النشاط حتى االتقان 

األهداف  

المّدة   

 
المواد  

بنية الجلسة

القسم 1 – الترحيب وتسجيل الدخول 

ــوان الفرعــي »إدارة كل  ــى العن ــى المجموعــة. وتســجيل الحضــور مــع المشــاركين والعــودة إل ــع إل ــب بقــدوم الجمي 1. الترحي
جلســة – بعــض األســس« فــي القســم الفرعــي »قبــل البــدء«. العــودة إلــى جلســة األســبوع الفائــت ومراجعــة الواجــب المنزلــي. 

باإلضافــة إلــى مراجعــة القواعــد األساســية.
 

2. تقديم  لمحة عاّمة عن أهداف اليوم.      

القسم 2 : النشاط الرئيسي : رعاية طفلي- الممارسة ترقى إلى الكمال

3. لعــب الموســيقى التــي تبعــث علــى اإلســترخاء. تقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات تتألــف مــن شــخصين أو ثاثــة وتقديــم 
دميــة طفــل يرتــدي حفاضــة لــكل مجموعــة . يجــب التوضيــح أنــك ســوف تقــوم بتمرينيــن : األول حــول كيفيــة تغييــر الحفاضــة 

والثانــي حــول كيفيــة حمــل الطفــل. إذا أمكــن ، يجــب أن تضــّم كل مجموعــة أًبــا ذا خبــرة.

ــة المدرجــة فــي »معلومــات دعــم للمجموعــة » فــي  ــة تغييــر الحفاضــة ووصــف كل مــن الخطــوات التالي 4. أوالً : شــرح كيفي
ــك . ــام بذل ــام بالمهمــات«، أو الطلــب مــن أب ذي خبــرة القي الفقــرات » طــرق مفيــدة للقي

5. يجب أن يقوم كل شخص من المجموعة بالمحاولة .

1. التعــّرف الــى احتياجــات الرعايــة لــدى الطفــل والتفكيــر ملًيــا فــي قــدرة الرجــال علــى تلبيــة هــذه 
االحتياجــات .

2. التشــكيك فــي الصــورة النمطيــة التــي تقــول بــأن المــرأة هــي بطبيعــة الحــال أكثــر قــدرة مــن 
الرجــل علــى تقديــم الرعايــة للطفــل وتنشــئته 

3. التفكير في كيفية تأثير الصور النمطية على سلوك األب أو األم تجاه ابنها أو ابنتها .

ساعتين ونصف الساعة

عــدة دمــى أطفــال ) ترتــدي حفاضــات حقيقيــة( أو وســائد لتمثيــل الُرّضــع، ونســًخا مــن معلومــات 
ــيت أو  ــتيريو كاس ــاز س ــون جه ــن أن يك ــيقى )ويمك ــغيل الموس ــازًا لتش ــة،  وجه ــم للمجموع دع

ــل ( جهــاز CD، خليــوي أو أي جهــاز مماث
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6. إذا ســمح الوقــت ، يجــب القيــام بالنشــاط الثانــي : تعليــم المشــاركين كيفيــة إمســاك وحمــل الطفــل بشــكل صحيــح ، وذلــك 
بإســتخدام الدمــى . يجــب اتبــاع الخطــوات المذكــورة فــي »معلومــات دعــم للمجموعــة » فــي الفقــرات » طــرق مفيــدة للقيــام 

بالمهمــات » أو الطلــب مــن أب ذي خبــرة القيــام بذلــك .

مالحظــة للُميّســر)ة(: يجــب تذكيــر اآلبــاء أن الطفــل الحقيقــي أكثــر نشــاطًا وحيويــة مــن دميــة الطفــل الثابتــة وبالتالــي يجــب 
أخــذ الحيطــة والحــذر عنــد التعامــل مــع طفــل فــي الحيــاة العمليــة .

القسم 3 – نقاش ضمن المجموعة 

هل تعّلم أي من المشاركين شيًئا جديًدا ، أو هل يريد التعليق على أي شيء الحظه لدى قيامه بالنشاط؟  •

لماذا ال يقوم اآلباء بمشاركة أكبر في رعاية األطفال الصغار وخاصة الُرّضع منهم ؟ ما الذي يصّعب على اآلباء     •
المشاركة في الرعاية ؟  

ما الدور الذي يلعبه المجتمع وتركيبتنا المجتمعية في هذا الصدد؟  •

كيف يؤّثر إنجاب طفل جديد على عاقة الزوجين ؟  •

أمثلة : يبكي األطفال طوال الوقت ويتطلبون اهتماًما دائًما مّما ُيرهق اآلباء واألمهات . راجع:   •
 www.whattoexpect.com ماذا تتوقع ؟ ما هو المغص؟  

تخّيل هذه الحالة : إنها الساعة الثانية صباًحا. طفلك يبكي وأنت غير متأكد من السبب،  شريكتك منهكة ألنها كانت    •
ُترضع الطفل طوال الليل والنهار. عليك النهوض للذهاب للعمل خال ساعات. ماذا يمكنك أن تفعل كوالد ؟  

من يواجه صعوبة أكبر في توفير الرعاية للطفل ؟ األم أم األب ؟ لماذا ؟  •

هل بإمكان المرء أن يغضب من الطفل؟ هل يختلف مستوى عاطفتك إذا كان طفلك صبًيا أم بنًتا؟ لماذا ؟   •

هل بإمكان المرء أن يغضب من األم؟  •

ماذا تفعل في حالة الغضب؟ ما هي الخيارات؟  •

سّم شيًئا أو شيئين بإمكانك القيام بهما لكي تنخرط بشكل أكبر في منح الرعاية لطفلك الرضيع؟ كيف سيؤّثر ذلك    •
على األم ؟ سّم شيًئا أو شيئين يمكنك القيام بهما مع طفلك ؟  

كيف يمكن للرجال أن يدعموا بعضهم البعض فيما يتعلق بدورهم في رعاية الطفل ؟  •

ما هي بعض الطرق التي تجعلنا أكثر إستجابة إلحتياجات أطفالنا الصغار ؟  •
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المهمة 

قــراءة معلومــات الدعــم للُميّســر)ة( وعنوانهــا : أهميــة الرضاعــة الطبيعيــة . عليــك ممارســة طريقــة جديــدة لرعايــة األطفــال 
الرُّضــع )واألكبــر ســًنا( 

إذا كنــت مســؤوالً عــن حّمــام الطفــل مثــاً، عليــك أن تبــدأ بمهمــة جديــدة مثــل غســل مابــس الطفــل. إذا كنــت تجهــل كيفيــة 
القيــام بهــذه المهمــة، عليــك طلــب المســاعدة. ُكــن جاهــزًا للحديــث عــن تلــك التجــارب فــي الــدورة المقبلــة.

إذا كنت تخطّط للبدء بالجلسة السابعة في األسبوع التالي، الرجاء الطلب من كل فرد من المشاركين إحضار لعبة
يلعب بها طفله مثل دمية ، كرة الخ.

الختام

ــة األطفــال حديثــي الــوالدة قــد تكــون ُمثيــرة،  إســتخدام األفــكار الرئيســية إلختتــام الجلســة وذلــك باإلشــارة إلــى أن فتــرة رعاي
ــا كبيــرًا فــي حيــاة اآلبــاء واألمهــات. ال يســتطيع األطفــال التعبيــر عــن أنفســهم بالكلمــات  إال أنهــا أيًضــا ُمرهقــة وُتشــّكل ضغطً
لذلــك يبكــون. بعــض األطفــال يبكــون كثيــرًا وآخــرون بنســبة أّقــل. وفــي كثيــر مــن األحيــان، ال يعــرف األطفــال لمــاذا يبكــون! إن 
أهــم خطــوة يقــوم بهــا أحــد الوالديــن هــي توفيــر الــدفء مــن خــال العاطفــة الجســدية )مثــل المعانقــة وهدهــدة الطفــل( وبــذل 

أقصــى الجهــود لمعرفــة مــا يحتاجــه الطفــل. يجــب علــى الرجــل أن يقضــي وقًتــا ممتًعــا مــع طفلــه يومًيــا .

إن الرجــال قــادرون علــى رعايــة أطفالهــم وتلبيــة جميــع إحتياجاتهــم )بإســتثناء الرضاعــة الطبيعيــة(. إن أدوار الوالديــة مفاهيــم 
مبنيــة اجتماعًيــا، أي أنــه يتــم تشــكيلها مــن قبــل المجتمــع، ومــع الممارســة الكافيــة وبإمــكان أي رجــل أن ُيجيــد العنايــة بطفلــه .

تحوير النشاط: مواصلة التمرين حتى االتقان )عند إجراء الدورة مع األزواج »األمهات 
واآلباء«(

بعــد هــذا النشــاط إســأل األمهــات : مــا كان شــعورك عندمــا رأيــت والــد طفلــك ُيغّيــر لــه حفاضتــه ويحملــه ؟ هــل توجــد حــاالت 
تجعــل فيهــا المــرأة مــن الصعــب علــى الرجــل المشــاركة فــي رعايــة الطفــل وفــي أداء المهــام المنزليــة ؟ لمــاذا ؟ 
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األفكار الرئيسة :

ماحظات للميسرين )ات(

خــال النشــاط، يجــب التشــديد أن علــى المشــاركين تنظيــف الطفــل مــن األمــام إلــى الخلــف كمــا وينبغــي عليهــم اإلنتبــاه إلــى 
  www.youtube.com ســند رأس الطفــل دائًمــا . يوجــد العديــد مــن أشــرطة الفيديــو علــى شــبكة اإلنترنــت مثــاً علــى موقــع

والتــي تقــّدم هــذا الموضــوع مــع صــور حــول كيفيــة تغييــر الحفاضــة وحمــل الطفــل بشــكل صحيــح .

إذا كانت إجازة األبوة ممكنة في مجتمعك ، يجب تشجيع اآلباء على أخذ أيام اإلجازة .

بعــد إنتهــاء الجلســة ، قــد يكــون للرجــال والنســاء تســاؤالت حــول كيفيــة اإلســتجابة بشــكل أفضــل إلحتياجــات أطفالهــم الصغــار. 
راجــع القســم األّول: األبــّوة فــي قطــاع الصحــة كمؤشــر إيجابــي للوالديــة.

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

ــون  ــال  يبك ــن األزواج .إن األطف ــد م ــبة للعدي ــًدا بالنس ــة ج ــرة ُمرهق ــة فت ــون الوالدي ــن أن تك يمك
ويتطلبــون إهتماًمــا وُحّبًــا دائميــن مــن كل مــن األم واألب. مــن المهــّم أن نتذكــر أن أفضــل مــا يمكننــا 

فعلــه هــو الــرّد علــى الطفــل بإعطائــه العاطفــة ومحاولــة معرفــة مــا يحتاجــه .

إن العالــم يتغّيــر. فــي الماضــي لــم تكــن األدوار الوالديــة  مرنــة : كان الرجــال يذهبــون إلــى العمــل 
والنســاء يُقمــن برعايــة الشــؤون المنزليــة. أمــا اآلن، فــإن الشــيء الوحيــد الــذي ال يســتطيع الرجــال 
القيــام بــه هــو الرضاعــة الطبيعيــة. إن قبــول الرجــال كعنصــر مســاعد فــي رعايــة األطفــال يــزداد 

شــيًئا فشــيًئا .

تشــمل المســاواة بيــن الجنســين تقاســم المســؤوليات المنزليــة .إذا كان األب واألم يعمــالن خــارج 
المنــزل، عليهمــا التشــارك بالتســاوي برعايــة الطفــل والشــؤون المنزليــة .

علــى اآلبــاء تكريــس 30 دقيقــة علــى األقــل يومًيــا لطفلهــم. )بمــا في ذلــك القيــام بأعمــال كإطعامهم 
ــة اإلتصــال العاطفــي الضــروري  ــاء لهــم وهدهدتهــم وإلباســهم( مــن أجــل تنمي وتنظيفهــم والغن

لتشــكيل عالقــة ممّيــزة مــع الطفــل .

إذا كان بمقــدور الرجــل الحصــول علــى إجــازة أبــّوة أو إجــازة عائليــة، يجــب تشــجيعه لإلســتفادة مــن 
تلــك األيــام لقضائهــا مــع شــريكته وطفلهمــا .

على الوالد قضاء الوقت يومًيا مع طفله لتشكيل رابط بينهما .

ــة  ــؤوليته العناي ــن مس ــه م ــاف دوره أن ــدون إضع ــن يري ــراد الذي ــر األف ــت نظ ــد أن يلف ــكان الوال بإم
ــا . ــه/ معه ــل مع ــه والتواص بطفل
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طرق مفيدة للقيام بمهمات معينة 

كيفية تغيير الحفاضة
1. غسل اليدين بالصابون والماء الفاتر. إستخدام مناشف نظيفة لتجفيف اليدين.

واستعمال منشفة ورقية إلغاق الحنفية دائًما.
2. إعداد مكان تغيير المابس. التأكد أن كل المواد الازمة موجودة  وأن سّلة المهمات أو كيس القمامة في متناول اليد. 

3. وضع الطفل في المكان المخّصص لتغيير الحفاضة. عدم استخدام أحزمة السامة. الحفاظ دائًما على اتصال جسدي مع الطفل.
4. إزالة الحفاضة. إستعمال مناشف مبّللة لتنظيف الطفل من األمام إلى الخلف. استخدام منشفة نظيفة في كّل مّرة. رمي 

جميع المواد القذرة في سلة المهمات أو كيس القمامة.
5. غسل اليدين بالصابون والماء الفاتر إذا أردنا اإلبقاء على اإلتصال الجسدي مع الطفل. خاف ذلك، يمكن إستعمال 

المناشف المبللة ذات اإلستعمال الواحد.
6. وضع حفاضة نظيفة للطفل وإلباسه.

كيفية حمل الطفل 
1. يجــب دائًمــا اإلمســاك بظهــر الطفــل ورأســه عنــد حملــه، إذ أن رقبــة الطفــل تعجــز عــن حمــل الــرأس بمفردهــا لحوالــي 

الثاثــة أشــهر األولــى.
2. ضع يًدا على ظهر الطفل واألخرى على رأسه بحيث ال يتمايل.

3. بمجــّرد وجــود الطفــل بيــن يديــك، دع جســمه يســتلقي علــى واحــدة مــن ذراعيــك واضعــاً الــرأس فــي ثنيــة ســاعدك بينمــا 
تدعــم أســفل الظهــر باليــد األخــرى. عندمــا تقــوم بمــا يكفــي مــن التماريــن لذلــك، بإمكانــك عندئــذ حمــل الطفــل بــذراع واحــدة.

                 )From Bebes y Más )www.bebesymas.com(

   

معلومات دعم للميّسر)ة(:

إن الرجال قادرون بيولوجًيا على رعاية أطفالهم.

ليســت رعايــة األطفــال قــدرة بيولوجيــة تقتصــر علــى النســاء فقــط عندمــا يصبحــن أمهــات. لقد كشــفت دراســة جديــدة أن األبّوة 
تــؤدي إلــى تغييــرات هرمونيــة لــدى الرجــال، مثــل إنخفــاض هرمــون التيستوســتيرون وذلــك لمســاعدتهم علــى أن يصبحــوا آبــاًء 
أفضــل. ال يعنــي هــذا اإلنخفــاض فــي هرمــون التيستوســتيرون أن الرجــال يفقــدون الرغبــة الجنســية، كمــا أنــه ال ُيعيــق أداءهــم 
الجنســي. إن هــذا اإلنخفــاض ُيســّهل تشــكيل رابــط أقــوى بيــن الوالــد وطفلــه ويجعــل جســم األب أكثــر إنفتاًحــا لتنميــة رابــط 

بيولوجــي ونفســي قــوي مــع الطفــل.

وفًقــا للعلمــاء فــي جامعــة نــورث وســترن فــي الواليــات المتحــدة، فــإن هــذا اإلنخفــاض المفاجــئ للهرمــون عنــد الرجــال يجعلهــم 
أكثــر ميــاً للبقــاء فــي المنــزل مــع أســرهم. كما أظهرت الدراســة وجــود إنخفــاض أكبر في مســتويات هرمــون التيستوســتيرون 
لــدى الرجــال المشــاركين فــي رعايــة طفلهــم. » إن تربيــة الطفــل مهمــة صعبــة. وبالتالــي يجــب المشــاركة بهــا. وُتبّيــن دراســتنا 
ــة  ــا تجرب ــر مــن الرجــال أنه ــن يقــول الكثي ــة الطفــل ». بحســب الباحثي ــي تربي ــى المســاعدة ف ــا عل ــادرون بيولوجًي أن الرجــال ق
إيجابيــة وأنهــم يشــعرون بنــوع مــن الهــدوء بفضلهــا. باإلضافــة إلــى اإلنخفــاض فــي مســتوى التيستوســتيرون، فــإن الرجــال الذيــن 
ــات أخــرى مثــل فاسوبريســين التــي  ــاًدا فــي نســبة هرمون ــا مــع الُرّضــع أو االطفــال يظهــرون إزدي لديهــم إتصــاالً جســدًيا وثيًق

تخّولهــم تشــكيل رابــط مــع األطفــال.
 

المصدر: ترجمة المؤلفين لمقالة على اإلنترنيت ، بي بي سي موندو ) بي بي سي الصحة( »األبّوة تخّفض نسبة التيستوستيرون » الثاثاء 13 سبتمبر 2011 

 .paternidad_testosterona_men.shtml_110913/09/http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011.
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يلعب اآلباء دوًرا هاًما في الرضاعة الطبيعية.

إن دعــم صحــة عائلتــك هــو مســؤولية كبيــرة إذ أنــك تريــد القيــام بالخيــارات الصحيحــة. لــذا  ينبغــي علــى الوالــد تشــجيع شــريكته 
علــى المباشــرة بالرضاعــة الطبيعية. 

قــد يشــعر بعــض اآلبــاء باالقصــاء إذا مــا كانــت شــريكتهم تقــوم بارضــاع المولــود الجديــد، ولكــن هنــاك طرًقــا عديــدة تســتطيع 
مــن خالهــا مســاعدة شــريكتك علــى العنايــة بطفلــك بمــا فــي ذلــك مــا يلــي :

المساعدة في األعمال المنزلية و الطبخ.  .1

المساعدة في الحّد من عدد الزوار ووقت الزيارة إذ أن األمهات الجدد بحاجة للكثير من الراحة!  .2

تحميم طفلك والباسه وتغيير حفاضته. الغناء والتحدث اليه. إذا الحظت أن طفلك يبحث عن ثدي والدته أو يمّص    .3
قبضته أو يصدر أصواًتا كتلك التي يصدرها أثناء الرضاعة، عليك أخذه الى والدته لتقوم بإرضاعه . تحتاج األم لبعض    

الوقت لتتعلم كيفية إرضاع طفلها.  إذا كانت شريكتك غير مرتاحة أو تعاني من األلم أثناء إرضاعها لطفلها، قد يكون    
ذلك مرّده أن الطفل ال يرضع بشكل صحيح أو الحتقان الحليب في الثدي. إن العديد من األمهات الجدد يحتجن    

إلى المساعدة في البداية. بإمكانك االتصال بمستشارة الرضاعة الطبيعية كالقابلة مثاً التي تستطيع مساعدة األم    
الجديدة على اإلرضاع بالشكل الصحيح.   

عليك بأخذ الطفل الى والدته الرضاعه عندما يحتاج لذلك. الحظ قبضة طفلك الصغيرة وتذكر أنها توازي في حجمها    .4
حجم معدته ! لذلك فإن الطفل غالًبا ما يحتاج للرضاعة ، كل ثاث ساعات تقريباً على مدار الساعة.   

5.  إن حليب األم المبكر ويدعى اللبأ هو الغذاء الوحيد الذي يحتاجه طفلك. إن دور اللبأ المميز هو مساعدة حديثي  
الوالدة على البقاء بصحة جيدة. إنه مليء بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والمناعات الهامة. تبدأ األم بالشعور    

باإلمتاء في ثدييها، بين اليوم الثالث والخامس بعد الوالدة، في إشارة الى أن دّر الحليب قد بدأ.  

تجنب اعطاء طفلك الماء أو الحليب المرّكب في األشهر الست األولى  .6

إن اطعام الطفل طعاًما غير حليب األم يؤّثر على قدرة األم على دّر ما يكفي من الحليب.  .7

عّبر لشريكتك عن مدى فخرك بها! إن الرضاعة الطبيعية هي التزام عاطفي. تشعر بعض األمهات أحياًنا بالقلق ألن    .8
طفلهن ال يحصل على ما يكفي من الحليب. يجب طمأنتهن بأن أطفالهن يحصلون على الكثير  من حليب الثدي     

بطرق عدة :  

1. إن الطفل يأكل كل ثاث ساعات، على مدار الساعة.  
2. يستيقظ الطفل ليأكل.  

3. تستطيع األم أن ترى أو تسمع طفلها عندما يبلع.  
4.يشعر الطفل باالرتياح والرضى بعد الرضاعة  

5.يلين ثدي األم أثناء الرضاعة  
6. عندما يبلغ الطفل ثاثة الى خمسة أيام من العمر، يتبّول  ثاثة الى خمسة مرات ويتغّوط ثاثة إلى أربعة مرات.  

7.عندما يبلغ الطفل خمسة إلى سبعة أيام من العمر، يتبّول أربعة إلى ستة مرات ويتغّوط  ثاثة إلى ستة     
    مرات.

8. عندما يبلغ الطفل أيامه الثاث ، يكون برازه أصفَر.  

ال تقلــق إذا فقــد طفلــك القليــل مــن وزنــه فــي األيــام القليلــة األولــى. بعــد حوالــي خمســة أيــام، يجــب أن يكتســب الطفــل أربــع 
الــى ثمانــي اونصــات أو أكثــر اســبوعًيا مــع حليــب الثــدي. بعــد ســتة أســابيع، ســوف ينخفــض عــدد الحفاضــات المتّســخة.
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بامكانك خلق رابط مع الطفل أيًضا !   .9
1. يحّب األطفال االتصال الجسدي مع آبائهم !  

2. بإمكانك التحّدث الى طفلك أو الجلوس معه أو هدهدته أو القراءة له أو مساعدته على التجشؤ أو تغيير حفاضته.  
3. خّصص بعض الوقت فقط لك ولطفلك إذ يحتاج األطفال للحضن والعناق من قبل آبائهم أيًضا.  

 
حليب الثدي هو األكثر صحة لألطفال.

1. إن حليب األم أسهل للهضم من الحليب المرّكب . كما يقّل اإلسهال واإلمساك والمغص لدى األطفال الذين    
      يرضعون طبيعياً مقارنة بأولئك الذين يرضعون الحليب البديل.

2. يحتوي حليب األم على مضادات حيوية لمحاربة االلتهابات.  
3. قد تنخفض نسبة اإلصابة بالبدانة وكذلك بمرض السكري وبعض األمراض األخرى لدى هؤالء األطفال.  

4. تقّل مخاطر االصابة بالربو والحساسية وبعض أنواع السرطان لدى األطفال الذين يرضعون طبيعياً.  
5. يحتوي حليب األم على مكّونات خاصة لتعزيز نمو الدماغ.  

الرضاعة الطبيعية هي أكثر صحة لألم 
1. تساعد الرضاعة الطبيعية رحم األم على التقّلص الى حجمه ما قبل الحمل.  

2. قد يساعد األم على إنقاص وزنها بشكل أسرع.  
3. إنه يقّلل من خطر إصابتها بسرطان الثدي وسرطان المبيض وهشاشة العظم في وقت الحق من حياتها.  

الرضاعة الطبيعية توّفر المال
1. من حيث عدم شراء الحليب المرّكب والزجاجات وما إليها من الفواتير الطبية.  

2. تقّلل من االجازات المرضية التي تأخذها األم العاملة.  
3. إنها صديقة للبيئة إذ تقّلل من القمامة ومن النفايات الباستيكية.  
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الجلسة 7: جنس الطفل
النشاط األساسي: جنس الطفل وألعابه 

 
األهداف  

المّدة   

 
المواد  

ماحظة خاصة بالتحضير للجلسة

ــرين)ات( أن  ــكان المّيس ــاري(. بإم ــم )اختي ــتعملها طفله ــة يس ــار لعب ــاركين إحض ــن المش ــم م ــة، طلبت ــة الماضي ــي الجلس ف
يحضــروا ألعابهــم للجلســة بمــا فــي ذلــك مجموعــة متنوعــة أي األلعــاب التــي تحظــى بشــعبية كبيــرة وتعتبــر مناســبة لجنــس 
دون األخــر. علــى ســبيل المثــال، إن المسّدســات والكــرات وألعــاب الفيديــو هــي ألعــاب تقليديــة للفتيــان بينمــا تكــون الدمــى 
ومجموعــة الصحــون والمكــواة ألعاًبــا تقليديــة للفتيــات. يمكنــك أيًضــا طباعــة صــور للعــب األطفــال عــن اإلنترنــت أو قــّص صــور 

ألعــاب مــن المجــاّت.

بنية الجلسة

 القسم 1 – الترحيب وتسجيل الدخول 

1. الترحيــب بعــودة الجميــع إلــى المجموعــة. تســجيل الدخــول مــع المشــاركين عبــر العــودة إلــى العنــوان الفرعــي: »إدارة كل 
جلســة -  بعــض األســس« ضمــن القســم »قبــل البــدء«. التذكيــر بجلســة األســبوع الفائــت، ومراجعــة الواجــب المنزلــي 1# مــن 

الجلســة 1. ومراجعــة بعــض القواعــد  األساســية أيًضــا.
 

2. تقديم  لمحة عاّمة عن أهداف اليوم.      
 

ــي  ــة الت ــرق المختلف ــين ،أي الط ــن الجنس ــة بي ــئة اإلجتماعي ــد التنش ــي قواع ــا ف ــر ملّي 1. التفكي
ــى أســاس جنســهم. ــا ونرّبيهــم عل ــا أوالدن نعامــل به

2. التفكير ملّيا بالتواصل والعاطفة بين الوالدين وأبنائهم وبناتهم.

ساعتان ونصف الساعة

ألعاب تقليدية للصبيان والبنات
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القسم 2 – النشاط الرئيسي : التمرين الرئيسي رقم 1: جنس األطفال وألعابهم.

3. الطلب من المشاركين وضع األلعاب التي جلبوها )مهمة الجلسة األخيرة( في وسط الغرفة.

4. الطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي لعبــة يحبــون القيــام بهــا مــع أطفالهــم وإعطائهــم بضــع دقائــق للتفكيــر فــي ذلــك. ثــم 
الطلــب مــن كل واحــد مــن المشــاركين اختيــار لعبــة للقيــام بهــذه اللعبــة.

5. الطلــب مــن المشــاركين تشــكيل أزواج وإســناد دور »الطفــل« او »األب« لــكل فــرد مــن كل زوج. وجعــل »األب« يطلــب مــن  
»الطفــل« أن يلعبــا معــاً مســتخدمين اللعبــة المختــارة.

ــة !«  ــه يجــب عليهــم البــدء باللعــب عنــد ســماعهم رقــم3 »واحد,اثنان,ثاث 6. قبــل الســماح لهــم بلعــب أدوارهــم، تنبيههــم أن
ــق للعــب هــذه األدوار. أعطهــم 5 دقائ

القسم 3 - نقاش  ضمن المجموعة

شــّكل دائــرة واطلــب مــن كل زوج تقديــم أو وصــف اللعــب التــي اختاروهــا للمجموعــة والتفكيــر ملّيا في أوجــه التشــابه أو اإلختاف 
فــي اللعــب التــي تســتخدم للعــب مــع األوالد والبنــات عــن طريق طــرح األســئلة التالية علــى المجموعة:

ألولئك الذين لعبوا دور »الطفل«:
ما هو شعورك بعد القيام بهذه اللعبة؟  •

هل لعبت دور ولد أم بنت؟ لماذا اخترت هذا الجنس؟ ما مدى تأثير اللعبة التي اخترتها على مسار اللعب؟  •

ألولئك الذين لعبوا دور »األب«:
ما هو شعورك بعد القيام بهذا الدور؟  •

هل كنت ستغّير نمط لعبك إذا ما كان شريكك في اللعب صبًيا وليس فتاًتا؟  •
هل سبق لك ان لعبت بالدمى عندما كنت صبًيا صغيرًا؟وهل ترى ذلك مناسًبا؟ لَم؟ ولَم ال؟  •

هل تراه مناسًبا ان تلعب الفتيات بلعب المسدسات أو بكرة القدم الخ...؟ لَم؟ ولَم ال؟  •
ماذا تعتقد أن طفلك قد تعّلم عن كونه صبًيا أو فتاًة أثناء اللعب؟  •

ماذا تقول هذه اللعب عن التوقعات اإلجتماعية بالنسبة لطفل ذكر أو طفل أنثى، أو بالنسبة لرجل أو إمرأة؟  •
كيف يمكن لهذه التوقعات اإلجتماعية أن تّضر بالفتيات؟ وباألوالد؟  •

كيف نستطيع، من موقعنا كآباء، أن ننقل ألوالدنا رسائل إيجابية حول المساواة؟ المساواة تعني أن تتمتع بناتنا بفرص    •
متساوية لمستقبل ناجح تماماً كما أبناءنا )أي أن يكون لديهن إمكانية الوصول لخدمات صحية وثقافة وفرص عمل جيدة    

وبيئة خالية من العنف ألخ...( وأن نسمح للذكور بالتعبير عن عواطفهم بما في ذلك األلم والضعف.  

الختام

إنهاء هذا النشاط بالتشديد على األفكار الرئيسة.
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األفكار الرئيسة للتمرين الرئيسي رقم1: جنس األطفال وألعابهم

 تطبيــق النشــاط: جنــس األوالد وألعابهــم )عندمــا تّتــم الجلســة مــع األزواج )األمهــات 
واآلبــاء(

خال النقاش، امنح الوقت لآلباء واألمهات للتفكير بكيفية اللعب مع أوالدهم وبناتهم ولمناقشتها. هل هناك فرق يعتمد 
على جنس الطفل؟ كيف يلعب األطفال مع والدهم ووالدتهم؟ كيف يستطيع األهل واألطفال العمل سوية لكسر هذه األدوار 

التقليدية؟ على سبيل المثال، من الممكن الدعوة لعقد اجتماع أسرة أسبوعي، والطلب من الشركاء الموجودين تبادل خطتهم 
لهذا اإلجتماع مع اآلخرين.

*

*

ــاً  ــم اجتماعي ــم تصنيفه ــث يت ــهم بحي ــى جنس ــال عل ــاب األطف ــن ألع ــد م ــم العدي ــد تصمي يعتم
فالفتيــان مثــالً يلعبــون أدواًرا ذكوريــة بمسدســاتهم وجنودهــم البالســتيكية، والفتيــات يلعبــن 
ــة بألعــاب صّممــت خصيًصــا لتناســبهن كالدمــى مثــالً. كمــا ان األلعــاب التــي يقــوم  أدواًرا أنثوي
بهــا المرّبــون مــع الفتيــان أو الفتيــات تحــّدد األفــكار لمــا يعتبــر أدواًرا مناســبة للبنيــن والبنــات. 
إن الطريقــة التــي نلعــب فيهــا مــع الفتيــان أو الفتيــات تشــّكل عمليــة التنشــئة اإلجتماعيــة التــي 
بإمكانهــا، فــي حــال تــم ســّن أدوار الجنســين بشــكل صــارم فــي اللعــب، أن تــؤّدي إلــى عالقــات 

غيــر متكافئــة وغيــر عادلــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي وقــت الحــق.

ومــع ذلــك، فإننــا جميًعــا نلعــب عندمــا نكــون أطفــاالً وننســى كيفيــة اللعــب فقــط عندمــا نكبــر. 
إن األلعــاب جــزء مهــم جــًدا مــن الحيــاة إذ انهــا أساســية لســعادتنا كمــا أنهــا تســاعدنا كبالغيــن 
علــى التواصــل بشــكل أفضــل مــع أطفالنــا. مــن المهــم أن نعــي بصفتنــا آبــاء كيــف نلعــب وكيــف 

نتجنــب ايصــال رســائل ضمنيــة ألطفالنــا حــول عــدم المســاواة بيــن الجنســين.
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الجلسة 8: الّاعنف
ماحظة: يتوّفر أكثر من نشاط واحد في هذه الجلسة.

حبل الغسيل كشاهد على العنف   .1

حّل الخافات – لعب دور مسرحي  .2

النشاط األساسي 1#:حبل الغسيل كشاهد على العنف

الهدف  
    

المّدة   

 
المواد  

بنية الجلسة

القسم 1 - الترحيب وتسجيل الدخول 

1. الترحيــب بعــودة الجميــع إلــى المجموعــة. تســجيل الدخــول مــع المشــاركين عبــر العــودة إلــى العنــوان الفرعــي: »إدارة كل 
جلســة -  بعــض األســس« ضمــن القســم »قبــل البــدء«. التذكيــر بجلســة االأســبوع الفائــت، ومراجعــة الواجــب المنزلــي #1 

مــن الجلســة 1. ومراجعــة بعــض القواعــد  األساســية أيًضــا.
 

2. تقديم  لمحة عاّمة عن أهداف اليوم.    

القسم 2 - النشاط األساسي رقم 1: حبل الغسيل الشاهد على العنف

4. اســتعمال حبلــي غســيل وســوف يطلــب مــن المشــاركين رســم صــور علــى قصاصــات مــن األوراق ثــم تعليقهــم علــى حبلــي 
الغســيل. إن أرادوا فبإمكانهــم أيضــاً كتابــة كلمــات بــدالً مــن الصــور.

5. اعطاء كل مشارك أوراق وأقام ملونة وأقام رصاص والتوضيح أن هذا النشاط سوف ُيرّكز على تجارب العنف في األسرة. 

التفكيــر فــي العنــف الــذي يحــدث ضمــن األســرة بيــن االزواج )وخاصــة مــن الرجــال ضــّد النســاء( 
والعنــف ضــد األوالد. )مــن المستحســن أن يقــوم الرجــال بهــذا النشــاط مــن دون االمهــات بحيــث 

يكــون الرجــال قادريــن علــى التعبيــر عــن أنفســهم بصــدق وبّحريــة أكبــر.(

 ساعتان ونصف الساعة

ــاص  ــام رص ــة وأق ــس ورقي ــل دبابي ــيل، مث ــل الغس ــى حب ــق األوراق عل ــيل، أداة لتعلي ــل غس حب
ــة، نســخ عــن: معلومــات دعــم للمجموعــة.  ــة، ورق واقــام ملون

العودة إلى كل نشاط لمعرفة أهدافه، والمدة الموصى بها، والمواد المطلوبة. 
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6. الطلــب مــن المشــاركين وصــف تجربتهــم األولــى للعنــف األســري خــال طفولتهــم علــى الورقــة األولــى. ليــس مــن الضــروري 
أن يكــون ذلــك الوصــف كتابــة أو تصويــراً. بإمكانــه أن يكــون أشــكاالً وألوانــاً تمّثــل العواطــف والمشــاعر. يمكــن أن يكــون أي نــوع 

مــن أنــواع العنــف: جســدي، لفظــي، نفســي، جنســي الــخ.... وهــم ليســوا ُملزميــن بوضــع أســمائهم علــى األوراق. 

7. على ورقة أخرى، الطلب من المشاركين الكتابة أو الرسم أو التلوين لوصف شعورهم في تلك اللحظة من العنف. 

ــه كبالغيــن )ربمــا عنفــاً ضــّد  ــة أو رســم مثــٍل لعنــف أســري شــاركوا ب 8. ثــم وعلــى ورقــة ثالثــة، الطلــب مــن المشــاركين كتاب
ــة(. ــن أو اإلبن الشــريك أو ضــّد اإلب

9. تعيين ما يقارب العشر دقائق لكل مهّمة. 

10. تشكيل حبلّي غسيل وتعليق العناوين التالية على كل واحد منهما:
عنف شاهدته أو اختبرته.  •

عنف نّفذته.  •

11. الطلب من المشاركين تعليق أجوبتهم على حبل الغسيل المناسب، وبعد أن يضع الجميع أجوبتهم، عليهم وصف 
رسوماتهم ثم القيام بجولة على األجوبة الموجودة على الحبلين.

القسم 3 - مناقشة ضمن المجموعة.

12. الطلب من المشاركين الجلوس بشكل دائري و التفكير ملّياً بما قرأوه وما تذّكروه من تجاربهم الشخصية. قد تسألهم:
ما هو شعورك لدى الحديث عن عنف اسُتخِدم ضّدك أو آخر شِهْدَته؟  •

ما هو شعورك عندما تقوم بعمل عنفي؟   •
ما هي، بشكل عام، العوامل التي تثير العنف ضد المرأة في العاقات الحميمة والعنف ضّد األطفال؟   •

إلى أي مدى تتقّبل مجتمعاتنا فكرة استخدام العنف ضد المرأة من قبل الرجال؟ وماذا عن العنف ضّد األطفال؟   •
هل توجد عاقة بين العنف الذي تقوم به والعنف الذي تكون ضحيته؟  •

يقول بعض الباحثين أن العنف دوري، أي أن ضحايا العنف هم أكثر عرضة إلرتكاب أعمال عنيفة في وقت    •
الحــق مــن حياتهــم. إذا كان ذلــك صحيحــاً، كيــف يمكننــا كســر هــذه الحلقــة المفرغــة مــن العنــف؟   

ما الذي يمكننا القيام به حيال العنف الذي نشهده؟   •
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النشاط األساسي 2#:حّل النزاعات - َلِعْب دور مسرحي

الهدف  
    

المّدة   

المواد  

بنية الجلسة :

الجزء الرابع - النشاط األساسي رقم 2: حّل النزاعات. القيام بدور مسرحي

ــى الغضــب« و«أنمــاط التواصــل«. إقــرأ  ــة للســيطرة عل ــع معلومــات دعــم المجموعــة لهــذا النشــاط، »وســائل عملي 1. َتوزي
المعلومــات مــع المجموعــة.

ــن اثنيــن. تقديــم ســيناريو مــن هــذا القبيــل: »شــادي وليلــى  2. شــرح النشــاط الــذي يتضّمــن لعــب دور مــن قبــل متطوَعْي
يتجــادالن حــول مســألة حمــام األوالد«.

3. الطلــب مــن المتطوعْيــن أن يتصّرفــا بطريقــة تلقائيــة أوالً، مثــاً بالتنفيــس عــن غضبهــم تجــاه الشــريك دون التوّصــل إلــى 
اتفــاق بشــأن مــن ســيقوم بحّمــام األطفــال.

ــة  ــل حال ــر وتمثي ــخاص وتحضي ــة أش ــن أو ثاث ــن اثني ــات م ــى مجموع ــام إل ــاركين االنقس ــن كل المش ــب م ــك، الطل ــد ذل 4. بع
يتوّصــل فيهــا الشــريكين إلــى اتفــاق مشــترك، آخذيــن بعيــن اإلعتبــار الوســائل الموجــودة فــي معلومــات دعــم للمجموعــة أو أي 

شــكل مــن أشــكال حــّل النزاعــات بطريقــة ال ُعنفيــة.

5. إذا ســمح الوقــت، مــن الممكــن القيــام بلعــب دور آخــر أو دوريــن ُمعتمديــن علــى حــاالت متعــّددة مــن الخــاف حــول العمــل 
المنزلــي أو العنايــة باألطفــال بمــا فــي ذلــك خــاف بيــن أب وابنــه.

الجزء الخامس- نقاش ضمن المجموعة

اسأل الممثلين:  .6
كيف نستطيع مقارنة السيناريو األول مع الحالة الثانية؟ كيف كان شعورك في السيناريو األول مقارنًة بالسيناريو الثاني؟    •

 
اسأل المجموعة:  .7

بشكل عام، هل يصعب على الرجال التعبير عن شعورهم باإلحباط أو الغضب دون استخدام العنف؟ لَم ولَم ال؟   •
غالباً ما نعرف كيف نتجنب النزاع دون اللجوء إلى العنف ولكن ذلك ال يحدث أحياناً. لماذا؟   •

ما هي األسباب الرئيسية للخاف في منزلك؟   •
هل هذه الوسائل المستعملة لمنع تفاقم الخاف واقعية؟ لَم ولَم ال؟   •

ما هي فوائد التواصل بطريقة وفاقية مقابل تلك التي تلجأ إلى الطريقة السلبية أو العنفية؟   •
•  هل بإمكان أحد المشاركين أن يقّدم مثاالً على حالة اختلف فيها بشدة مع طفله أو شريكه ولكنه استطاع  

حّلها دون اللجوء إلى الصراخ أو استخدام العنف؟   
ما هي الطريقة التي يستطيع من خالها الرجال السيطرة على العواطف الصعبة كاإلحباط والغضب من      •

شريكتهم ومن طفلهم؟  

ــات  ــي حــال الغضــب )انظــر معلوم ــرّد ف ــة لل ــر عنيف ــدور مســرحي لممارســة طــرق غي ــام ب القي
ــاط( ــذا النش ــة له ــم للمجموع الدع

ساعة واحدة 

دور مســرحي ُمعــّد مســبقاً، نســخ عــن »وســائل الســيطرة علــى الغضــب »)رقــم 1( و و »أنمــاط 
التواصــل« )رقــم 2(، معلومــات دعــم للمجموعــة.
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المهمة

كواجــب منزلــي، الطلــب مــن الرجــال إجــراء حديــث مــع شــريكاتهم  ومــع أبنائهــم وبناتهــم. خــال الحديــث، قــد يتكّلمــون عــن 
شــعورهم لــدى تذّكرهــم عمــاً عنيفــاً قامــوا بــه ضّدهــم، ســواء كان لفظيــاً أم نفســياً أم جســدياً.  ســتكون هــذه فرصــة ممتــازة 
لكــي يقطعــوا علــى أنفســهم وعــداً داخــل األســرة أنــه مــن اآلن فصاعــداً ســوف يتــم حــّل الخافــات دون اللجــوء إلــى العنــف ومــع 

احتــرام حــق الشــريك باإلختــاف. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب حــّث الرجــال المشــاركين علــى ممارســة واحــدة أو اثنتيــن مــن التقنيــات الموصــى بهــا فــي »معلومــات 
دعــم للمجموعــة« لهــذه الجلســة مــع شــريكتهم هــذا األســبوع. يجــب حثهــم علــى أن يخبــروا شــريكتهم متــى يريــدون تجربــة 

هــذه التقنيــات وأن يعــودوا جاهزيــن لشــرح تجربتهــم.

األفكار الرئيسة

*

*

*

*

إن معظــم الرجــال قــد تعّرضــوا للعنــف خــال طفولتهــم وبالتالــي فقــد تعّلمــوا التعامــل مــع الخــاف بطريقــة 
عنفيــة ولكــن، وبالرغــم مــن ذلــك، فإنــه يقــع علــى عاتقهــم عــدم تكــرار هــذا العنــف. مــن الممكــن التوقــف، 
الحصــول علــى المســاعدة وقطــع سلســلة العنــف بيــن األجيــال. إن أبناءنــا وبناتنــا ال يتحّملــون ذنــب مشــاكل 

أهلهــم الحاضــرة أو الماضيــة وال يجــب أن نطّبــق تجاربنــا الســابقة عليهــم.  .

عــادة مــا يتجّلــى العنــف ضــد األطفــال بشــكل مــن أشــكال العنــف الجســدي وُيبــرَّر كخطــوة تأديبيــة. وُيعتبــر 
ــا للعنــف ضــد المــرأة فــي العاقــات الحميمــة ألن األطفــال  ســلوًكا مقبــوالً. إن دّوامــة العنــف تخلــق ظروًف

الذيــن ُيعّنفــون جســدًيا يتعلمــون أنــه بإمــكان الشــخص األقــوى أن ُيعاقــب الشــخص األضعــف.
 

يتعّلــم اإلنســان هــذا النهــج لحــّل النزاعــات خــال طفولتــه ويســتمر ذلــك معــه عندمــا يصبــح بالغــاً فــي عاقاتــه 
ــرته. ضمن أس

يكــون اإلنســان منــذ طفولتــه شــاهًدا علــى ســلوك البالغيــن الذيــن يتقاتلــون فيعّلمــه ذلــك أن يربــط الغضــب 
بالعنــف. غالًبــا مــا يكــون العنــف الــذي يشــهده األطفــال أو يكونــوا ضحيــة لــه مازًمــا للغضــب. مــن الممكــن 
ــا للعنــف. نســتطيع أن  فصــل الشــعور بالغضــب عــن الســلوك العنفــي. ال يجــب أن يكــون الغضــب مرادًف
ــن أو  ــد اآلخري ــاءة دون تهدي ــدة، بّن ــة مفي ــه بطريق ــدأ ونوّجه ــي نه ــا لك ــى غضبن ــيطرة عل ــة الس ــم كيفي نتعّل
اإلعتــداء عليهــم. قــد ننجــح فــي الســيطرة علــى غضبنــا مــع األشــخاص الذيــن يملكــون ُســلطة علينــا )مديــر، 

موظــف حكومــي الــخ ....( إالّ أننــا ُنطلــق العنــان لغضبنــا مــع أقــرب أفــراد عائلتنــا.
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ماحظات للميّسرين )ات(

قــد ُتثيــر هــذه الجلســة، مثــل الجلســة رقــم 2، ردود فعــل عاطفيــة قويــة بســبب تذّكــر تجــارب مؤلمــة. مــن المهــم خلــق جــو 
ــة  ــر فــي التجــارب الماضي ــر بعــض المشــاركين عــن شــعورهم بالراحــة لتمّكنهــم مــن التفكي ــرام والســرّية. قــد ُيعّب مــن اإلحت
وتبادلهــا مــع اآلخريــن إال أن البعــض اآلخــر قــد يختــار التعليــق دون ذكــر التفاصيــل. ال ينبغــي أبــداً أن ُيجَبــر المشــاركين علــى 
تبــادل تفاصيــل أكثــر مــن تلــك التــي يشــعرون براحــة لتبادلهــا. إن الحديــث عــن األعمــال العنفيــة التــي ارتكبوهــا قــد يكــون صعبــاً 
لهــم. قــد يحــاول الرجــال تبريــر ســلوكهم العنيــف أو إلقــاء اللــوم علــى اآلخريــن بالتحريــض علــى الخــاف. ومــع ذلــك، فإنــه ال بــّد 
مــن تذكيــر المشــاركين أنــه يتوّجــب عليهــم الســيطرة علــى مشــاعرهم واإلبتعــاد عــن الحــاالت التــي قــد تســتفزهم الســتخدام 
كلمــات نابيــة أو اللجــوء إلــى العنــف الجســدي. مــن المهــم أن تتواجــد المــوارد الازمــة إلحالــة أولئــك الذيــن قــد يحتاجــون إلــى 

مزيــد مــن المشــورة أو العــاج. 

للحصول على نصائح إضافية، راجع »ماحظات للميّسر)ة(« في الجلسة رقم 2.

ــو  ــا ه ــه وم ــذي أحتاج ــا ال ــن »م ــز بي ــداً التميي ــم ج ــن المه ــة، م ــاالت الخافي ــي الح ــات: ف ــاء واألمه ــر)ة( واآلب ــة للميّس ماحظ
ــف و/أو  ــي الحــّد مــن اســتخدام العن ــر ف ــى حــّد كبي ــد ُتســهم إل ــا ق ــا والتفــاوض لتحقيقه ــر عــن إحتياجاتن موقفــي«. إن التعبي

ــاف. ــة الخ ــي حال ــد ف التصعي

الختام

شــكر المشــاركين علــى تبــادل تجاربهــم. تقديــر جهودهــم ، ومــا تعّلمــوه مــن تجاربهــم وكيــف أن ذلــك سيســمح لهــم بمقاربــة 
المواقــف العصيبــة دون عنــف واللجــوء، بــدل ذلــك، إلــى الحــوار لحــّل المشــاكل مــع أُســِرهم.

استعمال »األفكار الرئيسية« لتعزيز النقاط المهمة من هذه الجلسة.
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معلومات دعم للمجموعة: 

أساليب عملية للسيطرة على الغضب: 
)Cultura Salud -من »منع العنف بين الشباب«: ورشات عمل حول المسائل المتعّلقة بالجنسين والذكورية(

1.ابتعد عّما يثير غضبك، غادر المكان أو قم بنزهة قصيرة.
 لكــي تهــدأ، ابتعــد وابــدأ العــّد إلــى 10، تنّفــس بعمــق، تجــّول أو ُقــم بنشــاط بدنــي. إن ذلــك ســوف يمكنــك مــن »التنفيــس عــن 
غضبــك« وتوضيــح أفــكارك. مــن المهــم أيضــاً أن يشــارك األنــاس الغاضبــون مشــاعرهم مــع الشــخص المعنــي. يســتطيعون 
القــول مثــاً »أنــا غاضــب جــداً اآلن، وأنــا بحاجــة إلــى الذهــاب. أحتــاج لفعــل شــيء مــا كالذهــاب فــي نزهــة علــى األقــدام لتنفيــس 

غضبــي. عندمــا أشــعر بالهــدوء، أرغــب فــي التحــدث عــن كّل هــذه المشــكلة.

2. استخدم الكلمات للتعبير عن مشاعرك دون المهاجمة:
ــا غاضــب ألن ...« أو »أوّد منــك أن تعــرف...« مثــال آخــر: إذا  ــر عــن الغضــب دون »المهاجمــة« بإمكانــك القــول مثــاً: »أن عبِّ
تأّخــر شــريكك فــي اإلنضمــام إليــك لموعــد معيــن، بإمكانــك أن تصــرخ مثــاً »أنــت أحمــق، تتأخــر دائمــاً علــّي، وعلــّي انتظــارك 
طــوال الوقــت«. أو، بإمكانــك اســتعمال الكلمــات دون المهاجمــة. مثــاً: قــل: »أنــا متضايــق ألنــك تأّخــرت. أتمنــى لــو وصلــت 

فــي الوقــت المحــدد أو حّذرتنــي أنــك ســوف تتأخــر«.                                         

معلومات دعم للمجموعة: 

أساليب التواصل :

إن اعتمــاد أســلوب تواصــل فّعــال هــو مفتــاح العاقــة واألبــّوة الناجحــة! بإمــكان الرجــال المســاعدة مــن خــال توضيــح رغباتهــم 
الخاصــة بطــرق ال عنفيــة ومــن خــال تشــجيع شــريكاتهم علــى التواصــل الوفاقــي. 

التواصل الوفاقي: طلب ما تريد أو قول ما تشعر به بطريقة صادقة ومحترمة بحيث ال تتعّدى على حقوق الشخص    •
اآلخر أو تقمعه.   

التواصل السلبي: التعبير عن اإلحتياجات والمشاعر الخاصة بك بطريقة جّد ضعيفة بحيث أنها ال ُتسمع.   •

التواصل العدواني: التعبير عّما تريد أو عن مشاعرك بطريقة تنطوي على التهديد، السخرية، التحّدي أو اإلهانة.   •
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الجلسة 9: احتياجات األطفال 
وحقوقهم

ماحظة: يتوّفر أكثر من نشاط واحد في هذه الجلسة.

طفلي بعد 20 سنة   .1

الوالدية اإليجابية: وضعها حّيز التنفيذ  .2

النشاط األساسي 1#: طفلي بعد 20 سنة

الهدف  
    

المّدة   

 
المواد  

بنية الجلسة

القسم 1 - الترحيب وتسجيل الدخول 

1. الترحيــب بعــودة الجميــع إلــى المجموعــة. المراجعــة مــع المشــاركين وذلــك بالعــودة إلــى »إدارة كل جلســة- بعــض 
ــي  ــب المنزل ــرم، والواج ــبوع المنص ــة األس ــة جلس ــدأ«. مراجع ــل أن تب ــوان »قب ــل عن ــم يحم ــي قس ــة ف ــيات« المدرج األساس

والقواعــد األساســية.

2. اعطاء لمحة عامة عن أهداف جلسة اليوم.

القسم 2 - النشاط األساسي رقم 1: طفلي بعد 20 عاماً 

3. تقدِيم النشاط كما يلي:
إن وجــود طفــل صغيــر يبعــث علــى الســعادة والبهجــة ولكنــه أيضــاً مصــدر إرهــاق وتحــّدي كبيــر لألمهــات الجــدد واآلبــاء وأفــراد 
األســرة اآلخريــن. يشــعر األهــل أن لديهــم مســؤولية كبيــرة لضمــان صحــة طفلهــم وســعادته. ولكــن قلــة مّنــا تلقــوا فــي الماضــي 
دليــاً علــى »كيفيــة« تربيــة الطفــل. يتعّلــم العديــد منــا بالغريــزة أو بالعــودة إلــى طريقــة تربيــة أهلنــا وتأديبهــم لنا. ولكــن العديد 
ــف  ــدي« و«العن ــراث وال ــي »ت ــا ف ــر مدروســة. كمــا رأين ــة غي ــّوة واألمومــة هــي ردود فعــل عاطفي ــة باألب ــز المتعّلق مــن الغرائ

ــن  ــاء واألمهــات ألوالدهــم الذي توضيــح العاقــة بيــن األهــداف الطويلــة المــدى التــي يرســمها اآلب
تتــراوح أعمارهــم بيــن ) 4-5 ســنوات( وكيفيــة تأثيــر التأديــب القاســي علــى تلــك األهــداف

ساعة إلى ساعتين

ــة أو أقــام رصــاص، أوراق، وُنســخ مــن مراحــل تطــّور الطفــل فــي معلومــات  أقــام، أقــام ملون
دعــم للمجموعــة. 

العودة إلى كل نشاط لمعرفة أهدافه، والمدة الموصى بها، والمواد المطلوبة. 
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وحبــل الغســيل« فــإن بعــض اآلبــاء ُمعّرضــون لخطــر تكــرار ســلوك ســّيء كانــوا هــم بأنفســهم ضحيــة لــه فــي طفولتهــم. ســوف 
ــر ســلباً علــى األطفــال  نستكشــف فــي هــذه الجلســة كيفيــة اســتبدال طــرق التأديــب القاســي كالضــرب أو الصــراخ التــي تؤث

الصغــار بتقنيــات تربيــة أكثــر ايجابيــة.

4. الطلب من المشاركين أن يقوموا، بشكل فردي أو كل زوج معاً، بإغاق عينيهم وتخّيل ما يلي:
 طفلــك أصبــح بالغــاً. أنــت علــى وشــك اإلحتفــال بعيــد ميــاده العشــرين. تخّيــل كيــف ســيبدو / ســتبدو فــي هــذا الســن. أي 

نــوع مــن األشــخاص تأمــل أن يكــون طفلــك؟ مــا نــوع العاقــة التــي تريدهــا مــع أوالدك؟

5. بعــد ذلــك، اطلــب مــن المشــاركين، بشــكل فــردي أو فــي أزواج، تحديــد 5 مّيــزات )أهــداف طويلــة األجــل( يريــدون ألوالدهــم 
أن يمتلكوهــا كاآلتــي:

لطيف ويحّب مساعدة الغير.   •
صادق وجدير بالثقة  •

قادر على اتخاذ القرارات الجّيدة   •
حنون تجاهك  •

6. اعِط المشاركين عّدة دقائق لمناقشة الميزات التي يريدونها لطفلهم مع الشخص الجالس بجانبهم أو مع زوج آخر.

القسم 3 - نقاش ضمن المجموعة

اطرح على المجموعة أسئلة النقاش التالية:  .7

ما هي بعض المّيزات التي ترغب أن يتحّلى بها ولدك لدى بلوغه سن العشرين؟  •
كيف يؤّثر الضرب والصراخ على الطفل؟ وكيف يمكن أن يؤّثر ذلك على األهداف الطويلة األجل لديك؟  •

ماذا يعّلم الصراخ والضرب األطفال حول حّل النزاعات؟  •
هل باإلمكان منع جميع أشكال السلوك الرديء لدى األطفال؟  •

8. انهاء النشاط بالتذكير ببعض النقاط الرئيسية. التأّكد من تمرير »معلومات دعم للمجموعة« حول مراحل النمو   
     عند القيام بمراجعة النقاط الرئيسية األولى.

يتغير األطفال ويتطّورون باستمرار خال نمّوهم. من المهم فهم ما يستطيع طفلك القيام به خال مراحل النمو.    •
ماحظة: ِإقرأ مراحل النمو لدى الطفل في معلومات دعم للمجموعة.  

قد تكون الوالدية صعبة خاصة في السنوات األولى ألن األطفال الصغار ال يعّبرون )أو حتى يعجزون عن التعبير( عّما    •
يريدون.  

إن مفتاح اإلنضباط الفعلي هو رؤية التحّديات على المدى القصير مثل حمل الطفل على تناول وجبة طعامه أو جمع    •
ألعابه الخ... كفرص للعمل من أجل األهداف الطويلة األجل.  

عندما تشعر باإلحباط، اغتنم الفرصة لتعّلم طفلك مهارات جديدة وتعمل على تحقيق رؤيتك بعد 20 عاماً!  •
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ساعة إلى ساعتين

النشاط األساسي 2#: الوالدية اإليجابية: وضعها موضع التنفيذ

الهدف  
  

المّدة   

المواد  

بنية الجلسة

القسم 4 - النشاط الرئيسي رقم 2: األمومة واألبوة اإليجابية: وضعها موضع التنفيذ
  

ــة األطفــال اإليجابية.ولكــن، وقبــل اتخــاذ أي إجــراء، مــن  ــى مناقشــة وممارســة مختلــف أســاليب تربي 1. دعــوة المجموعــة إل
ــى أنفســهم األســئلة التاليــة: المهــم أن يطــرح المشــاركون عل

2. كتابة هذه األسئلة على ورقة وقراءتها بصوت عاٍل للمجموعة:

• هل يفعل الطفل شيئاً خاطئاً فعاً؟ هل توجد مشكلة ما أو أنك فقدت الصبر فقط ؟  
ــداً عــن الطفــل. أمــا إذا وجــدت مشــكلة  ــاك أي مشــكلة، قــم بالتنفيــس عــن غضبــك بعي ــم يكــن هن ــْل للمجموعــة: »إن ل ُق

ــي«. ــى الســؤال الثان فأكمــل إل

• فّكر قلياً )وُعد إلى مراحل نمو الطفل في معلومات دعم للمجموعة(. هل يستطيع طفلك حقاً القيام بما تتوقعه منه؟ 
ُقل للمجموعة: »إن لم تُكن عادالً، قم بإعادة تقييم لتوقعاتك. أما إذا كنت عادالً، فأكِمل إلى السؤال التالي«.

• هل كان طفلك يعلم طوال الوقت أنه يرتكب خطأً؟
ُقــل للمجموعــة: »إن لــم يكــن طفلــك يعلــم أن مــا فعلــه خطــأً، ســاعْده إذاً علــى فهــم مــا كنــت تتوقــع منــه، لمــاذا كان خطــأً 
وكيــف يســتطيع/ تســتطيع تصويــب الخطــأ. قــّدم المســاعدة. إن كان طفلــك يعلــم أن مــا فعلــه خطــأً وأنــه تجاهــل توقعاتــك 

المعقولــة، إذن فــإن طفلــك قــد أســاء التصــّرف«..

3. انتظار أسئلة المشاركين .

4. بعد ذلك، الطلب من المشاركين أن ُيشّكلوا أزواجاً ثم توزيع »تقنيات التأديب اإليجابي« من معلومات دعم للمجموعة.

5. الطلــب منهــم أن  ينقســموا إلــى مجموعــات مــن ثاثــة إلــى أربعــة مشــاركين وأن يخترعــوا ويلعبــوا دوراً فــي مشــهد واقعــي 
بيــن طفــل ووالــده/ والدتــه. يتضّمــن المشــهد طفــاً يســيء التصرف وعلــى الوالــد /الوالدة اســتعمال التأديــب االيجابــي لمعالجة 

الســلوك غيــر المرغــوب فيــه. الطلــب مــن بعــض المجموعــات التطــّوع للعــب الــدور أمــام جميــع المشــاركين.

6. اعطاء المشاركين 10 – 15 دقيقة لتصميم المشهد.

5. مستوحى من »اإلرشاد اإليجابي والتأديب« )1998( بقلم جورجيا نايت وجاكي روسبيرو. جامعة والية نورث كارولينا.

1. تعّلم وممارسة مختلف تقنيات الوالدية اإليجابية المتاحة للوالدين.
2. تقديم التزام بتجنب فرض العقوبات القاسية على األطفال.

ــة أو أقــام رصــاص، أوراق، وُنســخ مــن مراحــل تطــّور الطفــل فــي معلومــات  أقــام، أقــام ملون
دعــم للمجموعــة. 



103

القسم 5 - نقاش ضمن المجموعة

7. إسأل المجموعة األسئلة التالية لمساعدتهم على فهم الدور الذي لعبوه:

• في المشاهد التي لعبتمونها، هل كان بإمكاننا استخدام أساليب اخرى من التأديب اإليجابي؟

• أي من األساليب هو األسهل لإلستعمال مع أوالدك؟ لماذا؟

• أي من األساليب هو األصعب؟ لماذا؟ ماذا بإمكانك ان تفعل لتّسهل استعماله؟

• ما هي األساليب الاعنفية والمحترمة األخرى المستعملة لتأديب األطفال؟

• ما هي الوسائل التي تخّولنا تقدير السلوك اإليجابي لدى األطفال؟

• كيــف يكــون »الــدفء«, مثــل اظهــار العاطفــة الجســدية أو قــول »أنــا أحّبــك« شــكاً مــن األشــكال االيجابيــة لتعزيــز الســلوك 
الجّيــد لــدى طفلــك؟

• نحــن غيــر معتــادون علــى تقنيــات التأديــب اإليجابــي، قــد تكــون صعبــة التعّلــم وأحيانــاً ال تعطــي النتيجــة المرّجــوة علــى الفــور 
لتهدئــة الطفــل مثــل الضــرب والصفــع والصــراخ. ولكــن تلــك األســاليب تــؤدي إلــى الخــوف وعــدم التفّهــم. مــن ناحيــة أخــرى، 
يســاعد التأديــب اإليجابــي الطفــل ليتعّلــم ان يصبــح الشــخص الــذي تريــده. علــى االهــل أن يتحلــوا بالصبــر، ألن نتائــج التأديــب 
ــي هــو تقنيــة بمتنــاول الجميــع -  ــداً، إالّ أن التأديــب اإليجاب ــه تكتيــكاً جدي ــي قــد تســتغرق بعــض الوقت,بالرغــم مــن كون اإليجاب
ــتخدام  ــك باس ــي مجتمع ــك، وف ــي منزل ــاس ف ــاع الن ــاج إلقن ــاذا تحت ــن الخ...م ــة والمعلمي ــاء العموم ــداد وابن ــوات واألج الحم

التأديــب اإليجابــي؟ كيــف ســتفعل ذلــك؟

المهمة 

إسأل المشاركين أن يقوموا مع شركائهم بوضع خطة أبوة\أمومة تحّدد:
-1 مــا يقومــون بــه فعليــاً بشــكل جّيــد كآبــاء وأمهــات. -2 أســاليب التأديــب اإليجابــي التــي ســوف يســتعملونها مــع أطفالهــم . فــي 

الجلســة التاليــة ســوف يعــود اآلبــاء أو األزواج لعــرض خطتهــم الشــخصية علــى اآلخريــن.

الختام

بإســتخدام األفــكار الرئيســة )علــى الصفحــة التاليــة(، القيــام بتقديــم الشــكر المشــاركين علــى مشــاركتهم الفّعالــة وانفتاحهــم 
حــول موضــوع التأديــب عنــد الطفــل - وهــو فــي كثيــر مــن األحيــان موضــوع حّســاس ، نــادراً مــا تّتــم مناقشــته فــي مجموعــات 

كهــذه.
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األفكار الرئيسة

 

ماحظات للميسرين )ات( 

لألطفــال الحــق فــي الحمايــة مــن جميــع اشــكال العنــف. ويشــمل هــذا العنــف العقــاب الجســدي أو المهين 
مثــل الضــرب أو الصراخ. 

إن توفيــر الــدفء مثــل الحــب غيــر المشــروط، العاطفــة اللفظيــة والجســدية، والتعاطــف مــع احتياجــات 
األطفــال هــو جــزء أساســي مــن تربيتهــم كمــا ويســاعد أطفالــك علــى التعــاون معــك ويعّلمهــم القيــم علــى 

المــدى الطويــل.
 

إن الوالديــة هــي التــزام علــى المــدى الطويــل. مــن غيــر المتوقــع أن يغّيــر اآلبــاء واألمهــات تصرفاتهــم بيــن 
ليلــة وضحاهــا، إالّ أنــه مــن المهــم لهــم أن يبــدأوا بممارســة مهــارات جديــدة. 

عندمــا تتفاعــل مــع طفلــك، ال تنســى األهــداف الطويلــة المــدى التــي وضعتهــا لــه – أي رؤيتــك لطفلــك لــدى 
بلوغــه ســن العشــرين ومــا فــوق. 

توّفــر هــذه التماريــن مجــّرد مقدمــة للتأديــب االيجابــي. قــد يكــون للمشــاركينـ  أســئلة كثيــرة خــال الجلســة 
وبعدهــا. باإلمــكان اإلجابــة عليهــا مــن خــال هــذا الدليــل. اعــِط نفســك الوقــت للبحــث عــن مراجــع التأديــب 
االيجابــي، أو الوالديــة االيجابيــة، فــي بلــدك. إن لــم تجــد شــيئاً، إليــك بعــض المراجــع المتاحــة باللغــة 

االنكليزيــة. 

»التأديب االيجابي – ما هو وكيف نقوم به«. بقلم د. جوان دوران.

 إنــه دليــل بســيط وســهل االســتعمال لــكا الوالديــن والممارســين وهــو يشــرح مبــادئ االنضبــاط االيجابــي 
وكيفيــة اللجــوء إليــه بالعمــر المناســب مــع األطفــال.

  http://seap.savethechilde.se/South_East_Asia/Misc/Puffs/Positive-Discipline-What-it-is-and-how-to-do-it

»المبادرة العالمية للقضاء على العقاب الجسدي لألطفال«
www.endcorporalpunishment.org

ُيوّفــر هــذا الموقــع مراجــع وأدوات لآلبــاء واألمهــات مــن أجــل كيفيــة ممارســة التأديــب االيجابــي. الموقــع 
متوفــر أيضــاً باللغــة اإلســبانية.

*

*

*
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معلومات دعم للمجموعة 

مراحل نمو الطفل 

أنــا أخــاف بســهولة، لــذا فأنــا بحاجــة إلــى الشــعور 
باألمــان والحمايــة. ال أســتطيع فهــم القواعــد 
الحــب  إلــى  بحاجــة  ]أنــا  بعــد.  والشــروحات 

والعاطفــة غيــر المشــروطين[.

ابــدأ بإصــدار أصــوات مثــل »بــا« و«مــا«. أحتــاج 
لمعرفــة أنــك قريــب منــي. هــذه هــي الطريقــة 
تبــدأ  بــك.  الثقــة  بنــاء  التــي تســاعدني علــى 
أســناني بالظهــور. وهــذا يســّبب لــي الكثيــر مــن 

ــك قــد أبكــي كثيــراً. ــم. لذل األل

أنــا مستكشــّف، ابــدأ بالــكام والمشــي. أتعّلــم 
ــا أحــب اســتقاليتي  كلمــات بســرعة كبيــرة. أن
ــك فــي بيئــة  ــام بذل ــدة ولكنــي بحاجــة للقي الجدي
تحمينــي  أن  تحــاول  أنــك  أفهــم  ال  أنــا  آمنــة. 

ــي: »كا« ــول ل ــا تق عندم

بــدأت أفهــم مشــاعري فجــأة . قــد أخــاف أشــياء 
معينــة، مثــل الظــام ، هــذا ألننــي أفهــم معنــى 
الخطــر. قــد أصبــح خجــوالً فجــأة أمــام النــاس 
ــز  ــي أمّي ــى أنن ــدّل عل ــن ال أعرفهــم. هــذا ي الذي

بيــن النــاس الذيــن أعرفهــم والغربــاء. 

أريــد أن أتعلــم كل شــيء! قــد يضعنــي ذلــك فــي 
خطــر. لذلــك فالقواعــد مهمــة. إن اللعــب هــو 
جــزء أساســي مــن النمــو الذهنــي. إنــه ُيمكّننــي 
مــن فهــم وجهــة نظــر اآلخــر وتطويــر معرفتــي 

بــه. 

أبكــي عندمــا أحتــاج للتعبيــر عــن شــيء مــا . أنــا 
ال أعــرف أي كلمــة. البــكاء الكثيــر أمــر طبيعــي. 
وأحيانــاً أنــا ال أعــرف حتــى لمــاذا أبكــي. أحــّب أن 
أضــع األشــياء فــي فمــي إذ أننــي استكشــف 

العالــم بهــذه الطريقــة. 

أحــّب عندمــا ترّدديــن األصــوات خلــف رأســي 
هــذا يســاعدني علــى التواصــل معــك. أبكــي أقّل 
وابتســم أكثــر. قــد أبكــي فــي نفــس الوقــت كل 
يــوم. إنــه دماغــي الــذي يبــدأ »بتنظيــم« نفســه. 

كلمــة  أتعلــم  شــيء.  كل  ورؤيــة  لمــس  أوّد 
ــعر.  ــف أش ــك كي ــول ل ــة ألق ــا طريق »كا«! إنه
ــاط وال  ــعر باإلحب ــي أش ــب ألنن ــات غض ــدي نوب ل
ــات.  ــه بالكلم ــعر ب ــا أش ــر عّم ــتطيع التعبي أس

إذا غــادرت الغرفــة، قــد أبكــي ألننــي ال أعــرف 
مــا إذا كنــت ســتعود. إن طلبــت منــي أن أحيــي 
شــخصاً ال أعرفــه، قــد أرفــض ألننــي ال أعــرف أن 

هــذا الشــخص يحــاول أن يكــون ودوداً. 

كلماتــي  إحــدى  كثيــرة.  أســئلة  أســأل  أنــا 
المفضلــة: »لمــاذا؟« أنــا أحــب اللعــب الخيالية. 
ــد أن  ــاً. أري ــدو واقعــاً حقيقي ــك يب ــع ألن ذل أضي
أســاعدك علــى القيــام بالمهــام اليوميــة حتــى 

ــة.  ــة مهم ــارات حياتي ــم مه ــن تعّل ــن م أتمّك

0 - 6 أشهر

 12 - 6
أشهر

1 - 2 سنة 

2 - 3 سنة 

3 - 5 سنة 

عمر الطفل        مرحلة النمو     كيف أتصّرف

ُمقتبس عن: »التأديب االيجابي- ما هو وكيف نقوم به؟« )2011( بقلم جوان دوران. أنقذوا األطفال- السويد.
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تقنيات التأديب االيجابي 

إن نــوع التأديــب الــذي يســتخدمه أحــد الوالديــن يؤثــر علــى شــخصية الطفــل. مــا هــو نــوع التأديــب الــذي تســتعمله؟ مــا نــوع 
الشــخصية التــي تريــد أن يمتلكهــا طفلــك؟ 

1. اإلصالح:
عندما يتسبب األطفال بمشكلة أو عندما يقومون بإلحاق األذى بطفل آخر، عليهم أن يصلحوا خطأهم أو على األقل أن يحاولوا 
المساعدة. إذا كسروا لعبة، اطلب منهم أن يساعدوك على إصاحها. إذا تسببوا بجعل طفل يبكي، اجعلهم يساعدون على 

تهدئته. إذا رموا األلعاب في أنحاء الغرفة، اطلب منهم أن يقوموا بجمعها.
 

2.التجاهل:
إن أفضل طريقة للتعامل مع سوء السلوك الذي يهدف إلى جذب اهتمامك هو ببساطة أن تتجاهله. ولكن يجب أن تولي طفلك 
اهتماماً عندما يتصرف بشكل جّيد. يحتاج األوالد إلى اهتمامك عندما يتصرفون بشكل جّيد. يحتاج األوالد إلى اهتمامك عندما 

يحسنون السلوك وليس عندما يسيؤنه.

3. الحزم: 
يجب أن تقول بوضوح وحزم، أو حتى أن تطلب أن يفعل الطفل ما يتوجب عليه القيام به. تكّلم بلهجة 

تجعل طفلك يعلم أنك تعني الصراخ، التهديد، التذمر، الجدل أو الحرمان من االمتيازات. يجب ابقاء توقعاتك في
حّدها األدنى، والتكّلم دائماً بلطف حتى عندما تكون حازماً.

4. السيطرة على النفس:
تصّرف قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة- قبل أن تغضب وتصاب باالحباط وقبل أن

يصبح سلوك الطفل غير معقول.

5. الفصل:
عندما يتخاصم األوالد مع بعضهم البعض أو يقومون بالضرب والركل والشجار، اجعلهم يلعبون بعيداً عن بضعهم البعض 

لفترة. إن هذا الفصل يتيح لكل طفل أن يهدأ. بعد ذلك، بإمكانك استخدام وسائل أخرى لتشجيع سلوك أفضل. 

6. إدارة السلوك:
تحّدث مع األطفال بهدوء لمعرفة سبب الخاف ثم تحدث عن طرق لمعالجته والتوّصل لحل مقبول لديك ولطفلك. ان ذلك 

يساعد الطفل لكي يتعلم أن يكون مسؤوالً عن سلوكه. 

7. تعديل وتغيير طريقة اللعب: 
عندما يصبح األوالد شديدي الصخب، أوقفهم واشرح لهم لما فعلت ذلك واقترح نشاطاً آخراً. عندما يوقعون الطاء، اعطهم 

قطعة قماش وسطا من الماء لتنظيف الفوضى. عندما يركضون في الداخل بشكل يبعث على الخطر، خذهم خارج البيت، 
إذا أمكن، ليلعبوا لعبة المطاردة.  عندما يرمون بعضهم البعض بالكتب،  اجمعهم لتسرد لهم قصة أو لتنظيم لعبة. 

8.الثناء: 
يجب اعطاء المزيد من االهتمام والثناء للسلوك الجيد والقليل منه للسلوك السيء. كما يجب جعل الطفل

يعلم أنك تقّدر السلوك الجيد والتعاون. يستجيب األطفال بشكل ايجابي مع االحترام والثناء الحقيقّيين. 

نص مقتبس عن »االرشاد والتأديب االيجابي« )1998( بقلم جورجيا نايت وجاكي روزبورو. جامعة والية 
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الجلسة 10: توزيع مهام تقديم 
الرعاية

ماحظة: يتوّفر أكثر من نشاط واحد في هذه الجلسة.

1.  عدد الساعات في اليوم التي يخّصصها الرجال للعناية بأطفالهم

2.  والدة طفلي وأنا- العمل كفريق واحد

النشاط األساسي 1#: طفلي بعد 20 سنة

الهدف  
 

   

المّدة   

المواد  

بنية الجلسة

القسم 1 - الترحيب وتسجيل الدخول 

1. الترحيــب بعــودة الجميــع إلــى المجموعــة. المراجعــة مــع المشــاركين وذلــك بالعــودة إلــى »إدارة كل جلســة- بعــض 
ــي  ــب المنزل ــرم، والواج ــبوع المنص ــة األس ــة جلس ــدأ«. مراجع ــل أن تب ــوان »قب ــل عن ــم يحم ــي قس ــة ف ــيات« المدرج األساس

والقواعــد األساســية.

2. اعطاء لمحة عامة عن أهداف جلسة اليوم.

ــه  ــة بأطفالهــم واإلهتمــام بهــم ومقارنت ــذي يّكرســه الرجــال للعناي ــا فــي الوقــت ال 1. التفكيــر مّلي
بالوقــت الــذي تقضيــه النســاء للقيــام بنفــس المهمــات. شــّجع علــى توزيــع أكثــر عــدالً لمثــل تلــك 

المهمــات.

2. القيام بتحليل عاقة األباء وتواصلهم مع أمهات اطفالهم بهدف تحديد نقاط الضعف والقوة.

3. القيام بمناقشة النظرة الدونية لألعمال المنزلية اليومية في المجتمع.

ساعتين ونصف

أوراق بيضاء وأقام رصاص.

العودة إلى كل نشاط لمعرفة أهدافه، والمدة الموصى بها، والمواد المطلوبة. 
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القسم 2 - النشاط األساسي رقم 1: عدد الساعات في اليوم

3. اعطــاء كل مشــارك ورقــة بيضــاء والطلــب منــه رســم دائــرة كبيــرة. يجــب أن يتخيــل أن الدائــرة هــي فطيــرة مقطعــة الــى 
ــع والعشــرين. شــرائح مــن الزمــن وأن الفطيــرة بأكملهــا تعــادل نهــاراً بســاعاته األرب

4. دعــوة المشــاركين الــى رســم شــرائح فــي الفطيــرة تعكــس مقــدار الوقــت الــذي يكرســونه للقيــام بالمهــام اليوميــة : العمــل، 
النــوم، تنــاول الطعــام، الترفيــه، األعمــال المنزليــة ألخ.......والوقــت الــذي يقضونــه للقيــام بمهــام تربيــة األطفــال وتعليمهــم 
ــم يعــرض الميســر)ة( علــى المجموعــة فطيــرة قــام برســمها مســبقاً. اذا تواجــد مشــاركون يعجــزون عــن  واللعــب معهــم. ث

الكتابــة، بإمــكان الميســر)ة( مســاعدتهم أو بإمكانهــم رســم نشــاطاتهم.

5. بعــد ذلــك، يرســم المشــاركون صــورة فطيــرة أخــرى ولكــن هــذه المــّرة مــن وجهــة نظــر أمهــات أطفالهــم. بعبــارة أخــرى، 
كيــف يعتقــدون أن األم تقّســم وقتهــا خــال 24 ســاعة؟

إذا تــم إجــراء الجلســة مــع الوالديــن،  يمــأل كل منهمــا فطيــرة الزمــن الخاصــة بــه علــى حــدة، ومــن ثــّم يطّلعــان عليهــا ســوية 
لمناقشــة اإلختــاف بينهمــا.

القسم 3 - مناقشة ضمن المجموعة

ــدى  ــه ل ــادل ماحظات ــم إجــراء النشــاط مــع االزواج، دع كل زوج وزوجــة يتب ــكاره. إذا ت ــادل أف ــكل مشــارك لتب ــاً ل ــح وقت 6. امن
ــم اطــرح األســئلة التاليــة: ــر مــع الشــريك. ث ــة الفطائ مقارن

ماذا أدركت عند القيام بهذا النشاط حول اإلختاف في كيفية استخدام الرجال والنساء لوقتهم.  •
ما هو شعورك حيال اإلختافات في الطريقة التي يقضي بها الرجال والنساء وقتهم؟ هل تشعر أن هذه اإلختافات    •

عادلة؟ لَم؟ ولَم ال؟  
كيف يشعر شريكك حيال التوزيع الحالي للوقت المخّصص للمهام المنزلية؟ )إذا كان الشريك موجوداً، إطرح عليه    •

السؤال مباشرة(  
لماذا نميل إلى التقليل من قيمة العمل المنزلي مثل الطبخ أو التنظيف والوقت الذي نقضيه لرعاية األطفال؟    •

ولماذا ننظر إلى العمل المدفوع األجر على أنه أكثر قيمة؟  
ماذا كنت ستفعل لتغيير الطريقة التي توّزع فيها وقتك حالياً؟  •

ماذا يمكن أن يستفيد الرجال من كونهم أكثر مشاركة في العمل المنزلي كالطهي والتنظيف؟ وماذا تستفيد النساء؟  •

7. بعد ذلك وفي النشاط التالي سوف يقوم الجميع بتمثيل دور مسرحي حول هذا النشاط بالذات أي- العمل المنزلي!

كيف شعرت لدى قيامك بهذا النشاط  •
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النشاط األساسي 1#: طفلي بعد 20 سنة

الهدف  
 

   

المّدة   

المواد  

بنية الجلسة

القسم 4 – النشاط الرئيسي رقم 2 :  والدة طفلي وأنا – العمل مًعا كفريق واحد

ــكل  ــن دور ل ــب تعيي ــال. يج ــة األطف ــة وبرعاي ــال منزلي ــون بأعم ــرة يقوم ــراد أس ــل أف ــاركين تمثي ــض المش ــن بع ــب م 1. الطل
ــل  ــدأون تمثي ــوف يب ــوق.  س ــزل أو التّس ــف المن ــس، تنظي ــل الماب ــي، غس ــي، الطه ــال، الك ــة األطف ــل مجالس ــارك مث مش

ــة!« ــان، ثاث ــد، اثن ــّد. »واح ــن الع ــي م ــا تنته ــم عندم أدواره

2. يبــدأ كافــة المشــاركين القيــام باألعمــال المنزليــة. بعــد دقيقــة واحــدة، يتوقــف أحــد المشــاركين عــن القيــام باألعمــال المنزليــة 
ويتقاســم الباقــون مهامــه فــي مــا بينهــم. فــي هــذه األثنــاء، يســتمع الفــرد الــذي ال يشــارك باألعمــال المنزليــة إلــى الراديــو، أو يرتاح. 

3. يتوقــف مشــارك آخــر أيًضــا عــن العمــل. بإمكانــه / بإمكانهــا الراحــة فــي مــكان مــا أو الرقــص أو النــوم. ومــرة أخــرى، يّتــم توزيــع 
حّصتــه / حّصتهــا مــن العمــل المنزلــي بيــن المشــاركين المتبقين.

ــى  ــون عل ــد، أو يتحدث ــة أو يقــرأون الجرائ ــى يبقــى مشــارك واحــد، بينمــا يأخــذ اآلخــرون قيلول 4. يســتمر هــذا التسلســل حت
ــة.  ــم الخليوي هواتفه

5. أخيًرا، يتوقف المشارك األخير عن العمل.

Program H Promundo تمرين مقتبس من

القسم 5 – نقاش ضمن المجموعة

6.الطلب من المشاركين »الخروج« من أدوارهم واطرح عليهم األسئلة التالية:

المشاركون في لعب الدور المسرحي

كيف كان شعوركم لدى قيامكم بهذا النشاط؟  •
كيف شعر المشاركون الذين استمروا بالعمل بينما توقف اآلخرون عن العمل؟  •

كيف شعر العامل األخير؟  •

ــا بمقــدار الوقــت الــذي يكرّســه الرجــال لرعايــة أطفالهــم واإلهتمــام بهــم ومقارنتهــم  التفكيــر ملًي
بالوقــت الــذي تمنحــه النســاء لنفــس الغايــة. التشــجيع علــى توزيــع أكثــر انصافــاً لألعمــال المنزلية

2. التفكير في مشاركة الذكور في هذه االعمال ومناقشة تقسيم العمل حسب الجنس

3. القيام بالتزام أو التزامين بهدف زيادة المشاركة  في العمل المنزلي

ساعة واحدة

ســيكون هنــاك »لعــب أدوار«حــول العمــل المنزلــي . مــن المستحســن، وإن لــم يكــن ذلــك 
ضروريــاً، أن يتضمــن المشــهد أشــياء حقيقيــة مثــل ســلة مهمات،ممســحة،لقاطة وخرقــة 

لتجفيــف األطبــاق.
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أسئلة للمجموعة

أي من المهام المنزلية التي مّثلتم دورها، تقومون فعلًيا بتأديتها في المنزل؟   .1

ماحظــة :  قــد ياحــظ بعــض الرجــال أن بعــض األعمــال المنزليــة يقــوم بهــا الرجــال مثــل إصــاح فتيــل ضــوء أو إصــاح دراجــة 
نارّيــة معطّلــة. يجــب االستفســار كيــف يمكــن لهــذه المهــام أن تعــّزز عــدم المســاواة بيــن الرجــال والنســاء. 

من يؤدي عموًما هذه المهام؟ لماذا؟   .2
هل من الواقعي أن يؤدي الرجال هذا العمل؟ لَم ولَم ال؟  .3

ما هي الطرق التي تسمح للرجال بالمشاركة إلى حّد ما في المنزل، حتى عندما يعملون بدوام كامل؟  .4
تشير بعض األدلة إلى أن األوالد الذين رأوا آباءهم يشاركون في األعمال المنزلية هم أكثر مياً للقيام بتلك األعمال    .5

الحًقا. ما رأيك في ذلك؟   
ما هو األثر الذي تتركه مشاركتك في األعمال المنزلية على عاقتك ببناتك في المستقبل؟   .6

تشير األدلة إلى أن النساء اللواتي لديهن شركاء ذكور يشاركون في األعمال المنزلية يتمتعن برضى أكبر في حياتهن    .7
الجنسية. كيف تفّسر ذلك؟   

سمِّ شيًئا أو شيئين تستطيع القيام بهما هذا األسبوع في المنزل.   .8

إذا كانت الشريكات حاضرات:

ماذا تتوّقعن من الرجال في ما يتعّلق باألعمال المنزلية؟ أو ماذا تريدين منهم أن يفعلوا؟  .9

المهمة

كواجب منزلي، الطلب من المشاركين مراقبة كيفية توزيع المهام مع شركائهم في المنزل؟ بعد ذلك، عليهم تأدية عمل منزلي 
واحد ال يقومون به أبًدا. ما هو رّد فعل الشريك؟ عليهم القدوم إلى الجلسة التالية لتبادل اآلراء حول هذا الموضوع. 

الختام

اعادة األفكار الرئيسة، وتقديم الشكر المشاركين على مشاركتهم والتشديد على ضرورة أن يكّرس الرجال الوقت ليس فقط 
لرعاية األطفال بل أيضاً للعمل المنزلي. بالرغم من أنه من الصعب تكريس نفس المقدار من الوقت للمهمتين ، فإن الحّل هو 

بالتفاوض والتواصل لتوزيع المهام بشكل عادل ضمن األسرة. 

ماحظات للميسرين)ات(

ليست هناك أية ماحظات إضافية لهذه الجلسة. 
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معلومات دعم للميّسر)ة(

ثالث طرائق لزيادة المشاركة في تربية األطفال واألعمال المنزلية:

تنفيذ مهام عرضية أو متفّرقة وزيادة الوتيرة مع مرور الوقت.  .1
توزيع بعض المهام بطريقة أكثر عدالً أو تنفيذ المهام الروتينية التي تقوم بها النساء عادة.  .2

تقاسم المسؤوليات بالتساوي )أو قدر اإلمكان( بين الرجال والنساء، مّما ُيحّتم التخطيط والتنظيم واإلدارة، وتحقيق    .3
مجموعة من المهام المترابطة.  

إن فتح التواصل مع الشريك هو أساسي لدى مناقشة إعادة توزيع المهام.  .4

.المصدر: خورخي رونير، يوالندا سانشيز أوتازو وجوزيف فاليرو بيكازو )تاريخ غير محّدد(. العمل المنزلي. رومان رايس. القاموس النقدي للعلوم االجتماعية. مدريد، 

  http://www.es/info/eurotheo/diccionario/T/trobajo-domestico.htm .إسبانيا

األفكار الرئيسة:

مــن الضــروري أن يكــرّس الرجــال قــدًرا كبيــًرا مــن الوقــت ألبّوتهــم ولتعليــم أطفالهــم ولألعمــال المنزليــة. مــن الناحيــة المثاليــة، 
علــى الرجــال والنســاء تكريــس قــدر متســاو مــن الوقــت، إالّ أن ظــروف العمــل والفــوارق فــي األجــور ال تســمح بذلــك دائًمــا. علــى 

النســاء أيضــاً أن يقبلــن بذلــك وأن يمنحــن شــركاءهن الذكــور المســاحة للمشــاركة فــي المهــام المنزليــة.

إن العــدل، والمعنــي بــه هنــا اإلنصــاف ضمــن األســرة، ال يعنــي دائًمــا التســاوي فــي الوقــت الــذي نمنحــه. أحيانــاً، يجــب أن نأخــذ 
بعيــن االعتبــار وضــع العائلــة. إن الحــّل يكمــن فــي التفــاوض والتواصــل، ولكــي نكــون منصفيــن، النظــر فــي التزامــات كل شــخص 

داخــل وخــارج المنزل.
 

ــئ  ــر متكاف ــع غي ــي مجتم ــون ف ــن األزواج يعيش ــد م ــاء، ألن العدي ــؤولية النس ــس مس ــون نف ــال ال يتحّمل ــن الرج ــر م إن الكثي
ــزل.  ــرة المن ــرأة دور األم ومدّب ــع للم ــذا المجتم ــّدد ه ــا يح ــادة م ــل، ع ــي المقاب ــل. وف ــل دور المعي ــن للرج ــوري ُيعّي وذك

إن تغيير الطريقة التي ينظّم بها الرجال وقتهم عادة ما يمنحهم مزيًدا من الفرص لقضاء بعض الوقت مع أطفالهم.

إذا كان العمــل يمنــع الرجــال مــن تكريــس وقــت أكبــر ألطفالهــم، يجــب أن يتذّكــروا أن قضــاء »الوقــت المفيــد« مــع األطفــال هــو 
مــا يهــّم حًقــا: مثــاً، عليهــم أن يتجاهلــوا التلفــون والتلفزيــون عندمــا يمضــون الوقــت معهــم. 

عندمــا يأتــي المولــود الجديــد، قــد تتغّيــر عاقــة الزوجيــن، تــارة لألســوأ وتــارة لألحســن. بعــض الرجــال يشــعرون بالغيــرة مــن 
اإلهتمــام الــذي توليــه األمهــات ألطفالهــن. وبعــض النســاء يشــعرن باإلســتياء مــن أعبــاء األعمــال المنزليــة التــي ترافــق الطفــل. 

بعــض األزواج قــد يختلفــون علــى كيفيــة تربيــة أطفالهــم.

فــي حــاالت الخــاف، علــى الرجــل أن يتعّلــم كيفيــة التفــاوض بطريقــة ال عنفيــة مــن أجــل الوصــول إلــى قــرارات بشــأن التربيــة، 
آخذيــن بعيــن اإلعتبــار مصلحــة أطفالهــم. يجــب  التشــديد علــى أهميــة احتــرام والــدة الطفــل واإلهتمــام بهــا.

 

*

*

*

*
*

*

*
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الجلسة 11: التأّمات النهائية 
النشاط األساسي: شبكة األب

األهداف  

المّدة   
 

المواد  

بنية الجلسة

القسم  1 – الترحيب وتسجيل الدخول 

ــوان الفرعــي »إدارة كل  ــى العن ــى المجموعــة. وتســجيل الحضــور مــع المشــاركين والعــودة إل ــع إل ــب بقــدوم الجمي 1. الترحي
جلســة – بعــض األســس« فــي القســم الفرعــي »قبــل البــدء«. العــودة إلــى جلســة األســبوع الفائــت ومراجعــة الواجــب المنزلــي. 

باإلضافــة إلــى مراجعــة القواعــد األساســية.
 

2. تقديم  لمحة عاّمة عن أهداف اليوم.      

القسم  2 - نقاش ضمن المجموعة

الطلب من المشاركين تشكيل دائرة واطلب من كل واحد منهم إتمام الجمل التالية:  .3
كانت اللحظة المفّضلة لدّي ضمن هذه المجموعة...  •
حدث شيء غير متوقع ضمن المجموعة أال وهو ....  •

سوف أصبح أباً أفضل وأكثر مشاركة...  •
أشعر بالفخر حيال...  •

القسم  3 – النشاط الرئيسي: شبكة األب

ــب  ــن يج ــا، ولك ــه مًع ــيقومون ب ــذي س ــر ال ــاط األخي ــون النش ــوف يك ــك س ــة أن ذل ــار المجموع ــوف وإخب ــرة الص ــاك ك 4. إمس
ــة. ــال الجلس ــاء أعم ــد انته ــى بع ــاء حت ــة باللق ــتمرار المجموع ــل باس ــن األم ــر ع التعبي

5. ســوف يذكــر كل فــرد فــي هــذا النشــاط شــيًئا تعّلمــه أثنــاء وجــوده ضمــن المجموعــة وســوف ُيطبقــه ضمــن أســرته. بعــد 
ذلــك، ســوف يمســك هــذا الفــرد نهايــة الخيــط ويرمــي الكــرة لشــخص آخــر فــي المجموعــة. وهكــذا دواليــك حتــى يقــول الجميــع 

مــا لديهــم.

6. بدء النشاط بالقول، »الشيء الذي تعلمته ضمن هذه المجموعة والذي سوف أطّبقه ضمن أسرتي هو...

1. التفكير في التجارب التي أُتيحت للمشاركين في جميع الجلسات.
2. تقديم التزام من قبل الولد ليكون أكثر مشاركة باالهتمام بطفله

3. تشجيع المشاركين في االستمرار باللقاء بعد نهاية الجلسة.

ساعة إلى ساعتين

كرة من الصوف، شريط، خيط ذا ألوان زاهية.
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ــع مــن قــول مــا تعّلمــوه، ســوف تتشــكل شــبكة. إنهــا مجمــوع خبراتهــم فــي هــذه المجموعــة وهــم  7. عندمــا ينتهــي الجمي
ــوة. ــى األب ــد لمعن ــف جدي ــى تعري ــوا عل ــا مرتبطــون بهــا ألنهــم حصل جميًع

8. اختياري: قطع الشبكة إلى أجزاء وتشكيل سوار منها لكل مشارك في المجموعة.

الجزء 4 - تبادل معلومات التواصل.

9. تشــجيع المشــاركين علــى مواصلــة االجتمــاع وتقديــم الدعــم لبعضهــم البعــض. ســوف يســاعدهم ذلــك علــى الوفــاء 
بالتزاماتهــم تجــاه المجموعــة ويكــون بمثابــة دعــم عاطفــي فــي اللحظــات الصعبــة.

ــة وتفاصيــل الفيســبوك وغيرهــا مــن  ــف النّقال 10. اعطــاء المشــاركين الوقــت لتبــادل معلومــات التواصــل، مثــل أرقــام الهوات
معلومــات التواصــل. إعــداد ورقــة معلومــات تحمــل اإلســم، رقــم الهاتــف الجــوال، رقــم الهاتــف الثابــت وغيرهــا مــن معلومــات 

التواصــل التــي يمكــن توزيعهــا علــى كامــل أفــراد المجموعــة )بــإذن مــن جميــع المشــاركين(

الختام

ــر  ــال، انظ ــو الح ــذا ه ــي. إذا كان ه ــم المحل ــع مجتمعه ــوه م ــا تعّلم ــاركة م ــة بمش ــراد المجموع ــب أف ــل أن يرغ ــن المحتم م
القســم 3 الخــاص بتعبئــة المجتمــع وبــدء حملــة عامــة. قــد تكــون هــذه وســيلة جديــدة لتغييــر قواعــد المجتمــع حــول الذكــورة 

وتقديــم الرعايــة لألطفــال مــن ِقَبــل الرجــال.

شــكر المشــاركين إلنفتاحهــم ومشــاركتهم. إن التعبيــر عــن الضعــف وتبــادل الخبــرات ضمــن مجموعــة  هــو عمٌل يتطلــب الكثير 
مــن القــوة. إْن تغّيــر فقــط موقــف واحــد للمشــاركين يتعّلــق باألبــوة ورعايــة األطفــال، أو ازدادت معلومــات أحــد المشــاركين ، 

فــإّن ذلــك دليــٌل علــى نجــاح البرنامــج.
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الملحق رقم 1 للقسم رقم 2:

ألعاب كسر الجليد

لعبة
األسماء

الوقت: 15-20 دقيقة

الهدف: الغرض من هذه اللعبة هو تبادل أسماء المشاركين بطريقة ممتعة. 
هذه اللعبة تساعد على معرفة أسماء المشاركين.

الوصف: سوف يكون هنالك جولتان تلعب خالهما المجموعة »الَتِقط«، ويكون للجميع فرصة لقول أسمائهم
فــي الجولــة األولــى، يقــول كل فــرد اســمه /اســمها قبــل رمــي الكــرة. وهكــذا، واحــد تلــو اآلخــر، يقــول كل مشــارك اســمه 
ــم يلقــي الكــرة إلــى شــخص آخــر. يمكــن أن يبــدأ الميّســر)ة( مــن أجــل تفســير اللعبــة بشــكل أفضــل. تنتهــي هــذه  ث
الجولــة عندمــا يحظــى كل فــرد بفرصــة لقــول اســمه ويرمــي الكــرة مــرة أخــرى للميّســر)ة(. تتكــّرر اللعبــة فــي الجولــة 
الثانيــة، ولكــن بعــد أن يقــول أحــد المشــاركين اســمه، عليــه وضــع يــده علــى رأســه لإلشــارة إلــى أنــه قــد شــارك بالفعــل. 

تســتكمل الجولــة الثانيــة حتــى يحظــى الجميــع بــدوره.

حافلة 
العواطف

الوقت: 10-15 دقيقة

ــة أو  ــاعر مختلف ــير مش ــى تفس ــاركين عل ــة المش ــذه اللعب ــاعد ه ــدف: تس اله
ــة. ــس الغاي ــض لنف ــم البع ــاعدة بعضه ــى مس ــاعدهم عل ــا تس ــا كم ــر عنه التعبي

الوصف: اطلب من أربعة مشاركين »لعب دور« أناس يركبون الحافلة. يجب على كل شخص اإلقتراب من الحافلة 
وهو يعّبر عن مشاعر مختلفة. عندما يرى السائق والرّكاب هذا الشعور، سوف يصابون به ويبدأون بالتعبير عنه أيًضا. 

إتبع هذا النمط مع كل متطّوع من المشاركين. في النهاية، اسأل المشاركين عن ماحظاتهم وعن شعورهم خال 
هذا النشاط.

ساعي 
البريد

الوقت: 15-20 دقيقة

الهدف: إن الهدف من هذه اللعبة هو أن يتبادل المشاركون معلوماتهم الشخصية 
وأن يتعّرفوا أكثر على بعضهم البعض بطريقة ممتعة.

الوصف: يجلس المشاركون على كراٍس تّم وضعها بشكل دائرة. وحده الميّسر)ة(  يكون واقًفا ويشرح أنه سوف 
يبدأ لعب دور ساعي البريد الذي سيجلب رسالة لعدة أشخاص. على األشخاص الذين يناديهم ساعي البريد أن يغّيروا 

مقاعدهم. على سبيل المثال، إذا قال ساعي البريد: »أحضر رسائل لجميع األشخاص الذين يحّبون المثلجات، على 
جميع األشخاص الذين يحّبون اآليس كريم تغيير مقاعدهم. عندما ينهض األشخاص الذين يحبون اآليس كريم لتغيير 
أماكنهم، يقوم ساعي البريد بإخراج مقعد فيبقى بذلك شخص واحد واقًفا وُيصبح هو ساعي البريد، وتستمر اللعبة.
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عن
عائلتي

الوقت: 15-20 دقيقة

الهدف: التعّرف إلى اآلخرين في المجموعة.

ــمهم  ــادل اس ــم وتب ــس بجانبه ــخص الجال ــى الش ــات إل ــم اإللتف ــكيل أزواج ث ــاركين تش ــن المش ــب م ــف: الطل الوص
ــى الفــرد  ــف المجموعــة عل ــى كل فــرد فــي كل زوج تعري ــك، عل ــك. بعــد ذل ــق لذل وعــدد أطفالهــم  منحهــم -3 5 دقائ
اآلخــر. هــذا ُيســاعد الغربــاء علــى التعــّرف علــى بعضهــم البعــض ويشــعرهم باألمــان إذ أنهــم يعرفــون اآلن شــخصاً مــن 

ــة اإلجتمــاع. المجموعــة دون االضطــرار لتبــادل المعلومــات مباشــرة أمــام مجموعــة كبيــرة فــي بداي

حقيقتان 
وكذبة

الوقت: 15-20 دقيقة

الهدف: جعل المجموعة تتعّرف على بعضها البعض بشكل أفضل.

الوصف: في مجموعة كبيرة، الطلب من كل فرد  تدوين جملتين صحيحتين عن نفسه وجملة خاطئة، ثم يقوم كل 
فرد بقراءة جمله وعلى المجموعة كّلها تخمين المعلومة الخاطئة. هذا يساعد المشاركين على التعّرف إلى بعضهم 

البعض ويشعرهم بالراحة.

ت  صّوِ
بقدميك

الوقت: 15-20 دقيقة

الهدف: توضيح ِقَيم حول األبّوة

الوصف: في مجموعة كبيرة، الطلب من الجميع الوقوف في صف واحد مستقيم. سوف يستمعون إلى جملة 
واحدة. أولئك الذين »يوافقون« عليها، يتقّدمون خطوة إلى األمام، أما الذين »يختلفون« معها فيرجعون خطوة إلى 

الوراء. الطلب من المتطّوعين تفسير وجهات نظرهم: لماذا وافقوا أو اختلفوا.
عّينات من الجمل:

الرجال أقل عاطفة من النساء.  •
الرجال أقّل قدرة من النساء على رعاية األطفال.  •

يحسن الرجال تربية األوالد أكثر مّما يحسنون تربية البنات .  •
ضرب الطفل هو شكل ضروري من أشكال التربية.  •

النساء أكثر قدرة من الرجال على تنفيذ األعمال المنزلية مثل التنظيف.  •
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الملحق رقم 2 للقسم رقم 2:

تمارين للتنشيط

التنشيط يُغّير الروتين ويحّث الناس على الحركة ويُخّفف التعب والملل. يستغرق بضع دقائق فقط.

مالحظة للميّسر)ة(: إذا كانت الثقافة تتناسب مع اللعبتين التاليتين: السباغيتي وجبل الجليد الُمتقّلص.

ــَد شــخص آخــر مــن  ــًدا إلــى وســط الدائــرة ويمســك باليــد األخــرى ي ُشــّكل المجموعــة دائــرة ضّيقــة. يمــّد كل فــرد ي
المجموعــة. ثــم يســتعمل يــده الممــدودة إلــى الوســط لإلمســاك بيــد شــخص آخــر. إن هــدف هــذه اللعبــة هــو فــك 
التشــابك دون إفــات اليــد. بإمــكان المشــاركين، عــن طريــق التســّلق والزحــف والتلــّوي تشــكيل دائرة مفتوحة واســعة، 

أو فــي بعــض األحيــان دائرتيــن غيــر متصلتيــن. 

إذا عِلقــوا تماًمــا، بامكانهــم أن يختــاروا التخلــي عــن رابــط واحــد ثــم إعــادة اإلتصــال عندمــا يقتــرب هــذا الشــخص مجــدًدا 
منهــم. فليجّربــوا ذلــك ويــروا مــاذا يحــدث. 

إن هــذا النشــاط ممتــع ويشــّكل رابطـًـا جســدًيا بيــن المشــاركين. وهــو أيًضــا ترجمــة ماهــرة لفكــرة العمــل مًعــا مــن أجــل 
انجــاز مهمــة مــا. 

السباغيتي

)في مجموعات من 5-10 أشخاص(
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أكثر بساطة من الباقي.  اطلب من شخص أن يقود المجموعة في بعض تمارين التمّدد البسيطة.

التمارين

ــس  ــع التنّف ــن الجمي ــب م ــق. الطل ــدوء وبعم ــس به ــم والتنّف ــاق أعينه ــوف وإغ ــة الوق ــراد المجموع ــن أف ــب م الطل
ــا قــدر اإلمــكان. الطلــب منهــم القفــز صعــوًدا  ــام والحفــاظ علــى التنّفــس مًعــا بينمــا يمــّدون أذرعتهــم عالًي بانســجام ت

ــوا مــن قــوة. ــا وأخيــرًا الصــراخ بــكل مــا أوت ــا مًع وهبوطً

الصراخ

)جّيد للتنفيس عن التوتر – لإلستخدام فقط عندما ال يُزعج اآلخرين!(

الطلــب مــن أفــراد المجموعــة الوقــوف فــي دائــرة وإغــاق أعينهــم .إخبارهــم أن عاصفــة ممطــرة تقتــرب. علــى الجميــع 
فــرك أكّفهــم علــى ســاقيهم. ثــم القيــام بذلــك بقــوة أكبــر. اآلن، عليهــم تربيــت أفخاذهــم بأياديهــم ثــم ضــرب أفخاذهــم 
بأيديهــم بســرعة أكبــر. بعــد فتــرة، عليهــم القيــام بضــرب أخــّف ، ثــم تربيــت أخــف الــخ ...وأخيــرا عكــس النظــام كلــه 
حتــى يعــّم الهــدوء وتمــّر العاصفــة. ]فــي البدايــة كانــت الريــح تعصــف باألشــجار ثــم بــدأ المطــر الخفيــف الــذي اشــتّد 

وتحــّول إلــى أمطــار غزيــرة، ثــم هــدأ كل شــيء[.

العواصف الممطرة

)إنه تمرين جسدي ولكن يمكن استعماله في الختام(

وضــع غطــاء مؤلــف مــن عــدة أوراق ُصحــف علــى األرض. الطلــب مــن المجموعــة الوقــوف عليــه. يجــب اخبارهــم أن ذلــك 
هــو عبــارة عــن جبــل جليــد يبــدأ بالذوبــان، وينُقــص نصــف حجمــه كل شــهر. إن هدفهــم هــو أن يــروا كــم مــن الوقــت 

يســتطيع أن يبقــى الجميــع عليــه. 

وفــي كل مــرة، عليهــم إزالــة نصــف األوراق والحــّد مــن حجــم الغطــاء بمقــدار النصــف. عليهــم أن يجــدوا الطــرق لدعــم 
بعضهــم البعــض بحيــث يبقــى الجميــع واقفــون علــى أصغــر مســاحة مــن الغطــاء.

جبل الجليد

)في مجموعات من 5-8 أشخاص(
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المراقبة والتقييم :  قياس التغيير في مجموعة برنامج اآلباء

إن تحديــد مــا إذا كانــت مجموعــة معينــة مــن اآلبــاء فّعالــة  فــي تحقيــق تغّيــرات فــي مواقــف اآلبــاء وســلوكهم ومواقــف شــريكاتهم 
وســلوكهن هــو مهمــة صعبــة. إالّ أن التقييــم هــو جــزء أساســي مــن جهــود البرنامــج للعمــل بشــكل أفضــل مــع الرجــال بهــدف 
المســاواة بيــن الجنســين. كمــا يمكــن لهــذا التقييــم أن ُيثبــت تأثيــر نهــج معّيــن أو ضعفــه، فضــاً عــن دعــم جهــود الدعــوة حــول 

ــاركة الرجال.  مش

ــزّود مقّدمــي الخدمــات الصحيــة ومنفــّذي البرامــج األخــرى بدليــل مختصــر عــن مراقبــة وتقييــم  فــي هــذا القســم القصيــر، ُن
مجموعــة اآلبــاء فضــاً عــن عينــة اســتبيان لمــا قبــل اإلختبــار وبعــده. 

سبع خطوات للمراقبة والتقييم

الخطوة 1: وضع نموذج ومؤشرات منطقية.

ــر  ــّم تطوي ــن المه ــزة. م ــة موج ــة ومنهجي ــة واضح ــروع بطريق ــول المش ــية ح ــات األساس ــي المعلوم ــوذج المنطق ــرض النم يع
النمــوذج المنطقــي عــن طــرق اســتعمال المعلومــات التــي حصلــت عليهــا مــن خــال تقييــم اإلحتياجــات الخاصــة بمجتمعــك، 
وبالتعــاون مــع المركــز الصحــي أو زمــاء مــن المشــفى الذيــن يشــاركون أيضــاً فــي مجموعــة اآلبــاء. إن أجــزاء اإلطــار المنطقــي هــي: 

الهدف: مساهمة المشروع في مشكلة أو حالة أوسع نطاًقا.   •
الحصيلة: التغيير الذي يحدث في حال تحقق النتيجة- التأثير.   •

النتيجة: النتائج المرجّوة المحّددة من أنشطة المشروع.   •
النشاط: المهام الضرورية لتحقيق النتيجة.   •

المؤشرات: وسائل نوعية )من المقابات( وكمية )من المسوحات( لقياس ما إذا تحّققت النتائج والغايات واألهداف.   •
وسائل التحّقق: كيف ومن أية مصادر معلومات سوف يتم تأكيد كل من المؤشرات )مثاً: سّجل المكالمات، الورقة    •

التحضيرية(.   

مقتبس  من المواد الموجودة في :

 .Commdev at http://www.commdev.org/section/-commdev-practice/monitoring-and-eevaluation
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مثال لإلطار المنطقي

يجــب وضــع المؤشــرات لمراقبــة اإلنجــاز فــي كل خطــوة مــن خطــوات المشــروع مــن المعلومــات والنشــاطات والنتائــج. علــى 
المؤشــرات أن تكــون أيًضــا محــّددة، قابلــة للقيــاس، قابلــة للتحقيــق، ذات صلــة بالبرنامــج، مربوطــة بإطــار زمنــي.

مثال على األنشطة والمؤشرات المناسبة

النشاط 1: عرض لألمهات الحوامل في غرفة اإلنتظار. تشجيعهن على توقيع الّسجل مع أرقام اإلتصال.

المؤشر 1: عدد األمهات الموجودات   •
المؤشر 2: عدد أرقام اإلتصال التي ُجمعت   •

النشاط 2: اتصال متابعة للوالدة للتحّقق من مشاركة الشريك. تأكيد حضور الوالد.

المؤشر 1: عدد اآلباء الذين أّكدوا حضورهم إلى مجموعة اآلباء.    •

الخطوة 2: إجراء تقييم أساسي

تهــدف التقييمــات األساســية لجمــع البيانــات عــن الظــروف الحاليــة الازمــة إلــى قيــاس التقــّدم الُمْحــَرز علــى مــّر الزمــن. علــى 
ســبيل المثــال، تحديــد عــدد اآلبــاء الذيــن يرافقــون شــريكاتهم فــي زيــارات شــهرية لمراكــز مــا قبــل الــوالدة فــي المراكــز الصحيــة 

التــي تســتهدفها. هــل تشــكل غرفــة المعاينــة مكانــاً جيــداً لتجنيــد اآلبــاء فــي مجموعتــك؟ وتشــمل البيانــات األخــرى: 

جودة الخدمات الصحية المقّدمة لألمهات.    •
معّدل استخدام وسائل منع الحمل.    •

يمكن جمع بعض هذه البيانات من قواعد البيانات الحكومية ومسوح الصحة الديمغرافية.

الخطوة 3: وضع أهداف ومقياس 

بعــد وضــع اللمســات األخيــرة علــى قائمــة المؤشــرات التــي ســيتم قياســها لرصــد التقــّدم المحــرز، يجــب وضــع أهــداف لــكل 
مؤشــر وتحديــد الوقــت الــازم  للوصــول إليهــا. علــى ســبيل المثــال: 

الهدف المتوّقع للنشاط رقم 2: تجنيد 25 والًدا في مجموعات اآلباء بحلول نهاية الشهر
 أو الهدف المتوّقع: خمسون والًدا يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضّد األطفال هو انتهاك لحقوقهم.

الهدف العام:

النتيجة 1:

األنشطة سنة 4سنة 3سنة 2سنة 1النتيجة 1.1   المؤشرات    وسائل  
     التحقق

ميزانية
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الخطوة 4: مرحلة ما قبل اإلختبار، مراقبة المعلومات والحصيلة والنتائج

يعتمــد التواتــر فــي جميــع البيانــات عــن مجموعــة اآلبــاء علــى المــدى الزمنــي للمجموعــة. ينبغــي أن يكــون جمــع البيانــات مبنًيــا 
علــى المشــاركة، وهــذا يعنــي أنــه كلمــا تــّم إشــراك أعضــاء مــن المجتمــع )المتطوعيــن الصحييــن، األمهــات، اآلبــاء، ومســؤولي 

الصحــة( كّلمــا كان المشــروع أكثــر شــفافية وكلمــا تــّم الحصــول علــى أكبــر عــدد مــن المشــاركين. 

اختبار المشاركين قبل المشاركة 
ــاس المواقــف والســلوكيات  ــه قي ــل المشــاركة« وهدف ــا قب ــار »م ــام بإختب ــاء فــي مجموعــات، يجــب القي ــد اآلب ــم تجني ــا يت عندم
والمعتقــدات لديهــم حــول المســاواة بيــن الجنســين ورعايــة األطفــال والعقــاب الجســدي وذلــك قبل مشــاركتهم فــي المجموعة. 
نحــن نوصــي بــأن يتــّم ذلــك كجــزء مــن جلســة الترحيــب )الجلســة رقــم 1(. ســوف نقــوم باإلختبــار نفســه )بعــد المشــاركة( متــى 
انتهــت الجلســات. يمكــن للميّســرين)ات( إدارة »مــا قبــل المشــاركة« و»مــا بعــد المشــاركة« بأنفســهم. انظــر عينــة اســتبيان 
»مــا قبــل المشــاركة« و »مــا بعدالمشــاركة«  فــي نهايــة هــذا القســم. إذا تعــّذر القيــام بهــذه اإلختبــارات قبــل بدايــة الجلســات 

وبعــد نهايتهــا، يجــب النظــر فــي إجــراء مقابــات جماعيــة مــع الرجــال وغيرهــم مــن المشــاركين فــي الجلســة.

الخطوة 5: إجراء تعديالت على أساس رصد البيانات:

اســتناًدا إلــى البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن أجــل القيــام بمجموعــة اآلبــاء، مــاذا تاحــظ؟ هــل يأتــي اآلبــاء فــي الجلســة األولــى 
ــاء فــي كل جلســة.  فقــط ثــم ال يكملــون؟ مــا هــي التغييــرات التــي يمكــن أن ُتدخلهــا لضمــان حضــور اآلب

هذه عملية تكرارية، ينبغي أن تتكّرر في جميع جلسات الدورة. 

الخطوة 6: تقييم تأثير مجموعة اآلباء 

ســيتم تقييــم البرنامــج بعــد انتهــاء الجلســات. وهــو عبــارة عــن تحليــل يســاعد علــى تفســير إذا مــا حققــت المجموعــة نتائــج 
معينــة أم لــم تحققهــا. وخاًفــا للمراقبــة، فهــو ال يســتعمل فــي اإلدارة الجاريــة، بــل ُيرّكــز علــى النتائــج النهائيــة. ويّتــم تحديــد 
ذلــك مــن خــال اختبــارات بعــد نهايــة الجلســات، وإجــراء مقابــات متابعــة مــع المجموعــة أو عــن طريــق وضــع دراســة حالــة 

بســيطة.
 

كمــا يمكــن إجــراء بعــض التقييمــات بواســطة مســوحات واســعة النطــاق ُتنفذهــا مجموعــة خارجيــة لديهــا خبــرة فــي العلــوم 
اإلجتماعيــة وعلــم اإلحصــاء، كالجامعــة مثــاً.

 
الخطوة -7 نشر التقرير وإشراك أصحاب المصلحة 

ــى المجتمــع والجمهــور  ــاء عل ــر مجموعــة اآلب ــادل المعلومــات عــن تأثي ــم تكــون بتب ــة والتقيي ــي المراقب ــرة ف إن الخطــوة األخي
بوجــه عــام مــن خــال قنــوات متعــّددة. ال ينبغــي أن ُينظـَـر إلــى التقريــر كغايــة فــي حــّد ذاتــه، وإنمــا كدعــوة للحــوار مــع أصحــاب 
المصلحــة الخارجييــن مثــل واضعــي السياســات والجهــات المانحــة علــى المســتوى الوطنــي. بإمــكان نتائــج مجموعــة اآلبــاء إبــاغ 

الجمهــور عــن تأثيــر البرنامــج وتوفيــر منّصــة لمناقشــة الــدروس المســتخلصة.
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أسئلة ُتطرح على مجموعة 
اآلباء ما قبل الدراسة 

االسقتصائية وما بعدها
يمكــن أن تديــر هــذه األداة بنفســك أو بمســاعدة شــخص يقــوم بإجــراء المقابــات. عنــد إجــراء االختبــار النهائــي، إحــرص علــى 
ــى  ــن عل ــرف معّي ــف أو ح ــم تعري ــخص رق ــم الش ــن اس ــا ع ــدّون عوًض ــارك، ُي ــة المش ــة هوّي ــه. لحماي ــب نفس ــتخدام الترتي اس

ــتقصائية. ــة االس الدراس

كم عمرك؟

_______

_______  ذكور في  _______  من العمر 
_______  إناث في  _______   من العمر 

 

_______   سنة

_______   ابتدائي
_______    ثانوي

_______    جامعي  

_______    لم أعمل يوًما
_______    عاطل عن العمل

_______   لدّي وظيفة رسمية
_______    لدّي وظيفة غير رسمية

_______    متقاعد

_______    # من الساعات أسبوعًيا

_______ سنة/سنوات
و _______ شهر/أشهر

_______    لم تعمل يوًمأ
تبحــث عــن  العمــل ولكنهــا  _______    عاطلــة عــن 

وظيفــة
_______    عاطلة عن العمل وال تبحث عن وظيفة

_______    لديها وظيفة رسمية
_______    لديها وظيفة غير رسمية

_______    متقاعدة
_______    طالبة

_______    تتابع دراستها وتعمل في الوقت نفسه

ما هو مستواك التعليمي؟

ما هو وضعك المهني؟

كم ساعة في األسبوع تعمل عادًة،
بما في ذلك ساعات العمل اإلضافية

والعمل المدفوع خارج المنزل؟

منذ متى وأنت متزّوج؟

ما هو الوضع المهني لشريكتك؟

كم ولًدا لديك؟

ما هو جنس أوالدك وسّنهم؟

1

2

3

4

5

6

7

8
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من يّتخذ القرار النهائي بشأن كيفية إنفاق المال في أسرتك؟

1.المأكل والملبس

أنت الزوجانأنت
وشريكتك

طرف 
ثالث

تّتفق أنت 
وطرف 

ثالث على 
األمر

يختار كّل 
شخص 

على عاتقه

شريكتي 
وطرف 

ثالث

ب. االستثمارات الكبيرة 
مثل شراء سيارة أو 

منزل أو تجهيزات 
منزلية

ج. نشاطات تنطوي 
على قضاء بعض الوقت 
مع األسرة أو األصدقاء 

أو األقارب 

د. الفحوصات الطبية 
التي تخضع لها شريكتك

. الفحوصات  الطبية 
التي يخضع لها أوالدك

و. أساليب التخطيط 
األسري

 7        6                5         4        3      2     1
    

 7        6                5         4        3      2     1
    

 7        6                5         4        3      2     1
    

 7        6                5         4        3      2     1
    

 7        6                5         4        3      2     1
    

 7        6                5         4        3      2     1
    

______ نعم، أتلقى المساعدة من األطفال
.... نعم، نوظّف مدّبرة منزل )موظّفة أو جليسة 

أطفال(
_______ نعم، نتلقى مساعدة من أشخاص آخرين 

)العائلة، األقارب(
_______ ال أتلقى أّي مساعدة خارجية

هل تتلقى أنت أو شريكتك
 أّي مساعدة خارجية إلتمام األعمال 

المنزلية، مثل التنظيف أو الطبخ أو
رعاية األطفال؟ ضع إشارة إلى جانب

جميع اإلجابات المناسبة.  

9

10
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إذا كنَت وشريكتك تنجزان األعمال المنزلية، فكيف تتقاسمان المهام التالية؟ 

ا.غسل الثياب

أنجز كّل 
شيء

بنفسي

أتولى 
هذه 

المهّمة 
عادًة

نتقاسمها 
بالتساوي 
أو ننجزها 

مًعا

شريكتي 
عادًة

شريكتي 
تنجز كّل 

شيء 
بنفسها

غير قابل 
للتطبيق

ب. إصالح أشياء 
في أنحاء المنزل

ج. شراء البقالة

د. تنظيف المنزل

ه. تنظيف الحمام

و. الطبخ

   6                   5            4       3              2          1

   6                   5            4       3              2          1

   6                   5            4       3              2          1

   6                   5            4       3              2          1

   6                   5            4       3              2          1

   6                   5            4       3              2          1

_____ شريكتي تعمل أكثر منّي بكثير 
_____ شريكتي تعمل أكثر منّي بقليل 

_____ شريكتي تعمل قدر ما أعمل
_____ أعمل أكثر من شريكتي بقليل 

_____ راٍض جًدا  
_____ راٍض 

_____ غير راٍض 
_____ ال أعرف/ ال جواب

_____ راٍض جًدا  
_____ راٍض 

_____ غير راٍض 
_____ ال أعرف/ ال جواب

_____ في غرفة الوالدة 
_____ في غرفة االنتظار أو المستشفى 

_____ في منزلي
_____ في العمل

_____ مسافًرا أو مقيًما خارج المدينة
_____ غير ذلك

ما رأيك بتقسيم المهام المنزلية
على هذا النحو؟ 

هل أنت راٍض عن هذه الطريقة في
تقسيم المهام المنزلية؟

هل تعتقد أّن شريكتك راضية بدورها؟

أين كنَت عند والدة آخر أبنائك/بناتك؟ 

11

12

13

14

15



125

أخذت _____ يوًما كإجازٍة مدفوعة
أخذت _____ يوًما كإجازٍة غير مدفوعة

_____ لم آخذ أّي إجازة
_____ لم أكن موظًّفا في تلك اآلونة

_____ غير ذلك )الرجاء التحديد(

_____ لم يسمح لي رؤسائي في العمل بذلك
_____ لم أرغب في ذلك 

_____ لم أستطع تحّمل كلفة األمر 
_____ غير ذلك )الرجاء التحديد(

_____ ال أعرف إن كانت قد زارت أو تزور الطبيب
 قبل الوالدة

_____ لم تقم بزيارة الطبيب قبل الوالدة
_____ نعم، لقد رافقتها في كّل زيارة 

_____ نعم، لقد رافقتها في بعض الزيارات 
_____ كا، لم أرافقها في أّي زيارة من هذا النوع

هل أخذت إجازًة من عملك عندما ُولد آخر 
أبنائك/بناتك؟ وإن فعلت، كم يوماً بلغت 

إجازتك؟

إذا لم تكن قد أخذَت إجازًة، عّلل السبب. 

هل رافقَت والدة طفلك في زيارة طبّية ما 
قبل الوالدة خالل حملها األخير أو الحالي؟ 

_____ في غرفة الوالدة 
_____ في غرفة االنتظار أو المستشفى 

_____ في منزلي
_____ في العمل

_____ مسافًرا أو مقيًما خارج المدينة
_____ غير ذلك

أين كنَت عند والدة آخر أبنائك/بناتك؟ 

أمضي قليالً من الوقت مع أوالدي 
بسبب عملي

هل تنطبق الظروف التالية على حياتك اليومية في منزلك؟ 

ال أعرف كالنعم 
غير قابل 
للتطبيق

قد أقلل من ساعات عملي إذا ساعدني 
ذلك في إنفاق المزيد من الوقت مع 

أوالدي 

بشكل عام، أنا المسؤول األساسي عن 
إعالة أسرتي

أخشى أن أفقد التواصل مع أوالدي إذا 
تفّككت العالقة ما بيننا 

دوري في إعالة أوالدي هو دور مساعد 
بشكل أساسّي

99     2              0          1

99     2              0          1

99     2              0          1

99     2              0          1

99     2              0          1

16

17

18

19

20
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مــن دون احتســاب المســاعدة التــي تتلقاهــا أنــت وشــريكتك مــن أشــخاص آخريــن، كيــف تــوّزع 
المهــام واألعمــال المنزليــة التاليــة المتعلقــة برعايــة األطفــال؟ 

أ. رعاية الطفل 
اليومية 

بالتساوي أنا عادًةأنا دوًما
أو معاً

شريكتي 
عادًة

شريكتي 
دوماً

غير قابل 
للتطبيق

ب. مالزمة المنزل 
عندما يكون الطفل 

مريًضا

ج. اصطحاب طفلك 
من المدرسة

أو الحضانة 

   6                   5            4       3              2          1

   6                   5            4       3              2          1

   6                   5            4       3              2          1

   6                   5            4       3              2          1

د. إيصال طفلك 
إلى المناسبات 

والنشاطات 
المسّلية 

إلى أّي مدى تطّبق النشاطات التالية مع أطفالك أو من أجلهم؟ 

إذا كان أطفالك ما بين سّن 0 و4...

مطلًقا أو 
مطلًقا تقريًبا

أحيانًا
عّدة مرات 

أسبوعًيا
يومًيا 

أ. اللعب مع أطفالك في المنزل 

ب. الطهو أو إعداد الطعام لألطفال 

ج. تغيير حفاضات األطفال أو مالبسهم  

د. مساعدة األطفال على االستحمام 

4                  3          2       1

4                  3          2       1

4                  3          2       1

4                  3          2       1

21

22
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إذا كان أطفالك ما بين سّن 5 و13...

مطلًقا أو 
مطلًقا تقريًبا

أحيانًا
عّدة مرات 

أسبوعًيا
يومًيا 

1 ه. اللعب مع األطفال في المنزل 

و. التحّدث مع األطفال عن أمور شخصية 

ز. المشاركة في تمرين بدني أو اللعب 
خارجاً مع األطفال 

ح. مساعدة األطفال في إنجاز فروضهم 
المنزلية

ط. الطهو أو إعداد الطعام لألطفال

ي. تنظيف ثياب األطفال

4                  3          2       1

4                  3          2       1

4                  3          2       1

4                  3          2       1

4                  3          2       1

4                  3          2       1

_____ خال هذا األسبوع 
_____ منذ أسبوع أو أسبوعين 

_____ قبل أسبوعين أو أربعة أسابيع 
_____ قبل أكثر من 4 أسابيع لكن أقل من 6 أشهر

_____ قبل أكثر من 6 أشهر، أو إطاًقا
_____ ال جواب

متى كانت آخر مّرة تحّدثَت فيها إلى 
شريكتك عن المشاكل التي تواجهانها

في حياتكما؟

_____ خال هذا األسبوع 
_____ منذ أسبوع أو أسبوعين 

_____ قبل أسبوعين أو أربعة أسابيع 
_____ قبل أكثر من 4 أسابيع لكن أقل من 6 أشهر

_____ قبل أكثر من 6 أشهر، أو إطاقاً
_____ ال جواب

متى كانت آخر مّرة بادرت فيها شريكتك 
إلى التحّدث إليك عن مشاكلها؟

23

24

25
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إّن أهّم دور للمرأة هو رعاية منزلها وتحضير الطعام 
ألسرتها

الرجال يحتاجون إلى ممارسة الجنس أكثر من النساء

الرجال يحتاجون إلى ممارسة الجنس أكثر من النساء

ال يتحّدث الرجال عن الجنس، بل يمارسونه فقط

أحياناً، تستحّق المرأة أن تنال نصيبها من الضرب 

إّن تغيير الحفاضات، واإلشراف على حّمام األطفال، 
وإطعامهم هو من مسؤولية المرأة 

من مسؤولية المرأة أن تتجّنب الحمل

يجب أن يعود القرار األخير في المنزل إلى الرجل

الرجال جاهزون دوًما لممارسة الجنس 

يجب أن تتقّبل المرأة العنف األسري كي تحافظ على 
تماسك أسرتها 

سأستشيط غضباً لو طلبت مني زوجتي أن أستخدم
واقًيا ذكريًا

يجب أن يقّرر الرجل والمرأة مًعا أّي نوع من وسائل
منع الحمل يفّضانها 

إذا أهانني شخص ما، سأدافع عن سمعتي ولو
بالقّوة كي تكون رجًا، يجب أن تكون قويًا

يجب أن يخجل الرجال من أنفسهم إذا لم يتمّكنوا
من االنتصاب خال الجنس

أعارضأوافق جزئًياأوافق تماًما

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

3         2                1

مقياس الرجال المنصفين بين الجنسين 
ستتعّمق المجموعة التالية من األسئلة في رأيك بشأن العالقات بين الرجال والنساء. 

أشر إن كنَت موافًقا تماًما، أو موافًقا جزئًيا أو معارًضا للعبارات التالية.

أ. 

ب.

ج. 

د. 

ه. 

و. 

ز. 

ح. 

ط. 

ي. 

ك. 

ل. 

م. 

ن. 

26
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.... أوافق تماًما
.... أوافق جزئًيا
.... أعارض جزئًيا
.... أعارض تماًما

يعتقد بعض األشخاص أّن توبيخ األطفال 
بالصفع هي أداة تأديبية ال تضّر بالطفل 

طالما أنها تُستخدم باعتدال. ما رأيك؟ 

عند استخدام هذا االستبيان، ُيرجى ذكر المصادر التالية: 

 Evolving Men: Initial Results from the International Men and .)2011( .Barker, Gary, et al

 Gender Equality Survey )IMAGES(. Washington, D.C. and Rio de Janeiro: International

.Center for Research on Women )ICRW( and Instituto Promundo

 Measuring attitudes toward gender norms among .)2008( .Pulerwitz, Julie and Gary Barker

 young men in Brazil: Development and psychometric evaluation of the GEM Scale, Men

.338–322 :10 and Masculinities

27
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القسم 3

تنشيط مجتمعك 
المحلي
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لمحة عن القسم 3

ــق  ــداد وتطبي ــن بإع ــي المهتّمي ــاع الصح ــي القط ــطين ف ــن والناش ــل العاملي ــن أج ــل  م ــذا الدلي ــن ه ــر م ــم األخي ــغ القس صي
ــق  ــة لتحقي ــة كطريق ــّوة الفاعل ــع األب ــز مناف ــعًيا لتعزي ــي، س ــم المحل ــن مجتمعه ــة ضم ــة االجتماعي ــر التوعي ــاطات لنش نش
ــاة الرجــال والنســاء علــى الســواء. وُيقصــد بهــذا القســم أن يكــون  المســاواة بيــن الجنســين، وإفــادة األطفــال، وتحســين حي
مكّمــاً للقســم 2، بمعنــى أنــه يمكــن تنفيــذ النشــاطات الــواردة فيــه مــع الرجــال المشــاركين فــي مجموعــة اآلبــاء. لكــن قــد ال 
تحّبــذ بعــض المجموعــات المشــاركة فــي نشــاطات عامــة، وبالتالــي مــن الضــروري أخــذ هــذا األمــر بعيــن االعتبــار. بصــرف النظــر 
عــن ذلــك، ال تعتمــد الكثيــر مــن هــذه النشــاطات علــى إشــراك األفــراد فــي مجموعــة اآلبــاء، بــل األفــراد والمنظّمــات الذيــن 
يريــدون تنظيــم نشــاطات توعيــة علــى نطــاق أوســع لتوضيــح كيــف يمكــن أن يســاهم إشــراك الرجــال فــي تقديــم الرعايــة فــي 

تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين. 

يعــّرف هــذا القســم بعمليــة إعــداد حملــة )MenCare( وإطاقهــا كاســتراتيجية تهــدف إلــى إحــداث تغييــرات علــى المســتوى 
ــا  ــة ) MenCare( وإطاقه ــط لحمل ــن التخطي ــف يمك ــة كي ــات التوضيحي ــز التوجيه ــات. فتوج ــتوى السياس ــي ومس االجتماع

ضمــن مجتمعــك المحلــي، بمــا فــي ذلــك كيفيــة نســج الشــراكات، وصياغــة الرســائل، وإشــراك المجتمــع المحلــي.



132

يتوّزع هذا القسم على األجزاء التالية:

مقّدمة  .1

تطوير حملة »من كير«: خطوًة بخطوة  .2

)MenCare(  حملة

يشــرف علــى تنســيق حملــة  التــي أطلقــت عــام 2011 فــي واشــنطن العاصمــة، فــي الواليــات المّتحــدة األميركيــة، كّل 
 ،)Sonke Gender Justice Network( »شــبكة ســونكي للعــدل بيــن الجنســين« ،)Promundo( »مــن »برومنــدو
وتحالــف »مــن إنغايــج« )MenEngage Alliance(. بــدًءا مــن العــام 2013، طُّبقــت هــذه الحملــة بنجــاح فــي 11 دولــة. 
ــم،  ــر الدع ــي توّف ــن. وه ــر عنفيي ــن وغي ــة عادلي ــي رعاي ــاء ومقّدم ــال كآب ــراك الرج ــجيع إش ــى تش ــة عل ــل الحمل تعم
والمــواد، والرســائل، وتوصيــات السياســات، واألبحــاث الازمــة لتشــجيع شــركاء »مــن إنغايــج« المحلييــن، والمنظّمــات 
ــة  ــى تطبيــق نشــاطات الحمل ــات حقــوق المــرأة، والحكومــات، وشــركاء األمــم المتحــدة، عل ــة، ومنظّم ــر الحكومي غي

ضمــن بيئتهــم المحليــة. 

ــان فــي إنهــاء  ــى إشــراك الرجــال والفتي ــي تهــدف إل ــة الت ــة والمحلي ــل للجهــود العالمي ــدت فكــرة  MenCare كمكّم ول
www.(( العنــف ضــّد النســاء والفتيــات. وهــي تشــّكل، إلــى جانــب جهــوٍد أخــرى مثــل حملــة الشــريط األبيــض
whiteribbon.ca، جــزًءا مــن الرؤيــة العالميــة لتحالــف »مــن إنغايــج« الهــادف إلــى نســج عاقــات عادلــة وغيــر عنفيــة 

ــى أن يكــون المــرء رجــاً فعــاً.  ــح مــا معن ــة توّض وتصــّورات للرعاي

www.men-care.org :الحملة العالمية
www.voceemeupai.com  :الحملة البرازيلية

www.campanapaternidad.org :حملة أميركا الاتينية
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 1. مقدمة

إّن الجهــود التــي يبذلهــا االختصاصيــون الصحّيــون ومقّدمــو الخدمــات االجتماعيــة مــن أجــل إشــراك الرجــال فــي رعايــة الحوامــل 
وصّحــة األّمهــات )القســم 1( أو لتوعيــة مجموعــات مــن الرجــال وإعدادهــم لمرحلــة األبــّوة )القســم 2( تشــّكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
إعــادة رســم المعاييــر المتعلقــة بذلــك، لكنهــا جهــوٌد مــا زالــت غيــر كافيــة إلحــداث تغييــرات، علــى مســتوى المجتمــع المحلــي 
والسياســات، فــي األفــكار والمواقــف المتعلقــة بالــدور المهــم الــذي يؤّديــه الرجــال فــي تقديــم الرعايــة. ال يخفــى علــى أحــد أّن 
إحــداث تغييــرات واســعة النطــاق فــي المعاييــر، وتنشــيط المجتمــع المحلــي للمدافعــة عــن تغييــر السياســات، يحّتمــان نشــر 
التوعيــة االجتماعيــة مــن خــال االســتفادة مــن الطاقــة التــي يتمّتــع بهــا أعضــاء هــذا المجتمــع، وآرائهــم، وأفكارهــم، ونفوذهم. 
ــف المجموعــات  ــة )القســم 1( وتثقي ــن الخدمــات االجتماعي ــات لتحســين مســتوى تأمي ــك مــع تدريب كمــا يجــب أن يترافــق ذل
)القســم 2(. وكمــا هــو مبّيــن فــي نمــوذج نظريــة التغييــر الــوارد فــي مقّدمــة هــذا الدليــل، إّن تطبيــق مجموعــة متنّوعــة مــن 

النشــاطات علــى مســتوى الفــرد، والمجتمــع المحلــي، والوطــن هــو الطريقــة األكثــر فعاليــة إلحــداث هــذه التغييــرات.   

إّن تنشــيط المجتمــع المحلــي يتطّلــب أن تّتخــذ مجموعــة مــن األشــخاص خطــواٍت منّســقة لتحســين نوعيــة حياتهــم أو الســعي 
إلــى تحقيــق تغييــر علــى صعيــد خدمــات السياســات أو الحكومــات. يشــّجع هــذا األمــر علــى االعتــراف بالمــوارد المحليــة والحلفاء 
ــًرا لحشــد جهــود األفــراد والمنظّمــات وتعزيزهــا ودمجهــا، بهــدف حــّل المشــاكل المحــّددة فــي  المحّلييــن، كمــا يشــّكل منب

المجتمــع المحلــي علــى نحــٍو فعــال وبشــكٍل منّســق. 

إّن اإلشــراك الناشــط للمجتمــع المحلــي حــول قضّيــٍة معّينــة، مثــل األبــّوة، يمكــن أن يبــّدل مــا يعتبــره هــذا المجتمــع »عادًيــا«، 
ــى الجنســين والطعــن فيهــا،  ــاب الحــوار بيــن األفــراد والمؤسســات للتشــكيك فــي األدوار المســندة إل كمــا يمكــن أن يفتــح ب
وإشــراك الرجــال فــي ممارســات األبــّوة اإليجابيــة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. فضــاً عــن ذلــك، يمكــن أن تســاهم جهــود 
التنشــيط التــي تقــوم بهــا »مــن كيــر« فــي تنظيــم مناقشــات حــول: التوعيــة وحقــوق الطفــل، تربيــة األوالد بشــكٍل متســاٍو، 

الوقايــة مــن األمــراض، الصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 

إلــى جانــب تعديــل معاييــر األبــّوة واألدوار المســندة إلــى كا الجنســين على المســتوى الفــردي، يمكــن أن يؤّثر تنشــيط المجتمع 
المحلــي علــى المعاييــر كمــا هــي متصــّورة علــى مســتوى الحكومــات المحليــة، ومنّفــذي السياســات، وبيئــات العمــل. فيجــب 
أن تتضّمــن جهــود المدافعــة التــي ترّكــز علــى التغييــرات الحكوميــة وتعديــل السياســات اقتراحــات ملموســة حــول كيفيــة دمــج 
ــم الرعايــة« ضمــن جــدول األعمــال السياســي. فالمدافعــة عــن دمــج حملــة »مــن كيــر«، وتوعيــة المجموعــات،  ــا تقدي »قضاي
وغيرهــا مــن نشــاطات األبــّوة، ضمــن بيئــات العمــل واألماكــن الحكوميــة قــد تعــّزز نطــاق الجهــود المبذولــة لتنشــيط المجتمــع 
ــّوة التشــاركية  ــر األب ــة باعتمــاد معايي ــات الحكومي المحلــي وتضاعــف مــن تأثيرهــا. بالفعــل، عندمــا تبــدأ أماكــن العمــل والهيئ
وغيــر العنفيــة، وتتقّبــل الرجــال كشــركاء متســاوين فــي تقديــم الرعايــة، يمكــن أن ينعكــس هــذا التغييــر فــي سياســات اإلجــازة 
األســرية )بمــا فيهــا إجــازة األبــّوة(، والوصــول إلــى رعايــة الطفــل، وتواجــد الرجــل فــي غرفــة الــوالدة، واّتخــاذ قــرارات بشــأن رعايــة 

الطفــل، وحمايــة الطفــل والوقايــة مــن العنــف، وإقــرار سياســات توعويــة تشــمل برامــج لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. 

مــن األســئلة المشــتركة التــي تطــرح نفســها خــال تنظيــم الحمــات المجتمعيــة: مــا هــي الخطــوات الازمــة للتحــّرك؟ كيــف 
يمكــن تنشــيط مجتمــع محلــي بالرغــم مــن االختافــات بيــن أفــراده؟ مــا هــو المطلــوب لتطبيــق األفــكار، ومعالجــة التحديــات 
ــراك  ــرة إلش ــة المتوّف ــرية والمالي ــوارد البش ــي الم ــا ه ــون؟ م ــاء المحتمل ــم الحلف ــن ه ــي؟ م ــع المحل ــي المجتم ــاكل ف والمش
المجتمــع المحلــي؟ مــا هــي أبــرز المجموعــات المســتهدفة فــي المجتمــع المحلــي )المجموعــات االجتماعيــة، القــادة الدينيــون 
إلــخ.( وكيــف يمكــن الوصــول إليهــا؟ حــّدد قطاعــات المجتمــع المحلــي التــي بــدأت بالتعــاون مــن أجــل معالجــة مشــاكل مثــل:

 
غياب اآلباء  •

عدم توّفر دعم الرجال قبل الوالدة  •
العقاب الجسدي  •

عنف الرجل ضّد المرأة   •

مــن هــم أصحــاب المصلحــة المعنّيــون بتنشــيط هــذه الجهــود؟ مــن يســتطيع، ال بــل مــن يجــب عليــه المشــاركة فــي تحديــد 
المشــكلة واّتخــاذ القــرارات األساســية؟ مــا هــي االســتراتيجيات واألســاليب التكتيكيــة للمضــّي قدًمــا؟ مــن ســيقود هــذه 
ــز  النشــاطات ويدعمهــا؟ مــا هــي الرســائل األساســية التــي يجــب نشــرها فــي النشــاطات التــي تشــرك الرجــال مــن أجــل تعزي
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ــرًا، كيــف يمكــن إشــراك الرجــال فــي جهــود التنشــيط هــذه؟   ــة والتشــاركية؟ وأخي ــّوة اإليجابي مفهــوم األب

يتوّســع الدليــل المفّصــل الــوارد فــي هــذا القســم فــي مراحــل إعــداد حملــة  Men Care مــع التركيــز علــى تنشــيط المجتمــع 
المحلــي. تشــّجع حملــة  Men Careعلــى المشــاركة الناشــطة واإليجابيــة للرجــال، كآبــاء ومقّدميــن للرعايــة، فــي حيــاة األطفــال. 
أمــا الســبيل إلــى ذلــك، فمــن خــال وســائل اإلعــام وإعــداد البرامــج والمدافعــة. إّن تطبيــق حملــة »مــن كيــر« كأداة لتنشــيط 
المجتمــع المحلــي يمكــن أن يحــّث علــى إحــداث تغييــر فــي األنمــاط الصارمــة للنــوع االجتماعــي، ويشــّجع علــى إنهــاء العنــف ضــّد 

المــرأة، كمــا يعــّزز الســلوك األبــوّي اإليجابــّي والتشــاركي فــي تقديــم الرعايــة.
 

إّن تنشــيط المجتمــع المحلــي هــو أداٌة ثمينــة ألنــه يمّكــن كافــة قطاعــات المجتمــع المحلــي مــن أداء دور ناشــط عنــد مواجهــة 
تحــدٍّ معّيــن. فيجــب رســم كّل خطــوة مــن عمليــة تنشــيط المجتمــع المحلــي بمســاعدٍة ومشــاركٍة مــن الرجــال والنســاء علــى 
الســواء، والشــركاء المحلييــن، والمجتمــع بشــكٍل عــام. مــن هــذا المنطلــق، ســيقّدم هــذا القســم معلومــاٍت مفّصلــة عــن 
كيفيــة تحديــد المجموعــات المســتهدفة، والجهــات التــي ســتعّد جهــود التنشــيط، وكيفيــة إحــداث تغييــر فّعــال فــي المجتمــع 

المحلــي. 

إعداد حملة Men Care: خطوة بخطوة
ــى  ــة إل ــي، الرامي ــع المحل ــيط المجتم ــة   Men Careلتنش ــاق حمل ــة إلط ــوات الازم ــى الخط ــي عل ــا يل ــي م ــاع ف ــن االط يمك
التشــجيع علــى مفهــوم األبــّوة اإليجابيــة والتشــاركية. أمــا الهــدف مــن ذلــك، فهــو إعــداد حملــة قــادرة علــى نشــر التوعيــة بشــأن 
أهميــة مشــاركة الرجــال فــي تقديــم الرعايــة بطريقــة غيــر عنفيــة وحمايــة صحــة األّم والجنيــن وغيــر ذلــك. فضــاً عــن ذلــك، توّفــر 
هــذه الخطــوات فرصــًة لدمــج جهــود القطاعيــن العــام والخــاص، والمنظّمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، واألفــراد الملتزميــن 
بهــذه المهّمــة، والمســاهمة فــي تحقيــق تغييــر جوهــرّي فــي المعاييــر والمواقــف االجتماعيــة- وهــي النتيجــة المرجــّوة لــكّل 

حملــٍة فّعالــة. 

الخطوة 1. نسج الشراكات:

ــال  ــن خ ــي. فم ــع المحل ــة بالمجتم ــتدامة خاص ــة ومس ــات فّعال ــداد حم ــي إع ــية ف ــوة أساس ــو خط ــراكات ه ــج الش إّن نس
الشــراكات، بإمــكان المنظّمــات وأصحــاب المصلحــة أن يلفتــوا، بصــوت مشــترك واحــد، أنظــار الحكومــة ووســائل اإلعــام وعامــة 
النــاس ألهميــة العمــل مــع الرجــال. فضــاً عــن ذلــك، تســاهم هــذه الشــراكات فــي تعزيــز تأثيــر وجهــات النظــر المتبّدلــة تجــاه 
مفهــوم األبــّوة. كمــا يمكــن أن تنســج الحمــات شــراكات مــع الــوكاالت المحليــة، أو الوطنيــة، أو اإلقليميــة، أو الدوليــة، ومنهــا 

مجموعــات مجتمــع مدنــي متنّوعــة، ومؤسســات دينيــة، والقطــاع الخــاص، والحكومــة. 

إّن الخطــوة األولــى فــي نســج الشــراكات هــي تحديــد المنظّمــات األساســية التــي ستســتفيد مــن نشــاطات البرامــج وحمــات 
المدافعــة المتعلقــة بتعزيــز دور األب فــي تقديــم الرعايــة. يمكــن التفكيــر فــي المنظّمــات القــادرة علــى الوصــول إلــى الرجــال 
الذيــن يصعــب الوصــول إليهــم عــادًة )مثــاً الســّكان المهاجريــن(، والمنظّمــات التــي توّفــر خدمــات تجــذب الرجــال بشــكٍل خــاص 
ــات  ــاً النقاب ــر عليهــم )مث ــر عــدٍد مــن الرجــال والتأثي ــى أكب ــي تســتطيع الوصــول إل ــات الت ــة(، والمنظّم ــة الرياضي ــاً األندي )مث

العماليــة، الجيــش(. 

لتنفيــذ نشــاط يمّكــن مــن تحديــد الحلفــاء المحتمليــن، يمكــن االطــاع علــى فقــرة »إشــراك الشــركاء« فــي نهايــة القســم 3. بعــد 
أن تقــوم بتحديــد المرّشــحين األقويــاء المناســبين للشــراكة، اّتصــل بالمنظّمــات لتعــرف إن كانــت مســتعّدة للتنســيق معــك 
فــي جهــود تنشــيط المجتمــع المحلــي. فــإن فعَلــت، حــّدد مــا الــذي ســتتمّكن هــذه المنظّمــات مــن المســاهمة بــه )المــوارد، 
الخبــرات، التمويــل، مــكان لعقــد االجتماعــات إلــخ.(، ومــن ثــم خطـّـط ألنــواع المســؤوليات التــي ســينّفذها كّل شــريك مــن أجــل 

المضــّي قدًمــا. مــن الضــروري دمــج هــؤالء الشــركاء ضمــن عمليــة صنــع القــرارات بالنســبة لــكّل مــن الخطــوات التاليــة. 
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الخطوة 2. تعزيز النقاش حول موضوع األبّوة: 

قبــل إعــداد حملــة قائمــة علــى مواضيــع متينــة، مــن الضــروري التشــجيع علــى إقامــة نقــاش حــول قضايــا األبــّوة، والوقايــة مــن 
العنــف، وحقــوق المــرأة، مــع أبــرز شــركائك، ومــع أّي منظّمــة غيــر حكوميــة معنّيــة أخــرى، وأّي شــبكات اجتماعيــة، وهيئــات 
حكوميــة قــد تكــون مهتّمــة بإشــراك الرجــال فــي حمايــة صحــة األم والطفــل وحمايــة الطفــل، أو تتمّتــع بتأثيــر فــي هــذا المجــال. 
ــّوة  ــة إدراج مفهــوم األب ــح بعــض النقــاط المتعلقــة بكيفي ــات مــع المســؤولين الحكومييــن، يمكــن توضي بفضــل إجــراء المقاب
التشــاركية وتقديــم الرعايــة ضمــن برنامــج العمــل السياســي الحالــي. فبإمــكان أصحــاب المصلحــة أن يقّدمــوا وجهــات نظــر قّيمــة 
إلعــداد حملــة ناجحــة. بالفعــل، إّن إجــراء المقابــات مــع المجموعــات األساســية وأخــذ آرائهــا بعيــن االعتبــار ســيخّلف تأثيــًرا 

مباشــرًا علــى دعــم خطــوات الحملــة ونجاحهــا فــي المســتقبل. 

لاطــاع علــى عّينــة عــن األســئلة التــي يمكــن طرحهــا علــى أصحــاب المصلحــة األساســيين خــال المقابــات، يمكــن العــودة 
ــاء فــي ســريانكا، المنشــور علــى الموقــع  ــوارد فــي دليــل »مــن كيــر« الخــاص بمجموعــة اآلب ــز ال ــى دليــل مجموعــات التركي إل

 .)www.men-care.org/Educate-Yourself/MenCare-Publications.aspx( للحملــة  اإللكترونــي 

الخطوة 3. تقييم االحتياجات في مجتمعك المحلي: 

نظّــم مجموعــات تركيــز ومقابــات فرديــة مــع أبــرز أعضــاء المجتمــع المحلــي، مثــل األهــل واألطفــال، لتحديــد القضايــا الخاصــة 
التــي يجــب معالجتهــا فــي المجتمــع المحلــي، مثــل تكريــس معيــار اجتماعــي يقــوم علــى أبــّوة تشــاركية وغيــر عنفيــة. فضــاً عــن 
ذلــك، يجــب أن تحــّدد األســئلة األفــراد ووســائل اإلعــام الذيــن يقّدمــون أفــكاًرا حــول مبــادئ األبــّوة ويمكــن أن يؤّثــروا علــى رأي 
ــة  ــواردة فــي الخطــوة 5(، كمــا يجــب أن تجمــع معلومــات عــن العوامــل الديموغرافي الرجــال فــي هــذا الشــأن )المعلومــات ال
ــتفادة  ــة واالس ــج االجتماعي ــى البرام ــول إل ــتوى الوص ــين، ومس ــدور الجنس ــة ب ــف المرتبط ــات، والمواق ــة، والهواي واالجتماعي

منهــا، والنظــرة إلــى العنــف والتطّلعــات العامــة )المعلومــات الــواردة فــي الخطــوة 6(. 
إطــرح األســئلة الازمــة لتحديــد العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة الرجــال فــي حيــاة شــريكاتهم أو أطفالهــم. بعــض األمثلــة عــن 

ــئلة:  هذه األس

ما هي بعض المواقف والمسلكّيات للرجال والنساء حيال أسلوب الوالدية في تربية األطفال، وبالتحديد األبّوة؟   •
ما هي توّقعات الرجال ومخاوفهم؟   •

ما هي أبرز العوائق التي تحول دون أن يكون الرجل أباً صالحاً؟   •
ما الذي يحتاج الوالدان إلى معرفته بشأن مبادئ األب الصالح؟  •

ما الذي تعرفه األّمهات عن أسلوب الوالدية في تربية األطفال؟   •

بعــد إتمــام تقييــم االحتياجــات، يجــب أن تحّلــل المعلومــات التــي حصلــَت عليهــا، وتفّكــر مليــاً فــي األهــداف العامــة لحملتــك. 
ــم  ــّوة وتقدي ــاً حســب أهمّيتهــا، تعكــس احتياجــات المجتمــع المحلــي بشــكٍل خــاص علــى صعيــد األب ــة تقريب ــب أهدافــاً ثاث رّت
الرعايــة. علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الحاجــة الطاغيــة للمجتمــع المحلــي هــي حمــل الرجــال علــى أداء دور داعــم لصحــة األم، 
يمكــن أن يتمّثــل هــدف حملتــك العــام بــكّل بســاطة علــى الشــكل التالــي: إشــراك الرجــال بشــكٍل أكثــر فعاليــة فــي حمايــة صحــة 

األّم. تذّكــر هــذا الهــدف بينمــا تقــرأ الخطــوات التاليــة.  

الخطوة 4. إعداد لمحة عن المجموعة »المستهدفة«: 

ــزة لكافــة الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن أجريــت معهــم المقابــات خــال تقييــم االحتياجــات  مــع االعتــراف باألوضــاع الممّي
ــتهدفة  ــة المس ــتركة للمجموع ــص المش ــض الخصائ ــد بع ــل تحدي ــن أج ــا م ــّم جمعه ــي ت ــات الت ــتخدم البيان ــوة 3(، إس )الخط
ــات  ــف البيان ــد تصني ــن المفي ــون م ــد يك ــا. ق ــد بلوغه ــي تري ــال الت ــاء أو األطف ــال أو النس ــة الرج ــة: أي مجموع ــة بالحمل الخاص
وتوزيعهــا علــى مجموعتيــن مســتهدفتين أو ثــاث، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل الديموغرافيــة واالجتماعيــة، والهوايــات، 
والمواقــف المرتبطــة بــدور الجنســين، ومســتوى الوصــول إلــى البرامــج االجتماعيــة واالســتفادة منهــا، والنظــرة إلــى العنــف 

والتطّلعــات العامــة. 
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لعّلــه مــن المستحســن أن تتخّيــل فــرداً يمّثــل مجموعتك/مجموعاتــك المســتهدفة، وأن ترســم صورتــه علــى ورقــة عــرض، أو 
أن تســتخدم الصــور الــواردة فــي الصحــف والمجــات. 

ــة،  ــذه المجموع ــن ه ــم ع ــن التعمي ــة م ــاد درج ــب اعتم ــتهدفة يتطّل ــة المس ــات المجموع ــة بمواصف ــداد لمح ــح أّن إع صحي
لكــن ليــس المقصــود بذلــك تجاهــل التنــّوع بيــن األفــراد، بــل المســاعدة فــي إعــداد رســائل واســتراتيجيات خاصــة بالنشــاطات 
التــي تعتبــر األنســب بالنســبة للمجموعــة المســتهدفة ككّل. علــى ســبيل المثــال، للمضــّي قدمــاً فــي إنجــاز الهــدف المحــّدد 
فــي القســم 3، أي إشــراك الرجــال بطريقــة أكثــر فعالــة فــي حمايــة صّحــة األّم، ستســاعدك هــذه اللمحــة عــن المجموعــة أو 
المجموعــات المســتهدفة بالتفكيــر ملّيــاً فــي االختافــات، ال بــل فــي أوجــه التشــابه المتداخلــة بيــن تجــارب األفــراد وخصائصهــم، 
وبالتحديــد تلــك التــي يمكــن أن تؤّثــر، ســلباً أم إيجابــاً، علــى الدعــم الــذي قّدمــه أو ســيقّدمه الرجــال ومشــاركتهم فــي نشــاطات 
ــن  ــة ع ــداد لمح ــروري إع ــن الض ــون م ــد يك ــه ق ــر أن ــك، تذّك ــن ذل ــاً ع ــة. فض ــة األموم ــال مرحل ــريكاتهّن خ ــة ش ــة صّح حماي
»المــرأة« أو »الطفــل« أو العامــل فــي القطــاع الصحــي المســتهدفين، اســتناداً إلــى أهــداف حملتــك ومحــور تركيزهــا. مــن هــذا 
المنطلــق، إّن فهــم التجــارب المتنّوعــة و/أو المتداخلــة للمجموعــات المســتهدفة، علــى صعيــد تحديــد الهــدف، سيســاعد فــي 

صياغــة نشــاطات ورســائل مناســبة وفّعالــة. 

الخطوة 5. تحديد مصادر التأثير والمعلومات: 

ــة  ــال المتعلق ــلكّيات الرج ــف ومس ــى مواق ــر عل ــي تؤّث ــة الت ــات المختلف ــادر المعلوم ــم مص ــد وفه ــاط تحدي ــذا النش ــمل ه يش
ــرة(،  ــراء واألس ــل النظ ــخاص )مث ــن األش ــات م ــذه بمجموع ــات ه ــادر المعلوم ــل مص ــن أن تتمّث ــة. يمك ــم الرعاي ــّوة وتقدي باألب
ــا  ــون(. أم ــف أو التلفزي ــل الصح ــام )مث ــائل اإلع ــة(، أو وس ــات الصحي ــل ووكاالت الخدم ــة العم ــدارس، أمكن ــات )م ومؤسس

ــوة 3(.  ــات )الخط ــم االحتياج ــن تقيي ــا ضم ــّم جمعه ــادر، فيت ــذه المص ــد ه ــة لتحدي ــات الازم المعلوم

ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــا. خ ــة وصوره ــائل الحمل ــر رس ــة لنش ــر فعالي ــاليب األكث ــد األس ــن 3 و4 لتحدي ــن الخطوتي ــات م ــل البيان حّل
مــدى إمكانيــة تحقيــق كّل طريقــة ماّديــاً. كــن خاقــاً؛ فاألمــر ال يتعلــق فقــط بنشــر رســائل الحملــة عبــر وســائل اإلعــام، ولكــن 
أيضــاً باالســتفادة مــن المناســبات المنظّمــة ضمــن المجتمــع المحلــي، مثــل أداء األدوار، والمســرحّيات، والعــروض الراقصــة 
والموســيقية، والمعــارض الصحيــة، والفنــون والجداريــات، والمباريــات واالجتماعــات العامــة كمنفــٍذ إليصــال الرســالة. فّكــر فــي 
نــوع الوســيلة اإلعاميــة )مثــل الراديــو، الصحــف، اللوحــات اإلعانيــة العماقــة(، ووســائل اإلعــام االجتماعــي )مثــل األشــخاص 
ــل الفرصــة األفضــل لنقــل الرســائل بنجــاح عــن نمــاذج  فيــن لزمائهــم، والمشــاهير المحلييــن( أو المناســبات التــي تمّث المثقِّ
الذكوريــة واألبــّوة اإليجابيــة. مــن الضــروري أيضــاً التفكيــر فــي نــوع الرجــال الذيــن ســيطّلعون علــى كّل نــوع مــن وســائل اإلعــام، 

باإلضافــة إلــى دراســة مــدى إمكانيــة تطبيــق إجابــات الرجــال والنســاء واألطفــال، تقنيــاً ومادّيــاً، علــى الحملــة.  
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»أبي يستطيع«: حملة من تنظيم شبكة »سونكي« للعدل بين الجنسين

فــي تشــرين األّول/أكتوبــر 2012، أطلقــت »ســونكي« حملــة »أبــي يســتطيع«، فــي محاولــٍة لتســليط الضــوء 
علــى األشــخاص الذيــن يمّثلــون نموذجــاً ُيحتــذى بــه محليــاً: أي اآلبــاء فــي مختلــف أنحــاء جنــوب أفريقيــا الذيــن 

يدعمــون أطفالهــم، ويوّجهونهــم، ويعتنــون بهــم )ســواء كانــوا أوالدهــم البيولوجييــن أم ال(. 

ــات فــي جنــوب  فــي هــذا اإلطــار، نســجت »ســونكي« شــراكًة مــع منظّمــاٍت وإذاعــاٍت محليــة فــي ثمانــي والي
أفريقيــا، طلبــت بموجبهــا مــن األطفــال أن يرشــّحوا آباءهــم للمســابقة مــن خــال طــرح األســئلة التاليــة: »مــا 

الــذي يســتطيع أبــوك فعلــه؟« و«لمــاذا يعتبــر هــذا األمــر ممّيــزاً؟«

تلّقت »سونكي« مئات الترشيحات، معظمها من مناطق ريفية في مختلف أنحاء الباد. 

قــال بويتوميلــو البالــغ مــن العمــر 7 ســنوات مــن كايــب تــاون: »ال يقــوم كّل اآلبــاء بتغييــر حفاضــات أوالدهــم 
وإعــداد الطعــام ألســرتهم. إنــه يعتنــي جّيــداً بأســرتنا ككّل. وهــذا يجعلنــي أشــعر أننــي ممّيــٌز جــداً...«

وقــد تفاجــأ العديــد مــن اآلبــاء عندمــا اكتشــفوا أّن أوالدهــم قــد رّشــحوهم للمســابقة. فقــال أحــد اآلبــاء فــي 
مقابلــة: »لــم أعــرف قــط أّن ابنــي يفّكــر فــّي بهــذه الطريقــة.«

بعــد المســابقة، أجريــت مقابــات مــع األســر؛ فشــّكلت قصصهــا جمعــاء سلســلًة مــن ســّت حلقــات إذاعيــة 
تــّم بّثهــا علــى عــدد مــن اإلذاعــات، منهــا فــي بوتســوانا، ناميبيــا، زامبيــا، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. 

وقــد ظهــر أحــد المتســابقين الذيــن وصلــوا إلــى المرحلــة النهائيــة علــى التلفزيــون الوطنــي. 

تســعى حملــة »أبــي يســتطيع« إلــى أن تصبــح حدثــاً ســنوياً فــي المســتقبل، فتعمــل علــى تشــجيع نــوع مختلف 
مــن األبــّوة، وتغييــر مفهــوم األبــّوة المتــداول فــي وســائل اإلعــام، وحــّث اآلبــاء العتيديــن فــي مختلــف أنحــاء 

العالــم علــى أن يشــاركوا فــي حيــاة أوالدهــم بنســبٍة أكبــر. 

الخطوة 6: تحديد مواضيع الحملة:

عنــد التفكيــر فــي الحملــة المتعلقــة باألبــّوة وتقديــم الرعايــة، مــن الضــروري تعييــن مواضيــع أكثــر تحديــداً. وينبغــي أن تنــدرج 
هــذه المواضيــع ضمــن مظّلــة األهــداف المحــّددة للحملــة، وأن تظهــر بصفتهــا »النتائــج« المرجــّوة لجهــود تنشــيط المجتمــع 
المحلــي. فــي هــذا اإلطــار، تقــوم حملــة »مــن كيــر« العالميــة علــى عشــرة مواضيــع محــّددة هــي: الصّحــة، التعليــم، المــوّدة، 
ــع.  ــّن هــذه ليســت الئحــة شــاملة بالمواضي ــف. لك ــة الحوامــل، الدعــم والاعن ــة، المســاواة، المشــاركة، رعاي اللعــب، الرعاي
نتيجــًة لتقييــم االحتياجــات والمقابــات التــي أجريــت مــع أصحــاب المصلحــة )الخطوتيــن 2 و3(، يمكــن أن تختــار التركيــز 
علــى موضــوع أو موضوعيــن مــن هــذه المواضيــع العالميــة، أو مواضيــع مــن اختيــارك تكــون خاّصــًة بمجموعتك/مجموعاتــك 
المســتهدفة، مثــاً المواضيــع التــي ترّكــز علــى النشــاط الجنســي، أو الصحــة اإلنجابيــة، أو الصحــة العقليــة، أو اآلبــاء الفتيــان، 

أو إدمــان الكحــول إلــخ. 

ــة األّمهــات،  ــة صّح ــي حماي ــة ف ــر فعالي ــي الخطــوة 3، أي إشــراك الرجــال بشــكٍل أكث ــال الهــدَف المحــّدد ف ــا كمث ــا تناولن إذا م
ــال،  ــر لتحقيقــه. علــى ســبيل المث ــه ســيثّبت الهــدف، مــن خــال طــرح ســبل محــّددة أكث ــق ل ــا أّن الموضــوع المطاب لاحظن
قــد تكــون المواضيــع المطروحــة تحــت مظلــة هــذا الهــدف هــي: الرجــال كشــركاء داعميــن فــي )1( رعايــة الحوامــل، )2( رعايــة 
المولــود الجديــد، و)3( التواجــد فــي غرفــة الــوالدة. تشــّكل هــذه المواضيــع أســس الحملــة، ومــن شــأنها أن تحّســن مــن تأثيرها 

علــى طريقــة المضــّي قدًمــا. ماحظــة: قــد يكــون للحملــة عــدة أهــداف ومواضيــع مطابقــة لهــا. 
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الخطوة 7. إعداد الرسائل األساسية لكّل من مواضيع الحملة:

ــر  ــع توفي ــر، م ــة أكث ــة ملموس ــا بطريق ــل، وعرضه ــكٍل أفض ــع بش ــد المواضي ــي تحدي ــية ف ــائل األساس ــذه الرس ــاعد ه ستس
ــع  ــائل مواضي ــذه الرس ــتمّثل ه ــة. س ــم الرعاي ــاركة وتقدي ــى المش ــة عل ــّوة المبني ــوم األب ــة لمفه ــل خاص ــاذج عم ــاطات ونم نش
الحملــة خــال تطبيقهــا. فــي حملــة MenCare العالميــة تتــّم صياغــة كّل رســالة مــن وجهــة نظــر الطفــل، مذّيلــة بشــعار »أنــت 
والــدي«. علــى ســبيل المثــال، بالنســبة للموضــوع المحــّدد فــي الخطــوة 6، والمتعلــق »بالرجــال كشــركاء داعميــن فــي رعايــة 
صّحــة األّم«، يمكــن أن تكــون الرســالة األساســية علــى الشــكل التالــي: »أثنــاء حمــل أمــي، لــم تمــّر زيــارة إلــى الطبيــب إال ورافقتهــا 
فيهــا. أنــت والــدي.«. أمــا بالنســبة لموضــوع »الرجــال كشــركاء داعميــن فــي رعايــة المولــود الجديــد«، يمكــن اســتخدام الرســالة 

التاليــة: »تمســك بيــدي كّلمــا بكيــت. أنــت والــدي.« 

إّن صياغــة هــذه الرســائل تتطّلــب الكثيــر مــن الوقــت واإلبــداع. تذّكــر أّن الحمــات األكثــر فعاليــة هــي تلــك التــي تحمــل رســائل 
عمليــة المنحــى، وغالًبــا مــا تحــّث علــى التحــّرك أكثــر مــن تلــك التــي ترّكــز علــى األفــكار النمطيــة أو الخطــوات الســلبية. عنــد 
التركيــز علــى حــّل مشــكلة أو تغييــر ســلوك معّيــن، يجــب العمــل علــى نحــت النقطــة النهائيــة اإليجابيــة عوضــاً عــن الســلوك 
الــذي يطــرح إشــكاليًة. وســتظهر هــذه الرســائل األساســية علــى الملصقــات الخاصــة بحملتــك وفــي وســائل اإلعــام، وســوف 

توّفــر التوجيهــات واإلرشــادات للخطــوات المتوّقعــة مــن اآلبــاء اإليجابييــن كمشــاركين فــي تقديــم الرعايــة.  

الخطــوة 8: قــم باختبــار مســبق لبعــض الرســائل والصــور مــع الرجــال والنســاء وبقيــة 
أصحــاب المصلحــة فــي المجتمــع المحلــي:

بعــد أن تقــوم بإعــداد عّينــة عــن المــواد اإلعاميــة التــي تتضّمــن الصــور والرســائل األساســية اإليجابيــة المحــّددة فــي الخطــوة 7، 
يجــب التأّكــد إن كانــت المواضيــع والرســائل المختــارة متناســبة معــاً وتائــم احتياجــات المجتمــع المحلــي. 

تدعــو الحاجــة إلــى إجــراء اختبــار مســبق للتأّكــد إن كانــت رســائل الحملــة واضحــة وتمــّت بصلــة إلــى الموضــوع. كمــا إّن إشــراك 
أبــرز أصحــاب المصلحــة يســاعد فــي ضمــان دعمهــم للحملــة، والتبّيــن إن كانــت عمليــة إعــداد الرســائل تشــوبها شــائبة. ويمكــن 
إنجــاز االختبــار المســبق مــن خــال المقابــات ومجموعــات التركيــز مــع الرجــال ضمــن مجموعــات مســتهدفة معّينــة. إســأل 
الرجــال عــن أنــواع االنفعــاالت التــي تبعثهــا فيهــم الصــور والشــعارات، وعــن ردود فعلهــم تجــاه الرســائل، واســتفهم إن كانــوا 
يعتقــدون أّن األفــراد والمؤسســات سيســتجيبون للحملــة ويميلــون إلــى اعتمــاد الســلوك المعــّدل. عــّدل الرســالة بمــا يتوافــق 

مــع الماحظــات التــي ســتتلّقاها. 

الخطوة 9. نّفذ حملتك!

أصبــح لديــك اآلن هــدف، ومواضيــع، ورســائل أساســية ســتخّلف صــدًى لــدى المجتمــع المحلــي: أفــراداً، رجــاالً، نســاًء، وصانعي 
سياســات. صــرت تفهــم جمهــورك المســتهدف. وقــد قمــت بتحديــد الوســائل المناســبة لنشــر رســائلك، كمــا أجريــت تمريــن 

عصــف ذهنــّي للتفكيــر فــي أســاليب خاقــة للترويــج لهــا. أمــا اآلن، فقــد حــان وقــت التنفيــذ! 

ــروا علــى  ــن أّث حــّدد موعــداً لعقــد اجتمــاع مــع أصحــاب المصلحــة األساســيين، والشــركاء، فضــاً عــن الرجــال والنســاء الذي
عمليــة وضــع خطــة مــن أجــل تنشــيط مجتمعــك المحلــي. خــذ بعيــن االعتبــار عمليــة العصــف الذهنــي، والمعلومــات الناتجــة 

عــن مجموعــات التركيــز، والســياق المحلــي، ثــم إمــأل الجــدول أدنــاه إلعــداد خطــة عمــل مناســبة.

ــاه، هــذا  ــذي أوردن ــال ال ــة »الهــدف 1«، حــّدد الهــدف األساســي لحملتــك، كمــا هــو وارد فــي الخطــوة 3. فــي المث ضمــن خان
ــة األّم.   ــة صّح الهــدف هــو إشــراك الرجــال بشــكٍل أكثــر فعاليــة فــي حماي

ضمــن خانــة »الموضــوع 1«، حــّدد أحــد المواضيــع المدرجــة تحــت مظلــة الهــدف 1، كمــا هــو وارد فــي الخطــوة 6. فــي المثــال 
الــذي أوردنــاه، الموضــوع األّول هــو »الرجــال كشــركاء داعميــن فــي رعايــة الحوامــل«.  
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لمــلء فقــرة »األعمــال«، إســتخلص األفــكار مــن الرســائل التــي صغتهــا فــي الخطــوة 7 واختبرتهــا فــي الفقــرة 8 التــي تســّلط 
الضــوء علــى األعمــال المرجــّوة. فــي المثــال الــذي أوردنــاه، كانــت الرســالة هــي »أثنــاء حمــل أمــي، لــم تمــّر زيــارة إلــى الطبيــب 
ــبل  ــى الس ــتند إل ــك واس ــان إلبداع ــق العن ــوة، أطل ــذه الخط ــق ه ــة لتحقي ــاطات الازم ــد النش ــد تحدي ــا«. عن ــا فيه إال ورافقته
والوســائل المحــّددة فــي الخطــوة 5، وإلــى مواصفــات الرجــال فــي مجموعتــك المســتهدفة كمــا هــي محــّددة فــي الخطــوة 4. 
تذّكــر المقاربــة المتعــّددة المســتويات التــي انتهجتهــا لتنشــيط مجتمعــك المحلــي واســتعن بالنشــاطات التــي تعنــي األفــراد 

والمجتمــع المحلــي وتمــّت بصلــة إلــى عمليــة صياغــة السياســات علــى مســتوًى أعلــى. 

ــى الجهــات المســؤولة عــن كّل نشــاط )الجهــة  ــكل الخــاص بهــذا المشــروع عمــوداً لإلشــارة إل ــن الهي ــك، يتضّم فضــاً عــن ذل
القائمــة بالتنفيــذ(، وآخــر لمعرفــة إن كان النشــاط قــد اســتكمل بنجــاح )وســائل التحقــق(. أخيــراً، ســيحّدد عمــود الميزانيــة 

التمويــل الــازم لتنفيــذ كّل نشــاط. إحــرص علــى التحّقــق مــن توّفــر هــذه األمــوال. 

ــة، والمؤّشــرات، ومواصفــات  ــد للمهــل الزمني ــك، كأن تضيــف بعــض العوامي ــل هــذا الهيــكل ليناســب احتياجات يمكنــك تعدي
ــة.  ــى النهاي ــا حت ــه لمتابعته ــر، اســتثمَر كّل شــريك طاقات ــة تنســيقاً أكب ــك. كّلمــا شــهدت هــذه العملي ــر ذل النشــاطات وغي
بعــد أن تنجــز هيــكل المشــروع بمســاعدة شــركائك، وبعــد أن تكــون جميــع األطــراف قــد اّتفقــت علــى نقــاط العمــل، والجهــات 
ــل  ــن أج ــي م ــاع افتتاح ــم اجتم ــط لتنظي ــدأ بالتخطي ــة، إب ــداف الحمل ــق أه ــة لتحقي ــة الازم ــل الزمني ــذ، والمه ــة بالتنفي القائم

ــدأ بالعمــل!     ــا، إب ــك وكشــفها للمجتمــع ككّل. هي إطــاق خطّت

للمزيد من المراجع عن تنشيط المجتمع المحلي، يمكن االطاع على ما يلي: 

ــدر  ــر« )ACQUIRE(، و«إنجن ــي )2008(«، دليــل مــن إصــدار مشــروع »أكواي »إشــراك الرجــال علــى مســتوى المجتمــع المحل
هيلــث« )EngenderHealth( و »برومنــدو« )Promundo(، لمســاعدة المشــاركين فــي إعــداد نشــاطات محليــة متعلقــة 
ــي  ــع المحل ــاء المجتم ــيط أعض ــى تنش ــل عل ــز الدلي ــا يرّك ــدز. كم ــب واإلي ــة المكتس ــص المناع ــروس نق ــور وفي ــراك الذك بإش

ــي: ــع التال ــل، زر الموق ــة. للتحمي ــص المناع ــروس نق ــة في ــي مكافح ــال ف ــراك الرج ــى إش ــم عل وحّثه

www.engenderhealth.org/files/pubs/acquire-digital-archive/7.0_engage_men_as_partners/7.2.3_tools/service_
manual_final.pdf
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1. تحليل االحتماالت، والحسنات، والتحدّيات المتعلقة بإنشاء التحالفات الجديدة

ــة مــن العنــف ضــّد  ــى إشــراك الرجــال فــي الوقاي ــة إل ــة الجهــود الرامي 2. تحســين نطــاق وفعالي
ــاء ــي يقّدمهــا اآلب ــة الت ــز الرعاي المــرأة وتعزي

90 دقيقة

ورقة عرض وأقام تأشير

نشاط مكّمل للخطوة 1:
نسج الشراكات

النشاط: إشراك الشركاء

الهدف  

   
المّدة   

المواد  

بنية الجلسة

1. تحديد الحلفاء المحتملين )20-25 دقيقة(:
 

ــر)ة( أن يعــّد جــدوالً  ــاد الجلســة، يجــدر بالميّس ــل انعق ــن. قب ــاء والشــركاء المحتملي ــد الحلف ــى تحدي يهــدف هــذا النشــاط إل
بالعناويــن المذكــورة أدنــاه علــى عــدة أوراق، ثــم يدعــو المجموعــة إلــى مناقشــتها، عمــوداً تلــو اآلخــر. بدورهــا، يجــب أن تــدرك 
ــتنجزه  ــٌر س ــذا أم ــّيئاتهم. فه ــن وس ــاء المحتملي ــنات الحلف ــة لحس ــم أو مناقش ــت تقيي ــس وق ــت لي ــذا الوق ــة أّن ه المجموع

المجموعــة فــي الخطــوة المقبلــة. 

عناوين عواميد الجدول:  

الشركاء والحلفاء المحتملون أ. 
المنافع واألسباب للعمل معاً ب. 
عوائق العمل ضمن مجموعات ج. 

الموارد واألفكار لتخطي هذه العوائق د. 
ترتيب األهداف حسب أولويتها وكيفية توافق الحلفاء )أو عدم توافقهم( مع هذه األهداف   .26

أ. الشركاء والحلفاء المحتملون
ــب  ــي تغل ــة الت ــائية واألندي ــات النس ــاً، الجمعي ــات )مث ــات والمنظّم ــن المؤسس ــعة م ــة واس ــك مجموع ــمل ذل ــن أن يش يمك
عليهــا المــرأة، والمؤسســات الدينيــة، والمجموعــات األهليــة، وشــركات األعمــال، والنقابــات والجمعيــات المهنيــة، والمــدارس، 
ــة  ــتويات الحكوم ــف مس ــتوى، ومختل ــي المس ــراد الرفيع ــبابية، واألف ــات الش ــة المنظّم ــة، وبقي ــة الرياضي ــافة، واألندي والكش

والمنظّمــات غيــر الحكوميــة(. 

ب. المنافع واألسباب للعمل مًعا:
يشــمل ذلــك األســباب والمنافــع المتعلقــة بنســج شــراكة مــع منظّمــة أو مجموعــة. علــى ســبيل المثــال، قــد ترغــب فــي العمل 
مــع منظّمــة كــي تتواصــل مــن خالهــا مــع منظّمــات أخــرى ضمــن شــبكتها نفســها. فــي حــاالت أخــرى، قــد تريــد االســتفادة مــن 
االنتشــار والتأثيــر اللذيــن تتمّتــع بهمــا هــذه المنظّمــة فــي المجتمــع نظــراً لكونهــا الشــركة األكبــر فــي المنطقــة، أو الجامعــة 

الوحيــدة أو غيــر ذلــك. 
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ج. عوائق العمل ضمن مجموعات: 
هي العوائق المحتمل أن تواجهك عند نسج شراكة مع منظّمة أو مجموعة.

د. الموارد واألفكار لتخّطي هذه العوائق: 
 يشمل ذلك الموارد واألفكار العملية لتخطي هذه العوائق، مثل العاقات الشخصية أو التقارب الجغرافي. 

26. الترتيب حسب األولوية: 
 يجــب أن يراجــع الميّســر)ة( الجــدول الــذي تــّم إعــداده، ويطلــب مــن المجموعــة تصنيــف الحلفــاء المحتمليــن وفقــاً للمعاييــر 

التاليــة: 

الالئحــة أ: احتمــال التحالــف كبيــر. إّن المنظّمــة أو المؤسســة الــوارد اســمها علــى هــذه الائحــة تعتبــر ذات 
أهميــة كبيــرة بالنســبة للتحالــف، ممــا يعنــي أّن الحســنات الناتجــة عــن العمــل معــاً ســتكون كبيــرة. ويمكــن 

تجــاوز جميــع العوائــق التــي قــد تطــرأ. 

ــّن  ــة، لك ــذه الائح ــى ه ــمها عل ــوارد اس ــة ال ــع المنظّم ــراكة م ــج ش ــرة لنس ــرص كبي ــاك ف ــة ب: هن الالئح
ــون.  ــر مضم ــاح غي النج

الالئحــة ج: إّن العمــل مــع المنظّمــة الــوارد اســمها علــى هــذه الائحــة قــد يوّفــر بعــض المنافــع المحــدودة 
أو أنــه يصطــدم بالعديــد مــن العوائــق التــي ال يمكــن تجاوزهــا. 
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الملحق 1: مراجعة أفضل 
الممارسات 

مراجعة أفضل الممارسات- عشرة أمثلة

يقــوم »برنامــج بــي« بتحويــل طريقــة تصــّور الرجــال وشــريكاتهّن للنــوع االجتماعــي ولــدور كلٍّ منهــم فــي رعايــة األطفــال وتنفيــذ 
األعبــاء األســرية، بهــدف إيجــاد بيئــة أكثــر عــدالً مــن حيــث النــوع االجتماعــي بالنســبة للرجــال والنســاء فــي مجــال تقديــم الرعايــة. 

ويســتند هــذا البرنامــج علــى أفضــل الممارســات المتوافــرة اليــوم. فــي مــا يلــي مراجعــة لعشــر مبــادرات مرتكــزة علــى األب: 

)Ecole de Maris( مدرسة » دي ماري« في النيجر *

كشــفت دراســة كّلــف إجراءهــا صنــدوق األمــم المّتحــدة للســكان أّن أحــد العوائــق األساســية التــي تحــول دون وصــول المــرأة 
ــك، أنشــأ مكتــب  ــذي يبســطه الرجــال عليهــّن. نتيجــًة لذل ــة واالســتفادة منهــا يرتبــط بالنفــوذ ال ــى خدمــات الصحــة اإلنجابي إل
صنــدوق األمــم المّتحــدة للســكان فــي النيجــر مدرســة »دي مــاري« )مدرســة األزواج( بهــدف إشــراك الرجــال فــي تعزيــز الصحــة 
اإلنجابيــة علــى المســتوى المحلــي. وكان الرجــال الذيــن اختــاروا المشــاركة فــي هــذه المدرســة يجتمعــون مّرتيــن شــهرياً 
لمناقشــة مجــاالت محــّددة للصحــة اإلنجابيــة والســعي لتأميــن حلــول للمشــاكل بطريقــة تناســب المجتمــع المحلــي. وقــد أفــاد 
الشــريكان فــي العاقــة التــي شــارك الــزوج منهــا فــي المجموعــات أّنهمــا لمســاعدة تغّيــرات إيجابيــة فــي المواقــف والمســلكّيات، 
بمــا فــي ذلــك التواصــل بمزيــد مــن الشــفافية حــول صّحــة األّمهــات. ولعــّل األهــّم مــن ذلــك هــو التغييــرات التــي تــّم تســجيلها 
فــي عــدد الــوالدات التــي أشــرف عليهــا متخّصــص فــي الرعايــة الصحّيــة بالنســبة لألســر التــي كان فيهــا الرجــال مشــاركين فــي 

المجموعــات. جديــٌر بالذكــر أّن مبــادرة مدرســة األزواج انتشــرت فــي مناطــق ودول أخــرى. 
niger.unfpa.org :للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة

* إنهاء العقوبات الجسدية والمهينة، البرازيل

ُصّمــم هــذا الدليــل الــذي أعّدتــه منظّمتــا »برومنــدو« و«أنقــذوا األطفــال«، بدعــم مــن مؤسســة »برنــارد فــان ليــر«، مــن أجــل 
تزويــد اآلبــاء واألّمهــات ومقّدمــي الرعايــة إلــى األطفــال بالمعلومــات الازمــة، وتمكينهــم. وهــو يتضّمــن نشــاطات تربويــة تشــّجع 
علــى التفكيــر فــي جــدوى إنــزال العقوبــة الجســدية والمهينــة باألطفــال. للمزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا الدليــل وتحميلــه، 

www.promundo. org.br/en/publications-for-professionals :ُيرجــى زيــارة الموقــع التالــي

* »أسس األسرة« )Family Foundations(، الواليات المّتحدة األميركية 

هــي مــاّدٌة دراســية أُعــّدت فــي جامعــة بنســلفينيا فــي الواليــات المّتحــدة، يشــارك فيهــا األشــخاص الذيــن ينتظــرون مولــوًدا، مــن 
أجــل تحســين العاقــة بيــن الزوجيــن والتشــجيع علــى مبــادئ تربيــة األوالد بطريقــة إيجابيــة. تشــمل هذه المــاّدة الدراســية التي 
تســتمّر ســتة أســابيع ثاثــة صفــوف قبــل والدة الطفــل وثاثــة صفــوف مــا بعدهــا. وقــد أظهــرت نتائــج هــذا البرنامــج أّن األّمهــات 
اختبــرَن درجــًة أقــل مــن كآبــة مــا بعــد الــوالدة، كمــا ســّجلَن معــّدالً أقــل مــن المشــاكل الســلوكية واالنفعاليــة لــدى األطفــال مــا 

 www.famfound.net: :دون الثالثة من العمر. للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع التالي
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* مدرسة اآلباء، السويد وأوروبا الشرقية

ــا الغربيــة والشــرقية، مثــل منظّمــة »رجــال مــن أجــل  ــّدت هــذه المــادة الدراســية بموجــب شــراكة مــع شــركاء مــن أوروب أُع
ــز  ــاء وتعزي ــّد النس ــف ض ــن العن ــة م ــل الوقاي ــن أج ــن م ــاء العتيدي ــتهدفت اآلب ــويد«، واس ــي الس ــين ف ــن الجنس ــاواة بي المس
العاقــة بيــن الوالديــن والطفــل. وتســتند المــادة الدراســية هــذه إلــى أهميــة المســاواة بيــن الجنســين وضــرورة إيجــاد مــكان 
ــادل  ــات، تب ــن المجموع ــال، ضم ــن للرج ــم. فيمك ــن تجاربه ــّدث ع ــن التح ــه م ــوا في ــي يتمّكن ــدد ك ــن والج ــاء العتيدي ــن لآلب آم
المعلومــات فــي مــا بينهــم، وتوفيــر الدعــم العاطفــي لبعضهــم، وتطويــر نمــاذج جديــدة لألبــّوة. فــي هــذا اإلطــار، ترّكــز المــادة 
ــٌر بالذكــر أّن  ــة. جدي ــم الرعاي ــي تقدي ــى ف ــًة أدن ــون مرتب ــأّن الرجــال يحتّل ــد ب ــذي يفي ــاء المعتقــد الخاطــئ ال ــى إنه الدراســية عل
برنامــج مــدارس اآلبــاء قــد ُعــّدل وطُّبــق فــي روســيا، وبياروســيا، وأوكرانيــا أيًضــا. فــي العــام 2012، تــّم تعديلــه بحيــث يناســب 

ــا، وبوتســوانا، بدعــم مــن »شــبكة ســونكي للعــدل بيــن الجنســين«.  ــا، وناميبي احتياجــات جنــوب أفريقي

* نادي األّمهات، أوغندا

أنشــئ نــادي األّمهــات فــي العــام 2003، وهــو برنامــج يدعــم األّمهــات المصابــات بفيــروس نقــص المناعــة المكتســب، ويدّربهــّن 
ــة  ــر التوعي ــا. لنش ــى طفله ــن األّم إل ــروس م ــال الفي ــؤول دون انتق ــة، للح ــّن المحلي ــن مجتمعاته ــات ضم ــل كمربّي ــى العم عل
حيــال التمييــز الــذي تواجهــه األّمهــات المصابــات بالفيــروس، تقــّدم هــؤالء المربّيــات رســائل هادفــة مــن خــال اســتخدام الغنــاء 
والرقــص، فضــاً عــن تنظيــم نقاشــات عبــر اإلذاعــة والتلفزيــون. ومــن أهــّم عناصــر نــادي األّمهــات تغييــر معتقــدات الرجــال 
ــم،  ــن بدوره ــات كمرّبي ــي المجموع ــاركون ف ــال المش ــل الرج ــم، يعم ــن جهته ــات. م ــة المجموع ــال توعي ــن خ ــلوكهم م وس
فيســاهمون فــي توعيــة الرجــال اآلخريــن الحتياجــات النســاء المتعايشــات مــع الفيــروس، ويشــّجعونهم علــى مرافقــة شــريكاتهم 

ومســاعدتهّن فــي تربيــة األطفــال. 
 www.aidstar-one.com/mama’s_club: :للمزيد من المعلومات

* الشراكة بين الممّرضين واألسرة، الواليات المّتحدة األميركية 

هــو برنامــٌج للنســاء الحوامــل، يشــمل قيــام متخّصصيــن بزيــارات منزليــة حتــى يناهــز الطفــل عمــر الثانيــة. يهــدف البرنامــج إلــى 
تحســين نتيجــة الحمــل مــن خــال حمايــة صّحــة األّم علــى أكمــل وجــه، وتحســين رعايــة الطفــل وصحــة األم علــى يــد متخّصصيــن، 
 Barnes et al.,2008:( وتعزيــز االســتفادة مــن التخطيــط األســري، ومســاعدة األّمهــات في إكمــال تعليمهــّن وإيجــاد وظيفــة
6(. وقــد شــارك اآلبــاء العتيــدون فــي %51 مــن الزيــارات مــع اإلشــارة إلــى أّن %5 منهــم فقــط كانــوا حاضريــن فــي الزيــارات كافــة. 
بحلــول نهايــة البرنامــج، أشــار األزواج إلــى أنهــم شــعروا بثقــة أكبــر فــي مهاراتهــم علــى صعيــد تربيــة األطفــال. وقــد طلبــت 58% 

مــن األّمهــات تقريبــاً إطــاع اآلبــاء علــى المزيــد مــن المــواّد، كمــا شــعرَن أّن مشــاركة الرجــال كانــت إيجابيــة. 
www.nursefamilypartnership.org: :للمزيد من المعلومات

* األبّوة اإليجابية، هونغ كونغ

يهــدف برنامــج األبــّوة اإليجابيــة إلــى الوقايــة مــن عنــف الشــريك الحميــم. وهــو يقــّدم ثاثــة صفــوف ترّكــز علــى تعزيــز مهــارات األب 
ــب النزاعــات، وإنشــاء أقنيــة اّتصــال مفتوحــة بيــن الزوجيــن.  ــه، فضــاً عــن اســتراتيجيات تفّســر كيفيــة تجّن ــة أطفال فــي رعاي
ترتبــط الصفــوف بالخدمــات التــي يقّدمهــا نظــام الصّحــة العامــة فــي هونــغ كونــغ. وقــد أظهــرت تقييمــات األثــر أّن األزواج الذيــن 
شــاركوا فــي المداخلــة أشــاروا إلــى تحّســن مســتوى التواصــل مــا بيــن الشــريكين، وازديــاد ثقتهمــا بقدرتهــا علــى رعايــة األطفــال، 

وتراجــع مســتوى الكآبــة مــا بعــد الــوالدة.

)Program H( *

طــّور هــذا البرنامــج )يحمــل اســم »إيتــش« تيّمًنــا بكلمتــي Homens وHombres اللتيــن تعنيــان »رجــاالً« باللغتيــن البرتغاليــة 
واإلســبانية( كّل مــن »برومنــدو« Promundo، »إيكــوس« )ECOS | Comunicação em Sexualidade( )ســاو باولــو، البرازيل(، 
»معهــد بابــاي« )Instituto Papai( )ريســيف، البرازيــل(، و«ســالود إي خينيــرو« )Salud y Género( )المكســيك(، بدعــٍم مــن 
ــي لتنظيــم األســرة/منطقة النصــف الغربــي  منظّمــة الصحــة للبلــدان األميركيــة، ومنظّمــة الصحــة العالميــة، واالتحــاد الدول
مــن الكــرة األرضيــة، و«جــون ســنو برازيــل«، و«دوريكــس« )Durex – SSL International(، وهــو يهــدف إلــى إشــراك الرجــال 
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الشــباب فــي التفكيــر بشــكٍل جــدّي ونقــدّي فــي المعاييــر الصارمــة المرتبطــة بمفهــوم الرجولــة. يتأّلــف البرنامــج مــن نشــاطات 
ــوع االجتماعــي.   ــى المواقــف المتعلقــة بالن ــر البرنامــج عل ــم مبتكــر لتأثي ــة، ونمــوذج تقيي ــة، وحمــات مجتمعي ــة جماعي تربوي
بعــد المشــاركة فــي نشــاطات هــذا البرنامــج، ســّجل الرجــال الشــباب عــدًدا مــن التغييــرات اإليجابيــة، بــدًءا مــن ارتفــاع معــّدل 
اســتخدام الواقــي الذكــري، وتحّســن العاقــات مــع األصدقــاء والشــركاء الجنســيين، إلــى تقّبــل أكبــر لألعبــاء المنزليــة بصفتهــا 
إحــدى مســؤوليات الرجــال، وانخفــاض معــّدل التحــّرش الجنســي والعنــف ضــّد النســاء. وقــد تــّم تعديلــه بهــدف تطبيقــه فــي 

أميــركا الاتينيــة، ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وأفريقيــا، وأوروبــا الشــرقية، وآســيا وأميــركا الشــمالية. 

)»OLEH« مدارس بابا- اليونيسيف، أوكرانيا )تعاون مشترك بين اليونيسيف، والمشروع السويدي األوكراني *

ــة  ــل صّح ــن بتفاصي ــر ملّمي ــة غي ــن المنطق ــاركين م ــيف أّن المش ــة اليونيس ــه منظّم ــتبيان أجرت ــف اس ــام 2004، كش ــي الع ف
الطفــل ونمــّوه. فقــد أفــاد العديــد منهــم أنهــم يجهلــون منافــع الرضاعــة الطبيعيــة؛ وكان اآلبــاء بشــكٍل خــاص أقــل درايــًة بهــذه 
المنافــع وغيــر مشــاركين فــي رعايــة أطفالهــم )اليونيســيف، 2010 د(. فضــاً عــن ذلــك، لــم يكــن األهــل ملّميــن بشــكل كاٍف 
بأهميــة اللعــب مــع األطفــال، والقــراءة لهــم، والتفاعــل معهــم. نتيجــًة لهــذه االســتنتاجات، بــدأت مراكــز تنميــة األطفــال التــي 
ــد  ــبة تواج ــت نس ــق، ارتفع ــدى المناط ــي إح ــوًدا. وف ــون مول ــن يتوّقع ــخاص الذي ــى األش ــج إل ــّدم برام ــيف تق ــا اليونيس تدعمه
ــي  ــدون ف ــاء العتي ــارك اآلب ــج، ش ــذه البرام ــب ه ــيف 2010 ه(. بموج ــى %75 )اليونيس ــن %4 إل ــوالدة م ــرف ال ــي غ ــال ف الرج
مجموعــات لســاعتين، ســّت أو ســبع مــرات قبــل الــوالدة، ومــّرة أو مّرتيــن بعدهــا. وقــد هــدف البرنامــج إلــى مــا يلــي: التعــّرف 
إلــى أهميــة المشــاركة الفاعلــة فــي تربيــة األطفــال، التحضيــر لوصــول الطفــل، التشــجيع علــى أخــذ إجــازات األمومــة أو األبــّوة، 
دعــم الرضاعــة الطبيعيــة، تعزيــز معرفــة األهــل بتنميــة الطفــل، دعــم حقــوق الطفــل، والوقايــة مــن العنــف ضــّد النســاء. 

www.unicef.org/ukraine/reallives_12082للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع التالي:
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الملحق 2: التعريفات 
والمفاهيم األساسية

 التعريفــات والمفاهيــم األساســية )مــن برنامــج H، الوقايــة مــن عنــف الشــباب ومعنــى 
أن تكــون رجــًا(

ــم  ــاة أطفالهــم ويدعمــون األم مــن خــال المشــاركة فــي تقدي ــا فــي حي ــا فعلًي ــن يبــدون اهتماًم ــاء الذي ــة - اآلب ــّوة الفاعل * األب
ــة.  ــاء المنزلي ــذ األعب ــة وتنفي الرعاي

*  مقــّدم الرعايــة - هــي شــخصية أساســية، مثــل الشــريك أو فــرد آخــر مــن األســرة، تقــّدم مســاعدًة مّجانيــًة فــي االهتمــام 
بشــخٍص مــا، ســواء كان طفــاً صغيــًرا أم راشــًدا مقعــًدا. 

*  العنــف األســري - هــي إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الرجــال أساًســا )لكــن ال حصــرًا( ضــّد النســاء. وتشــمل أشــكال 
العنــف األســري المتعــارف عليهــا العنف الجســدي والجنســي، واالســتغال العاطفــي واالجتماعــي، والحرمــان االقتصادي. 

* األعباء المنزلية - هي األعمال المنّفذة بهدف المحافظة على البيت، بما في ذلك إعداد الطعام والتنظيف. 

* األبــّو ة- الرجــال الذيــن يشــاركون فــي نشــاطات تقديــم الرعايــة والمســؤوليات المنزلية بغــّض النظر إن كانــوا اآلبــاء البيولوجيين 
أم غيــر البيولوجييــن ألطفالهم. 

* النــوع االجتماعــي - يشــير إلــى عاقــات القــّوة، واألدوار، والمســلكّيات، والنشــاطات، والمواصفــات المحــّددة اجتماعًيــا التــي 
يعتبرهــا مجتمــٌع معّيــن مناســبة للرجــال والنســاء.

ــوع االجتماعــي - أّي ضــرر ُيلَحــق بشــخٍص مــا ضــّد إرادتــه، ويخّلــف تأثيــرًا ســلبًيا علــى صّحتــه  ــم علــى الن * العنــف القائ
الجســدية أو النفســية، وتطــّوره، وهوّيتــه. ويأتــي ذلــك نتيجــة الظلــم فــي اســتخدام الســلطة بيــن الجنســين علــى نحــٍو يســتغّل 

الفروقــات بيــن الذكــور واإلنــاث، وبيــن الذكــور أنفســهم، والنســاء أنفســهم )وورد، 2002(.

*  المســاواة بيــن الجنســين - يفتــرض ذلــك أّنــه يحــّق للرجــال والنســاء، بصــرف النظــر عــن اختافاتهــم البيولوجيــة، التمّتــع 
بالعدالــة والمســاواة علــى صعيــد االســتخدام، والتحّكــم، واالســتفادة مــن القوانيــن والّســلع والخدمــات نفســها فــي المجتمــع.

 
ــة أو األنوثــة. وتكــون هــذه  *  أدوار الجنســين - هــي األدوار والمعتقــدات والتوّقعــات التــي يربطهــا األشــخاص عــادًة بالذكوري
األدوار مرّكبــة اجتماعًيــا. بعبــارٍة أخــرى، نحــن نتعّلــم هــذه األدوار مــن خــال االمتثــال بأهلنــا، وأســرتنا، والمجموعــات الثقافيــة، 
والســياق االجتماعــي، وبتوّقعاتهــم. أمــا كيــف ُيتوّقــع مــن الرجــال والنســاء أن يتصّرفــوا ويكونــوا، فيختلــف باختــاف الثقافــات 
والجماعــات، ويمكــن لهــذه األدوار أن تتغّيــر مــع الوقــت. لكــن فــي معظــم الجماعــات المحليــة، تعتبــر أدوار الجنســين محــّددة 
بشــكٍل محصــور جــًدا، وهــي تختلــف بيــن الذكــور واإلنــاث. فــي أغلــب األحيــان، تنتــج عــن هــذه االختافــات مســاواٌة أو اختــاٌف 
فــي القــوى بيــن الرجــال والنســاء. وتعتبــر المعاييــر المتعلقــة بالجنســين- أي التوّقعــات االجتماعيــة مــن األدوار والمســلكيات 
المناســبة للرجــال )والفتيــان( والنســاء )والفتيــات(- فضــاً عــن إعــادة إنتــاج هــذه المعاييــر اجتماعًيــا  فــي المؤسســات 

والممارســات الثقافيــة، مرتبطــة بشــكٍل مباشــر بقســٍم كبيــر مــن ســلوك الرجــال والنســاء )المتعلــق بالصحــة(. 

* األفــكار النمطيــة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي- فــي القــرن األخيــر، بــدأ األشــخاص يحــّررون أنفســهم مــن التوّقعــات 
المتعلقــة بالنــوع  االجتماعــي، كــي يتمّكنــوا مــن اّتخــاذ خيــار بأنفســهم بشــأن مــا يريــدون أن يكونــوه. لكــّن األفــكار النمطيــة مــا 
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زالــت موجــودة فــي المجتمــع ككّل ال ســّيما فــي مــا يتعلــق بالميــزات االعتياديــة المتعلقــة بالرجــال والنســاء.

* الدراســة االســتقصائية الدوليــة حــول الرجــال والمســاواة بين الجنســين - هي دراســة اســتقصائية أســرية شــاملة، 
ــى  ــاتهم- إل ــال وممارس ــف الرج ــاول مواق ــدو« تتن ــرأة و »برومن ــة بالم ــوث المتعلق ــي للبح ــز الدول ــيقها المرك ــى تنس ــرف عل يش
جانــب آراء النســاء وتقاريــر عــن ممارســات الرجــال- حــول مجموعــة متنّوعــة مــن المواقــف المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين. 
مــن 2009 إلــى 2012، أجريــت هــذه المســوح األســرية مــع أكثــر مــن 20 ألــف رجــل وامــرأة فــي البوســنة، البرازيــل، تشــيلي، 

كرواتيــا، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، الهنــد، مالــي، المكســيك، وروانــدا. 
للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع التالي:

www.promundo.org.br/en/activities/activities-posts/international-men-and-gender- equality-survey

* عنف الشريك - يشير إلى مختلف أشكال العنف )الجسدي، النفسي، العاطفي، الجنسي، االقتصادي( الذي يمكن أن يحدث بين األزواج. 

* الذكوريــة - بشــكٍل عــام، هــي كيفيــة اختــاط الرجــال مــع غيرهــم فــي المجتمــع، وهــي العبــارات والممارســات المرتبطــة عادًة 
باألســاليب المختلفــة التــي تجعــل مــن اإلنســان رجاً. 

* مشــروع السياســات المتعلقــة بالرجــال والمســاواة بين الجنســين- هــي مبادرة بحــوث ومدافعــة متعّددة الســنوات 
ومتعــّددة الــدول، تشــرف علــى تنســيقها »برومنــدو« والمركــز الدولــي للبحــوث المتعلقــة بالمــرأة، تســعى إلــى بنــاء قاعــدة مــن 
ــة حــول كيفيــة تغييــر المؤسســات العامــة والسياســات بحيــث تعــّزز المســاواة بيــن الجنســين بشــكٍل أفضــل، وتنشــر  األدل
التوعيــة بيــن صانعــي السياســات وواضعــي البرامــج تجــاه أهميــة إشــراك الرجــال فــي قضايــا الصحــة، والتنميــة، والمســاواة بيــن 

الجنســين. للمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن زيــارة الموقــع التالــي: 
www.promundo.org.br/en/activities/activities-posts/projetos-especiais

* منّظمــة غيــر حكوميــة- هــي مجموعــة خاصــة أو تطّوعيــة، عــادًة ما تكون غيــر ربحية، يمكــن أن تكــون منظّمة على المســتوى 
المحلــي أو الوطنــي أو الدولــي، وتشــارك بشــكٍل عام في مشــاريع التربيــة أو التدريب أو غيرها من المشــاريع اإلنســانية. 

* إجازة أبّوة- هي إحدى المنافع التي توّفر للرجال إجازًة مدفوعة أو غير مدفوعة من العمل كي يساعدوا في رعاية مولودهم الجديد. 

* الذكوريــة اإليجابيــة- إذا كانــت الذكوريــة مرّكبــة اجتماعيــة، فهنــاك إًذا احتمــال إلعــادة تركيبهــا. فــإذا كان الفتيــان والرجــال 
يوافقــون علــى أنظمــة الهيمنــة ألنهــم يعتقــدون أنهــا الطريــق إلــى الســلطة والســيادة، فبإمكاننــا إًذا أن نتعّلــم كيفيــة اعتنــاق 
صفــات ذكوريــة أكثــر تمكيًنــا وإرضــاًء. إّن تركيــب وتعزيــز صفــات »الذكوريــة اإليجابيــة« يوجــدان فرًصــا للتغييــر لــدى الرجــال، كــي 

يصبحــوا قــدوًة للتغييــر الشــخصي واالجتماعــي. 

ــى  ــدرة عل ــدرات )أّي الق ــارات والق ــرص والمه ــات والف ــاك اإلمكاني ــق بامت ــا يتعل ــّوة: أحدهم ــن الق ــان م ــاك نوع ــّوة- هن * الق
فعــل شــيء مــا(، والثانــي هــو ممارســة نــوع مــن الســلطة، والتحّكــم، والهيمنــة، واالســتغال، والقيــادة، والفــرض )أّي بســط 
ســلطة علــى شــخص مــا(. إّن وجــود النــوع الثانــي مــن القــّوة يرتبــط بشــكٍل وثيــق بإنشــاء نظــام التسلســل االجتماعــي، والتحّكــم 

بالمــوارد، واالســتبدادية، والوصــول إلــى المعــارف، والعنــف ضــّد اآلخريــن. 

ــة مــن العافيــة الجســدية والذهنيــة واالجتماعيــة التامــة )وال ُيقصــد بذلــك فقــط عــدم وجــود  ــة- هــي حال ــة اإلنجابي * الصّح
ــع  ــه )منهــاج عمــل المؤتمــر العالمــي الراب ــي ووظائفــه وعمليات أّي مــرض أو عاهــة( فــي كافــة األمــور المتعلقــة بالنظــام اإلنجاب

ــة، الفقــرة 2.7(.  ــي للســكان والتنمي ــق بالمــرأة، الفقــرة 94؛ المؤتمــر الدول المتعل

* حــق اإلنجــاب - يتضّمــن الحــّق األساســي لجميــع األزواج واألفــراد باّتخــاذ قــرار حــّر ومســؤول بشــأن عــدد أطفالهــم، ووقــت 
إنجابهــم، والمــّدة الزمنيــة الفاصلــة بيــن طفــل وآخــر، وبامتــاك المعلومــات والوســائل الازمــة للقيــام بذلــك. مــن هــذه الحقــوق 
أيًضــا حــّق اّتخــاذ قــرار بشــأن اإلنجــاب مــن دون تمييــز أو إكــراه أو عنــف، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي وثائــق األمــم المتحــدة 

)منهــاج العمــل، الفقــرة 95(.

* )Save the Children( -  منظّمــة قياديــة عالمّيــة فــي مجــال حمايــة األطفــال لهــا بــاع طويل في العمل بالشــراكة مع منظّمات مجتمع 

مدنــي، ومبــادرات مرتكــزة علــى األطفــال، وحكومــات، وجهــات فاعلة أساســية أخرى، للحــّد من كافة أشــكال العنف ضــّد األطفال. 
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* الجنس- يشير هذا المفهوم إلى االختافات الجسدية والبيولوجية بين الرجال والنساء، بما في ذلك االختافات في األعضاء.

* الصحة الجنسية - هي حالة من العافية الجسدية، والذهنية، واالجتماعية المتعلقة بالحياة الجنسية. تتطّلب اعتماد 
مقاربة إيجابية ومحترمة نحو النشاط الجنسي والعاقات الجنسية، فضاً عن إمكانية ممارسة عاقات جنسية آمنة وممتعة، 

من دون إكراه أو تمييز أو عنف )منظّمة الصحة العالمية(. 

* الهوية الجنسية - يتعلق هذا األمر بكيفية تصّور نفسك ككائن جنسي؛ وكيف تفّكر وتشعر حيال جوانب حياتك الجنسية، 
وما الذي تعتقد أنه خطأ أو صواب بالنسبة لك )قيمك(. 

* الحقوق الجنسية - حّق إنساني من حقوق األشخاص بالّتحكم وإصدار قرار حّر ومسؤول بشأن المسائل المتعلقة بحياتهم 
الجنسية، بما في ذلك صّحتهم الجنسية واإلنجابية، بدون أّي إكراه أو تمييز أو عنف )منهاج العمل(. 

* النشاط الجنسي - هو جانب أساسي من جوانب الطبيعة اإلنسانية، وقّوة إيجابية، والتفاعل. يرتبط النشاط الجنسي 
بالقدرة على إنجاب األطفال، وبالحّب والمتعة. النشاط الجنسي مصطلح معّقد. وفًقا لمنظّمة الصحة العالمية، النشاط 

الجنسي هو جانب أساسي من اإلنسان في مختلف مراحل حياته، وتشمل الجنس، واألدوار والهويات المتعلقة بالنوع 
االجتماعي، والتناسل. 

* صنــدوق األمــم المّتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( - تعمــل اليونيســيف فــي 190 دولــة وإقليــم إلنقــاذ األطفال وتحســين 
حياتهــم مــن خــال توفيــر الرعايــة الصحيــة وســبل المناعــة، والميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي، والتغذيــة، والتعليــم، واإلغاثــة 

فــي حــاالت الطــوارئ وغيــر ذلــك. 
 http://www.unicef.org :للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني التالي

صنــدوق األمــم المّتحــدة للســّكان- هــي وكالــة تنميــة دوليــة تعــّزز حــّق كل امــرأة ورجــل وطفــل فــي التمّتــع بحيــاٍة صحيــة، 
تتســاوى فيهــا الفــرص. يدعــم صنــدوق األمــم المّتحــدة للســّكان الــدول فــي اســتخدام البيانــات الســّكانية لصنــع السياســات 
والبرامــج التــي تخّفــف مــن الفقــر وتضمــن أن يكــون كّل حمــٍل مرغوًبــا فيــه، وكّل والدٍة آمنــة، وكّل صغيــٍر ســليًما مــن فيــروس 
نقــص المناعــة المكتســب/اإليدز، وكّل فتــاة وامــرأة معاَملــة بكرامــة واحتــرام. للمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن زيــارة الموقــع 

 http://www.unfpa.org/public :اإللكترونــي التالــي

* العنــف- هــو االســتعمال المتعّمــد للقــّوة الفيزيائيــة )الماّديــة( أو القــدرة، ســواء بالتهديــد أو االســتعمال المــادي الحقيقــي 
ــوء  ــية أو س ــة نفس ــوت أو إصاب ــة أو م ــى إصاب ــؤدي إل ــث ي ــع بحي ــة أو مجتم ــّد مجموع ــر أو ض ــخص آخ ــّد ش ــذات أو ض ــّد ال ض
النمــاء أو الحرمــان. ويشــمل التعريــف العنــف بيــن األشــخاص، والســلوك االنتحــاري، والنزاعــات المســّلحة. كمــا يغطــي أيًضــا 
مجموعــة متنّوعــة مــن المواقــف التــي تتعــّدى العنــف الجســدي، مثــل التهديــد والتخويــف الــذي يعــّرض ســامة األفراد واألســر 

. )Krug, et al., 2002( والجماعــات للخطــر

ــوارد فــي دراســة األمــم المّتحــدة بشــأن العنــف ضــّد األطفــال )2006(  ــف ال ــف العن ــل- يســتند تعري ــّد الطف ــف ض * العن
إلــى المــادة 19 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل، أي: »كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة واإلهمــال أو 
المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو االســتغال، بمــا فــي ذلــك اإلســاءة الجنســية«، فضــاً عــن التعريــف 
الــذي اعتمدتــه منظّمــة الصحــة العالميــة فــي التقريــر العالمــي حــول العنــف والصحــة )2002(: »االســتعمال المتعّمــد للقــّوة 
الفيزيائيــة )الماّديــة( أو القــدرة، ســواء بالتهديــد أو االســتعمال المــادي الحقيقــي ضــّد طفــل، علــى يــد فــرد أو مجموعة، بشــكل 

يــؤدي أو يمكــن أن يــؤدي بنســبة كبيــرة إلــى أذيــة حقيقيــة أو محتملــة تــؤذي صحــة الطفــل أو بقيــاه أو تطــّوره أو كرامتــه.«

* العنف ضّد المرأة- تعّرف الجمعية العامة لألمم المتحّدة العنف ضّد المرأة على أنه »أي اعتداء ضد المرأة مبني على 
أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيًضا التهديد بهذا االعتداء أو 

الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة«. وقد أشار اإلعان بشأن القضاء على 
العنف ضّد المرأة في العام 1993 إلى أّن هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كا الجنسين أو أعضاء في األسرة أو العائلة أو 

حتى »الدولة« نفسها.
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